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Opdragelse i frihed eller under lydighed
Jeg har i mange år ikke talt om opdragelse; det er nemlig meget van
skeligt, fordi ens praksis som opdrager ustandselig gør ens ord til
skamme. På den anden side gælder det jo stadig, at det er den, der
har skoen på, der ved, hvor den trykker; og derfor finder jeg det idag
naturligt, at vi kommer frem med vore erfaringer og drøfter vanske
lighederne med hianden; jeg tænker her især at fremdrage spørgs
målet, om opdragelsen skal foregå i frihed eller under lydighed. Men inden vi går nærmere ind på spørgsmålet, finder jeg det
naturligt at se sagen fra deres side, hvem opdragelsen gælder, altså
børnenes. Jeg vil her nævne to forhold, som det synes mig vigtigt at
fastholde: det ene er, hvad de fleste opdragere er enige om at kalde
barnets naturlige krav om tryghed og sikkerhed; det er den atmo
sfære, barnet først og fremmest trænger til, og det er også det, der
svarer bedst til barnets indstilling over for tilværelsen, nemlig den
tro og tillid hvormed det møder sine omgivelser. Det andet forhold
er det mål, som opdragelsen naturligt må sigte på, nemlig barnets ud
vikling til et selvstændigt individ, idet man gør alt for, at de evner
og muligheder, som barnet besidder, kan vokse, trives og gro i over
ensstemmelse med barnets egne anlæg og natur. Med disse to forhold in mente vender vi os så til spørgsmålet, om
opdragelsen skal foregå i frihed eller under lydighed. Opdragelsens
historie viser, at man snart har lagt vægten på den ene, snart på den
anden side. Nøjes vi med at tænke på udviklingen herhjemme i det
sidste hundrede år, vil det vel groft kunne siges, at man i den første
halvdel lagde vægten på lydighed og i den sidste halvdel på frihed.
Når situationen i dag er den, at mange - og for hver dag flere og
flere - er blevet usikre overfor frihedsopdragelsen, hænger det sam
men med, at »frugterne« ikke helt - eller langt fra - har svaret til for
ventningerne. Både i hjem og i skole står man i en disciplinkrise, som
man har vanskeligt ved at løse.
En af grundene til, at frihedsopdragelsen er kommen i miskredit, er
det negative frihedsbegreb, man har handlet udfra. Opdragelse i fri
hed har først og fremmest været opfattet som frihed for noget, og det
vil i realiteten sige, at frihed er blevet til en række friheder - og det
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er jo unægtelig noget helt andet! Dertil kommer, at friheden er blevet
opfattet som noget i sig selv værende, næsten som noget frit svævende,
med det resultat, at opdragelsen i frihed er blevet meget tilfældig og
meget omskiftelig, uden noget virkeligt fundament eller grundlag.
Overfor denne skæve, negative opfattelse af friheden vil jeg gerne
sætte følgende positive: der bør ikke tales om opdragelse i frihed,
men til frihed, og dermed mener jeg til et selvstændigt, frit, men
ansvarsbevidst menneskeliv. Og dertil kommer den bestemmelse, at
denne frihed må gro frem i barnets sind som resultatet af en naturlig
vækst, altså lige det modsatte af den frit i luften svævende frihed!
Den naturlige grobund for denne frihed er den indre lydighed.
Når ordet lydighed har fået så dårlig en klang hos os, hænger det
sammen med, at lydighed kun er blevet opfattet som den lydighed,
der skyldes: magt, tvang, angst, frygt, afstand og kulde, og at denne
ydre lydighed i dette århundrede er blevet demonstreret så voldsomt
og forfærdeligt i diktaturstaterne og indenfor deres magtområde, at
vi gyser ved den blotte tanke og af al magt vender os imod den. Al
frihedsopdragelse må derfor ses som en naturlig reaktion imod lydig
hedsopdragelse af den nævnte art.
Men det må ikke glemmes - hvad man vitterlig har gjort - at der
er en lydighed af en helt anden art, nemlig: den indre lydighed, og
at netop denne indre lydighed er den bedste grobund for en opdra
gelse til frihed. Jeg vil pege på to former for indre lydighed. Den
første vil jeg efter den engelske filosof og opdrager, John Locke, kalde
den fornuftbetonede lydighed. Efter hans opfattelse skal børn ikke
blive så forfærdelig gamle, før man kan ræsonnere med dem, d. v. s.
man kan ved at fremlægge en sag, begrunde den og påvise følgerne
for barnet, få det til at indse, at det bør lyde; man vil altså ikke ved
anvendelse af nogensomhelst magtmidler (styrke, viden, økonomi
o. s. v.) bringe barnet til at lystre, men vil prøve på at få barnet til
indefra at gå ind på det stillede forslag. Forudsætningen for, at dette
kan lykkes, er, at man virkelig anerkender barnet som et selvstændigt
væsen, der både kan tænke og ræsonnere, og som et væsen, der også
har sin selvfølgelige ret, der bør respekteres. For at man ikke skal tro,
at det blot drejer sig om noget rent intellektuelt, vil jeg gerne nævne,
at denne fornuftbetonede lydighed rent konkret kan føre til, at man
for exempel drager børnene med ind i planlægningen af arbejdet i
hjemmet og på denne måde appellerer til deres ansvarsbevidsthed.
(Hvad der her er sagt om hjemmet, tror jeg også gælder skolen).
Skal noget af det her omtalte have udsigt til at lykkes, stiller det
2

store krav til opdragerne. Det er nemlig ikke nok at tale derom, nej,
målet nåes kun ved exemplets magt; og det exempel, forældrene giver,
skal være - for blot at nævne et par ting - ensartet, d. v. s. ikke skif
tende fra dag til dag og ikke blot den ene »forældres«, men begges
sag, og konsekvent, så der virkelig bliver mening i at appellere til
barnets fornuft, når det drejer sig om lydighed. At det er vanskeligt
at være et sådant exempel til efterfølgelse behøver ikke nævnes. Men denne fornuftbetonede lydighedsopdragelse slår jo langt fra
til, det ved alle forældre! Den bør derfor suppleres med den anden
form for den indre lydighed, den der udspringer af kærligheden.
Hvor fornuften må melde pas, kan kærligheden måske finde vej i en
af sine mange former: mildhed, tålmodighed, overbærenhed, varme
. . ., der kan føre til, at barnet lyder, ikke fordi det skal, eller tvinges,
men simpelthed fordi det ikke vil skuffe, gøre ked af, eller ganske
enkelt: ikke kan lade være med at lyde den, der viser det kærlighed!
At vi forældre her ofte svigter og ikke rækker til er den dybere grund
til børns ulydighed. Derfor bliver al opdragelse altid en aldrig hvi
lende selvopdragelse.
T. Haastrup Petersen.

Del forgangne år
Hvor var det dog en skøn sommer, vi havde i fjor, og hvor blev den
længe ved. Jeg mindes den 14. august, da vi holdt lærermøde herude
hos os for at drøfte slagplanen for den kommende tid. Vi drak kaffe
i haven i det vidunderligste vejr og havde vel egentlig mest lyst til at
forlænge sommerferien. For nogles vedkommende blev den på en
måde også forlænget, selv om vi begyndte skolen dagen efter. 5. klasse
startede så temmelig omgående på sin tur til Ringsted og Sorø, og
aldrig så snart var de kommet hjem, før 6. og 7. klasse drog af til
Jylland for i 5 dage at gæste Himmelbjergegnen. Selv om det hedder
lejrskole, er der dog en slags feriestemning over det, og vi nød at
være ude i naturen i denne indian summer, med badestrand lige for
næsen af vandrehjemmet. Turen til Sorø og Ringsted forløb vistnok
i de traditionelle baner, bortset fra en ekstra sejltur på Sorø sø. For
os, der var i Jylland skete der det brud på traditionen, at vi i kraft
af en lejet rutebil slog to udflugter sammen til en, idet vi klarede
både GI. Rye og Øm kloster m. m. på een dag og endda fik en herlig,
men unægtelig varm bestigning af Sukkertoppen syd for Mossø med
i tilgift. I min barndom besøgte vi den jævnligt. Nu var det 25 år
siden, jeg sidst havde været der, men jeg blev stærkt betaget af ud
sigtens storhed og skønhed og stedets stadige uberørthed. Hvor er det
godt, at vi endnu har sådanne steder, der stort set er uopdaget af
turisterne og derfor ikke besmittet med isboder o. lign kram. - Den
indvundne dag benyttede vi til botanisering og til en længere trave
tur rundt om Knud sø over Alling bakker, hvor det lykkedes os at
fare vild i det hen mod aften, da skumringen faldt på, så vi nær
ikke havde fundet hjem igen. Det var virkelig en spændende op
levelse. - På fodturen til Himmelbjerget gennem Rye nørreskov løb
vi også sur i det, så vi til sidst måtte forcere høje dyrehegn for at nå
frem. Man vil forstå, at vi oplevede forskelligt og også forskelligt
nyt. Nyt var også besøget på Viborg gymnastikhøjskole, hvor de
gæstfrit serverede saftevand for os i det grønne med udsigt over til
domkirken, der var vort egentlige mål.
Jeg har måske bredt mig lidt meget over den tur, men den står vir
kelig i en slags stråleglans for mig. Det hænger vel sammen med det
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skønne vejr, men vi havde det nu også rart sammen. For mig blev det
i hvert fald en dejlig optakt til skoleåret.
Vel hjemme modtog vi den 24. august den nye 1. klasse og dens
forældre - altid en betydningsfuld dag - og den 29. august holdt vi
vort første forældremøde, hvor jeg talte om skolen som et »værksted
for solen«, hvor lys og varme er lige nødvendige, når der skal skabes
groning og vækst.
Dermed var vi i gænge, og dagene gik nu deres gang i den ugent
lige rytme. Den 1. november havde vi et meget interessant forældre
møde, hvor kommunelærer Einar Nielsen talte om det aktuelle spørgs
mål: Hvad skal vi mene om skolens opbygning? Det gav anledning til
en livlig forhandling. - 22. december holdt vi julefest i hallen i
Grundtvigs hus, som vi plejer. Det er vel, når det kommer til stykket,
årets største begivenhed. 7. klasse opførte Holbergs »Den pantsatte
bondedreng«, og det slap de godt fra. Ikke mindst bondedrengen var
vellykket og hans hovmester. I øvrigt gik tiden med sang, fortælling,
leg og dans, så den var omme, før vi tænkte på det.
I januar og februar vikarierede fru Ragna Hastrup for Anne Marie
Mikkelsen, der var hjemme på grund af sin moders sygdom. Vi er fru
Hastrup megen tak skyldig for den måde, hun tog sit ikke så nemme
job på. - Februar stod i klasseforældremødernes tegn, og den 26.
marts løb skoleballet af stabelen. Arne Hentze, Bjørn, Ivar Stampe
og Johan sørgede for underholdningen suppleret af Tage Bording,
der sang viser til lut, og ellers gik dansen.
Skolens fødselsdag den 4. april fejrede vi som i fjor ved at gå i
zoologisk have. Om aftenen samledes præliminærklasserne til fest
med lærerne og de »gamle«, der jo da i øvrigt også var med til jule
fest og skolebal. Vi glæder os, hver gang vi ser dem til vore fester.
1. P. optrådte med »Sparekassen« af Henrik Hertz i Pips indstu
dering. Siden vekslede samtale og sang ved kaffebordet.
Fredag den 4. maj havde 3. P. sin sidste egentlige skoledag. De
markerede den ved at kaste bolsjer i grams m. m., hvad der naturlig
vis blev hilst med jubel. Af andre rævestreger havde de hugget lærer
nes kaffekedel, så de måtte gå med tørre munde den dag. Til alt held
var det mig, der havde dem i timen ind til spisefrikvarteret, så jeg
blev budt med til kaffegilde på den nuppede kedel + wienerbrød og
cigar, så jeg for min part havde let ved at tilgive dem. Jeg kan også
godt forstå, at når man er 16-17 år gammel og har gået i skole i 10 år,
så glæder man sig uvilkårligt til at komme ud og prøve noget andet. Og så er det jo alligevel sådan, at der samtidig er vemod i sindet. Jeg

følte det den dag og endnu stærkere ved selve afslutningen. Når man
har været sammen til daglig i en række af år - og 10 år er en væsent
lig del af et menneskes liv, længere end det synes, fordi et år i barn
domstiden og den første ungdomstid fylder betydeligt mere end
senere hen - har arbejdet sammen og levet sammen, så spindes der
tråde, man måske ikke tænker på til daglig, men de mærkes, når sam-

Den afgående 3. præliminærklasse.

værets tid er forbi, og vejene skilles. Som jeg sagde det ved afslut
ningen, er det vort håb, at disse tråde vil holde, også i den kommende
tid, så de, der går ud, vedblivende vil føle sig knyttet til skolen og
komme her, når lejligheden byder sig.
- Foreløbig var det nu eksamen, der stod for døren, og snart efter
begyndte også oprykningsprøverne. Midt under det hele holdt vi vort
sidste forældremøde den 24. maj, hvor højskolelærerinde Solvejg
Bording talte over emnet: Har vor tids hjem nogen form for åndeligt
liv? - Ved forældrerådsvalget bagefter genvalgtes H. V. KraghOlsen, fru Monrad Møller og fru Toftkær Jensen. Forældrerådet
havde nogen tid i forvejen nedsat et udvalg, der skulle udarbejde
forslag til dannelse af en forening, der skulle tjene som støtte for
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skolen, sp. med henblik på at skaffe den egen bygning. Forslaget
blev fremsat og vandt almindelig tilslutning. Adskillige tegnede sig
som medlemmer samme aften, og det blev besluttet at indkalde til
stiftende generalforsamling. Denne blev afholdt 14. juni, hvor for
eningen blev endeligt stiftet og lovene vedtaget. Der gøres nærmere
rede for denne forening andetsteds i årsberetningen, men jeg vil
gerne her sige tak for det initiativ, der her er udvist, og for det, der
er kommet ud af det. Det siger sig selv, at det er af største betydning,
at der på den måde står en kreds bag skolen i det øjeblik, der skal
forhandles om en bygning. Det ligger jo sådan, at før eller senere helst før - må vi have mere tilfredsstillende lokaler, ordentlige toilet
forhold, centralvarme og badeindretning, større udenomsplads til
både cykler og børn. Idealet ville være en nybygning, men det er
svært for ikke at sige umuligt at skaffe en grund. Det er også et
spørgsmål, om vi kan klare financieringen og måske sp. forrent
ningen af en nybygning, men sagen kan formodentlig også løses på
anden vis. Jeg synes i hvert fald, der er ved at gå skred i det nu, og
fortrøster mig til, at vi i den kommende tid vil kunne nå frem til en
brugbar løsning. Skoleudflugten til Borrevejlevig den 15. juni var vi heldige med
bortset fra et knækket nøgleben. Vi slap for regn, og det var ligefrem
mildt, da vi stod af i Lejre og vandrede op til skibssætningen. I lejren
så vi på gymnastik af de store piger, stafetløb og langbold mellem et
drenge- og pigehold. Det blev drengene, der gik af med sejren. Vi
havde håbet på at slippe for håndboldkampen i år, men den gik ikke.
Vi måtte i ilden og led et katastrofalt nederlag.
Den 20. juni havde vi forældredag og afslutningsdag. Det er altid
en lidt forvirret dag: forældre, der kommer og går - de, der har børn
i flere klasser, skal jo helst være flere steder på een gang - lærere,
der skal være både her og der, kontoret fyldt med sodavand og kager
- det lykkedes mig i år at få mig plantet oven i et fad wienerbrød,
der viseligt var anbragt på min kontorstol - men samtidig er der fest
over det. Selve afslutningshøjtideligheden havde vi i år delt i 2 om
gange for at få bedre plads, først med de små og siden med de store.
Korsang, nydeligt begge steder, tale til de elever, der gik ud af sko
len, overrækkelse af svømmediplomer og af eksamensbeviser. Og så
var det slut. - Om aftenen holdt vi fest for afgangsklassen med dens
forældre, og næste aften vinkede vi på hovedbanegården farvel til
18 lykkelige unge mennesker, der med Pip og Karen Andersen drog
til Harzen, den tur, Pip har forberedt vinteren igennem ved en række

aftener, hvor Harzens natur, historie, kunst og folkeliv blev fore
draget på forskellig vis.
Et par dage efter var vi en anden flok, der drog til Fårevejle for
at bivåne de sjællandske friskolers årsmøde. Selv om vi nok kunne
hævde os, blev det dog knap så mange, som vi havde regnet med på
baggrund af årsmødet herinde i fjor, som jeg tænkte ville have givet
nogle flere blod på tanden, og det var en skam, for vi oplevede meget
i de to dage. Alene St. Hans aften på Vejrhøj med den skønneste ud
sigt over land og strand og med så mange bål, som jeg ikke før har
set, var næsten turen værd. Det har været et indholdsrigt år og på flere måder også et bevæget
år med modgang og medgang, skuffelser og glæder, men at der er
brug for en skole af denne art står fast. Tak til alle, der direkte eller
indirekte har været med til at gøre et arbejde for skolen og stå vagt
om den!
Frede Bording.

Skolerejsen til Harzen.
Sonnenberg - det betyder Solbjerget! Solen så vi nu ikke meget til,
kun et glimt nu og da, og så skyndte vi os ud for at nyde opholds
vejret. Men vi kunne jo også tænke på solen som den, der »oplyser
og opliver« - og i den henseende kan vi ikke klage over mangel på
oplevelser.
»Det internationale hus« Sonnenberg er blevet til ved samarbejde
mellem danske og tyske lærere, som mødtes i arbejdet i de danske
flygtningelejre, og snart kom andre landes lærere med deri. Det be
gyndte i en meget beskeden lejrskolehytte, - men nu består det af
2 store bygninger, »Det store hus« og »Ungdomshuset«, tilsammen
har de kostet 1 Million DM. Det er ikke nogen forening, ikke nogen
organisation, det er et frit stort mødested. I »Det store hus« er der
året rundt 8-10 dages møder, hvor folk med samme arbejde eller af
samme alder mødes fra alle lande - og i »Ungdomshuset« bor skole
elever fra skiftende lande sammen med tyske. Der boede vi. Unge og
gamle skal lære hinanden at kende ikke blot ved at høre det samme,
men ved at arbejde sammen ved forhandlingerne, men også praktisk,
ved at ordne værelserne og vaske op sammen. Og det er et princip, at
alle skal ligge på sovesal, 6-8 sammen, så alle nationer blandes.
Da vi ved en fejltagelse fra skolemyndighederne i Hannover kom
sammen med for unge kammerater, fik vi lov til at deltage i ungdoms
ugen i »Det store hus« sammen med de 18-25årige. Der var foruden
tyske deltagere fra Goslar med deres lærer en stor flok fransktalende
fra Genéve med deres uforglemmelige leder, som var en genial tolk,
3 svenske og en flok englændere med 2 tolke - og så vi 20 danske.
Foredragene var meget højtliggende, men ofte så pædagogisk veltil
rettelagt og tydeligt holdt, at adskillige af vore kunne følge med, og
om aftenen var der film eller underholdning af deltagere.
Man har indtryk af, at talerne på Sonnenberg alle »hører til«, kom
mer der, fordi de vil give deres hjælp til den internationale forståelse,
som er meningen med det hele. Her hersker den ægte tolerance, som
ikke består i, at man tier stille med alt, hvad der skiller, man taler
netop ud med hinanden, og fordi man selv ejer værdier og har et
ståsted, respekterer man, at andre også har det. - Fornøjelser var der
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også, to aftner dans, - hvor vore piger fik deres store chance, da der
var mangel på damer. Det gik glimrende, selv om man kun kunne
tale med Genferne med minespil - og sige: Pardon, Monsieur!
I den anden uge havde vi vore udflugter ud i Harzens natur, til
zonegrænsen med dens Volkspolizei bag pigtråden, og til Goslar for
at se, hvad vi i vinter gennemgik af historie og kunsthistorie. Vi havde
bus, og for mig som tolk var det morsomt at lære turistchaufførerne
at kende, de har så meget lune, det morer dem, når vi fremmede kan
forstå deres vittigheder - og samtidig er de bestemte: når de giver en
ordre, må man adlyde, for de har ansvaret.
Samtidig var der et møde for pædagoger i »Det store hus«, hvor jeg
stjal mig hen så meget som muligt. Der var alle mulige nationer, for
uden europæere en inder og to fra Sydvestafrika. (Et norsk lærerpar
havde to børn med, dem adopterede vi ind i vor danske flok). Det
viste sig hurtigt, at de væsentlige skoleproblemer var fælles for os
alle, så der var nok at forhandle om også uden for de fortrinlige lore
drag.
De sidste to dage var vi endelig sammen med to klasser af passende
alder, 17-årige fra realklassen. De boede i en hytte lige ved, men vi
havde ikke opdaget hinanden før. Vi besøgte hinanden, gik tur sam
men, sang sammen og optrådte for hinanden, så godt som vi kunne
uden forberedelse, for dog at vise lidt fra vores hjemland. Det gik
hurtigt med at få kontakt, og hvis vi ikke hver gang kan opnå at få
plads på Sonnenberg, har vi nu en mulighed for at komme i hytte
sammen med skoler med samme indstilling.
Det er en stor tilfredsstillelse for mig, at præliminaristerne, som
må slide så meget i den tyske grammatik, får mulighed for at opleve,
at der er mening i dette slid, og at det giver dem mulighed for at op
leve fremmede lande på en langt rigere måde end turisterne. På en
sådan tur mærker man også rigtig, at man hører sammen, at vi har
noget uforklarligt fælles fra vores skole, og at det forener os. Jeg
siger tak til hr. Rowold, som er i ledelsen af Sonnenberg, og som har
gjort det muligt for os at slippe ind der, til alle forældrene og min
storartede kammerat Karen Andersen - tak fordi turen i år blev til
virkelighed.
Og »vi Sonnenbergere« siger hinanden tak for godt kammeratskab
og gode fælles oplevelser, som vi også senere kan mødes om.
Pip Christiansen.

Bordings Friskoles Venner
Protokollat.
Den 14. juni 1956 kl. 20 afholdt foreningen »Bordings Friskoles Ven
ner« stiftende generalforsamling på Dalgas boulevard 48.
Mødt var ca. 60 af skolekredsens medlemmer.
Folketingsmand Poul Hansen redegjorde for de overvejelser, der
havde ført til forslaget om dannelse af foreningen.
Kragh-Olsen, der havde modtaget indmeldelser i foreningen, med
delte, at der indtil nu havde indmeldt sig 72 medlemmer med et sam
let bidrag på 890 kr. kvartalet. Desuden havde man modtaget tilsagn
om eengangsbidrag på ialt 1100 kr.
Henry Davidsen valgtes til dirigent.
Det til skolekredsens medlemmer udsendte udkast til vedtægter for
foreningen blev gennemgået og drøftet. Der fremkom herunder øn
sker om forskellige ændringer og tilføjelser i vedtægterne, som blev
vedtaget.
M. h. t. afstemninger ved generalforsamlinger bemærkedes det end
videre, at forældrepar, der har tegnet sig for et kontingent af 20 kr.
eller mere pr. kvartal, har ret til at afgive 2 stemmer.
Efter forslag fra forsamlingen valgtes herefter enstemmigt folke
tingsmand Poul Hansen til formand for foreningen.
Ved skriftlig afstemning valgtes derpå prokurist Haakon Hentze,
fuldmægtig H. V. Kragh-Olsen og murerformand Harald Olesen til
medlemmer af bestyrelsen, medens malermester Rikard Storm valgtes
som bestyrelsessuppleant.
Som revisorer valgtes direktør Harry Holst og bankkasserer Viggo
Frederiksen, som revisorsuppleant politibetjent J. K. Dybkjær Lar
sen.
Den valgte bestyrelse bemyndigedes til inden trykningen af ved
tægterne, som de nu er vedtaget, at foretage nødvendige, redak
tionelle småændringer (kommaer, sproglige rettelser) i disse.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Haakon
Hentze som kasserer og Kragh-Olsen som sekretær. Indmeldelser i
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foreningen modtages af sidstnævnte, adresse: Thyregodsvej 2, Valby.
Telf.: Valby 4048 x.

Vedtægter for »Bordings Friskoles Venner«.
Vedtaget på generalforsamlingen 14. juni 1956.
§ 1. Foreningen har til formål at støtte Bordings friskole og præliminær
kursus, jfr. § 7.
§ 2. Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tidligere
elever i Bordings friskole og andre i skolen interesserede.
§ 3. Kontingentet er 10 kr. kvartalet pr. medlem og betales forud den
første uge i hvert kvartal. Medlemmer kan for kortere eller længere tid tegne
sig for et højere kontingent, ligesom bestyrelsen kan optage medlemmer mod
et kontingent på ikke under 5 kr. pr. kvartal.
Foreningens regnskabsår er finansåret.
§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Ekstraordinær
generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes,
når mindst 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Forslag fra medlemmer må være formanden i hænde 8 dage før general
forsamlingens afholdelse.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til medlem
merne med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag.
5. Valg af afgående bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
6. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen foreningens formand og
3 bestyrelsesmedlemmer. Halvdelen af bestyrelsen afgår efter tur hvert andet
år. Endvidere vælges hvert år 2 revisorer samt 1 bestyrelsessuppleant og
1 revisorsuppleant.
§ 5. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand, kas
serer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte af foreningens
medlemmer særlige opgaver.
§ 6. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, her
under navnlig om anbringelse af foreningens midler. De i bank, sparekasse
eller på lignende måde anbragte pengemidler skal kun kunne hæves mod
kvittering af formand og kasserer i forening.
§ 7. Foreningens midler skal anvendes som lån eller bidrag til Bordings
friskole og præliminærkursus, når skolen overgår til at være en selvejende
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institution, ved skoleudvidelser, køb af skolebygning, køb af grund og op
førelse af ny skolebygning eller til forrentning af lån i grund eller skole
bygning.
§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig
stemmeflerhed; dog kræves til ændringer i disse vedtægter, at mindst 2 Is af
de mødte stemmer herfor.
I tilfælde af beslutning om vedtægtsændringer, om køb eller salg af ejen
dom, cm optagelse af lån eller om foreningens opløsning kan 1/é af forenin
gens medlemmer kræve en sådan beslutning forelagt en ekstraordinær gene
ralforsamling med det eller de nævnte punkter på dagsordenen.
§ 9. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens midler til
fordel for Bordings friskole eller ovennævnte selvejende institution, såsnart
denne måtte være oprettet.

Præliminæreksamen
er i år bestået af Niels Eriksen, Elin Olesen, Palle Kragh-Olsen, Helge Holst,
Arne Hentze og Ingrid Bording.

For fremtiden vil eksamen forme sig lidt anderledes end hidtil, idet der kun
bliver een beskikket censor. Eksaminationen skal altid foregå ved læreren,
og han deltager i bedømmelsen. Samtidig bliver der givet årskarakter, så det
hele ikke afhænger af eksamen alene, hvor held og uheld altid vil spille en
vis rolle. Man skal dog have 11,00 såvel i årskarakter som i eksamenskarakter
for at bestå. Tillige lempes eksamensopgivelserne, så vi bortset fra regning
og matematik kun skal opgive ca. 3/s af det læste stof. Kursus får med andre
ord mere præg af aim. realskole. I forbindelse hermed skal der foruden i
eksamensfagene undervises i gymnastik, hvori der gives årskarakter. Det er
en betingelse for at komme ind under denne nyordning, at kursus er 3-årigt
- som vort jo er det i forvejen - og at det er knyttet til en børneskole, hvor
der de to sidste år gives en forberedende undervisning i engelsk, tysk og
matematik. Også disse fordringer opfylder vi som bekendt. Alt i alt skulle
nyordningen være en vinding. Jeg vil tro, den i nogen grad betyder en fore
gribelse af den kommende skoleordning.

Gaver
Som sædvanlig har vi i årets løb fået foræret forskellige ting til sko
lens samling. Dorte Thirslund - eller rettere sagt hendes far - har skænket
os en 10-armet blæksprutte (konserveret i gin), en flyvefisk (udstoppet på
gammel sømandsvis med tobak), en mangrovestok med fast»groede« muslin
ger, en æske koraller af forskellig art, en æske søpindsvin, snegle, muslinger
etc. fra Vestindien + 2 store konkylier sammesteds fra. Ole Simonsen har
foræret os en tand af en grindehval fra Færøerne, Bjarne Laursen en skarn
basse, Annette Berg en jordkrebs, Birger Jensen en guldsmed, Henrik Len
nart Hansen et søpindsvin, Kirsten Bengtson nogle »søhestetænder«, Niels
Henry Larsen hammen af en guldsmedelarve, smukt præpareret, Jens Larsen
en stenøkse. - Lotte og Jette Hersdorf Dybkær har givet skolen en fødsels
dagsgave på 20 kr., som er indgået i skolens anskaffelseskasse. Endelig har
hr. og fru Dybkær foræret skolen et originalbillede af Louis Moe. - Vi siger
tak for både småt og stort.
F. B.

Det første forældremøde i det nye skoleår bliver tirsdag den 28. august kl. 20
på Dalgas boulevard 48. Nærmere herom, når skolen først er begyndt.
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Fortegnelse over eleverne
August 1956
3. præliminærklasse:
Bjørn Bilgram, Vesterbrogade 21, V.
Finn Rowold, Blekingcgade 5, S.
Ole Poul Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Inge-Lise Andersen, Ane Kathrinevej 12, F.
Johan Lynge Nielsen, Clausholmsvej 19 A, Va.
Jens Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Ivar Stampe, Sønder boulevard 97, V.
Jens Keiding, Gartnergade 14, N.
2. præliminærklasse:
Dorete Lauridsen, Dalgas boulevard 48, F.
Jens Ishøy Rasmussen, Sølystvej 3 B, Klampenborg.
Ole Simonsen, Flesseløgade 4, 0.
Uffe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Annelise Smed Petersen, Reberbanegade 29, S.
Karen Margrethe Lund, Nyropsgade 45, V.
Grethe Fremming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Vb.
Finn Quist Jacobsen, St. Thomas alle 6, V.
Troels Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Hellen Tiesen, Rømersgade 9, K.
Lotte Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.

1. præliminærklasse:
Ingelise Sørensen, GI. Køge landevej 719, Brøndby strand.
Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
Mogens Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Mona Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Dinne Eske Christensen, Buskager 12, Va.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Suzan Bærenholdt, Østerbrogade 92, 0.
Dorit Nyboe, Buskager 26, Va.
Lars Håstrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Søren Kæregård, Rostgårdsvej 29, Brh.
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7. 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 Søndergård, Guldagervej 35, Va.
Vibeke Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Erling Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Ole Klitgård-Poulsen, Overgaden oven vandet 38, K.
Kirsten Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Vb.
Hans Jørgen Beck, St. Thomas allé 19, V.
Alex Jean Nielsen, Ärestrupvej 17, Vb.
Ida Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Per Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Klaus Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Åge Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.
6. klasse: Birgit Andersen, Gl. Køgevej 728, Brøndby strand.
Karen Skåning, Elmegade 25, N.
Elisabeth Andersen, Kobbelvænget 59, Brh.
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.
Karsten Noe-Nygård, Øster voldgade 7, K.
Leif Petersen, Bakkekammen 9 B, Brh.
Mette Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Jens Skåning, 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.
Bo Lebech Jensen, Hjortekærsvej 133, Klampenborg.
Annette Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

5 klasse: Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Elisabeth Hermann, GI. Kongevej 19, V.
Poul Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Va.
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Susanne Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Tage Andersen, Islevhusvej 57, Brh.
Uffe Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Lars Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Astrid Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Hanne Cordius Nielsen, Scandiagadc 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, Hareskovvej 1, Brh.
Hanne Holten-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.
4. klasse: Steen Simonsen Jensen, Gothersgade 150, K.
Aksel Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
Jan Nicolaisen, Trekronergade 131, Vb.
Bent Andersen, Søndre allé 10, Vb.
Helle Vibeke Andersen, Islevhusvej 57, Brh.
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.
Inger Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Lars Ertner, Hareskovvej 5, Brh.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Va.
Nanna Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Vb.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Vb.

3. klasse: Ebbe Søe, Ved sønderport 9, S.
Henrik Lennart Hansen, Vesterbrogade 130, V.
Karen Margrethe Holst Holm, Mynstersvej 1, V.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Va.
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.
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Bodil Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Folke Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Dorte Thirslund, Frederiksvej 4, F.
Winnie Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F.
Vibeke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Jean Pierre Peschardt, Pile allé 23 A, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brh.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brh.

2. klasse: Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Mogens Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Elsebeth Bohnke, Valby langgade 133, Vb.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Gunver Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Søren Uhrskov, Rødstensvej 14, Hellerup.
Peter Gottlieb, Minervavej 40, Va.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Vita Andersen, Slotsgade 3, N.
Jan Berthelsen, Kirkevænget 4, Vb.
Karen Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Ida Engelund Klemmensen, Sdr. Fasanvej 63, F.
Lars Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Lisbeth Holten-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Anette Orneborg, Smallegade 40, F.
Ingrid Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Dorthe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Jens Peter la Cour Dragsbo, Mathildevej 16 A, F.
Torben Mølgård Jørgensen, Vesterbrogade 161, V.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.

1. klasse: Yna Annette Fogt, Sdr. Fasanvej 44, Vb.
Inge Jeppesen-Evald, Rørsangervej 79, NV.
Lisbet Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Va.
Gunnar Steen Nielsen, Smallegade 40 A, F.
Flemming Bo Weiss, Engtoftevej 4, V.
Mikal Bing, Nyvej 8 B. F.
Peter Lennart Hansen, Vesterbrogade 130, V.
Helle Antoinette Fleron Jacobsen, Pileallé 23, F.
Jens Hougård Nielsen, Forhåbningsholms allé 22, V.
Erik Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
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Christian Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Vb.
Jesper Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brh.
Mac Bo Christensen, Vesterbrogade 136, V.
Peter Vilstrup Knudsen, Godthåbs have 16, F.
Helle Ida Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Jette Kristiane Olsen, Thyregodsvej 19, Vb.
Henrik Løb, Thorupgårds allé 5, Vanløse.
Solvejg Bennike Madsen, Offenbachsvej 18, SV.
Jens Herman Hoffmark, Toftegårds allé 41, Vb.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

Skolens lærerpersonale
består af Anne Marie Mikkelsen, Karen Andersen, Gunver Birch-Olsen,
Tage Bording, Knud Huns, Esthei- Gundesen, Margrethe Christiansen, Poul
Andersen, Ellen Håstrup Petersen, Sigrid Bording. Halvdan Flelweg og Frede
Bording.
*
Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi, vil efter efter
årsferien kunne træffes på skolens kontor den første torsdag i hver måned
kl. 10-11.

Statens tilsynsførende ved friskolen er fhv. sognepræst Halvdan Helweg.

Skolekredsens medlemmer
August 1956

Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brh. (Bella
9285).
Fru Else Andersen, børnehaveleder, Kobbelvænget 59, Brh. (Bella 8963).
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. (75 16 36).
Fru Gerda Goltermann Andersen, Ane Kathrinesvej 12, F. (Fasan 4107).
Oluf Andersen og frue, tømrermester, GI. Kogevej 728, Brøndby strand.
(Brøndbyvester 330).
Chr. Vestergård 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. (Hvidovre
3635).
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Hamletsgade 22, N. (Ægir 6100).
Poul Kristian Beck og frue, tobakshandler, St. Thomas allé 19, V. (Eva 7845).
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).
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 8 B, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
Frk. Gunver Birch-Olsen, lærerinde, Trongårdsvej 29, Klampenborg. (Lyng
by 715).
Plans Vilhelm Bjerre og frue, gørtler, Runddyssen 13, Herlev. (94 11 17).
H. C. Bjerregård 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, Østerbrogade 92, 0. (Tria
1129).
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 12, Va. (Damsø 5610 v).
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Ernst Christensen og frue, maler, Vesterbrogade 136, V.
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø.
(Søborg 9087).
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, Emdrupvej 31, 0. (Ryvang
7373).
Willy Christiansen og frue, sølvsmed, Schacksgade 3 A, K. (Palæ 789 y).
Poul Dam, lærer, Præstevænget 13, Ballerup. (Ballerup 789).
Fru Else Danielsen, 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 8676).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Va. (Damsø 6959).
Harry O. B. Fogt og frue, ingeniør, Sdr. Fasanvej 44, Vb. (Valby 1778).
Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47 E, Va. (Damsø
5010).
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40. F. (Fasan 4364).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Va. (Rødovre 144).
Åge 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, Årestrupvej 17, Vb. (Valby 2067).
Poul Hansen og frue, forstander, M.F., Limfjordsvej 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, maskinløjtnant, Vesterbrogade 130, V. (Eva
3954 y).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, Herluf Trollesgade 23, K. (Byen 7547).
Halvdan Helweg og frue, præst, Grundtvigsvej 8 A, V. (Eva 9226).
Håkon Hentze og frue, prokurist, Emdrupvej 18, 0. (Ryvang 7739 x).
Knud Hermann og frue, læge, dr. med., GI. kongevej 19, V. (Eva 7974 x).
Herman Hoffmark og frue, komponist, Toftegårds allé 41, Vb. (Valby 3260).
Poul Holm og frue, sognepræst, Mynstersvej 1, V. (Eva 4183).
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Harry P. L. Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Vb. (Valby 3067).
Fru Inge Holten-Nielsen, fuldmægtig, Hundige strandvej 189, Greve strand.
(Hundige 795).
Werner Horn og frue, laboratorieassistent, Tagensvej 228, NV. (Taga 5542 u).
Knud Huus og frue, lærer, cand. mag., Gyldenlakvej 29, S. (Sundby 6032).
Fru Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (Lyngby 5248).
Egon Quist Jacobsen og frue, karetmager, St. Thomas allé 6, V. (Hilda
35466).
Fru Kate Fleron Jacobsen, redaktør, Pilleallé 23, F. (Eva 6753).
Svend Åge Janbo og frue, bogholder, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 6872 u).
Knud Simonsen Jensen og frue, frisørmester, Gothersgade 150, K. (Byen
9227).
Fru Annelise Stapelfeldt Jensen, kontorassistent, Peder Hjortsvej 27, Vb.
(Valby 4614 x).
Heinrich Lassen Jensen og frue, kontorbetjent, Borups allé 192, NV. (Taga
6369).
Frede Skov Jensen og frue, montør, Ndr. Fasanvej 200, N.
J. Lebech Jensen og frue, overlærer, Hjortekærvej 133, Klampenborg.
(Hjortekær 473).
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va.
(Damsø 7558).
Børge Jeppesen-Evald og frue, værkfører, Rørsangervej 79, NV. (Ægir
4988).
Marinus A. Jørgensen og frue, jord- og betonarbejder, Thyregodsvej 22, Vb.
Evald Kristian Jørgensen og frue, res.kapellan, Vesterbrogade 161, V.
(Hilda 1521).
Åge H. Kampp og frue, lektor, Cæciliavej 50, Vb. (Valby 2594 v).
Povl Karlshøj og frue, gårdejer, Gevnø pr. St. Heddinge. (Lyderslev 8).
Mogens Keiding og frue, driftsleder, Gartnergade 14, N. (Luna 2181 y).
Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. Fasanvej 63, F. (Fasan 3361).
Mogens Klitgård-Poulsen og frue, disponent, Overgaden oven vandet 38, K.
(Amager 5191 x).
Aksel V. Knudsen og frue, civilingeniør, Godthåbs have 16, F. (Fasan 4659 v).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (C. 1555, lok. 108).
H. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb. (Valby 4048 x).
Morten Kæregård og frue, trikotagehandlef, Rostgårdsvej 29, Brh. (Bella
4486).
Povl Larsen og frue, grosserer, Gyvelvej 12, F. (Fasan 2000).
J. K. Dybkjær Larsen og frue, politibetjent, Niels Finsens allé 50, Søborg.
(Søborg 9130).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V. (Nora
5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Vb. (Hvidovre 3117).
Fru Ragna Larsen, Jansvej 9, S. (Amager 8126).

Aksel Lauridsen og frue, højskoleforstander, Almindingen, Åkirkeby.
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brh. (Bella 5561).
Jørgen Nissen Lund og frue, vagtmester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 y).
Gerhard Løb og frue, korrespondent, Thorupsgårds allé 5, Va. (Damsø
7993 y).
Håkof Bennike Madsen og frue, cand. mag., Offenbachsvej 18, SV.
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5793 v).
Egon K. Malmstrøm og frue, kontorassistent, Vendsysselvej 37. ,F. (Fasan
5547 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).
Peer-Olav Witter Nervil og frue, antikvitetshandler, Folkvardsvej 17, F.
(Fasan 832).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Trekronergade 131, Vb. (Valby
8713).
Peer Hougård Nielsen og frue, arkitekt, Forhåbningsholms allé 22, V.
(Vester 1861).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup
(Helrup 1819).
Fru Astrid Cordius Nielsen, Scandiagade 42, SV.
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (94 20 83).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 2883).
Svend Lynge Nielsen og frue, musiker, Clausholmsvej 19 A, Va. (Damsø
9878).
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40 A, F.
Arne Noe-Nygård og frue, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, K. (Palæ
6580).
Fru Esther Nyboe, børnehaveleder, Buskager 26, Va. (Damsø 6083 u).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brh. (Bella 3041).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19. K.
Åge Vilhelm Olsen og frue, snedkermester, Thyregodsvej 19, Vb. (Valby
3682 y).
Edvard Olsen og frue, taxachauffør, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5346).
Ludvig Orneborg og frue, frisørmester, Smallegade 40, F. (Gothåb 4160).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup.
(50 33 89).
Frederik Chr. Peschardt og frue, kontorassistent, Pileallé 23 A, F. (Vester
1538).
Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Sundby
4361 x).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Vb.
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Tage Hastrup Petersen og frue, seminarielærer, cand, teol., Drosselvej 42, F.
(Fasan 5040).
Svend Petersen og frue, driftsleder, Bakkekammen 9 B, Brh. (Bella 8257).
Axel 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.
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 Skåning og frue, montør, Elmegade 25, N.
Svend Stampe og frue, bagermester, Sønder boulevard 97, V. (Eva 429).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Håndværkerhaven 39, NV. (Søborg
2247).
Niels Søe og frue, præst, Ved Sønderport 9, S. (Sundby 3012).
Jørgen Søndergård og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Va. (Damsø 556).
Fru Sachmann Sørensen, Blekingegade 5, S. (Sundby 6981 x).
Ejnar Sørensen og frue, købmand, GI. Køgelandevej 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, Rødstensvej 14, Hellerup. (Gentofte
7609).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Engtoftevej 4, V. (Vester
459 x).
Karlo Wilhelmsen 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.

Forældrerådet består af Poul Hansen, Håkon Hentze, fru Toftkær Jensen,
H. V. Kragh-Olsen og fru Monrad Møller.

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 historiefortæl
lingen (bibelhistorie og Danmarkshistorie).

Skolen er statsanerkendt.
Skolepenge: 300 kr. årlig, betales i 10 månedlige rater, hvortil
kommer een gang brændselspenge af et lignende beløb som en
månedlig rate.
Søskende får betydelig moderation.
BORDIN GS PRÆLIMINÆRKURSUS
Til friskolen er der knyttet et 3-årigt statsanerkendt prælimi
nærkursus, sluttende med præliminæreksamen i 16-17 års
alderen. Denne eksamen giver adgang til gymnasiet såvel som
til studenterkursus.

Skolepengene her er 400 kr. årlig i 10 mdl. rater + brænd
selspenge. - Staten giver friplads, helt eller delvis, til et beAnsøgning herom i
oplysning om den ;

Optagelse af elever
ved
F
Kontortid:

BOGTRYKKERIET ILLEMANN AKTIESELSKAB

