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Det svundne år
Der er i det forløbne år foruden de sædvanlige begivenheder sket to
ting, der begge har fremtidsperspektiv i sig. Begge dele skete i sep
tember, så det var en frugtbar måned. Det ene var oprettelsen af en
elevforening. Den er omtalt andetsteds, så jeg vil blot udtale min
glæde her over de gode sammenkomster, den har haft. Jeg tænker
navnlig på opførelsen af Blichers »Hosekræmmeren« ved skolens fød
selsdagfest i april, dramatiseret og iscenesat af Jens Bilgram, en al
vorlig og krævende opgave, der blev løst af de optrædende på en
særdeles fin måde. Ellei' på den morsomme karakteristik af en række
af skolens lærere og lærerinder, som nogle af 3. P.’erne gav til bedste
ved elevforeningsballet i efteråret. Den var både vittig og rammende.
Vi fik os også en sund og god latter, da Tage Bording læste op i
februar. Historien om løven i sovekammeret var fuldkommen fanta
stisk. Og så havde vi en dejlig musikaften i maj. Jeg var virkelig
imponeret, da Jens Keiding pludselig optrådte som komponist, men
det er i det hele taget godt skuldret, at en flok unge mennesker på
egen hånd og ved egne kræfter kan tilrettelægge og gennemføre en
aften af et sådant karat. Det gamle ord: Alvor og gammen, de kan
godt sammen, kunne godt stå som motto over dette elevforeningens
første år. Jeg håber, den vil fortsætte i samme spor.
Den anden begivenhed, jeg tænker på, fandt sted i undervisnings
ministeriet, hvor Poul Hansen og jeg havde et møde med komiteen
for dronning Caroline Amalies asylskole. Denne skole oprettedes i
1841 som den første grundtvigske skole i Danmark. Den blev nedlagt
i 1937 eller rettere gjort hvilende, idet man lod det fond, der var
grundlaget for skolen, vedblive at bestå ud fra den tanke, at skolen
under en eller anden form kunne rejses på ny. I mellemtiden er vor
skole vokset frem, hvilende på det samme grundsyn på skolens mål og
midler som Caroline Amalies skole. Vi havde da også den glæde, at
der hos komiteens medlemmer var enighed om, at man skulle stræbe
efter at få midlerne, der er båndlagt i justitsministeriet og derfor ikke
sådan at røre ved, overført til vor skole, evt. således at den overtager
det gamle navn.
Med dette håndslag fra komiteen, som vi ikke kan takke nok for,
er vi kommet et stort skridt fremad mod vort mål: At få egen skole1

bygning. Det sidste er for øvrigt en forudsætning for, at fondet kan
knyttes til skolen, så virkelige realitetsforhandlinger om midlernes
overførelse kan ikke finde sted, før vi er herre i vort eget hus eller i
hvert fald i færd med at blive det. En anden forudsætning i den for
bindelse er, at skolen samtidig bliver selvejende institution. Derfor
indkaldte vi til et ekstraordinært forældremøde den 29. november,
hvor forslag til vedtægter for denne institution blev vedtaget og der
efter indsendt til undervisningsministeriet til godkendelse. Den ende
lige godkendelse kan imidlertid atter her først finde sted, når byg
ningen foreligger. Vi har da også sat alle kræfter ind på at finde en
grund eller egnet bygning, men det er en meget vanskelig sag, når vi
ikke skal ud i omegnskommunerne. Noget positivt resultat foreligger
da heller ikke endnu, og vi gør nok klogest i at væbne os med tål
modighed, men vi arbejder støt videre med det i håb om, at det efter
hånden vil lykkes.
Lad mig tilføje, at det årlige bidrag, der kommer ind gennem for
eningen »Bordings friskoles venner«, stadig er og vil vedblive at være
af allerstørste betydning for at få det økonomiske grundlag i orden
for eget hus. Det er derfor glædeligt, at så mange af forældrene har
tegnet sig som medlemmer, og overfor dem, der endnu ikke har fået
gjort det, kan jeg ikke noksom understrege, at De gør skolen en meget
stor tjeneste ved at melde Dem til. Kontingentet er som bekendt 10 kr.
pr. kvartal, d. v. s. man må gerne tegne sig for mere, og indmeldelsen
sendes til foreningens sekretær, fuldmægtig H. V. Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, st., Valby. (Telf. Valby 4048 x).
Hvad skoleåret i øvrigt angår, er det jo til dels de samme begiven
heder, der går igen fra år til år, ihvorvel det ikke må glemmes, at
det i hvert fald for visse af dem bestandig er nye hold, der oplever
dem. Det gælder således Sorøturen med 5. klasse, der fandt sted 22.23. august, og lejrskolen med 6.-7. klasse 16.-21. august. Det var som
for to år siden Helsingør, det gik ud over, med Kronborg og Karme
literklosteret som de centrale emner. Nyt var dog stedet, hvor vi
boede, idet vandrehjemmet er blevet forlagt til Villa Moltke ved
nordstranden, et dejligt bytte for Wisborg. Bl. a. havde vi her den
fordel, at vi boede i vort eget lille hus. Desuden havde vi fået en
hyggelig samlingssal at være i, når vi skulle snakke om tingene. 24. august modtog vi den nye 1. klasse og dens forældre, en festlig
dag, og 28. august havde vi vort første forældremøde, hvor jeg meget
a propos, som det siden viste sig, talte om dronning Caroline Amalie
og den skolevirksomhed, hun oprettede.
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Fra
»Et eventyr i
Rosenborg
have«

11 . oktober havde vi »Sonnenbergaften«, hvor deltagerne i Tysk
landsturen sammen med Pip på en meget fornøjelig og afvekslende
måde gjorde rede for deres oplevelser. I samme måned begyndte »sy
klubben« sine aftener her, der varede vinteren ud. 30. oktober havde
vi atter forældremøde, hvor fru Toftkær indledte en forhandling over
det for os altid aktuelle emne: Kan friskole og eksamenskole forliges?
November kom med sine dystre begivenheder i Ungarn. 17. novem
ber arrangerede 3. P. en Ungarnsaften på skolen til fordel for flygt
ningebørnene. Der var underholdning, bazar med bortlodning, kaffeudskænkning etc. Arrangørerne havde gjort et meget stort arbejde i
ugen forinden med fremskaffelse af gevinster fra en lang række fir
maer, de tog rundt til, og som vi er tak skyldige for hjælpen. Det hele
var lagt ualmindelig godt til rette. Aftenen gav da også et nettooverskud på 1412,10 kr., et fint resultat.
8 dage efter optrådte 4. klasse en lørdag eftermiddag henne på sko
len for deres forældre med en række små optrin, som Gunver BirchOlsen havde indøvet med dem, og de gjorde det nydeligt.
Ved julefesten den 22. december var det 3. klasse, der under Karens
og Ellen Håstrups ledelse måtte i ilden med »Lille prinsesse Annes
æbletræ«. Også de klarede det fint, så det var en fornøjelse at se og
høre på. - 7. januar begyndte vi skolen igen. Februar var viet til
klasseforældremøderne, et om ugen, en anstrengende måned, men der
er ingen tvivl om, at disse møder har deres store betydning. For
1. klasses vedkommende måtte det dog udsættes til 11. april.
9 . marts havde vi skolebal for de ældste klasser. Elever fra 7. klasse
optrådte med »Et eventyr i Rosenborg have«, indstuderet ved Tage
3

Bording. Det var en skam, forældrene ikke havde lejlighed til at se
det, for aktørerne kunne deres ting og spillede godt.
13 .-27. marts var jeg en tur i England, bl. a. for at kigge lidt på
de engelske skoler - og for at besøge min datter, der opholdt sig der
ovre. Rejsen blev en stor oplevelse for mig, der aldrig havde været i
England før. Det er naturligvis meget begrænset, hvad man kan få
ud af det på så kort tid, ikke mindst i betragtning af at engelsk skole
væsen er en broget historie, men jeg nåede da at besøge 6 forskellige
skoler både i og uden for London, overvære timer, tale med ledere
og lærere og se på børnenes færden. De englændere, jeg traf til at
komme i lag med, var overordentlig sympatiske og forekommende.
Jeg tror, vi har en del at lære af dem, ligesom de vil kunne lære
noget af os, hvad skole angår. Om jeg vil kunne omsætte det, jeg så
og lærte, er en anden sag, men det var i hvert fald rart at få lidt
luft under vingerne og få nye indtryk, der måske kan blive til im
pulser. Som umiddelbart udbytte har vi fået kontakt med en lille
skole i Vestengland. Børnene derovvre har skrevet breve til vore børn
og omvendt, så nu har de fået brug for deres engelske lærdom og
formodentlig også fået mere perspektiv over den.
4. april fejrede vi skolens fødselsdag i strålende vejr med den
efterhånden traditionelle tur til zoologisk have. - 4. maj mindedes vi
befrielsen, som vi altid gør det. Samtidig var det sidste skoledag for
3. P.’erne. Allerede 6. maj begyndte den skriftlige eksamen, og så
gik det slag i slag. - Som man vil vide det, var Pip blevet syg i
februar. Det var ikke noget alvorligt, så vi tænkte, hun snart ville
komme igen, men det trak ud, og til sidst blev det klart, at hun ikke
kunne være med til at føre eleverne op til eksamen, hvad der natur
ligvis var lidt af en afbrænder for os. Takket være først Edvard Niel
sen og siden Holger Gyldensparre, der kom, som han var kaldet, og
ikke mindst Lunde Christensen, som vi lånte fra Barfods skole, og
som førte 3. P. op i dansk, gled det hele imidlertid nogenlunde, som
det skulle. Jeg har grund til at være de nævnte 3 lærere taknemlig fol
det nap, de tog! - Midt under det hele havde vi vort sidste forældre
møde den 28. maj, hvor jeg gav nogle glimt af engelsk skoleliv, som
det havde tegnet sig for mig. Mødet kombineredes med den årlige
generalforsamling i »Bordings friskoles venner«.
13. juni var 3. P. oppe i sidste fag og kunne ånde lettede op. Jeg
tror for øvrigt, de er det hold, der har taget hele eksamenshistorien
med størst sindsro, men vilkårene er jo også anderledes nu, hvor de
kun skal opgive en begrænset del af pensum, og hvor årskaraktererne
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tæller med. Det samlede resultat blev fint, selv om jeg i øvrigt ikke
har megen tiltro til tal og den slags, når man skal bedømme, hvad
der er kommet ud af undervisningen. Det er noget andet og dybere,
der tæller. Derfor var jeg også så glad for den lille fine tale, Finn
Rowold holdt på klassens vegne ved afslutningsfesten på skolen, fordi
den gav udtryk for det samme.
14. juni gik skovturen for sig i det mest strålende vejr, vi længe
har haft. Vi startede med en vandring i Ledreborg skønne park. Siden
tog vi til Borrevejle, hvor lærerne - traditionen tro - atter led et
afgørende nederlag i den uundgåelige håndboldkamp. Var Gylden
sparre ikke løbet direkte ind i fjendens mål med bolden under armen,
havde det set helt sort ud for os, men nu fik vi da lidt ud af det. I
øvrigt nød vi vandet, solskinnet, det grønne græs samt bjerge af is,
så tiden var omme, før vi tænkte på det.
Den sidste uge stønnede vi under varmen, men endelig oprandt
afslutnings- og forældredagen den 22. juni. Jeg har somme tider spe
kuleret på, hvad forældrene får ud af det sådan en dag, hvor skolen
ikke teer sig normalt og børnene måske heller ikke, men den har nu
sin egen atmosfære af fest og let forvirring, og det er dejligt at se
forældrene i skolestuen, selv om det navnlig i de små klasser kan
knibe med at skaffe plads. Hyggeligt var det også at se et par af de
gamle elever møde op for at være med. Og så sluttede vi da skoleåret
af med overrækkelse af eksamensbeviser, med taler og med sang.
Koret lød smukt trods den tætpakkede sal.
Om aftenen festede forældre og lærere for 8 glade unge mennesker,
hvoraf ikke mindre end 5 fortsætter i gymnasiet, så helt kede er de
da ikke blevet af at gå i skole. Der blev atter talt og sunget, og fru
Gundesen læste sit eventyr, mens de kulørte lamper tændtes i haven.
Så vil jeg blot fortælle, at min kone og jeg den 29. juni var ind
budt til bryllup på Stevns. Det var Sigrid Karlshøj, der blev gift, og
det var festligt at være med til. Hun hedder nu fru Broholm og bor
i Ringe, hvor hendes mand er maler. Hun er den første af vore elever
fra Kochsvej - dim. 1954 - der er blevet gift, så der er grund til at
notere det; atter en lille milepæl i skolens historie.
Dagen efter fortsatte vi til de sjællandske friskolers årsmøde i Lille
Egede ved Korsør, hvor der i forvejen var en flok deltagere herindefra, der havde gjort lørdagen med dernede. 3-400 mennesker fra alle
Sjællands egne var her samlede i et af vore skønneste sommerland
skaber, der tilmed viste sig fra sin venligste side. Jeg føler det altid
som en oplevelse at være med til disse møder, hvor der både kan være
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lejlighed til at krydse klinger om den sag, der ligger os alle på hjer
tet, skolens og børnenes sag, og til at få nogle gode ord med på vejen,
men hvor det dog først og sidst er samværet, der er det bærende.
Jeg vil derfor ønske, at endnu flere fra vor kreds her i København
må få lyst til at tage med en anden gang. Jeg er sikker på, man ikke
vil fortryde det. Lad mig slutte med en tak til alle dem, der hver på sin vis - lærere,
børn, forældre, gi. elever og venner - har været med til at stå sam
men om skolen i det år, der er gået, ved at leve med i dens hver
dag, ved at arbejde for den og ved at komme, når der indbydes til
møder eller til fest.
Frede Bording.

Gaver til skolen i årets løb
H. V. Kragh-Olsen har foræret skolen en globus, Axel Korf en vokstavle fra
middelalderen, Elisabeth Andersen 3 naturhistoriske vægtavler, Poul Vilhclmsen et kohorn (skeden), Jens Skåning skaller af ferskvandssnegle, Jens
Larsen halen af en klapperslange, skal af et meget stort søpindsvin, en snogeham og en samling fugleæg, Annette Berg en pinjekogle, Tage Andersen det
indre af et hvepsebo, Karsten Noe-Nygård tænder af søpindsvin, Ebbe Mon
rad Moller et vættelys, Finn Olesen et hvepsebo og Ole Olesen en samling
fugleæg. - Elevforeningen har skænket skolen en smuk vase i fødselsdags
dage. Fra Jette og Lotte Hersdorf har vi fået 25 kr. - Vi siger tak for både
små og store ting og for blomsterne til fødselsdagen.
F. B.

Det første forældremøde i det nye skoleår bliver torsdag den 29. august
kl. 20 på Dalgas boulevard 48. Nærmere herom, når skolen er begyndt.
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Skolestruktur og arbejdsskole
Nedenstående artikel af forstander Poul Hansen, M.F.,
har stået i novembernumret af »Verdens gang«.

Der er noget forbløffende i ,at man i årevis har kunnet diskutere
skolestruktur uden at komme ind på skolens indhold og formål i
nævneværdig grad. Det er derved blevet en debat, som først og frem
mest har interesseret organisationernes formalister og skematikere,
medens de fleste andre har følt kuldegraderne brede sig om en sag,
som jo egentlig rager os alle på aldeles afgørende måde.
Det er naturligvis rigtigt, at vi trænger til en ny skolestruktur, men
spørgsmålet er, om debatten kan blive frugtbar, såfremt man aldrig
spørger sig selv, hvilke uddannelsesmæssige og almenmenneskelige
opgaver, skolen egentlig skal løse.
Det springer f. eks. derved stærkt i øjnene, at man nok har klarhed
over indholdet i den del af skolen, som over forskellige forberedende
eksaminer skal føre frem til studier ved de højere læreanstalter, men
at man ikke med tilnærmelsesvis samme klarhed ved, hvad man skal
stille op med det praktiske livs ungdom, der skal forlade folkeskolen
ved det 7. eller 8. skoleårs afslutning.
Den eksamensfri mellemskole, som skulle have løst denne opgave,
har utvivlsomt spillet bankerot, både fordi den ikke magtede at
fængsle hverken eleverne eller lærerne, og fordi den ikke formåede
at skabe forbindelse eller overgang til næste led i uddannelsen. Det
primære i sagen har altså ikke været fejl i strukturen alene, men
også i indholdet. Det ser derfor ud som om man har savnet det fun
damentale grundlag og et meget væsentligt incitament i overvejel
serne. Sålænge spørgsmålet om skolens egentlige indhold og nutids
mål ikke afklares, vil en ny skolestruktur være problematisk og et
skud i tågen. Nissen, i dette tilfælde den indholdsløse eksamensfrie
mellemskole, vil da blot med en anden betegnelse flytte med over i
den nye ordning.
Skolen for den eksamenssøgende, bogligt kapable ungdom trænger
utvivlsomt også til en modernisering bl. a. for at føre land og by på
linie, men det lader sig forholdsvis let klare, fordi man ved, hvad
man sigter imod.
Helt anderledes stiller det sig med folkeskolens 7. og 8. klasser. De
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ender blindt og uden organisk overgang til det praktiske arbejdslivs
opgaver. Der har ofte været klaget over, at folkeskolens elever kan
for lidt selv i så afgørende fag som dansk og regning. Sikkert med
rette og med det resultat, at mange erhverv kvier sig ved at give sig
i kast med videre oplæring af det ufærdige råmateriale, folkeskolen
sender ud i livet. Alle vil have de eksamensprøvede, som langtfra
altid er de bedst udstyrede.
Fejlen i folkeskolens afsluttende undervisning er utvivlsomt, at den
så aldeles mangler jordforbindelse. Den kommer eleverne for lidt
ved, fordi det ikke er lykkedes skolen at gøre dem klart, hvad de
egentlig skal bruge kundskaberne til, medens dette står helt klart for
de eksamenssøgende børns vedkommende.
Er det mon aldeles utænkeligt, at en organisk og livgivende over
gang til arbejdslivet ligger i selve arbejdsskolens idé, som de fleste
skolefolk herhjemme synes helt at have tabt af sigte?
Hovednavnene i udformningen af arbejdsskolens pædagogik er
John Dewey og Georg Kerschensteiner. Dewey's ord: »Learning by
doing« er jo almindelig kendt. »Under industrialismen,« siger han,
»går barnet glip af den helt naturlige opdragelse gennem arbejdet,
som det tidligere fik i hjemmene«. Det er jo rigtigt, at det moderne
hjem er praktisk talt blottet for arbejdsopgaver, som kan danne
grundlag og udgangspunkt for opdragelsen.
»Lektieskolen«, siger han videre, »imødekommer ikke barnets trang
til handling, dets interesse for at undersøge ting, skabe ting, udtrykke
sig i form, farver, toner og bevægelse og i samarbejde med andre«.
Georg Kerschensteiner fastslår først og fremmest, at det må være
skolens mål at opdrage den brugbare samfundsborger, udvikle karak
teregenskaber som grundighed, nøjagtighed, flid, arbejdsglæde etc.:
»Arbejdsskolens særkende er vægten på barnets egen bearbejdelse af
det modtagne stof, for det er gennem bearbejdelsen og ikke blot gen
nem modtagelsen, at mennesket udvikler sig«.
Man kunne mobilisere mange berømte pædagoger, der er enig heri:
Pestalozzi: Man lærer bedre gennem handling end gennem ord.
Heusinger: Vi må i skolen udnytte den hos børn så virksomme drift
til at være beskæftiget.
Frøbel: Det gælder om at bygge på barnets naturlige skabende vir
ketrang.
Comenius: Skolen skal på samme tid opøve ratio, d. v. s. evnen til
at tænke klart, oratio, evnen til at bruge det meddelelsesmiddel mel
lem mennesker, som talen er, og operatio, evnen til at udføre tingene.
8

Uno Cygnæus: Den manuelle opøvelse må gå parallelt med oplæ
ringen i regning, elementær matematik og naturfag.
Den sidste giver formodenlig helt klart udtryk for det, der måtte
blive en moderne arbejdsskoles program. Dette bliver nok endnu
mere rigtigt, når man husker på, at eksamensskolen i dag foruden en
mængde andre frasorterer de bogligt begavede børn, der evner at
akceptere den fra arbejdsopgaverne løsrevne undervisning.
En dansk interesse i det omhyggeligt uddannede folkeskolebarn
er indlysende. Vi mangler råvarer og kapital, og navnlig mangler vi
også format, når det gælder om at udnytte stordriftens og massepro
duktionens fordele fuldt ud. Til gengæld ved vi af erfaring, hvad
kvalitetsvarer betyder overfor disse andre fordele. Det er for Dan
mark først og fremmest mennesket og menneskelig kvalitet, det kom
mer an på. Vore arbejdspladsers unge skal helst allerede fra deres
tidligste år have sansen for kvalitet og de krav til pålidelig dygtighed
udviklet, som senere vil møde dem på mangfoldige pladser i arbejds
livet.
For det store flertal af unge, som fra skolen skal gå direkte ud i
erhvervslivet, må det være skolens fornemste opgave at forberede
overgangen på ganske samme måde, som de forskellige forberedelses
eksaminer gør det til det videreg’ående studium.
Såfremt dette er rigtigt, skulle det være velbegrundet at gøre et
forsøg på at knytte praktiske arbejdsopgaver og undervisningen navn
lig i dansk, regning, fysik og kemi sammen.
Er noget sådant gennemførligt? En af vanskelighederne bliver
utvivlsomt at finde hensigtsmæssige arbejdsobjekter, som rummer
den alsidighed i arbejdsopgaver, der er brug for. Men man kunne
vel forsøgsvis tænke sig, at en 8. klasse får til opgave at bygge et
sommerhus eller et klubhus af træ med dertil hørende støbning af
sokkel, flisebelægning, kloakanlæg etc. Man skulle tro, at et sådant
arbejde ville rumme rigeligt med muligheder for at udarbejde under
visningsopgaver i tilknytning til arbejdsgangen i husets bygning.
Forbindelsen mellem undervisningen på den ene side og det prak
tiske livs arbejdsopgaver på den anden ville dermed blive g-jort
aldeles indlysende for de unge. Overgangen fra skolen til det frem
tidige erhvervsarbejde ville være skabt, samtidig med at de unge
får en del kundskaber og færdigheder, som i værdi nok vil kunne
sidestilles med mellemskole- eller realeksamen.
Når opførelsen af et træhus nævnes her som arbejdsopgave uden
nærmere overvejelse af, om sådanne opgaver virkelig kan frem9

skaffes i fornødent omfang, skyldes det ønsket om at understrege, at
arbejdsskolen må slutte af med opgaver, der ligger på den anden
side af sløjdsalens smørrebrødsbræt og stærekasse, og fordi klassen
med dens lærere også må bringes ind i et inspirerende samarbejde.
Det skulle være muligt at opstille lignende arbejdsopgaver inden
for andre erhvervsområder, ligesom man formentlig også uden videre
kan gå ud fra, at en sådan foruddannelse under alle omstændigheder
vil være nyttig for alle unge, selvom de ikke skal lære et egentlig
håndværksfag.
Skulle man derefter forsøge at indarbejde arbejdsskolen i for
slaget om en ny skolestruktur og tage hensyn til det, diskussionen
foreløbig er nået frem til, måtte arbejdsskolen formentlig have sit
udgangspunkt i 7. klasse. Dette ville sige en udelt folkeskole gennem
de 6 første skoleår og en 7. klasse, hvor differentieringen begynder.
Dette burde ske med fortsat fællesundervisning i historie og andre
lignende dannelsesfag og med særundervisning i sprog og matema
tik etc. for læsebørnene. Muligvis burde arbejdsskolens undervisning
i 7. klasse omfatte alle børn, idet læsebørnene ville have godt af at
få noget praktisk i hænderne, inden de helt går over i læsningen.
I en foreløbig frivillig 8. og måske efterhånden i en 9. klasse
kunne man derefter lægge hovedvægten på arbejdsskolen, medens
den almendannende undervisning naturligvis burde fortsætte i det
omfang, børn i den alder kan kapere den.
Det er klart, at en sådan drejning af folkeskolens undervisning
i de afsluttende klasser - som jo forøvrigt ikke behøver at gennem
føres overalt - ikke kan fuldføres fra lørdag nat til søndag morgen.
Nyt undervisningsmateriale må opbygges og afprøves, en del hånd
værkere og teknikere med supplerende pædagogisk uddannelse må
føres ind i undervisningen, og man kommer naturligvis heller ikke
udenom at give de af folkeskolens nuværende lærere, der som klasse
lærere ønsker at gå ind i et sådant undervisningsarbejde, en ekstra
uddannelsesperiode.
Formålet med denne artikel har været dobbelt: at understrege
nødvendigheden af en klar målsætning for folkeskolens afsluttende
klasser, og at finde udvej for at give de unge en rimelig forberedelse
til og indstilling på det arbejds- og samfundsliv, de skal ind i.
Det har derimod ikke været tanken at forsøge en mere indgående
redegørelse for enkeltheder. En nærmere udformning må naturligvis
eventuelt komme gennem sagkyndige drøftelser og gennem en for
søgs- og udviklingsperiode.
Poul Hansen.
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Et ønske, der blev opfyldt
En af forstander Frede Bordings store hovedpiner har, indtil sidste
efterår, været, hvordan han skulle holde sammen på det stadig sti
gende antal af Friskolens gamle elever. Da var det, tanken om en
elevforening blev født. - De to afgåede præliminærklasser blev kaldt
sammen for at drøfte de forskellige muligheder for oprettelsen af en
sådan. Det skulle være en rigtig forening med love, kontingent og
en folkevalgt bestyrelse. Og den skulle have en stor opgave for øje,
nemlig at vedligeholde og styrke forbindelsen mellem Friskolen og
dens tidligere elever. Til disse hører jo også præliminærklassernes
elever. - Der blev udvalgt tre mand til at udarbejde et forslag til
lovene, som så skulle fremlægges til den stiftende generalforsamling.
Datoen blev fastsat til den 8. september.
Dagen oprandt imødeset med megen spænding. De foreslåede love
blev vedtaget uforandrede, og valget fik det resultat, at Svend Da
vidsen blev formand, Ingrid Bording kasserer og Arne Hentze sekre
tær. Det er meningen, at bestyrelsen efter det første år skal forøges
med to medlemmer, og så fremdeles bestå af fem mand valgt for to
år ad gangen. Det bliver på den måde muligt at føre en slags rød
tråd gennem foreningens arbejde frem i tiden.
Den nybagte bestyrelse viste sig hurtigt at være arbejdsdygtig og
idérig. Den 3. november blev der på Dalgas Boulevard afholdt en
stor åbningsfest, hvor Elevforeningen fik sin debut som vært. Nogle
medlemmer gav en vellykket underholdning til bedste, og bagefter
var der dans. - Det er dog ikke kun en balforening. Der er i vin
terens og forårets løb blevet afholdt foredragsaftner, der er blevet
vist film, og en aften var der koncert med nogle af de musikbegavede
medlemmer. Skolens fødselsdag blev holdt lørdag den 6. april, og
her sørgede elevforeningen for underholdningen. Først opførtes Bli
chers »Hosekræmmeren«, og bagefter var der en munter afdeling,
der resulterede i, at Bording blev skudt.
Sæsonen er forbi for denne gang, og den nye begynder først til
september. Det er der mange, der er kede af, for det hele har været
så vellykket. Alle arrangementerne har været successer, og det har
været dejligt at se de mange kendte ansigter igen. Nye kammerat
skaber er blevet oprettet og gamle er blevet styrket. Elevforeningen
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har vist sin værdi, og der er ingen tvivl om, at den vil beholde den
fremover.
Elevforeningen er et organ, der gør det muligt for Frede Bording
at få alle sine tidligere elever som venner for livet. Og han for
tjener det. Vi skylder alle ham og hans skole en tak for en lykkelig
skolegang, og den bedste måde vi kan vise vor taknemlighed på, er
at komme hver gang Bordings Friskoles Elevforening kalder. Så ved
han, at vi ikke har glemt eller ønsker at glemme, hvad vi fik for
ærende af lærdom og gyldne livsværdier i vor skoletid på Kochsvej.
Jens Bilgram.

Præliminæreksamen
er i år bestået af Bjørn Bilgram, Finn Rowold, Ole Poul Hansen, Inge-Lise
Andersen, Johan Lynge Nielsen, Jens Bruun Larsen, Iver Stampe og Jens
Keiding.

Et eventyr
Henne i gaden lå der et mærkeligt lins. Det lignede slet ikke de an
dre huse, hvoraf nogle havde sirlige haver med pyntelige buske og
grusgange. Huset lå lidt trukket tilbage fra de andre. Rødt var det
- med kvist og tag og store vinduer i grå cementrammer. Så man
rigtigt til, så lignede huset en bred mand med tophue på og ørene
strittende ud til siden. Foran huset lå der en grå plads. Ak, hvor
ville en enkelt grøn plante op ad muren have gjort godt - bare et
par grønne blade. Men der var ingen.
I huset boede der to familier. Pæne mennesker, dannede menne
sker, der hilste venligt på hinanden og ellers passede hver sit, som
man gør det, når man vil gå for at være af god familie, og det ville
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man, selv om der selvfølgelig er forskel, og det syntes nu også begge
familier, at det var der.
Den ene af familierne - og det er just den, vi nu skal høre om voksede og trivedes - og så var den den største af dem.
Egentlig var det ikke nogen rigtig familie, men bare en skole
mester og hans skolebørn, og dem var der så mange af, at han måtte
have nogen til at hjælpe sig med dem. Men de følte sig allesammen
som een familie, og så var de det.
Inde i huset var der en stor stue, hvor hele familien kunne være
på een gang. Der skulle altid være fint som i en dagligstue, tavlen
skinnende sort og intet kridtstøv på hylden. For at gøre den endnu
finere blev der hængt et maleri op. Sligt hører sig til, og det giver
anseelse. »Kunst skal der til.« sagde skolemesteren, slog et søm i og
hængte billedet op, og så hang det der. - Lidt højt måske, men det
var der ingen, der lagde mærke til, og hele familien var tilfreds,
for den vidste jo, at hvad fatter gør, det er altid det rigtige.
Henne i hjørnet stod det gamle orgel. »Jeg støtter kunsten,« sagde
det og hev efter vejret. »Det er et agtværdigt formål, og noget må
man have at leve for. Men jeg får lungebetændelse af al den træk,
og det er farligt i min alder.« Og så så det hen på katederet, der
stod værdigt på sin klumpfod og så alle andre over hovedet. »Jeg
og så stolen her,« sagde det, »vi er folk af stand. Vi er i slægt med
videnskaben, og den skal man ikke foragte. Fra mig kommer al lær
dommen - foruden eventyrene og historierne.«
»Og tysk grammatik og matematiske formler,« sukkede de små
skoleborde, og de gav sig ordentlig ved det. Men så rettede de sig
op, for den store tavle sagde: »Tag jer sammen,« og så tog de sig
sammen, mens tavlen for alvor lagde sig i selen for rigtig at hjælpe
dem til rette.
»Man er hvad ens omgivelser gør en til,« hviskede den store kak
kelovn og slukkede sin sidste glød. Den var kold og fornærmet, fordi
ingen havde taget sig af den.
»Det er, fordi du ikke kender dit eget værd,« fløjtede kedlen og
sendte en dampstråle op mod kakkelovnen, så den rødmede ved det.
»Når jeg bliver hældt over kaffen, strammer jeg op og giver humør.
Skolemesteren kan aldeles ikke undvære mig.« Og det havde den
ganske ret i.
»Hvad så med mig,« smilede solen og kiggede skævt ind ad vin
duet. Nåda. hvor ruderne skammede sig over, at de endnu ikke var
kommet i søndagstøjet, men kridtstøvet stillede op på geled og gjorde
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honnør. Drengenes og pigernes ansigter lyste op, og selv skolemeste
ren, der var alvorlig og myndig, som en skolemester skal være det,
blev lidt mildere ved det. Solen selv var ligeglad; den lo til dem,
lovede dem et dejligt frikvarter og passede forøvrigt tiden som et
urværk.
Ud af skabene sprang bøgerne med mange kloge ord, og de var
allesammen lige vigtige, og de skulle allesammen kunnes forfra og
bagfra, hvis man ville klare sig i livet.
»Jeg hører med til almindelig dannelse,« sagde litteraturhistorien.
»Uden mig kan I slet ikke klare jer,« sagde retskrivningsordbogen.
»Kender du ikke mig, er du næsten analfabet.« »Men uden mig vil
I altid blive misforstået,« sagde tegnsætningsøvelsen, »jeg er meget
betydelig.« Det havde den hørt så ofte, at den efterhånden troede
på det. »Hvad nytter det kun at kunne sit modersmål, når det er
dansk,« mente den engelske læsebog, og deri gav den tyske stiløvelse
den ganske ret. »Hvad er det, der regerer verden,« snerrede regne
bogen og gad ikke lukke munden ordentlig op, for den var klar over,
at den var noget ganske exellent; »det er tal og atter tal!« »Og klare
hjerner,« råbte aritmetikken og geometrien i kor.
»Men jeg er den ældste og væsentligste,« sagde den lasede histo
riebog, »jeg fortæller menneskets historie gennem tusinder af år, og
den er god at få forstand af.« »Du er kun en grønskolling imod mig,«
sagde geografien, »jeg fortæller jordens historie gennem millioner
af år. Imod mig er du kun i konfirmationsalderen.« »Og jeg lægger
grunden til hele geografien,« mumlede den gamle, brune fysik. Men
den havde allerede børnenes bedsteforældre læst efter, så den var så
gammel, at ingen gad høre efter den. Botanikken og zoologien sagde
ingenting, for de vidste kun noget om planter og dyr, og de er jo
ikke nær så fornemme som menneskene.
Det var ikke let for de store drenge og piger at dømme bøgerne
imellem. Og så havde de heller ikke rigtig noget valg. Så var det
meget nemmere, dengang de var små og kom i skolen med smile
huller i kinder og knæ og store betuttede øjne. Om skolen vidste
de kun, at det var et sted med mange børn, og der var rigtignok
også mange. Hu hej, hvor det gik over legepladsen, så man blev
ganske forskrækket ved det. Og om vinteren med sne og glidebaner.
- Bums, dér lå man, og så lo de allesammen. Men så fløjtede det, og
så skulle man holde op med at lege og stå helt stille, selv om man
frøs, eller regnen faldt i tunge dråber. Så var det godt at komme op
i den lune klasse og få en historie eller tegne og læse. Oh, det var

en mageløs fornøjelse, når de sludrede og sang og brugte deres øjne
og øren. Men de lærte noget, og de trivedes ved det, og det er just
det allervigtigste.
Skolemesteren var god til at lege, men somme tider, når et af bør
nene sagde noget eller gjorde noget, blev han så streng i øjnene, at
det krible-krablede helt nede i maven på en, og man måtte være
helt stille for at få det til at gå over igen. Men så gjorde de ikke så
dan noget mere, og så var han rar igen. Og hele den dejlige, lange
eftermiddag havde de helt fri. Jo, de havde det rigtignok godt de
piger og drenge, og de vidste det også godt selv, og derfor sagde de
også til hinanden, så snart de var gamle nok til det: »Uh! Her er
møgkedeligt!« - Og så hyggede de sig.
Men en dag skete der en stor forandring.
Det var så morsomt at høre på alt det, der blev fortalt i skolen,
og så ville de lære mere. Men nu sagde de voksne pludseligt, at de
selv skulle arbejde, ikke bare høre, men rigtig læse lektier. Det var
ikke mere nok bare at juble over eventyrene; nu skulle man forstå
dem. og det allervigtigste var endda at vide, hvordan andre havde
forstået dem. Historie var ikke noget, man bare skulle høre og op
leve; det skulle læses af en bog og læres. De tegnede ikke mere med
gule, blå og røde farver, men med passer og lineal. De snittede ikke
mere i træ eller syede. I stedet for lærte de engelske gloser og tysk
grammatik. De skulle vide, hvorfor dynamoen snurrede rundt, og
stjernerne blev synlige i kikkert, hvorfor bjørnen gik i hi, og ane
monen blomstrede tidligt om foråret. - Nu mærkede de rigtignok,
at de
blevet store. - Undtagen selvfølgelig, når de ville have lov
til
det, som de voksne måtte, for så var de stadig alt for
'ejlige, lange eftermiddag henne? Borte. Blevet til
’ opgaver. Hjemme på reolen stod bøgerne og
r inden for døren, nogle venligt, andre be41 at komme udenom mere. Især da de
1 bøgerne. De unge mennesker stolede
rettede sig for det meste efter dem,
r sig. Men de kunne ellers godt
'mmeldags, og at det hele var
dnet det. »Men os er der
’å de på een gang for

for det nye var

slet ikke kedeligt. Bøgerne fortalte netop så meget af det, man gerne
ville vide og om ting, man slet ikke vidste eksisterede. Var ordene
for svære, var lærerne der straks med forklaring. Det var næsten
som at være på opdagelsesfærd. - Og så altid sammen med kammera
terne, som man nu forstod meget bedre og heller ikke mere rigtig
kunne undvære uden for skoletiden. Og efterhånden, som man væn
nede sig til den nye rytme, blev arbejdet lettere og morsommere og fridagene dejlige, men korte.
Hvor de brugte deres øjne og ører, de unge mennesker - og de
tænkte og talte. Men de lærte noget ved det, og de trivedes, og det
er just det allervigtigste.
En dag blev der flyttet et stort bord ind i stuen. Orglet og kate
deret gjorde store øjne, og skolebordene trådte høfligt til side. Over
bordet blev der lagt et grønt tæppe, for det grønne er godt for
øjnene, og så dækker det. Tre stole blev sat hen til det, for nu skulle
de unge mennesker vise, om de havde lært noget i alle de år, de
havde været hos skolemesteren. Der kom fremmede mennesker og
hørte på dem. Men de unge mennesker kunne bøgerne forfra og bag
fra og vidste, hvad andre mennesker havde tænkt om dem, og de
kunne regne og finde den ubekendte, og de kunne mere end deres
modersmål. Og de fremmede så kloge og dybsindige ud og sagde:
g, men de satte u eller m foran og kryds og slange, og det er nu det
allerfineste.
Det blev altsammen skrevet på et stykke papir. Så stod det der, og
så kunne alle se, at nu var de modne til at gå ud i livet.
Men skolemesteren og hans kone blev så glade, fordi drengene og
pigerne var blevet til dygtige unge mennesker, at de inviterede til
gilde. Nu var der noget at feste for, og så skal man gøre det. Så er
det gjort, og så kan man blive inviteret igen.
Og alle gæsterne ønskede for de unge mennesker, at de måtte leve
længe og lykkeligt. Det vil de sikkert gøre, for hjertet i dem er godt,
og det er hjertet, det kommer an på.
Se, det var en virkelig historie.
Esther Gumlesen.

Foreningen Bordingsfriskoles venner
B. F. V. har nu virket et års tid og holdt tirsdag den 28. maj sin første ordi
nære generalforsamling på Dalgas boulevard 48.
Harry Holst valgtes til dirigent, og Poul Hansen aflagde som formand
beretning om årets gang - fortalte om forhandlinger med undervisningsmini
steriet om godkendelse af forslag til vedtægter for Bordings friskole som
selvejende institution, ligesom han omtalte forskellige planer om evt. køb af
en egnet bygning til vor skole. Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde
noget, som er anvendeligt uden alt for store udgifter til ombygning og repa
rationer, men der arbejdes videre med et par aktuelle muligheder.
Regnskabet, som optrykkes her, blev gennemgået og kommenteret af kas
sereren Håkon Hentze, der opfordrede forældrekredsen til at støtte forenin
gen med bidrag, da det må være i alle forældres interesse, at vi den dag,
vi skal ud at låne penge til køb af bygning eller grund, kan henvise til, at
forældrekredsen gennem B. F. V. vil være i stand til at forrente et lån på
over 100.000 kr. - Kassereren meddelte, at der efter regnskabets afslutning
1. april var indgået et eengangs tilskud på 1000 kr. fra Vald. Hansen, Osted,
ligesom man vil kunne regne med et årligt bidrag på 500 kr. fra Kirkeligt
samfund af 1898.
Medlemstallet er nu 98, og nye medlemmer kan indmelde sig ved skriftlig
henvendelse til fuldmægtig H. V. Kragh-Olsen, Fhyregodsvej 2, Valby, og
indbetale deres bidrag på vor postkonto nr. 101395 - mindste bidrag er
10 kr. pr. kvartal.
Ved bestyrelsesvalget genvalgtes Harald Olesen og Håkon Hentze.

Kegnskab for 19o6~57 (ill 56 - 31/3 57)
Bidrag fra 94 medlemmer ...........................................
Bidrag fra Kirkeligt samfund......................................
Bidrag forudbetalt for 1957-58 ....................................
Renter, Bikuben ............................................................
Renter, Postgiro .............................................................
Kontorartikler og porto ...............................................

Beholdningen 37/3 57:
Postgiro 101395 ...........................................
Bikuben, Lyngbyvej......................................

Indtægt
3400,00
500,00
115,00
52,51
1,02

Udgift

80,70
4068,53

42,12
3945,71

80,70
3987,83

4068,53

4068,53

København, den 15. april 1957.
sign. H. Hentze.
Regnskabet er revideret og befundet rigtigt. Beholdningen forevist.
2. maj 1957.
sign. H. Holst.
sign. V. Frederiksen.
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Fortegnelse over eleverne
August 1957

3. præliminærklasse:
Dorete Lauridsen, Dalgas boulevard 48, F.
Jens Ishøy Rasmussen, Sølystvej 3 B, Klampenborg.
Ole Simonsen, Hesseløgade 4, 0.
Uffe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Annelise Smed Petersen, Reberbanegadc 29, S.
Karen Margrethe Lund, Nyropsgade 45, V.
Grethe Fremming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Valby.
Finn Quist Jacobsen, St. Thomas allé 6, V.
Troels Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Hellen Teisen, Rømersgade 9, K.
Lotte Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.

2. præliminærklasse:
Ingelise Sørensen, GI. Køge landevej 719, Brøndby strand.
Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
Hanne Petersen, Gadstrup mark pr. Havdrup.
Mona Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Dinne Eske Christensen, Buskager 12, Va.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Anne Bundgård, Pileallé 19 A, F.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Suzan Bærenholdt, Nørre allé 41, N.
Lars Hastrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Søren Kæregård, Rostgårdsvej 29, Brh.

I. præliminærklasse:
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Brita Kaufmann Rasmussen, Hvedevej 19, 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.
Johannes Bundgård, Pileallé 19 A, F.
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Ole Klitgård-Poulsen, Overgaden oven vandet 38, K.
Kirsten Kragh-Olsen. Thyregodsvej 2. Vb.
Hans Jørgen Beck, St. Thomas allé 19, V.
Ida Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Helge Ørsted Pedersen, Osted pr. Roskilde.
Per Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Klaus Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Äge Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.
7. klasse: Birgit Andersen. GI. Køgevej 728, Brøndby strand.
Karen Skåning, Elmegade 25, N.
Bo Lebech Jensen, Hjortekærsvej 133, Klampenborg.
Elisabeth Andersen, Frederikssundsvej 128 A, 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.
Viben Hansen, Lønstrupvej 39, Va.
Annette Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

6. klasse: Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Anders Peter Andersen, Urbansgade 2, 0.
Elisabeth Hermann, GI. Kongevej 19, V.
Anette Hvied Müller, C. F. Richsvej 134, F.
Poul Wilhelmsen. Cæciliavej 48, Vb.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Va.
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.
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Hanne Cordius Nielsen, Præstevænget 13, Ballerup.
Ulla Danielsen, Tårnvej 485, 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, Steenstrupsallé 5, V.

.5. klasse: Marianne Ho ff mark Toftegårdsallé 41, Vb.
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.
Connie Hansen, Lønstrupvej 39, Va.
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.
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.
4. klasse: Ebbe Søe, Ved Sønderport 9, S.
Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Per Stub Olsen, Skovlunde byvej 8, Skovlunde.
Karen Margrethe Holst Holm, Mynstervej 1, V.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Va.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Irene Schultz, Kochsvej 29, V.
Line Merte 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.
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Dorte Thirsiund, Frederiksvej 4, F.
Winnie Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F.
Vibeke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Lise-Lotte Witter Nervill, Folkvardsvej 17, F.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brh.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brh.
Bent Klammer, Vestermarie allé 27, Kastrup.

3. 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.
Gunver Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Søren Uhrskov, Rødstensvej 14, Hellerup.
Peter Gottlieb, Minervavej 40, Va.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Jacob Skafte Jespersen, Nørre allé 7, 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.
Lars Stub Olsen, Skovlunde byvej 8, Skovlunde.
Anette Orneborg, Smallegade 40, F.
Ingrid Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Dorthe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.
2. klasse: Yna Annette Fogt, Sdr. Fasanvej 44, Vb.
Inge Jeppesen-Evald, Rørsangervej 79, NV.
Lisbeth 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, V.
Peter Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Berit Wideborg, Vesterbrogade 208, V.
Helle Antoinette Fleron Jacobsen, Pilleallé 23, F.
Jens Hougård Nielsen, Forhåbningsholms allé 22, V.
Erik Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
Christian Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Vb.
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Jesper Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brh.
Peter Knudsen, Godthåbs have 16, F.
Helle Ida Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Jette Kristiane Olsen, Lyshøj gårds vej 73, Vb.
Henrik Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Herman Hoffmark, Toftegårds allé 41, Vb.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

1. klasse: Peter Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Søren Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Johnny Birger Andersen, Åbenrå 33 A, K.
Ole Schmidt, Sønder boulevard 125, V.
Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkær, Engløbet 1, Herlev.
Birgitte Kågård Almdal, Bjerregårdsvej 16, Vb.
Henrik Schandorff, Folehaven 11, Vb.
Martin Zeuthen, GI. Kongevej 51, V.
Ole Preben Hagested, Høvedstensvej 50, Vb.
Niels Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Vb.
Bo Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Mette Hallas Møller, Ellebjergvej 11, SV.
Svend Mogens Gottlieb, Minervavej 40, Va.
Anne Lykke Bing, Nyvej 8 B, V.
Bente Hansen, Godsbanegade 6, V.
Jens Dybkjær Larsen, Niels Finsens allé 50, Søborg.
Bent Verner Rafn Storgård, Valby langgade 20, Vb.
Kate Esther Andersen, Åbenrå 33 A, K.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brh.
Jan Munkholm, Vigerslevvej 296, Vb.

Skolens lærerpersonale
består af Anne Marie Mikkelsen, Karen Andersen, Tage Bording, Gunver
Birch-Olsen, Andreas Friberg, Knud Huus, Esther Gundesen, Margrethe
Christiansen, Holger Gyldensparre, Poul Andersen, Ellen Hastrup Petersen,
Sigrid Bording, Halvdan Helweg og Frede Bording. - Adresser og telefon
numre står anført under fortegnelsen over skolekredsens medlemmer.

Gunver Birch-Olsen har orlov til november. Hendes timer overtages i den
tid af Holger Gyldensparre.

*
Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi, vil også i det
nye skoleår kunne træffes på skolens kontor den forsle torsdag i hver måned
kl. 10-11, hvilket vi gerne vil henlede forældrenes opmærksomhed på.

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

*

Statens tilsynsforende ved friskolen er fhv. sognepræst Halvdan Helweg.

Skolekredsens medlemmer
August 1957

Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregårdsvej 16, Vb. (Valby 6373).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brh. (Bella
9285).
Fru Else Andersen, børnehaveleder, Frederikssundsvej 128 A, Brh. (Bella
3145 x).
Birger Andersen og frue, chauffør, Åbenrå 33 A, K.
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (Luna 4485).
K. B. Andersen og frue, folketingsmand, Urbansgade 2, 0. (Tria 4993).
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).
Oluf Andersen og frue, tømrermester, GI. Køgevcj 728, Brøndby strand.
(Brøndbyvester 330).
Chr. Vestergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brh. (Bella
3653).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Vb. (Hvid
ovre 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, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Vb. (Valby 479 u).
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).
Hans 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).
Niels Bundgård og frue, valgmenighedspræst, Pileallé 19 A, F. (Vester 4111).
Chr. Bærenholdt og frue, kontorchef, Nørre allé 41, N. (Nora 747).
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 12, Va. (Damsø 5610 v).
Harry Christensen og frue, maskinarbejder, Ellebjergvej 6, SV.
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Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø.
(Søborg 9087).
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Ægir 6084).
Fru Margrethe Christiansen, lærerinde, Birkevang 24, Virum, Længby.
(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. (97 07 89).
Fru Else Danielsen, Tårnvej 485, Va. (70 58 38).
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Gothåb 1820 x).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, St. Paulsgade 14, K. (Byen 6005).
Fru Ellen Marie Gynther Dybkær, exam, fodspecialist, Engløbet 1, Herlev.
(94 29 68).
Hans Chr. Ege og frue, lærer, cand, teol., Hareskovvej 1, Brh. (Bella 3891 x).
Erik C. Eriksen og frue, disponent. Willemoesgade 14, 0. (Øbro 869 u).
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)
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (Gothåb 4902).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Va. (70 01 44).
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, Solsortvcj 26, F. (Gothåb 6994)
Holger Gundesen og frue, kontorchef, Godthåbsvej 121, F. (Gothåb 5832 u).
Holger Gyldensparre og frue, lærer, Howitzvej 39, F. (Fasan 1213 u).
Fru Else M. Hagested, sygeplejerske, Høvedstensvej 50, Vb. (Hvidovre 3392).
Fru Othilie Hansen, kontorassistent, Jakob Knudsensvej 3 ,Vb. (Valby 10321).
Poul Hansen og frue, forstander, M.F., Limfjordsvej 74, F. (Fasan 1629).
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte (Søborg 8031).
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Brøndkærvej 7, Vb.
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgsvej 13, Vb. (Valby 8841).
Erik N. J. Hansen og frue, maskinløjtnant. Fiskedamsgade 16, 0. (Øbro
3454 v).
Kaj O. Hansen og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Va. (Damsø 9474).
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Godsbanegade 6, V. (Vester 4278).
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).
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Poul Holm og frue, sognepræst, Mynstersvej 1, V. (Eva 4183).
Harry P. L. Fiolst 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., Gyldenlak vej 29, S. (50 80 32).
Fru Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (87 52 48).
Egon Quist Jacobsen og frue, karetmager, St. Thomas allé 6, V. (Vester
5342 u).
Fru Kate Fleron Jacobsen, redaktør, Pileallé 23, F. (Eva 6753).
Svend Åge Janbo og frue, bogholder, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 10601).
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. (Hjor
tekær 473).
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va. (Dam
sø 7558).
Børge Jeppescn-Evald og frue, værkfører, Rørsangervej 79, NV. (Ægir 4988).
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (Nora 2307).
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 x).
Kai Klammer og frue, grosserer, Vestermarie allé 27, Kastrup. (50 55 55).
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).
Alfred V. Knudsen og frue, entreprenør, Folehaven 11, Vb. (50 82 17).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (C. 1555, lok. 108).
FI. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, V. (Valby 4048 x).
Morten Kæregård og frue, trikotagehandler, 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 6126).

27

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, Nybro vænge 50, Lyngby. (87 29 51).
Håkon 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).
Fru Else Marie Munkholm, kontorassistent, Vigerslevvej 296, Vb.
(Asta 2501, lok. 298).
Kaj S. Müller og frue, eksportchef, C. F. Richsvej 134, F. (Fasan 815).
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).
Ejgil H. Hallas Møller og frue, værkfører, Ellebjergvej 11, SV. (Valby
3945 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. (Ve
ster 1861).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup.
(Helrup 1819).
Fru Astrid Cordius Nielsen, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (94 20 83).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 2883).
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40 A, F.
Arne Noe-Nygård og frue, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, K. (Palæ
6580).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brh. (Bella 3041).
Asger Olsen og frue, fabrikant, Skovlunde byvej 8, Skovlunde. (94 40 88).
Åge Vilhelm Olsen og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Vb. (Valby
3682 y).
Edvard Olsen og frue, vognmand, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5346).
Ludvig Orneborg og frue, frisørmester, Smallegade 40, F. (Gothåb 4160).
Niels Pedersen og frue, forstander, Osted fri- og efterskole pr. Roskilde.
(Osted 81).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup.
(50 33 89).
Frederik Chr. Peschardt og frue, kontorassistent, Allégade 6, F. (Vester
1419 u).
Svend Petersen og frue, driftsleder, Bakkekammen 9 B, Brh. (Bella 8257).
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Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Sundby
4361 x).
Karl J. Petersen og frue, parcelist, Gadstrup mark pr. Havdrup. (Havdrup
210 u).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Vb.
(30 23 01).
Tage Kåstrup Petersen og frue, seminarielærer, cand, teol., Drosselvej 42, F.
(Fasan 5040).
Erik Kaufmann Rasmussen og frue, byplaningeniør, Hvedevej 19, Brh. (Bella
4368).
Axel Rasmussen og frue, ingeniør, Sølystvej 3 B, Klampenborg. (Ordrup
5076).
Knud Rasmussen og frue, læge, dr. med., Hostrups have 18, V. (Nora 1365).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Søborg
7950).
Heinrich Schmidt og frue, værkmester, Sønder boulevard 125, V. (Eva
4320 v)
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 y).
Carl Georg Schultz og frue, museumsinspektør, Kochsvej 29, V.
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hellesøgade 4, 0. (Ryvang 3007).
Emil Pedersen Skåning og frue, teknisk tegner, Elmegade 25, N.
Svend Stampe og frue, bagermester, Sønder boulevard 97, V. (Eva 429).
Conrad Storgård og frue, mejerier, Valby langgade 20, Vb. (Valby 247 x).
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).
Ejnar Sørensen og frue, købmand, GI. Køgevej 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.
M. Hieronymus Zeuthen og frue, præst, GI. kongevej 51, V. (Vester 5031).
Jørgen West Ørngreen og frue, direktør, Vesterbrogade 208, V. (Vester
9382).

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 belob som en
månedlig rate.
Søskende får betydelig moderation.

BORDINGS 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 be
grænset antal af eleverne.
Ansøgning herom indsendes gennem kursus inden 1. april og
bilægges med oplysning om den skattepligtige indkomst, atte
steret af kommunalbestyrelsen.

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.

ILLEMANN

