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Den nye skolelov
Så kom den da omsider, den nye skolelov, efter at der er blevet gjort
tilløb til den flere gange, og det er naturligvis en fornøjelse for mig
at konstatere, at den i sit princip ganske nøje følger det skolemønster,
vi har bygget op ved vor skole: En sammenhængende 7-årig barne
skole, der så vidt muligt hviler i sig selv uden utidige optagelses
prøver til andre skoleformer midt i det hele, efterfulgt af en 3-årig
realskole, der ligger efter undervisningspligtens ophør og følgelig er
frivillig, lige så vel som det 8. og evt. 9. skoleår, man kan vælge i
stedet, hvis man ikke vælger at forlade skolen, hvad man også kan
gøre. Det er denne sidste mulighed, der hidtil ikke har været til stede
ifølge sagens natur, fordi delingen mellem eksamensskole og eks
amensfri skole fandt sted på så tidligt et tidspunkt med det resultat,
at adskillige børn blev tvunget ind i en skoleafdeling, der - med rette
eller urette - havde fået et odiøst skær over sig. Nu kan man tage sit
tøj og gå, hvis man ikke er tilfreds med de muligheder, skolen til
byder. Rent psykologisk tror jeg, det er en vinding, man ikke skal
trække på skulderen ad, men det forudsætter naturligvis, at skolen
lader den egentlige deling af vejene finde sted på dette tidspunkt.
For vort vedkommende bliver der kun den forandring, at prælimi
næreksamen erstattes af realeksamen, men det er jo stort set blot en
navneændring, der finder sted, samt at vort præliminærkursus fra
næste år, når loven træder i kraft, får skolestatus, hvilket kun kan
være en fordel for os.
Man må vel have lov til at gå ud fra, at den tanke, der har fore
svævet lovens fædre, er den samme, der har stået for os i vort skole
arbejde, og som er kærnen i den danske friskoles pædagogiske syn,
nemlig den at barneskolen skal være en skole for barnet, et sted, hvor
børnene ganske simpelt skal have lov til i al stilfærdighed at gro,
på den måde at man søger at dække deres forhåndenværende behov,
ligesom planten suger den næring til sig, den har brug for, når den
skal vokse og modnes, men lader resten ligge. - Der er jo dem, der
vil hævde, at det, det først og fremmest drejer sig om, er, at børnene
i skolen slet og ret lærer så meget som muligt af det, de sidenhen får
brug for, når de skal ud i livet, og helst på den kortest mulige tid.
Skolen skal være effektiv, som man siger. Efterhånden som samfunds
forholdene bliver mere og mere indviklede, og efterhånden som tek1

nikken griber mere og mere om sig, hører man derfor fra visse hold
i stigende grad kravet om, at også børnene skal have samfundslære
i skolen + mere matematik og fysik, så de kan stå rustede til at gå
ind i det moderne samfundsliv med alle dets krav. Og naturligvis
skal de være rustede, men den eneste rustning, der duer, er det friske,
åbne, modtagelige sind, lysvågent for alt skønt og stort herneden, så
de, når de når til skels år og alder, har mod på livet, lyst til at gå
i lag med det og lyst til at udrette noget.
Det er i det hele en misforståelse at tro, at man kan proppe hvad
som helst på børn, når blot man begynder i tide. Når et barn nu
engang er indrettet således, at det normalt begynder at gå sine før
ste trin, når det er et årstid gammelt, så når man ikke stort, hvis man
med vold og magt vil lære det at gå, når det er 10 mdr. Man spilder
en masse tid og opnår måske kun, at barnet bliver hjulbenet. Hver
ting til sin tid. Sådan også med samfundslære. Det »bider« ikke på
børn, ikke normalt i hvert fald. Det kan såmænd være galt nok, selv
om man venter til 3. præliminærklasse, hvor de skal have det. Voksne
unge mennesker er det derimod en fornøjelse at undervise i sam
fundslære, hvad jeg kender fra højskolen. Da er der bid. Det forhol
der sig til dels på lignende måde med et fag som matematik, som jeg
i parantes bemærket personligt har overordentlig meget til overs for.
Men det abstrakte ligger ikke for børn. Det kan gå i de allersidste
børneskoleår, når man tager det småt og på den rigtige facon, men
det er dog først i årene derefter, de virkelig kan få noget ud af det.
Den mest effektive skole er derfor den, hvor alting ventes i naturens
orden. Der er brug for mange matematikere i dag. Javel. Men det
nytter ikke for alvor at ville lægge det hen til den egentlige børne
skole. Har barnet derimod bevaret sin appetit på livet og dets mange
mærkelige foreteelser, og det gør det bedst, når det får lov til at gro
sit eget liv, så skal det nok nå at tilegne sig, hvad der er brug for,
når tiden er inde, og det på meget kortere tid, end hvis man begyn
der at mase med det i utide. Jeg mener også at kunne erindre, at der
fra erhvervslivets side har lydt røster om, at hvis vi i skolen blot vil
give børnene de grundlæggende ting, så de virkelig er hjemme i dem,
så skal de selv nok lære dem, hvad de ellers får brug for hver på sit
sted. Jeg vil derfor håbe, at den nye skolelov må blive realiseret så
dan, at barneskolen virkelig må blive en skole for barnet.
Det gale ved den gamle skolelov var efter min mening, som også
ovenfor antydet, den sortering efter rent intellektuelle evner, der
mange steder og navnlig i byerne fandt sted midt i barneskolen, i
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reglen mod slutningen af 5. klasse. En sådan deling af børnene kan
stadig finde sted, hvis kommunen ønsker det, og det gør den sikkert
i de fleste byer, hvor man nu er vante til den skoleform. Man må
dog ikke kalde det mellemskole - det navn forsvinder - der bliver
tale om en 6. og 7. klasse, og først derefter følger realskolen, men
denne 6. og 7. klasse kan altså linjedeles, hvor der er parallelklasser
nok til det. Der er imidlertid også den forskel, at den nye lov åbner
mulighed for, at børnene uden forsinkelse i løbet af skoletiden kan gå
over fra den ene klasse til den anden på samme klassetrin, hvis det
viser sig, at de er blevet forkert placeret, en praksis, som jeg husker,
de lagde megen vægt på i England, hvor de havde et lignende klasse
system. Den nye lov er i det hele taget mere elastisk end den gamle,
og bliver denne elasticitet udnyttet på en sund og fornuftig måde af
skolerne, kan det utvivlsomt i mange tilfælde blive til gavn for
børnene.
Fra gymnasieside har man i almindelighed udtalt frygt for, at stu
dentereksamen - og realeksamen - vil blive forringet. Man argumen
terer åbenbart således, at hidtil har man haft 7 år til studenter
eksamen og 5 år til realeksamen, nemlig 4 mellemskoleår hvert sted
+ henholdsvis 3 gymnasieår og 1 realklasseår. Nu får man kun 3 år
til realeksamen og 5 år til studentereksamen, i sidste tilfælde nemlig
2 realskoleår + 3 gymnasieår. Man ligesom overser, at der samtidig
lægges 2 år til børneskolen, så den fra en 5-årig underskole bliver til
en 7-årig hovedskole, eller man har ingen tiltro til, at hovedskolens
6. og 7. klasse kan erstatte den 1. og 2. mellem, der skæres fra. Det
er menneskeligt forståeligt, at gymnasiefolkene gerne vil have deres
elever så længe som muligt, men i øvrigt tror jeg, frygten for eksa
mensforringelse er ubegrundet. Den nye ordning svarer som sagt til
den, vi har praktiseret i vor skole, og gennemsnittet af vore præli
minæreksaminer kan nok stå mål med gennemsnittet af skolernes
realeksaminer.
Man vil muligvis heroverfor indvende, at vort elevmateriale er ud
valgt, og at vor klassekvotient er lav, så man ikke rigtig kan sammen
ligne med andre skoler. Den første indvending er ikke rigtig - bort
set fra at forældrene er interesserede i skolen - den sidste indvending
er derimod rigtig nok. Jeg tror dog ikke, det er det, der er afgørende.
Jeg kender i hvert fald skoler andetsteds, der er indrettet som vores,
men hvor klassekvotienten er lige så høj som i den offentlige skole,
og hvor resultatet alligevel er fuldt tilfredsstillende. Jeg er mere til
bøjelig til at tro, at grunden er den, at vore elever gennemgående har
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bevaret en god del af deres appetit takket være, at de har fået lov
til at gå netop barneskolen helt igennem. Vi oplever i hvert fald år
efter år, at de starter i 1. præliminærklasse med en oplagthed til at
gå i gang med sagerne, som jeg ikke tror, man i almindelighed møder
i 3. mellem, der dækker det tilsvarende alderstrin.
Det er absolut ikke alting, jeg er tilfreds med i den nye skolelov,
og der kunne være meget mere at sige om den end det, der rummes
i disse måske lidt spredte kommentarer. Men jeg tror, der er gode
muligheder i loven, når blot de bliver udnyttede. Der er mulighed
for at skabe en mere helstøbt barneskole end den, vi hidtil har haft,
og også mulighed for en god eksamensskole bagefter.
Der er een ting, jeg er ked af, og det er bestemmelsen om, at man
kan gå over fra 2. realklasse i den nye realskole til gymnasiet. Det
er en fordel for eleverne, for så vidt som de dermed kan gå ind i
gymnasiet uden forsinkelse, men det vil samtidig slå noget i stykker
for 3. realklasse, hvis den på den måde splittes ad. Vi har gennem
årene i reglen oplevet et stedse stærkere sammenhold opefter- gennem
præliminærklasserne, en sammenleven, som jeg tror er af stor be
tydning for eleverne. Et evt. »frafald« vil vanskeligt kunne undgå at
skabe en vis uro i klassen, måske længe før det virkelig finder sted.
Naturligvis har man lov til at tage den endelige realeksamen, før
man evt. går ind i gymnasiet, og det er mit stille håb, at noget sådant
vil kunne finde sted hos os til gavn for helheden. Der vil også stadig
være mulighed for at tage studentereksamen på 2 år bagefter.
En anden ting er, at det vil blive vanskeligt i visse fag at udarbejde
fornuftige læseplaner for de to første realklasser, nåi- de til en vis
grad skal afrundes for sig, men den hovedpine får vi jo fælles med
alle landets øvrige realskoler.
Loven giver som sagt også mulighed for en frivillig 8. klasse - evt.
også en 9. klasse - for dem, der ikke går ind i realskolen, klasser, der
på en eller anden måde skal sigte mod erhvervslivet og altså ikke
bare skal være en fortsættelse af 7. klasse. Der kan komme noget
værdifuldt ud af det, og det ville i høj grad være at ønske, om vi
kunne tilbyde et sådant efterskoleår. De snævre lokaleforhold, vi har
i øjeblikket, giver os ikke mulighed for det, og der vil også være an
dre vanskeligheder at kæmpe med, men jeg håber, de med tiden vil
blive overvundne, så vi må nå frem til at kunne præsentere en skole,
der på de forskellige fronter imødekommer både barnets krav og
tidens tarv på en god og fyldestgørende måde.
Frede Bording.
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Turen til Jylland
16.-21. august

Solbrunede, friske og med øjne, der lyste af forventning mødte 6. og
7. klasse op på hovedbanegåden. Farvel, farvel, kupédøre smak i,
viften med lommetørklæder, og så gik det mod hovedlandet. Fint vejr
over Kattegat, Jyllands kyst dukkede op forude, så kom skovene om
kring Århus og midt i alt det grønne Marselisborgs hvide facade. - Togrejse til Ry og bus de sidste par km til vandrehjemmet »Knudhule«, hvor vi fik en særdeles hjertelig modtagelse af »vandrefar«,
»vandremor« og »lille vandresøn«. Soverummene toges i besiddelse,
køjerne redtes, det værste rejsestøv blev vasket af, så stillede vi til
middagsbordet og 1/a time efter var flokken på opdagelsesrejse i ter
rænet.
Næste morgen begyndte vi at »indtage« Jylland, og dette skete
med megen ildhu. En dag kørte vi med bus til Emborg, hvor vi gik
rundt mellem klosterruinerne, så på gravfundene, klosterhaven med
lægeurterne og det lille museum, der fortalte et afsnit af cistercienserordenens saga. - - Videre til Sukkertoppen og GI. Rye, hvis kirke en
gang var midtpunkt i det store drama, hvor adelen sprængte kirke
døren og tvang bisperne til at vælge hertug Kristian til konge - og
dermed fældede katolicismens dødsdom i Danmark.
Så drog vi på skovtur til Sankt Sørens Kilde, som imidlertid viste
sig at være et moderne misfoster af en sådan - mad, leg og regn ih, hvor det regnede. Under et midlertidigt ophold begav vi os til
fods på hjemturen, og snart øsede det ned. Sjap, sjap, sa’ det i skoene,
men børnene sang af fuld hals og vinkede lystigt til forbikørende, der
overgav sig og vinkede igen, kun en enkelt talte om »skøre unger«.
Heldagstur til Viborg, hvor vi naturligvis stilede mod domkirken
og Skovgårds billeder; derefter var vi på Borgevold, hvor Bording
fortalte om Viborg som gammel tingby, og hvor mindestenen for Erik
Ejegod også hvisker om svundne tiders storhed - og så blev det lige
pludselig nutid igen med spisepavse og en legeplads med alskens vid
underlige foreteelser såsom: vipper, gynger, vandpistoler m. m. Få
skridt derfra kunne man endog leje små både og få sig en sejltur på
søen, området var afspærret, så der var ingen fare for at komme ud
på det dybe vand. - - Så megen herlighed kunne børnene naturligvis
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ikke stå for, og Bording og jeg benyttede lejligheden til i fred og ro
at nyde en kop kaffe.
Spadseretur til Himmelbjerget (ca. 10 km) - herlig tur gennem sko
vene, udsigten fra »bjerget«, sejltur til Silkeborg gennem Paradiset,
rundtur i byen, mad for sultne munde, og en skøn, skøn sejltur via
Himmelbjerget til Ry og så på gåben de sidste km.
Kirkegang i Tulstrup, botaniseren i omegnen, morgendukkert i
søen, sjov på sovesalene, en skåret fod og tilkaldt lægehjælp, en fest
lig afskedsaften med bistand af lokale kræfter og først og sidst en
følelse af at være velkomne i »Knudhule«. - - Slut. København vin
kede forude. Vi havde en dejlig tur. Glæd jer, I, der skal af sted
næste gang.
Anne Marie Mikkelsen.

Sorø-Ringstedturen
Hvert år i august lige efter det nye skoleårs begyndelse plejer vi at
foretage en 2-dagestur med 5. klasse til de minderige egne omkring
Ringsted og Sorø for derigennem at lade børnene opleve et stykke af
vort lands historie i dets storhedstid under Valdemarerne.
Vi tager formiddagstoget til Ringsted, og under togrejsen er der
gerne en behagelig afdæmpet stemning over børnene, som sikkert
skyldes en slags spændt forventning om det nye, de nu skal opleve.
For nogles vedkommende er det også første gang, de skal ene hjem
mefra, så de måske kan føle sig lidt trykket ved situationen, men hvis
der er lidt benovelse at spore i begyndelsen, så forsvinder den snart.
Ved ankomsten til Ringsted får vi udleveret vore cykler, der er
blevet sendt fra Valby dagen i forvejen, idet strækningen Ringsted Sorø - over Fjenneslev og Bjernede og tilbage over Suserup - skal
foregå pr. cykel.
Efter at have fortæret dagens første madpakke på græsmarken
foran banegården, og børnene har haft lejlighed til at tumle sig en
halv times tid i det grønne, fortæller vi dem om St. Bents kirke i
Ringsted og opfrisker i øvrigt noget af Danmarkshistorien med hen
blik på dagens senere oplevelser. Så går turen til kirken, der altid
bliver grundigt efterset, da børnene endnu er friske og veloplagte.
Det skønne gamle kirkerum undlader næsten aldrig at virke be
tagende på dem, og kongegravene og museet med de forskellige ting,
der er fundet i enkelte af gravene, bliver efterset meget grundigt,
ligesom kalkmalerierne også bliver studeret nøje.
Derpå starter vi for alvor cyklerne og aser en 6-7 km ud ad hoved
vejen, indtil vi når Fjenneslev kirke med de to tårne, der ifølge
sagnet er bygget, da Esbern Snare og Absalon fødtes. Jeg tror nok,
de fleste føler sig lidt skuffet over, at der ikke er mere at se af Asser
Rigs gamle gård, så jeg tør nok sige, at den største oplevelse her er
et besøg i et af tvillingtårnene. Så går det atter videre på cyklen et
lille stykke udad hovedvej 1 for derefter at dreje til højre ind til
Bjernede kirke, den eneste af Danmarks 7 rundkirker, der ligger her
på Sjælland, og som også er bygget af Hvideslægten. Her holder vi
atter rast, og på det grønne omkring gadekæret foran kirken styrker
vi os med madpakke nr. 2, inden vi skal ind at se kirken.
Nu er der kun nogle få km til Sorø, og vejen snor sig sig smukt
7

Pip talte ofte om, hvor svært det var for hende at omstille sig til
de aldersklasser, hun fik med at gøre hos os, når hun ellers hele sit
liv igennem havde haft med voksne at gøre. Derfor kan vi heller ikke
fortænke hende i, at hun tog mod opfordringen fra Snoghøj sidste
efterår om på ny at gå ind i et højskolearbejde. Vi fra vor side siger
tak for de fem år godt og vel, hvor hun med sin ildhu kom til at
præge vor skole.
Frede Bording.

Fra skoleballet. De optrædende

Skoleåret 1957-58
Den første skoledag efter sommerferien har en egen spænding - gen
syn, nyt klasseværelse, nye fag og nye bøger - mange forskellige ting
spiller ind og giver dagen sit præg. Det var i fjor den 15. august.
Allerede dagen efter rejste 6. og 7. klasse til Ry, og så snart de var
hjemme, startede 5. klasse mod Sorø. Den 26. august kom den ny
første klasse, og derefter kom arbejdet ind i den rigtige hverdags
rytme. Årets første forældremøde havde vi den 3. september. Pastor
Helweg talte om »Friskole i U.S.A.«
Hele efteråret var der håndværkere på skolen. Nu skulle det være
alvor med centralvarmen. Efterårsferien blev forlænget med tre dage,
for at vi ikke skulle gå i vejen, når det vigtigste skulle foregå. Arbej
det blev færdigt, og aftenen før vi skulle begynde, kom oliefyret i
gang. Vi har glædet os over det mange gange i den lange vinter.
For at så mange som muligt kunne få lejlighed til at tage afsked
med Pip, før hun rejste fra skolen, holdtes et fælles elevforenings- og
forældremøde i Vartov. Pip talte om tysk ungdom, som hun har stif
tet bekendtskab med den under sine ophold i Tyskland. Senere blev
der sagt tak til Pip for det store arbejde, hun har gjort i skolen.
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Julefesten fandt som sædvanlig sted den 21. december. Det var
5. klasse, der dygtigt og morsomt fremførte »Den lykkelige uden
skjorte« under Gunver Birch-Olsens ledelse.
Da vi kom igen efter juleferien, var skolestuerne næsten ikke til
at kende igen. Der var hvidtet, malet og ferniseret, så alle spor af
gamle kakkelovne var forsvundet. Nye gardiner var hængt op, så der
virkede så lyst og pænt som aldrig før. Kort tid efter blev det for
alvor vinter, og ordet »snefri« forfulgte os. To gange blev der givet
fri klokken 11, for at der kunne blive tid til at nyde vinterglæder ingen anede da, at snevejr og vinter ville holde så længe, at selv
børnene fik nok og begyndte på forårslege længe før noget andet
tydede på forår.
Vinteren igennem havde elevforeningen møder og sammenkomster
af forskellig art. Forældrene havde også deres aftener. I februar gik
det løs med klasseforældremøder. De ni klasser nåede vi i løbet af
måneden, mens 1. klasse måtte vente til den 20. marts. Først i marts
var der skolebal, hvor nogle elever fra 7. kl. og 3. P. sørgede for
underholdning.
Den 3. maj havde 3. P.erne deres sidste skoledag. De fejrede den
ved at komme rullende op i skolegården i et »rugbrød«. Tre dage
senere begyndte eksamen, den var forbi den 13. juni. Da kunne alle
glæde sig over, at de vanskelige skær var klaret.
Forældremødet den 27. maj havde et stort program. Først var der

Fra skoleballet. Et kig ned over de dansende i en lanciers
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Præliminæreksamen
er i år bestået af Dorete Lauridsen, Jens Ishøy Rasmussen, Ole Simonsen.
Uffe Gotved, Annelise Smed Pedersen, Karen Margrethe Lund, Grethe Fremming, Preben Birch, Finn Qvist Jakobsen, Troels Toftkær Jensen, Hellen Tei
sen og Lotte Hersdorf.

generalforsamling og forældrerådsvalg, så der var ikke levnet megen
tid til aftenens taler. Folketingsmand K. B. Andersen nåede dog klart
at gøre rede for den nye skolelov.
Den 16. juni, hvor vi havde tur til Borrevejlevig, var en rigtig som
merdag med strålende sol fra morgen til aften. Det blev da også en
af de helt gode udflugter. Og så nåede vi den 21. juni. Forældredag,
udstilling, afslutninger - der skulle ske meget på de få timer, den
sidste skoledag varede. Foruden alt dette, som gentager sig år efter
år, fik forstander Bording overrakt fødselsdagsgave fra forældre
kredsen. Om aftenen havde de afgående elever, deres forældre og
lærere en festlig sammenkomst, og skoleåret var dermed afsluttet.
Karen Andersen.
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Elevforeningen
Elevforeningen har gennemlevet sit andet år, og en ny sæson står for døren.
Ikke mindre end tre af bestyrelsens fem medlemmer skal skiftes ud på gene
ralforsamlingen i september. Det betyder nye kræfter, nye ideer, nyt initia
tiv, men der er samtidig de to gamle tilbage til at sørge for, at den oprinde
lige idé ikke forkætres. Den røde tråd skal bevares.
Nu står den gamle bestyrelse og spørger sig selv: »Kan vi være vort
arbejde bekendt, eller bør vi skamme os noget så grusomt?« Vi kan ikke
svare på det, for vi har ikke haft lejlighed til at høre nogen kritik af møde
aftnerne. - Det var iøvrigt ønskeligt, om medlemmerne var lidt mere åben
mundede i så henseende og fremkom med meninger og ønsker. - Lidt logisk
sans hjælper os dog til at fastslå, at det kunne have gået ringere, for møde
procenten har i de fleste tilfælde været god. Særlig den store afskedsaften
for Pip Christiansen i Vartov kan fremhæves i denne forbindelse, men der
havde vi jo også alle forældrene til at fylde op. Det gik fint, og mon ikke
alle parter er interesseret i, at der f. eks. een gang om året arrangeres en
aften, som forældrene indbydes til at deltage i.
Det har været dejligt at have med elevforeningens arbejde at gøre, og det
har været dejligt en gang imellem at få et pust af den stemning og ånd, som
prægede vor skolegang på Kochsvej.
Jeg vil give elevforeningen mine bedste ønsker om fortsat levedygtighed
og bede de kommende bestyrelser om altid at have det oprindelige formål
for øje, hvad de så end finder på.
Jens Bilgram.

Foreningen Bording Friskoles venner
holdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 27. maj på Dalgas boule
vard 48.
Til dirigent valgtes Haastrup Petersen, der efter at have konstateret gene
ralforsamlingens lovlige indvarsling oplæste dagsordenen i henhold til ved
tægterne og dernæst gav ordet til formanden, Poul Hansen. Denne rede
gjorde for de forskellige muligheder for at skaffe Bordings friskole egen
skolebygning, som bestyrelsen havde arbejdet med i det forløbne år. Der
havde længe været bestræbelser i gang for at erhverve en ældre ejendom på
Amalievej, der fandtes egnet til formålet, men bygningen var nu blevet solgt
til anden side til en pris, som efter bestyrelsens mening var for høj til, at
skolen kunne klare driften, når betydelige udgifter til ændring og istand
sættelse af bygningen også måtte påregnes. Andre muligheder havde været
drøftet, og der føres stadig forhandlinger til et par sider, men der er ikke
noget resultat at opvise endnu, desværre.
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Kassereren Håkon Hentze gennemgik regnskabet, der gengives nedenfor.
Som det vil ses, er foreningens kassebeholdning på knapt 2 år vokset til over
10.000 kr., men foreningen vil være glad for endnu flere medlemmer. Til
melding kan ske til fuldmægtig Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Valby. Med
lemsbidraget er 10 kr. pr. kvartal (minimum). Foreningens postgirokonto er
101.395.
På valg til bestyrelsen var Poul Hansen og Kragh-Olsen. De genvalgtes.
Inden generalforsamlingen sluttede, tog Sondergaard ordet og takkede be
styrelsen for arbejdet, der var udført i det forløbne år.

Regnskab for 1957-58

Indtægt
4.355.00
35,00
140.00
1.000,00
500,00

Bidrag fra 97 medlemmer . . .
restancer fra 1956-57 .
forudbetalt for 1958-59
Vakl. Hansen, Osted .
fra Kirkeligt Samfund

Udgift

6.030,00
346,72

Bidrag ialt ................................
Renter, Bikuben .......................
Kontorartikler og porto .........

79,75

Beholdning 31/3 1957 og 1958

Specifikation af beholdning.
Postkonto nr. 101395 ..........
Bikuben, Lyngbyvej afd. . .

6.376,72
3.987,83

79,75
10.284,80

10.364,55

10.364,55

1957
42,12
3.945,71

1958
618,25
9.666,55

3.987,83

10.284,80

H. Hentze.

København, den 28 april 1958.

Tak
Jeg vil gerne her bringe forældrekredsen min varmeste tak for det fornemme
bogværk »Danmark før og nu«, som jeg fik overrakt ved skoleafslutningen
den 21. juni i anledning af min 50-årsdag et par dage efter. Ligeledes en
hjertelig tak til elevforeningens medlemmer for den kasse cigarer, jeg mod
tog ved samme lejlighed.
Frede Bording.
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Meddelelser
Fra det nye skoleårs begyndelse får vi del i et månedsblad, idet vi sammen
med Vartov valgmenighed og Københavns valgmenighed får en vis mængde
spalteplads i det medlemsblad, som Københavns højskoleforening udsender,
og som derved samtidig udvides, så det bliver en slags medlemsblad også for
os andre. Jeg har ofte savnet et fælles organ for det grundtvigske arbejde,
der på forskellige fronter gøres i København, og dette kan måske blive en
begyndelse dertil. Det er meningen at bringe meddelelser om. hvad der skal
foregå eller er foregået de forskellige steder, så vi på den måde kan holde
os å jour med hinanden og få kontakt med hinanden, og det kan jo kun
være en fordel. Jeg for min del oplever f. eks. indimellem, at der stadigvæk
findes folk i de andre nævnte kredse, der ikke ved, at der eksisterer en
grundtvigsk friskole i København. Omvendt kan der være folk hos os, der
kan have glæde af at få besked om og følge med i, hvad der sker de andre
steder. Samtidig bliver der mulighed for lejlighedsvis at komme med små
stykker og mindre artikler om, hvad der ligger os på sinde, så bladet ikke
blot bliver et gensidigt meddelelsesblad, men også får et ansigt.
Det er et forsøg, og det første år bliver et prøveår, der vil vise, om vi
skal fortsætte. Da det er Københavns højskoleforening, der udgiver bladet,
mens vi andre er en slags gæster, har vi fundet det naturligt, at det i hvert
fald indtil videre beholder sit hidtidige navn »Højskoleforeningen«, således
at der føjes en undertitel til. Det kommer 10 gange om året, nemlig den
første i hver måned undtagen i juli og august. Til gengæld trækkes juni
nummeret hen i midten af juni. Distribueringen vil for vort vedkommende
ske gennem børnene. De af skolekredsens medlemmer, der ikke længere har
børn i skolen, vil få bladet tilsendt pr. post.
Samtidig har vi delt ugens aftener mellem os, således at Vartov valgmenig
hed for fremtiden holder sine møder mandag aften, vi holder os til tirsdag
aften, Højskoleforeningen onsdag aften og Københavns valgmenighed tors
dag aften. Det er til dels som det hidtil har været, men det er dog hændt
enkelte gange i vinter, at et par af kredsene er sluppet til at holde møde
samme aften, hvilket naturligvis er upraktisk, da der jo er gengangere fra
kreds til kreds.
Vi vil altså for fremtiden holde vore møder tirsdag aften, og det første
forældremøde i det nye skoleår bliver tirsdag den 2. september kl. 20 på
Dalgas boulevard 48, hvor jeg selv taler.

Det har vist sig at vor private glasforsikring på 10 øre pr. barn om måneden
ikke slår til til dækning af de ruder, der går i årets løb. »Præmien« vil der
for fra det nye skoleårs begyndelse blive forhøjet til 25 øre pr. måned. Det
evt. overskud vil blive brugt til dækning af udgifterne i forbindelse med
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ovennævnte bladarrangement. - Af pædagogiske grunde vil vi fortsat op
retholde den ordning, at den elev, der er skyld i, at en rude går itu, selv må
bøde 2-4 kr., alt efter omfanget af den udviste uforsigtighed og helst af
sine egne sparepenge.
Det er muligt, at vi også bliver nødsaget til at forhøje selve skolepengene
under hensyn til den nye lønningslov for tjenestemænd, der også vil få kon
sekvenser for os i henhold til friskoleloven. Jeg har på nærværende tids
punkt endnu ikke fået tilsendt det materiale, hvorefter vore lærerlønninger
beregnes, men en stigning undgår vi ikke, og da skolens økonomi i forvejen
er hårdt anspændt, har problemet voldt mig en del hovedpine. Vore skole
penge er meget lave i forhold til, hvad der betales andre steder. De er hel
ler ikke blevet reguleret i forhold til den pristalsstigning, der har fundet
sted de senere år. Alligevel vil jeg meget nødig skride til en forhøjelse, da
jeg ved, der er hjem, der i forvejen har svært ved at klare skoleudgifterne,
hvor forholdsvis lave de så end er. Og dertil kommer jo, at en lang række
af hjemmene samtidig betaler til byggefonden gennem Bordings friskoles
venner. Jeg vil derfor undersøge alle muligheder for at klare problemet på
anden måde og først i sidste instans tage spørgsmålet om en forhøjelse af
skolepengene op til overvejelse. I så fald vil det rimeligvis komme til at
dreje sig om 5 kr. mere pr. rate for hvert hjem. Men lad os nu i første om
gang se tiden an, til jeg har fået oversigt over stillingen.

Gaver til skolen i årets løb. Holger Gyldensparre: 2 hvalbarder, en hvaltand,
det indre øre af en hval, en rensdyrtak. Fru Valborg Thirslund: Kæbe af
fisk, en samling insekter fra det tropiske Amerika. Fru Ingeborg Helweg
Nielsen: Et smukt billedværk fra Viborg domkirke med gengivelse af Skov
gårds bibelske billeder i stort format. Pastor Helweg: 2 geografiske vægkort
over henholdsvis Palæstina og Nordamerika. Niels Henry Larsen: En fyr
svamp. Per Hansen: En pig af hulepindsvin. Dr. Elmer Berg: 6 stykker kryolit fra Grønland med forskellige mineraler. Ebbe Monrad Møller: En stor
koralkoloni. Asger Søndergård: En humlebi. Kirsten Kragh-Olsen: En nåle
fisk. Anette Hvied Müller: 2 telefonapparater. Jette og Lotte Hersdorf:
25 kr. i anledning af skolens fødselsdag til anskaffelse af skolemateriel. Else
beth Bohnke: Halespidsen af en klapperslange. Karsten Noe-Nygård: Flint
med calcedon (fra Jyllands vestkyst). Varmemester Jørgen N. Lund: - der
i parantes bemærket atter i år bidrog til, at vi blev smukt placeret under
håndboldkampen i Borrevejle - : En tiltrængt ny håndbold.
For alle disse gaver bringer jeg skolens bedste tak!
F. li.

Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Fortælletime med 1. klasse. Bibel- og verdenshistorie med 3.,
4. og 6. klasse. Naturhistorie med 3., 4., 5., 6. og 7. klasse. Historie og
naturhistorie med 1., 2. og 3. P.
Halvdan Helweg: Bibel- og verdenshistorie med 5. og 7. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang og hånd
arbejde. Regning, bibel- og danmarkshistorie med 2. klasse. Dansk, geo
grafi og oplæsning med 4. klasse. - Klasselærerinde for 1. og 4. klasse.

Gunver Birch-Olsen: Dansk og fortælling med 2. klasse. Regning med 5.
klasse. Dansk, geografi og oplæsning med 6. klasse. - Klasselærerinde for
2. og 6. klasse.
Tage Bording: Dansk, Nordens historie og oplæsning med 3. klasse. Regning
og Nordens historie med 4. klasse og med 6. klasse. Sløjd med drengene i
4.-5. og 6.-7. klasse. Gymnastik med drengene i 6.-7. klasse og i 1.-2.-3. P. Klasselærer for 3. klasse.

Karen Andersen: Geografi med 2. klasse. Regning og geografi med 3. klasse.
Dansk, Nordens historie og geografi med 5. og med 7. klasse. Gymnastik
med pigerne i 2.-3. og 6.-7. klasse. - Klasselærerinde for 5. og 7. klasse.
Andreas Friberg: Gymnastik med drengene i 2.-3. og 4.-5. klasse. Tegning
med drengene i 4.-5. og 6.-7: klasse. Fysik og oplæsning i 5. klasse. Fysik
og geometri i 6. klasse. Fysik, regning og matematik i 7. klasse. Fysik med
1., 2. og 3. P. Regning og matematik med 2. P.

Knud Huus: Engelsk med 3., 4., 5., 6. og 7. klasse samt med 1., 2. og 3. P.
Tysk med 2. P. Latin med 2. og 3. P. - Klasselærer for 2. P.
Esther Gundesen: Geografi med 1., 2. og 3. P. Regning og matematik med
1. og 3. P. - Klasselærerinde for 1. og 3. P.

Niels Bundgård: Dansk med 1., 2. og 3. P. Tysk med 1. og 3. P.

Ellen Hastrup Petersen: Gymnastik med pigerne i 4.-5. klasse og i 1.-2.-3. P.
Sløjd med drengene i 2.-3. klasse. Maskinsyning med pigerne i 6.-7. klasse.
Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og med pigerne i 2.-3., 4.-5. og
6.-7. klasse.
Frode Jørgensen: Sang med alle friskolens klasser. Tegning med 2. og 3.
klasse. Tysk med 6. og 7. klasse. Særundervisning med ordblinde elever.
Estrid Bording: Svømning med elever fra 4., 5., 6. og 7. klasse.

Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi, har træffetid på
skolens kontor den første fredag i hver måned kl. 11,15-12.

18

Fortegnelse over eleverne
August 1958

3. præliminærklasse:
Birger Skov Jensen, Aldershvilevej 169, Bagsværd.
Hanne Petersen, Gadstrup mark pr. Havdrup.
Mona Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Dinne Eske Christensen, Buskagei- 12, Vanløse.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brønshøj.
Anne Bundgård, Pileallé 19 A, F.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Hvidovre.
Suzan Bærenholdt, Nørre allé 41, N.
Lars Håstrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Søren Kæregård, Rostgårdsvej 29, Brønshøj.
2. præliminærklasse:
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Brita Kaufmann Rasmussen, Hvedevej 19, Brønshøj.
Kresten Andresen, Dalgas boulevard 48, F.
Allan Holt Hansen, Sylviavej 19, Valby.
Holger Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Ingrid Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Vibeke Berg, Kirkevænget 12, Valby.
Erling Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Johannes Bundgård, Pileallé 19 A, F.
Ole Klitgård-Poulsen, Overgaden oven vandet 38, K.
Kirsten Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Valby.
Hans Jørgen Beck, St. Thomas allé 19, V.
Ida Lind Rasmussen, Øresundshospitalet, 0.
Helge Ørsted Pedersen, Osted pr. Roskilde.
Per Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Åge Holst, Bjørnsonsvej 6, Valby.

1. præliminærklasse:
Karen Skåning, Elmegade 25, N.
Kirsten Houmann Olesen, Ejbyvej, Skovlunde.
Bo Lebech Jensen, Hjortekærsvej 133 B, Klampenborg.
Elisabeth Andersen, Frederikssundsvej 128 A, Brønshøj.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brønshøj.
Merete Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
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Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Per Gunder, Solsortvej 26, F.
Karsten Noe-Nygård, Øster voldgade 7, K.
Mette Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Vanløse.
Jens Skåning, Elmegade 25, N.
Ebbe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brønshøj.
Anders Peter Andersen, Urbansgade 2, 0.
Orla Faber Christiansen, Emdrupvej 31, 0.
Agnete Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Annette Berg, Kirkevænget 12, Valby.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

7. klasse: Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Kirsten Bille Bengtson, Vigerslevvej 268, Valby.
Elisabeth Hermann, GI. kongevej 19, V.
Viben Hansen, Lønstrupvej 39, V.
Annette Hvied Müller, C. F. Richsvej 138, F.
Poul Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Susanne Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Tage Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.
Uffe Rasmussen, Øresundshospitalet, 0.
Lars Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.
Astrid Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Hanne Cordius Nielsen, Præstevænget 13, Ballerup.
Ulla Danielsen, Tårnvej 485, Vanløse.
Jens Larsen, Gyvelvej 12, F.
Anne Sofie Korf. Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Hareskovvej 1, Brønshøj.
Hanne FIolten-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.
6. klasse: Marianne Hoffmark, Toftegårdsallé 41, Valby.
Steen Simonsen Jensen, Gothersgade 150. K.
Aksel Bording. Dalgas boulevard 48, F.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
Jan Nicolaisen, Trekronergade 131, Valby.
Bent Andersen, Søndre allé 10, Valby.
Helle Vibeke Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.
Kim Høg Madsen, Havdrupvej 5. Brønshøj.
Karen Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Connie Hansen, Lønstrupvej 39, Vanløse.
Carl Arnkjær, Kilholmsvej 8, Vanløse.
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Annemarie Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Ingei- Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Anker-Møller, Gl. Køgevej 275 B, Valby.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Nanna Rasmussen, Øresundshospitalet, 0.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Valby.
5. klasse: Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgadc 16, 0.
Per Stub Olsen, Skovlunde byvej 8, Skovlunde.
Karen Margrethe Holst Holm, Mynstersvej 1, V.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Vanløse.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Irene Schultz, Kochs vej 29, V.
Finn Stegeager, Arkonagade 17, V.
Line Merete Ege, Hareskovvej 1, Brønshøj.
Bodil Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Søren Emil Olsen, Havdrupvej 5, Brønshøj.
Karen Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Vanløse.
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.
Birte Røper, Hoffmeyersvej 5, F.
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
4. klasse: Susanne Ifversen, Læssøesgade 5, N.
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, Valby.
Gunver Bording, Holmelundsvej 47, Hvidovre.
Søren Uhrskov, Rødstensvej 14, Hellerup.
Peter Gottlieb, Minervavej 40, Vanløse.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Jakob Skafte Jespersen, Nørre allé 7, N.
Jan Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Karen Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
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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, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Lisbeth Christensen, Handelsgade 22, N.

3. klasse: Åge Lund Knudsen, Jupitervej 20, Vanløse.
Lisbeth Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Gunnar Steen Nielsen, Smallegade 40 A, F.
Flemming Bo Weiss, Engtoftevej 4, V.
Sven-Tyge Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Mikal Bing, Nyvej 15, V.
Peter Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Berit Wideborg, Vesterbrogade 208, V.
Helle Antoinette Fleron Jacobsen, Pileallé 23, F.
Jens Hougård Nielsen, Forhåbningsholms allé 22, V.
Erik Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
Christian Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Valby.
Jesper Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Peter Knudsen, Godthåbs have 16, F.
Helle Ida Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Jette Kristiane Olsen, Lyshøjgårdsvej 73, Valby.
Henrik Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Herman Hoffmark, Toftegårdsallé 41, Valby.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.
2. klasse: Peter Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Valby.
Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkær, Engløbet 1, Herlev.
Birgitte Kaagaard Almdal, Bjerregårdsvej 16, Valby.
Henrik Schandorff, Folehaven 11, Valby.
Martin Zeuthen, GI. kongevej 51, V.
Susanne Michelsen, Jagtvej 202, 0.
Niels Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby.
Bo Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Mette Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Svend Mogens Gottlieb, Minervavej 40, Vanløse.
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Anne Lykke Bing, Nyvej 15, V.
Bente Hansen, Godsbanegade 6, V.
Kirsten Engel, Birkedommervej 72, NV.
Bent Verner Rafn Storgård, Valby langgade 20, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.

1. klasse: Jesper Lauridsen, Bogøvej 6, F.
Bjarne Munk Christensen, Thyregodsvej 21, Valby.
Niels Erik Jørgensen, Avendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Holmelundsvej 47, Hvidovre.
Carsten Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Lars Lund Knudsen, Jupitervej 20, Vanløse.
Anders Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Jens Peter Egsmark, Vester søgade 4, V.
Lene Bennike, Julius Valentinersvej 7, F.
Lilli Stegeager, Arkonagade 17, V.
Birgitte Christensen, Hamletsgade 22, N.
Anders Peter Lund, Nyropsgade 45, V.
Lone Nicolaisen, Trekronergade 131, Valby.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Birgitte Kirkegård Jensen, Willemoesgade 17, 0.
Michael Christensen, Svinget 12, S.
Niels Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.
Jens Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.
Susan Haugen, Nørrebrogade 39, N.
Peter Krøyer Dahl, Schlegels allé 4, V.
Annemarie Vedsted, Kochsvej 11, V.
Birgitte Vedsted, Kochsvej 11, V.
Peter Brynæs, Store møllevej 28, S.
Hans Bahnson Almdal, Bjerregårdsvej 16, Valby.
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Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregårdsvej 16, Vb. (Valby 6370).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brh. (Eva 900).
Fru Else Andersen, børnehaveleder, Frederikssundsvej 128 A, Bhr. (Bella
3145 x).
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).
Chr. Westergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brh. (Bella
3653).
Sune Andresen og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr, Bredsten.
(Nørup 42).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent. GI. Køgevej 275 B, Vb. (Hvidovre
3635).
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Kilholmsvej 8, Va. (71 08 10).
Poul Kristian Beck og frue, tobakshandler, St Thomas allé 19, V. (Eva 7845).
Helge Bengtson og frue, malermester, Vigerslevvej 268, Vb. (Valby 1163).
Kåre Bennike og frue, afdelingschef, Julius Valentinersvej 7, F. (Fasan 4800).
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 15, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
Frk. Gunver Birch-Olsen, lærerinde, Trongårdsvej 29, Klampenborg.
(87 07 15).
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, V. (Valby 869 y).
Frede Bording og frue, forstander, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Tage Bording og frue, lærer, Holmelundsvej 47. Hvidovre.
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, Knivholtvej 9, F. (Damsø 6791).
Ole Brynæs og frue, organist, Store møllevej 28, S. (Asta 3145).
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.
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3,
Sø. (Søborg 9087).
Ole Christensen og frue, souschef, Thyregodsvej 21, Vb. (Valby 387 y).
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Ægir 6084).
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Tage Christensen og frue, underdirektør, Svinget 12, S. (Sundby 242).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0. (Ryvang
7373).
Willy Christiansen og frue, sølvsmed, Schacksgade 3 A, K. (Palæ 789 y).
K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V. (Eva 9672).
Poul Dam og frue, lærer, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Fru Else Danielsen, Tårnvej 485, Va. (70 58 38).
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgmester Godskesens plads 3, F.
(Fasan 1602).
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).
Arne Egsmark og frue, varmemester, Vester søgade 4, V. (C. 2664 A).
Jan Isbrandtsen Engel og frue, kordegn, Birkedommervej 72, NV. (Taga 107).
Erik Eriksen og frue, disponent, Willemoesgade 14, 0. (Øbro 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Va. (Damsø 6959).
Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, jydeholmen 47 E, Va. (Damsø
5010).
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).
Svenn Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Taga 7649 x).
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Solsortvej 26, F. (Gothåb 6994).
Holger Gundesen og frue, kontorchef, Godthåbsvej 121, F. (Fasan 8326).
Fru Othilie Hansen, kontorassistent, Sylviavej 19, 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, Knuthenborgvej 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).
Thyge Gaffron Hansen og frue, målerkontrollør, Mimersgade 100, N.
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Godsbanegade 6, V. (Vester 4278).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, Herluf Trollesgade 23, K. (Byen 7547).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (Nora 8921 x).
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).
Harry P. L. Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Vb. (Valby 3067).
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Fru Inge Holten-Nielsen, fuldmægtig, Hundige strandvej 189, Greve strand.
(Hundige 795).
Knud Huus og frue, lærer, cand. mag., Gyldenlakvej 29, S. (50 80 32).
Poul Ifversen og frue, chefredaktør, Læssøesgade 5, N. (Luna 991).
Fru Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (87 52 48).
Egon Qvist 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, Aldershvilevej 169, Bagsværd. (98 45 41).
J. Lebech Jensen og frue, overlærer, Hjortekærvej 133 B, Klampenborg.
(87 84 73).
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va. (Damsø
7558).
Christian Jensen og frue, stud, jur., Willemoesgade 17, 0. (Øbro 2160 y).
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (Nora 2307).
H. P. Jørgensen og frue, arkitekt, Åvendingen 19, Brh. (Bella 7165).
Frode Jørgensen og frue, lærer, Pilegården 81, Gladsakse.
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).
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).
Viggo A. Knudsen og frue, entreprenør, Folehaven 11, Vb.
Hother Lund Knudsen og frue, læge, Jupitervej 20, Va. (Damsø 10031).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (C. 1555, lok. 108).
H. 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).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V. (Nora
5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Hvidovre. (Hvidovre 3117).
Fru Ragna Larsen, Jansvej 9, S. (50 81 26).
Mogens Lassen og frue, magister. Bjørnsonsvej 90, Valby. (Valby 9265).
Emil Lauridsen og frue, ejendomsmægler, Bogøvej 6, F. (Gothåb 7878).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brh. (Bella 5561).
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J. N. Lund og frue, varmemester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 y).
Gerhard Løb og frue, korrespondent, Nybro vænge 50, Lyngby. (87 29 51).
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5793 v).
Egon K. Malmstrøm og frue, kontorassistent, Vendsysselvej 37, F. (Fasan
5547 v).
Ib Chr. Michelsen og frue, grosserer, Jagtvej 202, 0. (Øbro 4602).
Frk. Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Kaj S. Müller og frue, eksportchef, C. F. Richsvej 138, F. (Fasan 815).
Jon Monrad Møller og frue, lektor, 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 Hallas Møller og frue, værkfører, Jerismosevej 18, Greve strand.
(Hundige 154).
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).
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).
H. Houmann Olesen og frue, plantagebestyrer, Ejbyvej, Skovlunde. (94 44 05).
Asger Olsen og frue, fabrikant, Skovlunde byvej 8, Skovlunde. (94 40 88).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent. Vendersgade 19, K.
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).
Fru Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Sundby
4361 x).
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).
Karl J. Petersen og frue, parcelist, Gadstrup mark pr. Havdrup. (Havdrup
210 u).
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Johan Gunther Petersen og frue,. redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Vb.
(30 23 01).
Tage Håstrup 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 7, Klampenborg. (Ordrup 5076).
Knud Rasmussen og frue, læge, dr. med.. Øresundshospitalet, 0. (Ryvang
1428).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner. Maglegårds allé 80, Søborg. (Søborg
7950).
Erik Røper og frue, fuldmægtig, Hoffmeyersvej 5, F. (Damsø 5148 v).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 v).
Carl Georg Schultz og frue, museumsinspektør, Kochsvej 29, V.
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 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).
H. N. Stegeager og frue, chauffør, Arkonagade 17, V. (Valby 6621).
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, 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).
Fru Ruth Sørensen, sygeplejerske, Mosesvinget 38, NV. (Bella 527).
Søren I. Thirslund og frue, skibsfører, Frederiksvej 4, F. (Fasan 6112).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandlcr, Rødstensvej 14, Hellerup. (Gentofte
7609).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Søren Vedsted og frue, purser, Kochsvej 11, V. (Vester 1833 x).
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Engtoftevej 4. V. (Vester 459x).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Vb. (Valby 5264).
Fru Minna Winding, børnehavelærerinde, H. Schneeklothsvej 13, F. (Gothåb
344 u).
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).

For(eldrerådet består af Poul Hansen, Håkon Hentze, fru Else Toftkær Jen
sen, H. V. Kragh-Olsen, fru Mildred Monrad Møller og fru Lisbeth AnkerMøller.

Statens tilsynsførende ved friskolen er fhv. sognepræst Halvdan Helweg.

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.

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
Ansøgning her
bilægges med

Optagelse af e

Kontor

ILLEMANN

