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Bordings Friskole 1959



Skoleåret 1958-59

Vi begyndte skolen den 15. august og tog straks fat på at afvikle de 
traditionelle ture med friskolens ældre klasser. Sorøturen med 5. 
klasse kom først i år, og det var et held, for på den tur er vejret af 
afgørende betydning for et heldigt udfald. Og tænk, det blev virke
lig solskinsvejr de to dage, turen varede, i en ellers regnvåd august. 
Til gengæld sjaskede regnen ned, da vi var med 6. og 7. klasse i Hel
singør. Det var naturligvis ubehageligt nok, og der var også optræk 
til en række forkølelser, men det var dog til at bære i betragtning af, 
at det meste foregik indendørs på Kronborg og i Karmeliterklosteret. 
Kun een dag, den næstsidste deroppe, skulle vi virkelig ud i vejret, 
på en tur til Kulien og Höganäs, og den dag skete det utrolige, at det 
blev strålende solskin, så humøret var højt, da vi drog af sted.

Kulien med sine stejle klipper lige op af havet er jo et eventyr for 
sig, spændende at entre op og ned ad, men ikke mindre eventyrligt 
blev det, da vi på hjemturen standsede op ved kulgruberne i Höga
näs og fik grubetøjet på, kitler og kasketter af forskellig slags, så vi 
dårligt kunne kende hinanden. Så gik det med elevator ned under 
jordens - og havets - overflade, ca. 100 m ned, til en underjordisk 
biograf, hvor vi ved filmens hjælp fik en god oversigt over det vidt- 
forgrenede arbejde, inden vi fik lov til selv at trave ud i de labyrin
tiske gange, hvor arbejdet foregik. Det var både spændende og lære
rigt.

Parat til 
nedstigning i 
kulgruberne
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Multer August.

Den 27. august startede den nye 1. klasse - en dag, der altid er en 
vis højtid over - og den 2. september holdt vi vort første forældre
møde, hvor jeg talte om sandfærdighed i opdragelsen.

Derefter gik skolen sin rolige gang, så roligt som den nu kan gå 
under de knebne forhold. Den 4. november havde vi atter forældre
møde, hvor pastor Bundgård talte om dansk skoleliv i Sydslesvig. I 
øvrigt forsøgte vi i vinter at holde en slags månedsmøder under titlen 
»Åbent hus på Dalgas boulevard«, hvor det var sagn og myter, der 
var emnet. Vi indbød både forældre og gamle elever og hvem, der 
ellers havde lyst. Det første møde var særdeles godt besøgt, men læn
gere hen på vinteren kneb det lidt med tilslutningen, så det er ikke 
sikkert, vi gentager det eksperiment.

Den 20. december sluttede vi skolen af til jul. Det skete på en sær
lig måde i år, idet hele flokken af lærere og elever drog hen i valg
menighedskirken i Forhåbningsholms allé, pastor Bundgårds kirke. 
Var det ikke Nathan Söderblom, Sveriges tidligere ærkebiskop, der i 
sin tid betegnede den som den skønneste kirke i Norden? Sikkert er 
det, at det er en dejlig kirke, hvor vi på en anden måde end på sko
len kunne samles om juleevangeliet og julesalmerne. Jeg håber, vi 
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kan gøre det på samme måde, når det bliver jul igen, og så vil vi 
indbyde forældrene til at være med.

Om aftenen løb julefesten af stabelen inde i Grundtvigs hus, og 
der kan vi unægtelig ikke klage over tilslutningen. 7. klasse fremførte 
to af H. G. Andersens eventyr »Hyrdinden og skorstensfejeren« og 
»Tolv med posten« i Ellen Haastrups bearbejdelse, og de gjorde det 
både nydeligt og morsomt. Siden gik det løs med dans og leg, ud
deling af poser og hvad der nu ellers hører til.

Efter jul havde vi atter nogle gode arbejdsmåneder. Vinteren for
løb så at sige uden sne, og det var jo sørgeligt nok, for så vidt som 
der ikke rigtig blev lejlighed til at få eller give snefri. Vi må håbe 
på revanche i den kommende vinter. Fra 3. februar til 3. marts havde 
vi forældremøde hver uge, klasse for klasse eller rettere 2 klasser ad 
gangen, måske lidt anstrengende for os, der skal i ilden hver gang, 
men vi vil dog nødig undvære dem, fordi de giver en kontakt med 
forældrene og lejlighed til drøftelser, som der ikke er mulighed for 
på de store forældremøder. Mødet med 1. klasses forældre måtte vi 
endda trække helt hen i april for at få plads til det på programmet.

Midt i det hele holdt vi en fest af en helt egen art, mindefesten 
for stormen på København natten mellem 10. og 11. februar 1659. 
Jeg synes, det ville være forkert at lade den dato passere uden at 
markere den. Stormen på København er en af de mest afgørende be
givenheder i hele Danmarks historie, og specielt for København er 
den uden sidestykke i kraft af den sindets rejsning, der fandt sted, 
da det så helt håbløst ud, en vækkelse, der har med ånd at gøre, og 
som vi derfor kan hente inspiration i den dag i dag. Jeg har på for-

Poseuddeling
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nemmelsen, at der er nogle af dem, der ikke var med, der har fået 
den fest galt i halsen, og jeg vil derfor gerne sige her, som jeg sagde 
det den aften i vinter, at når vi holdt den, så var det naturligvis ikke 
for at rippe op i gammmelt nag - intet ligger mig fjernere - og hel
ler ikke for at forherlige os selv i mindet om en stor bedrift, men for 
at glæde os over og takke for, at Danmark består trods alt, trods 
rigets lemlæstelse og trods alle vore svagheder og fejl. Det synes jeg, 
vi alle burde kunne samles om.

Festen blev holdt i forbindelse med elevforeningen, der benyttede 
lejligheden til at forære skolen et billede, malet af Jens Bilgram over 
et motiv fra stormnatten. Det er et billede, der taler umiddelbart, 
ikke mindst til børn. Det hænger nu i vort samlingslokale henne på 
skolen. - Det kneb for øvrigt at finde et lokale til aftenen, men til 
sidst fandt vi ind i helligåndshuset, og en bedre ramme om den histo
riske aften kunne vanskeligt tænkes. Fru Gundesen og pastor Helweg 
havde skrevet henholdsvis en større og en mindre kantate til lejlig
heden og Frode Jørgensen sat musik til, hvor der ikke i forvejen var 
melodier, der kunne bruges. Foruden fællessang var der korsang ved 
nogle af eleverne samt solosang og recitation ved nogle af lærerne, 
så mange kræfter var sat i sving. De to kantater står aftrykt andet
steds i årsskriftet.

Den 10. marts var der skolebal, en livfuld og fornøjelig aften. 3. P. 
opførte nogle morsomme scener af Holbergs »Barselstuen«. 8 dage 
senere gentog de forestillingen for deres forældre i forbindelse med 
sidste »Åbent hus«aften.

Da skolens fødselsdag den 4. april i år faldt på en lørdag, gik vi 
i zoologisk have om fredagen, atter begunstiget af det dejligste vejr. 
Selve fødselsdagen tog elevforeningen sig af, så jeg henviser til for
mandens referat.

2. maj var sidste skoledag for 3. P.erne, der fejrede den ved at 
optræde i »uniform«, for resten nydeligt, ved kaffedrikning på sløjd
salen og ved at kaste bolsjer, iblandet enkelte flødeboller, i grams til 
de mindreårige. Et par dage efter begyndte eksamen. Den sluttede 
den 16. juni og sluttede pænt.

Indimellem havde vi vort sidste forældremøde den 3. juni i for
bindelse med Bordings friskoles venners generalforsamling, som er 
refereret andetsteds. Ved forældrerådsvalget trak Poul Hansen sig 
tilbage efter at have virket i en række år. Jeg vil gerne benytte lej
ligheden til at sige ham tak for disse år og for den indsats, han ved 
forskellige lejligheder har gjort for skolen. I stedet valgtes stenhug
germester Henry C. Larsen, mens Håkon Hentze genvalgtes. Efter 
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kaffedrikningen sang Frode Jørgensen og Tage Bording, akkompag
neret af Anders Monrad Møller, nogle af »Gluntarna«, en festlig 
afslutning.

Imidlertid fik vi også årsprøverne for 1. og 2. P. fra hånden, og 
den 18. juni kunne vi drage til Borrevejle i bevidstheden om, at be
sværlighederne var overstået. Ved to dygtige fædres hjælp lykkedes 
det for en gangs skyld lærerne at vinde en beskeden sejr i den obli
gate håndboldkamp. Retfærdigvis må det siges, at vi lod hånt om 
alle regler, hvorimod 7. klasse overholdt dem til punkt og prikke. 
Heller ikke denne gang svigtede vejret os. Det blev skønnere og 
skønnere alt som dagen skred.

Så kom den sidste skoledag den 20. juni med udstilling og hvad 
der ellers hører sig til. Forældrene holdt deres indtog i skolestuerne 
i stigende tal nedefter. Ved afslutningen i nr. 5 til sidst kunne jeg 
overrække ikke mindre end 29 svømmediplomer som tegn på vel ud
ført arbejde i svømmehallen. Heraf fik 4 i 7. klasse guldnålen for 
livredderprøven, så det var et fint resultat. Højtideligheden kulmi
nerede med overrækkelsen af eksamensbeviserne til de 12 3. P.ere, 
som yderligere fejredes om aftenen ved en lille festlighed for dem 
og deres forældre.

Til skoleårets begivenheder hører også de sjællandske friskolers 
årsmøde, der i år fandt sted i Forlev friskole mellem Slagelse og 
Korsør, en nybygget friskole, der fik tænderne til at løbe i vand på 
nogle af os. Vi var ca. 20 repræsentanter for vor skolekreds, og jeg 
tror ikke, der var nogen, der fortrød det. Generalforsamlingen om 
lørdagen var til tider lidt stormfuld, men så meget mere kunne vi 
nyde det egentlige møde bagefter og om søndagen. Og så kom reg
nen, midt under det hele, mildt og kvægende over tørstige marker. 
Jo, det var skønt. -

Tak til alle, der har sluttet op om skolen i det forløbne år!
Frede Bording.



Elevforeningen

Elevforeningen begyndte året med den ordinære generalforsamling 
torsdag den 25. september, regnskabet blev godkendt, selvom ingen 
kunne finde ud af det, og man valgte skønsomst en ny kasserer 
blandt de nye bestyrelsesmedlemmer, som blev følgende: Estrid Bor
ding, Niels Eriksen og Johan Lynge Nielsen. Efter åndeløs spænding 
blev det bekendtgjort, at undertegnede var blevet ophøjet til for
mand. For at vise, at den nye bestyrelse havde fortjent valget, slut
tede den aftenen med dans til Peter Stubtofts trio.

Det første egentlige arrangement løb af stabelen den 1. oktober, 
hvor Knud Hentze holdt et aktuelt foredrag om Østberlin kontra 
Vestberlin inspireret af en ferie der, et udmærket foredrag, som vi 
alle havde megen glæde af at overvære. Aftenen sluttede med en 
lille svingom. Den 29. november var skolen på Korchsvej rammen 
om elevforeningens årlige bal, som startede med et lille skuespil 
»Tilfældet Lundkvist« berbejdet af Jens Bilgram, som jeg på dette 
sted vil takke for hans indsats i elevforeningen i det forgangne år. 
Efter forestillingen gik festen løs i de smukt pyntede lokaler: 5, 7 
og 8. Helge Pedersens jazz-band spillede op til dans, og snart kogte 
lokalet af feststemning. Kl. 24 sluttede vi den i et og alt vellykkede 
aften.

Vi holdt en dejlig lang juleferie og lod først høre fra os igen den 
10. februar. Frede Bording havde fået den udmærkede idé at mindes 
stormen på København d. 10. 2. 1659 ved en sammenkomst i hellig
åndshuset. Det blev en kombineret forældre- og elevaften, i smag 
med afskedsfesten for Pip i Vartov. Elevforeningen overrakte skolen 
et billede, som forestillede kampene på Københavns volde i 1659. 
Det var malet af Jens Bilgram. Skolens fødselsdag den 4. april blev 
som sædvanlig fejret med et skuespil »Kong Svend og bisp Vilhelm«; 
også dette havde Jens Bilgram været mester for. Efter kaffen var 
der dans.

Vi sluttede sæsonen med to udmærkede foredrag den 12. maj. 
Læge Hother Lund Knudsen var så venlig at komme med sit films
apparat og vise en række film fra en hvalfangerekspedition, som han 
havde deltaget i i de antarktiske egne. Filmen og det ledsagende 
foredrag var meget interessant og gav os et indblik i en verden, vi 
ingen forestilling havde om. Vi sluttede aftenen og dermed året med 
at vende tilbage til det emne, Knud havde begyndt året med, nemlig 
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Østtyskland. Pastor Bundgård, som netop var vendt hjem fra et 
kirkekonvent her, fortalte os om alle sine oplevelser, rystende så vel 
som pudsige.

Med denne udmærkede aften sluttede vi en sæson, som vel nok på 
visse punkter kunne have været bedre, men når vi selv skal sige det, 
var den i det store og hele god. Vi håber, at den nye bestyrelse vil 
lære af vore fejl og lære at undgå de skær, vi stødte på.

Finn Rowold.



1658-59
1. Nederlaget.

Ak, Danmark blev en kastebold, 
et spil for kongedrømme.
Hvem bygger nu en Thyras vold 
mod svenskens krigerstrømme? 
Hvem kan vel samle Danmarks folk? 
Hvem vil nu stå som hjertets tolk 
og skabe folkevilje, 
så ingen føler sig forladt, 
men alle midt i rædslens nat 
kan være een familje?

Herpå kun isen gav et svar, 
som bandt det hele sammen, 
så jyde, fynbo, sjællandsfar 
lå fast i kulderammen.
Kong Gustav i sin stolthed lo 
til denne kolde vinterbro, 
så han kan Danmark tvinge. 
Nu splittedes de danskes mod: 
Hver hytter sit, når død og blod 
vil undergangen bringe.

Ak! Danmarks halve rige gik 
fortabt på skændig måde.
Og knap man tid at tænke fik 
i nederlagets våde, 
før Gustav atter prøved på 
den sidste rest i støvet slå 
og Danmark helt udslette.
For hvem kan rejse sig på ny 
og hæve blikket over sky 
og heltedåd udrette?

Ja, Gustav står for København 
vor allersidste skanse.
Den taber snart sit gamle navn 
i krigens dødedanse.
Fra Brønshøj tordner død og dom, 
snart volden står forladt og tom, 
hver klokke tier stille.
Kong Frederik må skamfuld fly 
fra Danmarks allersidste by 
og sig ved riget skille.
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2. Sejren.
Endnu er der kraft tilbage 
i den gamle by, 
endnu borgerne kan tage 
kampen op på ny.
Endnu kongen ud kan ride 
med sin dronning ved sin side 
være med i stridens hede 
dø udi sin rede.

Op af brosten titter modet 
og det spinkle håb. 
Tillid sætter fart i blodet 
vækker hurraråb.
Lad os røre kampens tromme, 
alle mand vil trofast komme. 
Lad kun kirkeklokker tale. 
Kongen kan befale.

Hvad er det, der vækkes silde 
i det træge sind?
»Vi vil ikke tiden spilde, 
fjenden skal ej ind.« 
Københavner vil ej vige, 
men vil slås for land og rige. 
Sent, men sødt i Danevangen 
vågner folkesangen.

Beg og ild og tunge bøsser 
talte deres sprog.
Svensken ned ad volden drysser. 
Danskerne dem vog.
Sent fandt dansken frem til ånden, 
som dem frelste midt i vånden. 
Men den kom dog langt om længe 
over vang og vænge.

Ja, Skåne, Halland, Blekinge og mere gik fortabt, 
men folkeånd og -vilje igen blev født og skabt!
Tit syntes alt at bindes fast i vintrens kolde is, 
men sangen løfter sig på ny til gamle Danmarks pris.

H. Helweg.
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Kantate ved mindefesten 10.februar 1959 
for stormen på København

Fællessang.
Venner ser på Danmarks kort, 
se et land — af fjender hærget, 
svigtet af sig selv, men bjerget, 
så det land endnu er vort.
Ja, ved tapper manddomsgerning 
vendtes ofte lykkens terning, 
thi når verden spåed’ død, 
voksed’ helte af dit skød.

Ja, vi ved, at tit du stod 
bastet, bundet, lagt i lænker, 
offer for en fjendes rænker 
og dit eget vankelmod, 
splittet, viljeløst, i våde 
— Briten tog vor stolte flåde, 
svensken plyndred’ hus og gård, 
tyskens åg — fem tunge år.

Stod du der på afgrunds rand 
ribbet helt for stolts drømme, 
voksed’ tanker stærke, ømme 
for vort skønne fødeland, 
voksed’ sammenhold og styrke 
— fædres jord vil selv vi dyrke — 
hjemmets, landets tarv blev vort, 
bonde blev til kriger gjort.

Kor.
I Jylland Karl Gustav alt farer frem 
med ild og jern.
Da skælvede borger- og bondehjem 
i nær og fjern.
Rigsrådet vakled’, mens krigerne segned’, 
bønderne flygted’, og borgerne blegned’, 
da svenskerne hærged’ i Danmark.

Men havet er vort. På Jyllands kyst 
vel fjenden står, 
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men Fyn og Sjælland dog næppe dyst 
med svensken får.
Dagen alt længes, men kulden nu strenges, 
isen er farbar, og vandene stænges, 
og så råder svensken i Danmark.

Til Fyn og til Tåsing og Langeland 
Karl Gustav når.
Og isen binder. Med hæren han 
til Lolland går.
Fjenden i skoven og fjenden i staden; 
lykken er svenskens, og vores er skaden, 
og modløshed råder i Danmark.

Og vid’re på Sjælland med mand og mus 
og stål og sværd 
han rykkede frem mod borg og hus, 
og Havn var nær, 
byen med tårne og spir i det fjerne, 
byen, som ingen nu magter at værne, 
for rådvildhed råder i Danmark.

Recitativ.
Ingen ven kan øjnes. Ingen hånd sig rører, 
medens Danmark lider, dør, 
slået af fjender, glemt af venner.
Om det slagne bytte kredser 
gribbe alt. En fred må sluttes, 
er end prisen nok så hård. 
Hist i Tåstruppræstens bolig 
til den sidste dyst man går. 
— Halland, Bleking, Bohus len, 
Trondhjems len, Bornholm og Skåne — 
(og for Danmark ret at håne 
en forræder stiller kravet).
Med vort herredom på havet 
må det stedse være slut. 
— Såden er Karl Gustavs vilje. 
— Gersdorf, Skeel — Med eders navne 
skulle end I Danmark gavne, 
da I, skønt I pintes, led, 
underskrev den dyre fred.
Landet fattigt, modløst, hærget — 
Dog trods alt var Danmark bjerget.
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Solo.
Bonden går atter ud på sin ager, 
borgeren sysler med hammer og sav, 
købmanden syner sit voksende lager, 
skibe står ud på det stormfulde hav. 
Ufred kan komme, når mindst man det tror; 
krigen fortærer; i fredstid det gror.

Kongen, Karl Gustav, på fred dog ej tænkte, 
krigen behersked’ hans vilje og hu.
»Freden jeg alt for nådigt dem skænkte, 
konge af Danmark vil jeg være nu.
Danmark vasalstat og Sverige herre, 
svenskerne flere og danskerne færre.

Danmark har endnu en kampdygtig flåde, 
den må nu bruges til Sveriges gavn. 
Ja, over Østersø selv jeg vil råde, 
Danmark skal end ikke leve af navn.« 
Sådan han tænkte. Af overmod ør 
sætter han hæren i land i Korsør.

Recitativ.
På Sjælland står Karl Gustav med en veludrustet hær. 
Nu skulle Danmark tvinges og København især.
Europa holder vejret. — Det fredsbrud var vel hårdt, 
men svenskeren er mægtig. - Sidst Fred’rik kom til kort, 
så bedst at vente og at se. - Elvis så, ja, så - måske? 
- I den ulykkelige by har rædslen grebet alle.
»Hvor går vi hen for ikke i fjendens magt at falde?
Hvad gør vi med vort sølv og guld, og hvad med vore børn? 
Og kongen - han må flygte. - Han flygted’ ej, men blev 
og uudsletteligt sit navn i folkets saga skrev.
I Danmarks skæbnetime han blev dets høvding god, 
sin ret til kongenavnet besegled’ han med mod. 
Han vilde dø i reden. Han var sin faders søn, 
og danskens kærlighed og tro, den blev hans gode løn. 
Studenter, søfolk, borgere - til volden gik de hen, 
de slutted’ op om kongen, et folk nu voksed’ frem, 
for nu skal hjemmet værnes og svensken lyses hjem. 
Man graver, triller, tømrer og pudser sit gevær, 
for nu må alle kæmpe, det ved enhver især.
- Og forstadshuse brændes. Da blev Karl Gustav hvid: 
»Jeg sværger, vi får modstand. Vi vente må en tid.
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Når vi belejrer byen, så gi’r den sig til sidst.
Når de er sultne, trætte, så vil vi storme volden, 
og så, soldater, plyndrer I, hvad endnu er i folden.« 
Karl Gustav var en kriger. Den tanke var ham fjern, 
at lykken havde vendt sig. Han havde stål og jern 
og krigsfolk vant til krigens dont. Hvad havde kongen dér 
i byen? Jo, han havde kun en sammenløbet hær 
af folk, som værned’ hjemmet, en enig samlet flok, 
gjort enige i faren. Men det var også nok.
— I byen er der lummervarmt. Dens liv er døet hen. 
Et vagthold skifter. Lød der skud? Nu var det der igen! 
Af spænding dirrer luften. Hvad vil den svenske gæst? 
Mon han vil storme eller la’ os dø af sult og pest? 
Den mørke høstnat sænker sig, men byen sover ikke, 
fra volden stirrer man i mørket ud med vågne blikke. 
Så stille alting er. Så fredeligt nu landet ligger.
Men dette stille mørke gemmer tusindvis af fjender, 
som venter kun, mens byen et suk til himlen sender. 
— Men rygtet løb om byens mod. Det satte ild i mange, 
så fjenden måtte værge sig i alle Danmarks vange. 
Bornholm og Skåne husker vi, og Kofoed og Svend Gønge. 
— Men København nu snøres fast i svenskekongens slynge. 
Snart mangled’ byen føde. Den mangled’ snart sagt alt, 
men man holdt ud, holdt stadig ud; man vidste, hvad det gjaldt. 
Og så kom hjælpen. Holland hjalp, og Opdam var hans navn, 
som førte flåden, da den slog sig frem til København.
Han havde våben, mad om bord og mod og kraft til alle. 
»Nu vil vi kæmpe, holde ud. Nu kan ej staden falde.« 

— Karl Gustav går tilbage, rykker bort fra København, 
slår lejr på Brønshøj, samler folk. — End er ej krigen endt, 
men hos de tapre danske er håbets fakkel tændt.
- Og vintren kom. Mon frosten igen vor fjende er? 
Man hugger hul i isen, er stadigvæk beredt, 
men januar er gået, og der er intet sket.
Et snelag dækker volden, for vinteren er hård, 
men stadig lever byen, trods den har ringe kår. 
Så pludselig det rygtes: Den tiende februar 
om natten stormer fjenden. — Nu vel, han skal få svar. 
— Karl Gustav sætter alting ind. Nu får det briste, bære, 
men dansken står på egen jord, og det må fjenden lære. 
De stormer, løber, myldrer frem, til hest, til fods, i stimer, 
og over voldens hårde islag trækkes røde strimer.
De kryber, kæmper, styrter om, må over alt tilbage, 
på volden står de danske tæt; den kan de ikke tage. 
For guld og sølv og eventyr kan lejesvenden slås, 
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men dansken slås for reden, det fortner på hans trods. 
Ved siden af ham står hans viv; hun værge vil for sit, 
og det må svensken sande, at hun ta’r ikke blidt.
— Den mørke februardag gryr. Men da har dansken vundet, 
så mangen svensker havde da sit sidste leje fundet.
Så mangen ærlig dansker havde talt sit sidste ord 
og havde vist for verden vor ret til Danmarks jord.

Kor.
»Vor by er frelst fra sorg og død!« 
det jublede fra vrimlen.
»Til lykke vendtes al vor nød.« 
Og takken steg mod himlen.
I luften dirred’ klokkers klang 
og blanded’ sig med jubelsang, 
da Danmark vågned’ til glæde.

Vor by er fri. Vort land er frit, 
ja, Danmark er vort eget, 
ej svenskens mer’, men dit og mit, 
nu fjenden har sig nejet.
Enhver kan atter passe sit, 
og vore børn skal leve frit. 
Ja, Danmark vågned’ til glæde.

Karl Gustav mer’ ej magte kan, 
han kæmped’ sig til døde; 
ej fredens gerning evned’ han, 
han faldt for egen brøde.
Nu læges alt, hvad der var sygt, 
og vi kan atter leve trygt.
Ja, Danmark vågned’ til glæde.

F ællessang.
Vort land, vort gode gamle land, 
hvor fortidens minder gror, 
du huser end den frie mand, 
som fast på din fremtid tror.
Og fortid skal vi hædre 
ved selv at virke bedre, 
så vore børn skal binde 
en krans om dit dyre navn.

Esther Gundesen.
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Præliminæreksamen
er i år bestået af Birger Skov Jensen, Hanne Pedersen, Mona Juni Hansen, 
Dinne Eske Christensen, Anders Monrad Møller, Anne Bundgård, Kirsten 
Bording, Solvejg Bording, Suzan Bærenholdt, Lars Haastrup, Inge Davidsen 
og Søren Kæregård.

Ved skoleårets slutning forlod Gunver Birch-Olsen skolen efter at have virket 
hos os i 4 år. Jeg vil gerne sige hende tak for hendes arbejde, ikke mindst i 
de mindre klasser og med de enkelte elever.

Som ny lærerinde er antaget Inger Riis Laursen, der er uddannet fra Elbæk 
lærerskole plus forskellige kursus, bl. a. på gymnastikinstituttet. Desuden vil 
Jens Bilgram fortsat hjælpe med tegneundervisningen og Svend Davidsen med 
gymnastikken. De er begge gamle elever fra skolen. Endelig vil Ingeborg Ask
gård Jensen tage sig af sløjdundervisningen med drengene fra de mindre 
klasser.

Første forældremøde i det nye skoleår bliver tirsdag den 1. september kl. 20 
på Dalgas boulevard 48, hvor valgmenighedspræst Solvejg Bording taler om 
hjem og kirke. Det bliver sidste forældremøde på Dalgas boulevard i det hele 
taget, da vi har solgt ejendommen der. Vi flytter midt i september, hvorhen 
vides endnu ikke.
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Læsningen
er grundlaget for de fleste fag, og det er da ikke underligt, at de 
første skoleår navnlig bliver brugt til at give børnene dette værdi
fulde grundlag. Hvad der derimod kan forbavse er, at børnene trods 
alle bestræbelser kommer så sent i gang med den selvstændige læs
ning - efter skolebibliotekarer og psykologers undersøgelser først 
omkring 4. klasse.

Der er her to ting, som er værd at bemærke:
1. Børnenes fysiske modning.
2. Børnenes behov for at læse.
Ved børnenes fysiske modning forstår jeg her først og fremmest 

udviklingen af de hjerneområder, som betinger bearbejdelsen af 
synsindtrykkene, så at de opfattes som hos voksne.

I første klasse ligger opfattelsen lidt løst, hvad der viser sig ved, 
at f. eks. p, d og b ofte opfattes som samme bogstav. Mange vil have 
bemærket, at små børn lige så gerne ser billeder på hovedet som ret
vendt. En mand er en mand, hvordan han så vender, og i første 
klasse er altså figurerne p, d og b den samme. Man siger, at orien
teringen ikke ligger fast. Det viser sig også i ord: Ud og du opfattes 
som samme ord o. s. v. Alle de fejl, som senere regnes for typiske 
»ordblindefejl« optræder i første klasse, men forsvinder gradvis i 
løbet af første skoleår.

Meget tyder på, der er tilbøjelighed til at fortsætte med disse fejl 
endnu længere, men at staveteknikken hjælper børnene til at skjule 
dem. Muligvis forsvinder de først op imod 4. klasse, netop der, hvor 
den selvstændige læsning sætter ind.

Det er klart, at i det øjeblik, hvor det fysiske apparat er i orden, 
får det behov for selvstændig læsning, som måtte være til stede, væl
dig mulighed for at komme for dagen. Men det er et spørgsmål, om 
det i det hele taget er til stede ret meget før. I første og anden klasse 
kan man ikke pege på nogen større trang til selvstændig læsning. 
Frede Bording har derfor ret, når han i majnummeret af medlems
bladet betegner læseundervisningens tidlige begyndelse som »sand
synligvis dårlig økonomi«. Alligevel må vi fortsat begynde læse
undervisningen i første klasse, og de fleste børn tager vel heller ikke 
skade af den tidlige start.

Men påfaldende mange af de læsesvage er børn, som er kommet 
meget tidligt i skole. Mange af dem har haft en intelligensalder, som 
skulle være tilstrækkelig; men intelligensen er ikke nok. Der er flere 
drenge end piger blandt de læsesvage, hvilket peger i den retning, 
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at det er den samlede fysiske udvikling, der er det afgørende - piger 
udvikles tidligere end drenge.

I forvejen er det lovlig tidligt, man starter med læseundervisnin
gen - en endnu tidligere start bør undgås.

Frode Jørgensen.

Gaver
Fra Caroline Amalies asylskoles fond har vi modtaget 4700 kr. til dæk

ning af fripladser i friskolen og til anskaffelse af symaskiner og fysikapparater, 
en gave vi selvsagt er meget taknemlig for. Endvidere har elevforeningen som 
andetsteds nævnt foræret os et maleri af stormen på København, udført af 
Jens Bilgram. Derudover har vi i årets løb modtaget en række større og min
dre gaver. Chr. Westergård Andersen: En samling mineraler, hvoriblandt et 
stykke forstenet træ og en saltprop fra en boring. Elsebeth Bohnke: Et stykke 
agat fra Oregon, U.S.A. Martin Zeuthen: En dagpåfugleøje. Jørgen N. 
Lund: Et fornemt eksemplar af en fyrsvamp. Lisbeth Torp Jensen: Egeblad 
med galæble. Lars Stub Olsen: En rullestensblok af koralkalk, fundet på 
Greve strand, men antagelig oprindelig fra Fakse. Niels-Lau Ervill: Et smukt 
rensdyrgevir. Fru Karen Korf: En æske bomuldskapsler fra de kanariske øer. 
Karsten Noe-Nygård: En samling stenarter. K.T.A.S.: 2 telefonapparater til 
fysiksamlingen. Fru Ruth Weiss: Kulturgeografisk atlas I—II ved Johs. Hum- 
lum.

Vi siger tak for det altsammen! F. B.
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Vi aftrykker her en stil, der er skrevet til årsprøven af en af eleverne i 2. P.

Et tilbageblik på min skoletid, 
hvad den gav mig, og hvad jeg savnede i den

Min skoletid har nu snart stået på i ni år, og i den tid har jeg oplevet mange 
ting, som både har glædet og bedrøvet mig.

Friskolen, som jeg begyndte i, varede i syv år, og det har været en dejlig 
tid, som mange andre skoleelever måske ville misunde mig. Efter min mening 
har vi aldrig været overbebyrdet med lektier, som vi skulle lave hjemme. Men 
netop det har givet mig lyst til at lære mere om de forskellige fag, end der 
blev fortalt i skolen. Det hele var uden tvang. I f. eks. regning skulle vi ikke 
regne et bestemt antal stykker i timen og resten hjemme, hvis vi ikke nåede 
dem, så at vi hele tiden var lige langt. Selvfølgelig måtte en eller anden heller 
ikke sakke helt bag ud. Men sådan virkede det ikke. Vi kappedes om at regne 
flest stykker hjemme og i det hele taget nå så langt frem i bogen som muligt. 
På den måde kan jeg forstå, at lysten kommer ikke ved tvang.

I håndarbejde har pigerne på vores skole også haft det bedre end på andre 
skoler, hvor alle skal sy de samme ting, f. eks. en gymnastikdragt, som de 
aldrig bruger. Selvfølgelig var der også nogle få bestemte ting, som vi alle 
skulle sy, men ud over det kunne vi brodere og strikke, som vi ville. Vi blev 
vejledt, så tingene ikke var for svære for os, og i dag kan jeg glæde mig over 
to dejlige puder i min sofa, som jeg selv har syet, foruden en mængde andre 
småting.

Eksamen havde vi heller ikke. Hvor de på andre skoler hver sommer har 
eksamen lige fra de små klasser, havde vi en hyggelig skoleafslutning på den 
sidste dag. Vore forældre kunne komme hen på skolen for at overvære nogle 
skoletimer, som vi havde. I ugerne før ferien havde vi arbejdet på nogle 
mapper. Vi lavede regnestykker, diktater, en genfortælling og nogle tegninger. 
De blev år for år samlet i en mappe, som på den sidste dag lå fremme, så 
alle kunne se i den. Til slut samledes vi i det største klasseværelse, hvor der 
blev sunget nogle sange.

Denne afslutning sluttede klasserne tættere sammen, og sammenholdet blev 
yderligere styrket ved, at vi hver morgen havde morgensang, hvor alle klasser 
var samlet. Jeg ved, at mange har gnavet over denne morgensang, men jeg 
har hørt, at gamle elever har savnet den, når de er gået ud af skolen.

Til slut kan jeg ikke undgå at nævne forholdet metllem lærerstaben og 
eleverne. Lige fra vi begyndte og til nu kalder vi nogle af lærerne og lærer
inderne ved fornavn, og vi er »dus« med de fleste. Vi har aldrig været ner- 
vøåse for lærerne. Vi har altid kunnet snakke frit med dem, og det har jeg 
været meget glad for.

Selv nu, hvor jeg er kommet op i skolens præliminærkursus, er jeg stadig 
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glad for at gå i skole. Selvfølgelig kan der komme perioder, hvor man tænker: 
»Bare du snart var færdig!« Men de går over, når man kommer hen til sko
len og kammeraterne. Kammeraterne kan jeg ikke klage over. De har altid 
været gode. Der har ikke været meget med, at nogle få sluttede sig sammen i 
kliker, men det kommer nok af, at vore klasser på skolen aldrig har været ret 
store.

Det lyder, som om der ikke er spor at klage over, og der er heller ikke ret 
meget fra min side. Dog har jeg nogle gange været irriteret over, at klassen 
var for urolig i timerne. Det gik som regel altid ud over de lærere, som var 
mindst skrappe, men sådan er det vist desværre altid. Nu i de senere år, hvor 
jeg er begyndt at spekulere på, hvad jeg skal uddanne mig til, savner jeg lidt 
etrhvervsvejledning. Det er svært at bestemme sig, når man ikke er helt klar 
over, hvad de forskellige stillinger omfatter, men man kan jo håbe på, at det 
kommer med tiden.

Men i det hele store har jeg ikke savnet noget i min skoletid. Jeg har der
imod altid været meget tilfreds med lærerne og kammeraterne. Undervisningen 
har også været god og levende. Jeg mener at have fået et stort udbytte af min 
skoletid. Der er altid blevet lagt vægt på, at vi skulle vokse op til selvstændige 
mennesker, som kunne klare sig ude i livet.

Desværre kan dette ikke blive ved. Om et år er vi færdige med skolen, og 
da har jeg en dejlig skoletid og gode kammerater at tænke tilbage på, og 
med hensyn til kammeraternet håber jeg at blive ved med at holde forbin
delse, både privat og gennem vores elevforening.



Foreningen Bordings Friskoles Venner
holdt sin ordinære generalforsamling onsdag d. 3. juni på Dalgas boulevard 48.

Til dirigent valgtes Haastrup, der efter at have konstateret generalforsam
lingens lovlige indvarsling gav ordet til formanden, Poul Hansen. Af dennes 
beretning fremgik det, at bestyrelsen ikke havde ligget på den lade side; man 
havde i det forløbne år haft kig på flere bygninger, der egnede sig for skolen, 
men forhandlinger om køb havde ikke ført til noget, og man var derfor vendt 
tilbage til spørgsmålet om opførelse af en ny bygning. De nye tilskudsregler 
for realskoler skabte — i modsætning til de vilkår, hvorunder det hidtidige 
præliminærkursus havde måttet virke — også en ganske anderledes basis for 
driften af en ny skolebygning, således at man nu for alvor turde arbejde med 
en sådan løsning for øje. Bestyrelsen havde i den senere tid beskæftiget sig med 
to muligheder i så henseende; den ene — opførelse af en skolebygning i sam
arbejde med en anden institution, der skulle bruge lokalerne uden for skole
tiden — syntes at byde på visse driftsmæssige og lokalemæssige fordele, men 
også den anden mulighed — en bygning opført alene til skolens brug — måtte 
tages i betragtning. Inden for Københavns og Frederiksbergs kommuner var 
det sikkert umuligt at erhverve en grund til vor skolebygning, men i en 
omegnskommune nær ved S-tog kunne det måske lykkes.

Der udspandt sig herefter en diskussion, hvorunder Søndergård fremhævede, 
at det efter hans og andres mening var af stor betydning, ikke mindst af hen
syn til skolens fremtidige trivsel, at man snarest kunne komme i gang med et 
byggeri. Flere ønskede oplyst yderligere enkeltheder vedrørende de omtalte to 
byggemuligheder, og formanden og forstander Bording redegjorde i den ud
strækning, det på nuværende tidspunkt kunne lade sig gøre, for de tanker, 
man gjorde sig herom. Det kunne ikke siges, hvilken af mulighederne der 
havde størst udsigt til at blive realiseret, og det var nødvendigt at holde dem 
begge åbne. Der måtte vises tålmodighed en tid endnu, også fordi forhand
linger med offentlige myndigheder og bl. a. med »Bikuben« ville tage en 
rum tid.

Kassereren, Håkon Hentze, gennemgik regnskabet, hvortil ingen havde noget 
at bemærke. Kassebeholdningen er nu på næsten 16000 kr., et pænt resultat, 
men Hentze slog til lyd for tilgang af flere medlemmer, da foreningen har god 
brug for ethvert medlemsbidrag.

På valg til bestyrelsen var Hentze og Harald Olesen. De genvalgtes, ligesom 
Viggo Frederiksen genvalgtes som revisor. Søndergård og revisor Arnkjær ny
valges som henholdsvis bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant.

Dagsordenen var nu udtømt, men fra forsamlingens side fremkom igen 
spørgsmål om byggemulighederne, og formanden måtte endnu en gang frem
hæve, at bestyrelsen måtte have frie hænder til at arbejde med begge de fore
liggende muligheder, og at man indtil videre ikke kunne give nogen af dem 
førsteprioritet. Direktør Holst og pastor Helweg sluttede sig til dette stand
punkt, diskussionen ebbede ud, og dirigenten kunne slutte generalforsamlingen.

H. V. Kragh.
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H. Hentze.

Regnskab for 1958—59
Indtægt Udgift

Bidrag fra 97 medlemmer ............................... ............. 4.356,00
— restancer fra 1957-58 ......................... ............. 70,00
— forudbetalt for 1959-60 ....................... ............. 145,00
— fra Kirkeligt Samfund ........................ ............. 500,00

Bidrag ialt ........................................................... ............. 5.071,00
Renter, Bikuben ................................................ ............. 577,55

— postgirokonto ....................................... ............. 1,10
Kontorartikler og porto .................................... 82,90
Gave ..................................................................... 37,75

5.649,65 120,65
Beholdning 31/3 1958 og 31/3 1959 .............. ............. 10.284,80 15.813,80

15.934,45 15.934,45

Specifikation af beholdning. 1958 1959
Kontant ............................................................... 6,85
Postkonto nr. 101395 ....................................... ............. 618,25 249,10
Bikuben, Lyngbyvej afd..................................... ............. 9.666,55 15.557,85

10.284,80 15.813,80

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt, ligesom behold
ningens tilstedeværelse er konstateret.

17. maj 1959. H. Holst. Viggo Frederiksen.



Skolens lærerkræfter og fagfordelingen

Frede Bording: Bibel- og verdenshistorie med 4., 5. og 7. klasse. Naurhistorie 
med 3., 4., 5., 6. og 7. klasse. Religion med 1. R. Historiet og naturhistorie 
med 1., 2. og 3. R.

Halvdan Helweg: Bibelhistorie med 1. klasse.
Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen bibelhistorie, sang, 

gymnastik og håndarbejde. Regning, bibelhistorie, geografi og oplæsning 
med 2. klasse. Bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Dansk, geografi og 
oplæsning med 5. klasse. — Klasselærerinde for 1. og 5. klasse.

Karen Andersen: Dansk og Danmarkshistorie med 2. klasse. Regning og geo
grafi med 4. klasse. Dansk, Nordens historie, geografi og oplæsning med
6. klasse. Skrivning med 1. R. — Klasselærerinde for 2. og 6. klasse.

Inger Riis Laursen: Dansk, Nordens historie og oplæsning med 3. klasse. Sang 
med 1., 3., 5. og 6. klasse samt med 1. R. Gymnastik med 1. og 2. klasse 
og med pigerne i 3.-4. og 5.-6. klasse. — Klasselærerinde for 3. klasse.

Tage Bording: Dansk, Nordens historie og oplæsning med 4. klasse. Regning 
og Nordens historie med 5. og 7. klasse. Geografi med 7. klasse. Sløjd med 
drengene i 5.-6. klasse og 7.-1. R. Gymnastik med drengene i 3.-4. klasse 
og i 2.-3. R. — Klasselærer for 4. klasse.

Frode Jørgensen: Dansk, tysk og oplæsning med 7. klasse. Sang med 2., 4. og 
7. klasse. Særundervisning med ordblinde elever. - Klasselærer for 7. klasse.

Andreas Friberg: Regning med 3. og 6. klasse. Matematik med 6. og 7. klasse. 
Regning og matematik med 3. R. Fysik med 5., 6. og 7. klasse samt med 
1., 2. og 3. R. Tegning med drengene i 7. klasse og 1. R. Dansk med 1. R. — 
Klasselærer for 1. R.

Esther Gundesen: Geografi med 1., 2. og 3. R. Regning og matematik med 
1. og 2. R. — Klasselærerinde for 2. R.

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

Niels Bundgård: Bibel- og verdenshistorie samt tysk med 6. klasse. Dansk med 
2. og 3. R. Tysk med 2. R.

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

Ellen Haastrup: Tegning med 2. klasse og med pigerne i 5.-6. klasse. Maskin
syning med pigerne i 7.-1. R. Gymnastik med pigerne i 7.-1. R. og i 2.-3. R.

Jens Bilgram: Tegning med 3. og 4. klasse, med drengene i 5.-6. klasse og 
med pigerne i 7.-1. R.

Svend Davidsen: Gymnastik med drengene i 5.-6. klasse og i 7.-1. R.
Ingeborg Askgård Jensen: Sløjd med drengene i 3.-4. klasse.
Estrid Bording: Svømning med elever fra 4., 5., 6. og 7. klasse. (Fra nov.).
Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi, har træffetid på 

skolens kontor den første torsdag i hver måned kl. 10-11.
Skolelæge N. Johs. Hansen træffes pr. telefon, Nora 8748, kl. 12-13.
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Fortegnelse over eleverne
August 1959

3. realklasse:
Brita Kaufmann Rasmussen, Hvedevej 19, Brønshøj.
Kresten Andresen, Dalgas boulevard 48, F.
Holger Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Ingrid Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Erling Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Johannes Bundgård, Pileallé 19 A, F.
Ole Klitgård-Poulsen, Overgaden oven vandet 38, K.
Kirsten Kragh, Thyregodsvej 2, Valby.
Hans Jørgen Beck, St. Thomas allé 19, V.
Ida Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Helge Ørsted Pedersen, Osted pr. Roskilde.
Per Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Åge Holst, Bjørnsons vej 6, Valby.

2. realklasse:
Karen Skåning, Elmegade 25, N.
Kirsten Houmann Olesen, Ejbyvej, Skovlunde.
Bo Lebech, Hjortekærsvej 133 B, Lyngby.
Elisabeth Andersen, Dronning Olgasvej 21, F.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brønshøj.
Merete Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Signe Gotved, Vodroffsvetj 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, Colbjørnsensgade 3, V.

1. realklasse:
Niels Frandsen, Rorup pr. Lejre.
Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Elisabeth Hermann, GI. kongevej 19, V.
Viben Hansen, Lønstrupvej 39, V.
Poul Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
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Ole Højlund Olsen, Vendersgade 19, K.
Bodil Pedersen, Bispebjerg parkallé 94, NV.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Pierre Miehe Renard, Østerbrogade 96, 0.
Tage Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.
Uffe Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Inger Margrethe Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Lars Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.
Astrid Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Hanne Cordius Nielsen, Præstevænget 13, Ballerup.
Jens Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Anne Sofie Korf, Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Toppen 5, Gladsakse.
Mogens Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.
Niels Henning Pedersen, Osted pr. Roskilde.

7. klasse: Marianne Hoffmark, Toftegårdsallé 41, Valby.
Steen Buch Jensen, Bartholinsgade 5, 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.
Annemarie Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Inger Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Valby.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Nanna Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Helle Flemming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborg 13, Valby.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Valby.

6. klasse: Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Per Stub Olsen, Frederiksberg allé 8, V.
Karen Margrethe Holst Flolm, Mynstervej 1, V.
Ellen Marie Friis, Lyongade 9, S.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Vanløse.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Leif Husum, Strandegårdsvej 43, Hvidovre.
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5. klasse:

4. klasse:

Finn Stegeager, Arkonagade .17, V.
Line Merete Ege, Toppen 5, Gladsakse.
Bodil Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Karen Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Vanløse.
Bodil Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Folke Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Birte Røper, Hoffmeyersvej 5, F.
Dorte Thirslund, Frederiksvej 4, F.
Winnie Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F.
Vibeke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.

Susanne Ifversen, Læssøesgade 5, N.
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Mogens Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Allan Såbye, Roskildevej 193, Valby.
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.
Dorit Hensvold, Arildsgård 18, Brønshøj.
Jakob Skafte Jespersen, Nørre allé 7, N.
Jan Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Karen Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Ida Engelund Klemmensen, Sdr. Fasanvej 63, F.
Lars Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Lars Stub Olsen, Frederiksberg allé 8, V.
Anette Orneborg, Smallegade 40, F.
Ingrid Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Dorthe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.

Åse 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.
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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 Olsen, Lyshøjgårdsvej 73, Valby.
Henrik Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Herman Hoffmark, Toftegårdsallé 41, Valby. 
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

3. 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. 
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.

2. klasse: Jesper Lauritzen, Falkonerallé 57, F.
Bjarne Munk Christensen, Thyregodsvej 21, Valby. 
Niels Erik Jørgensen, Åvendingen 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 Stegeaer, Arkonagade 17, V.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
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Anders Peter Lund, Nyropsgade 45, V. 
Lone Nicolaisen, Trekronergade 131, Valby. 
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev. 
Birgitte Kirkegård Jensen, Willcmoesgade 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.

1. klasse: Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup. 
Jørgen Clauson-Kaas, Howitzvej 59, F. 
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand. 
Carsten Nordholt Jensen, Gammcltorv 18 A, K. 
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV. 
Jette Sandgård, Aurikel vej 4, Valby. 
Dolse Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Ino Buch Jensen, Bartholinsgade 5, K. 
John Steen Nielsen, Smallegade 40 A, F. 
Knud-Erik Petersen, Sibbernsvej 5, Valby. 
Dorthe Lind Rasmussen, Østerbrogadet 95, 0. 
Lars Larsen, Antoinettevej 4, Valby. 
Birgitte Løb, Nybro vænge 50, Lyngby. 
Søren Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Poul Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand. 
Henrik Effersø, Thorvaldsensvej 27, V. 
Rasmus Bennike, Stockflethsvej 38, F.



Skolekredsens medlemmer
August 1959

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, Dronning Olgasvej 21, F. (Fasan 3016). 
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, Bogholder allé 76 A, Va.
Chr. Westergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brh. (Be. 3653).
Sune Andresen og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten. 

(Nørup 42).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Vb. (78 36 35). 
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).
Kåre Bennike og frue, afdelingschef, Julius Valentinersvej 7, F. (Fa. 4800).
Arne Bennike og frue, radioforhandler, Stockflethsvej 38, F. (Fa. 7213). 
Elmer Berg og frue, læge, dr. med., Kirkevænget 12, Vb. (Valby 8803).
Oluf Berthelsen og frue, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Vb. (Valby 479u). 
Jens Bilgram, tegnelærer, Vesterbrogade 21, V. (Eva 9464).
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
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, overlærer, Holmelundsvej 47, Hvidovre.
Estrid Bording, svømmelærerinde, Dalgas boulevard 48, F. (Fa. 687).
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, M.A.A., 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. (Ve. 4111).
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 12, Va. (71 04 49).
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, 

Søborg (Sø. 9087).
Ole Christensen og frue, souschef, Thyregodsvej 21, Vb. (Valby 387 y).
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Ægir 6084).
Tage Christensen og frue, underdirektør, Svinget 12, S. (Su. 242).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0.

(Ry. 7373).
Willy Christiansen og frue, sølvsmed, Schacksgade 3 A, K. (Palæ 789 y).
Ib Clauson-Kaas og frue, musikstuderende, Howitzvej 59, F.
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K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V. (Eva 9672).
Poul Dam og frue, lærer, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgmester Godskesens plads 3, F. 

(Fasan 1602).
Svend Davidsen, gymnastiklærer, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fasan 1602).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, St. Paulsgade 14, K. (Byen 6005).
Fru Ellen Dybkær, exam, fodspecialist, Engløbet 1, Herlev. (94 29 68). 
Torsten Effersøe og frue, fuldmægtig, Thorvaldsensvej 27, V. (Eva 3905). 
Hans Chr. Ege og frue, lærer, cand, teol., Toppen 5, Gladsakse. (69 07 81). 
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).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand. (Hundige 305). 
Svend Frandsen og frue, gårdejer, Engskelsgården, Rorup pr. Lejre.
Viggo Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47E, Va. (Damsø 5010). 
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fasan 4364). 
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (Gothåb 4902).
Aksel Friis og frue, revisor, Lyongade 9, S. (Sundby 8342).
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).
Tage Haastrup og frue, seminarielektor, cand. teol., Drosselvej 42, F.

(Fasan 5040).
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., Søndervangsallé 3, 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 94 74).
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).
Flenrik Hensvold og frue, repræsentant, Arildsgård 18, Brh. (Bella 7193). 
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, Mynstervej 1, V. (Eva 4183).
Harry P. L. Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Vb. (Valby 3067).
Einar Husum og frue, overbetjent, Strandegårdsvej 43, Hvidovre. (78 35 06).
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Knud Huus og frue, overlærer, cand. mag., Sønder boulevard 45, V. 
(Vester 1065).

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 Jensen og frue, frisørmester, Bartholinsgade 5, K. (Byen 3093 u).
Gunnar Jensen og frue, ingeniør, Gammeltorv 18 A, K. (C. 714).
Fru Annelise Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb. (Valby 46 14 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).
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).
Auge Jørgensen og frue, lagerchef, Sølvgade 34 B, K.
Frode Jørgensen og frue, lærer, Pilegårdsvej 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, Golbjørnsensgade 3, V. (Vester 1803).
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. (Byen 6913 x).
H. V. Kragh og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb. (Valby 4048 x). 
Morten Kæregård og frue, trikotagehandler, Rostgårdsvej 29, Brh. (Be. 4486).
Povl Larsen og frue, grosserer, Antoinettevej 4, Vb. (Valby 8800).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V.

(Nora 5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Hvidovre. (78 31 17).
Fru Ragna Larsen, Jansvej 9, S. (50 81 26).
Mogens Lassen og frue, magister, Bjørnsonsvej 90, Vb. (Valby 9265).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F. 

(Gothåb 7878).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brh. (Bella 5561).
Inger Riis Laursen, lærerinde, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Jens Lebech og frue, overlærer, Hjortekærvej 133 B, Lyngby. (87 84 73). 
Jorgen N. Lund og frue, varmemester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 A).
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Gerhard Løb og frue, korrespondent, Nybro vænge 50, Lyngby. (87 29 51).
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 57 93 v).
Fru Henny Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F. (Fasan 5547 v).
Ib Chr. Michelsen og frue, grosserer, Jagtvej 202, 0. (Øbro 4602).
Frk. Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Va.
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. 

(90 01 54).
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 10939).
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. Floumann Olesen og frue, plantagebestyrer, Ejbyvej, Skovlunde. (944405).
Asger Olsen og frue, fabrikant, Frederiksberg allé 8, V. (Hilda 1733).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K.
Age Olsen og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Vb. (Valby 36 82y).
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).
Magna Koburg Pedersen, pensionatsværtinde, Bispebjerg parkallé 94, NV.
Frederik Chr. Peschardt og frue, kontorassistent, Allégade 6, F. (Vester 

1419 u).
Vagn Petersen og frue, rangermester, Sibbernsvej 5, Vb. (Valby 3894 y).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjornsonsvej 56, Vb. 

(302301).
Erik Kaufmann Rasmussen og frue, byplaningeniør, Hvedevej 19, Brh. 

(Bella 4368).
Axel Rasmussen og frue, ingeniør, Sølystvej 7, Klampenborg. (Ordrup 5076).
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0. 

(Tria 2911).
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Bendt Vibe Ringsted og frue, læge, Østerbrogade 96, 0. (Øbro 7866).
Knud Rodtnes og frue, anlægsartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Søborg 

7950).
Erik Røper og frue, fuldmægtig, Hoffmeyersvej 5, F. (Damsø 5148 v.).
Åge Sandgård og frue, ingeniør, Aurikelvej 4, Vb. (Valby 10373).
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67, Kastrup. (5028 24).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 v).
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 4, 0. (Ryvang 3007).
Emil Pedersen Skåning og frue, teknisk tegner, Elmegade 25, N.
Fru Else Stampe, Sylviavej 6, Vb.
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). 
Mogens Egede Såbye og frue, automekaniker, Roskildevej 193, Vb. (30 07 03). 
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).
Søren Vedsted og frue, purser, Kochsvej 11, V. (783753).
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Engtoftevej 4, V. (Vester459 x).
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, præst, GI. Kongevej 51, V. (Vester 5031).
Jørgen West Ørngreen og frue, direktør, Vesterbrogade 208, V. (Vester 9382).

Forældrerådet består af frue Else Toftkær Jensen, fru Mildred Monrad Møl
ler, fru Lisbeth Anker-Møller, H. V. Kragh, Håkon Hentze og Henry C. 
Larsen.

Statens tilsynsførende ved friskolen er fhv. sognepræst Halvdan Helweg.



BORDINGS FRISKOLE
Kochsvej 36, København V.

7-klasset grundtvigsk friskole med undervisning for born fra 
7 til 14 år. Foruden i de almindelige skolefag undervises der 
i engelsk og tysk. Gennem historiefortællingen, især bibel
historie og Danmarkshistorie, tilstræbes det, at bornene lærer 

at lytte, så de udvikles derved.

Skolen er statsanerkendt.

Skolepenge: 350 kr. årlig, betales i 10 månedlige rater h 
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