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BORDINGS FRISKOLE 1960

K^be^m



»Ung var jeg fordum, ene jeg for, da forvilded jeg mig på vejen.
Rig jeg mig tyktes, da en anden jeg traf. Mand er mands gammen.«

Disse ord fra Håvamål rinder mig ofte i hu, når jeg tænker på Haakon 
Hentze. De fleste venskaber sluttes formodentlig i ungdomsårene, og at 
et sådant ungdomsvenskab kan have sin store betydning videre frem 
gennem livet, skal jeg være den sidste til at nægte. Men derfor er det 
dog en mærkelig rig oplevelse, når man på sin mere eller mindre slyn
gede livsvej i en forholdsvis moden alder møder en anden mand, som 
man opdager, man kan dele alle sine tanker med, ja også sin tro og sit 
håb, så de giver genklang. - Jeg husker ikke, hvornår jeg første gang 
mødte Haakon Hentze. Det var vel i forbindelse med skoleforeningen af 
1940. I hvert fald var det friskolen, der blev vort fælles samlingspunkt, 
brændpunktet, der bøjede vore baner mod hinanden. Og som årene gik, 
kom vi hinanden stadig nærmere. Det føltes undertiden, som havde man 
kendt ham hele sit liv.

Haakon Hentze var en mand, der havde sine meningers mod. Han 
havde en mening, og han var ikke bange for at sige den. Der var lige
som noget ukueligt over ham parret sammen med en egen glæde over 
livet, en friskhed og frejdighed, der passede til hele hans lyse skikkelse. 
Han var sine venner - dem, han havde mange af - en god ven, god til 
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at opmuntre, når man syntes, man havde tabt et slag. Man vidste altid, 
hvor man havde ham, og man vidste, at man i enhver situation helt ud 
kunne stole på ham.

Nu er han borte, pladsen er tom. Vi er mange, der savner ham og vil 
vedblive at savne ham, stærkest naturligvis hans egne. Men vi takker 
for, at vi har fået lov til at møde ham og kende ham.

Ære være Haakon Hentzes minde. Frede Bording.



Skoleåret 1959-60

Torsdag den 13.-8. Ferien var forbi. Efter to dejlige sommermåneder, 
hvor en gavmild sol havde skinnet fra morgen til aften, mødtes vi atter 
på Kochsvej, og jeg skal love for, man kunne se, at storbyens børn havde 
været på landet - dejligt!

Efter skemaskrivning, historie og sludren om glade ferieoplevelser var 
det slut med første skoledag, og allerede 14.-8. rejste 6. og 7. klasse til 
Jylland, hvor de efter sigende havde nogle dejlige dage med badeliv, 
udflugter, traveture, fodboldspil o. s. v.

Vi andre sad i skolestuerne og stønnede af varme - goderne er nu 
engang ulige fordelt i denne verden - nå, 6. og 7. klasse kom hjem igen, 
og 5. klasse startede på Sorøturen, der også i alle måder gik fint. At en 
lille dame på Valby st. ihukom en glemt taske og derefter pilede af sted 
med lynets fart for i alleryderste øjeblik at vende tilbage, og at cyklerne 
i starten punkterede lige så hurtigt, som vi kunne lappe dem, er den 
slags ting, der kun er spændende - bagefter i alle tilfælde.

Og så nåede vi den 24. august, hvor vor nye 1. klasse skulle komme. 
Det er altid en festdag, som vi glæder os til, og som naturligvis imøde
ses med megen spænding af de små nybegyndere.

Nu var vi fuldtallige. Et skoleår var begyndt - - og få dage efter 
skulle vi tage afsked med noget, der aldrig kommer igen. Jeg tænker på 
forældremøderne på Dalgas boulevard. Bordings havde i ferien afhæn
det villaen derude og skulle nu flytte. Sidste møde på boulevarden blev 
altså 1.-9., hvor mange mødte op. Bording talte og sluttede med at sige, 
at møderne nu ikke mere kunne holdes under de hjemlige former, men 
indtil videre måtte henlægges til Forhåbningsholms allé. - Vi følte vel 
alle, at det ville blive et savn at undvære de kendte stuer, hvor friskolen 
i sin tid startede, og hvor vi utallige gange har drøftet skole og drukket 
den uundværlige kaffe. Der var da også flere forældre, der sagde Bor
dings tak for husly årene igennem og gav tilsagn om fortsat støtte i de 
nye lokaler. - Det var dejligt at mærke, at man sluttede op om skolen, 
og det skal da også siges på dette sted, at vi hidtil har kunnet glæde os 
over god tilslutning på Forhåbningsholms allé, tak for det!

Vi havde månedslov fredag den 11.-9., og i anledning af flytningen 
til Islevhusvej 25, hvor familien Bording nu har til huse, fik vi også fri 
lørdag den 12.-9., så det blev en hel lille ferie.

3. november havde vi vort første møde på Forhåbningsholms allé, hvor 
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valgmenighedspræst Solvejg Bording talte til en lydhør forsamling. Em
net var: hjem, skole og kirke.

Først i december indbød elevforeningen forældrene til møde på For
håbningsholms allé, hvor Frederiksberg kammerkor sang for os først i 
kirken, senere i lokalerne. Det var en dejlig aften.

Få dage senere havde vi »julefri«, og den 22.-12. var det sidste skole
dag før jul. Det var en streng dag og en dejlig dag. For naturligvis var 
børnene kun optaget af den kommende jul. Vi legede, fortalte historier 
og drog så til sidst pr. cykel, »gåben« og bil hen i valgmenighedskirken, 
hvor vi som i fjor sluttede skolen af med at synge og høre juleevange
liet, og i år havde vi oven i købet den glæde, at flere forældre var mødt 
op for at være med. Adskillige mødre havde imidlertid nok at tage vare 
på inde i Grundtvigs hus, hvor alt skulle gøres klar til aftenens fest. 
Klokken 19 begyndte den. Dørene åbnedes, og folk myldrede ind til de 
fint pyntede borde med levende lys. Så kom 4. klasse frem på scenen og 
forlystede store og små med eventyrspillet »Bjergkongens bryllup«. Pa
stor Helweg fortalte en historie, sangkoret optrådte, der blev danset med 
liv og lyst, og kort efter poseuddeling sluttede vi af med: Dejlig er jor
den. Og lidt efter lidt tømtes den store sal, der atter i år havde dannet 
rammen om vor julefest.

Efter ferien tog vi fat igen 6.-1., og sidst på måneden kom Solvejg 
Bording herind og holdt gudstjeneste i valgmenighedskirken, hvortil 
børn såvel som forældre var indbudte. Umiddelbart derefter var der 
amerikansk legestue ovre i salen, hvor vi havde en såre fornøjelig time 
- det var vi i hvert fald mange, der syntes.

Så blev det februar. Klassemødernes tid. Aftener, som forhåbentlig 
alle nød godt af. Vi lærere er i hvert fald glade for dem, de er os en god 
støtte i det daglige arbejde.

Tiden fløj afsted, og pludselig var det marts, og dermed skolebal, der 
for første gang holdtes i en rigtig sal, og hvor 2. real opførte »Aprils
narrene«. De havde slidt vældigt med det og lønnedes da også med for
tjent bifald fra forsamlingen - og fra forældrene, som de optrådte for en 
uges tid derefter.

Sidst i marts havde vi et såre hyggeligt forældremøde for 1. klasse på 
Islevhusvej, og den 4. april holdt vi som sædvanlig skolens fødselsdag i 
Zoologisk have. Det var en meget kold fornøjelse - uha! Få dage senere 
festede elevforeningen. Gamle og nuværende elever opførte Bernard 
Shaws »Helte«.

Dybbøldagen bragte i år skolens hidtil fineste resultat, 973,80 kr.
Og så var der flygtningeindsamlingen, som vi til at begynde med ikke 

rigtig vidste, hvordan vi skulle gribe an, og som senere viste sig at gå 
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over al forventning-. Vi ville have den inden for skolens egne rammer, 
og 6. klasse kom med ideen, der så blev »lånt« af adskillige andre klas
ser. - Det er ikke pæn taktik at snuppe andres ideer, men i dette tilfælde, 
hvor det absolut ikke gjaldt egen fordel men flygtningenes vel, var det 
en anden sag. - Tombola - auktion - amerikansk lotteri! Brugt legetøj 
og bøger samlet sammen fra skabe og skuffer samt en del tøj fra for
skellige hjem var hvad vi »opererede« med samt først og sidst stor offer
vilje fra alle. Vi kom da også op på den pæne sum af kr. 1200,00.

- Ja, og så var der pludselig en dag en fotograf, der troppede op på 
skolen. Resultatet ses andetsteds i bogen. Det bemærkelsesværdige ved 
denne fotografering er dette, at alle uden undtagelse er med på bil
lederne.

5. maj festligholdt vi som sædvanlig ved at slutte skoletimerne kl. 11, 
hvorefter vi samledes i nr. 5 for at mindes 15 årsdagen for Danmarks 
befrielse, og derpå drog børneskaren hjem, og lærerne tog på udflugt: 
Vallø tulipanpark, Stevns klint, Klippinge (Karen Andersens hjem), Kø
benhavn - en dejlig tur.

Den 30. april var det slut med normal skolegang for 3. real, som fej
rede dagen med »regnvejr«, hvilket nærmere betegnet vil sige uddeling 
af godter, der »fløj« gennem åbne vinduer og havnede i heldige kam
meraters maver. - Og så kom eksamenstiden, hvor man mødte de unge 
mennesker på alle mulige mærkelige tider, og hvor det blev en hel kryds 
og tværs opgave at finde ud af, hvor ens egen klasse egentlig skulle være.

I slutningen af maj holdtes et godt besøgt forældremøde i forbindelse 
med Bordings friskoles venners generalforsamling. Samtidig var der 
valg til forældrerådet. Prokurist Arne Harrekilde indvalgtes, mens fru 
Toftkær, fru Monrad Møller og fru Anker-Møller blev genvalgt. H. V. 
Kragh, der havde siddet i rådet i en årrække, fratrådte. Bording tak
kede ham for denne tid og for hans trofasthed overfor skolen, idet han 
samtidig udtrykte sin glæde over, at Kragh havde indvilliget i fortsat at 
bestride posten som administrator af julefesten. - Efter kaffen var der 
munter underholdning ved Tage Bording.

Tiden fra påske til pinse er altid utrolig kort, det vrimler med fri
dage, og lige pludselig er højtiden der - således gik det naturligvis også 
i år, og så blev det 15. juni og sommervejr. 1. og 2. real skulle »op« for 
sidste gang, og derfor måtte skovturen udsættes. Men dagen efter skin
nede solen på ny, og vi drog glade fra staden til Borrevejle, der atter 
betog os ved sin vidunderlige natur og var en herlig tumleplads for 
store og små.

18. juni. Dette års store festdag. Legepladsen fra morgenstunden fyldt 
med børn og forældre. Morgensang sammen med mor eller far, vrimlen 
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af børn og voksne på trapperne, trængsel i lokalerne og vel først og sidst 
til afslutningen i nr. 5, hvor det unægteligt kneb med pladsen, ikke 
mindst under uddeling af svømmediplomer og eksamensbeviser. Ja, det 
er og var et broget virvar, men alligevel en festlig dag - sådan også i år. 
Det er skønt at gøre noget færdigt, det er såre forjættende alt det, der 
venter forude. Sådan følte naturligvis vore unge, der den dag var på 
skolen for sidste gang. - - Vi siger jer alle: Tak for tiden I har gået her, 
det være sig kort eller længe, og vore bedste ønsker fremover! - - Om 
aftenen var eksamensklassen med forældre og lærere samlet til en lille, 
men dejlig fest.

25. og 26. juni holdt de sjællandske friskoler årsmøde i Høve ved 
Skelskør. Skolediskussion, foredrag, sang og en mængde gæstfrie men
nesker. Vi var 27 fra storstaden, og jeg er sikker på, at alle københav
nere vil sige: Det var et storartet møde, vi kommer igen en anden gang.

Rejsen er forbi. Tak for følgeskab undervejs! Ferie - men på godt 
gensyn næste år!

Anne Marie Mikkelsen.



En rejse til Norge

Da vi gik ud af 7. klasse, syntes vi, det var sørgeligt, at det nu var slut 
med de klasseture, der er i friskolen. Derfor fandt vi på, at vi kunne 
tage på tur i sommerferien. Vi fik lokket Karen Andersen til at hjælpe 
os med planerne. Vi sparede smmen hele året, og nu har vi været 10 
dage på tur i Norge.

Vi kørte med tog gennem Jylland og sejlede om natten fra Frederiks
havn til Larvik. Derfra gik turen straks til Rjukan, hvor vi boede i tre 
dage. Allerede den første dag forsøgte nogle af drengene sig som bjerg
bestigere, men rigtig alvor med at klatre blev det næste dag, da vi skulle 
bestige Gaustatoppen. Det var dog ikke alle, der nåede til tops, mange 
af os standsede og hvilede, når vi kom til et lille vandløb. Desværre var 
der mange danskere i Rjukan, og vi var jo ikke kommet til Norge for 
at snakke med landsmænd.

Røldal var næste overnatningssted. Turen dertil foregik i bus, og vi 
var mere eller mindre dårlige, mærkeligt nok fortog køresygen sig, da 
vi efterhånden kom til at køre på rigtig smalle veje med mange hårnåle
sving.

Hvil ved Låtefossen i Hardanger.
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I Røldal ligger en gammel stavkirke, som vi naturligvis besøgte. Da vi 
så den udefra, ville vi ikke rigtig tro, at den virkelig er 7-800 år gam
mel. I kirken hænger et krucifiks, som folk har valfartet til gennem flere 
århundreder.

Mens vi boede i Røldal, var vi på en dejlig tur gennem Valdai, det 
er en sæterdal, hvor hver gård i Røldal har sin sæter. Vi så især en 
mængde geder, de var så nærgående, at de ville spise frokost sammen 
med os.

Fra Røldal kørte vi med bus til Lofthus, hvor vi straks lagde mærke 
til, at det var en egn med frugttræer. Der var en masse modne kirsebær, 
de var meget fristende.

Lofthus ligger ved en fjord, og da vi derfra skulle videre til Geilo, 
måtte vi igen køre en strækning med mange sving, før vi nåede op på 
højfjeldet. På den tur gjorde vi ophold for at se det store vandfald, 
Vøringfossen. Da vi kom til Geilo, opnåede vi at få en tur med svæve
bane.

I Kongsberg havde vi ventetid, så vi gik på sølvværksmuseet, hvor der 
bl. a. er en minegang nøjagtig som de minegange, der har været i brug. 
Vi ville gerne have været ned i den rigtige mine, men det kunne ikke 
lade sig gøre. Fra Kongsberg gik det igen til Larvik og dermed også til
bage til København.

Det var en dejlig oplevelse for os allesammen, og det gav et godt 
kammeratskab. Vi er Karen Andersen og Friberg taknemmelige for, at 
de ville lede turen.

Astrid Wester gård, II. real.



Hverdag i skolen

Det er en lidt råkold forårsmorgen. Jeg kommer stampende fra Eng
have station til Kochsvej.

Der er nok lidt i vejen med mig i dag, men hvad det er, kan jeg ikke 
blive klar over. Jeg fejler da vist ikke noget legemligt, har ikke ondt 
nogen steder, men føler mig alligevel en smule slap i knæene. Nå, det 
kommer måske af for lidt nattesøvn. Jeg skæver op mod himlen. Jo, det 
bliver nok solskin i dag igen. Det er ligesom humøret bliver kendeligt 
bedre, og af en eller anden uforklarlig årsag kommer jeg til at tænke 
på den sidste skoledag før sommerferien med dens forventning og fest
stemning. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også er 
den mest forvirrede dag i hele skoleåret, og at det ville være at føre 
forældrene bag lyset, hvis de fik det indtryk, at vi altid levede i sådan 
en opstemthed. Det hænder undertiden, at en far eller mor kommer til 
mig og fortæller, hvor taknemlige de er for deres børns skolegang, »så
dan havde de det rigtignok ikke, da de gik i skole.« Det glæder man sig 
selvfølgelig over at høre, men jeg tænker i mit stille sind, at de kun 
kender medaljen fra én side. Skolen har jo også sin hverdag. Heldigvis!

Da jeg kommer ind i skolegården, står børnene i små klynger og snak
ker stilfærdigt. En frysende sjæl spørger, om der snart fløjtes op, men 
det er ikke mig, der har gårdvagten i dag. Når jeg tænker på den hujen 
og skrigen, der er i de øvrige frikvarterer, undrer jeg mig over den ro, 
der tit hersker på legepladsen lige inden første time. Jeg går op i klas
sen. I første time skal vi have fortælling. Det er altså en god dag. Jeg 
glæder mig altid til de dage, hvor jeg skal begynde med fortælling, bør
nene er mere friske og modtagelige om morgenen end senere på dagen. 
I øvrigt er fortælletimerne aldeles uberegnelige. Der kan være timer, 
hvortil jeg har forberedt mig meget omhyggeligt og synes, at det må 
blive vældig godt, og så er det alligevel tilsyneladende gået over hove
det på børnene. Til andre tider kan jeg gå til en fortælletime som en 
mand til skafottet, fordi jeg synes, jeg er dårlig forberedt og ikke kan 
magte det, men så har børnene været lydhøre og ivrige efter at høre 
mere. Forstå det, hvem der kan! Jeg er forlængst holdt op med at spe
kulere derpå.

I næste time skal vi have diktat. Det er et let fag for mig. Det er en 
stadig tilbagevendende, men lige god vittighed blandt drengene, at jeg 
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skal have betaling for ingenting at lave, mens de skal betale for at slide. 
Så hjælper det ikke, at jeg bedyrer, det er et hårdt arbejde at rette 22 
diktatbøger bagefter. Jeg spørger først, om de nu har husket at læse 
godt på staveordene. Jo, jo, der skulle ikke være noget i vejen der - for 
hovedparten i hvert fald. En af pigerne påstår ivrigt, idet hun lægger 
hovedet på skrå, at hun har altså helt glemt at læse på dem. Jeg truer 
ad hende, og vi gotter os begge to over spasen, velvidende at hun har 
læst på dem.

Efter dansktimen vandrer jeg op ad trapperne, næsten så højt op jeg 
kan komme. Jeg skal have geografi med en af de større klasser. Begyn
delsen er ikke lovende. Jeg har fået en pige op til kortet, som efter ad
skillige omsvøb må bekende, at hun ikke har læst på lektien, hvad frem
stillingen også bærer tydeligt vidne om. Jeg er lige ved at forløbe mig, 
men kommer heldigvis til besindelse og nøjes med at give hende en 
eftersidning. Surmulende går hun på plads, og en ny forsøger sig og red
der - til alles lettelse - situationen. 7. klasse er det både en fryd og en 
gru at komme i. De er så store og forstandige, at man kan fylde på dem, 
næsten hvad det skal være, når blot kontakten er i orden, men svigter 
den, bliver de stædige, så det er som at slå i en dyne.

Så vandrer jeg atter med mappen ned ad trapperne til en af de klas
ser, jeg vil kalde for mellemklasserne. De morsomste og behageligste 
klasser at undervise i. Børnene kan så meget, at det ikke volder dem 
videre besvær at modtage nyt stof, og de er ikke blevet så store, at de 
har fået nykker. Det er regning, det gælder. Et dejligt fag at undervise 
i. Intet andet fag er måske bedre egnet for udnyttelse af børnenes trang 
til selvvirksomhed end dette. En god regnetime er en udmærket nerve
medicin, hvis man er kommet lidt ud af ligevægt. Jeg foreslår, at vi skal 
begynde med hovedregning. Forslaget falder ikke i god jord. Det gør 
det næsten aldrig, og det er jeg ked af, for det er virkelig nyttigt, men 
det vil børnene ikke begribe. Der går så megen tid, jamrer de, vi bliver 
ikke færdige med timen. Du kunne godt lade os slippe i dag, siger én, 
vi har haft hovedregning hver dag i lange tider, og det er sådan et dej
ligt solskin! Jeg bøjer mig for solskinnet, og i stedet for kommer to piger 
op til tavlen for at regne. Det er der ingen risiko ved, for det stykke, de 
regner på tavlen, er de fri for at regne i hæftet.

Jeg er igen på vej op ad trapperne, så højt op som jeg kan komme. 
Op i sløjdsalen. Det er et par anstrengende timer, der forestår, for vi er 
alt for mange deroppe. Der kan ske lidt af hvert, så tålmodet bliver sat 
på prøve både hos drengene og hos mig. Men selv om det ofte er be
sværligt, har timerne deroppe heldigvis også sine lyspunkter i den ska
berglæde, som sløjden giver sine udøvere, når det for alvor er gået op 
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for dem, at blot man arbejder målbevidst efter en bestemt plan, opnår 
man det helt rigtige resultat.

Så går det atter ned ad trapperne - man får vist let det indtryk, at ens 
daglige arbejde mest er en stadig vandring op og ned ad trapper. - På 
nederste trappeafsats står de store drenge og venter. Det er dagens sidste 
time, vi skal have overstået. Gymnastik. Vi skal vel i Søndermarken i 
dag, lyder spørgsmålet. Det har ikke lydt det sidste halve år, men nu er 
det blevet forår, og solen skinner så strålende. Vel, så går vi i Sønder
marken. Da jeg når derover, står drengene i en klynge under det store 
træ. Johannes går rundt i frakke, så skal han altså være dommer. Han 
får fløjten udleveret, og snart er håndboldkampen i fuld gang. Som de 
dog farer af sted! Det er noget andet end at hoppe rundt i den lille stø
vede sal henne på Kochsvej. De klarer det hele selv. Dommerværdig
heden går efter tur i 3. real, og i reglen går det strålende med discipli
nen. Jeg går under Søndermarkens træer og glæder mig over gutterne, 
men føler mig også en lille smule tilovers, indtil en målstang vælter og 
ikke er til at få i jorden igen. Så stiller jeg mig op som målstang, nu 
gør jeg da en lille smule gavn. Sådan bliver jeg stående til kampen er 
slut. Den endte uafgjort 5-5. Alle har sejret - også jeg. For da jeg fem 
minutter senere haster efter Valby station, synes jeg, at det alligevel 
blev en vellykket dag. En god hverdag!

Tage Bording.



Elevforeningen
Den ordinære generalforsamling afholdtes i slutningen af september, og regn
skabet blev godkendt. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende: 
Johannes Bundgård, Finn Zehngraff, Estrid Bording og Helle Teisen. Under
tegnede blev valgt som formand.

Den første mødeaften, som fandt sted i oktober, udfyldtes af to af skolens 
lærere, Ellen Haastrup og Tage Bording, som læste et amerikansk skuespil »Vor 
egen by«. Man mærkede det store forarbejde, og resultatet virkede stærkt og 
aktuelt på tilhørerne, - det var noget, der kom os ved. Efter kaffen var der et 
kvarters underholdning, hvor tre piger, Ida Rasmussen, Ingrid Søndergård og 
Annette Berg sang negro spirituals. Johannes Bundgård og Helle Teisen sang 
en vise om betydningen af eksamen fra Bordings skole, og der blev læst en be
retning om to indianerstammer med hentydninger til kendte forhold.

Årets anden mødeaften fandt sted dels i valgmenighedskirken, dels i valgme
nighedens store sal. Frederiksberg kammerkor sang under ledelse af Jørgen Ernst 
Hansen, som også spillede orgel. Koret sang i kirken Bach-motetten »Jesu meine 
Freude« og Buxtehudes »Missa Brevis«, i salen ved kaffen forskellige danske 
sange.

Lørdag d. 16/1 afholdt elevforeningen sit nytårsbal til Helge Ørsted Peder
sens jazzband. En dejlig aften for den, som kunne lide jazz, og for en del andre, 
som efterhånden kom til at kunne lide det. Kort underholdning - bestyrelsen 
sang sammen med tilskud af et par sangpiger fra realen nogle udenlandske 
folkeviser, - og ellers energisk og uafbrudt dans.

9/2 oplæsningsaften i Vartov. Bestyrelsen havde draget nytte af, at skolen har 
fået en søn af skuespilleren Louis Miehe-Renard som elev, og havde på denne 
baggrund fået samme skuespiller til at læse op. En uforglemmelig aften, som 
spændte fra det patetiske til det folkeligt komiske. Aftenens stikord var 
»drenge«.

7/4 skuespil i den store sal på Forhåbningsholms allé. Bernard Shaws »Helte« 
ypperligt fremført af gamle og nuværende elever med Ellen Haastrup som in
struktør. Alt var i Shaws ånd. Før skuespillet lidt kammermusik (Telemann) ved 
Ebbe og Anders Monrad Møller samt undertegnede.

Den afsluttende mødeaften fandt sted i maj. Inger Riis Lauersen førte os i 
lyntempo fra verdensdel til verdensdel - en lige så imponerende præstation som 
den, hun og hendes kammerater havde udført ved at give gymnastikopvisninger 
over den ganske verden. Hun rev os uimodståeligt med sig, og Orla skiftede 
billeder, så fingrene sved. Derefter kaffe så hurtigt som muligt og endelig dans 
til en jazz-rytmegruppe samlet af Niels Henning Pedersen, som selv slog bas
sen.

Bestyrelsen har i årets løb modtaget en enestående hjælp fra mange af sko
lens gamle og nuværende elever, og lærerne har på samme måde stået os bi. Vi 
har vist aldrig fået et afslag fra nogen, og dette takker vi for, idet vi ser det 
som det gunstigste varsel for foreningens fremtid. Frode Jørgensen.
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Foreningen Bordings Friskoles Venner
holdt i år sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 31. maj i Forhåbningsholms 
allé 20.

Formanden, folketingsmand Poul Hansen, åbnede modet og udbad sig forslag 
til dirigent. Såfremt forsamlingen ikke havde andre ønsker, ville han foreslå 
Haastrup, der derpå valgtes og atter gav ordet til formanden efter at have kon
stateret mødets lovlige indvarsling og oplæst dagsordenen. Af formandens beret
ning fremgik det bl. a., at der havde været ført orienterende forhandlinger med 
en af Københavns vestlige kommuner om køb af byggegrund; stedet var dog 
ikke det bedste for skolen, og man havde derfor nu skrevet slutseddel om køb 
af en grund i nærheden af Efterslægtselskabets skole. Grunden var imidlertid 
ikke stor nok til opførelse af en skole, hvorfor forhandlinger var indledt med 
Københavns kommune om erhvervelse af et stykke af kommunens omliggende 
arealer. Formanden kunne intet sige om resultatet af disse forhandlinger, mange 
forhandlinger skulle føres mellem magistratens forskellige afdelinger, før spørgs
målet var afklaret, og man måtte regne med lang og tålmodig afventen ved en 
sådan sags gennemførelse. Går sagen i orden, forestår arbejdet med skitser og 
tegninger til skolen. Formanden omtalte spørgsmålet om tilvejebringelse af det 
betydelige beløb, en skole vil koste, og hvoraf skolen selv skal skaffe 1/6, og 
fremhævede herunder den store betydning det havde, at foreningen var blevet 
dannet i sin tid og ved sin opsparing gennem medlemskredsen havde vist, at der 
stod noget virkeligt bagved, når man skulle ud og låne de resterende penge.

Ingen havde noget at bemærke til beretningen, og kassereren fik derefter ordet 
for at forelægge regnskabet. Dette godkendtes uden bemærkninger.

Der forelå ingen forslag, og man gik over til valgene. Formanden måtte des
værre meddele, at han på grund af overvældende travlhed så sig nødsaget til at 
trække sig tilbage. Han havde drøftet det med bestyrelsen og med denne aftalt 
at spørge folketingsmand K. B. Andersen, der er medlem af foreningen, men på 
grund af et andet møde var forhindret i at være tilstede, om denne ville mod
tage valg. K. B. Andersen havde erklæret sig villig.

Forstander Bording takkede Poul Hansen for det store arbejde, han havde 
udført i de forløbne år, og beklagede, at det var nødvendigt for ham at 
nedlægge sit hverv i foreningen. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at 
rejse sig.

Forsamlingen valgte herefter folketingsmand K. B. Andersen til foreningens 
formand, uden at andre forslag fremkom.

Endvidere genvalgtes Kragh som kasserer, Holst og Viggo Frederiksen som 
revisorer samt Arnkjær som revisorsuppleant, medens Erik Anker-Møller ny
valgtes som bestyrelsessuppleant.

Søndergaard slog til lyd for yderligere tilgang til foreningen, og fru Kampp 
opfordrede medlemmerne til at overveje, om de ikke skulle forhøje deres bidrag 
til foreningen, da det er en stor opgave den har påtaget sig: at skaffe skolen 
egen bygning. Som det var nævnt tidligere, kræves hertil store beløb.
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På opfordring forklarede formanden, at tidligere planer om et bygge-fælles
skab med Københavns Aftenseminarium var opgivet.

Da ikke flere ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen.

Regnskab for 1959-60

Bidrag fra 92 medlemmer ................................................. 3.990,50
restancer fra 1958-59 ........................................... 160,00
forudbet. for 1960-61 ........................................... 180.00

Indtægt Udgift

Bidrag ialt .........................................................................
Renter Bikuben ..................................................................

postgiro ..................................................................
Kontorartikler og porto .....................................................

4.330,50
803,14

1,19

Beholdning 31/3 59 og 31/3 60

Specifikation af beholdning 
Kontant ............................  
Postkonto nr. 101395 .......  
Bikuben, St. Kongensgade .

114,10

5.134,83
....... 15.813,80

114,10
20.834,53

20.948,63 20.948,63

1959 1960
.......  6,85 0,00
.......  249,10 57,29
.... 15.557,85 20.777,24

15.813,80 20.834,53

H. V. Kragh.

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt, ligesom beholdnin
gens tilstedeværelse er konstateret.

12. april 1960. H. Holst. Viggo Frederiksen.



Den blå betænkning

Efter at den ny skolelov var blevet vedtaget i juni 1958, nedsatte under
visningsministeren 1. september samme år et udvalg, der skulle ud
arbejde de nye læseplaner for såvel hovedskolen som realafdelingen. Re
sultatet er nu kommet i form af »Undervisningsvejledning for folkesko
len«, til daglig kaldet den blå betænkning takket være bindets farve. Det 
er en vægtig bog, både af omfang - 300 tospaltede sider - og af indhold, 
såvidt man da kan skønne af en foreløbig løselig gennemkigning. Der er 
ikke tvivl om, at den vil blive af afgørende betydning for dansk skole
væsens udvikling fremover. Vi, der var med på friskolemødet i Høve, 
fik en udmærket introduktion til den gennem udvalgsmedlem skole
inspektør Bachs friske oplæg, der gav et særdeles tiltalende indtryk af 
den ånd, hvori betænkningen er blevet til. Det er et meget stort arbejde, 
der er gjort, i grunden helt utroligt, det har kunnet lade sig gøre på U/a 
år, en dybtgående undersøgelse af mål og midler indenfor skolens ger
ning, en kulegravning, man skal langt tilbage for at finde mage til.

Der er åbenbart 2 synspunkter, man har søgt at tilgodese under ud
arbejdelsen af læseplanerne: på den ene side barnets naturlige behov 
gennem opvæksten og på den anden side det moderne samfunds krav til 
sine medlemmer. Man skal være en meget stor balancekunstner for at 
kunne give hver, hvad deres er, og helt lader det sig desværre næppe 
gøre i det samfund, der er vort. Hvor lykkelig en hånd, udvalget har 
haft i så henseende, tør jeg på nærværende tidspunkt ikke dømme om. 
Det må der et nøjere studium til. Men at de har bestræbt sig for at dele 
sol og vind lige, er der næppe tvivl om. Jeg for mit vedkommende er 
overbevist om, at hvor barnets iboende behov og samfundets ydre krav 
tørner mod hinanden, må vi for livets skyld først og fremmest søge at 
give barnet, hvad dets er, og lade samfundet vente, så vist som det er 
mennesker, samfundet mere end noget andet har brugt for.

I øvrigt er det værd at understrege - som skoleinspektør Bach også 
gjorde det stærkt - at det er en vejledning, ikke et diktat. Selv den 
offentlige skole er ikke pligtig at rette sig efter den. Den står frit, og det 
gælder naturligvis i endnu højere grad friskolen. Jeg tror imidlertid, der 
er meget værdifuldt at hente i betænkningen, og skulle der være noget, 
der ikke passer os, kan vi ganske roligt lade det ligge. På en lang række 
punkter anviser den veje til fornyelse af undervisningen, så man må 
glæde sig ved det, samtidig med at den rydder op i dødt stof, som man 
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kun af tradition har slæbt med sig i en menneskealder eller mere. Jeg 
tænker bl. a. på de lærebøger, vi har i realafdelingen i naturhistorie - 
eller biologi, som det nu meget fornuftigt skal hedde - i geografi og i 
fysik. Der trænges i sandhed til at blive ryddet op, i systematik og over
flødigt navnestof etc., så der kan blive plads til ting, man har mere 
glæde af at arbejde med.

Fler er vi inde ved næste punkt på dagsordenen: de lærebøger, som 
betænkningen vil afføde. Når det kommer til stykket, er det vel det mest 
afgørende punkt, for så vidt som det her drejer sig om det daglige hjæl
pemiddel i skolearbejdet. Ganske vist understreges det i den blå, og jo 
da med rette, at man ikke bør lade sig tyrannisere i sin undervisning af 
lærebogen. Det er som talt ud af mit eget hjerte. Der gøres også op
mærksom på, som sandt er, at heller ikke i den hidtidige mellem- og 
realskole har lærebøgerne været obligatoriske. Hvis blot eleverne er inde 
i stoffet, når de kommer til eksamen, står det læreren frit for at med
dele dem det på den måde, han finder mest formålstjenlig, evt. helt uden 
brug af lærebog. Rent principielt er det sikkert gavnligt at få dette slået 
fast på ny. Men her gælder også, at et er teori, et andet praksis. I fri
skolen henholdsvis hovedskolen er det helt på sin plads, at de egentlige 
bøger kombineres med arbejdshæfter o. lign, i forbindelse med det stof, 
læreren og børnene ønsker at gøre mest ud af. I eksamensskolen kan det 
måske derimod give anledning til en vis usikkerhed hos eleverne om om
fanget af det stof, der kræves af dem, når dagen kommer. I hvert fald 
er de åbenbart i realafdelingen gennemgående bedst tilpas med, at stof
fet ligger i så faste rammer som muligt. På den anden side stiles der 
efter, at eksamen i fremtiden ikke så meget bliver en prøve i selve kund
skaberne som en prøve i modenhed, evne til selvstændigt arbejde etc. 
Det bliver spændende at se, hvordan hele denne side af sagen udvikler 
sig. Men under alle omstændigheder er det klart, at bøgernes udform
ning er et meget vigtigt punkt. Vi håber, de må komme hurtigt, selv om 
vi vel nok skal vente et årstid, og at de vil indfri vore forventninger.

Jeg skal i øvrigt afstå fra en nærmere gennemgang af betænkningen. 
Hvert fag har sit kapitel for sig. Og så er der normaltimeplaner for de 
forskellige skoleformer, redegørelser for synspunkter og mange andre 
ting. Der er nok at tage fat på. Men een ting undrer mig. Hvorfor har 
udvalget mon ikke tilkaldt folk fra den danske friskole? De har tilkaldt 
en utrolig masse mennesker fra alle grene indenfor folkeskolen, realsko
len og gymnasierne samt folk udenfor skolen, fra erhvervene og hvor 
det nu er, altsammen for at få så bred en undersøgelse som mulig og 
for at få assistance med nye ideer. Alle navnene på de tilkaldte anføres 
i indledningen til betænkningen. Men der er ingen fra friskolen, ikke 
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direkte i hvert fald. Det er dog almindelig anerkendt, at folkeskolen 
gennem tiderne har modtaget frugtbare indslag fra friskolen, og hvem 
siger, at de tider er forbi? Jeg for min part glæder mig til at modtage 
såvel inspiration som belæring gennem den blå betænkning, men der 
er samtidig områder hist og her, hvor vi kunne have givet efter min 
mening bedre forslag end de, der er anført i vejledningen.

Det får være. Der er endda meget at hente, også for forældre. Man 
kan få den i boghandelen formedelst 8 kr. Jeg tror, den vil kunne danne 
grundlag for frugtbare drøftelser på kommende forældremøder.

Frede Bording.

Her ved det nye skoleårs begyndelse føler vi en stærk trang til at sige 
tak til alle, der på den ene eller anden måde har stået sammen med os 
i arbejdet om skolen i det forløbne år. Det har på flere måder været et 
bevæget år. Flytningen fra vort gamle hjem på Dalgas boulevard herud 
til Husum måtte naturligvis gribe stærkt ind i vor tilværelse. Så kom 
Haakon Hentzes død ved nytårstid, der virkede næsten lammende på os. 
Det var underligt at skulle føre arbejdet videre uden at have ham i 
kredsen. Men livet skal leves, så længe det gives os. Det var ikke mindst 
han et vidne om ved hele sin holdning. Og så oplevede vi midt i vinte
rens kulde noget, der gav nyt håb til fremtiden, da der på en egen måde 
åbnede sig mulighed for at skaffe grund til skolen. Den sag er der siden 
arbejdet med; endnu er spørgsmålet uafklaret, men vi håber og tror, der 
vil komme et resultat ud af det, så skolen endelig kan få sit eget hjem.

Vi mindes med glæde vore forældremøder, ikke mindst klassefor
ældremøderne, hvor vi kommer hinanden mest ind på livet. Der kunne 
måske falde skarpe ord ind imellem. Det gør heller ikke noget, så længe 
de bæres af kærlighed til såvel børnene som skolen. Men stærkest min
des vi den følelse af samhørighed, der gang på gang kom til udtryk eller 
lå som en atmosfære, det var godt at ånde i.

Med særlig glæde mindes vi vor afslutningsfestlighed. Det var en 
uforglemmelig aften. Tak til forældrene, til holdet i almindelighed og 
til pigerne i særdeleshed for ordene, der lyste og varmede.

Tak også til de forældre, der ikke længere har børn i skolen, men som 
trofast bliver stående i kredsen, og til de gamle elever, der ved forskel
lige lejligheder viser, at de ikke har glemt os.

Sigrid og Frede Bording.
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Realeksamen
er bestået af Brita Kaufmann Rasmussen, Kresten Andresen, Holger Eske Chri
stensen, Ingrid Søndergård, Erling Hentze, Johannes Bundgård, Ole Klitgård- 
Poulsen, Kirsten Kragh, Hans Jørgen Beck, Ida Lind Rasmussen, Helge Ørsted 
Pedersen, Per Poul Hansen og Åge Holst.

Gaver til skolen
Skolens gavebord har knap været så overfyldt i år som ved andre lejligheder. 

Til gengæld drejer det sig om virkeligt værdifulde ting: En udstoppet ræv fra 
Jette Olsen, et meget fint eksemplar. Ebbe Monrad Møller har foræret os snuden 
af en savrokke, og Stub Olsens har forsynet os med 2 ekstra symaskiner. Vi siger 
hjertelig tak! F. B.



Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Bibel- og verdenshistorie med 5., 6. og 7. klasse. Biologi med 

4., 5., 6. og 7. klasse. Historie og biologi med realklasserne. En fortælletime 
med 1. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gymnastik og 
håndarbejde. Dansk og Danmarkshistorie med 2. klasse. Bibel- og verdens
historie med 3. klasse. Småsløjd med drengene fra 3. og 4. klasse. Dansk, geo
grafi og oplæsning med 6. klasse. - Klasselærer for 1., 2. og 6. klasse.

Karen Andersen: Bibelhistorie, regning og oplæsning med 2. klasse. Dansk, geo
grafi og oplæsning med 3. klasse. Regning og geografi med 5. klasse. Dansk, 
Nordens historie, geografi og oplæsning med 7. klasse. Skrivning med ikke- 
latinere i 2. R. - Klasselærer for 3. og 7. klasse.

Inger Riis Laursen: Dansk, Nordens historie, oplæsning og tegning med 4. klasse. 
Sang med 2. og 4. klasse, med 7.-1. R. samt med ikke-latinere i 2. R. Gym
nastik med 1. og 2. klasse samt med pigerne i 3.-4. og 5.-6. klasse. - Klasse
lærer for 4. klasse.

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

Frode Jørgensen: Tysk med 6. klasse. Dansk og skrivning med 1. R. Sang med 
1., 3., 5. og 6. klasse samt med 7.-1. R. Særundervisning med ordblinde elever. 
- Klasselærer for 1. R.

Andreas Friberg: Regning med 4. klasse. Geometri med 6. klasse Regning og 
matematik med 7. klasse og med 1. R. Fysik med 6. og 7. klasse samt med 
1., 2. og 3. R. Tegning med 3. klasse og med drengene i 5.-6. klasse og i 7.- 
1. R. Dansk med 2. R. - Klasselærer for 2. R.

Esther Gundesen: Geografi med 1., 2. og 3. R. Regning og matematik med 2. og 
3. R. - Klasselærer for 3. R.

Knud Huus: Geografi med 4. klasse. Engelsk med 4., 5., 6. og 7. klasse samt med 
realklasserne. Tysk med 2. R. Latin med 2. og 3. R.

Niels Bundgård: Bibel- og verdenshistorie med 4. klasse. Tysk med 7. klasse, 
1. R. og 3. R. Dansk med 3. R.

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

Ellen Haastrup: Småsløjd med drengene i 3.-4. klasse. Gymnastik, maskinsyning 
og tegning med pigerne i 7.-1. R. Maskinsyning med pigerne i 2. R. Gymna
stik med pigerne i 2.-3. R.

Svend Davidsen: Gymnastik med drengene i 5.-6. klasse og i 7.-1. R.
Nanna Damsholt: Fransk med elever fra 3. R. (valgfrit).
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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I L L E D R E P O R T A G E

2. klasse

1. klasse

3. klasse



4. klasse 5. klasse

6. klasse 7. klasse





Fortegnelse over Eleverne
August 1960

3. realklasse:
Karen Skåning, Elmegade 25, N.
Kirsten Houmann Olesen, Ejbyvej, Skovlunde.
Bo Lebech, Hjortekærsvej 133 B, Lyngby.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brønshøj.
Merete Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Per Gunder, Solsortvej 26, F.
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.

2. realklasse:
Niels Frandsen, Rorup pr. Lejre.
Karsten Noe-Nygård, Øster voldgade 7, K.
Lise-Bente Hjarde, Vibevej 59, NV.
Peter Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
Elisabeth Hermann, GI. kongevej 19, V.
Viben Hansen, Lønstrupvej 39, Vanløse.
Poul Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K.
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.
Anne Sofie Korf, Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Toppen 5, Gladsakse.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.
Niels-Henning Pedersen, Osted pr. Roskilde.
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1. realklasse:
Ove Christian Lassen, Amaliegade 29 B, K.
Jens Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Steen Buch Jensen, Bartholinsgade 5, K.
Mogens Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Aksel Bording, Islevhusvej 25, Brønshøj.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
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.
Niels Erik Andersen, Urbansgade 2, 0.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Nanna Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Valby.

7. klasse: Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Per Stub Olsen, Frederiksberg allé 8, V.
Karen Margrethe Holm, Mynstersvej 1, V.
Ellen Marie Friis, Lyongade 9, S.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Vanløse.
Lone Helle Nielsen, Bogtrykkervej 32, NV.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Leif Husum, Strandegårdsvej 43, Hvidovre.
Finn Stegeager, Arkonagade 17, V.
Line Merete Ege, Toppen 5, Gladsaxe.
Bodil Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
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.
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6. klasse: Susanne Ifversen, Læssøesgade 5, N. 
Hans Tørsleff, Glahns allé 39, F. 
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F. 
Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg. 
Mogens Bjerregård, Fl. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V. 
Elsebeth Bohnke, Valby langgade 133, Valby. 
Henrik Stage Nielsen, Edelsmindevej 1 B, Brønshøj. 
Gunver Bording, Hvidovrevej 95, 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. 
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.

5. klasse: Inger-Marie Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup. 
Åse Lund Knudsen, Jupitervej 20, Vanløse. 
Søren Grove, Petersborgvej 4, 0. 
Lisbeth Torp Jensen, Borups allé 192, NV. 
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse. 
Gunnar Steen Nielsen, Smallegade 40 A, F. 
Jens Ømark Andersen, Ndr. ringvej 18, Glostrup. 
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.
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, Lyshøj gårdsvej 73, Valby.
Henrik Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby. 
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.
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4. klasse: Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Peter Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Lise Anker-Møller, Gl. 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, Rugvænget 21, Ballerup.
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, Minerva vej 40, Vanløse.
Anne Lykke Bing, Nyvej 15, V.
Henrik Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
Kirsten Engel, Birkedommervej 72, NV.
Bent Storgård, Valby langgade 20, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.

3. klasse: Jesper Lauritzen, Falkonerallé 57, F.
Anne Elisabeth Lau Nielsen, Banemarksvej 43, Brøndbyvester 

pr. Glostrup.
Bjarne Munk Christensen, Thyregodsvej 21, Valby.
Niels Erik Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Hvidovrevej 95, 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 Valentiners vej 7, F.
Lilli Stegeager, Arkonagade 17, V.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
Anders Peter Lund, Nyropsgade 45, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
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.
Peter Brynæs, Kløvervej 8. Kgs. Lyngby.
Hans Bahnson Almdal, Bjerregårdsvej 16, Valby.
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2. Klasse: Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Carsten Nordholt Jensen, Gammeltorv 18 A, K.
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
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, Østerbrogade 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 Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Stockflethsvej 38, F.

1. klasse: Hans Christian Wegge, Mimersgade 110, N.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Birthe Charlotte Nielsen, Frydendalsvej 32, V.
Erik Poppe-Petersen, Vigerslev allé 302, Valby.
Jens Thomas Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Klaus Karup Pedersen, Carit Etlarsvej 13, V.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Andreas Clausen, Frederiksberg allé 45, V.
Bjarne Buchleitner, Lyrskovgade 34, V.
Michael Pedersen, Arnold Nielsens boulevard 32, Hvidovre.
Anders Olav Skeie, Dr. Priemesvej 11, V.
Tine Sallyman, Dronningensgade 79, K.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Richard Kokholm Erichsen, Klitmøllervej 52, Vanløse.
Henrik Henning Hansen, Knabrostræde 13, K.



Skolekredsens medlemmer
August 1960

Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregårdsvej 16, Valby. (Va. 6370). 
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brønshøj.

(Be. 9285).
Chr. Westergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brønshøj. 

(Be. 3653).
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (Lu. 4485).
K. B. Andersen og frue, folketingsmand, Urbansgade 2, 0. (Tr. 4993). 
Frederik Andersen og frue, lagerarbejder, Søndre allé 10, Valby.
Karen Andersen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (Da. 3664 v). 
Gunnar Ømark Andersen og frue, overbetjent, Ndr. ringvej 18, Glostrup. 
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Valby. (78 36 35). 
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Kilholmsvej 8, Vanløse. (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, Valby. (Va. 8803).
Oluf Berthelsen og frue, sparekassebestyrer. Kirkevænget 4, Valby. (Va. 479 u). 
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Valby. (Va. 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. (Lu. 2677). 
Alfons Bohnke og frue, maler, Valby langgade 133, Valby. (Va. 869 y). 
Frede Bording og frue, forstander. Islevhusvej 25. Brønshøj. (Be. 6919). 
Tage Bording og frue, overlærer, Hvidovrevej 95, Hvidovre. (75 41 00). 
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, M.A.A., Knivholtvej 9, F. (71 67 91). 
Ole Brynæs og frue, organist, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby. (88 00 33). 
Andreas Buchleitner og frue, bager, Lyrskovgade 34, V. (Ve. 5909 v).
Niels Bundgård og frue, valgmenighedspræst, Pileallé 19 A, F. (Ve. 4111). 
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig. Buskager 12, Vanløse. (71 04 49). 
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø

borg. (Sø. 9087).
Ole Christensen og frue, souschef, Thyregodsvej 21, Valby. (Va. 387 y). 
Thorkild Christensen og frue, styrmand. Hamletsgade 22, N. (Æg. 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. (Pa. 789 y).
Helge Clausen og frue, direktør, Frederiksberg allé 45, V. (Hi. 328).
K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V. (Eva 9672). 
Poul Dam og frue, lærer, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
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Nanna Damsholt, lærerinde, stud, mag., Åbækkevej 62, F.
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fa. 1602).
Svend Davidsen, gymnastiklærer, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fa. 1602).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, St. Paulsgade 14, K. (Byen 6005).
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. (Ta. 107).
Harry Carlo Erichsen og frue, kunstmaler, Klitmøllervej 52, Vanløse (Be. 9977).
Erik Eriksen og frue, disponent, Willemoesgade 14, 0. (Øb. 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse. (Da. 6959).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand. (Hundige 305). 
Svend Frandsen og frue, gårdejer, Engskelsgården, Rorup pr. Lejre. (Osted 62). 
Viggo Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47 E, Vanløse (Da. 5010). 
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fa. 4364).
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (Go. 4902).
Aksel Friis og frue, revisor, Lyongade 9, S. (Su. 8342).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
Äge Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (No. 6019).
Svenn Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Ta. 7649 x).
C. F. Grove og frue, landsretssagfører, Petersborgvej 4, 0. (Tr. 4797).
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Solsortvej 26, F. (Go. 6994).
Holger Gundesen og frue, kontorchef, Godthåbsvej 121, F. (Fa. 8326).
Tage Haastrup og frue, seminarielektor, cand. teol., Drosselvej 42, F. (Fa. 5040).
Henning Hansen og frue, arkitekt, Knabrostræde 13, K. (Pa. 9435).
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Sø. 8031).
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Søndervangsallé 3, Valby. 
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Valby. (Va. 8841). 
Erik N. J. Hansen og frue, maskinløjtnant, Fiskedamsgade 16, 0. (Øb. 3454 v). 
Kaj O. Hansen og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Vanløse. (71 29 74).
Thyge Gaffron Hansen og frue, målerkontrollør, Mimersgade 100, N.
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Hyrdevangen 54, NV. (Be. 4240).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, Herluf Trollesgade 23, K. (Byen 7547).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (No. 8921 x).
Halvdan Helweg og frue, præst, Grundtvigsvej 8 A, V. (Eva 9226).
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0. (Ry. 7739 x).
Knud Hermann og frue, læge, dr. med., GI. kongevej 19, V. (Eva 7974 x).
Gerda Hjarde, detailhandlerske, Vibevej 59, NV. (Ta. 7790).
Herman Hoffmark og frue, komponist, Toftegårds allé 41, Valby. (Va. 3260).
Poul Holm og frue, sognepræst, Mynstersvej 1, V. (Eva 4183).
Harry P. L. Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Valby. (Va. 3067).
Einar Husum og frue, overbetjent, Strandegårdsvej 43, Hvidovre. (78 35 06).
Knud Huus og frue, overlærer, cand. mag., Sønder boulevard 45, V. (Ve. 1065).
Poul Ifversen og frue, chefredaktør, Læssøesgade 5, N. (Lu. 991).
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Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (87 52 48).
Egon Qvist Jacobsen og frue, karetmager, St. Thomas allé 6, V. (Ve. 5342 u).
Kate Fleron Jacobsen, redaktør, Pileallé 23, F. (Eva 6753).
Sven Åge Janbo og frue, bogholder, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 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, Valby. (Va. 4614 x).
H. Lassen Jensen og frue, pedel v. lærerhøjskolen, Borups allé 192, NV.

(Ta. 6369).
Frede Skov Jensen og frue, montør, Aldershvilevej 169, Bagsværd. (98 45 41).
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Vanløse. 

(71 20 58).
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (No. 2307).
H. P. Jørgensen og frue, arkitekt, Åvendingen 19, Brønshøj. (Be. 7165).
Auge Jørgensen og frue, lagerchef, Sølvgade 34 B, K.
Frode Jørgensen og frue, lærer, Pilegårdsvej 81, Herlev.
Åge H. Kampp og frue, lektor, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby. (Va. 2594 v).
Povl Karlshøj og frue, gårdejer, Gevnø pr. St. Heddinge. (Lyderslev 8). 
Mogens Keiding og frue, driftsleder, Colbjørnsensgade 3, V. (Ve. 1803).
Karl Klavsen og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV.

(Æg. 7421).
Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. fasanvej 63, F. (Fa. 3361).
Mogens Klitgård-Poulsen og frue, disponent, Overgaden oven vandet 38, K. 

(Am. 5191 x).
Aksel V. Knudsen og frue, civilingeniør, Godthåbs have 16, V. (Fa. 4659 v).
Viggo A. Knudsen og frue, entreprenør, Folehaven 11, Valby. (Va. 7699 u). 
Hother Lund Knudsen og frue, læge, Jupitervej 20, Vanløse. (Da. 10031).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (Byen 6913 x).
H. V. Kragh og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Valby. (Va. 4048 x). 
Morten Kæregård og frue, trikotagehandler, Rostgårdsvej 29, Brønshøj.

(Be. 4486).
Povl Larsen og frue, grosserer, Antoinettevej 4, Valby. (Va. 8800).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V. (No. 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, Valby. (Va. 9265).
Erik Lassen og frue, museumsinspektør, Amaliegade 29 B, K. (Pa. 1608 u).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F.

(Go. 7878).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brønshøj. (Be. 5561).
Inger Riis Laursen, lærerinde, Andreas Bjørnsgade 18, K.
Jens Lebech og frue, overlærer, Hjortekærvej 133 B, Lyngby. (87 84 73).
Jørgen N. Lund og frue, varmemester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 a). 
Gerhard Løb og frue, korrespondent, Nybro vænge 50, Lyngby. (87 29 51).
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brønshøj. (Be. 5793 v).
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Fru Henny Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F. (Fa. 5547 v).
Ib Chr. Michelsen og frue, grosserer, Jagtvej 202, 0. (Øb. 4602).
Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (Da. 3664 v).
Jon Monrad Møller og frue, lektor, Havdrupvej 62, Brønshøj. (Be. 5448).
Svend Erik Møller og frue, arkitekt, Vodroffsvej 39, V. (Ve. 5790).
Harald Chr. Møller og frue, fabrikant, Bramslykkevej 10, Valby. (Va. 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.

(Fa. 832).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Strindbergsvej 78, Valby. (Va. 8713).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup.

(He. 1819).
Fru Inga Nielsen, Bogtrykkervej 32, NV.
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (94 20 83).
Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40).
Martha Nielsen, inspektør, Frydendalsvej 32, V. (Ve. 3666).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 10939).
Poul Nielsen og frue, murer, Banemarksvej 43, Brøndbyvester pr. Glostrup. 

(96 27 51).
Erik Olaf Nielsen og frue, repræsentant, Edelsmindevej 1 B, Brønshøj.

(Be. 3437).
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40 A, F.
Arne Noe-Nygård og frue, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, K. (Pa. 6580).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brønshøj. (Be. 3041).
H. Houmann. Olesen og frue, plantagebestyrer, Ejbyvej, Skovlunde. (94 44 05).
Asger Olsen og frue, fabrikant, Frederiksberg allé 8, V. (Hi. 1733).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K.
Åge Olsen og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Valby. (Va. 3682 y).
Ludvig Orneborg og frue, frisørmester, Smallegade 40, F. (Go. 4160).
Niels Pedersen og frue, forstander, Osted fri- og efterskole pr. Roskilde.

(Osted 81).
David Axel Pedersen og frue, fritidshjemslærer, Arnold Nielsens boulevard 32, 

Hvidovre. (78 47 92).
Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Eva 5856).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup. (50 33 89).
Frederik Chr. Peschardt og frue, kontorassistent, Allégade 6, F. (Ve. 1419 u).
Vagn Petersen og frue, rangermester, Sibbernsvej 5, Valby. (Va. 3894 y).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Valby. 

(30 23 01).
Kaj Vilh. Poppe-Petersen og frue, overassistent, Vigerslev allé 302, Valby.

(Va. 1593).
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. (Øb. 7866).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Sø. 7950).
Erik Røper og frue, fuldmægtig, Hoffmeyersvej 5, F. (71 66 48).
Anne Sallyman, lægesekretær, Dronningensgade 79, K.
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67, Kastrup. (50 28 24).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 v).
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 4, 0. (Ry. 3007).
Einar Skeie og frue, læge, Dr. Priemesvej 11, V. (Eva 1142).
Emil Pedersen Skåning og frue, teknisk tegner, Elmegade 25, N.
Fru Else Stampe, Sylviavej 6, Valby.
H. N. Stegeager og frue, chauffør, Arkonagade 17, V. (Va. 6621).
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, Valby langgade 20, Valby. (Va. 247 x).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Ålekistevej 83, Vanløse. (71 51 84).
Niels Søe og frue, præst, Ved sønderport 9, S. (Su. 3012).
Jørgen Søndergård og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Vanløse. (71 15 56).
Søren I. Thirslund og frue, skibsfører, Frederiksvej 4, F. (Fa. 6112).
Holger Tribler og frue, ingeniør, Blåmejsevej 1, Glostrup. (96 24 21).
Svend Tørsleff og frue, trikotagehandler, Glahns allé 39, F. (Fa. 2079 v).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandler, Rødstensvej 14, Hellerup. (Ge. 7609).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Su. 373).
William Wegge og frue, stud, techn., Mimersgade 110, N.
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Engtoftevej 4, V. (Ve. 459 x).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Minna Winding, børnehavelærerinde, H. Schneeklothsvej 13, F. (Go. 344 u).
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N.
M. Hieronymus Zeuthen, præst, Rugvænget 21, Ballerup. (97 27 12).
Jørgen West Ørngreen og frue, direktør, Vesterbrogade 208, V. (Ve. 9382).

Forældrerådet består af fru Else Toftkær Jensen, fru Mildred Monrad Møller, 
fru Lisbeth Anker-Møller, Henry C. Larsen og Arne Harrekilde. Suppleant er 
fru Inger Rasmussen.



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. Gennem historiefortællingen, især bibel
historie og Danmarkshistorie, tilstræbes det, at børnene læ

rer at lytte, så de udvikles derved.

Skolen er statsanerkendt.

Skolepenge: 350 kr. årlig, betales i 10 månedlige rater, 
hvortil kommer een gang brændselpenge af et lignende be

løb som en månedlig rate.
Søskende får betydelig moderation.

Til friskolen er der i overensstemmelse med den nye skole
lov knyttet en 3-årig realafdeling, der slutter med realeksa
men i 16-17 års alderen. Herigennem gives der adgang til 

gymnasiet såvel som til studenterkursus.
Skolepenge her er 450 kr. årlig i 10 mdl. rater 

+ brændselspenge.

Optagelse af elev
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Kontortid: <
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Skolen
har til huse på Kochsvej 36, København V. Den blev oprettet i 1945 i 
forståelse med en kreds af grundtvigske forældre i København. Fra en 
lille begyndelse voksede den i de følgende år jævnt og støt og er nu 
forlængst udbygget som en 7-klasset skole med fuld undervisning for 
børn fra 7 til 14 år. Foruden i de almindelige skolefag undervises der 
på et tidligt trin i engelsk, i 6. og 7. klasse desuden i tysk og matema
tik. Gennem historiefortællingen, der omfatter såvel bibelhistorie som 
verdenshistorie, Danmarks og Nordens historie, tilstræbes det, at bør
nene lærer at lytte, så sjæl og sind næres deraf og udvikles derved, sam
tidig med at det fantasiens liv, der netop har hjemme hos børn, på natur
lig måde får skikkelser og stof at arbejde med. Skolen virker i det hele 
taget ud fra de tanker, Grundtvig og Kristen Kold i sin tid knæsatte i 
dansk skoleliv, og som langt fra at være forældede tværtimod stadig 
viser deres livskraft i den forjagede og nervøse verden, der er vor. Ud 
fra dette ståsted er vi i øvrigt parate til at tage alle nye tanker op til 
drøftelse og undersøgelse og til brug, såfremt vi finder dem egnede og 
frugtbare.

Til skolen er der i overensstemmelse med den nye skolelov knyttet 
dels en 3-årig realafdeling, der slutter med realeksamen, dels en 8. 
klasse med en friere, mere utraditionel undervisning. Fra realafdelin
gen er der under samme vilkår som fra andre realskoler adgang til 
gymnasiet, evt. til studenterkursus.

Skolen er statsanerkendt og får statstilskud, dels efter friskoleloven, 
dels efter lov om tilskud til private realskoler.

Statens tilsynsførende ved friskolen er seminarielektor, cand teol. 
Tage Haastrup.

Skolekredsen
omfatter samtlige forældre, der har børn i skolen, forældre, der har 
haft børn i skolen, og som ønsker at blive stående i kredsen, samt læ
rerne. Det årlige medlemsbidrag, der opkræves pr. 1. juni, er 5,00 kr. 
pr. ægtepar og 3,50 kr. pr. enkeltmedlem. Dette kontingent dækker også 
medlemsskabet i Dansk friskoleforening, Sjællandske afdeling, som kred
sen som sådan er tilsluttet. Det bør tilføjes, at skolekredsen ingenlunde
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er en »lukket« grundtvigsk kreds og heller ikke tilstræbes at være det. 
Uanset synspunkter er alle forældre, der ønsker at sætte deres børn i 
skolen, når de i øvrigt er gjort bekendt med skolens linje og sigte, vel
komne til det, for så vidt som der er plads.

Optagelse af elever finder sted ved personlig henvendelse til 
skolens leder, cand. mag. Frede Bording.

Træffetid onsdag kl. 11,15-12 eller efter aftale. Tlf. Hilda 687.

Forældrerådet
som forskellige undervisningsmæssige spørgsmål, bl. a. den årlige under
visningsplan, drøftes med, består af følgende medlemmer, valgt af hen
holdsvis 7., 6., 5., 4. og 3. klasses forældre:

Fru Mildred Monrad Møller.
Stenhuggermester Henry C. Larsen.
Fru Lisbeth Anker-Møller.
Prokurist Arne Harrekilde.
Fru dr. Inger Rasmussen.

Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet 14. 6. 1956 med det formål at støtte skolen og arbejde for, 
at den kan få egen bygning, et arbejde, der nu er kronet med held - se 
meddelelsen længere fremme i beretningen. - Som medlemmer kan op
tages forældre til nuværende og tidligere elever i skolen og andre i sko
len interesserede. Kontingentet er 10 kr. pr. kvartal med udstrakt ret til 
at tegne sig for et højere. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde optage 
medlemmer ned til 5 kr. pr. kvartal. Bestyrelsen består af følgende:

Folketingsmand K. B. Andersen, formand.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer og sekretær.
Murerformand Harald Olesen.
Tømrermester Jørgen Søndergård.
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Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Biologi med alle skolens klasser fra 4. klasse og opefter. 

Bibel- og verdenshistorie med 4., 5., 6. og 7.-8. klasse. Historie med 
realklasserne. En fortælletime med 1. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gym
nastik og håndarbejde. Regning og bibelhistorie med 2. klasse. Dansk, 
geografi og Nordens historie med 3. klasse. Småsløjd med drengene i 
3.-4. klasse. - Klasselærer for 1. og 3. klasse.

Karen Andersen: Dansk og Danmarkshistorie med 2. klasse. Regning, 
bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Dansk og oplæsning med 4. 
klasse. Regning og geografi med 6. klasse. Dansk med 8. klasse. - 
Klasselærer for 2. og 4. klasse.

Karen Lisby: Dansk, oplæsning, geografi og Nordens historie med 5. 
klasse. Sang med 1.-5. klasse samt med 8.-1. R. og med ikke-latinere 
i 2. R. Oplæsning med 2. og 3. klasse, geografi med 4. klasse og skriv
ning med 8. klasse. Gymnastik med 1. og 2. klasse samt med pigerne 
i 3.-4. og 5.-6. klasse. Svømning. - Klasselærer for 5. klasse.

Tage Bording: Regning og Nordens historie med 4. klasse. Dansk, op
læsning og Nordens historie med 6. klasse. Dansk, geografi og Nor
dens historie med 7. klasse. Sløjd med drengene i 5.-6. klasse, 7.-8.-1. 
R. og 2. R. Gymnastik med drengene i 3.-4. klasse og i 2.-3. R. - 
Klasselærer for 6. og 7. klasse.

Esther Gundesen: Geometri med 6. klasse. Regning og matematik med 
7. klasse og med 8. klasse. Geografi med 8. klasse og med realklas
serne. Regning og matematik med 3. R. - Klasselærer for 8. klasse.

Andreas Friberg: Regning med 5. klasse. Fysik med 6. og 7. klasse samt 
med realklasserne. Astronomi med 8. klasse. Regning og matematik 
med 1. R. og med 2. R. Dansk med 3. R. Tegning med 4. klasse og 
med drengene i 5.-6. klasse og i 7.-8.-1. R. - Klasselærer for 1. R. og 
3. R.

Frode Jørgensen: Tysk og sang med 6. og med 7. klasse. Oplæsning med 
7. klasse. Dansk med 2. R. Særundervisning med ordblinde elever. - 
Klasselærer for 2. R.

Knud Huus: Engelsk med 5., 6., 7. og 8. klasse samt med realklasserne. 
Latin med 2. R. Tysk med 3. R.

Niels Bundgård: Tysk med 8. klasse, 1. R. og 2. R. Dansk og skrivning 
med 1. R.
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Ellen Haastrup: Småsløjd med drengene i 3.-4. klasse. Tegning med 
3. klasse. Gymnastik, kjolesyning og tegning med pigerne i 7.-8.-1. R. 
Kjolesyning med pigerne i 2. R. Gymnastik med pigerne i 2.-3. R.

Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. og 2. klasse og med pigerne i 
3.-4., 5.-6. og 7. klasse. Tegning med pigerne i 5.-6. klasse. Boliglære 
med 8. klasse.

Svend Davidsen: Gymnastik med drengene i 5.-6. klasse og i 7.-8.-1. R.
Nanna Damsholt: Engelsk med 4. klasse. Fransk med 3. R.
Ida Jørgensen: Skolekøkken med 8. klasse.
Elin Friberg: Bogføring med 8. klasse.
Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi har træffe

tid på skolens kontor den første torsdag i hver måned kl. 10-11.
Skolelæge N. Johs. Hansen træffes pr. telefon, Nora 8748, kl. 12-13.



Pastor Helweg blev født i Wisconcin, USA, d. 25.2. 1884, og han døde 
i sit sommerhus ved Vallekilde d. 20. 10. 1960. Begge disse navne, det 
så fremmedartede og for visse sind så dragende Wisconcin og det så 
hjemlige Vallekilde med alt, hvad det står for i dansk folke- og kirke
liv, indrammer ikke bare et menneskeliv, der nu er sluttet, og som skal 
mindes her, men er også sindbilledligt udtryk for to poler, to kraft
felter, som blev bestemmende for pastor Helweg.

I poesiens billedsprog fortalte han selv, hvad der havde bevæget sig 
i ham, gennem en sang, som han havde ønsket sunget ved sin begravelse, 
og som for mig lød som en hilsen fra ham, den bortdragende, da vi 
var forsamlet om hans kiste. Det var gennem Ingemanns digt om Holger 
Danske: »Østerlide! Østerlide! det var vore drømmes land.« Det for
tæller, ved ordenes poesi, om Holgers aldrig hvilende længsel og higen 
efter det fremmede og ukendte, en uro, der til sidst og i egentlig for
stand gælder Paradiset, landet, hvor »liv og sol oprandt - sjælens vugge, 
højt lovpriset, guddomshave, som forsvandt.« Det klinger ud i Holger 
Danskes bekendelse: »Vejen til dets port jeg fandt.«

Man kan også karakterisere ham ved at sige, at han, mere end de 
fleste, havde »grænseoverskridende tendenser«. Eller derved, at der var 
det pionersind i ham, som han havde mødt i sit elskede »West-Denmark«. 
Der var »emigrant« i ham! Derfor blev hans livsbane mere bugtet end 
så mange danske præsters, og hans virkeområder blev mere omfattende 
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og kom til at berøre mennesker fra så forskellige kredse. Ingen kirkelig 
»bås« kunne holde ham fast. Men det kristenliv og folkelige liv, som 
han havde indåndet i sit grundtvigske barndomshjem, forblev vist altid 
udgangspunktet for hans søgen og det, han vendte tilbage til.

I hvert fald var det tydeligt, at han i forhold til vor skole altid var 
»hjemme«. Med sit gode smil færdedes han som en af vore egne imellem 
os. Hans stilfærdige lune, hans træfsikre vid gik som noget selvfølgeligt 
ind i vort fællesskab, og ingen kunne undgå at mærke alvoren, der var 
bagved.

Han var mild i sin færd, han var levende interesseret i alt menneske
ligt, fordi han holdt af mennesker - men få har jeg kendt, der som han 
kunne sige fra, når der var mennesker eller meninger, som han ikke 
kunne med. Han var jo skolens tilsynsførende, men hans nærværelse 
føltes aldrig trykkende, heller ikke, når han på embeds vegne overværede 
vor undervisning. Stilfærdig og med et smil kom han ind ad døren og 
var - »os«.

Og på børnene virkede han vist på ganske samme måde. Det var hel
ler ikke over for dem en ydre autoritet, der gjorde sig gældende. Hans 
indflydelse beroede på, at han, når han stod blandt børn, der havde 
det lyttende og undrende sind i behold, kunne skabe en verden i og om
kring dem ved ordets magt. Han var en gudbenådet fortæller, og hvor 
ville jeg gerne have været et af hans skolebørn! Jeg har sommetider 
tænkt på, at hemmeligheden bag hans store fortælleevne var den før
omtalte higen, som jeg tror boede dybt i hans sind, at han, når han for
talte den bibelske historie, så det land, hans higen gjaldt - og se, så 
kom det selv, og han og børnene fik lov at leve i det og at føle, at det 
var givet dem til arv og eje.

Nu er pastor Helweg ikke mere, men vi, der hører skolen til, som fik 
lov til at fornemme hans varme menneskehjerte, vi takker ham, fordi 
han bragte glæde over det afsnit af vort liv, som han var med i. I min
det om ham melder disse ord sig af sig selv.

Lyksaligt del hjerte i menneskebryst 
med frygt og håb, 
som liflig bevæges ved himmelens røst 
og åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav 
til længselen dyb som det store hav, 
til håb, der sig højere svinger 
end ørne og engle på vinger. (Grundtvig).

Måtte et sådant hjerte også altid være vor skoles »hjerte«!
Niels Bundgård.
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Skoleåret i g60-61

Det, der giver et skoleår indhold, er naturligvis først og fremmest hver
dagene, selve det daglige skolearbejde med alle dets sorger og glæder, 
og hvor er det godt, når man kan sige, som jeg gør det her, at der har 
været flest af de sidste. Det er dem, der vejer til, når status nu skal 
gøres op. Jeg skal ikke nægte, at der kan være ærgrelser og måske også 
skuffelser nok i det daglige, og så hænder det, man bliver sur og skæl
der ud, undertiden med god grund, men ofte er man ked af det bag
efter, fordi det alligevel kun var småting, man lod sig irritere over. 
Vore dages børn er just ikke englebørn, så lidt som tidligere tiders, men 
jeg synes, det er sjældent, vi møder ond vilje hos dem. Det bør noteres 
på kreditsiden. På debetsiden står vistnok samtidig opført en vis man
gel på respekt for ordet, når det kalder til orden, og her tror jeg, det 
var anderledes før. Når noget er sagt, skulle det ikke være nødvendigt 
at gentage det dagen efter for ikke at sige en halv time efter, men det 
tvinges vi altfor ofte til, og det skyldes såmænd ikke uvilje hos børnene, 
men snarere en egen form for hukommelsestab, der nok igen hænger 
sammen med den løshed i opdragelsen, der hører tiden til, og som de 
fleste af os desværre ligger mere eller mindre under for. Det er ikke godt 
for børnene selv, og det er et irritationsmoment for os, der har med dem 
at gøre som lærere og forældre, selv om vi jo må indrømme, at vi selv 
har skyld i det. En trøst er det måske, at vore børn åbenbart ikke hører 
til de værste. Vi får i hvert fald tit at vide, når vi er på lejrskole eller 
andetsteds med dem, at de opfører sig vel nok pænt, og det er jo altid 
rart at høre, selv om det undertiden vækker en stille undren hos os. Da 
vi forleden var på skoleudflugt, erklærede chaufføren i min vogn så
ledes ganske uopfordret, at han aldrig før havde været ude at køre med 
så velopdragen en flok børn, hvortil jeg svarede, at så måtte de være 
slemme andetsteds, samtidig med at jeg naturligvis glædede mig i det 
stille, for det var åbenbart, at ordene kom fra hjertet.

Nuvel, der er skuffelser og sorger, som der altid vil være, når man 
har med børn at gøre, men der er i sandhed også glæder, dybe glæder, 
og det er dem, der tæller mest i regnskabet. Jeg elsker at holde skole, 
og her tænker jeg først og fremmest på selve undervisningen. Det er 
mig en daglig fornøjelse at gå til mine timer, og mærker man, man er 
velkommen blandt eleverne, bliver glæden naturligvis ikke mindre. Der
for er det taknemlighed, der først og fremmest fylder sindet, når jeg 
ser tilbage over det år, der er gået, taknemlighed for den gerning, man 



har fået, trods de bryderier, der følger med, også i form af regnskab, 
administration og hvad det nu er, som man synes røver en masse kost
bar tid, taknemlighed for det sind, vi, om ikke altid, så dog så mange 
mange gange har mødt, både fra børnenes side og fra forældrenes side. 
Jo, der er meget at glædes over og sige tak for, når vi tænker tilbage 
på de »grå« hverdage.

Indimellem er der så de særlige begivenheder, som der er grund til

Solen står op på. Islevhusvej.

Fra morgensangen på skolen.

Glimt fra 
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at standse op ved. Det begyndte med sølvbryllupsfesten den 30. august, 
og hvor blev det en dejlig dag for min kone og mig. Det står sådan for 
os, at hele skoleåret ligesom har været båret af det, vi'mødte den dag. 
Der er 4 ting, der står særlig klart for mig, nu næsten et år efter, vel 
sagtens fordi det var dem, der kom til at betyde mest. Det første var, 
da 3. real vækkede os om morgenen med tonerne og ordene fra »Den 
signede dag«; vi havde ærlig talt ikke drømt om at blive vækket på den

Fra aftenfesten. Lanciers.

Et hjørne under kaffedrikningen.

sølvbryllupsfesten 
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måde, så det var en virkelig overraskelse, der gav hele dagen en varm 
og gylden farve. Det næste var. da vi kom hen på skolen til morgen
sang og blev mødt af en feststemning hos lærere og elever, der tog os. 
7. klasse havde smykket nr. 5 med blomster, så vi aldrig så den så skøn, 
og midt på væggen hang et stort dannebrogsflag som gave fra alle sko
lens elever, med håbet om at det en gang måtte komme til at vaje over 
vor egen skole. Det var en gave med forjættelse i, til styrkelse af tro og 
håb. Det tredie øjeblik, der ligesom gav et gip i os, var om aftenen, da 
vi, lidt forsinkede, trådte ind i salen i Forhåbningsholms allé og blev 
modtaget af en forsamling af forældre og gi. elever og venner, som vi 
efter planen skulle have stået og budt velkommen. Nu blev det omvendt. 
Jeg husker ikke, hvordan det gik til, om der blev råbt hurra eller hvad, 
men jeg husker tydeligt, at der slog os noget i møde, en medhu, så hjer
telig og umiddelbar, at vi lever på det den dag i dag. Den gav sig kon
tant udtryk i den smukke og store gave, som filmsapparatet til skolen 
var, og den gav sig et festligt udtryk i den strålende sang, »Grundt- 
vigianerindens mand« - som vi straks var klare over jo måtte være 
Toftkær - havde forfattet, og som jeg tillader mig at aftrykke længere 
fremme. - Det fjerde var det øjeblik, da vi alle samledes i Immanuels- 
kirken til slut, og dagen tonede ud, som den var begyndt.

Der skete meget andet på denne begivenhedsrige dag: en hyggelig 
familiemiddag i garagen hjemme på Islevhusvej, der viste sig at være 
glimrende egnet til festlokale, i hvert fald ved sommertid. Frodes og 
Tages festlige optræden, lysbilledglimt fra fortiden, lanciers, mazurka, 
brudevals etc. Vi gemmer det altsammen i mindet, men de fire nævnte 
øjeblikke især. Tak!

Et par måneder efter samledes vi atter i kirken, men denne gang for 
at følge skolens gode, gamle, hjertevarme ven, pastor Helweg, til graven. 
Frisk og glad til det sidste, men gammel af år, så forberedt på døden, 
som et menneske vist kan være, og vi må sige, han fik en lykkelig død, 
men derfor er det dog vemodigt at skulle sige farvel. Vi vil vedblive at 
mindes ham med tak i sindet!

- Vi holdt et par forældremøder i efterårets løb. Et så at sige samlet 
klasseforældremøde på Kochsvej i oktober. Det var noget af et eksperi
ment, og det blev knap så vellykket, som vi havde håbet. Tanken var. 
at hver klasses forældre skulle samles med klasselæreren i klassens dag
lige lokale til en almindelig drøftelse af klassens forhold, men vi havde 
ligesom glemt, at flere af lærerne har to klasser. Resultatet blev, at de 
måtte gå fra en klasse til en anden, mens andre måtte træde ind i stedet, 
og det hele blev lidt spredt og forvirret. Vi gentager det næppe på den 
måde.
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Det næste forældremøde blev holdt den 29. november i Forhåbnings
holms allé som et samlet forældremøde, hvor undervisningsminister Jør
gen Jørgensen talte. Jørgen Jørgensen har altid været friskolen en god 
ven, og han har ikke nøjedes med talemåder. De ualmindeligt gode øko
nomiske vilkår, vi lever under som skole, kan vi i allerhøjeste grad takke 
ham for. Jeg var glad for, at jeg nu fik lejlighed til at bringe ham denne 
velfortjente tak, og vi var i det hele taget glade for, at han ville afse tid 
til at besøge os. Jørgen Jørgensen talte om den idéprægede friskole, den, 
der hviler på et grundsyn, og ikke på en blot og bar utilfredshed med 
den offentlige skole, og han gav klart udtryk for, at han stadig anså 
denne friskole for et betydningsfuldt led i dansk skoleliv. Han begyndte 
med at sige, at det havde glædet ham at se, hvorledes vor skole stilfærdigt 
var vokset op til at blive fast forankret i København, som et led i det 
samlede skolevæsen, og han sluttede med følgende ord: »Jeg tror, den 
idéprægede friskole har en opgave i vort folk, både med hensyn til sko
len i det hele taget, men navnlig en opgave i den nye verden, der skal 
komme.« - Vi tager disse ord til os i håb om, at vi ikke skal komme til 
at stå til skamme overfor virkelighedens prøve.

Indenfor lærerkredsen har vi flere gange talt om, at vi burde benytte 
os noget mere af de rige muligheder, København byder på i retning af 
seværdigheder o. lign. Hidtil har vor foretagsomhed i så henseende væ
ret lidt spredt og lejlighedsvis, men i år besluttede vi at afsætte en dag 
hver måned til ekskursionsdag. Vi startede allerede den 19. august med 
en samlet tur for hele skolen til frilandsmuseet i Lyngby, og siden har vi 
klassevis været på togt en række forskellige steder, dels museumsbesøg i 
mere eller mindre tilknytning til undervisningen, dels besøg på virk
somheder såsom Carlsberg, der foreløbig har spillet hovedrollen i kraft 
af sin nære beliggenhed, hvortil kommer en vis popularitet p. gr. a. de 
mange sodavander, der bydes på til slut, dels besøg på lærerige steder, 
der ellers ikke er tilgængelige for offentligheden, f. eks. hovedbanegår
den bag kulisserne, gasbeholderen i Utterslev mose etc. Endelig har de 
største elever været på længere geologiske og historiske udflugter til 
Køge ås, Stevns klint, Fakse kalkbrud og Frederiksborg slot. Vi glæder os 
til at fortsætte med disse ture også i fremtiden.

Sidste skoledag før jul samledes vi atter i år i Immanuelskirken for at 
høre juleevangeliet og synge julesange. Samme aften løb julefesten af 
stabelen for stuvende fuldt hus i hallen i Grundtvigs hus. Den forløb i 
øvrigt nogenlunde, som den plejer, bortset fra at vi i år måtte undvære 
pastor Helwegs fortælling. 6. klasse opførte »Trællen, der blev fri« af 
Sig. Togeby i Ellen Haastrups bearbejdelse, og de gjorde det fint. Jule
pyntede borde med masser af lys, lagkage og sodavand, kaffe og cigar, 
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sang, leg og dans, nisser med godteposer, en familieaften i stor stil med 
julens skær over sig.

20. januar havde vi omsider fået mørklægningen i nr. 5 bragt i orden 
og kunne nu endelig indvie 1 ilmsapparatet. Det skete ved en forevisning 
for hele skolen, i 2 omgange, så Friberg havde travlt. Vi så en hyggelig 
film fra et primitivt folk i urskoven, hvordan de klarer dagen og vejen 
i en verden, der er helt anderledes end vor, samt en farvefilm fra Norge. 
Siden er der vist en række films i de enkelte klasser i forbindelse med 
undervisningen. Vi regner med at gøre stigende brug af dette for os nye 
undervisningsmiddel, efterhånden som flere lærere bliver fortrolige med 
apparatet.

Så kom klasseforældremødernes tid i februar-marts. Det er jo her, for
ældre og lærere kommer tættest ind på livet af hinanden, så dem kan vi 
ikke undvære. Det er muligt, vi efterhånden skulle ændre lidt på for
men. I en årrække har vi jo gjort det på den måde, at lærerne hver for 
sig har aflagt beretning om deres virksomhed i klassen som udgangs
punkt for drøftelsen, der undertiden har været fyldig, mens den til andre 
tider kun har bestået i kortere bemærkninger fra forældrenes side. Det 
kan heller ikke undgås, at der bliver en del gentagelser fra år til år i 
lærernes stof. Måske skulle vi bytte rollerne om, så det bliver forældrene, 
der giver bolden op. Det gælder blot om at finde en praktisk form for 
det, så det ikke munder ud i almindelig samtale mand og mand imellem. 
Også det er udmærket og hører absolut med i billedet, men når vi 
endelig kommer sammen, synes jeg også, vi skal have en samlet drøf
telse ud af det. Under alle omstændigheder er disse møder til stor gavn 
for skolens daglige arbejde. Forældre er ofte og ganske naturligt til
bøjelige til at se på problemerne med børnenes øjne. De er nu engang 
førstehånds kilderne. Og børn dømmer selvfølgelig ud fra deres stand
punkt og har tit og ofte ikke syn for den større mening, der ligger bag
ved. Resultatet bliver, at forældrene undertiden får en forkert forestil
ling om sagens rette sammenhæng. Vi har da også oplevet, at mange 
misforståelser i tidens løb er blevet rettet, når lærerne og forældrene har 
haft lejlighed til at snakke ud sammen. Omvendt har forældreoplysnin- 
ger om hjemlige problemer vedrørende børnene ofte givet lærerne en 
kærkommen hjælp til forståelse af det og det barns evt. vanskeligheder. 
Der burde egentlig være mere lejlighed til den slags samtaler på to
mandshånd. Vi forsøgte i sin tid at lade hver lærer have sin træffetid 
på skolen efter timernes ophør, netop for at give en sådan lejlighed, men 
det faldt bort igen af sig selv, da det viste sig, at forældrene kun uhyre 
sjældent benyttede sig af det. Det betyder jo ikke, at der ikke er noget 
at snakke om, for det oplever vi ved hvert forældremøde, at der i høj 
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grad er. Ofte danner forældrene næsten kø, när mødet er forbi, for at 
komme til at snakke om disse ting, der særlig gælder deres børn, og det 
hænder vel også, at nogle går hjem med uforrettet sag, fordi tiden ikke 
var til det. Men laver man træffetid for lærerne på skolen, kommer der 
alligevel ingen eller i hvert fald meget få, og det hænger vel sagtens 
sammen med den almindelige fortravlethed og med, at forældrene bor 
så spredt i byen. Man skal tage sig ganske ekstra sammen for at komme 
af sted, og så får man det ikke gjort. Jeg vil tro, det er forklaringen, 
men måske skulle vi alligevel prøve det en gang igen.

- Traditionen tro holdt vi skolebal den 10. marts. 2. real opførte ved 
den lejlighed en gevaldig komedie, som man kan læse om andetsteds. 
Og så kom påsken med masser af sne, men vinteren havde også meget at 
indhente i så henseende. Om det er forklaringen, ved jeg ikke, men vi 
fik i hvert fald travlt med at skovle. Påskeferien faldt i øvrigt sådan 
i år, at vi fik lejlighed til at snuppe et par dage ekstra, hvilket vi heller 
ikke betænkte os på at gøre, hvorpå Karen straks tog chancen - meget 
fornuftigt - og susede til Rom. Det smittede åbenbart, for min kone 
skyndte sig at tage samme tur længere hen i april, så nu har jeg noget 
til gode. 2. maj var sidste skoledag for 3. real. Så gik det løs med 
eksamen, mens den øvrige skole gik sin gang. 5. maj »hejste« vi flaget 
i nr. 5 og fejrede dagen på behørig vis med sang og korte mindeord, 
hvorpå vi gav børnene fri. Lærerkredsen skulle derefter egentlig have 
været på udflugt, som vi var det i fjor, hvor vi havde en strålende tur, 
men i år måtte vi opgive det af forskellige grunde. Vi snakkede om at 
tage den lidt senere, men da først eksamen for alvor satte ind, og års
prøverne med 1. og 2. real kom til, blev der slet ikke tid til at tænke 
på det.

Eksamenstiden er en hektisk tid. Jeg ærgrer mig hvert år over, at 
man aldrig får rigtig tid til at nyde de skønne dage i maj og juni, hvor 
fuglene synger og blomsterne dufter og de lyse nætter sætter ind med 
al deres trolddom og kogleri. Den 10. maj var jeg dog en lille tur i 
mosen, hvor jeg for første gang i år hørte gøgen kukke og nattergalen 
slå - tidligt i øvrigt - mens svalerne fløj i luften. Eksamenstiden var nu 
også særlig slem i år, fordi der kom ekstra spekulationer til af forskel
lig art, som jeg længere fremme skal gøre rede for, så jeg var vistnok 
efterhånden en smule rundt på gulvet, men igennem kom vi da, oven i 
købet med et pænt resultat.

6. juni holdt vi forældremøde i forbindelse med Bordings friskoles 
venners generalforsamling. Efter kaffen indviede vi filmsapparatet for 
anden gang, for at forældrene også kunne have fornøjelsen. Vi så en 
pragtfuld farvefilm fra en Grønlandsekspedition og en fantastisk dyre-
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Et forsinket billede fra Borrevejle 1960: 
Lærerne i kamppositur.

film. 19. juni gik skovturen for sig, som sædvanlig til Borrevejlevig. 
Vejret derimod var knapt så sædvanligt; det blæste, og luften var en 
smule kølig, men vandet var ikke desto mindre godt, og turen afvikledes 
nogenlunde programmæssigt.

Og så var vi ved at være ved vejs ende for denne gang. Den 21. juni 
holdt forældrene deres indtog på skolen, i stigende tal efterhånden som 
timerne skred. En lidt forvirret dag som altid, men tillige en dag med 
sin egen stemning af både fest og vemod. Af fest, fordi sliddet nu er 
endt og sommerferien står for døren, af vemod, fordi der altid er nogen, 
vi skal hilse af med, efter at vi har levet os sammen gennem en række 
år. Jeg tænker her på enkelte fra 7. klasse, der nu forlod os, en enkelt 
fra 2. real og så naturligvis 3. real, der fik deres eksamensbeviser over
rakt, og som vi fejrede om aftenen ved en lille sammenkomst med dem 
og deres forældre.

Også Inger Riis Laursen måtte vi tage afsked med, meget mod min og 
mange andres vilje, men der var ikke noget at gøre. Vi takker hende 
hjerteligt endnu en gang for de to år, hun har været ved skolen, og 
ønsker hende held og lykke i fremtiden!

Det samme ønske vil jeg gerne give Loftkærs med på vejen. Vi havde 
regnet med at beholde dem iblandt os en række år endnu, men i efter
året fik Toftkær tilbudt en stilling i London, som han - meget forståe
ligt - ikke syntes, han kunne sige nej til, og nu følger resten af fami
lien efter, dog -4- Troels, der fortsætter sine studier herhjemme. Toft
kærs er altid gået varmt ind for skolen, og fru Toftkær har siddet i 
forældrerådet i snart mange år. Vi har ikke altid været enige der, som-
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Fra Borrevejle 1960. Vi nyder vandet.

me tider endda temmelig uenige, men det har aldrig gjort noget skår 
i vort forhold til hinanden, og det afgørende i friskolen har vi altid kun
net mødes i. Toftkærs har på deres egen måde været med til at sætte 
præg på skolen og skolekredsen; de var altid levende med og aldrig 
bange for at gøre en indsats, når det trængtes. Jeg tror, vi er mange, 
der vil savne dem, når de nu - i hvert fald indtil videre - slår sig ned 
i England. De har ønsket at blive stående i kredsen alligevel. Det hånd
slag siger vi dem tak for. Og vi siger dem hjertelig tak for årene ved 
skolen, samtidig med at vi ønsker, de må befinde sig vel, når de nu slår 
deres teltpæle ned ved Themsen.

- De sjællandske friskolers årsmøde den 24. og 25. juni i Tømmerup 
friskole ved Kalundborg blev også i år en god oplevelse. Vi havde en 
lidt hed diskussion om lørdagen om undervisningspligten, hvor det kneb 
en del med at finde hinanden, men ellers er det jo godt at få talt fra 
leveren, og søndagen blev en virkelig god dag med gudstjeneste om for
middagen i Ubberup valgmenighedskirke, hvor Uffe Hansen prædikede 
med ord, der i sjælden grad ramte i hjertet. Om eftermiddagen talte de 
to seminarierektorer Høyer-Nielsen fra Gedved og Morten Bredsdorff 
fra Vordingborg, to blændende foredrag, ikke mindst det første, der på 
en usædvanlig måde handlede om øst og vest. Jeg håber, vi ved lejlighed 
kan få Høyer-Nielsen at høre i forældrekredsen.

Hermed er jeg nået til ende med den egentlige årsberetning, men lige 
så naturligt det er ved et skoleårs afslutning at se tilbage på det, der er 
sket, og samle det sammen, lige så naturligt er det at vende blikket frem 
mod det kommende år, mod det, vi går og planlægger, samtidig med at 
vi forbereder os på afslutningen. Der er i år 3 ting, jeg vil nævne.
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8. klasse
Når vi ikke tidligere har kunnet gå i gang med en 8. klasse, skyldes det 
først og fremmest de trange pladsforhold på Kochsvej. Det er imidlertid 
lykkedes at leje et par lokaler i naboejendommen ud mod Frydendals
vej, som ejes af foreningen »Unge mænds vel«, og derved har vi rent 
praktisk fået mulighed for at kunne gå i gang med en 8. klasse. Det er 
to kælderlokaler, det drejer sig om, men som en rent midlertidig foran
staltning skulle de kunne anvendes. Det er ikke meningen, den nye 
klasse skal være friskolen om igen, med blot et år mere. Det er vor 
tanke, den mere skulle ligge på linje med realafdelingen, men med et 
andet sigte, hvilket ikke hindrer, at man i givet fald kan gå fra 8. klasse 
over i 1. real. Da vi væsentligt har måttet holde os til de for hånden 
værende lærerkræfter, får den nogle timer sammen med 1. real - hvad 
der for øvrigt er ganske naturligt - nemlig gymnastik, sløjd og hånd
arbejde, tegning og sang. Den får enkelte timer sammen med 7. klasse, 
nemlig bibel- og verdenshistorie, hvor det for en væsentligt del er andet 
stof end det, de selv havde i 7. klasse, matematik og 2 timers regning. 
Resten - og det er de fleste timer - får de for sig selv, nemlig dansk, 
hvor der vil blive lagt vægt på biblioteksarbejde (brug af håndbøger), 
udfyldning af blanketter og attester etc., engelsk, tysk, regning (2 timer), 
bogføring, erhvervsgeografi, astronomi, arvelighedslære, boliglære og 
skolekøkken (for både drenge og piger). Vi har ved velvilje fra Frede
riksberg kommunes side fået lov at låne skolekøkkenet i Solbjergskolen 
(lige i nærheden) en eftermiddag om ugen. Frode Jørgensens kone, der 
er uddannet husholdningslærerinde med praktisk erfaring i at under
vise netop i den alder, har lovet at tage sig af skolekøkkenet og fru Fri
berg af bogføringen. Resten klarer vi selv. Skulle der fremkomme sær
lige ønsker om et kortere kursus i et eller andet, og vi i øvrigt kan efter
komme det, kan det muligvis glide ind i stedet for nogle af de nævnte 
ting. Vi glæder os til at komme i gang i håb om, at nydannelsen vil 
blive et forfriskende indslag i skolens liv.

Fordelingen mellem 8. klasse og 1. real er meget ligelig. Af den hid
tidige 7. klasses 22 elever er 4 gået ud. De resterende 18 fordeler sig 
med 8 til 8. klasse og 10 til 1. real, hvortil kommer enkelte nye udefra, 
nemlig 1 til 8. klasse og 3 til 1. real.

Idrætsdag og skolefane
I løbet af det sidste årstid godt og vel er der kommet et vist samarbejde 
i gang mellem de skoler i Storkøbenhavn (26 i alt), der får tilskud efter 
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friskoleloven. Foreløbig er det skolelederne, der har søgt kontakt med 
hinanden og nedsat et udvalg til varetagelse af fælles interesser, men vi 
håber, det efterhånden vil gro, så lærerne og også gerne forældrene kan 
få fornøjelse af det. Vi påtænker i hvert fald et fælles lærerstævne en 
gang til vinter. Disse skoler udgør en meget broget flok med vidt for
skellige synspunkter og af forskellige konfessioner, og jeg vil indrøm
me, jeg til at begynde med stillede mig ret skeptisk overfor tanken om 
et samarbejde. Jeg har imidlertid konstateret, at der i hvert fald er 
nogle skoler, vi har ikke så lidt til fælles med i synspunkter eller være
måde, og hvor et samarbejde derfor vil føles naturligt. Der er heller 
ikke noget i vejen for, at skoler, der arbejder ud fra helt forskellige 
synspunkter, kan give hinanden inspiration på visse områder. Jeg tror 
derfor efterhånden, der kan gro noget op fra den lille spire, vi er be
gyndt med.

Hvorom alting er, så er vi indenfor foreningen blevet enige om at 
arrangere et fælles skoleidrætsstævne for de skoler indenfor sammen
slutningen, der vil være med. Stævnet linder sted den 21. september på 
Gladsakse stadion, som vi har fået stillet gratis til rådighed, og hvor 
der også er svømmebassin. Og nu kommer det bedste: Da jeg ved for
ældremødet den 6. juni nævnte disse planer og samtidig beklagede, at 
vi ikke havde nogen fane, vore elever kunne marchere ind under, blev 
der omgående sat en indsamling i gang, og den gav på stedet 
254,01 kr., hvorpå en af de tilstedeværende forældre, Jørgen Nissen 
Lund, som mange vil huske fra vore håndboldkampe i Borrevejle, 
erklærede, at han ville give resten, i sandhed en fornem gave, som vi 
ikke kan takke nok for! Jeg var ganske overvældet, for vel var min be
mærkning ikke helt uskyldig, men så øjeblikkelig og storstilet en virk
ning havde jeg nu ikke drømt om. Siden har tilmed en anden af for
ældrene, gørtler Vilhelm Bjerre, tilbudt at lave spyddet, et tilbud, som 
vi ligeledes er meget taknemlige for! En fane, man får på den måde, 
er mere værd end det, den koster i penge. Vi siger hjertelig tak til alle, 
der har bidraget, og så glæder vi os til den dag, den skal indvies!

Egen skolebygning
Jeg lader bomben springe, hvis det ikke allerede er sivet ud: Vi har købt 
en skolebygning! Endelig, endelig lykkedes det. Jeg tør næsten ikke tro 
det, men det er rigtigt. Overskriften burde stå med flammende rødt. 
Forhandlingerne har stået på de sidste måneder, og vi har som bekendt 
ikke turdet sige noget af frygt for, at det alligevel skulle glippe. Men 
nu er det i orden. Vi har skrevet under fra begge sider. Det skete ikke 
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mange dage efter afslutningen, men vi kunne altså ikke nå at få med
delelsen frem der. Det drejer sig om Østersøgades gymnasium, som har 
fået grund i Gentofte, hvor de skal til at bygge. Vi kan altså ikke flytte 
ind, før de har bygget færdig, og det varer vel et par år eller tre, måske 
mere, men alene det, at vi nu har det at se frem til! Det er en stor og 
solid bygning, så nu får vi plads, også mere end vi kan bruge fore
løbig, men resten får vi nok lejet ud. Vi har allerede så småt forhand
linger i gang i så henseende. Beliggenheden er central - og smuk - med 
fine trafikforbindelser. Det kan næsten ikke være bedre. Naturligvis er 
det en gammel skole, men jeg tror, vi kan få os indrettet godt. Det kom
mer til at koste penge, hvor meget tør jeg ikke sige her, men vi får brug 
for alt, hvad vi kan skrabe sammen. Det går nok altsammen. Det skal gå.

Det første, vi nu skal gøre, er at få skolen omdannet til selvejende 
institution, så vi kan få statslån i bygningen. Som hidtidig indehaver 
af skolen indbyder jeg derfor, i samråd med foreningen Bordings fri
skoles venner, alle medlemmer af skolekredsen og alle medlemmer af 
Bordings friskoles venner til

stiftende generalforsamling
i Forhåbningsholms allé 20 tirsdag den 12. september kl. 20.

Dagsorden vil blive udsendt senere, men på dette møde regner vi med 
at være nået så vidt med vore forhandlinger med undervisningsministe
riet og med komiteen for Dronning Caroline Amalies asylskole, at vi 
kan give alle fornødne oplysninger.

Det blev en lang beretning, men nu er jeg færdig. Til slut et vel
kommen til de nye elever og deres forældre. Velkommen til vore nye 
medarbejdere: Karen Lisby, Elin Friberg og Ida Jørgensen. Og så tak 
for følgeskabet hidtil, ikke mindst tak til dem, der har gjort deres til, 
at vi nu er nået så vidt, at vi kan begynde at se hen til den dag, da vi 
kan hejse flaget over vor egen skole.

Sigrid og Frede Bording.



Vennevise
om Frede Bordings frieri til Sigrid Hansen, 

hvorom der er rejst en statue ved Borrevejle Vig - samt ved 
Crome & Goldschmidt.

Mel.: Flickorna i Småland . . .
Nu kan det åbenbares, hvad et fåtal har vidst:
Vi ses i Borrevejle næste år og lissom sidst.
Men hvorfor? Jo, fordi det er en årlig pilgrimsfærd 
for dig og mig og alle - men for Bordings dog især.
Det er Grundtvigs skyld det hele - og vi skylder ham en del - 
så vi mindes ham når klokken den er både halv og hel.
Ja, han var ene, han var stor, og længe har hans venner set, 
at han manglede en Bording som 
sin super-profet.

Det var jo her der skete det, hvorom end står gny: 
at kønne Sigrid Hansen mødte Bordings søn fra Ry. 
Hun var al Sjællands ynde udi Snoghøj-gymnastik 
og han al Jyllands vælde udi Grundt-vi-gi-a-nik.
Det er Grundtvigs skyld det hele o. s. v. ...

Han taled om sin store tid på skolen i Soer, 
skønt der var ej at finde efter Grundtvig noget spor. 
Hun snakked om »strapudemaj« og korsstingsbroderi, 
men tabte ganske tråden, mens han bare hængte i.
Det er Grundtvigs skyld det hele o. s. v. ...

Med eet gik solen bag en sky, og fuglene tav, 
mens vigens vande rejste sig som bølger i et hav.
Hun skreg: »Mon det er Ragnarok? Du er jo dog så klog!« 
»Næh, det er Midgårdsormen«, svared han som zoolog.
Det er Grundtvigs skyld det hele o. s. v. ...

»Den kommer når jeg fløjter og er tro som en hund, 
den logrer blot med halen nu, fordi den gik på grund.
Med den og tvende ravne har jeg tænkt at sætte bo, 
så snart jeg ser en pige, der vil skænke mig sin tro«. 
Det er Grundtvigs skyld det hele o. s. v. ...
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Hun svared med et Grundtvig-ord om højhed og blæst 
og trak ham ned på jorden, hvor man altid tænker bedst. 
Så gav hun ham sit jaord og han mælede tilfreds: 
»Jeg tænker mig en børneflok på hundrede og treds«. 
Det er Grundtvigs skyld det hele o. s. v. ...

Nu slutter min beretning her om det frieri, 
hvormed han vandt prinsessen og det halve mejeri. 
Snart danser vi mazurka-hop, så godt som vi nu kan, 
men først vi hilser ham som mest er Borrevejles mand. 
Det er Valdemar den Store, altså Fredes svigerfar, 
som lod sætte der en bauta for et ungt, forelsket par. 
Ja, det er dem (og alle andre), når vi ser det monument, 
der er rejst ved Borrev ej le på 
den græsklædte skrænt.

De går i takt mod solopgang, med blæsten i hår, 
som ungdom vandrer frejdigt frem, så længe verden står. 
For aldrig ældes tro og håb hos dem, der følges kan 
med evighed som baggrund og med østensol foran. 
Det er et af Grundtvigs syner, som er mejslet ud i sten, 
det kan lyse som vor stjerne, for det gælder hver og en. 
Ja, vi skal følges alle sammen - omend ej i samme takt - 
på vor vandring ad vor skolevej, som Grundtvig har sagt.

Grundtvigianerindens mand.



Tre børn i Bordings Friskole

For ca. 10 år siden kom vor ældste ind i tredie klasse i Bordings Friskole. 
I år gik vor yngste ud af syvende klasse, fordi vi skulle flytte herover til 
London. Nogle kan opvise flottere resultater både hvad angår børn og 
år, men ti år og tre børn er dog immervæk en hel del at have - ja, nu 
skriver jeg tilfælles med andre mennesker.

For det var og er jo virkelig den store fordel ved skolen, små skolers 
store fortrin, i hvert fald denne skoles, at det er mennesker ens børn 
og man selv har haft med at gøre, på godt og ondt, i storhed og util
strækkelighed - men mennesker - akkurat som børnene selv og deres 
forældre.

Kaj Munk skriver et sted i sin erindringsbog, »Foråret så sagte kom
mer«, om sit skoleskifte fra Maribo private realskole til gymnasiet i 
Nykøbing. Det var mennesker i Maribo men funktionærer i Nykøbing, 
frk. dit og hr. dat. Man vidste ikke noget om lærernes privatliv, om 
konen var rar eller sur, om hvor mange børn de havde o. s. v. ... »Der 
er nu ikke noget at sige til, at Freddy (Frede) var sur i dag mor, han 
sover vist dårligt i denne tid, men han har nu også meget at tænke på«. 
Eller (for mange år siden) »jeg kom til at sige mor til Karen i dag, 
men hun er nu også næsten ligesom en mor«. Eller (en mørk sur decem
bermorgen også for mange år siden) »nu bliver det dejligt at komme op 
til Anne Marie. Jeg skal tegnet et lys i dag, og så har Anne Marie den 
lille adventskrans, og så læser hun et stykke af Selma Lagerløf««. Man 
syntes måske netop, man selv slog så uendelig dårligt til denne mørke 
morgenstund, desuden »var der så meget«. Gudskelov, at der så var 
nogen, der ville tænde et lys og læse Selma Lagerløf for ens børn.

Eller - navnlig knægtens store optagethed af Bordings historietimer. 
Det var ikke nemt at få ørenlyd, ved middagsbordet, når tiden var inde 
for Tilbagetoget fra Dannevirke eller Den franske Revolution. Og san
gene fra såvel Friskole- som Højskolesangbogen. Begge forældre fik 
lært såvel tekst som melodi til »Gloende fra top til tå«, »På Holmen 
Flerluf Trolle gik«, »Skøn Freja, hun havde et smykke af guld«, og 
mange andre.'Den slags sange kan jo mageligt tage konkurrencen op 
med døgnets indholdsløse sange, hvis blot børnene får lært at synge 
dem, eller rettere - hvis blot nogen synger dem med børnene.

Ved det første klasseforældremøde i en første klasse formulerede Anne 
Marie Mikkelsen Friskolens mål - vist næsten ordret sådan: At lære 
børnene om Vorherre, at give dem kærlighed til folk og fædreland og 
at nære deres fantasi. Havde vi forældre magtet dette på egen hånd?
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Ærligt og redeligt nej. Men det var mål, som vi også havde sat os for 
vore børns opdragelse - hvilken lykke da, at finde en skole, som vi 
stemte sammen med, som netop blev den hjælp, det supplement, som 
nutidshjem vist ikke kan undvære.

Det skal ikke undervurderes, at børnene jo også lærte godt i skolen, 
men når de og vi nu her i udlændigheden samstemmer i at »det var 
vel nok en god skole«, så er det det, som skolen gav af menneskelige 
værdier, der tæller mest.

Af ovenstående kan det måske se ud, som om forholdet mellem skolen 
og undertegnede altid har været lutter idyl. Det er langtfra tilfældet, 
og Bording og jeg har jo haft gode muligheder for at »udveksle menin
ger« i de mange år i forældrerådet. Men sådan er det jo og skal det 
være i menneskelige forhold - mellem skole og hjem som f. eks. mel
lem ægtefæller. Ingen må »sætte sig på« nogen - i hvert fald ikke ret 
længe ad gangen.

Det var og er en god skole. Tak for alt - og gid den må lykkes og 
trives også i fremtiden.

De bedste hilsener til alle gode venner i lærer- og forældrekreds.
Else T o fikær Jensen, 
184 Oakwood Court, 

London W. 14, 
England.



Skolekomedie

Der var på lærerrådsmødet almindelig enighed om, at i år måtte det 
være 2. real, som skulle opføre skolekomedien. Enighed, ja, det vil sige: 
forstanderen forholdt sig neutral (han var også uden for farezonen), og 
2. real’s klasselærer forholdt sig - efter et par forfejlede pareringer - 
tavs i erkendelse af, at den dømte kun får lejlighed til en kortere ud
talelse efter domsafsigelsen. Men ellers var der enighed: »Os kan det 
bestemt ikke blive, vi optrådte jo i fjor«. »Ja, vi har simpelthen slet 
ikke tid i år«. »Det skal ikke være de små denne gang, de var i ilden 
ved julefesten - det var et stort arbejde . . .« O. s. v., o. s. v. - Det blev 
2. real.

Hvorfor egentlig prøve at knibe udenom? - At lave komedie tager 
tid, både for elever og lærer. Ja, men eleverne har vel tid nok, og læ
reren arbejder jo alligevel i døgndrift. - Det er nok også svært at få 
noget ordentligt ud af arbejdet. Måske, men man må bare gøre det så 
godt, man kan. - Et velegnet stykke er vel ikke så let at få fat i. Ork, 
der er masser af muligheder, masser.

Og når så dommen er faldet, vil enhver skyde betænkelighederne bort 
og i stedet søge de muligheder, den indebærer. - Forfængeligheden mel
der sig først, siden fornuften - og snusfornuften. En vellykket forestil
ling kan ikke undgå at kaste glans over klassen (og det kan tiltrænges). 
Noget fornemt er der også ved foretagendet, noget med klassisk tradi
tion; lærte man ikke i litteraturhistorien om det 16. og 17. århundredes 
skolekomedier, opført af de lærde skolers disciple på latin (og i nøds
fald på modersmålet). Husker man ikke Odense-rektoren Christian Flan
sen og Viborg-præsten Hieronymus Justesen Ranch? Og sammenholdet 
i klassen vil styrkes. Det giver godt kammeratskab, når alle arbejder 
på løsningen af en fælles opgave. Måske kan skolekomedien ligefrem 
kaldes et pædagogisk instrument; det er da i høj grad belærende for 
den enkelte at indordne sig under fællesskabets lov og at betragte sig 
som en lille, men nødvendig brik i den færdige mosaik. For resten må 
det være en smal sag for »instruktøren« at forme og tilslibe »skuespil
lernes« replikker og give dem den rette betoning; og hvor vanskeligt 
er det ikke i en dansktime at lede en halvvoksen til smuk og rigtig op
læsning? Endelig får læreren en enestående lejlighed til at gøre sig til 
eet med eleverne i de fælles bestræbelser og til at lære dem at kende 
som alt andet end netop: elever. Nyttigt, meget nyttigt. Desuden er der 
vel for resten en snes andre lyspunkter i sagen . . .

Men tiden til teoretiske overvejelser er knap. Der skal vælges stykke.
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Eleverne giver mange forslag. Lærerne flere. Og teaterforlagskatalogerne 
flest. Man læser og læser (samtidig med at man passer sin formiddags
plads), og så går det omsider op for en, at et stykkes egnethed langtfra 
beror på noget så simpelt som dets indhold og værdi. Prosaiske elementer 
såsom: spilletid, antallet af dekorationer, arten af dragter, pris for leje 
af rollehæfter og afgift til forfatter er ikke uden betydning. Vigtigst 
er måske personantallet. Det er nok ikke tilfældigt, at katalogernes ind
holdsbeskrivelser og lovprisninger af stykkerne begynder: »Skuespil i 3 
akter, spilletid IV2 time, 3 damer + 4 herrer + bipersoner, 5 dekora
tioner, leje 35 kr., afgift 55 kr. o. s. v.«

Trængsel i S-toget.

Dramatik hos slagteren.
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Udvælgelsen må altså gribes anderledes an! Klassen har 18 elever. 
Alle skal medvirke (det tvinger instruktøren klassen til frivilligt at 
indse), 1 skal være sufflør, rest 17, hvoraf 6 »damer« og 11 »herrer«. 
Nervøst blader man katalogen igennem. Der er intet stykke med »6 d., 
11 h.«, absolut intet. Nærmest dette litterære mindstekrav kommer Hei
bergs »En søndag på Amager« (3 d., 9 h. + bipersoner) »med iørefal
dende melodier, et ypperligt friluftsstykke«, Soyas »En ærgrelse på van
dring« (6 d., 6 h.) »uhyre morsomt og lærerigt« og Skjoldborgs »Wolle 
Krog« (3 d., 5 h. + bipersoner) »stærkt dramatisk, spilles i jysk dialekt«.

Melodier, friluftsteater og jysk mundart må opgives. Instruktøren smø-

Håndværkerne i funktion.

Et »knusende« opgør.
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ger så ærmerne op og klistrer 2 akter og 5 herrer på Soya, som for
håbentlig til sine dages ende vil leve i lykkelig uvidenhed herom. Det 
er for resten ikke så helt let at klistre. Nu har man i 17 år fungeret 
som teateranmelder, mon det ikke er på tide, man begynder at dømme 
lidt mildere?

Så begynder indstuderingen, endelig. Og alle viser sig nu pludselig 
så dejligt hjælpsomme: sløjdlæreren laver med egen hånd en nydelig 
»vægt« til brug i slagterbutikken i 3. akt, matematik- og geografilærer
inden udlåner med glæde sin hvide pryds-turban (den med »guld«-smyk- 
ket), vel vidende at den aldrig bliver til turban mere - efter at have 
siddet på profane hoveder og været befølt af ditto fingre. Sanglærerne 
overlader beredvilligt nr. 5 til prøvelokale for amatørskuespillerne og 
holder i stedet sang blandt sløjdsalens høvlbænke. Forstanderens have
træsko afleveres til brug for skuespillets slagter, og samme slagters ma
damme får om livet et af forstanderparrets gæstelagner, gjort »blodigt« 
med rødt blæk.

Og alle bærer over med klassens i indstuderingstiden lidt anmassende 
og støjende adfærd. En venlig »forælder« overlader os et skønt porce
læns-servantestel fra århundredskiftet til brug i slutscenens knusnings- 
orgie, en anden leverer projektører, en tredje ordner »tæppet«. Og 
eleverne selv viser en helt forbløffende opfindsomhed og rørende offer
vilje. Alt sammen til styrkelse af fællesskabet og sammenholdet. Et par 
laver en halv snes ganske dejlige dekorationer, andre kommer med her
lige klæder, parykker og rekvisitter, nogle opstiller højttaleranlæg og 
båndoptager (med lydkulisser), og mange ofrer time efter time på op
stilling af selve scenen. Instruktøren ofrer cola og wienerbrød. Alt er 
klart. Tæppet kan gå!

Og på premiereaftenen klapper naturligvis alt, som det skal - også 
publikum.

»Nå, men i år var det altså os. Blev der for resten ikke på lærerråds
mødet talt om, at der burde skabes tradition for, at det år efter år skulle 
være 2. real? Men os kan det ikke blive mere, vi får slet ikke tid, des
værre . . .« Andreas Friberg.



Bordings Friskoles Elevforening
Efter generalforsamlingen d. 27/9-60 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer: 
Birgitte Zehngraff, Elin Olesen, Finn Zehngraff, Johs. Bundgård og Frode Jør
gensen. Ved samme lejlighed besluttede forsamlingen at sætte kontingentet op 
til det dobbelte samt at opsætte en »postkasse« på skolen, beregnet til at rumme 
de utallige bidrag til foreningsaftenernes underholdning, som man forventede.

Forrige sæson havde Tage Bording og Ellen Håstrup indledt med en oplæs
ningsaften, og den havde været så vellykket, at vi bad dem indlede også denne 
sæson. Vi blev da heller ikke skuffede. Parret læste en eenakter af Finn Meth- 
ling »Sangen ti] Hanne«, som var velvalgt og vellykket.

13/12 havde vi en intim klaveraften. Pianisten Klaus Jerndorff, som Johs. 
kender fra sit kursus, forklarede og spillede. Det sidste lå bedst for ham, som 
naturligt var, og forklaringerne indskrænkede sig da også til sidst til det mindst 
mulige. Han startede med Bach og sluttede med bravour og Chopin, mens legen 
var god. - Vi havde med forventning i hjertet tømt post-kassen, som Orla og 
Bjarne forlængst havde forarbejdet og sat op i nr. 5. Vi fandt dog ikke, hvad 
vi søgte, nemlig bidrag til underholdning, men derimod et forslag og en bøn. 
Det første gik ud på at udnytte musikudøveme blandt medlemmerne og blev 
imødekommet ved elevforeningsballet. Det andet lød: Kan bestyrelsen ikke sørge 
for at vi får en hvid jul?

27/1-61, elevforeningsbal. Bestyrelsen og en del frivillige nuværende og for
henværende elever arbejdede hele eftermiddagen på at forskønne nr. 5 og nr. 7. 
På væggene ophængtes karikaturer af lærerne i indianerdragt, og Karsten ar
bejdede ihærdigt og med held på at omskabe nr. 5 til et indianertelt ved hjælp 
af crepepapir. Kl. 20 spillede Niels-Henning og hans jazzfolk op og indgav os 
alle en energi, som fik os til at danse næsten uafbrudt til kl. 24.

12/4 fejredes påsken og skolens fødselsdag. Vi havde en fornemmelse af. at 
dette kunne blive sæsonens sidste aften og sørgede derfor for, at den blev ud
fyldt. Først læste gamle elever Strindbergs »Påske«, et alvorligt og lyrisk skue
spil. For derfor at formidle overgangen sang Ida og Johs. et par aktuelle viser, 
og der blev oplæst en munter skildring af livet på skolen, skrevet af en af 
realisterne (den slags skal vi have mere af). Efter kaffen dansede vi til klaver.

Har det knebet med noget i det forløbne år, har det især været kontakt mel
lem bestyrelsesmedlemmerne, og efter min mening vil arbejdet lettes, hvis vi i 
næste bestyrelse får indsat et par af skolens elever. De vil dels have bedre kon
takt med hinanden, dels med skolens elever, som udgør hovedparten af møde
deltagerne.

Tak for i år! På bestyrelsens vegne
Frode Jørgensen.
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Foreningen Bordings Friskoles Venner 
holdt sin ordinære generalforsamling i forbindelse med forældremødet tirsdag 
den 6 juni 1961 i Forhåbningsholms allé 20.

Formanden, folketingsmand K. B. Andersen, åbnede mødet, og på hans for
slag valgtes Haastrup som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens 
lovlige indvarsling, oplæste dagsordenen i henhold til vedtægterne og gav ordet 
til formanden, for at denne kunne aflægge beretning. Af beretningen fremgik 
det, at bestyrelsen havde været meget virksom i det forløbne år, den havde holdt 
en række møder, havde beset bygninger og grunde, hvor der mentes at være 
en mulighed for Bordings friskole, og var nu endelig kommet så langt, at han 
mente, der var en virkelig chance for at erhverve en ejendom, man havde set 
på og fandt egnet. Desværre kunne stedet ikke nævnes, da andre og stærkere 
kræfter også var ude efter netop denne ejendom, og bestyrelsen så meget nø
digt, at der sivede noget ud om foreningens ønske om at erhverve ejendommen. 
Formanden håbede, medlemmerne ville forstå nødvendigheden af, at nærmere 
oplysninger endnu måtte holdes tilbage en kort tid, og regnede med meget snart 
at kunne fremkomme med noget virkelig positivt om sagen. Undervisningsmini
steriet havde sagen til behandling, men et møde med ministeren havde det ikke 
været gørligt at få inden generalforsamlingen. Selv om sagen gik i orden, hvil
ket bestyrelsen nu satte sin lid til, ville der imidlertid gå 2-3 år, inden skolen 
kunne rykke ind i den ejendom ,der var tale om. -

Formanden havde ved sin omtale af tidligere undersøgte muligheder glemt 
at nævne, at forhandlingerne om køb af en grund i Utterslev - hvori man havde 
været stærkt interesseret og som man i fjor mente at have gode muligheder for 
at få - havde ført til et negativt resultat, idet Københavns kommune efter at 
have overvejet spørgsmålet et halvt års tid havde afslået at sælge. Sagen havde 
dog affødt et løfte fra kommunen om en grund på arealerne over for Sundby 
idrætspark, når kommunen til sin tid får truffet bestemmelse om disse arealers 
anvendelse. Bording var ikke så glad for en flytning af skolen til Amager, især 
af hensyn til de mindre børn.

Ingen havde noget at sige til formandens beretning, og heller ikke til regn
skabet, der forelagdes af Kragh, fremkom der nogen bemærkninger.

Der forelå ingen forslag, og man gik til næste punkt, valgene. Disse foregik 
i rask tempo, da alle var genvalg. Harald Olesen og Sondergaard blev således 
siddende som bestyrelsesmedlemmer, Erik Anker-Møller som suppleant til be
styrelsen, direktør Holst og Viggo Frederiksen som revisorer og Arnkjær som 
revisorsuppleant.

Under eventuelt ønskede ingen ordet, og dirigenten kunne slutte generalfor
samlingen.
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Regnskab for 1960-61
Indtægt Udgift

Bidrag fra 92 medlemmer................................................ 5.585,00
restancer fra 1959-60 ........................................... 195,00
forudbet. for 1961-62 ............................................ 265,00

Gaver ................................................................................. 130,00
6.175,00

Renter Bikuben .................................................................. 1.162,36
postgiro .................................................................. 3,81

Kontorartikler og porto ..................................................... 52,80
7.341,17 52,80

Beholdning 31/3 60 og 31/3 61 ....................................... 20.834,53 28.122,90
28.175,70 28.175,70

Specifikation af beholdning 1960 1961
Kontant ............................................................................... 0,00 0,00
Postkonto nr. 101395 ......................................................... 57,29 363,10
Bikuben, St. Kongensgade ................................................. 20.777,24 27.759.80

20.834,53 28.122,90

H. V. Kragh.

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt, ligesom beholdnin
gens tilstedeværelse er konstateret, idet det bemærkes, at der pr. 1/3-60 er op- 
sagt 20.000 kr. til udbetaling 1/12-60, men at beløbet ikke er hævet pr. 2/5-61.

København, den 2. maj 1961. H. Holst. V. Frederiksen.



Realeksamen
er bestået af Karen Skåning, Kirsten Houmann Olesen, Bo Lebech, Bjarne Laur
sen, Merete Janbo, Signe Gotved, Per Gunder, Jens Skåning, Ebbe Monrad Møl
ler, Anders Peter Andersen, Orla Faber Christiansen, Agnete Trier Møller, An
nette Berg og Hans Keiding.

Gaver til skolen
En smukt udstoppet skovskade fra ovennævnte klasse i forbindelse med afslut
ningen. Endvidere en do. rødhals fra Per Gunder, et norsk ørnegylp fra Knud 
Huus, en guldsmed og en løvgræshoppe fra Bjarne Laursen og en træhveps fra 
Asger Søndergård. - Familien Tribler har givet 100 kr. til skolen til frit brug. 
Dertil kommer gaverne i forbindelse med sølvbryllupsfesten: et filmsapparat fra 
forældrene og et flag fra eleverne.

Vi siger hjertelig tak! Og tak for den skolefane, der står omtalt andetsteds, 
og som vi glæder os meget til. F. B.
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Fortegnelse over eleverne
August 1961

3. realklasse:
Niels Frandsen. Rorup pr. Lejre.
Karsten Noe-Nygård. Øster Voldgade 7. K.
Lise-Bente Hjarde, Hillerødgade 124, F.
Peter Gessø Storm. Ålekistevej 83, Vanløse.
Poul Wilhelmsen. Cæciliavej 48, Valby.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19. K.
Pierre Miehe Renard, Østerbrogade 96, 0.
Tage Andersen. Islevhusvej 57, Brønshøj.
Uffe Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Lars Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.
Astrid Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Hanne Cordius Nielsen. Præstevænget 13, Ballerup.
Anne Sofie Korf, Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Toppen 5, Gladsakse.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15. N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.
Niels-Henning Pedersen. Osted pr. Roskilde.

2. realklasse:
Inger Margrethe Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Steen Buch Jensen, Bartholinsgade 5, K.
Mogens Gaffron Hansen. Mimersgade 100, N.
Aksel Bording, Islevhusvej 25, Brønshøj.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
Kim Høg Madsen, Havdrupvej 5, Brønshøj.
Karen Nielsen, Frederikkevej 12. Hellerup.
Carl Arnkjær, Kilholmsvej 8, Vanløse.
Annemarie Andersen, Hclgesensgade 1, 0.
Inger Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Valby.
Niels Erik Andersen, Urbansgade 2, 0.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Nanna Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Marianne Jacobsen, Pileallé 55, F.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen. Knuthenborgvej 13, Valby.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Valby.

31



1. realklasse:
Kjeld Rønnest Nielsen. Sdr. fasanvej 37. F.
Connie Hansen, Lønstrupvej 39, Vanløse.
Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Karen Margrethe Holm. Mynsters vej 1, V.
Ellen Marie Friis, Lyongade 9, S.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Winnie Bårsøe, Neptuns allé 18. Kastrup.
Line Merete Ege, Toppen 5, Gladsakse.
Bodil Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
Folke Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Winnie Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Ida Sofie Garde, Thorupgårds allé 15, Vanløse.

8 klasse: Niels-Lau Ervill. Vinkelager 42, Vanløse.
Søren Friberg, Glumsøvej 22, Brønshøj.
Lone Nielsen, Bogtrykkervej 32, NV.
Leif Husum, Strandegårdsvej 43, Hvidovre.
Finn Stegeager. Arkonagade 17, V.
Birthe Røper, Hoffmeyersvej 5, F.
Vibeke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Jane Nielsen. Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.

7. klasse: Hans Tørsleff, GI. kongevej 161, V.
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg.
Mogens Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B. V.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Elsebeth Bohnke, Valby langgade 133, Valby.
Henrik Stage Nielsen. Edelsmindevej 1 B. Brønshøj.
Gunver Bording, Hvidovrevej 95, 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.
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.
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Dorthe Monrad Møller. Havdrupvej 62, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Lisbeth Christensen. Hamletsgade 22, N.

6. klasse: Inger-Marie Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Annette Borre, Korsørgade 17, 0.
Åse Lund Knudsen, Jupitervej 20, Vanløse.
Søren Grove, Petersborgvej 4. 0.
Lisbeth Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Gunnar Steen Nielsen, Smallegade 40 A. F.
Jens Ømark Andersen, Ndr.ringvej 18, Glostrup.
Flemming Bo Weiss, Engtoftevej 4, V.
Sven-Tyge Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Mikal Bing, Nyvej 15, V.
Peter Lennart Flansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Berit Wideborg, Vesterbrogade 208, V.
Helle Antoinette Fleron Jacobsen, Pileallé 23, F.
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 Lob, Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

5. klasse: Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Peter Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Connie Bårsøe, Neptuns allé 18, Kastrup.
Lise Anker-Møller, GI. Kongevej 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, Rugvænget 21, Ballerup.
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.
Henrik Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
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Peter Holst Nielsen, Vester fælledvej 7, V.
Kirsten Engel, Birkedommervej 72, NV.
Bent Storgård, Valby langgade 20, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.

4. klasse: Birgitte Borre, Korsørgade 17, 0.
Jesper Lauritzen, Falkonerallé 57, F.
Anne Lau Nielsen, Banemarksvej 43, Brøndbyvester pr. Glostrup.
Bjarne Munk Christensen, Hans Egedesgade 23, N.
Niels Erik Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Hvidovrevej 95, 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.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
Anders Peter Lund, Nyropsgade 45, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
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.
Peter Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
Hans Bahnson Almdal, Bjerregårdsvej 16, Valby.

3. klasse: Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Carsten Nordholt Jensen, Gammeltorv 18 A, K.
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
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, Østerbrogade 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.
Knud Åge Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Marianne Maxsø, Rødovrevej 277, Vanløse.
Henrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
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Rasmus Bennike, Thurøvej 10, F.
Finn Egil Schleimann, Islands brygge 17, S.

2. klasse: Birgit Møller, Frydenstrands allé 9, Hvidovre. 
Benny Qvist Petersen, Sdr. fasanvej 42, Valby. 
Peter Michael Hauberg, Nyborggade 3, 0.
Hans Christian Wegge, Mimersgade 110, N.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby. 
Birthe Charlotte Nielsen, Frydendalsvej 32, V.
Erik Poppe-Petersen, Vigerslev allé 302, Valby.
Jens Thomas Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup. 
Lise-Lotte Borre, Korsørgade 17, 0.
Klaus Karup Pedersen, Carit Etlarsvej 13, V. 
Dan Plambek, Jydeholmen 3, Vanløse.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Bjørn Hoel, Jerichausgade 36, V.
Andreas Clausen, Egernvej 37, F.
Bjarne Buchleitner, Lyrskovgade 34, V. 
Michael Pedersen, Steenstrups allé 5, V. 
Svend Arne Grumløse, Korsørgade 17, 0. 
Anders Olav Skeie, Dr. Priemesvej 11, V. 
Tine Sallyman, Dronningensgade 79, K. 
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0. 
Richard Kokholm Erichsen, Klitmøllervej 52, Vanløse. 
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.

1. klasse: Vibeke Biering-Sørensen, Østbanegade 29, 0. 
Birgitte Rossini, Ndr. fasanvej 46, F.
Sine Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. 
John Friedrichsen, Bakkekammen 7, Brønshøj. 
Annette Magle, Nørrekær 12, Valby.
Vagn Floumann Olesen. Ejbyvej, Skovlunde.
Carsten Jørgensen, Livøgade 11, 0.
Kristian Søndergård, Tårbækdalsvej 12, Klampenborg. 
Thomas Hauberg, Nyborggade 3, 0.
Peter Marinus Andersen, Gullandsgade 2, S.
Steen Behrens Egesø, Katrinedalsvej 50, Vanløse.
Jens Jensen, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.
Birthe Røddik, Lyrskovgade 14, V.
Ingrid Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand. 
Niels Krøyer Dahl, Schlegels allé 4, V.
Bo Jensen, Monrads allé 1. Valby.
Vibeke Junge, Pasteursvej 7, V.
Lars Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
Christian Clausen, Egernvej 37, F.
Grethe Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
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Skolekredsens medlemmer
August 1961

Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregåidsvej 16, Valby. (Va. 6370).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57. Brønshøj.

(Be. 9285).
K. B. Andersen og frue, folketingsmand. Urbansgade 2, 0. (Tr. 4993).
Chr Westergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.

(Be. 3653).
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (Lu. 4485).
Karen Andersen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (Da. 3664 v).
Gunnar Ømark Andersen og frue, overbetjent, Ndr. ringvej 18, Glostrup. 

(96 67 37).
Ole Chr. Andersen, styrmand, Gullandsgade 2. S. (Am. 1138).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Kogevej 275 B. Valby. (78 36 35).
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor. Kilholmsvej 8, Vanløse. (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, Thurøvej 10, F. (Fa. 7213).
Elmer Berg og frue, læge, dr. med., Kirkevænget 12, Valby. (Va. 8803).
Oluf Berthelsen og frue, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Valby. (Va. 479 u). 
Leif Biering-Sørensen og frue, auditør, Østbanegade 29, 0. (Tr. 1898).
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe Blanche Birch. Overskousvej 9, Valby. (Va. 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. (Lu. 2677). 
Alfons Bohnke og frue, maler, Valby langgade 133, Valby. (Va. 869 y). 
Frede Bording og frue, forstander. Islevhusvej 25, Brønshøj. (Be. 6919). 
Tage Bording og frue, overlærer, Hvidovrevej 95, Hvidovre. (75 41 00). 
Frode Borre og frue, laborant, Korsørgade 17, 0.
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, M.A.A., Knivholtvej 9, F. (71 87 91).
Ole Brynæs og frue, organist, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby. (88 00 33).
Andreas Buchleitner og frue, bager, Lyrskovgade 34, V. (Ve. 5909 v).
Niels Bundgård og frue, valgmenighedspræst, Pileallé 19 A, F. (Ve. 4111). 
Arnold Bårsøe og frue, vand- og gasmester, Neptuns allé 18, Kastrup. (50 24 10). 
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig. Buskager 12, Vanløse. (71 04 49). 
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø

borg. (Sø. 9087).
Ole Christensen og frue, souschef, Hans Egedesgade 23, N. (No. 4305 x). 
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Æg. 6084). 
Tage Christensen og frue, underdirektør, Svinget 12, S. (Su. 242).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0. (Ry. 7373). 
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Willy Christiansen og frue, sølvsmed, Schacksgade 3 A, K. (Pa. 789 y).
Helge Clausen og frue, direktør, Egernvej 37, F. (Fa. 4970).
K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V. (Eva 9672).
Poul Dam og frue, lærer, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Nanna Damsholt, lærerinde, stud, mag., Åbakkevej 62, F.
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fa. 1602).
Svend Davidsen, gymnastiklærer, stud, mag., Borgm. Godskesens plads 3, F. 

(Fa. 1602).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, St. Paulsgade 14, K. (By. 6005).
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).
Villy Egesø og frue, stud, polyt., Katrinedalsvej 50, Vanløse.
Arne Egsmark og frue, varmemester, Vester søgade 4, V. (C. 2664 a).
Jan Isbrandtsen Engel og frue, kordegn. Birkedommervej 72, NV. (Ta. 107).
Harry Carlo Erichsen og frue, kunstmaler, Klitmøllervej 52, Vanløse. (Be. 9977).
Erik Eriksen og frue, disponent, Willemoesgade 14, 0. (Øb. 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse. (Da. 6959).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand. (Hundige 305). 
Svend Frandsen og frue, gårdejer, Engskelsgården, Rorup pr. Lejre. (Osted 62). 
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fa. 4364).
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (Go. 2643).
Heinrich Friberg og frue, snedkermester, Glumsøvej 22, Brønshøj. (Be. 4416).
Lewis John Friedrichsen og frue, slagtermester, Bakkekammen 7, Brønshøj. 

(Ta. 854).
Aksel Friis og frue, revisor. Lyongade 9, S. (Su. 8342).
Johann Garde og frue, ekspeditionssekretær, Thorupgårds allé 15, Vanløse. 

(71 21 26).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
Åge Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (No. 6019).
Svenn Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Ta. 7649 x).
C. F. Grove og frue, landsretssagfører, Petersborgvej 4, 0. (Tr. 4797).
Åge Grumløse og frue, sekretær, Korsørgade 17, 0.
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Solsortvej 26. F. (Go. 6994).
Holger Gundesen og frue, kontorchef, Godthåbsvej 121, F. (Fa. 8326).
Tage Haastrup og frue, seminarielektor, cand. teol., Drosselvej 42, F. (Fa. 5040).
Henning Hansen og frue, arkitekt, Bjerregårdsvej 8, Valby. (Va. 4668).
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Sø. 8031). 
'Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Søndervangs allé 3, Valby. 
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge. Knuthenborgvej 13, Valby. (Va. 8841). 
Erik N. J. Hansen og frue, maskinløjtnant, Fiskedamsgade 16, 0. (Øb. 3454 v). 
Kaj O. Hansen og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Vanløse. (71 29 74).
Thyge Gaffron Hansen og frue, målerkontrollør, Mimersgade 100, N.
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Hyrdevangen 54, NV. (Be. 4240).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, Herluf Trollesgade 23, K. (By. 7547).
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Ellen Margrethe Hauberg, børnehavelærerinde, Nyborggade 3, 0. (Ry. 7974 u).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (No. 8921 x).
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0. (Ry. 7739 x).
Gerda Hjarde, detailhandlerske, Hillerødgade 124, F. (34 11 95).
Kolbjørn Hoel og frue, turistchauffør, Jerichausgade 36, V. (Ve. 8836).
Herman Hoffmark og frue, komponist, Toftegårds allé 41, Valby. (Va. 3260).
Poul Holm og frue, provst, Mynstersvej 1, V. (Eva 4183).
Harry Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Valby. (Va. 3067).
Einar Husum og frue, overbetjent, Strandegårdsvej 43, Hvidovre. (78 35 06).
Knud Huus og frue, overlærer, cand. mag., Sønder boulevard 45, V. (Ve. 1065).
Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (87 52 48).
C. F. Jacobsen og frue, civilingeniør, dr. phil., Pileallé 55, F. (Eva 5654 y).
Kate Fleron Jacobsen, redaktør, Pileallé 23, F. (Eva 6753).
Sven Åge Janbo og frue, bogholder, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 10601).
Jens Jørn Jensen og frue, automobilhandler, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.

(Be. 8225).
Knud Jensen og frue, frisørmester, Bartholinsgade 5, K. (By. 3093 u).
Gunnar Jensen og frue, ingeniør, Gammeltorv 18 A, K. (C. 714).
Frede Skov Jensen og frue, montør, Aldershvilevej 169, Bagsværd. (98 45 41).
H. Lassen Jensen og frue, pedel v. lærerhøjskolen, Borups allé 192, NV.

(Ta. 6369).
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, 184 Oakwood Court, 

London W. 14.
Otto Jensen og frue, trykkeriarbejder, Monrads allé 1, Valby. (30 20 20).
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (No. 2307).
E. Junge og frue, inspektør, Pasteursvej 7, V. (Eva 2496).
H. P. Jørgensen og frue, arkitekt, Åvendingen 19, Brønshøj. (Be. 7165).
Auge Jørgensen og frue, lagerchef, Sølvgade 34 B, K.
Frode Jørgensen og frue, lærer, Pilegårdsvej 81, Herlev.
Knud Jørgensen og frue, tømrermester, Livøgade 11, 0. (Ry. 3727).
Åge H. Kampp og frue, lektor, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby. (Va. 2594 v).
Karl Klavsen og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV.

(Æg. 7421).
Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. fasanvej 63, F. (Fa. 3361).
Mogens Klitgård-Poulsen og frue, disponent, Overgaden oven vandet 38, K. 

(Am. 5191 x).
Aksel V. Knudsen og frue, civilingeniør, Godthåbs have 16, V. (Fa. 4659 v).
Viggo A. Knudsen og frue, entreprenør, Folehaven 11, Valby. (Va. 7699 u).
Hother Lund Knudsen og frue, læge, Jupitervej 20, Vanløse. (Da. 10031).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (By. 6913 x).
H. V. Kragh og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Valby. (Va. 4048 x).
Povl Larsen og frue, grosserer, Antoinettevej 4, Valby. (Va. 8800).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V. (No. 5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Hvidovre. (78 31 17).
Fru Ragna Larsen, Jansvej 9, S. (50 81 26).
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Mogens Lassen og frue, magister, Bjørnsonsvej 90, Valby. (Va. 9265).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F.

(Go. 7878).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brønshøj. (Be. 5561). 
Karen Lisby, lærerinde, Fagotvej 78, Herlev. (94 57 04).
Jørgen N. Lund og frue, varmemester, Nyropsgade 45, V. (By. 9945 a). 
Gerhard Løb og frue, korrespondent, Nybro vænge 50, Lyngby. (87 29 51). 
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brønshøj. (Be. 5793 v). 
Hans Reesen Magle og frue, arkitekt, Nørrekær 12, Valby. (75 35 78).
Fru Henny Malmstrøm, Vendsysselvej 37, F. (Fa. 5547 v).
Hans I. P. Maxsø og frue, vognmand, Rødovrevej 277, Vanløse. (70 11 62). 
Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (Da. 3664 v). 
Jon Monrad Møller og frue, lektor, Havdrupvej 62, Brønshøj. (Be. 5448).
Harald Chr. Møller og frue, fabrikant, Bramslykkevej 10, Valby. (Va. 2942 x). 
Arne Møller og frue, værkfører. Frydenstrands allé 9, Hvidovre. (78 57 09).
Ejgil Hallas Møller og frue, værkfører, Jerismosevej 18, Greve strand. (90 01 54). 
Peer-Olav Witter Nervil og frue, antikvitetshandler, Folkvardsvej 17, F.

(Fa. 832).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Strindbergsvej 78, Valby. (Va. 8713).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Helelrup. 

(He. 1819).
Gerda Holst Nielsen, forretningsbestyrer, Vester fælledvej 7, V. (Ve. 9448).
Fru Inga Nielsen, Bogtrykkervej 32, NV.
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (94 20 83).
Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40). 
Martha Nielsen, inspektør, Frydendalsvej 32, V. (Ve. 3666).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 10939). 
Poul Nielsen og frue, murer, Banemarksvej 43, Brøndbyvester pr. Glostrup. 

(96 27 51).
Erik Olaf Nielsen og frue, repræsentant, Edelsmindevej 1 B, Brønshøj. 

(Be. 3437).
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40 A, F.
Ib Rønnest Nielsen og frue, tømrermester, Sdr. fasanvej 37, F. (Go. 8273).
Arne Noe-Nygård og frue, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, K. (Pa. 6580). 
Harald Olesen og frue, murerformand. Kirkevej 45, Brønshøj. (Be. 3041).
H. Houmann Olesen og frue, plantagebestyrer, Ejbyvej, Skovlunde. (94 44 05). 
Asger Olsen og frue, fabrikant, Frederiksberg allé 8, V. (Hi. 1733).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K.
Åge Olsen og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Valby. (Va. 3682 y).
Ludvig Orneborg og frue, frisørmester, Smallegade 40, F. (Go. 4160).
Niels Pedersen og frue, forstander, Osted fri- og efterskole pr. Roskilde. 

(Osted 81).
David Axel Pedersen og frue, fritidshjemslærer, Steenstrups allé 5, V. 

(35 33 69).
Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
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Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Eva 5856).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup. (50 33 89).
Frederik Chr. Peschardt og frue, kontorassistent, Allégade 6, F. (Ve. 1419 u).
Vagn Petersen og frue, rangermester, Sibbernsvej 5, Valby. (Va. 3894 y).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Valby. 

(30 23 01).
Benny Plambek og frue, frisør, Lauravej 13, Valby. (Va. 2245 y).
Kaj Vilh. Poppe-Petersen og frue, overassistent, Vigerslev allé 302, Valby.

(Va. 1593).
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0.

(Tr. 2911).
Bendt Vibe Ringsted og frue, læge, Østerbrogade 96, 0. (Øb. 7866).
J. A. Rossini og frue, maskininspektør, Ndr. fasanvej 46, F. (Go. 638 y).
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, Lyrskovgade 14, V. (Lu. 5501).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Sø. 7950).
Erik Røper og frue, fuldmægtig, Hoffmeyersvej 5, F. (71 66 48).
Anne Sallyman, lægesekretær, Dronningensgade 79, K.
Jørgen H. Schleimann og frue, journalist, Islands brygge 17, S. (As. 3112).
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67. Kastrup. (50 28 24).
Floiger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (By. 1406 v).
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent. Hesseløgade 4, 0. (Ry. 3007).
Einar Skeie og frue, læge. Dr. Priemesvej 11, V. (Eva 1142).
Emil Pedersen Skåning og frue, teknisk tegner. Elmegade 25, N.
H. N. Stegeager og frue, chauffør. Arkonagade 17, V. (Va. 6621).
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, Valby langgade 20, Valby. (Va. 247 x).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Älekistevej 83, Vanløse. (71 51 84).
Niels Søe og frue, præst, Ved Sønderport 9, S. (Su. 3012).
Poul Søndergård og frue. stud, silv., Tårbækdalsvej 12, Klampenborg.
Jørgen Søndergård og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Vanløse. (71 15 56).
Holger Tribler og frue, ingeniør, Blåmejsevej 1, Glostrup. (9624 21).
Svend Tørsleff og frue, trikotagehandler, GI. kongevej 161, V. (Eva 8741).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandler, Rødstensvej 14, Flellerup. (Ge. 7609).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Su. 373).
Erling Vedsegård, fabrikant, Sdr. fasanvej 42, Valby. (Va. 8580).
William Wegge og frue, ingeniør. Mimersgade 110, N.
Jørgen Weidlich og frue, ingeniør, Nørregårdsvej 170, Vanløse. (70 28 18).
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Engtoftevej 4, V. (Ve. 459 x).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Minna Winding, børnehavelærerinde, H. Schneeklothsvej 13, F. (Go. 344 u).
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N. (Æg. 979).
M. Hieronymus Zeuthen og frue, præst, Rugvænget 21. Ballerup. (97 27 12).
Jørgen West Ørngreen og frue, direktør, Vesterbrogade 208, V. (Ve. 9382).
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