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BORDINGS FRISKOLE
1962
Statens pædaqoqiske Studiesamling

København

Den selvejende institution
Bordings friskole
har foreløbig til huse på Kochsvej 36, København V. Skolen oprettedes
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 mate
matik. Gennem historiefortællingen, der omfatter såvel bibelhistorie
som verdenshistorie, Danmarks og Nordens historie, tilstræbes det, at
børnene lærer at lytte, så sjæl og sind næres deraf og udvikles derved,
samtidig med at det fantasiens liv, der netop har hjemme hos børn, på
naturlig 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 for
ældede tværtimod stadig viser deres livskraft i den forjagede og ner
vøse 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, så
fremt vi finder dem egnede og frugtbare.

Til skolen er der i overensstemmelse med den nye skolelov knyttet
en 3-årig realafdeling, der slutter med realeksamen. Fra realafdelingen
er der under samme vilkår som fra andre realskoler adgang til gym
nasiet, evt. til studenterkursus.
Skolen er statsanerkendt og får statstilskud, dels efter friskoleloven, dels
efter lov om tilskud til private realskoler.

Statens tilsynsførende ved friskolen:
Seminarielektor, cand. teol. Tage Haastrup.

Skolens styrelse
Folketingsmand K. B. Andersen, formand.
Landsretssagfører C. F. Grove, næstformand.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer.
Murerformand Harald Olesen.
Tømrermester Jørgen Søndergård, sekretær.

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 7,00 kr.
Dette kontingent dækker også medlemsskabet i Dansk friskoleforening,
Sjællandske afdeling, som kredsen som sådan er tilsluttet. Det bør til
føjes, at skolekredsen ingenlunde 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, velkomne 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:

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

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 ved
erhvervelsen af Østersøgades gymnasiums bygninger, men netop derfor
er der nu mere end nogensinde brug for al den støtte, der kan ydes
gennem foreningen. Som medlemmer kan optages forældre til nuværende
og tidligere elever i skolen, gi. elever og andre i skolen 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: K. B. Andersen, formand,
H. V. Kragh, kasserer og sekretær, Harald Olesen og Jørgen Sønder
gård.

Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Biologi med 5. og 7. klasse. Fysik med 6. klasse. Bibelog verdenshistorie med 5., 6. og 7. klasse. Biologi og 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, Nordens historie og oplæsning med 4. klasse. - Klasselærer
for 1. og 4. klasse.
Else Marie Petersen: Dansk og Danmarkshistorie med 2. klasse. Geo
grafi, bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Engelsk med 4. klasse.
Tysk med 6. klasse og med 1. realklasse. Gymnastik med 1. og 2.
klasse samt med pigerne i 3.-4. og 5.-6. klasse. - Klasselærer for 2.
klasse.
Karen Andersen: Dansk og Nordens historie med 3. klasse. Regning,
bibel- og verdenshistorie med 4. klasse. Dansk, oplæsning og geografi
med 5. klasse. Regning og geografi med 7. klasse. - Klasselærer for
3. og 5. klasse.
Tage Bording: Regning og Nordens historie med 5. klasse. Dansk, geo
grafi, Nordens historie og oplæsning med 6. klasse. Dansk, Nordens
historie og oplæsning med 7. klasse. Sløjd med drengene i 5.-6. klasse,
i 7.-1. R. og i 2. R. - Klasselærer for 6. og 7. klasse.

Knud Huus: Engelsk med 5., 6. og 7. klasse samt med realklasserne.
Latin med 2. R. og fransk med 3. R. - Klasselærer for 1. R.
Andreas Friberg: Regning og geometri med 6. klasse. Matematik og fy
sik med 7. klasse. Regning, matematik og fysik med realklasserne. Klasselærer for 2. R.
Frode Jørgensen: Tysk med 7. klasse. Sang med 6. og 7. klasse. Skriv
ning og sang (musik) med 1. R. og med ikke-latinere i 2. R. Dansk
med 3. R. I øvrigt særundervisning. - Klasselærer for 3. R.
Ernst Pedersen: Regning med 3. klasse. Biologi med 3., 4. og 6. klasse.
Tegning og sløjd med drengene i 5.-6. klasse og i 7.-1. R. Gymna
stik og idræt med alle drengene i skolen undtagen i 1. og 2. klasse.
Svømning med elever i 4., 5., 6. og 7. klasse.

Niels Bundgård: Dansk med 1. og 2. R. Tysk med 2. og 3. R.

Ellen Haastrup: Småsløjd med drengene i 3.-4. klasse. Gymnastik, kjole
syning og tegning med pigerne i 7.-1. R. Kjolesyning med pigerne i
2. R. Gymnastik med pigerne i 2.-3. R.
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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.
Børge Gamdrup: Geografi i realklasserne.
Kirsten Liengård: Sang med 1., 2., 3., 4. og 5. klasse. Oplæsning og
formning med 2., 3. og 4. klasse. Småsløjd med drengene i 3.-4. klasse.
- I øvrigt skolens sekretær.
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.

Et mærkeår for Bordings friskole
1961-62 vil komme til at indgå i skolens historie som år, hvor betyd
ningsfulde begivenheder i skolens tilværelse fandt sted.
Alle vil vide, at jeg først og fremmest tænker på den glædelige til
skikkelse. som netop nåede at komme med i sidste årsskrift, erhvervel
sen af Østersøgades Gymnasium’s bygninger som fremtidig ramme om
skolens liv. Nu kan vi kun dele Ø.G.s håb om, at byggeplanerne i Gen
tofte må skride frem i godt tempo, så vi ikke skal vente for længe med
flytningen fra Kochsvej til Østerbro.
Jeg tænker også på det, der skete på generalforsamlingen i septem
ber, hvor det blev vedtaget at omdanne skolen til en selvejende insti
tution. Der er grund til her at gentage den tak til forstander Bording,
som også fandt udtryk den aften. I alle forhandlinger omkring skolens
overgang fra Bordings private skole - den skole, der også helt er hans
værk - og til institutionen Bordings Friskole har Bording kun haft eet
for øje: hvad der på bedste måde kunne tjene skolen og dens frem
tidige arbejde.
Forhåbentlig vil årets to begivenheder ikke ændre skolens indre liv
eller det stærke sammenhold mellem skole og forældrekreds, men alene
betyde bedre rammer om det skolearbejde, som vi i forældrekredsen
værdsætter og respekterer.
K. B. Andersen.

Uddrag af de protokollerede
generalforsamlingsreferater
Stiftelsen af den selvejende institution
Tirsdag den 12. september 1961 kl. 20 afholdtes i Forhåbningsholms Allé 20
stiftende generalforsamling for »Den selvejende institution Bordings Friskole«.
Ca. 180 medlemmer af skolekredsen var modt.
1) Forstander Frede Bording bød velkommen og foreslog seminarielektor Haastrup som dirigent. Haastrup valgtes.
Dirigenten bemærkede, at indvarsling til generalforsamlingen var sket ved
skrivelse af 26. august 1961, og gav derefter ordet til forstander Bording.
2) Efter at have omtalt tidligere forsøg på at erhverve egen skolebygning gav
Bording en redegørelse for købet af Østersøgades Gymnasiums ejendom, som
med hensyn til bl. a. beliggenhed måtte siges at være en bedre løsning end alle
tidligere planer. Bording følte trang til særlig at takke tre personer, der havde
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gjort det muligt at nå dette resultat, nemlig ejendomsmægler Emil Lauritzen,
folketingsmand K. B. Andersen og rektor Freil, Ø.G.
Bording omtalte købesummen 1,5 mill, kr., hvortil kommer købsomkostninger
og udgifter til fornyelse af varmeanlæg og til indretning af lokaler for sløjd,
skolekøkken, fysik samt installation af bad ved en gymnastiksal og indretning
af pedellejlighed. Han redegjorde for den finansieringsplan, der var udarbej
det, og fremskaffelsen af købesummen omtaltes nærmere.
I ejendommen kan der foruden lokaler til den nuværende skoles 1.-8. klasse
og realafdelingen blive plads til en 9. klasse, og Bording tænkte sig, at der
kunne blive tale om oprettelse af en børnehave, knyttet til skolen, samt et fri
tidshjem. Københavns kommune havde i et brev til ham udtrykt ønsket om, at
der kunne blive mulighed for sådanne institutioner, for hvilke der var hårdt
brug i det pågældende kvarter. Bording omtalte en forhandling, han sammen
med bestyrelsen for Bordings friskoles venner havde haft i undervisningsmini
steriet med bestyrelsen for Dr. Caroline Amalies Asylskoles fond. Af forhand
lingen mente han, at man havde fået det bedste håb om at kunne låne - renteog afdragsfrit - ca. 150.000 kr.
Endvidere nævntes det driftsbudget, der var udarbejdet, men som det ville
føre for vidt at komme nærmere ind på ved denne lejlighed. Kun kunne det
dog siges, at en forhøjelse af skolepengene ikke ville blive nødvendig som følge
af bygningens erhvervelse, og at skolekredsens medlemmer ikke ville påtage sig
noget personligt økonomisk ansvar for skolens drift. - En forhøjelse af skole
pengene i nær fremtid ville derimod blive nødvendig på grund af allerede ind
trufne betydelige stigninger i udgifterne ved skolen.
En forudsætning for ejendommens erhvervelse var, at skolen gik over til at
være en selvejende institution. Bording nærede ingen betænkeligheder ved at
overdrage skolen, der hidtil havde været hans og drevet for hans regning, til
en sådan institution, og han tilbød vederlagsfrit at overdrage skolen til insti
tutionen.
3) Dirigenten opfordrede forsamlingen til at fremkomme med eventuelle
spørgsmål. Ingen ønskede ordet, og dirigenten bad derefter medlemmerne til
kendegive, om de kunne tilslutte sig, at skolen overgik til at være en selvejende
institution. Forsamlingen gav sin enstemmige tilslutning ved at rejse sig.
4) Derefter forelagdes forslaget til vedtægter for den selvejende institution.
En række medlemmer havde ordet, heriblandt dr. Rasmussen, Klaus Dahl, Anne
Jacobi, Houmann Olesen, Lund og Søndergård. LRS Grove besvarede forskel
lige spørgsmål, og Bording og K. B. Andersen anbefalede vedtagelse af ved
tægterne i den foreliggende form, bl. a. under henvisning til at de var analoge
med tilsvarende vedtægter andre steder.
Efter at et par mindre ændringer i forslaget var vedtaget, sattes det sam
lede forslag til vedtægter under afstemning. Vedtægterne godkendtes enstem
migt.
5) Der foretoges valg til styrelsen.. Resultatet blev, at folketingsmand K. B.
Andersen valgtes til formand. Ved skriftlig afstemning indvalgtes derefter fuld
mægtig H. V. Kragh, murerformand Harald Olesen, tømrermester Jørgen Søn
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dergård og landsretssagfører C. F. Grove i styrelsen. Suppleanter blev fuld
mægtig Erik Anker-Møller og civilingeniør Klaus Dahl.
(i ) Ved håndsoprækning valgtes som revisorer: statsautoriseret revisor Preben
Juul Kjær og revisor Flelge Arnkjær - samt som suppleanter for disse hen
holdsvis: statsautoriseret revisor Preben Larsen og ejendomsmægler Emil Lau
ritzen.
7) Den valgte styrelse indstillede Frede Bording som skoleleder, og forsam
lingen tiltrådte dette med akklamation.
8) K. B. Andersen udtalte, at det spørgsmål kunne rejses, om det nu længere
var nødvendigt at opretholde foreningens Bordings friskoles venner. Han gik
ud fra, at spørgsmålet måtte drøftes på den kommende generalforsamling i for
eningen, men det var bestyrelsens opfattelse, at der også i fremtiden ville blive
brug for den økonomiske støtte, som foreningen i overensstemmelse med sine
vedtægter kunne yde ved hjælp af medlemmernes bidrag.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen i den selvejende
institution Bordings friskole den 29. maj 1962
Forstander Frede Bording bød velkommen og meddelte, at formanden, K. B.
Andersen, havde måttet sende afbud på grund af vigtige møder i folketinget,
hvorefter næstformanden, LRS Grove fik ordet for at byde velkommen til denne
første ordinære generalforsamling. Som dirigent valgtes på LRS Groves forslag
seminarielektor Haastrup, der takkede for valget og konstaterede, at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet, hvorefter man gik over til dagsordenen:
1) Styrelsens beretning.
a. LRS Grove meddelte, at styrelsen kun havde haft eet spørgsmål at løse,
købet af 0. Søgades gym., d. v. s. fremskaffelsen af de nødvendige penge.
Igennem bestyrelsen for Caroline Amalies legat opnåedes d. 18/12 tilsagn om
150.000 kr., afdrags- og rentefrit i 5 år. Den 27/12 bevilgedes statslån (efter
vedtægtsændring på extraordinær generalforsamling d. 21/12) på 800.000 kr.
mod pant i ejendommen til 4 % p. a. og afdragsfrit og uopsigeligt så længe
betingelsen opfyldes for at drive friskole. Endelig har ejendomsmægler Lau
ritzen ført forhandlinger om lån i Bikuben og Frederiksberg Handelsbank på
ca. 350.000 kr.
Styrelsen havde mødt meget stor imødekommenhed fra Caroline Amalies le
gatbestyrelse og i undervisningsministeriet, hvilket der var grund til at være
taknemlig for.
Grove opfordrede til at slutte op om foreningen »Bordings friskoles ven
ner«, da yderligere kapital vil blive nødvendig, når indflytningen skal foregå.
b. Efter styrelsens anmodning aflagde forstander Bording derefter en beret
ning om selve skolevirksomheden i det forløbne år.
Begge beretninger godkendtes uden spørgsmål og kommentarer.
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2) Regnskabet blev aflagt af Kragh, der konstaterede et lille overskud, der
dog iflg. Bording kun eksisterede på papiret. Regnskabet godkendtes ved hånds
oprækning.
3) Valg af to styrelsesmedlemmer. Efter lodtrækning afgik Kragh og Sønder
gård, der dog genvalgtes med akklamation.
4) Valg af to suppleanter til styrelsen. Dahl og Anker-Møller genvalgtes.
5) Valg af 1 revisor. Revisor Arnkjær genvalgtes.
6) Som revisorsuppleant genvalgtes Pr. Larsen og E. Lauritzen.
7) Eventuelt.
a. Søndergård gav nogle oplysninger om afhentning af skolebilletter.
b. Klemmensen udtalte sin modvilje over for den hurtighed, hvormed man
var sluppet om ved valgene. Det var ikke forsamlingen værdigt. Dirigenten
konstaterede, at valgene var sket efter vedtægterne.
c. Et forslag fra en fader om at søge skolen lukket om lørdagen mødtes med
stærke protester, især fra mødrenes side, men også forstander Bording mente
det uheldigt rent pædagogisk set, om man ville forsøge dette.
Til slut takkede LRS Grove dirigenten for god ledelse, hvorefter general
forsamlingen sluttede.

Referat af generalforsamlingen i foreningen
Bordings friskoles venner
den 29. maj 1962
1) Haastrup valgtes enstemmigt til dirigent. Generalforsamlingens lovlige ind
varsling konstateredes.
2) Formandens beretning blev aflagt af Kragh. Foreningens bestræbelser var
jo nøje sammenfaldende med styrelsens. Kragh udtalte sin forvisning om. at
der fortsat ville være meget god brug for foreningen, og dens tilstedeværelse
havde allerede vist sig særdeles gavnlig, hvorfor han opfordrede til yderligere
tilgang af medlemmer og til evt. at forhøje de nuværende tilskud.
Kragh gav et kort rids over foreningens dannelse og virke, kontingenter m. m.
3) Regnskabet blev oplæst og kommenteret af Kragh. Bl. a. oplystes, at det
ejendomsmæglersalær, som foreningen har betalt, kun var halvt normalt salær.
Efter 1/4-62 er yderligere betalt kr. 7.500,- til skødestempel.
4) Forslag. Ingen................
5) Valg. Til bestyrelsen genvalgtes K. B. Andersen og Kragh. Som suppleant
genvalgtes Anker-Møller.
Revisorer: Viggo Frederiksen udtrådt. Arnkjær trådt ind i stedet. Holst gen
valgtes, mens Haastrup valgtes som revisorsuppleant.
6) Eventuelt.
Søndergård opfordrede forældrene til stadig at virke for tilgang til skolen
og understregede lorældrekredsens ansvar for denne skole.
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Fru Kirsten Jensen spurgte, om ikke man kunne få artikler frem i dagspres
sen. Fr. Bording skulle have sagen i erindring.
Valdemar Hansen støttede tanken om at bringe oplysninger om Grundtvig
og Kold ud til videre kredse.
Mødet slut kl. 22.20.

Regnskab for 1961-62
Bidrag fra 99 medlemmer ...............................................
restancer fra 1960-61 .............................................
forudbet. for 1962-63 .............................................
Gaver...................................................................................
Renter Bikuben .................................................................
postgiro .................................................................
Kontorartikler og porto.....................................................
Bikuben: Rentedekort.........................................................
Tilskud til skolen:
Salær m. v. til ejendomsmægler ...................................

Udgift

Indtægt
4.400,00
95,00
155,00
300,00
4.950,00
1.600,60
3,10

45,00
270,50

16.200,00

6.553,70
Beholdning 31/3 61 og 31/3 62 ...................................... 28.122,90

16.515,50
18.161,10

34.676,60

34.676,60

Specifikation af beholdning
1961
Kontant ................................................................................
0,00
Postkonto nr. 101395 .........................................................
363,10
Bikuben, St. Kongensgade.................................................. 27.759,80

1962
0,00
196,20
17.964,90

28.122,90

18.161,10

H. V. Kragh.
Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt, ligesom beholdnin
gernes tilstedeværelse er konstateret.
København, den 3. maj 1962.
H. Arnkjcer. H. Holst.

Skoleåret 1961-62
Når jeg skal karakterisere det forløbne skoleår, tror jeg, jeg vil kalde
det året med de mange skemaer, en karakteristik, der dog heldigvis
kun passer på den første halvdel af året, men den blev til gengæld også
i nogen grad præget af det. Det hang jo for det første sammen med
fru Gundesens sygdom fra midt i september, der krævede nogle midler
tidige omlægninger, og det samme gjaldt, da Tage dernæst var ude
for et færdselsuheld i efterårsferien, så han måtte have en måned ekstra
til at restituere sig i. Det fjerde og sidste skema blev lagt, da det hen
mod juletid blev klart for os, at fru Gundesen næppe ville kunne vende
tilbage, og det holdt, så fra nytår og året ud var der atter stabilitet
over undervisningen.
Det kunne naturligvis ikke undgås, at børnenes skolegang til en vis
grad blev mærket af de lidt brogede forhold, der herskede en tid, men
der er grund til at understrege, at når det alligevel ikke gik mere ud
over undervisningen, end tilfældet var, så skyldes det i første række
en ekstra indsats fra de for hånden værende læreres side, der uden
knurren påtog sig de øgede arbejdsbyrder, der fulgte med omfordelingen
af fag og med et større timetal. Den indsats vil jeg gerne sige tak for
her. Ligeledes tak til Kirsten Kragh og til overlærer Gamdrup fra Bar
fods skole, der begge som timelærere gik ind i det sidste skema og der
igennem var med til at muliggøre det. Glemmes må det heller ikke, at
vi gennemg'ående var heldige med vore vikarer i efteråret, hvoraf flere
gjorde et virkeligt dygtigt stykke arbejde.
Når jeg siger, at det sidste skema holdt, er det ikke helt rigtigt, for
fra begyndelsen af februar meldte Karen Lisby fra. Hun ville gerne
giftes, og da hendes forlovede, nu hendes mand, er elev på lærerskolen
i Ollerup, kunne det kun lade sig gøre i forbindelse med en stilling dér
i nærheden, og sådan en var nu virkelig pludselig dukket op. Jeg var
naturligvis ked af det, dels fordi jeg gerne ville beholde Karen Lisby,
der havde vist sig at sidde inde med gode muligheder, dels fordi det
ville give et nyt afbræk i undervisningen. Hvad det sidste angår, viste
det sig imidlertid - til alt held - at Inger Riis Laursen lod sig overtale
til at gå ind som vikar resten af skoleåret, hvad vi ikke kan være hende
taknemlig nok for. Hun kendte børnene, og de kendte hende, og hun
kunne i det hele taget gå ind i skemaet uden omvæltninger, så det holdt
alligevel.
Når jeg nu i nogenlunde korthed skal nævne de vigtigste begiven10

heder i årets løb, må jeg naturligvis begynde med forældremødet den
12. september, da skolen blev omdannet til selvejende institution, en
god aften, hvor viljen til fortsat sammenhold om skolen lå som en
atmosfære over det hele. Fremmødet var stort, men det var jo også
en skelsættende begivenhed. Jeg henviser i øvrigt til referatet af gene
ralforsamlingen andetsteds i årsskriftet.
Så fulgte idrætsstævnet på Gladsaxe stadion den 21. september. Nogle
dage forinden havde vi faneoverrækkelse hjemme i skolegården, hvor
Lund, som naturligt var, repræsenterede den forældrekreds, der havde
skænket fanen. Nu blev den taget i brug, og det var et festligt øjeblik,
da eleverne fra de 11 deltagende skoler - over 1000 i tallet - mar
cherede ind på det grønne stadion. Det blev i det hele taget en fin
dag, hvortil det strålende vejr og de storartede omgivelser i høj grad
bidrog, men også den gode tilrettelæggelse, der fik tingene, så nogen
lunde i hvert fald, til at klappe, og så naturligvis deltagernes indsats.
Spændende var slutspurten i fodbold til sidst, hvor vore store drenge
kæmpede mod et tilsvarende hold fra Katolsk centralskole. Det blev
en hård kamp, der til vor jubel endte med 3-2 til os.
Den 14. november havde vi forældremøde på Østersøgades gymnasium.
Også det var jo noget af en begivenhed, og vi er rektor Freil meget
taknemlig, både fordi han så beredvilligt lukkede skolen op for os, så
vi kunne få et indtryk af kommende dages herlighed, og for det ind
blik han gav os i det skoleliv, der leves og har været levet på det sted,
et liv, der ejendommeligt nok lige fra starten var i overensstemmelse
med vort. For os, der var med, var det ligesom huset blev levende.
Det fik øget værdi. Det gik op for os, at det ikke blot er en bygning,
vi har købt, men der følger noget med, vi ikke vidste, noget, der vil
forpligte os overfor stedet og fortiden dér, og som samtidig vil give
den gerning, skolen skal røgte fremover, et eget perspektiv.
Julefesten den 21. december fulgte de traditionelle linjer bortset fra,
at vi midt i det hele holdt en lille rask ekstraordinær generalforsam
ling. Ministeriet ønskede nogle mindre ændringer i vedtægterne for in
stitutionen, før det ville konfirmere dem, og da denne konfirmation
nødvendigvis måtte foreligge inden nytår under hensyn til bestemmel
serne i handelen med Ø.G., fandt vi det mest praktisk at benytte os af
lejligheden, når vi nu alligevel var samlet, og det hele gik da også
nemt og smertefrit. - Hvad festen i øvrigt ang'ik, opførte 4. klasse en
lille fornøjelig komedie, »Snurretoppen«, med både trolde og forbyttede
prinsesser, men alt endte, som det skulle. Frode og Nanna stod for
poseuddelingen og benyttede her lejligheden til et lille nummer.
Den 18. januar døde fru Gundesen. Budskabet herom greb både
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eleverne, hun havde haft med at gøre, og os lærere på en egen måde.
Vel kom det ikke overraskende, men vi havde jo oplevet, hvordan hen
des stærke livsvilje gang på gang havde fået overtaget i kampen mod
den sygdom, hun gik og droges med, og det var sært at tænke på, at
nu var det uigenkaldelige sket. - Det er i år netop 10 år siden, fru
Gundesen begyndte sin gerning ved skolen, og vi har grund til at være
hende taknemlig for alt, hvad hun har ydet i skolens tjeneste. Når
eksamensafdelingen har fået så god en placering i det almindelige skole
omdømme, har hun bl. a. sin store andel heri. - Hun blev bisat den
27. januar Ira Søndermark krematorium, hvor pastor Bundgård talte
ved båren og foretog jordpåkastelsen.
Klasseforældremøderne strakte sig i år lige fra slutningen af januar
til slutningen af marts, men vi havde også 6 egentlige forældremøder
foruden et par ekstra møder indimellem. For det første indbød vi de
»klasseløse« forældre til en aften ude på Islevhusvej den 13. marts,
altså de medlemmer i forældrekredsen, der ikke længere har børn i
skolen, og som derfor er hjemløse ved klasseforældremøderne. De ud
gør imidlertid en mere betydningsfuld del af forældrekredsen, end de
måske selv tænker på. Hvis vi sammenligner skolen og forældrekredsen
med et træ, der bestandig vokser og sætter nye grene og kviste, så bli
ver disse forældre jo selve den nedre del af stammen, der ikke længere
bærer grene selv, men som jo umulig kan undværes. Det er ganske sim
pelt den. der danner forbindelsen med roden. Denne sammenligning
tror jeg ikke er helt ved siden af. Derfor er det os også en stor glæde,
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når de »gamle« forældre dukker op ved forældremøderne eller ved an
dre lejligheder. Det føles umiddelbart som en styrkelse af hele fore
tagendet.
Ved en afslutningsfest for et par år siden brugtes ordet »forstærk
ningen« om denne kreds af forældre, og jeg synes, det er et ganske
udmærket navn. Det er en forstærkning, der er tale om, vel at mærke
når disse forældre lader sig se. Det er der heldigvis altid nogle, der
gør, og vi er dem taknemlige for denne trofasthed, men for adskillige
går det jo sådan, at de nok bliver stående i kredsen og betaler deres
kontingent samtidig med, at de får tilsendt månedsbladet og årsberet
ningen, så de på den måde kan følge med, men vi ser dem sjældent
eller aldrig. Man synes måske, der ikke rigtig mere er noget at komme
efter, når børnene, som det dog først og fremmest drejer sig om i sko
len, ikke er der mere. Overfor en sådan tankegang, der jo i og for
sig er forståelig, vil jeg sige, at det nok er muligt, at forældre i den
situation kan undvære os, men vi kan meget dårligt undvære dem. Der
for skal de vide, at de ikke blot er velkomne til enhver tid, men lige
frem et nødvendigt led i skolens fortsatte liv og hele sammenhæng.
Det er muligt, vi i vore arrangementer på en eller anden måde skulle
tage mere hensyn til denne forstærkning, så man måske i højere grad
ville føle sig engageret i foretagendet. Nu havde vi altså denne aften
i foråret, og den var vi glade for. Og så håber vi, der kommer endnu
flere med en anden gang.
Et andet vigtigt led i kæden er naturligvis de gamle elever. Dem
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kan vi heller ikke undvære, og dem har vi nok også gjort for lidt for.
Vi har stort set overladt den sag til elevforeningen, og så længe de
gamle elever var nogenlunde nybagte, gik det også udmærket, men
efterhånden som tiden går, bliver det naturligvis vanskeligere at holde
forbindelsen. Man får det hele mere på afstand, man får nye vennel
og kammerater på de steder, hvor man nu færdes, man bliver måske
forlovet, flere er allerede blevet gift - det er slet ikke så nemt. Dertil
kommer, at skolens elever får adgang til elevforeningen, så snart de
er gået ud af selve friskolen. Det var en naturlig ordning i starten,
da der ikke var ret mange gamle elever, og man stadig kendte hin
anden indbyrdes, men efterhånden tror jeg nok, et flertal af de gamle
elever, i hvert fald fra de ældre årgange, er tilbøjelig til at betragte
elevforeningen som en skoleforening i første omgang. Det er skolens
elever, der i væsentlig grad præger den, også ved deres alderstrin, sam
men med udgåede elever fra. de senere årgange.
Jeg tror også, elevforeningen har en mission på den måde. De store
elever har ganske naturligt en trang til at komme sammen udover skole
timerne og til at mødes med tidligere kammerater, man kender. Der
dukker da også stadig elever op fra de ældre årgange, og det er hyg
geligt, når det sker, men det er åbenbart, at de fleste efterhånden ikke
føler sig rigtig hjemme i kredsen, der samles til disse aftener. Den er
blevet dem for mindreårig, og det kan jeg sådan set godt forstå.
Min kone og jeg tog så, rent privat, og indbød de fem første årgange
af gamle elever til en aften hjemme på Islevhusvej. Det var den
17. marts, og det blev en storartet komsammen. Når vi holdt os til de
fem årgange, hang det dels sammen med, at det var dem, vi trængte
mest til at se, dels spillede pladshensynet ind. Stuerne blev da også
fyldt til det næsten bristefærdige. Naturligvis var det ikke alle, der
kom eller kunne komme, men det var dog en meget repræsentativ for
samling for disse fem hold. Nogle havde deres tilkommende med, og
det var vi glade for. Aftenen var i det hele taget en stor oplevelse for
os, også dette at se, hvor naturligt de stadig faldt i med hinanden. Vi
glæder os til at gentage det en anden gang.
1 forbindelse med klasseforældremøderne fandt der for øvrigt en ud
skiftning sted indenfor forældrerådet, idet fru Monrad Møller ifølge
de nye regler gled ud som repræsentant for den udgående 7. klasses
forældre. Hun har siddet i forældrerådet i snart mange år, og det har
været trygt for os at have hende dér, samtidig med at hun har været
os en god støtte. Tak for det, fru Monrad! - Som ny repræsentant til
rådet, der jo nu bestandig fornyes »fra neden af«, indvalgtes fru Doris
Nielsen af forældrene til 2. klasse.
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Den 27. marts havde vi skolebal. Vi havde et udmærket orkester, og
der dansedes da også, så det stod efter. Som optakt til aftenen opførte
2. R. under Frode Jørgensens ledelse en revy, som de skal have ros for.
Den nævnes andetsteds, men den var både morsom, godt sat sammen
og godt spillet. Den blev genopført den 14. april i nr. 5 for de større
klasser i friskolen og for de forældre, der havde lyst. Vi havde egent
lig ventet et større publikum, men der var faktisk ledige pladser. De.
der ikke var der, snød sig selv for en virkelig morsom oplevelse.
Der var også andre lejligheder i vinterens løb, hvor man efter min
mening snød sig selv. Jeg tænker på fællesmøderne i Grundtvigs hus
sidste onsdag i henholdsvis januar, februar og marts. Skolen stod som
medindbyder til disse møder, og jeg synes virkelig, vi havde fået lavet
et godt program med emner, der havde bud til os. Der var heller ingen
mangel på tilhørere, og der var også nogle fra skolen, men det var ikke
så svært at teile dem, navnlig ikke den sidste aften, hvor forstander
Poul Dam, Magleås folkehøjskole, holdt et udmærket foredrag, der til
med i særlig grad vedkom os, idet det drejede sig om Grundtvigs skole
tanker.
Men forældrene skal også have ros! Jeg tænker her på beredvillig
heden til at spytte i bøssen, når der er brug for det. Det har vi nu op
levet to gange på mindre end et år. Først anskaffelsen af fanen, som
jeg omtalte allerede i fjor, og som vi indviede i efteråret, og nu i dette
forår anskaffelsen af fjernsynsapparatet, som vi allerede har haft for
nøjelse af, samtidig med at vi glæder os til mere. Det kostede 1356 kr.,
og der indkom i alt 1406,27 kr., så det blev mere end dækket ind. Tak
for det! Overskuddet skal vi nok sørge for at få formøblet på pas
sende vis.
Som det vil ses, har foråret og navnlig marts måned været en be
givenhedsrig tid, hvor nye led har været føjet ind i programmet. Et
nyt led, der ikke må glemmes, var også udstationeringen af 8. klasse
i forskellige virksomheder, hvor de kunne se til og også få lov at give
hånd i med, så de på den måde i løbet af de 8 dage, det varede, kunne
danne sig et førstehånds indtryk af, hvordan det går til sådan et sted.
Det var et led i erhvervsorienteringen, og det var Karen Andersen, der
stod for arrangementet. Det var et stort arbejde, for vi ville jo gerne
så vidt muligt efterkomme børnenes ønsker, og det lykkedes også nogen
lunde, selv om det ikke var nemt. Der er ingen tvivl om, at det blev
en frugtbar uge, i hvert fald for adskillige af børnene, og vi er de på
gældende virksomheder meget taknemlig, fordi de ville åbne dørene for
vore elever. - Vi har i det hele taget sat en del ind på, at denne klasse
skulle blive noget ekstra, men jeg må desværre sige, at der ikke rigtig
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kom det ud af det, vi havde håbet. Begyndelsen var lovende. Der var
friskhed over klassen, der var livsglæde og humør, og der var også
arbejdslyst, så vi ventede os virkelig noget. Men efterhånden blev der
vejrforandring, uden vi rigtig ved hvordan, og mulighederne blev ikke
udnyttet i tilstrækkelig grad, hvad der naturligvis var os en skuffelse.
At lærerne har gjort et godt stykke arbejde, er der imidlertid ikke tvivl
om, og det skal de have tak for. Det gælder ikke mindst fru Friberg
og fru Ida Jørgensen, som kun havde med denne klasse at gøre, og som
vi derfor måtte takke af med ved skoleårets slutning. Der bliver nem
lig ingen 8. klasse til næste år. Der var ganske simpelt ikke elever nok,
og sådan set var det måske meget godt. Nu lader vi det hvile, til vi
får andre muligheder på Ø.G.
5 . maj fejrede vi befrielsesdagen, som vi plejer, med flag og sange
i nr. 5 og med tidligt fri, hvorefter lærerne drog på skovtur i friskt,
men dejligt sommervejr ad Fårevejle til, hvor Gabriel Jensens på friog efterskolen dér var gæstfrie værtsfolk. Vi aflagde høflighedsvisit
hos Jarlen af Bothwell, og så gik turen ellers ud i det skønne Odsherred.
Straks efter begyndte eksamenstiden, og den skal jeg ikke fortabe mig
i, blot nævne, at alle slap igennem, og at resultatet i gennemsnit var
tilfredsstillende, faktisk bedre end vi havde ventet; hos nogle var det
endda særdeles nydeligt. Med det samme jeg er ved det, kan jeg også
nævne, at af de 17 realister fandt ikke færre end 9 optagelse i gym
nasiet. Det er næsten for meget af det gode, omend det er i tidens ånd.
Til de 9 kom yderligere 2 fra 2. R. Efter den nye skoleordning kan
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man jo nemlig også søge fra 2. R. over i gymnasiet, selv om vi fra sko
lens side i almindelighed vil anbefale eleverne at tage 3. R. med først.
Men jeg foregriber begivenhedernes gang. Den 29. maj var der ge
neralforsamling i såvel institutionen som friskolens venner. Jeg hen
viser til referaterne andetsteds. Og den 2. og 3. juni holdt de sjæl
landske friskoler årsmøde i Landsgrav friskole ved Slagelse, tre uger
før sædvanlig, hvilket hævdedes at være af hensyn til os københavnere,
så det ikke skulle falde, når ferietiden var begyndt. Vi var da også en
helt pæn flok herindefra, 24 i alt. Mødet var begunstiget af dejligt vejr,
og det blev atter i år en forfriskende oplevelse for os, tilmed krydret
af et veldækket kaffebord m. m., som Niels Pedersen, Osted friskole,
gæstfrit bød os københavnere ind til på hjemturen.
Som jeg har gjort rede for i månedsbladet, har vi udsat skovturen
til efter sommerferien, hvilket 3. R. tog os lidt unådigt op, bl. a. fordi
de havde sat næsen op efter at banke 2. R. i fodbold ved den lejlighed.
Der blev imidlertid råd for uråd. Da de havde været oppe i sidste fag
den 16. juni, stillede en række flinke forældre og lærere ved skolen
med biler, som kørte begge klasser til Borrevejle. Resultatet blev vir
kelig 4-2 til 3. R., og så fik vi tilmed en hyggelig lille skovtur ud af det.
Den 19. juni om aftenen kørte vi i skoven med 8. klasse og havde
bagefter en lille afslutningsfest på Islevhusvej med dem og deres læ
rere. Vi fik ved den lejlighed et lille indtryk af, hvad de havde lært
i skolekøkkenet, for kagerne havde de selv bagt, og de var udmærkede.
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Dagen efter fandt den egentlige afslutning sted henne på skolen. Der
var temmelig mange forældre med fra morgenstunden, hvilket var dej
ligt at se, og som formiddagen skred, kom der flere og flere. Kl. 11
var nogle af os vidne til en ualmindelig fin afslutning i de små klas
ser med sang og spil. Det var en hel lille oplevelse for sig. Og siden
kom så den »store« afslutning med taler og sang og med overrækkelse
af diverse beviser til såvel 8. klasse som 3. R. Foruden med disse to
klasser måtte vi hilse af med nogle fra 7. klasse og som nævnt med 2
fra 2. R. Også i lærerkredsen var der et vist opbrud. Foruden de tid
ligere nævnte trækker både Svend Davidsen og Nanna Damsholt sig
nu tilbage fra skolearbejdet hos os, til dels af uddannelsesmæssige
grunde. Ingen af dem har haft det store timetal, men de har begge
gjort et godt stykke arbejde hver på sit felt, og det skal de have tak for!
Og så var det slut. Om aftenen fejrede vi, traditionen tro, de ny
bagte eksamenskandidater ved en lille festlighed med dem og deres
forældre.
Tre dage efter holdt vi fest igen, men af mere privat karakter. Da
holdt vores Ingrid nemlig bryllup med Arne Hentze, og jeg synes, det
skal med her, for det er det første ægteskab, skolen på sin vis har på
sin samvittighed. De har gået i klasse sammen i 10 år og altid haft
et godt øje til hinanden. Nu blev det så alvor, og det blev en dejlig
dag for os.
Nu glæder vi os til at skulle begynde det nye skoleår. Der bliver
skovtur den 6. september, forældremøde i Forhåbningsholms allé den
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11. september, hvor jeg selv taler, og idrætsdag på Gladsaxe stadion
den 20. september. Så ved man det. Og så byder vi velkommen til de
25 små nybegyndere og deres forældre, der kommer den 28. august, og
til vore nye medarbejdere i lærerkredsen: Else Marie Lykke Petersen,
Ernst Pedersen og Kirsten Liengård.
Vel mødt!
Frede Bording.

Esther Gundesen
Født 7. maj 1903.

Død 18. januar 1962.

Uden børn ingen himmel.

Atter i år må vor skoleberetning bringe en nekrolog over en af vore
venner og medarbejdere. Endnu med tabet af Haakon Hentze og pastor
Helweg i smerteligt minde, må vi denne gang som en kær pligt omtale
fru Esther Gundesen og udtrykke savnet af hende.
Hun var født i Harte ved Kolding, men hendes forældre stammede
fra København. Faderen, modelsnedker Åge Bennike, var af den Bennike-slægt, hvis navne vi møder så tit i Vartovs, i Københavns valg
menigheds og i Højskoleforeningens historie. Hendes moder var vokset
op i grosserer Møller-Andersens hjem, der vel endnu huskes af de æld
ste slægthed af grundtvigsk observans her i byen. Den åndelige arv,
som fru Gundesen havde fået gennem forældrene, fornægtede hun al
drig, men skolegangen i gymnasiet i Kolding, hvor hun tog studenter
eksamen, var det, som umiddelbart prægede hende. Hun havde holdt
meget af denne skole, og respekten for det faglige, for de eksakte kund
skaber, sad dybt i hende. Flun kunne selv sit fag, matematikken, og
hun forlangte den respekteret af sine elever, og hun krævede den lært.
Hendes sans for orden hang sammen hermed, og hendes syn på op
dragelse i det hele taget kan udledes af det samme. Hun ville ikke bare
undervise sine elever, men også opdrage dem, og derfor blev skolens
gerning ikke kun de enkelte timer, men overalt, hvor hun mødte dem,
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var hun lærer i ordets bedste betydning, og det var mennesket, hun
sigtede på. Hun anvendte hele sin stærke energi i denne tjeneste, og
hun var, indtil hendes mangeårige sygdom og den dermed følgende
træthed blev hende for overmægtig, kompromisløs i sin gerning. Fordi
hun krævede meget af sig selv, fagligt som menneskeligt, forlangte hun
også meget af sine elever, ja, for nogle indtil det irriterende. Men når
de lærte hende at kende, forstod de, at hun holdt af dem, og at det
var det bedste, hun ville dem. Hun kunne anvende megen tid og omhu
på den enkelte, ikke mindst når det drejede sig om et lille forsagt
menneske, hvem manglende naturlige forudsætninger for faget havde
frataget modet. Vi, hendes kolleger, fik ofte indblik i, hvor meget om
sorgen for den enkelte elev kunne optage hende, og det var ikke alene
den faglige udvikling, men den menneskelige, det gjaldt. Vi fik ved
omgangen med hende et levende indtryk af, at intet menneskeligt var
hende fremmed, og hendes viden var omfattende. Ikke mindst kom hen
des kærlighed til musikkens verden ofte til udtryk. Hun kendte til ær
gerrighed, men denne sigtede ikke alene på resultater, der kan måles
og vejes, ligesom hun vidste, at nær den ligger risikoen ved at være
lærer, og at fejltagelser og fejlgreb i denne gerning kan sætte spor for
livet i et menneskesind.
Over hendes skoleliv kan i sandhed sættes ordene fra Ibsens: »Brand«:
Det, som du er, vær fuldt og helt,
og ikke stykkevis og delt.
For os var hun et eksempel på efterlevelse af dette krav.

Egentlig skulle jeg standse her med dette skoleminde. Men et helt ind
tryk af fru Gundesens personlighed fås kun, når hendes hjemliv også
nævnes. Hun nævnte det ofte selv. Man tage mig det ikke ilde op, når
jeg her bruger et billede fra hendes eget fagområde: Ellipsens. Som
den havde hun to faste punkter, skolen og hjemmet. Hun formåede det
sjældne: At favne dem begge, at være »fuldt og helt« begge steder.
Det mærkede vi, når hun indbød til lærermøde i hendes hjem, og det
mærkede de elever, som fik lov til at komme der. Hendes kærlighed til
sine børnebørn var rørende; hvor ofte måtte hun ikke fortælle os om
dem! Og her vender jeg tilbage til ordene over denne nekrolog: Uden
børn ingen himmel. Fordi hun holdt af børn, fordi der i hendes sind
var noget, der aldrig blev »voksen«, tog skolen intet fra hendes hjem og omvendt. Hun havde sin »himmel« begge steder, og det var den ene
og samme. Nu er hun gået bort, og vi savner hende. Måtte hendes him
mel blive i os og omkring os!
Niels Bundgård.
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Lejrskole i Helsingør
16.-21. august 1961.

Det er egentlig svært i juni måned at fortælle om, hvad der hændte i
august i fjor, for hvor er det længe, længe siden. Et skoleår på godt
og ondt ligger imellem, men jeg vil alligevel prøve på at fortælle lidt
om turen til Helsingør med 7. og 8. klasse samt 1. R.
Det er underligt, for disse ture, som gentager sig år efter år, bliver
alligevel ikke ens. Nu og da dropper vi et og andet og føjer nye led
til programmet, men selv om turene hovedsageligt er de samme, så
reagerer børnene forskelligt fra den ene gang til den anden, og det er
meget rart. Uanset vejr og vind har vi haft adskillige dejlige ture, og
det mener jeg også, vi havde i fjor.
- Afgang fra hovedbanegården, hvor flokken stod med fyldte ryg
sække og struttende tasker. I Helsingør stod bussen parat, og et kvar
ter efter var vi på vandrehjemmet. Så gik der lidt tid med at blive
fortrolig med de nye omgivelser, men derefter tog vi vor første tur
til Karmeliterklostret og siden til Kronborg, disse to steder, som i den
følgende tid blev særdeles flittigt besøgt. Bevæbnede med papir, blyant
og tegneblok vandrede børnene rundt og gjorde notater, mens tilstede
værende turister interesserede så til.
Ind imellem morede man sig på vandrehjemmets grund eller gik på
opdagelse i omegnen, og så var der naturligvis bølgerne, som »vi
kingerne« med stor jubel boltrede sig i morgen og aften. Vi var også
nogle stykker, som med lige så stor fryd glædede os over det våde
element - på afstand. Ja, og' så var der opvask, borddækning, opryd
ning på sovesalene o. s. v. Alle fik et lille job, som naturligvis blev
udført med godt humør og med mere eller mindre rutine.
Sommersol! Sverigestur! Nej, hvor var vi glade, da vi opdagede, at
vejret virkelig var fint. Vi havde en dejlig tur over sundet til Helsing
borg, hvor vi kørte i bus til Kulien, der med sine stejle klipper skin
nede så festligt i solen og ligefrem kaldte på os. Vi kravlede rundt oppe
og nede, spiste frokost og nød samtidig udsigten oppe fra klipperne. En
sten rev sig løs og rullede nedad - hvor var der langt til bunden. - Palnatoke - det var jo her, han efter sagnet stod på ski ned til havet;
ikke så sært han vendte Harald Blåtand ryggen efter den bedrift. - Så
gik tankerne tilbage til nutiden, for bussen stod som en lille prik og
ventede på at køre os til kulgruberne ved Höganäs. Her blev vi klædt
på efter alle kunstens regler med hjelme på hovederne og lange kitler,
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og så gik det nedad i dybet. Uha, råt, klamt, fugtigt, mørkt - og spæn
dende for dem, der synes om sligt, et eller andet sted dernede under
jorden så vi oven i købet en film med ledsagende foredrag, der gav
os indblik i grubearbejdet. - Så gik det opad igen. Det var herligt at
se solen på ny. - Strøgtur i Helsingborg, besøg på Kärnan og hjem
med båden.
Ruinerne af Gurre, Valdemar Atterdags stolte borg, skulle vi natur
ligvis også se. Det er nu underligt at gå rundt på sådan en gammel
borgvold, hvor græsset er langt, og hvor de vilde blomster nu og da
stikker hovedet frem mellem murbrokkerne. Et insekt flyver summende
rundt og forsvinder op i den blå luft, ellers er her stille og dødt - her,
hvor der engang var sprudlende liv, og hvor kong Valdemar efter si
gende hvilede ud mellem sine statskup.
Vi kørte i bus til Gurre og gik hjem, 7-8 km ca. - Regnvejr? Ja, det
havde vi vist en del af på vore ture, men det kan jo nu engang ikke
nytte noget at lade sig slå ud af vind og vejr. Og hvis man ellers har
tørt tøj derhjemme, er en våd trøje da heller ikke nogen større ulykke.
Så kom den sidste aften på vandrehjemmet med underholdning og
sodavand. Næste morgen stor travlhed med oprydning o. s. v., og inden
bussen kørte os til banegården, nåede vi at komme ind på det lille lyst
slot Marienlyst, hvor vi så kønne malerier og fine gamle ting fra svundne
tider.
København. Så var det slut for denne gang, og der var vist mange,
der sov godt og længe hin første nat efter hjemkomsten.
Anne Marie Mikkelsen.

Revy på Bordings friskole
Ja, forunderligt var det, og forunderligt blev det,
og forunderligt går det da for da’.
Ja, det lyder som et eventyr, men livet skrev det,
og en inderlig tak skal alle ha’.

Ovenstående refrain var i revyen lagt i munden på Bording i anled
ning af skolekøbet, men var med omhu formet sådan, at det kunne an
vendes på mange forskellige situationer. Det kan også nu bagefter an
vendes på selve revyforetagendet.
Et par af pigerne i 2. R. foreslog en dag før jul, at vi i stedet fol
det obligate skuespil skulle opføre en revy som forspil til skoleballet.
Tanken blev af mig grebet med iver, dels fordi jeg før har arbejdet
med den slags, dels fordi det ikke var lykkedes mig at finde et skue
spil, som vi kunne bruge.
Kort efter ferien holdt vi afstemning i klassen, der valgte en mand
lig og en kvindelig repræsentant, som sammen med mig skulle udgøre
»bedømmelsesudvalget«. Dette samledes i den følgende tid en gang om
ugen, gennemgik, udkastede og forkastede horrible ideer, men fik efter
hånden udvalgt og udformet nogle numre, som gav grobund for andre.
Nu kunne vi tre se, at der så småt var ved at blive bukser af skin
det, men det lød stadig forunderligt for en del af klassen. Selv efter,
at vi var begyndt at indøve nogle numre, dumpede mange nedslående
spådomme om revyens fremtid ud af mundvigene. Udvalget mødtes,
udvalget tænkte, udvalget diskuterede. Alle måtte aktiviseres og føle, at
de var med. limer måtte ofres til diskussion og indstudering. Under
tiden så det for mig ud til, at det for klassen mere gjaldt om, at ti
merne blev ofret end om, at de blev ofret på revyens alter.
Så meget mere forunderligt var det at opleve de sidste dage før op
førelsen, hvor det viste sig, at der virkelig var opstået et fællesskab,
hvor alle var indstillet på det ene: at få revyen så god som mulig. De
sidste dage, hvor vi øvede, dekorerede og anbragte og genneinprøvede
tekniske hjælpemidler på Forhåbningsholms Allé, var højst forunder
lige. Lige til det sidste blev der skåret, omgrupperet og lavet nye numre.
Ingen vidste rigtigt, hvem der egentlig ledede foretagendet, og ingen
havde rigtig overblik over situationen, men vi masede allesammen på,
og det så meget rodet ud, men det gik; og forunderligt blev bifaldet,
da det endelig gjaldt.
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Næste opførelse (i nr. 5 og til fordel for u-landshjælpen) gik næsten
endnu bedre (her som før dømmer jeg efter bifaldet). Måske skyldtes
det den mere intime atmosfære, men sikkert også, at vi nu var blevet
helt sikre på os selv.
Den største glæde er ikke, som Axel Juel ellers siger, »glæden for
slet ingenting«, men glæden ved at skabe noget ud af »slet ingenting«.
Det har vi gjort i fællesskab. - Og en inderlig tak skal alle ha’.
Frode Jørgensen.

Bordings friskoles elevforening
1961-62
Generalforsamlingen fandt i år sted den 3. oktober 1961, og bestyrelsen
kom til at bestå af Birgitte Zehngraff, Orla Faber Christiansen. Karsten
Noe-Nygård, Hanne Cordius og Kirsten Kragh. Opfordringen fra sid
ste år om, at det ville være rart at have et par skoleelever i bestyrelsen,
blev fulgt og har også vist sig at være glimrende.
Det første af vore muntre bestyrelsesemøder foregik hos Karsten, og
der fandt vi tanken til næste elevforeningsaften. Vi overværede nem
lig en atomdemonstration ved en nærliggende udenlandsk ambassade og
syntes, at atombomben var et meget aktuelt emne. Den 21. november
blev der vist en film fra Hiroshima, og derefter fulgte et foredrag om
atomer. Den fælles mening var vist, at det kunne være gjort lidt mere
interessant. Til slut kaffe og dans.
En søndag i slutningen af november startede Birgitte og jeg til Magleås højskole for at besøge Indrid Søndergård og samtidig snakke med
en af skolens lærerinder samt et par elever.
Vort resultat fra turen blev fremvist den 10. december. Ingeborg
Appel fra Magleås læste nogle humoristiske historier, og under kaffen
optrådte Jesper, elev fra Magleås, med Storm P. Vi sluttede aftenen
af med dans (jazz); det sidste var en indsats fra min bror Palle.
Den årlige nytårsfest blev afholdt lørdag den 3. februar. Bestyrelsen
og flinke hjælpere fra 3. R. prøvede fra kl. 13 at omdanne lokalerne
nr. 5, 7 og 8 til parisiske fortovsrestauranter. Loftet i nr. 5 blev for
sænket med crepebånd i de franske farver, bordene blev rykket rundt
og pyntet med papirsduge malet i terner, lysestagerne var gamle vin
flasker og askebægrene tomme tobaksdåser. Lyset blev dæmpet med
farvet silkepapir om lampekuplerne. I nr. 7 blev der dannet en »Pølseog sodavandsbar« med crepebåndsmarkise over. Ligeledes her var der
pyntede borde. På alle vægge blev der hængt plakater. En tak vil vi
sende til Orlas far, som lavede nogle fine plakater af bl. a. Moulin
Rouge og parisisk gadeliv.
Alt dette var kun den muntre forberedelse, selve festen startede
kl. 19.30. The Rhythm-chakers spillede til dansen, som varede lige til
kl. 24. Alt forløb under morskab og latter.
Den sidste elevforeningsaften i år blev den 10. april. Professor NoeNygård holdt et interessant foredrag om vulkanudbrud og viste des
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uden nogle film om disse. Efter kaffen blev der danset efter bånd
optager.
Desværre blev der ikke flere aftener, da vi ikke kunne få eksamens
skemaet forenet med leje af lokaler.
»Postkassen« på skolen har desværre heller ikke i år givet noget re
sultat, men vi har ikke helt tabt håbet. Til gengæld er vi kede af, at
en del af medlemmerne »glemmer« at betale deres kontingent. De må
dog vide, at det er vanskeligt at få en god underholdning m. m., når
pengekassen er tom. Lokaler kan vi jo heller ikke undvære.
Tak for i år og på gensyn til næste generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Kragh.

Realeksamen
er bestået af Niels Frandsen. Karsten Noe-Nygård, Lise-Bente Hjarde.
Peter Gessø Storm, Poul Wilhelmsen, Ole Høilund Olsen, Pierre Miehe
Renard, Tage Verner Andersen, Uffe Lind Rasmussen, Lars Bruun Lar
sen, Astrid Vestergård Andersen, Hanne Cordius Nielsen, Anne-Sofie
Korf, Lars Kasper Ege, Anne Zehngraff, Niels Henry Larsen og NielsHenning Ørsted Pedersen.

Fortegnelse over eleverne
August 1962
3. 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, Helgesensgade 1, 0.
Inger Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse.
Nanna Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Marianne Jacobsen, Pileallé 55, F.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby.

2. realklasse:
Kjeld Rønnest Nielsen, Sdr. fasanvej 37, F.
Jane Thorning Jensen, Skovbrynet 35, Bagsværd.
Connie Hansen, Lønstrupvej 39, Vanløse.
Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Karen Margrethe Holm, Mynstersvej 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, Gladsaxe.
Bodil Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
Folke Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Winnie Jarlner, Vendsysselvej 37, F.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Ida Sofie Garde, Thorupgårds allé 15, Vanløse.
1. realklasse:
Jan Gille, Maglegårds allé 31, Søborg.
Niels-Lau Ervill, Vinkelager 42, Vanløse.
Karen Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Vanløse.
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Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg.
Mogens Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B. V.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Gunver Bording, Hvidovrevej 95, Hvidovre.
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.
Anette Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Ingrid Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Dorthe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brønshøj.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.
7. 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, F.
Jens Ømark Andersen, Ndr. ringvej 18, Glostrup.
Flemming Bo Weiss, Kastanievej 19, V.
Sven-Tyge Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Mikal Bang, 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, Lyshøjgårdsvej 73, Valby.
Henrik Løb. Nybro vænge 50, Lyngby.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

6. 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.
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Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkær, Engløbet 1, Herlev.
Birgitte Kaagaard Almdal, Bjerregårdsvej 16, 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.
Peter Dal Lawaetz, Pileallé 9, F.
Henrik Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
Peter Holst Nielsen, Vester fælledvej 7, V.
Kirsten Engel, Ved Bcllahøj 3, Brønshøj.
Bent Storgård, Valby langgade 20, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.
5. klasse: Birgitte Borre, Korsørgade 17, 0.
Jesper Lauritzen, Falkonerallé 57, F.
Anne Lau Nielsen, Banemarksvej 43, Brøndbyvester pr. Glostrup.
Klavs Lange Petersen, Hostrups have 31, V.
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.
4. klasse: Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
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Carsten Norclholt Jensen, Gammeltorv IS 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, F.
Knud-Erik Petersen, Sibbernsvej 5, Valby.
Dorthe Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Lars Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Birgitte Lob, Nybro vænge 50, Lyngby.
Søren Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Poul Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Knud Åge Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Christine Sørensen, Dronningensgade 75, K.
Marianne Maxsø, Rødovrevej 277, Vanløse.
Henrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Thurøvej 10, F.
Finn Egil Schleimann, Islands brygge 17, S.

3. klasse: Birgit Møller, Frydenstrands allé 9, Hvidovre.
Benny Ovist Petersen, Waltersvej 6, Greve strand.
Peter Michael Hauberg, Nyborggade 3, 0.
Hans Christian Wegge, Mimersgadc 110, N.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Birthe Charlotte Nielsen, Siciliensgade 6, S.
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.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Anne Birgitte Sørensen, Dronningensgade 75, K.
Bjørn Hoel, Jerichausgade 36, V.
Andreas Clausen, Egernvej 37. F.
Karen Thomas, Sdr. fasanvej 80, F.
Bjarne Buchleitner, Lyrskovgade 34, V.
Svend Arne Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Anders Olav Skeie, Dr. Priemesvej 11, V.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Richard Kokholm Erichsen, Klitmøllervej 52, Vanløse.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
2. klasse: Vibeke Biering-Sørensen, Kochsvej 4, V.
Birgitte Rossini, Ndr. fasanvej 46, F.
Sine Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
John Friedrichsen, Bakkekammen 7, Bronshøj.
Annette Magle, Nørrekær 12, Valby.
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Vagn Houmann Olesen, Ejbyvej, Skovlunde.
Susanne Glenstrup Jensen, Solbakken, GI. Carlsbergvej, SV.
Carsten Jørgensen, Livøgade 11, 0.
Kristian Helbæk Søndergård, Emdrupvej 159, NV.
Thomas Hauberg, Nyborggade 3, 0.
Steen Behrens Egesø, Katrinedalsvej 50, Vanløse.
Jens Jensen, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.
Birthe Røddik, Vester fælledvej 49, 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.
1. klasse: Lars Ryø, Fuglebo 5, F.
Mette Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Ralph Hoel, Jerichausgade 36, V.
Peter Villads Kiamtia, Strandlodsvej 84, S.
Kim Nygård Sørensen, Nørre allé 2 C, N.
Lars Enevoldsen, Hellebækgade 29, N.
Ingrid Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Alex Kokholm Erichsen, Klitmøllervej 52, Vanløse.
Anne-Mette Jeppesen, Trekronergade 103, Valby.
Pia Irene Hahnemann, Ved Bellahøj 10 B, Brønshøj.
Lars Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Jeppe Egmose, Ægirsgade 23, N.
Lise-Lotte Merethe Hansen, Herringløse pr. Veksø.
Birthe Nielsen, Smallegade 40, F.
Kim Julian Poulsen, Jerichausgade 33, V.
Marianne Schleimann, Islands brygge 17, S.
Jens Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Valby.
Sten Helge Berg, Jyllingevej 51, Vanløse.
Anders Mikael Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Anders Gaardmand. Peblinge dossering 18, N.
Ida Juel Thorup. Kochsvej 4, V.
Merete Weble, Maglekær 13, Valby.
Lene Weble, Maglekær 13, Valby.
Jens Erik Borum, Pilely 15, Vanløse.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.

Skolekredsens medlemmer
August 1962
Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregårdsvej 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, fotogral. 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. (74 59 64).
Gunnar Ømark Andersen og frue, overbetjent, Ndr. ringvej 18, Glostrup.
(96 67 37).
Sune Andresen og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten.
(Nørup 42).
Erik Anker-Møller og frue, fuldmægtig, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
(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. (Hi. 4035).
Kåre Bennike og frue, afdelingschef. Julius Valentinersvej 7, F. (Fa. 4800).
Arne Bennike og frue, radioforhandler, Thurøvej 10, F. (Fa. 7213).
Kaj Vilhelm Berg og frue, chauffør, Jyllingevej 51, Vanløse.
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, Kochsvej 4, V. (Eva 4380).
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Eva 4577).
Fru Margrethe 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. (35 26 77).
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.
Erik Borum og frue, slagtermester, Pilely 15, Vanløse. (70 79 97).
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 irue, fuldmægtig, Buskager 12, Vanløse. (71 04 49).
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø
borg. (So. 9087).
Ole Christensen og frue, souschef, Hans Egedesgade 23, N. (No. 4305 x).
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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, 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).
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fa. 1602).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, Sortedam dossering 3, N.
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, Gladsaxe. (69 07 81).
Villy Egesø og frue, stud, polyt., Katrinedalsvej 50, Vanløse.
Ib Godtfred Egmose og frue, formand. Ægirsgade 23, N. (Æg. 534 u).
Arne Egsmark og frue, varmemester. Vester søgade 4, V. (C. 2664 a).
Gert Enevoldsen og frue, forvalter, Hellebækgade 29, N. (Ta. 7107).
Jan Isbrandtsen Engel og frue, kordegn, Ved Bellahøj 3, Brønshøj. (Be. 237).
Harry Carlo Erichsen og frue, kunstmaler, Klitmøllervej 52, Vanløse. (Be. 9977).
Erik Eriksen og frue, prokurist. Østerbrogade 140, 0. (Øb. 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse. (74 39 59).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant. Drosselvej 2, Greve strand. (90 03 05).
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fa. 4364).
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (Go. 2643).
Lewis John Friedrichsen og frue, slagtermester, Bakkekammen 7, Brønshøj.
(Ta. 854).
Aksel Friis og frue, revisor, Lyongade 9, S. (Su. 8342).
Arne Gaardmand og frue, arkitekt, Peblinge dossering 18, N. (Lu. 3545).
Børge Gamdrup, overlærer, Bakkedraget 49, Birkerod. (81 32 10).
Johann Garde og frue, ekspeditionsekretær, Thorupgårds allé 15, Vanløse.
(71 21 26).
Halvor Gille og frue, kontorchef, Maglegårds allé 31, Søborg. (69 04 45).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
Age Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (No. 6019).
Svenn Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Ta. 7649 x).
Fru Grethe Grove, 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, kontorchef, Godthåbsvej 121, F. (Fa. 8326).
Tage Haastrup og frue, seminarielektor, cand. teol.. Drosselvej 42, F. (Fa. 5040).
Johs. Hahnemann og frue, kedelpasser, Ved Bellahøj 10 B, Bronshøj. (Ve. 7112).
Henning Hansen og frue, arkitekt, Bjerregårdsvej 8, Valby. (Va. 4668).
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Sø. 8031).
Ejvind Thorbjørn Flansen og frue, frugthandler, Herringløse pr. Veksø.
(Herringløse 86).
Thorvald Flansen og frue, håndværker v. D.S.B., Sondervangs allé 3, Valby.
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Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Valby. (Va. 8841).
Erik N. J. Hansen og frue, maskinløjtnant. Fiskedamsgade 16, 0. (Øb. 3454 v).
Valdemar Hansen, fhv. mejeriejer, Osted pr. Roskilde. (Osted 109).
Kaj O. Hansen og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Vanløse. (71 29 74).
Thyge Gaffron Hansen og frue, målerkontrollør. Mimersgade 1Ü0, N.
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Hyrdevangen 54, NV. (Be. 4240).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, Herluf Trollesgade 23, K. (By. 7547).
Ellen Margrethe Hauberg, børnehavelærerinde, Nyborggade 3, 0. (Ry. 7974 u).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (No. 8921 x).
Fru Anna Hentze, Teglstrupvej 5, 0.
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0. (Ry. 7739 x).
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).
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).
Marinus Jarlner og frue, kontorassistent, Vendsysselvej 37, F. (Fa. 5547).
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, K. (C. 714).
Hans Chr. Jensen og frue, maskinfabrikant, Skovbrynet 35, Bagsværd. (98 16 08).
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).
Ole Tovborg Jensen og frue, provisor, Lykkesholms allé 5 B, V.
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktør, II 184 Oakvood Court, London W. 14.
Otto Jensen og frue, trykkeriarbejder, Monrads allé 1, Valby. (30 20 20).
Minna Jensen, vuggestueleder, Solbakken, GI. Carlsbergvej, SV.
Kjeld W. Jeppesen og frue, maskinarbejder, Trckronergade 103, Valby.
(Va. 1151).
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (No. 9253).
Ejner 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 Jorgensen 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).
Eva Kiamtia, assistent. Strandlodsvej 84, S.
Niels Erik Kjærbølling og frue, maskinmester, Trckronergade 25, Valby.
(Va. 10352).
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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).
Hother Lund Knudsen og frue, læge, Jupitervej 20. Vanløse. (71 90 31).
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. (35 10 12).
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, amanuensis, 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).
Kjeld Lawaetz og frue, præst, Pileallé 9, F. (Ve. 2241).
Kirsten Liengård, lærerinde, Risbro 14, Hvidovre.
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).
Hans I. P. Maxsø og frue, vognmand, Rødovrevej 277, Vanløse. (70 11 62).
Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
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).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Strindbergsvej 78, Valby. (Va. 8713).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup.
(He. 1819).
Gerda Holst Nielsen, forretningsbestyrer, Vester fælledvej 7, V. (Ve. 9448).
Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40).
Martha Nielsen, inspektør, Siciliensgade 6, S.
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).
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40, F.
Ib Rønnest Nielsen og frue, tømrermester, Sdr. fasanvej 37, F. (Go. 8273).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brønshøj. (Be. 3041)).
H. Houmann Olesen og frue, plantagebestyrer, Eybyvej, Skovlunde. (94 44 05).
Axel Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K. (Pa. 2977 v).
Åge Olsen og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Valby. (Va. 3682 y).
Ludvig Orneborg og frue, frisørmester, Jyllandsvej 10, F. (Go. 4160).
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Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Eva 5856).
Ernst Pedersen, lærer, Rosenhaven 10, Roskilde. (Roskilde 4956).
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).
Else Marie Lykke Petersen, lærerinde, Frydendalsvej 4, V. (Hi. 1564).
Vagn Petersen og frue, rangermester, Sibbernsvej 5, Valby. (Va. 3894 y).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Valby.
(30 23 01).
Poul Petersen og frue, redaktør, Hostrups have 31, V. (No. 7663).
Kaj Vilh. Poppe-Petersen og frue, overass., Vigerslev allé 302, Valby. (Va. 1593).
Rigmor Poulsen, telefonistinde, Jcrichausgade 33, V. (Eva 8916 v).
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrog. 95, 0. (Tr. 2911).
Fru Kjirsti Rossini, Ndr. fasanvej 46, F. (Go. 638 y).
Svend Ryø-Pedersen og frue, købmand, Fuglebo 5, F. (Fa. 4188).
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, V. fælledvej 49, V. (Lu. 5501).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Sø. 7950).
Jørgen H. Schleimann og frue, journalist, Islands brygge 17, S. (As. 3112).
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67, Kastrup. (50 28 24).
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., Emdrupvej 159, NV.
Jørgen Søndergård og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Vanløse. (71 15 56).
Gustav Nygård Sørensen og frue, fritidshjemsleder, Nørre allé 2 C, N. (Lu. 5030).
Mogens Lyk Sørensen og frue, laboratorieassistent, Dronningensgade 75, K.
(As. 2222, lok. 686).
Inger Thomas, børnehavelærerinde, Sdr. fasanvej 80, F. (30 14 42).
Niels Thorup og frue, disponent, Kochsvej 4, V. (Eva 5687).
Holger Tribler og frue, ingeniør, Blåmejsevej 1, Glostrup. (96 24 21).
Svend Tørsleff og frue, trikotagehandler, GI. kongevej 161, V. (Eva 8741).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Su. 373).
Erling Vedsegård, fabrikant, Waltersvej 6, Greve strand. (90 05 73).
Kurt Harry Weble og frue, reklameassistent, Maglekær 13, Valby.
William Wegge og frue, ingeniør, Mimersgade 110, N. (Æg. 969).
Jørgen Weidlich og frue, ingeniør. Nørregårdsvej 170, Vanløse. (70 28 18).
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Kastanievej 19, V. (Eva 363 x).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Minna Winding, børnehavelærerinde, H. Schneeklothsvej 4, F. (Go. 344 u).
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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Vedtægter for »Den selvejende institution
Bordings friskole«
§ 1. Institutionen Bordings Friskole er en selvejende institution med hjem
sted i København. Dens formål er at drive en grundtvisk friskole med tilskud
efter friskoleloven.
§ 2. Skolen, der for tiden har til huse i lejede lokaler Kochsvej 36, påtænker
at erhverve ejendommen matr. nr. 755 af Østervold kvarter, Østersøgade 86-88,
samt det i skolebygningen beroende inventar af enhver art for en købesum af
kr. 1.500.000,00. Såfremt købet af den fornævnte ejendom gennemføres, vil nær
værende vedtægter være at forsyne med en tilføjelse, indeholdende oplysning
om ejendommens behæftelse ved købet.
§ 3. Skolens drift financieres gennem bidrag fra skolekredsen og ved tilskud
fra det offentlige. Eventuelt overskud, der elter styrelsens skøn ikke findes nød
vendigt til skolens drift, indsættes i en bank eller sparekasse eller anbringes
efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.
Værdipapirer skal være noteret på institutionens navn, og det skal i det hele
sikres, at midlerne kan anvendes til fordel for skolen.
§ 4. Medlemmer af skolekredsen er samtlige lorældre, der har børn i sko
len, samt de, der er bidragydende medlemmer af foreningen »Bordings Friskoles
Venner«.
§ 5. Medlemmernes bidrag givei- ikke ret til nogen del af skolens formue
eller til udbytte af nogen art, men giver alene adgang til ved fremmøde på
institutionens generalforsamling at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end
een stemme, uanset om den pågældende både har børn i skolen og er medlem
af foreningen »Bordings Friskoles Venner«. Medlemmerne har intet personligt
ansvar for skolens forpligtelser.
§ 6. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed og skal godkende
køb, salg og pantsætning af fast ejendom, hvorhos undervisningsministeriets
samtykke skal indhentes til sådanne dispositioner, jfr. nedenfor i vedtægter
nes § 16.
§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Styrelsen aflægger beretning.
2. Det reviderede regnskab lorelægges til godkendelse.
3. Valg af styrelsens medlemmer, jfr. vedtægternes § 10.
4. Valg af suppleanter til styrelsen.
5. Valg af revisor, jfr. vedtægternes § II.
6. Valg af revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsens flertal eller
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een trediedel al' institutionens medlemmer kræver det. Indkaldelse til ekstra
ordinær generalforsamling finder sted som ordinær generalforsamling, og ind
kaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
§ 9. Alle beslutninger såvel inden for styrelsen som på de ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger træffes ved almindelig stemmeflerhed, se
dog § 14, om ønsket ved skriftlig afstemning.
§ 10. Generalforsamlingen vælger institutionens formand og 4 styrelsesmed
lemmer, hvoraf mindst 2 vælges blandt de skolesøgende børns forældre. De
vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer årlig, før
ste gang med 2 medlemmer efter foretagen lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Styrelsen vælger af sin midte selv sin næstformand og kasserer.
Foruden fornævnte 5 medlemmer af styrelsen vælges på den ordinære gene
ralforsamling en 1. og 2. suppleant, der tiltræder styrelsen i tilfælde af vakance
imellem to generalforsamlinger.
Institutionen forpligtes ved underskrift af 3 medlemmer af styrelsen, hvoraf
den ene skal være styrelsens 1 ormand eller næstformand.
Skolens leder deltager uden stemmeret i styrelsens møder undtagen i de til
fælde, hvor styrelsen ønsker internt at drøfte lederens forhold.
§ 11. Institutionens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte
revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis, første gang efter
foretagen lodtrækning. Den ene revisor skal være statsautoriseret, og den an
den skal være medlem af skolekredsen. Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter, hvoraf den ene skal
være statsautoriseret og den anden medlem af skolekredsen, og således at sup
pleanterne tiltræder som revisorer i tilfælde af vakance i tiden mellem to ge
neralforsamlinger.
§ 12. Institutionens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts, første regn
skabsår fra 1. april 1961 til 31. marts 1962.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 15 dage før afholdelse af
den ordinære generallorsamling, jfr. § 7.
§ 13. Skolens leder vælges af generalforsamlingen efter indstilling af sty
relsen. Der vil mellem institutionen og lederen være at oprette skriftlig kon
trakt om ansættelsesvilkårene, hvilken kontrakt blandt andet skal indeholde be
stemmelse om, at lederen kun kan opsiges fra sin stilling og selv opsige sin
stilling med eet års varsel til ophør ved et skoleårs begyndelse.
Lederen har over for styrelsen det pædagogiske ansvar og vælger og ansæt
ter selv den fornødne lærerstab, hvis lønninger fastsættes efter aftale med sty
relsen.
§ 14. Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til
formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på to efter hin
anden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den
første generalforsamling skal mindst to trediedele af samtlige institutionens
medlemmer stemme for skolens ophævelse og på den anden generalforsamling
mindst tre fjerdedele af de på generalforsamlingen mødende stemmeberettigede
medlemmer stemme for ophævelsen.
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Det eventuelle overskud, der måtte fremkomme efter skolens ophævelse og
salget af skolens ejendom og andre effekter, tilfalder Friskolefonden under
»Dansk Friskoleforening«.
§ 15. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på
to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellem
rum. Vedtægtsændringerne skal på begge generalforsamlinger vedtages med al
mindelig stemmeflerhed.
§ 16. Nærværende vedtægter skal soges godkendt af undervisningsministeriet.
Undervisningsministeriets godkendelse udkræves endvidere i tilfælde af køb,
salg og pantsætning af fast ejendom, ændring af vedtægterne og ophævelse af
skolen som selvejende institution.
Foranstående vedtægter for den selvejende institution Bordings Friskole er
vedtaget på de stiftende generalforsamlinger den 12. september og 21. decem
ber 1961.

1 styrelsen:
K. B. Andersen
(sign.)

H. V. Kragh
(sign.)

Jørgen Søndergaard
(sign.)

C. F. Grove
(sign.)

H. Olesen
(sign.)

Godkendes

Undervisningsministeriet, den 26. februar 1962.
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