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Bordings friskole,
der er en selvejende institution, liar 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. For
uden i de almindelige skolefag undervises der på et tidligt trin i engelsk, 
i 6. og 7. klasse desuden i tysk og matematik. Gennem historie/ortæl- 
lingen, 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
Landsretssagfører C. F. Grove, formand.
Fuldmægtig Erik Anker-Møller.
Arkitekt Gurt L. Bossov.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer.
Tømrermester Jørgen Søndergård.

Stelens pæck Jiesamüng



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. marts, er 7,50 kr. 
for ægtepar og 5,00 kr. for enkeltmedlemmer, hvortil kommer 2,50 kr. 
til portoudgifter for dem, der får månedsbladet tilsendt med posten. 
Kontingentet dækker også medlemsskabet i Dansk friskoleforening, Sjæl
landske afdeling, som kredsen som sådan er tilsluttet. Medlemmer af 
skolekredsen er endvidere Bordings friskoles venner (se nedenfor). Det 
bør tilføjes, at skolekredsen ingenlunde er en »lukket« grundtvigsk kreds 
og heller ikke tilstræbes at være det. Uanset synspunkter er alle for
ældre, 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:

Fru Lisbeth Anker-Møller, prokurist Arne Harrekilde, fru dr. Inger 
Rasmussen, fru Doris Nielsen, direktør Helge Clausen.

Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet i 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, M. F., 
formand, fuldmægtig H. V. Kragh. murerformand Harald Olesen og 
disponent Mogens Klitgård-Poulsen.



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

med 5., 6. og 7. klasse. Biologi og historie med realklasserne. En for
tælletime med 1. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gym
nastik, håndarbejde og formning. Regning og bibelhistorie med 2. 
klasse. Oplæsning, bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Dansk, op
læsning og Nordens historie med 5. klasse. - Klasselærer for 1. og 
5. klasse.

Ingrid Hentze: Dansk, oplæsning og Danmarkshistorie med 2. klasse. 
Geometri med 6. klasse. løvrigt særundervisning. - Klasselærer for 
2. klasse.

Else Marie Bundgård: Dansk og Nordens historie med 3. klasse. Engelsk, 
bibel- og verdenshistorie med 4. klasse. Tysk med 6. og 7. klasse og 
med 2. realklasse. Gymnastik med pigerne i 3.-4. og 5.-6. klasse. - 
Klasselærer for 3. klasse.

Karen Andersen: Regning og geografi med 3. klasse og med 5. klasse. 
Dansk og Nordens historie med 4. klasse. Dansk, oplæsning og geo
grafi med 6. klasse. Geografi med 1. realklasse. - Klasselærer for 
4. og 6. klasse.

Hage Bording: Regning og geografi med 4. klasse. Regning og Nordens 
historie med 6. klasse. Dansk, oplæsning, geografi og Nordens hi
storie med 7. klasse. Dansk med 1. realklasse. Sløjd med drengene 
i 5.-6. klasse og i 7.-1. R. - Klasselærer for 7. klasse og for 1. real
klasse.

Knud Huus: Engelsk med 5. og 6. klasse samt med realklasserne. La
tin med 2. R. og fransk med 3. R. - Klasselærer for 2. R.

Andreas Friberg: Fysik med 6. klasse. Regning, matematik og fysik 
med 7. klasse og med realklasserne. - Klasselærer for 3. R.

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

Hom Rasmussen: Sang og musik med alle skolens klasser. Formning 
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med 1., 2., 3. og 4. klasse. Småsløjd med drengene i 3.-4. klasse. 
Tegning med 5., 6. og 7. klasse. Biologi med 4. og med 5. klasse. 
Skrivning med 1. R.

Ove Pedersen: Gymnastik og idræt med alle drengene i skolen samt 
med 1. og 2. klasse. Sløjd med drengene i 5.-6. klasse, i 7.-1. R. og 
i 2. R. Svømning med elever i 4., 5., 6. og 7. klasse.

Ellen Haastrup: Gymnastik med pigerne i 7.-1. R. og i 2.-3. R. Kjole
syning med pigerne i 7.-1. R. og i 2. R. Tegning med 1. R.

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

Poul Andersen: Geografi med 2. og 3. R.

Carl-Johan Bøgh: Engelsk med 7. klasse.

Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne ]acobi træffes ef
ter aftale (87 52 48).

Skolelæge: Amtslæge, dr. med. Pcdle Hjorlh, Emil Chr. Hansensvej 2,
F. (Go. 6988).

Sundhedsplejerske: Fru Esther Jensen, Koldinggade 8, 0. (Øb. 4134 u).



Om friskolen og en friskole

Nedenstående artikel er på opfordring skrevet til 
Kolding seminariums årsskrift. Bortset fra et afsnit 
vedr. vor skoles udbygning gennem årene bringes den 
her i sin helhed.

Rundt om i Danmark findes der i øjeblikket 124 friskoler, som er til
sluttet Dansk friskoleforening, og hvoraf mange er oprettet i sidste 
halvdel af forrige århundrede. At de forældre, som i sin tid oprettede 
disse skoler, ydede store økonomiske ofre, til trods for, at de absolut 
ikke hørte til samfundets mest velstillede, ved vel de fleste. At det 
stadig kræver en væsentlig økonomisk indsats at opretholde en friskole, 
er der vel færre, der er klar over. Man ved jo, at friskolerne støttes 
af staten. Det gør de også, men dog ikke i højere grad end, at støtten 
pr. barn i hvert fald i de jyske friskoler kun udgør ca. halvdelen af 
det. der ydes pr. barn i den offentlige skole. For at forstå denne vilje 
til at støtte skoler, som i de fleste tilfælde er ringere udstyret med 
undervisningslokaler og -midler end de offentlige skoler, er det nød
vendigt at undersøge de tanker, som friskolen bygger på, og prøve på 
at gøre sig klart, hvilken betydning de tanker har i dag.

Det er en meget almindelig opfattelse, at den Grundtvig-Koldske fri
skole vel har interesse, men først og fremmest kulturhistorisk set: Den 
offentlige skole var i forrige århundrede ved at stivne i goldt terperi. 
En ung lærer ved navn Kristen Kold gjorde oprør, især mod den ånd
løse udenadslæren af Balles lærebog i religion. Med ham som foregangs
mand og med støtte fra præsten og digteren N. F. S. Grundtvig dan
nedes landet over en række såkaldte friskoler, hvori man lagde størst 
vægt på den mundtlige fortælling. Disse skoler fik en gavnlig indfly
delse på den offentlige skole, og i dag lægger man også dér i langt 
højere grad vægt på forståelse end på udenadslæren.

Dette er en almindelig opfattelse og en rigtig opfattelse, men det er 
samtidig en opfattelse, som går alt for lidt i dybden. Den efterlader 
et indtryk af, at friskolen blot anviste løsningen på et pædagogisk pro
blem, og at dens rolle egentlig er udspillet.

Et blot lidt nøjere studium af Koids tanker (som er langt lettere til
gængelige end Grundtvigs) vil imidlertid efterlade et helt andet ind
tryk; nemlig, at de så langt fra at være forældede tværtimod rummer 
kræfter i sig til langt frem i tiden.
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For nu at blive ved Koids epokegørende opdagelse af fortællingens 
betydning, så var den ikke begrænset til det nu alment anerkendte, at 
børn bedst husker en lektie, når de har fået den gennemgået af læ
reren først. Fortællingen skal hjælpe barnet til at skabe sin egen fan
tasiverden, eller om man vil, den skal opbygge personligheden. Den for
tælling, der har værdi, er den, som barnet ikke blot tager villigt imod, 
men også uvilkårligt omformer efter sit særlige behov. Fortælleren kan 
meget vel være for god, siger Kold. Den meget dygtige fortæller vil 
dels kunne få børnene til at lytte til ting, de endnu ikke er modne til 
at modtage på skabende vis, dels kan han fortrænge skabertrangen ved 
at gøre fortællingen for »færdig«. - Siger dette os noget i dag? Ja, det 
forekommer mig at være en kraftig advarsel, især mod tonefilmens an
vendelse i fortællingens tjeneste.

Men der er andre af Koids tanker, som er endnu mere aktuelle. 
Børneopdragelsen, siger han, er forældrenes sag. Friskolen er efter hans 
mening kun en overgangsordning. Efterhånden som forældrene ser, at 
det lader sig gøre at undervise børnene under friskolens mere hjem
lige forhold, vil og bør de tage skridtet fuldt ud og selv undervise 
deres børn i hjemmet. - Under bymæssige forhold, hvor både far og 
mor arbejder ude, virker denne tanke umulig i dag; men derfor har 
den alligevel aktualitet. Kernen er jo, at forældrene fuldt og helt bør 
have ansvaret for børnenes opdragelse. Dette ansvarsforhold er i dag 
stærkere truet end nogensinde før, bl. a. gennem planerne om obliga
toriske 8.-9. skoleår. Ikke blot fordi denne udvidelse af skoletiden for 
alvor vil gøre forteldrenes mulighed for hjemmeundervisning illusorisk, 
men - og især - på grund af argumentationen. Der siges jo nemlig: 
»Vi må beskytte børnene mod forældrene. Mange forældre vil nægte 
børnene de frivillige 8. og 9. skoleår for i stedet at lade dem arbejde 
og derved aflaste forældrene økonomisk.« Dette er et direkte og død
sensfarligt angreb på forældrenes ansvarsfølelse og selve familielivet. 
Man ser ofte sørgelige eksempler på, at forældre virkelig opfører sig 
uansvarligt - mest falder det vel i øjnene, hvor forældre med vold og 
magt vil have et barn, for hvem skolearbejdet på grund af mindre gode 
anlæg for boglig lærdom er den rene tortur, presset ind i en eksamens
klasse. Staten og den offentlige skole har efterhånden undergravet an
svarligheden ved mere og mere at tage ansvaret fra forældrene, og det 
er sørgeligt. Men at benytte den manglende ansvarlighed som påskud 
til at fratage forældrene den sidste rest af ansvar, det må bedømmes 
med stærkere gloser.

Den manglende forståelse for forældrenes ansvar giver sig i vore 
dage også udslag på andre områder. Man nedlægger nu over hele lan
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det de små kommuneskoler for i stedet at samle børnene i busser og 
kore dem til centralskolerne. Det er næsten, som om man bestræber 
sig på at vise børnene, at hjemmet er et, skolen noget ganske andet, 
noget som også skolernes pompøse udseende bidrager til. Alt dette vir
ker tilsyneladende sløvende på forældrene, men det er et spørgsmål, 
om ikke mange af de forældre, der lader stå til, gør det med en vis 
ubevidst uro. som hurtigt kan vendes til bevidst handling. Det kunne 
i hvert fald forældrekredsen omkring Bordings friskole tyde på.

I 1945 havde daværende forstander for Københavns folkehøjskole. 
Frede Bording, et problem, idet hans ældste datter var kommet i den 
undervisningspligtige alder. Han havde ingen tillid til de meget store 
kommuneskoler i byen og var mest stemt for at give hende hjemme- 
undervisning. Nogle af familiens venner var i samme situation og råd
førte sig med Bordings med det resultat, at deres børn, ialt tre, sam
men med Bordings egen pige kom til at udgøre en første klasse. Det 
var i april 45. Inden august samme år havde imidlertid en interesseret 
forældrekreds tilmeldt yderligere elleve børn, og dermed var »Bordings 
friskole« en realitet. Skolen rummer nu godt 200 elever fordelt på 7 fri
skoleklasser og tre realklasser, og der er ialt 14 lærere.

Til trods for, at en stor del af de forældre, som nu sender deres 
børn i Bordings friskole, ikke har noget nærmere forhold til de Grundt- 
vig-Koldske friskoletanker, er det alligevel den meget aktive forældre
kreds, der først falder en i tankerne, når man skal gøre sig klart, hvad 
der er den væsentligste forskel på denne skole og en kommunal skole.

En ny lærer på stedet vil ikke altid opfatte denne store forældre- 
interesse som noget positivt. Han vil måske endog have en fornemmelse 
af, at agtpågivende øjne stirrer på ham for at finde fejl. Han vil have 
en fornemmelse af. at børnenes bratte dom kommer til at præge for
ældrenes indstilling den første lange tid. Han vil finde, at interesserede 
forældre tit også vil sige forkælede børn, og han vil tænke, at motivet 
for at sende børnene i netop denne skole for nogle forældre har væ
ret, at man her mente at have en chance for at få sit ikke absolut eg
nede barn halet igennem realen. Går han til skolens forstander med 
sine problemer, vil han synes, at denne tager nok så meget hensyn til 
de forældre, som han kender godt, som til den nye mand.

Først efterhånden vil han opdage, at de børn, som volder de virke
ligt store vanskeligheder, alligevel er dem, hvis forældre er mindst 
interesseret både i barnet og dets skole; at de allerfleste problemer 
med hensyn til børnene er fælles for forældre og lærere, og at det der
for lader sig gøre at arbejde sammen. Det vil gå op for ham, at den 
stadige kontakt (gennem forældremøder og private samtaler) er et tve
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ægget, men højst nødvendigt sværd i kampen for børnenes og hans 
egen trivsel.

Og så vil han forstå, at arbejdet for at oprette kontakt mellem skole 
og hjem vel kun er en side af den Grundtvig-Koldske friskoles arbejde, 
men i dag den allervigtigste. På det felt kan man stå sammen med 
alle private skoler, ja man kan stå sammen med den del af den of
fentlige skole, som udfolder lignende bestræbelser. Først når forståelsen 
for hjemmets betydning som folkets grundelement igen er trængt igen
nem, kan friskolen få held til »at lære folk at elske Gud, sin næste 
og sit fædreland«, hvilket jo, som Biskop Monrad sagde til Kold, er 
»et meget hæderligt formål«. Frode Jørgensen.



Skoleåret 1962-63

Jeg talte i foråret med en mand, der hævdede, at lærerne er et begun
stiget folkefærd, ja, at de egentlig har det for godt: 6 timers arbejdsdag, 
måske knap nok det, lange ferier og tilmed et godt udkomme - en op
lysning, der kan virke lidt overraskende for den, der selv er part i 
sagen, og som jævnlig må tage de små timer med for at nå det, der skal 
nås. Jeg forsøgte da også i al stilfærdighed at gøre opmærksom på, at 
det største arbejde ofte ligger udenfor selve skoletimerne, og at der er 
nok at gøre, ja, at den lærer, der virkelig tager sit arbejde alvorligt, 
egentlig aldrig når at blive færdig med det. Og her tænker jeg ikke blot 
på den direkte forberedelse til timerne, rettearbejdet og hvad der nu 
ellers kan være af den art, som nok kan tage sin tid, men jeg tænker 
også på, at man aldrig bliver færdig med at arbejde med sig selv. 
Blot dette at følge nogenlunde med i, hvad der foregår indenfor ens 
fag, være opmærksom på, hvad der kommer frem af nyt, og hvad det 
evt. medfører med hensyn til omvurdering etc. af hidtil kendt stof, er 
noget, der kræver både tid og kræfter. At det samtidig kan være sær
deles interessant, er en ting for sig, men tid skal der lige fuldt til. Hvor 
mange af os går ikke rundt med halvdårlig samvittighed, fordi vi ganske 
simpelt ikke når det, vi gerne ville og skulle på dette område?

Og det er ikke det eneste. Enhver lærergerning har jo nemlig to sider. 
Det er ikke nok at kende sit stof; man skal også kunne lægge det frem 
på en pædagogisk forsvarlig måde. Heller ikke her bliver man vel 
nogensinde færdig med sig selv. Man læser pædagogiske tidsskrifter, 
man stilles overfor nye undervisningsformer, der meget vel kan blive til 
lige så mange faldgruber, for sagen er jo den, at i undervisningens ver
den skal man være meget forsigtig med direkte at overtage en arbejds
metode fra en anden. Ja, i virkeligheden lader det sig vel slet ikke gøre. 
Enhver må finde sin egen form, der passer til ens væsen og evner.

Det kan måske tage år for en lærer, før han finder sin facon, og har 
han fundet den, må han passe på ikke at køre fast i den, så det ender 
i rutine slet og ret. Når det kommer til stykket, er det måske den største 
fare for en lærer, der er kommet lidt op i årene. Der skal fornyelse til, 
og her kan det virkelig være en hjælp at se, høre eller læse om, hvordan 
andre bærer sig ad. Det kan give ideer og inspiration, men efterabning 
duer ikke. Man må vrage og vælge, sætte til af sit eget, så det bliver 
kød af ens kød og blod af ens blod. I det hele taget gælder det om for 
en lærer - såvel som for børnene - at skal undervisningen blive frugt
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bar, må man være hjemme i skolestuen, så man i god forstand kan ud
folde sig frit og naturligt.

Undertiden tvinges man af forholdene til at forny sin undervisning, 
fordi det undervisningsmateriale, man benytter sig af, bliver væsentlig 
ændret. Den nye skolelov af 1958 har således bevirket, at der det sidste 
par år er kommet et væld af nye skolebøger på markedet, samtidig med 
at de gamle ganske simpelt udgår. Det gælder især for realafdelingen, 
hvor stoffordelingen indenfor en række fag er afgørende ændret. For 
forældrene betyder det ekstra udgifter, for så vidt som man en overgang 
ikke vil kunne overtage brugte bøger fra ældre søskende eller ældre 
klasser, men det er der nu engang ikke noget at gøre ved, og det falder 
efterhånden i leje igen. For lærerne betyder det ekstra arbejde med at 
gennemarbejde de nye bøger for at finde ud af, hvilke af alle dem, der 
efterhånden tilbydes, der egner sig bedst, og det vil bl. a. sige passer 
bedst ind i ens hele undervisningsform. Det er et gavnligt stykke arbejde, 
netop fordi man på en række felter tvinges til at tage sin undervisning 
op til revision, men det er samtidig et arbejde, der kræver ikke så lidt 
tid. Kan man ikke nå det på anden vis, må man naturligvis gøre det i 
ferien, hvor i øvrigt megen tilrettelæggelse af det kommende skoleårs 
arbejde finder sted.

Jo, der er såmænd nok at gøre, ikke mindst for lærerne i en friskole, 
der udover selve undervisningen og forarbejdet til den. har forskellige 
ekstra jobs som det mdl. regnskab i klasserne o. m. a. foruden den tid, 
der medgår til forældremøder og forældrekontakter i det hele taget. 
Alt det tror jeg også, man indenfor vor forældrekreds er klar over. Når 
jeg skriver dette, er det da just heller ikke for at retfærdiggøre lærerne 
overfor forældrene, men fordi jeg finder det naturligt i en årsberetning 
at give et lille glimt også af det daglige arbejde bag kulisserne.

Og lad mig så med disse bemærkninger til indledning tage fat på den 
egentlige beretning med de kommentarer, den undervejs kan give anled
ning til.

Skolen begyndte den 15. august. Skønt det betyder, at hverdagen nu 
begynder igen, fornemmes dagen hvert år alligeved som noget af en 
festdag. En egentlig skoledag er det jo heller ikke. Man skriver skema, 
man hilser på hinanden, og man undrer sig hvert år over, hvor for
andret især nogle af børnene dog kan blive i løbet af en sommerferie. 
Formodentlig vokser de lige så meget den øvrige del af året, men når 
man færdes sammen fra dag til dag, hegger man ikke særlig mærke til 
det. Her ses det med et, hvor meget der sker med børnene i disse år, og 
hvor stærkt det hele egentlig går.
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Opbrud fra Knudhule.
Man skal have lyng med sig hjem.

Dagen efter drog Tage og Karen på den sædvanlige 2-dages tur til 
Ringsted og Sorø med 6. klasse. Turen var meget vellykket, bortset fra 
at af klassen ikke var med, et fænomen jeg siden skal vende tilbage 
til. Samme dag rejste Anne Marie og jeg med i hvert fald hovedstyrken 
fra 7. klasse og 1. real til Ry, hvor vi tilbragte 5 dage med at studere, 
hvad denne særprægede egn har at byde på at både historiske og land
skabelige værdier, og det var ikke lidt.

Den 21. august var vi hjemme igen for nu rigtig at tage fat, og den 
28. august modtog vi den nye 1. klasse med deres forældre, atter en dag 
med feststemning over sig.

Så kom september med sine begivenheder. Den (i. havde vi samlet 
skoleudflugt - dog minus 1. klasse - til Borrevejle. Som bekendt havde 
vi af forskellige grunde forsøgsvis udsat turen til efter sommerferien. 
Det var jo noget nyt, og det var ligesom det kneb lidt med at komme 
i den rigtige skovturstemning forinden, men da vi først var i Borrevejle, 
gik dagen stort set, som den plejer, og fornemmedes også på samme 
måde.

En af grundene til udsættelsen var jo, at vi i nogen grad ville benytte 
dagen til at træne til idrætsdagen 14 dage senere. Derfor havde vi fanen 
med, så vi også kunne øve indmarchen. Vi hersede noget med flokken 
i den anledning, dog uden vi rigtig syntes, det hjalp, men da idræts
dagen virkelig kom den 21. september, overraskede de os glædeligt ved 
at præstere en af de fineste indmarcher - og udmarcher - der over
hovedet den dag fandt sted på Gladsaxe stadion. Idrætsdagen blev i det
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Fra idrætsdagen.
I midten kaptajn Jespersen, tilhøjre skoledirektøren i Gladsaxe, 

der begge fungerede sotn dommere.

hele taget på ny en god dag, bortset fra at vi på kontoret oplevede det 
syndigste rod med dommersedler, der ikke var til at finde ud af etc. 
Når ikke hele den side af sagen gik rent i fisk, skyldtes det mere end 
nogen anden Friberg og også Tage, der begge - uden nogen forberedelse 
i øvrigt - gjorde en stor indsats, der bevirkede, at vi dog i nogen grad 
fik hold på tingene. Ude på banerne tror jeg ikke, det mærkedes så 
stort, selv om der naturligvis hist og her var et og andet, der ikke klap
pede, hvad næppe helt kan undgås. Det lykkedes i hvert fald at afvikle 
dagen på gyldig vis, men vi var nogle, der åndede lettet op, da det var 
overstået, og som lovede os selv, at visse forarbejder til næste idrætsdag 
skulle organiseres noget grundigere.

Vi havde to forældremøder i løbet af efteråret. Det første fandt sted 
den 11. september i Forhåbningsholms allé, hvor jeg talte om menneske
lighed og folkelighed, og hvor vi i øvrigt diskuterede dragter i anled
ning af ovennævnte idrætsdag. Det næste fandt sted den 8. november i 
Helligåndshusets gamle, ærværdige og særdeles smukke sal. Her holdt 
Haastrup, skolens tilsynsførende, et ualmindeligt interessant foredrag i 
anledning af konciliet i Rom med de perspektiver, det frembyder. Begge 
møder var velbesøgte.

Og så begyndte julen at nærme sig. Det mærkedes for alvor, at dagene 
blev kortere og kortere. Adventslysene tændtes, et for et, og forvent
ningerne voksede. De gamle, mærkelige og stærke profetord, der i sin
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Fra idrætsdagen. Vor skole marcherer ind.

tid varslede Jesu komme, og som hører med til morgensangen i disse 
uger, bidrog vel også til at rette sindene mod den kommende fest. Den 
21. december sluttede vi skolen, som det efterhånden er blevet skik, ved 
at samles i Immanuelskirken for at synge julesalmer og høre juleevan
geliet. Desværre kniber det jo for forældrene at kunne være med ved 
den lejlighed, men til gengæld har vi aftenen i fællesskab i hallen i 
Grundtvigs hus. 6. klasse opførte her en munter - og let satirisk - lille 
komedie i fugledragt: Pip og Kvidderup kommunes byggevedtægter. 
Efter kaffebordet genfortalte jeg Selma Lagerlofs fine lille julehistorie 
»Den hellige nat«. Og så gik det i øvrigt, som det plejer, med sang og 
leg og dans og uddeling af godteposer.

Vi oplevede som bekendt en hvid jul i år. For os personlig blev den 
endda ekstra hvid, idet vi ved nytårstid opholdt os nogle dage på vort 
lille torp i Halland. Trods klingrende frost - 4- 24° om natten - havde 
vi det lunt og hyggeligt inden døre, og udenfor var det det skønneste 
vintervejr, man kan tænke sig. Havde vi vidst, at vinteren ville vare så 
længe, som den gjorde, er det måske ikke sikkert, vi havde nydt det så 
stærkt.
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Vinteren gik i øvrigt støt og roligt, hvad skolearbejdet angår, bortset 
fra at Kirsten Liengård desværre måtte melde pas på grund af sygdom. 
Hun var ellers lige nået at komme godt ind i arbejdet både som sekretær 
og som lærerinde. Hvad skoletimerne angår, fik jeg overtalt min sviger
inde Rita Bording til at gå ind som midlertidig vikar i den tanke, at 
det varede vel ikke så længe, men det trak ud, og til sidst måtte Kirsten 
opgive at komme igen. Vi siger hende tak for den tid, hun var hos os, 
ligesom vi er Rita taknemlig for, at hun blev året ud, da hun først 
havde begyndt. Hvad Kirsten Liengård angår, har hun det nu efter 
omstændighederne godt. Hun og hendes mand kan glæde sig over en 
dejlig dreng, som kom til verden i marts, hvilket naturligvis også var 
medvirkende til, at hun måtte opgive skolearbejdet.

Kontorarbejdet måtte jeg under disse forhold stort set igen klare på 
egen hånd. Som følge heraf nåede jeg ikke at få arrangeret de spørge
skemaer til gi. elever, som vi ellers havde planlagt og også bebudet. Vi 
vil gerne kunne følge vore gi. elevers liv og færden. Flere er efterhån
den blevet gift, nogle har tilmed fået børn, eller der er sket andet, som 
er værd at notere. Jeg havde tænkt mig, årsberetningen for fremtiden 
også skulle bringe meddelelser af den art, så den derigennem kunne 
blive et bånd også mellem de gi. elever. Nu håber jeg, vi får det organi
seret i det kommende år, så meddelelserne ikke bliver af altfor tilfæl
dig art.

De sædvanlige klasseforældremøder fandt sted 22. og 28. januar, 12. 
og 18. februar samt 5. og 19. marts. De er det egentlige forum for de 
mere interne drøftelser, og jeg ville ønske, vi på en eller anden måde 
kunne overkomme at have dem to gange i årets løb, ligesom jeg efter
hånden savner et »rigtigt« samlet forældremøde i forårets løb, efter at 
det i maj er blevet til generalforsamling. Som jeg nævnte det netop 
ved generalforsamlingen, er det lidt vanskeligt at arrangere i disse år, 
hvor vi skal i byen for at få lokale, men formentlig bliver det ander
ledes, når vi flytter til Østersøgade.

Et nyt arrangement, som vi agter at gentage til vinter, og som jeg 
tror vil kunne blive af betydning for både forældre og lærere, er kon
sultationsaftenen, som vi holdt den 4. februar på Kochsvej. Her var der 
lejlighed til de enkeltsamtaler, som vanskeligt lader sig gennemføre ved 
de sædvanlige forældremøder. En del forældre benyttede sig også af 
lejligheden, og det håber vi, man vil gøre igen, gerne i endnu større 
omfang.

Den 27. marts holdt vi skolebal for eleverne i realafdelingen + 7. 
klasse. 2. real opførte ved den lejlighed Kjeld Abeils »Eva af tjener sin 
barnepligt«, og de gjorde det virkeligt godt. Ellen Haastrup havde også 
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slidt med dem efter noder, men så gav det altså også resultat. Desværre 
sansede vi ikke at få indbudt klassens forældre til at overvære forestil
lingen, og en genopførelse, som vi havde i tankerne, lod sig af forskel
lige grunde ikke praktisere.

Selve ballet forløb i øvrigt meget fornøjeligt. Der var kun et lille 
men, som lå i, at jeg forinden ballet havde følt mig foranlediget til at 
sikre mig, at i hvert fald praktisk talt alle de pågældende elever kom 
med.

Sagen er, at der det sidste par årstid har gjort sig en vis tendens gæl
dende indefor elevernes rækker til i nogen grad at svigte skolens arran
gementer, et fænomen, jeg antydede i begyndelsen af årsberetningen, 
og som vi ved forskellige lejligheder har diskuteret indenfor lærerkred
sen. Før i tiden var det ikke noget problem. År efter år har det været 
sådan, at når skolen indbød til et eller andet: skovtur, bal, lejrskole, 
hvad det nu var, så kom man ganske simpelt. Det lå i luften som noget 
af en selvfølge. Naturligvis har der altid været undtagelser, men væ
sentlig af den art, der bekræfter reglen, og som vi derfor kunne se 
stort på.

Både i fjor og i forfjor oplevede vi imidlertid et ret stort frafald 
netop fra skoleballet. Det gentog sig i nogen grad ved skovturen i sep
tember og som nævnt ved skolerejserne, navnlig den til Sorø. Selv ved 
julefesterne kan det spores, men der tænker man næppe så meget på 
det. Vi er jo nok endda. Ved skoleballet i år sikrede jeg mig som sagt, 
at tilslutningen var i orden forinden. Jeg overlod ganske simpelt til 
eleverne i realafdelingen at bestemme, om der skulle være bal eller ej, 
idet jeg blot stillede det vilkår, at skulle det være, så måtte alle med, 
alene for økonomiens skyld, men naturligvis også for fællesskabets skyld. 
Et skolebal - og det samme gælder andre skolearrangementer - hvor 
f. eks. op mod Vr af eleverne svigter, har efter min opfattelse i væsentlig 
grad mistet sin mening. Så må man hellere stryge det hele.

I dette tilfælde blev resultatet altså, at man sluttede op. Det er blot 
lidt kedeligt, at der skal dette skub til. Og ved skovturen i juni i år 
svigtede mellem 20 og 30 af eleverne, skønt den gælder for en skoledag, 
så problemet er der stadig. Vi må nu se, hvordan det går med disse ting 
i det kommende år, og så tage vort bestik derefter.

Jeg ved ikke, om denne slaphed, eller hvad det nu er, hænger sam
men med den lidt kedelige kendsgerning, som jeg var inde på ved gene
ralforsamlingen i maj, at vore skoleforsømmelser ligger endda noget 
over gennemsnittet af forsømmelser i den offentlige skole, i hvert fald 
for Frederiksberg kommunes vedkommende, som jeg har statistik over. 
Jeg skal ikke gentage tallene her, blot nævne, at vi fra skolens side 
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naturligvis vil være meget opmærksomme overfor problemet i det kom
mende år, samtidig med at vi beder forældrene være behjælpelige med 
at bringe forsømmelserne ned på et mere rimeligt plan.

Det hænder f. eks. ikke sjældent i forbindelse med en ferie, at for
ældrene beder børnene fri en dag eller to, undertiden mere, før eller 
efter ferien med den begrundelse, at det passer bedre ind i deres rejse
planer. Måske har faderen eller moderen fået ferie nogle dage før eller 
efter os, og så vil man gerne have børnenes ferie passet ind i det skema, 
hvad der sådan set er meget forståeligt. I andre tilfælde er begrundel
sen mere svævende, men man vil forstå, det er en meget vanskelig sag 
for skolen at skelne retfærdigt og sige ja i nogle tilfælde, nej i andre.

Vor praksis har derfor hidtil været den, at vi i reglen imødekommer 
en sådan henvendelse ud fra den anskuelse, at det i hvert enkelt til
fælde må blive de pågældende forældres ansvar. Der er bare det ved 
det, at det rent skolemæssigt ikke blot går ud over de pågældende børn, 
for så vidt som det giver en vis uro og forstyrrelse i hele skollebilledet, 
samtidig med at eksemplerne kan smitte. Fra skolens side må vi prin
cipielt skære alle over en kam, og det kan måske blive nødvendigt at 
nægte enhver fritagelse, hvis den ikke er absolut begrundet, men jeg vil 
unægtelig foretrække en lidt mere fri ordning, der på den anden side 
forudsætter en vis selvjustits fra forældrenes side. En sådan vil jeg der
for gerne appelere til i første omgang, og lad os så se, hvordan det går.

Billedet rækker imidlertid også ind i elevforeningen og skaber krise 
der. Foreningen blev i sin tid oprettet - under megen iver for øvrigt - 
for at danne bindeled mellem gi. elever indbyrdes og mellem dem og 
skolen. Den kom fra første færd til at omfatte alle dem, der var gået ud 
af friskolen, altså også eleverne i de daværende præliminærklasser. Be
grundelsen herfor var dels, at der på det tidspunkt var for få helt ud
gåede elever til, at de alene kunne bære en forening, dels at disse gi. 
elever og præliminæreleverne for en stor del endnu kendte hinanden 
personligt, så ordningen føltes helt naturlig, og endelig var der jo det 
ved det, at de elever, der gik ud af friskolen uden at fortsætte i prælimi
nærafdelingen, kun kunne træffe de af deres gi. kammerater, der nu var 
præliminarister, derigennem at disse også havde adgang til foreningen. 
Der var altså grunde nok til at indrette foreningen, som den blev, og den 
virkede også udmærket nogle år.

Efterhånden viste ordningen sig imidlertid at være noget af et tve
ægget sværd. De gi. elever blev voksne unge mennesker, hvis interesser i 
foreningen ikke længere harmonerede rigtigt med den store flok, der 
udgjordes af præliminæreleverne eller realafdelingseleverne, som de jo 
med tiden blev, og som trofast mødte op til sammenkomsterne. Disse blev 
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derfor i stigende grad præget af de sidste, mens det lige så stille tyndede 
ud i de gi. elevers rækker. Havde vi sanset det i tide, kunne vi måske 
have lavet en senior- og en juniorafdeling med visse fælles arrangemen
ter, men det var der åbenbart ingen, der fik tænkt på, og enden på det 
blev, at foreningen blev en forening for realafdelingens elever + de 
sidst udgåede årgange.

Som sådan havde den åbenbart også en mission. Det er helt naturligt 
og godt, at skoleelever i den alder føler trang til at have noget med hin
anden at gøre udenfor skolen og alligevel i en vis forbindelse med den. 
Denne trang imødekom elevforeningen, samtidig med at en række gi. 
elever stadig mødte og møder op. Vi regnede med, det kunne blive ved 
at gå på den måde, men det sidste års tid har også her vist et frafald, 
og det et temmelig stort, indenfor dem, der hidtil har været foreningens 
bedste støtter, nemlig realafdelingens egne elever, spec, indenfor et par 
af klasserne.

Der er virkelig fare for, at foreningen må gå ind, og det synes jeg vil 
være synd, selv om der måske nok vil kunne sættes noget andet i stedet. 
Jeg vil derfor gerne opfordre til samling om denne sag, og når jeg ikke 
nøjes med at gøre det på skolen overfor de klasser, det drejer sig om, 
hænger det sammen med, at jeg synes, gi. elever, der læser denne beret
ning, også bør vide, hvordan landet ligger, samtidig med at der vel også 
er forældre, der kan give et skub i den rigtige retning.

Hvad de ældre årgange af gi. elever angår, så har vi søgt at samle 
dem under lidt mere private former. Som nævnt i årsberetningen i fjor 
havde vi en særdeles vellykket sammenkomst i fjor forår på Islevhusvej. 
Der var almindelig stemning for at gøre det til en fast årlig eller halv
årlig begivenhed, men da vi så gentog det i efteråret, var mødeprocenten 
adskilligt lavere for det holds vedkommende - det drejede sig om de fem 
første årgange - hvorimod vi havde et fint fremmøde fra et andet holds 
side, der dækkede de følgende tre årgange.

Naturligvis kan en sådan aftens værdi ikke måles ved fremmødets 
størrelse, men betragtet som kammeratskabsaftener spiller det nu allige
vel en vis rolle. Man spejder uvilkårligt efter dem, der ikke er der. Hvis 
en gi. elev dumper ind til en elevforeningsaften - eller måske til en jule
fest - og opdager, at han eller hun er ene af sin årgang, så skal der et 
vist mod eller en ganske særlig tilskyndelse til at komme en anden gang. 
Ofte bliver resultatet, at man holder sig borte, selv om man måske i og 
for sig havde lyst til at være med, måske med det resultat, at næste gang 
bliver det en anden af ens kammerater, der oplever at være ene.

Her har skolens elever det ulige nemmere. De ser hinanden daglig og 
kan træffe aftale: Kommer du, så kommer jeg også. - Men en sådan 
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aftale kan gi. elever dog også træffe, for så vidt som der trods alt er 
noget, der hedder en telefon. Jeg ville ønske, man ville benytte den 
noget tiere, når et møde er berammet; så kunne det være, nogle flere 
ville komme ud af busken. Jeg ønsker slet ikke at presse nogen til noget, 
men jeg har i tidens løb fået en del vidnesbyrd om, at der er mange gi. 
elever, der stadig har en del til overs for skolen. I skal vide, at vi også 
har meget til over for jer og gerne vil se jer indimellem og høre, hvor
dan det går. Vi ved godt, det er svært i vore dage, hvor der er så meget, 
der spreder, ikke mindst i en by som København. Vi ved godt, I har 
travlt med både det ene og det andet vedrørende dagen og vejen, en ud
dannelse eller et arbejde, der skal passes, et ekstra job indimellem, der 
kan give lidt mønt, nye kammerater og venner, måske kone og børn eller 
mand eller kæreste. Det skal passes altsammen.

Men så tag dem med, manden, konen eller kæresten, så vi kan se dem 
også. Vi vil nødig slippe jer helt af syne. Vi trænger ganske simpelt ind
imellem til at mærke, at I er der stadigvæk, og en kop kaffe i fællesskab 
en gang om året, om ikke andet, kan der vel blive råd til. I skal nok få 
en indbydelse ved lejlighed, når vi nu først er kommet i gang med sko
len igen, og så håber vi, det må lykkes.

Men tilbage til den egentlige årsberetning. Sidst i april måtte Huus 
sende sygemelding, foreløbig indtil videre. Vi håber dog, han kan tage 
fat, når skolen begynder igen. Til alt held fik vi fat i Nanna Damsholt, 
som påtog sig at føre op til realeksamen i både fransk og engelsk, hvil
ket vi er hende megen tak skyldig for. Latinen tog Bundgård sig af. Vi 
lod 1. og 2. R. slippe for engelsk til oprykningsprøverne, og resten kla
rede fru Severinsen, så det hele gik forholdsvis smertefrit.

Den 4. maj var det 3. R.’s sidste skoledag, hvilket markeredes på pas
sende vis. Derefter begyndte eksamen, som i år for første gang til dels 
også udstraktes til 2. R., for så vidt som deres skriftlige prøver var stats
autoriserede og blev bedømt af fremmede censorer. Den II. maj - i bede
dagsferien - havde vi fornøjelsen af at have lærerne på besøg i hytten 
i Halland. Og den 28. maj havde vi generalforsamling i såvel institu
tionen som Bordings friskoles venner. Jeg henviser her til referaterne 
andetsteds.

Så kom juni med strålende sommervejr, hvilket vi bl. a. nød godt af 
under de sjællandske friskolers årsmøde i Årby friskole ved Kalundborg 
den 8.-9. juni. Vi var en snes deltagere herindefra, som kunne glæde os 
over at være med. Ikke mindst køreturen hjem i den skønne sommeraften 
var en fin oplevelse. - Ellers kneb det med at nyde varmen i den lidt 
hektiske eksamenstid, men vi kom da igennem. Den 14. juni var 3. R.
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På vej til Borrevejle.

oppe i sidste fag, og vi kunne begynde at tælle resultaterne sammen. De 
var som helhed pæne, nogle endda særdeles nydelige.

Den 19. juni, da også 1. og 2. R. var færdige med deres prøver, tog vi 
på skovtur til Borrevejle. Der var en vis stemning for at falde tilbage til 
den gamle placering på kalenderen, og jeg gav mig. Vejret var nu ble
vet mere ustadigt, men vi slap dog uden våde trøjer.

Den 17. juni - jeg springer lidt i det - holdt vi en slags afslutning 
med 7. klasse og deres forældre, inden vejene nu deler sig i den klasse. 
Det foregik henne på skolen i nr. 5 om aftenen. Børnene optrådte med 
forskellige sketches, vi drak kaffe og sodavand, talte og sang. Det for
mede sig både hyggeligt og fornøjeligt.

Den 21. juni nåede vi frem til den egentlige afslutning i forbindelse 
med vor forældredag. Som naturligt er, var de små klassers afslutning 
kl. 11 den fornøjeligste og de store klassers afslutning en timestid efter 
den højtideligste med overrækkelse af diplomer og eksamensbeviser - og 
af gaver, og med udveksling af taler af forskellig art.

Om aftenen hilste vi ved en lille festlighed af både med 3. R. og med 
deres klasselærer Frode Jørgensen, som nu til manges sorg har flyttet 
sine teltpæle. Vi har overordentlig meget at takke ham for i den år
række, han har virket ved skolen; vi vil savne ham, ikke mindst i lærer
kredsen, som han vai' et inciterende medlem af, men vi ønsker samtidig 
ham og hans kone lykke med den gerning, de nu skal i gang med ved 
skolen i Assens!

Som sanglærer i stedet for Frode har vi antaget Tom Rasmussen, der 
tillige skal undervise i formning, hvorimod særundervisningen med de
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7. klasse en af de sidste skoledage.

læseretarderede overtages af Ingrid Hentze, gi. elev fra skolen; hun skal 
tillige have dansk og historie med 2. klasse. Som ny lærer har vi end
videre fået Ove Pedersen, der afløser Munkholm i gymnastik og sløjd, 
mens Gamdrup, der også har ønsket at trække sig tilbage, afløses af vor 
gamle kending Poul Andersen. Endelig vil C.-]. Bøgh aflaste Huus ved 
at overtage engelskundervisningen i 7. klasse. Begge de sidstnævnte er 
lærere ved Barfods skole. Vi byder både dem og skolens egne nye lærer
kræfter velkomne til et forhåbentligt godt og frugtbart samarbejde.

Og lad mig så slutte, hvor jeg begyndte. En lærer bliver aldrig færdig 
med sit arbejde, sådan som en håndværker kan blive det, en snedker 
f. eks., der har lavet et bord, og det er et fint stykke arbejde, pudset og 
poleret, det kan ikke gøres bedre. Han kan stille det fra sig med en god 
samvittighed, han kan se resultatet af sit arbejde og glæde sig derover. 
Den glæde er ikke en skolemand beskåret, og det mærkes aldrig stærkere 
end netop, når man sender en flok elever ud. Det spørgsmål trænger sig 
på og bliver ved at rumstere i en: Har du nu gjort det, du kunne, mens 
du havde med dem at gøre, har du ydet det, du skulle; er der ikke noget, 
du har forsømt i hele dit samvær med dem? Og svaret bliver altid: Jo. 
din gerning har været fuld af fejltagelser og forsømmelser. Du har slet 
ikke nået det, du skulle. Og nu er det for sent!

Den byrde af ufuldendt gerning - og af ufuldkommenhed til det, man 
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er sat til - er det en skolemands lod at bære på - som det er alle for
ældres. Man kan vel også sige, det er alle menneskers lod i vort forhold 
til hinanden. Ingen har noget at rose sig af. Alle lider vi nederlag. Alle 
trænger vi til overbærenhed.

Vi, der arbejder i skolen, føler det stærkt i det øjeblik, vi skal gøre 
status op. Og måske netop derfor føles det som en særlig glæde, at vi 
trods alt får lov til at slide med det, så godt vi nu kan. Vi skolefolk er 
virkelig et begunstiget folkefærd, ikke just fordi vi har det lettere end 
andre, for det er der ikke tale om, men fordi det altid er noget af et 
privilegium at have med børn og unge mennesker at gøre, at få menne
skesjæle betroet i sin varetægt under det ansvar, der følger med.

Sigrid og Frede Bording.

P.S. Der bliver forældremøde i Forhåbningsholms allé 20 tirsdag den 
10. september, hvor jeg selv taler, og idrætsdag på Gladsaxe stadion 
fredag den 20. september. Endvidere bedes man notere sig, at skolen 
slutter kl. 12 tirsdag den 27. august i anledning af, at vi den dag mod
tager 21 små nybegyndere med deres forældre.
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Skolekomedien

Nu er det sommerferie, og skolekomedien fra marts måned er langt 
borte. Da Bording for nogle dage siden spurgte, om jeg ikke ville skrive 
et lille stykke om den til årsberetningen, var det slet ikke det, jeg havde 
mest lyst til. - Nu har jeg imidlertid sundet mig lidt og kom til at tænke 
på, at »II. real« fik slet ingen ros den gang, ikke ret meget af mig i hvert 
fald, det var mest riset, jeg måtte bruge, for at få det hele til at gå; men 
nu skal det siges, at I gjorde et vældig godt stykke arbejde, gjorde alle 
en indsats, selv om nogle nok var tvungne til at gå frivilligt med.

Det er et stykke arbejde, der skal gøres, når en klasse piger og drenge 
skal finde ind i eller til personers skikkelser, som måske er dem helt 
fremmede, få et måske lidt vanskeligt stykke til at hænge sammen, så 
der bliver en helhed ud af det, og digterens mening kommer frem ved 
alles hjælp.

Det gik, og det gik helt godt til sidst. I fik lavet flotte malerier og 
samlet dragter sammen; vi takker alle Friberg og Tage Bording for god 
hjælp, da det kneb.

Jeg valgte stykket, fordi det på en fornøjelig måde siger noget om, at 
det ikke er former, meninger, rammer, der betyder noget, men det, at 
man lever, er forbavset ligesom Adam, oplever så stærkt, at alting må 
have nye navne.

Det siger, at vi ikke skal leve, som om vi var på museum og sidder 
i en ramme, som hindrer os i at røre os og leve med. Det kan være lærer
indens ramme af læresætninger, der skal gentages, eller tanternes ramme 
af meninger om, hvad man kan eller ikke kan. -

I går fulgtes jeg med en lille dreng hen ad en marksti. »Se den der, 
farmor,« sagde han, »den er levende, den må vi ikke træde på.« Det var 
en lille larve, som krøb på stien, jeg blev så glad over at høre det. Lidt 
senere kom vi forbi nogle margueritter, de gule støvknapper lyste i solen. 
Finn gik hen til en knop og prøvede at kigge ind i den: »Den gemmer 
sig, den må vi ikke se inden i. Hvornår lukker den sig op, tror du?«

Jeg gik og tænkte på, hvad jeg skulle skrive om vores komedie, nu 
skriver jeg, at jeg håber, at alle vi, der var med, oplevede lidt af det at 
føle med noget levende, en person, et menneske, at forsvare det, prøve 
at holde af det, selv om vi ikke alle kan få en ønskerolle at forsvare. 
Prøve at lukke op, leve med og sammen og at give andre en oplevelse 
med os.

Det var godt at arbejde sammen med jer. Tak! Ellen Haastrup.
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Bordings friskoles elevforening 
1962-63

Den 25.-10. afholdtes generalforsamling i Helligåndskirkens mødesal. 
Den nye bestyrelse kom efter valget til at se sådan ud: Hanne Cordius, 
Anne Sofie Korf, Karen Nielsen, Karsten Noe-Nygård og Orla Faber. 
Birgitte Zehngraf havde været medlem af bestyrelsen i 2 år og øn
skede at gå af. Kirsten Kragh, som egentlig skulle have fortsat som for
mand, ønskede at udtræde, da hun skulle på seminarium. Efter kaffen 
vistes to interessante kunstfilm.

Næste møde var den 1.-12. på skolen, hvor det traditionelle bal af
holdtes. Gymnastiksalen, som vi havde fået anvist som dansesal i år, 
var udsmykket med farvede bånd, tegninger og plakater, som skulle give 
en lille smule junglestemning. Nr. 7 var som sædvanlig pølse- og soda
vandskov. Musikken kom fra Jens, Asger og Lasse, som fik den gode 
gamle gymnastiksal til at runge af tidens rytmer. Skolens fjernsyn var 
også i brug på denne aften, nemlig for at vise afslutningen på krimi- 
nalstykket »Halstørklædet«.

Vort næste møde kom den 15.-2.-63, hvor det første punkt var en 
times filmforevisning. Mange vil sikkert huske den sidste film, som hed 
»Motordjævelen«. Mon ikke vi var nogle stykker, der fik ondt i ma
ven af at le ad denne film. Efter kaffen gik dansen til Jens, Asgers 
og Lasses musik for anden gang. Mødet foregik i Forhåbningsholms allé.

Den 15.-3. havde vi vort næstsidste møde. Vi havde til denne aften 
fået Tage Bording til at læse op. Det er jo altid dejligt at høre Tage 
læse op, så jeg synes, det var synd, at der ikke var flere til stede. Ef
ter kaffen dansede vil til grammofon.

Det sidste møde den 3.-5. havde forbindelse med årsdagen for Dan
marks befrielse. Frede Bording fortalte om indtryk fra 2den verdens
krig. Senere sang vi nogle sange, som har tilknytning til denne.

Vi takker alle, som har været med til at skabe underholdning og 
udsmykning i det forløbne år, og håber at se rigtig mange til næste 
generalforsamling, som måske kan blive knald eller fald for elevfor
eningen.

På bestyrelsens vegne 
Orla Faber.

23



Generalforsamlingen i Bordings friskole
den 28. maj 1963

Efter velkomst ved forstander Bording foreslog LRS Grove seminarie
lektor T. Haastrup som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig med 
akklamation. Haastrup takkede for valget og indledte med at konsta
tere generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvorefter den fungerende 
formand, Irs. Grove, fik ordet for at aflægge
1. Styrelsens beretning. - Institutionens andet regnskabsår havde ikke 
budt på store begivenheder. Desværre havde formanden, K. B. Ander
sen, måttet trække sig tilbage på grund af sit politiske arbejde, og Grove 
takkede varmt K.B.A. for hans store indsats, især da det gjaldt om på 
meget kort tid at få ordnet formaliteterne i forbindelse med institu
tionens oprettelse. Efter K. B. Andersens tilbagetræden havde Grove 
fungeret som formand, mens Erik Anker-Møller som suppleant var ind
trådt i styrelsen. - Østersøgades byggeri var ca. 2 mdr. forsinket p. gr. af 
vinteren, og det allertidligste tidspunkt for vor overtagelse af Ø.G. 
mente han ville være 1/1-65, det sandsynligste dog 1/8-65. Der ville 
blive brug for mange penge ved overtagelsen, hvorfor Grove meget 
stærkt opfordrede skolekredsens medlemmer til at slutte op om »Bor
dings Friskoles Venner«, både ved tilgang af nye medlemmer og ved 
forhøjelse af de hidtidige bidrag. I denne forbindelse havde styrelsen 
også drøftet en forhøjelse af skolepengene, men var veget tilbage her
for, men man mente det dog rigtigst at henlede forældrenes opmærk
somhed på spørgsmålet allerede nu, selvom det sikkert først ville blive 
aktuelt ved udflytningen til Østersøgade. - Skolebetjent Arne Andersen 
fra Godthåbs Privatskole var antaget som pedel med tiltrædelse ved 
vor overtagelse af Ø.G. - Grove sluttede med at fremhæve, at rent 
administrativt kan vi ikke nå længere frem nu. Hvad der nu skal ske, 
afhænger i væsentlig grad af Ø.G. byggeriet.

Herefter fik forstander Bording ordet for at aflægge den »pæda
gogiske beretning«, der indledtes med en oversigt over skoleårets række 
af forældremøder, klasseforældremøder, julefest m. m. Bording hen
ledte forældrenes opmærksomhed på »forældrekonsultationen«, en ny
skabelse for 5. kl. og opefter, som han ventede sig en del af. Bording 
udtrykte ønsket om at kunne afholde flere forældremøder, men vi havde 
måttet give afkald på det i år. Måske vil det blive muligt, når vi får 
vor egen skole. - En sammenligning mellem vor skoles og Frederiks
berg skolevæsens forsømmelsesstatistik viste, at vor skoles forsømmelser 
lå ca. 30 °/o over Frd.berg. Bording opfordrede forældrene til at søge 
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forsømmelserne nedbragt til et mere rimeligt niveau, idet forsømmel
serne i den udstrækning, de havde haft i år, virkede til skade både 
for det enkelte barn og for klassearbejdet og kunne også virke ned
slående på lærerne.

Begge beretninger godkendtes uden diskussion.
2. Dirigenten gav ordet til Kragh, der som kasserer aflagde regnska
bet, der var tilsendt alle forældrene. Kragh havde kun ganske få kom
mentarer til regnskabet, der godkendtes uden spørgsmål.
3. Valg af formand og to styrelsesmedlemmer.

a. Som formand foresloges og valgtes Irs. Grove.
b. Efter tur afgik Harald Olesen, der ikke ønskede genvalg, samt 

Anker-Møller. Valgt blev arkitekt Bossov, mens A.-M. genvalgtes.
4. Valg af to suppleanter til styrelsen. Valgt blev prokurist Gottlieb 
og fru Annelise Løb.
5. Valg af 2 revisorsuppleanter. Genvalgt blev statsaut. revisor Preben 
Larsen og ejendomsmægler Emil Lauritzen.

Alle valg skete ved håndsoprækning.
7. Eventuelt.

a. Forstander Bording oplyste, at skolen har fået ny skolelæge og 
desuden - som noget nyt - en sundhedsplejerske.

b. K. B. Andersen udtalte sin glæde over det gode ry, vor skole 
havde, hvilket i høj grad havde lettet ordningen af formaliteterne ved 
institutionens dannelse, og som sikkert også i fremtiden ville vise sig 
gavnligt for skolen.

Hermed var dagsordenen udtømt. Dirigenten takkede forsamlingen 
for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for god 
ledelse. Ref. E. A.-M.

Foreningen Bordings Friskoles venner
afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 28. maj i Forhåb
ningsholms allé 20.

Seminarielektor Haastrup valgtes til dirigent.
Formanden, folketingsmand K. B. Andersen, nævnte i sin beretning, 

at foreningen nu havde ydet ialt 33.700 kr. til skolen, og at den gerne 
så flere af forældrene som medlemmer af foreningen. Det ville også 
være velkomment, om medlemmerne ville overveje at forhøje deres bi
drag, da foreningens støtte til skolen er meget nødvendig.

Ingen ønskede ordet til beretningen, og Kragh forelagde herefter 
regnskabet, der godkendtes.
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Valg: Efter tur afgik Harald Olesen og Jørgen Søndergaard som 
bestyrelsesmedlemmer. Medens Olesen genvalgtes, nyvalgtes Klitgaard- 
Poulsen i stedet for Søndergaard, der ønskede at trække sig tilbage fra 
dette hverv.

Som bestyrelsessuppleant nyvalgtes Houmann Olesen.
Revisorerne, direktør Holst og revisor Arnkjær genvalgtes ligesom 

revisorsuppleanten Haastrup.
Under eventuelt fremkom fra forsamlingen spørgsmålet, om man ikke 

kunne udsende girokort til alle forældrene for på den måde at få flere 
penge ind, ligesom det foresloges, at bidragene blev opkrævet sammen 
med skolepengene.

Forstander Bording ville meget nødigt gå ind for disse forslag. En 
opkrævning gennem skolen ville medføre ikke så lidt ekstraarbejde, og 
med hensyn til opkrævning til alle forældre måtte han betone den fri
villighed, foreningen hvilede på.

Formanden lovede, at bestyrelsen ville overveje et fremstød for at 
få flere medlemmer samt spørgsmålet om en anden opkrævningsform 
for bidragene.

Grove kunne tænke sig en bøsseindsamling ved forældremøder m. m.
Da ikke flere ønskede ordet, kunne dirigenten slutte generalforsam

lingen.

Regnskab for 1962-63
Indtægt Udgift

Bidrag fra 106 medlemmer .............................. 3.800,00
restancer fra 1961-62 ............................. 180,00
forudbet. for 1963-64 ............................. 165,00

4.145,00
Renter Bikuben .................................................. 448,88

postgiro .................................................... 5,87
Kontorartikler og porto....................................... 62,00
Bikuben: Rentedekort ........................................ 112,50
Stempel til slutseddel ........................................ 7.500,00
Tilskud til skolens drift .................................... 10.000,00

4.599,75 17.674,50
Beholdning 31/3 62 og 31/3 63 ........................ 18.161,10 5.086,35

22.760,85 22.760,85
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Specifikation af beholdning. 1962 1963
Kontant.................................................................. 0,00 0,00
Postkonto nr. 101395 ........................................... 196,20 127,07
Bikuben, St. Kongensgade ................................. 17.964,90 4.959,28

18.161,10 5.086,35

H. V. Kragh.

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt. Behold
ningernes tilstedeværelse er konstateret.

København, den 8. maj 1963.
H. Arnkjær. H. Holst.



Realeksamen
er bestået af Inger Margrethe Jørgensen. Steen Buch Jensen, Mogens 
Gaffron Hansen, Aksel Bording, Bergliot Grann, Kim Høg Madsen, 
Karen Borum Nielsen, Carl Arnkjær, Annemarie Andersen, Inger We- 
stergård Andersen, Søren Anker-Møller, Asger Søndergård, Nanna 
Lind Rasmussen, Marianne Jacobsen, Helle Fremming og Jens Monrad 
Hansen.

Gaver til skolens naturhistoriske samling
Lars Kasper Ege har foræret skolen et meget smukt og værdifuldt 
eksemplar af en væverfulgs rede (Sydafrika) + skaller af vinbjergsnegl. 
Astrid Westergård Andersen har skænket en sømus og Karen Wester- 
gård Andersen en cypreskogle og en hjortefod. Tak. F. B.
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Sidste nyt fra 0. G.

Ved begyndelsen af sommerferien modtog jeg det glædelige budskab fra 
rektor Freil, at der alligevel er en chance for, at vi kan overtage skole
bygningen i Østersøgade næste år til august, takket være et ekstra skub, 
det er lykkedes dem at sætte i deres byggeforetagende i Gentofte. Det 
ligger stramt, sagde Freil, men byggeprogrammet er faktisk overholdt til 
dato trods vinterens besværligheder.

Vi har altså lov at håbe, selv om det nok vil være klogt at indstille 
sig på, at der trods alt kan gå et par måneder mere. Men vi kan altså 
faktisk »risikere« at komme til at stå med huset så at sige mellem hæn
derne i løbet af et årstid. Jeg skal ikke her repetere de fordele og behage
ligheder, der er knyttet til, at skolen får foden under eget bord. De er 
jo også i nogen grad selvindlysende. Men samtidig må vi huske på, at 
fornøjelsen er ikke gratis. Trods de tilsagn om lån og støtte, vi har fået 
fra ministerium og fra Caroline Amalies fond, er det givet, at vi derud
over får brug for alle de penge, vi overhovedet kan skrabe sammen.

Jeg vil derfor gerne rent personligt understrege og forny generalfor
samlingens opfordring til alle skolens forældre og venner i øvrigt om 
at undersøge mulighederne for at forhøje bidraget til Bordings friskoles 
venner, der jo står for indsamlingsarbejdet, og - såfremt man endnu 
ikke er medlem - at overveje, om det ikke netop nu er det rette tidspunkt 
til at melde sig ind.

Jeg vil tillige gerne henlede gi. elevers opmærksomhed på, at de også 
kan være med. Der er nogle enkelte, der i forvejen har fundet ud af det 
på egen hånd, og det skal de pågældende have hjertelig tak for! Det har 
varmet vore hjerter at mærke denne vilje til at ville være med, skønt 
det er givet, man har rigeligt brug for pengene selv. Jeg tror, den sam
me vilje er til stede hos adskillige andre, som bare ikke har tænkt på den 
mulighed. Der er måske også dem, der vil mene, at de bidrag, der vil 
kunne blive tale om, alligevel ikke vil kunne hjælpe noget, men her gæl
der stadig det gamle ordsprog, at mange bække små gør en stor å, hvil
ket det ved lejlighed skal være mig en fornøjelse at belyse rent mate
matisk med tørre tal. I vil nok høre nærmere fra os desangående.

Der er brug for alle gode kræfter og gode viljer. Lad os lægge dem 
i i fællesskab og derigennem være med til at betrygge skolens fremtid.

Frede Bording.
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Fortegnelse over eleverne
August 1963

3. realklasse:
Kjeld Rönnest Nielsen, Sdr. Fasanvej 37, F.
Connie Hansen. Lønstrupvej 39, Vanløse.
Henrik Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Ellen Marie Friis, Lyongade 9, S.
Inge Lise Juul Hansen. Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Winnie Bårsøe, Neptuns allé 18. Kastrup.
Bodil Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
Folke Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Winnie Jarlner, Vcndsysselvej 37, F.
Jean Pierre Peschardt, Allégade 6, F.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Ida Sofie Garde, Thorupgårds allé 15, Vanløse.

2. realklasse:
Jan Giile, Havsgårdsvej 23, Hellerup.
Niels-Lau Ervill, Vinkelager 42. Vanløse.
Lucienne Poulsen, Ryparken 28, 0.
Karen Toftkær Jensen. Roshagevej 22. Vanløse.
Hans Tørsleff, GI. Kongevej 161. V.
Synnøve Hoel, Jerichausgade 36, V.
Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søbor
Mogens Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B. V.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Gunver Bording. Flvidovrevej 95, Hvidovre.
Peter Gottlieb. Minervavej 40, Vanløse.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Anne Marie Lemvigh Jønsson, Hattensens allé 4, F.
Jakob Skafte Jespersen, Nørre allé 7, N.
Jan Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Karen Westergård Andersen, Ved Bellahoj 5, Brønshøj.
Ida Engelund Klemmensen, Sdr. Fasanvej 63, F.
Anette Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Ingrid Nielsen, Frederikkcvej 12, Hellerup.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.

1. realklasse:
Tim Anker Wermuth, Brondumvej 3, Vanløse.
Inger-Marie Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
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Bjørn Andreasen, Kloverprisvej 89, Hvidovre.
Johnny Buhr Mortensen, Nørrevangen 14 G, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Soren Grove, Petersborgvej 4, 0.
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Jorgen Pedersen, Klintevej 31, Brønshøj.
Jens Ømark Andersen, Ndr. Ringvej 18, Glostrup.
Per Stilling Jensen. Sæbjørnvej 8, Bagsværd.
Flemming Bo Weiss, Kastanievej 19, V.
Sven-Tyge Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Mikal Bing, Nyvej 15, V.
Peter Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Helle Antoinette Fleron Jacobsen, Pileallé 23, F.
Erik Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
Helle Ida Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Henrik Løb, Nybrovænge 50. Lyngby.
Kirsten Frederiksen. Sommerstedgade 19, V.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.

7. klasse: Betty Nielsen, Rødkildevej 6, F.
Christian Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Valby.
Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Jette Olsen. Lyshøjgårdsvej 73, Valby.
Peter Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Westergård Andersen. Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby.
Connie Bårsøe, Neptuns allé 18, Kastrup.
Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkjær, Engløbet 1. Herlev.
Birgitte Kaagaard Almdal, Bjerregårdsvej 16, Valby.
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.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
Peter Holst Nielsen. Vesterfælledvej 7, V.
Kirsten Engel, Ved Bellahøj 3, Brønshøj.
Bent Storgård, Valby langgade 20, Valby.
Axel Johansson, Valhøjvej 18, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.
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6. 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.
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, V.
Anders Peter Lund, Nyropsgade 45, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Susanne Algreen Hansen, Bredahlsvej 15, Valby.
Michael Christensen, Svinget 12, S.
Niels Bruun Larsen, Bernersvænge 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.

5. klasse: Albert Schmidt, Skottegården 67. Kastrup.
Claus Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
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, Batholinsgade 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 Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Søren Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Poul Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Knud Åge Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Christine Sørensen, Dronningensgade 75, K.
Henrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Thurøvej 10. F.
Finn Egil Schleimann, Islands brygge 17, S.
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4. klasse: Birgit Møller, Frydenstrands allé 9, Hvidovre.
Hans Christian Wegge, Mimersgade 110, N.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Birthe Charlotte Nielsen, Siciliensgade 6, S.
Erik Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
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.
Bente Olsen, Universitetsparken 5, 0.
Niels Borg-Hansen, Overgaden neden vandet 33, K.
Jesper Ewald, GI. kongevej 162 D, V.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Richard Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.

3. klasse: Vibeke Biering-Sørensen, Kochsvej 4, V.
Birgitte Rossini, Ndr. fasanvej 46, F.
Sine Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Max Viggo Iversen, Julius Thomsensgade 16, V.
John Friedrichsen, Bakkekammen 7, Brønshøj.
Annette Magle, Nørrekær 12, Valby.
Vagn Houmann Olesen, Ejbyvej 109, Skovlunde.
Susanne Glenstrup Jensen, Solbakken, GI. Carlsbergvej, SV.
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.
Klaus Nedergård Petersen, Nørrebrogade 42, N.
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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2. klasse: Mette Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Ralph Hoel, Jerichausgacle 36, V.
Peter Villads Kiamtia, Strandlodsvej 84, S.
Lars Enevoldsen, Ved volden 4. K.
Ingrid Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10. Bronshoj.
Alex Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.
Anne-Mette Jeppesen, Trekronergade 103, Valby.
Lars Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Jeppe Egmose, Ægirsgade 23, N.
Lise-Lotte Merethe Hansen, Herringløse pr. Vekso.
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.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.

1. klasse: Jens Erik Nielsen. Helgolandsgade 2, V.
Anne Birgitte Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Hans Jørgen Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Inge Margrethe Petersen. Rantzausgade 18, N.
Regner Stenbæk Grasten. Dr. Priemesvej 7, V.
Jens Tørsleff. GI. kongevej 161, V.
Ida Rorbeck, Langelandsvej 47 A, F.
Susanne Magle. Nørrekær 12, Valby.
Michael Behrens. Valby langgade 9, Valby.
Lone Enevoldsen, Hellebækgade 29. N.
Anne Dorthe Rasmussen. Frederiksberg bredegade 1 C, F.
Ulla Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Nana Wiedemann, Frederik VI’s allé 7, F.
Kaare Brededorff Thiim, Løngangsstræde 21, K.
Joe Michael Skaffer Pedersen. Rantzausgade 2, N.
Carsten Tovborg Jensen, Rektorparken 20, SV.
Kiehn Eli Jensen, Hallandsgade 2, S.
Bodil löunn Fich, Valhøjvej 18, Valby.
Henrik Bendixen, Axelhøjvej 52, Vanløse.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Bjørn Kokholm Erichsen. Jens Warmingsvej 69, S.
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Skolekredsens medlemmer
August 1963

Otto Bahnson Almdal og frue, direktør, Bjerregårdsvej 16, Valby. (Va. 6370).
Jørgen Andersen og frue, aktikvarboghandler, 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. (74 59 64).
Erik Andersen og frue, maskinmester, Universitetsparken 5, 0. (35 39 09).
Gunnar Ømark Andersen og frue, overbetjent, Ndr. ringvej 18, Glostrup. 

(96 67 37).
Poul Andersen, overlærer, cand. mag., Thyregodsvej 20, Valby. (30 29 62).
Poul Andreasen og frue, pressesekretær, Kløverprisvej 89, Hvidovre. (76 70 46).
Sune Andresen og true, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten.
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).
Hans Jørgen Beck, tømrerlærling, St. Thomas allé 19, V.
Knud Lilholt Behrens og frue, arkitekt, Valby langgade 9, Valby. (30 31 10).
Hans Jørgen Bendixen og frue, dyrlæge, Axelhøj 52, Vanløse. (70 26 71).
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).
Ejlif Bording, lærer, Skolen, V. Nebel.
Estrid Bording, lærerinde, Slettebjergvej 3, Ballerup. (97 39 43).
Tage Bording og frue, overlærer, Hvidovrevej 95, Hvidovre. (75 41 00).
Solvejg Bording, valgmenighedspræst, Nr. Ørslev pr. Egebjerg.
Georg Borg-Hansen og frue, fængselspræst, Overgaden neden vandet 33, K. 

(As. 3839).
Frode Borre og frue, laborant, Korsørgade 17, 0.
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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).
Else Marie Lykke Bundgård, lærerinde, Hermodsgade 21, N. (Æg. 5753).
Niels Bundgård og frue, valgmenighedspræst, Pileallé 19 A, F. (Ve. 4111).
Chr. Bærenholdt og frue, kontorchef, Nørre allé 41, N. (No. 747).
Carl-Johan Bøgh, overlærer, Arveprinsensvej 9, F. (Fa. 6111).
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).
Arne Christensen og frue, stud, soc., Vestbanevej 1, Valby.
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Æg. 6084).
Tage Christensen og frue, underdirektør, Svinget 12, S. (Su. 242).
Fru Margrethe Christiansen, Birkevang 24, Virum, Lyngby. (84 50 52).
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, skoleinspektør, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F. (Fa. 1602).
Poul Dragsbo og frue, adjunkt, Tøndervej 111, Åbenrå.
Asger Due, præst, Apollovej 23, Vanløse. (71 79 91).
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 3908).
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, Vestersøgade 4, V. (Ce. 2664 a).
Gert Enevoldsen og frue, forvalter, Ved volden 4, K. (Su. 2215).
Jan Engel og frue, kordegn, Ved Bellahøj 3, Brønshøj. (Be. 237).
Harry Carlo Erichsen og frue, kunstmaler, Jens Warmingsvej 69, S.
Erik Eriksen og frue, prokurist, Østerbrogade 140, 0. (Øb. 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse. (74 39 59).
Jørgen Ewald og frue, læge, GI. kongevej 162 D, V. (Hi. 126).
Bent Egede Fich og frue, sekretær, cand. jur., Valhøjvej 18, Valby. (30 83 76).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand. (90 03 05).
Ejner Gunner Frederiksen og frue, dekoratør, Sommerstedgade 19, V.

(Eva 2262).
Preben Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fa. 4364).
Andreas Friberg og" frue, lærer, Solsortvej 83, F. (34 36 43).
Lewis John Friedrichsen og frue, slagtermester, Bakkekammen 7, Brønshøj. 

(Ta. 854).
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Aksel Friis og frue, revisor, Lyongade 9, S. (Su. 8342).
Arne Gaardmand og frue, arkitekt, Peblinge dossering 18. N. (Lu. 3545).
Johann Garde og frue, ekspeditionssekretær, Thorupgårds allé 15, Vanløse. 

(71 21 26).
Halvor Gille og frue, kontorchef, Havsgårdsvej 23, Hellerup. (He. 6560).
Bent M. Gottlieb og frue, prokurist, 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).
Bent Grasten og frue, journalist, Dr. Priemesvej 7, V. (Ve. 2177).
C. F. Grove, landsretssagfører, Købmagergade 65, K. (Mi. 6940).
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).
Henning Hansen og frue, arkitekt, Bjerregårdsvej 8, Valby. (Va. 4668).
Tøge Hansen og frue, fabrikant, Bredahlsvej 15, Valby. (Va. 440 x).
Poul Hansen og frue, forstander, M.F., Limfjordsvej 74, F. (Fa. 1629).
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Sø. 8031).
Ejvind Thorbjørn Hansen og frue, frugthandler, Herringløse pr. Veksø. 

(Herringløse 86).
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).
Valdemar Hansen, fhv. mejeriejer. Osted pr. Roskilde. (Osted 109).
Kaj O. Hansen og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Vanløse. (71 29 74).
Thyge Gaffron Flansen 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).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (No. 8921 x).
Fru Anna Hentze, Teglstrupvej 5, 0.
Ingrid Hentze, lærerinde, Teglstrupvej 3, 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).
Svenåge Hulgård og frue, højskolelærer, Enghuset, Støvring.
Knud Huus og frue, overlærer, cand. mag., Sønder boulevard 45, V. (Ve. 1065).
Erik Iversen og frue, købmand, Julius Thomsensgade 16, V. (35 67 49).
Anne Jacobi, cand, psych., Lillemosevej 29, Lyngby. (87 52 48).
Kate Fleron Jacobsen, redaktør, Pileallé 23, F. (Eva 6753).
Marinus Jarlner og frue, kontorassistent, Vendsysselvej 37, F. (Fa. 5547).
Jens Jørn Jensen og frue, automobilhandler, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj. 

(Be. 8225).

37



Knud Jensen og frue, frisørmester, Bartholinsgade 5, K. (By. 3093 u).
Ernst Stilling Jensen og frue, ingeniør, Sæbjørnvej 8, Bagsværd. (98 10 86).
Gunnar Jensen og frue, ingeniør. Gammeltorv 18, K. (Ce. 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).
Ole Tovborg Jensen og frue, provisor, Lykkesholms allé 5 B, V.
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktør, Roshagevej 22, Vanløse. (71 20 58).
Herluf Egon Jensen og frue, specialarbejder, Hallandsgade 2, S. (Su. 8896).
Claus Tovborg Jensen og frue, stud. med. vetr., Rektorparken 20, SV.
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, Trekronergade 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).
Bent Lemvigh Jønsson og frue, direktør, Hattensens allé 4, F. (Fa. 1477).
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, Kalkbrænderivej 32, Assens.
Åge H. Kampp og frue, lektor, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby.
Eva Kiamtia, assistent. Strandlodsvej 84, S.
Niels Erik Kjærbølling og frue, maskinmester, Trekronergade 25, Valby.

(Va. 10352).
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).
Jørgen N. Lund og frue, varmemester, Nyropsgade 45, V. (By. 9945 a).
Gerhard Løb og frue, disponent, 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).
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Anne Marie Mikkelsen, overlærer, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (74 59 64). 
Bertel Mortensen og frue, værkfører, Nørrevangen 14 G, Brønshøj. (91 25 78). 
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. 8856).
Jørgen Nielsen og frue, chauffør, Helgolandsgade 2, V.
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. (Go. 6154).
Kaj Nielsen og frue, tegner, Rødkildevej 6, F. (Go. 5276 u).
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).
Kirsten Houmann Olesen, bankelev, Ejbyvej 109, Skovlunde.
H. Houmann Olesen og frue, plantagebestyrer, Ejbyvej 109, 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).
Fru Minna Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Bent Pedersen og frue, fabrikant, Rantzausgade 2, N. (35 21 46).
Aage Pedersen og frue, grosserer, Klintevej 31, Brønshøj. (Be. 1006).
Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Eva 5856).
Ove Pedersen, lærer, Tårnhusstræde 37, Brønshøj. (60 02 57).
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. (30 52 53).
Johan Günther Petersen og frue, redaktionssekretær, Bjørnsonsvej 56, Valby. 

(30 23 01).
Poul Petersen og frue, redaktør, Hostrups have 31, V. (No. 7663).
Poul Nedergård Petersen og frue, sekretær, Nørrebrogade 42, N. (35 91 42). 
Marie Petersen, strygerske, Rantzausgade 18, N. (No. 4091 x).
Kaj Vilh. Poppe-Petersen og frue, overassistent, Virginiavej 2, F. (Go. 4333). 
Holger Poulsen og frue, kontorchef, Ryparken 28, 0. (Ry. 174).
Rigmoi' Poulsen, telefonistinde, Jerichausgade 33, V. (Eva 8916 v).
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Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0. 
(Tr. 2911).

Steen Helge Rasmussen og frue, chauffør, Frederiksberg bredegade 1 C, F. 
(Go. 2620).

Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen og frue, ingeniør. Kamstrupvej 40, Vanløse. 
(70 62 40).

Tom Rasmussen, lærer, Nørre allé 13 A, N.
Fru Kjirsti Rossini, Ndr. fasanvej 46, F. (Go. 638 y).
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, Vester fælledvej 49, V.

(Lu. 5501).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds allé 80, Søborg. (Sø. 7950).
Ellen Rørbeck, sekretær, Langelandsvej 47 A, F. (Go. 8483).
Jørgen H. Schleimann og frue, journalist, Islands brygge 17, S. (As. 3192).
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67, Kastrup. (50 28 24).
Holger 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, 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).
Mogens Lyk Sørensen og frue, laboratorieassistent, Dronningensgade 75, K. 

(As. 2222, lok. 686).
Svend Aage Thiim og frue, kasserer, Løngangstræde 21, K. (Mi. 5558).
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).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandler, Rødstensvej 14, Hellerup. (Ge. 7609).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Su. 373).
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).
Niels V. Chr. Wermuth og frue, administrationschef, Brøndumvej 3, Vanløse. 

(71 13 34).
Erik Povl Wiedemann og frue, mag. art., Frederik VI's allé 7, F. (Fa. 3497).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Minna Winding, børnehavelærerinde, H. Schneeklothsvej 4, F. (Go. 344 u).
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N. (Æg. 979).





ILLE MANN


