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BORDINGS FRISKOLE
1964
Statens pædagogiske Studi^sa^l^g
K® benhavn

Bordings friskole
der er en selvejende institution, har til huse i Østersøgade 86-88, Kø
benhavn 0. Skolen oprettedes i 1945 i forståelse med en kreds af grundt
vigske 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 almin
delige skolefag undervises der på et tidligt trin i engelsk, i 6. og 7. klasse
desuden i tysk og matematik. 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 hjem
me 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 nervøse
verden, der er vor. - Ud fra dette ståsted er vi i øvrigt parate til at tage
alle nye tanker op til drøftelse og undersøgelse og til brug, såfremt vi
finder dem egnede og frugtbare.

Til skolen er der knyttet en 8. klasse og en 3-årig realafdeling, der slut
ter med realeksamen. Fra realafdelingen er der under samme vilkår som
fra andre realskoler adgang til gymnasiet, evt. til studenterkursus.
Skolen er statsanerkendt og får statstilskud, dels efter friskoleloven, dels
efter lov om tilskud til private realskoler. Det beløb, forældrene selv må
betale, erlægges i 10 årlige rater å 50 kr. i selve friskolen og 60 kr. i
8. klasse og realafdelingen. Er der søskende, betales der kun halv pris
for nr. 2, mens nr. 3 og evt. følgende går gratis. Hvor de økonomiske
forhold i hjemmet gør det rimeligt, kan der søges om hel eller halv fri
plads.
Statens tilsynsførende ved friskolen:
Seminarielektor, cand. teol. Tage Haastrup.

Skolens styrelse
Landsretssagfører C. F. Grove, formand.
Fuldmægtig Erik Anker-Møller.
Arkitekt Curt L. Bossov.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer.
Tømrermester Jørgen Søndergård.

Skolekredsen
omfatter samtlige forældre, der har børn i skolen, samt de, der er bidrag
ydende medlemmer af foreningen »Bordings friskoles venner«. Alle med
lemmer af skolekredsen får tilstillet årsberetningen. Alle forældre, der
har børn i skolen, får desuden tilstillet Københavns højskoleforenings
månedsblad »Højskoleforeningen«, der foruden at være medlemsblad for
nævnte forening tjener som meddelelsesblad for skolen såvel som for
Københavns valgmenighed og Vartov valgmenighed. Gennem bladet kan
man således i nogen grad følge med i, hvad der foregår indenfor be
slægtede kredse i København. Forældre, der ikke mere har børn i sko
len, kan efter aftale stadig få tilsendt bladet. - Endelig er forældre
kredsen som sådan tilsluttet Dansk friskoleforening, Sjællandske afde
ling, der bl. a. hvert år udsender en årsberetning, som alle medlemmer
får tilstillet.
Til dækning af de hermed forbundne udgifter opkræves pr. 1. marts
et årligt medlemsbidrag på 7,50 kr. for ægtepar og 5,00 kr. for enkelt
medlemmer, hvortil kommer 2,50 kr. til portoudgifter for dem, der får
månedsbladet tilsendt med posten.
Det bør måske tilføjes, at skolekredsen ingenlunde er en »lukket«
grundtvigsk kreds og heller ikke tilstræbes at være det. Uanset syns
punkter 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 10-10,45, onsdag desuden 11,15-12 eller efter aftale.
Tlf. Tria 6908.

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:
Prokurist Arne Harrekilde, fru Inger Rasmussen, fru Doris Nielsen,
direktør Helge Clausen og fru Vibeke Gaardmand.

Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet i 1956 med det formål at støtte skolen og arbejde for, at den
kunne få egen bygning, et arbejde, der nu er kronet med held ved over-
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tagelsen af bygningerne i Østersøgade. Netop derfor er der imidlertid
nu mere end nogensinde brug for al den støtte, der kan ydes gennem
foreningen. Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tid
ligere elever i skolen, gi. elever og andre i skolen interesserede. Ifølge
vedtægterne er mindstekontingentet 10 kr. pr. kvartal. Dog kan besty
relsen i særlige tilfælde - f. eks. når det drejer sig om gi. elever, der
fortsat er under uddannelse - optage medlemmer ned til 5 kr. pr. kvar
tal. Tages konjunkturstigningerne i betragtning, svarer de anførte 10 kr.
vel mindst til 12-13 kr. i dag, men i øvrigt kan medlemmerne frit tegne
sig for et større beløb.
Bestyrelsen består af: K. B. Andersen, M.F., formand, fuldmægtig H.
V. Kragh, kasserer, murerformand Harald Olesen og disponent Mogens
Klitgård-Poulsen.

Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Biologi med 7. klasse. Bibel- og verdenshistorie med 5.,
6. og 7. klasse. Religion med 8. klasse og 1. realklasse. Biologi og
historie med realklasserne. En fortælletime med 1. klasse.
Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gym
nastik, håndarbejde og formning. Regning og bibelhistorie med 2.
klasse. Bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Dansk, oplæsning og
Nordens historie med 6. klasse. - Klasselærer for 1. og 6. klasse.

Vita Jæger: Dansk, oplæsning og Danmarkshistorie med 2. klasse. Reg
ning og geografi med 3. klasse. Tysk med 6. klasse. Engelsk med 6. og
7. klasse. - Klasselærer for 2. klasse.
Ingrid Hentze: Dansk, oplæsning og Nordens historie med 3. klasse.
Geometri med 6. klasse. I øvrigt særundervisning. - Klasselærer for
3. klasse.
Else Marie Bundgård: Dansk, oplæsning og Nordens historie med 4.
klasse. Engelsk med 4. og 5. klasse. Tysk med 7. klasse og 3. real
klasse. Gymnastik med pigerne i 6.-7. klasse og i 8.-1.R. - Klasselærer
for 4. klasse.

Karen Andersen: Bibel- og verdenshistorie, regning og geografi med
4. klasse. Dansk, oplæsning og Nordens historie med 5. klasse. Reg
ning og geografi med 6. klasse. Dansk og geografi med 7. klasse. Geo
grafi med 2. realklasse. - Klasselærer for 5. og 7. klasse.
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Tage Bording: Regning og geografi med 5. klasse. Regning, oplæsning
og Nordens historie med 7. klasse. Dansk og orienteringsfag med 8.
klasse. Dansk og skrivning med 1. realklasse. Sløjd med drengene i
7. klasse og i 8.-1.R. - Klasselærer for 8. klasse og 1. realklasse.

Andreas Friberg: Fysik med 6. og 7. klasse samt med realklasserne. Ma
tematik med 7. klasse. Regning og matematik med 8. klasse og med
realklasserne. - Klasselærer for 2. realklasse.
Knud Huus: Engelsk med realklasserne. Latin med 2. realklasse og fransk
med 3. realklasse. - Klasselærer for 3. realklasse.

Karin Røh: Sang og musik med alle skolens klasser. Formning med 1.,
3., 4., 5. og 6. klasse og med drengene i 2.-3. klasse. Biologi med 4.,
5. og 6. klasse. Engelsk, tysk og maskinskrivning med 8. klasse.
Ove Pedersen: Gymnastik og idræt med alle drengene i skolen samt med
1. klasse. Sløjd med drengene i 4.-5. klasse, i 6. klasse og i 2. real
klasse. Værkstedsfag etc. med drengene i 8. klasse. Svømning med
elever i 4., 5., 6. og 7. klasse.

Ellen Haastrup: Gymnastik med pigerne i 2.-3. klasse, i 4.-5. klasse og
i 2.-3.R. Kjolesyning med pigerne i 6.-7. klasse, i 8.-1.R. og i 2.R.
Formning med 1. realklasse.
Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og med pigerne i 2.-3., 4.-5.
og 6.-7. klasse. Vævning, stoftryk etc. med pigerne i 8. klasse.

Niels Bundgård: Tysk med 1. realklasse. Dansk med 3. realklasse.
Hakon Mandøe: Dansk og tysk med 2. realklasse.

Karl-Erik Frandsen: Geografi med 1. og med 3. realklasse.
Bente Elboth: Flusgerning med 7. klasse og med 8. klasse.

Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi træffes efter
aftale (87 52 48).

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

Sundhedsplejerske: Fru Esther Jensen, Koldinggade 8, 0. (Øb. 4134 u).
Skolebetjent: Arne Andersen, indtil videre GI. Køgevej 253 B, Hvidovre.
(78 52 16).
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Skoleåret 1963-64
Jeg har undertiden mødt det spørgsmål, om det i grunden ikke er tem
melig trivielt at være lærer, for det er jo stort set det samme, der år
efter år doceres for eleverne, om og om igen. Om eleverne også skifter,
så er det dog for læreren det samme stof, der stadig skal behandles. Er
det ikke ulideligt i det lange løb?
Jeg indrømmer, at det naturligvis godt kan være et problem. Der er
muligvis lærere, for hvem undervisningen efterhånden er blevet til noget
i retning af en plade, der afspilles for de skiftende hold. Det gælder blot
om at få den rigtige plade med til den pågældende time. Men jeg tror
ikke, problemet ligger for, når det drejer sig om lærere, for hvem skole
livet virkelig er et liv, lærere, der kan lide at undervise, og som holder
af deres elever og interesserer sig for deres problemer. Netop det, at
eleverne er forskellige, at der ikke er to hold, der er ens, gør, at stof
fet aldrig bliver det samme eller i hvert fald ikke kan serveres på samme
måde. Der stilles bestandig krav til lærerens opfindsomhed og evne til at
gøre stoffet levende i den konkrete situation, rent bortset fra de krav,
der stilles, når en lærer gennem en årrække følger et hold op i et eller
flere fag og derunder må omstille sig til den større og større modenhed,
der efterhånden gør sig gældende hos eleverne. Det er ikke blot holdene,
der er forskellige, men det samme hold gennemløber en udvikling, som
læreren må føre sig å jour med og følge med i, om han skal være sin
stilling voksen.
I det hele taget er eleverne - om end ofte ubevidst - med til at forme
undervisningen i langt højere grad, end man vist i almindelighed gør
sig klart. Man taler undertiden om eleverne som et råstof i lærerens hånd,
som det er hans opgave at være med til at forme, og det er jo også rig
tigt, vel at mærke, når denne formning ikke uden videre sker i lærerens
billede, men sådan, at det er elevens egen personlighed, der efterhånden
tager form. Forholdet er imidlertid gensidigt. Også eleverne er til en vis
grad med til at forme deres lærer, på godt og ondt. Der er blot den for
skel, at han ikke er noget ubeskrevet blad. Han er i nogen grad formet
i forvejen, måske også på afgørende vis, og det er helt i sin orden, men
derfor er vi jo ikke færdige. Vi lærer livet igennem, også i samlivet med
børnene.
Det er det, der er sagen. Her er tale om et samliv og et samspil. Også
i undervisningen. Det mærkes bl. a. - og ikke mindst - i fortælletimerne,
hvor man måske vil være tilbøjelig til at mene, at her er læreren da
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Glimt fra Kochsvej.

suveræn. Det er han også i en vis forstand. Det er ham, der lægger timen
til rette. Han forbereder sig, arbejder med stoffet, gennemtænker det
hele, - og så viser det sig ofte, at der kommer noget andet ud af det, end
han havde regnet med. Det kan være, at timen mislykkes, at ordene bli
ver så sært døde i munden. Men der kan også ske det modsatte, at ordene
trods al forberedelse så at sige fødes på stedet, ud af hele den fælles
situation, ja, de kan i den grad have deres eget liv, at fortælleren lige
frem overraskes af deres indhold og vægt og selv kloges derved.
Nej, der er intet trivielt ved at være lærer. Man glæder sig år efter
år til at tage fat igen. Vel er det rart at have ferie ind imellem, og det
trænger man også til, men det, der først og fremmest giver tilværelsen
fylde, er dog den daglige skoledag med dens sorger og glæder. Dertil
kommer så de særlige begivenheder i årets løb, som jeg nu skal gå over
til.

Vi begyndte skolen den 15. august. Traditionen tro tog vi på lejrskole
allerede dagen efter med 7. klasse og 1. real. »Vi« betyder Else Marie
og undertegnede, og turen gik til Helsingør, hvor vi de følgende dage
var travlt optaget af at studere Kronborg og Karmeliterklosteret, men
vi fik dog også tid til udflugter til Gurre og til Hälsingborg, Kulien og
kulgruberne ved Höganäs. Trods en del regnvejr var det gode dage, og
børnene opførte sig mønsterværdigt.
Derefter var det 6. klasses tur, der med Tage og Karen i spidsen drog
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De nye 1. klasser ankommer
med deres forceldre.

til Ringsted og Sorø. Det er en tur, børnene altid glæder sig til, men det
skal ikke nægtes, at den stadig stigende trafik på landevejene efterhån
den har gjort turen lidt ubehagelig, især for lærerne, der jo har ansvaret.
Turen foregår pr. cykel fra Ringsted til Sorø og tilbage igen med mange
svinkeærinder og ophold undervejs. Vi har overvejet at lave den om til
en bustur, der vil kunne klares på en dag, men så ryger for det første
overnatningen i Sorø, der i høj grad er med til at give turen sin charme,
og for det andet bliver det for mange indtryk oven i hinanden, så bør
nene næppe vil kunne fordøje dem. Efter den hidtidige recept er det en
god tur, som børnene får noget ud af både på den ene og den anden
måde, når da vejret blot er nogenlunde, og i den retning har vi næsten
altid været heldige. Vi har også overvejet helt at opgive turen, men det
vil næsten være synd. I år, august 1964, har vi gået den mellemvej at
gøre turen frivillig, så forældrene selv kan tage stilling til sagen. Turen
forløb for øvrigt godt i fjor, som den altid har gjort det.
Den 27. august modtog vi den nye 1. klasse med dens forældre, en lille
festdag for sig, og den 10. september havde vi et velbesøgt forældre
møde, sæsonens første, i Forhåbningsholms allé, hvor jeg talte om skolen
og samfundet.
Alt imens trænedes der til idrætsstævnet, som nu er ved at blive en
tradition. Det fandt sted den 20. september på Gladsaxe stadion, som
Gladsaxe kommune nu for 3. gang overlod os c: de storkøbenhavnske fri
skoler - til gratis afbenyttelse, en velvilje, vi naturligvis er kommunen
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Fra idrætsdagen.
Vor skole marcherer ind.

meget taknemlig for. Der deltog 12 skoler repræsenterende over 2500
elever. Disse var dog ikke med allesammen, da de fleste skoler undlod at
tage de mindre klasser med, men det var i hvert fald adskilligt over 1000
børn, der marcherede ind på pladsen, da stævnet åbnede, hver skole med
sin fane i spidsen, et virkeligt betagende syn. Vi havde også den glæde
i år, at alting klappede, takket være et stort forarbejde fra idrætsudval
gets side, der for vort vedkommende var repræsenteret ved Ellen Haastrup, Ove Pedersen og Tage med Friberg i spidsen som administrerende
chef. - Dagen efter holdt vi månedslov til at puste ud i oven på anstren
gelserne.
Den 5. oktober havde vi åbent hus, eller hvad vi nu skal kalde det,
på fslevhusvej for de 3 sidst udgåede hold af gamle elever. Tage læste
digte op af Klaus Rifbjerg, og jeg fortalte myten om Thors kamp med
jætten Hrungner. 1 øvrigt sang vi og hyggede os med hinanden. Den
26. oktober gentog vi det for de 6 ældste årgange, men med lidt ændret
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Fra idrætsdagen.
Afslutning med diplomuddeling.

program, idet jeg talte ud fra Grundtvigs sang om kærlighed til fædre
landet.
Den 11. november havde vi forældremøde i Forhåbningsholms allé,
hvor skolens tilsynsførende, seminarielektor Tage Haastrup holdt et
overordentlig interessant foredrag om forsamlingshusenes historie og
deres betydning. Og den 25. november holdt vi konsultationsaften på
Kochsvej, hvor adskillige forældre benyttede lejligheden til at snakke
med de forskellige lærere.
Så kom vi ind i julemåneden, og den 21. december holdt vi juleafslut
ning, som vi plejer, først i Immanuelskirken, hvor vi hørte juleevangeliet
og sang julesange, og dernæst om aftenen i hallen i Grundtvigs hus. Her
var det 3. klasse, der var i ilden, idet de under Else Maries og Toms
ledelse optrådte med »Lene med guldsækken«. Det var en fornøjelse at
se og høre. Efter kaffebordet, der som sædvanlig strålede med lys og
juleudsmykning, fik Tom Rasmussen først 6. klasse og efterhånden hele
salen til at synge, så det stod efter. Der var også indlagt recitation ved
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enkelte elever fra 4. klasse. Fint. Og endelig sluttede jeg den del af
festen af ved at fortælle Selma Lagerlöfs legende om palmetræet i
ørkenen. Siden legede og dansede vi, til Ingrid kom med nisser fra 2.
klasse, der uddelte poserne. - En broget, men festlig aften med noget for
både store og små og midt i det hele en optakt til selve julen.
Så oprandt 1964, 100-året for et af de mest skæbnesvangre og afgørende
år i hele Danmarks historie, for så vidt også skelsættende for Europas
nyere historie, som Tyskland med Preussen i spidsen da indledte den
æra, der endte i Berlins ruiner i 1945. På skolen mindedes vi i fælles
skab begivenhederne i forbindelse med den række af 100-årsdage, vi
efterhånden passerede i vinterens og forårets løb: Kampen ved Mysunde,
tilbagetoget fra Danevirke, træfningen ved Sankelmark, forpostfægtnin
gerne ved Dybbøl og selve stormen på stillingen den 18. april, søslaget
ved Helgoland: det eneste lyspunkt i et mørke, som vi vel selv havde
været med til at nedkalde over vore hoveder ved hele den hovedløse
politik - det synes man i hvert fald nu bagefter - der blev ført fra dansk
side, men som dog også i allerhøjeste grad skyldtes den nye tyske
aggresivitet, parret med en fremragende ledelse fra den side. Sagen var
vel den, at hele det slesvigske problem i sin ulyksalige sammenkædning
med Holsten - atter takket være århundreders misrøgt og misforstand
fra dansk side - var blevet så indviklet, at knuden kun kunne løses ved
at hugges over, på den ene eller den anden måde. Nu blev det tyskerne,
der foretog hugget, og det blev til et åbent sår for Danmark, men et sår,
der kaldte stærke danske folkelige kræfter frem på begge sider af den
blødende grænse. Kampen fortsatte som en kulturkamp, og her viste
danskheden sig at have en styrke, som modparten næppe havde regnet
med. Det er baggrunden for genforeningen med Nordslesvig i 1920, men
kampen hørte ikke op her, som mange vel havde troet, den ville gøre.
Det er åbenbart en livslov, at hvor to folkeslag, to kulturer, to forskel
lige indstillinger mødes, der finder der en brydning sted, og det skal vi
ikke sørge over. Tværtimod. Det er et vidnesbyrd om, at der er liv. I dag
føres denne kamp først og fremmest i Sydslesvig, og den føres med mere
blanke våben fra begge sider, end vi vist nogensinde før har kendt. Vi
ved ikke, hvad den vil ende med, men vi har lov til at tro, at den vil
fortsætte, til dansk folkelighed, og hertil hører også dansk sprog, har
genvundet sit gamle terræn, som den havde fra historiens gry. Også
dette perspektiv er det værd at have for øje i hundredåret for 1864. I
mine øjne vil en udvikling i den retning være i pagt med det folkelig
hedens Europa, vi håber på og ser frem imod, hvor statsgrænser åbenbart
vil komme til at spille en mindre og mindre rolle.
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Fra skoleballet.
Der danses lanciers.

Men tilbage til selve beretningen. Ifølge dagbogen startede vi vore sæd
vanlige klasseforældremøder den 21. januar og fortsatte med dem til den
16. marts. Vi fik atter i år lejlighed til at gennemdrøfte forskellige pro
blemer, som det er rart at kunne snakke sammen om. Det er i det hele
taget ved disse møder, vi lærer hinanden bedst at kende. Ind imellem
havde vi skolebal den 7. marts. Elever fra 1. real opførte ved den lejlig
hed Jean Giraudoux’s stykke »Apollon fra Bellac« og gjorde det nyde
ligt; det gjaldt ikke mindst den kvindelige hovedperson. Også Ellen Haastrup fortjener tak for sin indsats som instruktør. Bagefter dansede vi eller rettere man - jazz til et 7-mands orkester, uden at vi dog af den
grund forsømte lanciers’en.
I øvrigt var vi i forårshalvåret travlt optaget af planlægninger og be
regninger i forbindelse med den forestående overtagelse af Østersøgades
gymnasiums hidtidige bygninger. Endnu ved juletid så det ikke meget ud
til at kunne blive til noget i år, men så fik de for alvor gang i sagerne
med deres byggeri i Gentofte, og den 1. februar meddelte de os, at vi
kunne overtage bygningerne i Østersøgade den 1. juli. Så fik vi travlt.
I forvejen havde styrelsen nedsat et byggeudvalg bestående af arkitekt
Bossov, tømrermester Jørgen Søndergård og undertegnede, og resultatet
af vort arbejde blev en række tegninger og beskrivelser fra Bossovs hånd
vedrørende istandsættelse, fornyelser, ændringer og nyindretninger samt
beregninger over, hvad det vil komme til at koste. Jeg skal ikke gå i
detailler her, blot nævne, at samtidig med at selve skolen får rummelige
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3. real, sidste skoledag.

lokaler, har vi fået afsat plads til såvel børnehave som fritidshjem på
en sådan måde, at de næppe skulle genere skolevirksomheden. Disse
institutioner skal drives af skolen eller institutionen selv, men derudover
har vi lejet en række lokaler ud til Frøbelseminariet, forstander Jens
Sigsgård, der var ved at komme til at stå uden tag over hovedet, men
som altså nu får til huse hos os. Også dem har vi fået anbragt, så vi
vanskeligt skulle kunne forstyrre hinanden. De får opgang fælles med
fritidshjem og børnehave, mens skolen får egen opgang, så lokalerne
kommer til at ligge i hver sin afdeling. Jeg synes, vi har fået en god
ordning på det, så det skulle kunne fungere smertefrit for de forskellige
parter.
På given foranledning vil jeg gerne benytte lejligheden til på ny at
understrege, at såvel børnehave som fritidshjem først og fremmest er
tænkt som tilbud til kvarteret, hvor der er stort behov for disse institu
tioner, men samtidig betragter jeg det som givet, at også skolen som
sådan vil kunne have gavn og glæde af naboskabet. Vi har flere gange,
navnlig i forbindelse med enlige mødre, været stillet overfor problemet:
Hvad med børnene, når skoletiden er forbi eller evt. før den begynder?
Nu har vi en god løsning at kunne tilbyde. Som leder af fritidshjemmet
har vi antaget fru Sigrid Pedersen, som vi glæder os meget til at sam
arbejde med. Hvad børnehaven angår, er spørgsmålet om leder endnu
ikke afgjort.
Der har været mange ting at tage stilling til, men omsider fik vi pro
blemerne gennemarbejdet og klaret og sendt ind til ministeriet til god
kendelse. Ind imellem benyttede min kone og jeg os af den forlængede
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påskeferie og smuttede til Grækenland, en tur, vi har været opsat på i
flere år. Det blev også en stor oplevelse, men det skal jeg ikke komme
nærmere ind på her, blot nævne, at vi rent tilfældigt havde den for
nøjelse at være dernede sammen med rektor Freils fra Østersøgades gym
nasium, der havde fået ganske den samme idé, vel sagtens fordi heller
ikke de regnede med at få nogen egentlig sommerferie i år.
Den 26. maj havde vi forældremøde eller rettere generalforsamling,
såvel i skolen som i foreningen af friskolens venner. Jeg henviser til
referaterne andetsteds i årsskriftet. Efter kaffen benyttede vi lejligheden
til at vise en række farvelysbilleder fra Grækenland for at give for
ældrene lidt del i vore oplevelser. Det var fine billeder, som Harald
Olesen, der også var med på turen, havde æren af.
Vi var nu midt inde i eksamenstiden, der på grund af nyordningen af
realeksamen forløb lidt anderledes, end den plejer. Således begyndte den
skriftlige eksamen allerede sidst i april, hvorefter eleverne gik i skole
igen en 3 ugers tid, inden den mundtlige eksamen begyndte. Denne
varede til gengæld kortere, fordi eleverne nu slipper for 3 fag til real
eksamen. Det er ministeriet, der bestemmer hvilke, der glider ud, og det
blev i år tysk, historie og naturlære. I stedet tæller årskaraktererne dob
belt i disse fag. Der var flere andre nye bestemmelser, også med hensyn
til selve bedømmelsen af præstationerne, hvor man i højere grad skal
lægge vægt på elevernes modenhed og selvstændige behandling af em
net. Det er ikke nok bare at kunne sin lektie. Vi var noget spændte på,
hvordan det ville falde ud, men eleverne klarede sig over forventning,
og alle slap igennem med et hæderligt resultat.
Den 17. juni var vi over alle prøverne, så skovturen kunne løbe af
stabelen. Vejret tegnede ikke særlig godt om morgenen, og da vi kom til
Borrevejle, regnede det, så vi var lige ved at vende om igen med det
samme og køre hjem i bilerne igen, hvilket også enkelte gjorde. Hoved
styrken blev dog, og sandelig om det ikke klarede op til tørvejr over
middag. Hen på eftermiddagen blev det tilmed dejligt solskinsvejr, så
dagen var reddet.
Få dage efter den, den 20. juni, holdt vi afslutning med forældredag
og udstilling, som vi plejer. Det var ganske mærkeligt at gå og vide, at
det var sidste dag, vi samledes på Kochsvej efter at have færdedes ud
og ind der i så mange år. Glimt af både den ene og den anden oplevelse
strejfede sindet, men der blev ikke megen tid til at dvæle ved min
derne. Programmet måtte overholdes med timer af forskellig slags, af
slutning med de små, sodavand etc. og så til sidst afslutningen med de
større klasser, uddeling af talrige svømmediplomer, sang, tale til de af
gående elever og uddeling af eksamensbeviserne, takketale og overræk-
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kelse af gaver. Og så ved jeg ikke, hvordan det gik til, men netop som
jeg skulle til at foreslå midsommersangen, der gennem alle årene har
dannet den traditionelle afslutning for hele højtideligheden, må der på
en eller anden måde være gået en klap for et øjeblik. Nok er det, inden
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jeg nåede at få tænkt mig om, havde jeg fået takket af med ønsket om
god sommerferie og givet tegn til opbrud, og så var det sket. Forhåbent
lig har man kunne holde sommerferie uden tonerne af Drachmanns sang
i øret.
- Siden har vi været i opbrudsstemning. En af de første dage efter
afslutningen var vi henne på Kochsvej igen for at samle sammen til flyt
ningen. Og det er jo ikke blot skolen, der flytter, det er også os selv.
I øjeblikket går vi og pakker sammen herhjemme. Lejligheden, vi flyt
ter ind i, er ganske vist ikke i orden, men det gælder også vor nye skole
som helhed, og den bliver heller ikke i orden til indflytningen, hvad vi
for øvrigt har været forberedt på hele tiden. Vi må tage forholdene som
de er, og det skal også nok gå altsammen. Den 1. juli var vi nogle styk
ker, der var ude at tage skolen i Østersøgade i besiddelse, deriblandt
vor nye skolebetjent Arne Andersen, der siden har gået og flyttet rundt
på skolebordene i klasserne. Vi havde regnet med, vi straks i juli kunne
være gået i gang med forskellige ting, bl. a. centralvarmeanlægget, der
skal fornyes fra grunden af, og vi havde også mandskab parat til det,
men takket være vanskelighederne ved at komme med i undervisnings
ministeriets kvotafordeling samt det midlertidige byggestop for skoler,
der trådte i kraft sidst i juni, har vi måttet udsætte det hele. Siden har
vi haft travlt med at splitte ansøgningen til ministeriet, der bl. a. skal
bevilge penge til foretagendet, op i forskellige afdelinger, alt efter hvad
der er mere eller mindre presserende for os, i håb om at vi så kan få
lov til at gå i gang med det, der er mest nødvendigt. Hvor langt vi så
kommer, vil tiden vise, men malerarbejdet, der jo altid er det, der sæt
ter prikken over i’et, tror jeg roligt, jeg kan sige, får lov til at vente.
Det samme gælder indretningen af både børnehave og fritidshjem, skole
køkken og baderum i forbindelse med gymnastiksalen samt forskellige
andre ting.
Der er imidlertid det gode ved det, at skolen trods alt er i en sådan
stand, at vi til enhver tid kan begynde i den, og det gør vi under alle
omstændigheder, hvordan der så ellers ser ud. Vi glæder os til at skulle
begynde og til at kunne føle os hjemme der. Foruden med de sædvan
lige klasser starter vi som bekendt nu også med en 8. klasse, som vi ven
ter os en del af. Hvad lærerne angår, fortsætter hele den hidtidige stab
bortset fra Tom Rasmussen, hvem vi takker for godt kammeratskab og
for ildhu under arbejdet! - naturligvis også bortset fra Bøgh og Poul
Andersen, der jo fortsætter ved Barfods skole. I stedet for Tom Rasmus
sen har vi antaget frk. Karin Røb som lærerinde i sang, musik og form
ning + div. andre fag. Ny er desuden fru Vita Jæger, der bl. a. skal være
klasselærerinde for 2. klasse, og stud. mag. Karl-Erik Frandsen, der over-
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tager Poul Andersens geografitimer. Jeg byder dem alle tre hjerteligt
velkommen i håb om godt samarbejde fremover.
Jeg bør måske også nævne, at vi er nogle der tyvstarter i det nye
skoleår, idet 7. klasse, 8. klasse, 1. real og enkelte fra 2. real samt Karen,
Tage og jeg tager på lejrskole i Slesvig by i dagene 14.-19. august, idet
vi har tinget os ind på Dansk ungdomshjem. Vi plejer jo ellers at tage
til Himmelbjergegnen, men 100-året har inspireret os til denne tur, som
vi venter os meget af og glæder os til. - Samtidig har Anne Marie arran
geret tur til Sorø for 6. klasse - og som tidligere nævnt på helt frivillig
basis - idet hun har allieret sig med Ove Pedersen.
Selve skolen begynder den 21. august, og det bliver en festdag, selv
om vi skal vade over brokker og sten for at komme ind! Den 1. septem
ber starter vi med 1. klasse, og tirsdag den 8. september - på Grundtvigs
fødselsdag - holder vi vort første forældremøde på vor egen skole, hvor
jeg taler. Det bliver dog ingen indvielsesfest. Den venter vi med, til vi
en gang har fået skolen bragt helt i orden.
Tak for det gamle år og for alle årene på Kochsvej!
Og så velkommen til Østersøgade!
Sigrid og Frede Bording.

Bordings friskoles elevforening
1963-64

Ved generalforsamlingen den 13. september blev det enstemmigt ved
taget, at elevforeningen skulle fortsætte. Orla Faber gik af som formand,
samtidig gik Hanne Cordius og Karsten Noe-Nygård af som bestyrelses
medlemmer. Derefter kom bestyrelsen til at bestå af: Karen Nielsen,
Asger Søndergård, Karen Toftkær, Uffe Rasmussen og undertegnede.
Efter alle de bestemmelser fik vi kaffe, og så skete der vist ikke mere.
Den 29. oktober underholdt Ellen Haastrup og Tage Bording. Jeg var
desværre selv forhindret i at være til stede, men jeg har hørt, at det
var en dejlig aften.
Lørdag den 30. november havde vi et mægtigt bal på Kochsvej. Vi
havde fået et 7-mands orkester ned i vores lille gymnastiksal, som var
festligt udsmykket. Og så havde vi som sædvanlig 75 pølser til overs,
så der blev billige pølser sidst på aftenen.
Vores økonomi blev reddet ved det næste møde den 24. februar. Denne
aften blev den franske film »Ung flugt« vist. Der var stor tilslutning,
og det fortjente den også.
De fleste vil sikkert være enig med mig i, at årets bedste møde dog
var den 10. april, hvor forfatterinden Kate Fleron talte om besættelsen.
Vi takker alle, som har været med til at skabe underholdning og fest
i det forløbne år og regner med at se mange til den næste generalfor
samling, som bliver på Østersøgade.
På bestyrelsens vegne
Anne-Sofie.

Den selvejende institution
Bordings friskole
Generalforsamlingen den 26. maj 1964
Forstander Bording bød den store forsamling velkommen, mens LRS
Grove bød velkommen på styrelsens vegne.
Til dirigent valgtes lektor Haastrup, der takkede for valget og konsta
terede, at generalforsamlingen var indkaldt med det iflg. vedtægterne
foreskrevne varsel.
Dirigenten gav derpå ordet til formanden, der aflagde
1) Styrelsens beretning vedr. det rent administrative:
Institutionens tredie leveår blev først og fremmest præget af med
delelsen fra Ø.G. om at vi ville kunne overtage bygningen den 1/7 i år,
hvilket var langt mere, end vi havde turdet regne med. Styrelsen havde
nedsat et byggeudvalg, der havde gjort en meget energisk indsats, så
planer og tegninger samt overslag nu var klar, hvorefter vi var nået
frem til løsningen af de meget store økonomiske problemer i forbindelse
med overtagelsen og ombygningen. Centralvarmeanlæggets udskiftning,
børneinstitutionernes indretning, særlokalerne var stærkt kapitalkræ
vende, idet ombygningen i alt var anslået til 542.000, hvortil kom ca.
200.000 til inventar. Dertil kom spørgsmålet om udlejning af de lokaler
vi ikke selv får brug for. Grove udtalte håbet om, at vi ville kunne
magte disse store opgaver med de overordentlig beskedne midler, vi rå
dede over. En ekstra indsats kunne nok blive nødvendig. Formanden op
lyste dernæst, at styrelsen havde tiltrådt et forslag om forhøjelse af
skolepengene med kr. 10 mdl. pr. barn, dog kr. 5 for søskende.
Formanden sluttede med at påpege, at det kommende år ville blive
et arbejdsmæssigt vanskeligt år, men håbede på hjælp hertil fra for
ældrekredsen.
Herefter fik forstander Bording ordet. Bording udtalte, at udgifterne
til ombygningen var større, end man først havde regnet med, men han
havde den største tillid til formandens evne til at finde udveje.
Derefter udtalte Bording sin store glæde over det ganske udmærkede
samarbejde, der i det forløbne år havde været imellem skolens med
arbejdere. Særlig nævntes indsatsen i forbindelse med idrætsstævnet,
julefesten, komedien m. m.
I årets løb havde pastor Bundgaard måttet afgive nogle timer på
grund af stort arbejdspres. Disse timer var overtaget af pastor Mandøe
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fra Vartov. Bording udtrykte sin glæde over den forbindelse, skolen på
denne måde havde med de to menigheder.
Ved skoleårets udgang forlader Tom Rasmussen skolen for at overtage
en stilling ved Kbh. skolevæsen, der giver ham adgang til en special
uddannelse. Efter ferien tiltræder to nye lærerinder, Karin Røh og Vita
Jæger, samt som timelærer geografistuderende Karl-Erik Frandsen.
Skoleåret hävde været præget af 1864, idet de mange begivenheder
for 100 år siden var blevet mindet på skolen på forskellig vis.
Vedr. den nye realeksamen udtalte Bording, at holdet i år var det
første, der gik op efter de nye regler, idet de foregående hold havde
haft visse overgangsregler. Realeksamen i dag var blevet betydeligt skær
pet i forhold til den gamle eksamen, idet man nu lagde hovedvægten
på børnenes evne til at vurdere et forelagt materiale, hvilket kræver
betydelig modenhed og selvstændighed. Bording udtrykte ængstelse for,
at man måske sigtede lovlig højt med disse krav i forhold til elevernes
alderstrin. Disse store krav til realisterne havde følgelig øget interessen
for 8., 9. og 10. skoleår, hvorfor vi fra det nye skoleår begynder med
en 8. klasse, således at ca. halvdelen af den nuværende 7. klasse kom
mer i realklassen, den anden halvdel i 8. klasse. Fra skolemyndigheder
nes side regner man med, at ca. Vs af 7. klasses elever kan klare real
eksamen, så vore 50 % er altså i overkanten, men det kan selvfølgelig
veksle fra klasse til klasse.
Bording udtrykte sin store glæde over og forventning til at begynde
på vor egen skole, hvis indretning han kort omtalte. M. h. t. udlejningen
mente han ikke, den ville volde kvaler med den beliggenhed, skolen
havde. Bording omtalte også forhøjelsen af skolepengene, som forman
den havde bebudet i sin beretning. Grundet ombygningen forlængedes
sommerferien til d. 21. august.
I tilknytning til beretningen udtalte Sondergaard, at han fandt for
mandens udtalelser lovlig pessimistiske. Han erkendte, at problemerne
var mange og store, men de skulle nok blive løst.
Dir. Clausen takkede for beretningen og spurgte, hvordan de mang
lende 7-800.000 kr. skulle fremskaffes, hvortil Grove svarede, at for
eningen BFV foreløbig havde indskudt 46.200, mens de øvrige penge
skulle fremskaffes ved banklån eller på anden vis. Derpå udtalte dir.
Clausen håbet om, at børnehaven ikke ville blive eneste »leverandør«
af elever til skolen, men at de folk, der har særlig interesse for den frie
skole, fortsat ville kunne få deres børn ind. Hertil svarede Bording, at
selvom børnehaven skulle drives af os selv, skulle børnehavebørnene
ikke have nogen fortrinsstilling ved indmeldelser til første klasse. Børne
haven måtte betragtes oprettet med særlig tanke på kvarterets behov
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for en sådan institution. Endelig spurgte dir. Clausen, om den nordre
legeplads kunne indrettes som sports- eller boldplads. Iflg. Bording var
pladsen allerede indrettet til bl. a. basketball.
K. B. Andersen takkede Bording for den ganske udmærkede orien
tering om realeksamen.
Sondergaard oplyste, at Dansk Friskoleforening har bevilget kr. 5000
til skolen og givet tilsagn om yderligere 5000 næste år.
2) Regnskabet blev forelagt af Kragh, der henviste til den udsendte
opstilling og iøvrigt erklærede sig villig til at besvare eventuelle spørgs
mål. Regnskabet godkendtes uden diskussion.
3) Valg til styrelsen: Efter tur afgik Kragh og Sondergaard, der begge
genvalgtes med akklamation.
4) Som suppleanter til styrelsen genvalgtes Gottlieb og fru Annelise Løb.
5) Som revisor genvalgtes Helge Arnkjær.
6) De to revisorsuppleanter, Preben Larsen og Emil Lauritzen, genvalg
tes ligeledes.
7) Eventuelt: En fader, Poul Andreasen, advarede mod forøgelse af
klassekvotienten og ønskede en orientering om den nye karakterskala.
Bording svarede, at så vidt det overhovedet var økonomisk muligt, skulle
klassekvotienten ikke blive højere end 24. Bording opfordrede i denne
forbindelse forældrene til at melde deres børn til i god tid, da der var
stor interesse for skolen. M. h. t. karakterskalaen ville Bording foretrække
at give den ønskede orientering ved et klasseforældremøde. Forøvrigt
bruges den gamle skala til det hold, der er i gang med eksamen nu,
samt det hold, der skal op til eksamen næste år.
Da ikke flere ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen
med at takke for god ro og orden.
Formanden takkede til slut dirigenten for udmærket ledelse.
Erik Anker-Møller.

Foreningen Bordings friskoles venner
afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 26. maj 1964 i For
håbningsholms allé 20.
Formanden, K. B. Andersen, åbnede generalforsamlingen og foreslog
seminarielektor Haastrup som dirigent. Haastrup valgtes og gav straks
ordet til formanden. Denne aflagde en kort beretning og omtalte her
under den henvendelse, bestyrelsen i efteråret havde rettet dels til for
eningens medlemmer om en forhøjelse af kontingentet, dels til de for
ældre, der ikke var medlemmer, om at indmelde sig. Forstander Bording
havde endvidere skrevet til udgåede elever. Disse bestræbelser var resul
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teret i en tilgang på ca. 70 nye medlemmer, og økonomisk havde det
givet sig udslag i, at bidragene i forhold til forrige regnskabsår var ste
get med ca. 4000 kr. Herudover havde foreningen lige modtaget en gave
på 1000 kr.
Ingen ønskede ordet til beretningen, der herefter godkendtes.
Kragh forelagde regnskabet, der ligeledes godkendtes uden kommen
tarer.
Næste punkt var valgene, der også blev hurtigt overståede, idet alle
genvalgtes: K. B. Andersen og Kragh som bestyrelsesmedlemmer, Houmann Olesen som bestyrelsessuppleant, direktør Holst og revisor Arnkjær som revisorer og Haastrup som revisorsuppleant.
Under eventuelt takkede direktør Clausen for det sammenhold, der
var om skolen trods de trange forhold, den havde haft at arbejde under,
og udtrykte håbet om, at den ånd, der hidtil havde hersket i skolen
måtte blive bibeholdt under de større og bedre forhold, man ville komme
ind under i Østersøgade.
Dirigenten kunne herefter slutte den meget korte generalforsamling.

Regnskab for 1963-64
Indtægt
Beholdning 1/4 1963:
Postkonto 101395 ............................................
Bikuben, St. Kongensgade ...............................
Bidrag fra 179 medlemmer ...............................
Renter: Bikuben ..................................................
Postgiro ..................................................

Kr.
127,07
4.959,28
8.146,15
349,37
8,49

Kr.

Udgift
Papir, tryksager, porto .......................................
Beholdning 31/3 1964:
Postkonto 101395 ............................................
Bikuben, St. Kongensgade ...............................

254,60

435,71
12.900,05
13.590,36

13.590,36
H. V. Kragh.

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt. Beholdninger
nes tilstedeværelse er konstateret.
København, den 4. maj 1964.

H. Arnkjær.
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H. Holst.

Realeksamen
er bestået af Kjeld Rønnest Nielsen, Connie Hansen, Henrik Lennart
Hansen, Ellen Marie Friis, Inge Lise Juul Hansen, Winnie Bårsøe, Bo
dil Gessø Storm, Folke Rødtnes, Winnie Jarlner, Jean-Pierre Peschardt,
Jakob Winding og Ida Sofie Garde.
På ovenstående billede mangler desværre Jean-Pierre og Jakob, der begge på
grund af sygdom beklageligvis ikke kunne deltage i afslutningsfesten om aftenen,
hvor billedet blev taget.

Gaver til skolen
Tømrermester Jørgen Søndergård har meget ä propos foræret skolen et
værdifuldt billede, som det er lykkedes ham at fremskaffe, af dronning
Caroline Amalie, et stort og smukt farvelagt portræt i kronet ramme.
Vi glæder os til at hænge det op i voi’ nye skole, hvor det vil få en
værdig plads.
Til naturhistoriesamlingen har Birthe Røddik foræret en løvgræs
hoppe, en træhveps og en hestebremse, Betty Nielsen et træstykke gennemgnavet af pæleorm, Kirsten Engel et rovfuglekranium samt skaller
af dammusling og Lisbeth Christensen 2 hummer»kløer«. Vi takker.
F. B.
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Tale ved afslutningen
Det er på mange måder en stor dag i dag. For skolen er det afslutning
med skolegerning i denne bygning, og for mine kammerater og mig er
det en afslutning på vor skolegang i Bordings friskole.
Der er tradition for, at en elev fra 3. realklasse siger et par ord på
denne dag. Nu er det ikke, fordi det er en tradition, at jeg på mine
kammeraters og egne vegne siger disse par ord, men ganske simpelt,
fordi vi har haft nogle dejlige skoleår først i friskoleklasserne og siden
i realklasserne, og det vil vi gerne sige tak for, og denne tak vil vi rette
til alle lærere og lærerinder og især til hr. og fru Bording.
Vi - mine kammerater og jeg - står i dag med en realeksamen, og
det kan måske nok have sin værdi, men af større værdi er det utvivl
somt, hvad vi tager med af erindringer om gode undervisningstimer og
meget mere. Og vi er så dristige at tro, at skolens ry - knyttet til for
stander og lærere - er så stort, at det også kan opveje de eventuelle
mangler, vi måtte have i eksamenskarakterer. Vi håber det i hvert fald,
for skolen fortjener det.
I 10 år har jeg haft den glæde at være elev på denne skole, og jeg
synes også lige, jeg må nævne den kontakt, der er mellem skole og hjem;
det har nu været rart at kunne diskutere sin skole og lærerne med sine
forældre.
Vi plejer vist også ved disse afslutningsfester at sige lidt om lærerne,
og den tradition vil vi fra mit hold heller ikke bryde, også fordi vi ved
denne lejlighed - uden for vor egen kreds - kan komme med et par
korte bemærkninger. Ja, korte bemærkninger lærte vi lidt om, da vi var
i folketinget; det var vi meget glade for, det var en stor oplevelse for
os. Nå, men det var de korte bemærkninger.
Enrver klasse har en klasselærer, men vi er alle enige om, at det be
stemt ikke er enhver klasse, der har haft en klasselærer som vores Fri
berg. Nu er det ikke alene pigerne, men sandelig også drengene, der
synes sådan. Men hvor han dog snakker den mand. Han taler om sko
lens problemer, men ikke alene om disse, næh, han ved noget, han taler
også om forhold udenfor skolen, kort sagt han er velunderrettet. Tak,
Friberg! Det har været nogle uforglemmelige år med dig som klasse
lærer.
Ja, Huus, hvis vi havde hørt bedre efter, ville vi i dag have været rustet
til at løse selv de sværeste kryds og tværs ords opgaver, for hvad vi
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har hørt om ordbøger, om ord og om ordenes oprindelse, ja, det kunne
andre mere lydhøre have skrevet tykke bøger om, men hyggelige timer
det har vi nu haft, især når vi kom til at tale om rejemadder. Tak, Huns!
Der er selvfølgelig også andre lærere, som ved noget og kan huske,
og jeg tror faktisk, at hvis vi ikke havde sommerferie nu, så ville vi
kunne skriv en stil, nej, det ville nærmere blive en bog, om Bundgårds
barndomserindringer. Ja, Bundgård, vi er dog ikke mere trætte, end at
vi gerne vil komme ud på den nye skole og høre, om du fortsat kan
huske alle de erindringer, vi har fået fortalt. Tak, Bundgård!
Vi fra -64 har jo haft den særlige oplevelse at høre Bording fortælle
om de historiske begivenheder for 100 år siden, og fortælle det kan den
mand jo; somme tider har vi haft indtryk af, at han selv var med i
begivenhederne, men når vi ser på hans kone, så ved vi, at det ikke
passer.
Jeg sagde før, at vi måske var nogle stykker, der kunne mangle lidt
i eksamenskarakter, men hellere lidt mindre i eksamenskarakter og så
nogle timer i fortælling af Bording. Det er i hvert fald mere værd for
os, og jeg tror også, det vil blive det for dem, som vi skal virke med
for fremtiden.
Der skal ikke alene være en tak til Bordings, men også et hjerteligt
tillykke med den nye skole!
Bodil Storm.

Meddelelser om gamle elever

Det er i år netop 10 år siden, vi sendt vort første hold ud fra skolen. Der er
løbet en del vand i stranden siden, og både de, der gik ud den gang, og adskil
lige elever fra senere hold er kommet i vej på forskellig måde. Jeg synes, det
vil være en naturlig opgave for årsberetningen at bringe kortfattede meddelelser
om gamle elevers liv og færden, og vi har i den anledning foretaget et rund
spørge til de 6 ældste årgange for at sikre os, at oplysningerne er korrekte. Re
sultatet er blevet, at jeg fra en række af de pågældende har modtaget ikke blot
de ønskede oplysninger, men hele breve, hvor de fortæller om, hvad de har op
levet. Det har været mig en stor glæde at læse disse breve, og det vil jeg gerne
sige brevskriverne hjertelig tak for! Den ene efter den anden skriver også, at de
synes, det er en god idé, så det lader til, vi har ramt noget rigtigt. Så er der
naturligvis også en del, der ikke har fået gjort alvor af det, har fået forlagt vor
henvendelse, eller hvad der nu er sket. De - og deres kammerater - må så nøjes
med de oplysninger, vi mere eller mindre tilfældigt siddei' inde med. I tvivls
tilfælde har vi opgivet den oprindelige adresse.
Det er tanken, vi herefter hvert år vil bringe en ny årgang, den næste i ræk
ken, samtidig med, at de, der tidligere har været nævnt, føres å jour.
F. B.

Jens Bilgram, friskolelærer. Svanehøj pr. Korsør. England 1960-63. Gift
med beskæftigelsesterapeut Bente f. Bergendahl.
Estrid Bording, lærerinde. Slettebjergvej 3, Ballerup. Sønderborg idræts
højskole sommeren 1955. Ryfylke folkehøjskole, Norge, 1955-56. Eng
land 1956-57.
Tove Herskind, f. Christensen, broderiforretningsbestyrer. Dalstrøget 86,
Søborg. Gift 23/3 1963 med teknisk tegner Erik Herskind.
Svend Davidsen, stud. mag. (gymnastik, geografi og naturhistorie). John
Tranums allé 1, Kastrup. Gift 1964 med lægesekretær Bente, f. Mik
kelsen.
Arne Gotved, arkitekt. Møllebakken 28, Hillerød. Gift med lærerinde
Kirsten, har en datter.
Kirsten Haastrup, lærerinde. Drosselvej 42, F. Nordiska folkhögskolan
i Kungälv 1956-57. England 1957-58. Faglærereksamen i dansk 1964.
Niels A. Harrekilde, ingeniør. Schacksgade 2, K. Gift med Lise H., bog
holderske. Har en datter Dorthe. Aftjener for tiden - indtil 1/5 65 sin værnepligt: LT(R) ved ITT, Ryvangen.
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Knud Hentze, stud. mag. (musik og tysk). Nørre allé 19 G (dør 4), N.
Askov højskole jan.-april 1958. Gift med stud. mag. Susanne f. Schepelern.
Sigrid Broholm, f. Karlshøj. Svendborgvej 81, Ringe. Vestbirk højskole
1955-56. Gift med malermester Broholm, har en søn og en datter.
Aase Larsen, assistent i undervisningsministeriet, korrespondentstud.
Jansvej 9, S. 1-årig barneplejeuddannelse 1956-57. England 1957-58.
Askov højskole sommeren 1958. Student 1962.
Niels Algreen-Petersen, fritidshjemslærer. Skovvej 48, Charlottenlund.
Hanne Skafte Biørn, f. Skafte Jespersen, børnehavelærerinde. Bagterpvej 64, Hjørring. Barneplejeuddannelse 1958-59. Gift med seminarie
elev Finn Biørn 1962. Har en datter Tine, født 1963.
Jonna Christensen, opr. Aagade 108, N. Gift med en italiener, bosat i
udlandet.
Niels Eriksen, salgsassistent. Østerbrogade 140, 0.
Jette Stapelfeldt Hansen, f. Jensen. Kingosvej 55, Tåstrup.
Arne Hentze, stud. mag. (historie og dansk). Voldmestergade 38, 0. Gift
1962 med
Ingrid Hentze, f. Bording, lærerinde. Nordiska folkhögskolan i Kung
älv 1958-59.
Jette Hersdorf. Sortedam dossering 3, N.
Helge Holst, stud, polyt. Bjørnsonsvej 6, Valby.
Palle Kragh, assistent i Rødovre ligningsdirektorat. Charlotteager 231,
Hedehusene. Handelsskoleeksamen. Dansk kommunalkursus. Gift i
aug. 1963 med Lisa, assistent.
Niels Lebech, optiker. Istedgade 140, V.
Bent Liedberg, Azaleavej 12, Valby.
Holger Møller, Bramslykkevej 10, Valby.
Elin Olesen, korrespondent. Kirkevej 45, Brønshøj.
Finn Zehngraff, tekniker. Jagtvej 15, N.
Inge-Lise Andersen, håndarbejdslærerinde. Adolph Steens allé 6, V.
Ryslinge højskole sommeren 1963.
Bjørn Bilgram, arkitekt. Vesterbrogade 21, V. Gift med Agnete, f. Sø
rensen, har 2 drenge.
Ole Poul Hansen, stud, polit. Limfjordsvej 74, F.
Jens Keiding, rejsebureauindehaver, c/o Schon, Kastelsvej 19, 0. Tysk
land 1960. Italien 1961. Østrig 1963.
Jens Bruun, stud. jur. Berners vænge 5, Hvidovre. Værnepligt aftjent
1960-63.
Johan Lynge Nielsen, fotografelev. Svejgårdsvej 13, Hellerup.
Finn Rowold, stud. jur. Flinterenden 7, S.
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Iver Stampe, stud. jur. Sylviavej 6, Valby.
Preben Birch, Overskousvej 9, Valby.
Uffe Gotved, stud. mag. (musik). Vodroffsvej 51, V.
Lotte Arnvig, f. Hersdorf. Sortedam dossering 3, N. Har en søn, Søren,
f. i foråret 1964.
Finn Qvist Jacobsen, St. Thomas allé 6, V.
Troels Toftkær Jensen, lærer. Roshagevej 22, Vanløse. Gift 1963.
Karen Margrethe Bruus Jensen, f. Lund. Kontorassistent. Korsørgade 40,
0. Gråsten husholdningsskole 1959. Ry højskole 1961-62. Gift 11/1
1964 med postbud Åge Bruus Jensen.
Annelise Smed Pedersen, Reberbanegade 29, S. Student 1960. Askov
højskole 1960-61. Gift med stud, theol. Erik Kjær Pedersen.
Kirsten Poulsen, Kochsvej 17, V.
Jens Ishøy Rasmussen, Sølystvej 7, Klampenborg.
Ole Simonsen, stud, techn. Gernersgade 60, K. Gift 1963 med Bith, f.
Højer Pedersen.
Helle Teisen, Rømersgade 9, K. Student 1961. Har været i Island 1 år.
Grethe Verner Hansen, f. Fremming. Smallegade 40 B, F. Gift med
Jørgen Verner Hansen.
Kirsten Rykind-Eriksen, f. Bording, boligkonsulentstud. Høyensgade 21,
0. Engelsholm håndarbejdskole 1960-61. Gift 1964 med stud. jur. Jens
Rykind-Eriksen.
Solvejg Bording, stud. mag. (teaterhistorie). Østersøgade 86, 0. Valle
kilde højskole sommeren 1960.
Anne Bundgård, sygeplejeelev. Pile allé 19 A, F. Vallekilde højskole
1960-61.
Susan Bærenholdt, hospitalslaborantelev på Kommunehospitalet. Nørre
allé 41, N. Student 1962. Rødding højskole 1962-63.
Dinne Eske Christensen, kontorassistent i Fjerde søforsikringsselskab.
Buskager 12, Vanløse. Handelsmedhjælpereksamen 1962. Forsikrings
eksamen 1964.
Inge Davidsen, fritidshjemsseminarieelev. Borgm. Godskesens plads 3, F.
Lars Haastrup, stud. mag. (historie). Drosselvej 42, F. Student 1962 (klas
sisk sproglig).
Mona Krüger Troelsen, f. Juul Hansen, korrespondent. Ganløse pr. Må
løv. Gift 1963 med entreprenør Jeppe Krüger Troelsen.
Birger Skov Jensen, Aldershvilevej 169, Bagsværd.
Søren Kæregård, seminarieelev. Rostgårdsvej 29, Brønshøj.
Anders Monrad Møller, stud. mag. (historie og musik). Havdrupvej 62,
Brh. England 1961.
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Hanne Pedersen, kontorassistent. Kochsgade 55, Odense. Askov højskole
1962-63.
Kurt Rydstrøm, Bagerstræde 3, V.
Kresten Andresen, tømrerlærling, Engelsholm højskole pr. Bredsten.
Hans Jørgen Beck, tømrerlærling. St. Thomas allé 19, V.
Vibeke Berg, stud. mag. (historie). Kirkevænget 12, Valby.
Johannes Bundgård, stud, theol. Pile allé 19 A, F.
Holger Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse. Student 1962. Sergeant
ved mekanikertropperne på Cypern.
Per Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Erling Hentze, stud. mag. (dansk). Emdrupvej 18, 0.
Aage Holst, speditørelev. Bjørnsonsvej 6, Valby. Handelsmedhjælper
eksamen 1963.
Klavs Stapelfeldt Jensen, Peder Hjorts vej 27, Valby.
Finn Olesen, murer. Kirkevej 45, Brønshøj.
Helge Ørsted Pedersen, Osted Friskole pr. Roskilde. Student 1963.
Ole Klitgård-Poulsen, Overgaden oven vandet 38, K.
Brita Kaufmann Rasmussen, Hvedevej 19, Brønshøj.
Ida Lind Rasmussen, stud. med. Østerbrogade 95, 0.
Ingrid Søndergård, elev på Den frie lærerskole, Ollerup. Magleås høj
skole 1960-61. Tyskland 1961 og 1964.
Kirsten Tyron, f. Kragh, kontorassistent i Østre landsret. Tranemosevej 16, Glostrup. Engelsholm håndarbejdsskole 1960-61. Gift med fri
tidshjemslærer Poul B. Tyron. Har en datter Charlotte, f. 15/9 1963.
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N. Uddannet til damefrisør.

Fortegnelse over eleverne
August 1964
3. realklasse:
Jan Giile, Vesterbrogade 68, V.
Niels-Lau Ervill, Vinkelager 42, Vanløse.
Hans Tørsleff, GI. Kongevej 161, V.
Henrik Løgstrup Christensen, Vilhelm Bergsøes allé 3, Søborg.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Karen Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Ida Engelund Klemmensen, Sdr. Fasanvej 63, F.
Anette Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.
2. realklasse:
Inger-Marie Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Bjørn Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
Johnny Buhr Mortensen, Nørrevangen 14 G, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Steen Jensen, Koldinggade 8, 0.
Søren Grove, Petersborgvej 4, 0.
Jørgen Pedersen, Klintevej 31, Brønshøj.
Jens Ømark Andersen, Ndr. ringvej 18, Glostrup.
Per Stilling Jensen, Sæbj ørnvej 8, Bagsværd.
Flemming Bo Weiss, Kastanievej 19, V.
Sven-Thyge 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, Nybro vænge 50, Lyngby.
Kirsten Frederiksen, Sommerstedgade 19, V.
Hans Christian Larsen, Steenstrups allé 5, V.
1. realklasse:
Gunver Frische, Strandboulevarden 49, 0.
Torben Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Jens Bruun Nielsen, Virum stationsvej 209, Virum.
Betty Nielsen, Rødkildevej 6, F.
Christian Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Valby.
Birgit Haagensen, Hedevænget 52, Lyngby.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby.
Lars Bastrup-Birk, Borgm. Jensens allé 10, 0.
Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Just Kamp, GI. Køgevej 257 A, Hvidovre.
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Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkær, Engløbet 1, Herlev.
Birgitte Kaagaard Almdal, Bjerregärdsvej 16, Valby.
Bo Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Mette Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Svend Mogens Gottlieb, Minervavej 40, Vanløse.
Anne Lykke Bing, Nyvej 15, V.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
Axel Johansson, Valhøjvej 18, Valby.

8. klasse:

Gerda Lynggård, Svanemøllevej 58, Hellerup.
Peter Schibbye, Bindesbøllsvej 17, Charlottenlund.
Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Jette Olsen, Lyshøj gårdsvej 73, Valby.
Peter Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Søren Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Jette Elise Wilsdahl, Randbølvej 40, F.
Per Mølgård, Amagerbrogade 69, S.
Martin Zeuthen, Roasvej 60, Ballerup.
Niels Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby.
Peter Dal Lawaetz, Pileallé 9, F.
Peter Holst Nielsen, Vesterfælledvej 7, V.
Kirsten Engel, Ved Bellahøj 3, Brønshøj.
Lisbeth Kirel Nørregaard, Emdrupvænge 2, 0.
Bent Storgård, Mølleallé 16, Valby.
Jens Jørgen Andersen, Islevhusvej 57, Brønshøj.

7. klasse:

Birgitte Borre, Korsørgade 17, 0.
Ebbe Skov, Bregnerødvej 74, Birkerød.
Jesper Lauritzen, Falkoner allé 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, Avendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Østersøgade 86, 0.
Carsten Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Anders Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Jens Peter Egsmark, Vestersøgade 4, V.
Lene Bennike, Julius Valentinersvej 7, F.
Lilli Stegeager, Arkonagade 17, V.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
Anders Peter Lund, Vester farimagsgade 15, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Susanne Algreen Hansen, Bredahlsvej 15, Valby.
Michael Christensen, Svinget 12, S.
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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.

6. klasse:

Albert Semidt, Skottegården 67, Kastrup.
Claus Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
Ove Fogtmann, Drossclvej 2, Greve strand.
Carsten Nordholt Jensen, Dr. Abildgaards allé 9, V.
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Dolse Jørgensen, Sølvgade 34 B, 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.
Mikael Wilsdahl, Randbølvej 40, F.
Poul Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Knud Åge Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Ole Kryger Olsen, Blågårdsgade 44, N.
Thorkil Skov, Bregnerødvej 74, Birkerød.
Henrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Thurøvej 10, F.
Finn Egil Schleimann, Islands brygge 17, S.

5. klasse:

Birgit Møller, Frydenstrands allé 9, Hvidovre.
Hans Christian Wegge, Mimersgade 110, N.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Anders Jørgen Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte.
Birthe Charlotte Nielsen, Siciliensgade 6, S.
Erik Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
Jens Thomas Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Lise-Lotte Borre, Korsørgade 17, 0.
Peter Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Klaus Karup Pedersen, Carit Etlarsvej 13, V.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Bjørn Hoel, Gillesager 212, Brøndbyøster.
Andreas Clausen, Egernvej 37, F.
Karen Thomas, Sdr. fasanvej 80, F.
Bjarne Buchleitner, Lyrskovgade 34, V.
Sven Arne Grumløse, Korsørgade 17, 0.
Anders Olav Skeie, Dr. Priemesvej 11, V.
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Bente Olsen, Universitetsparken 5, 0.
Niels Borg-Hansen, Overgaden neden vandet 33, K.
Jesper Ewald, GI. Kongevej 162 D, V.
Tine Sallyman, Jellerødhave 1, Kokkedal.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Richard Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Michael Bech Sommer, Dag Hammarskjölds allé II, 0.
4. klasse:

Vibeke Biering-Sørensen, Kochsvej 4, V.
Birgitte Rossini, Espegårdsvej 26 B, Bagsværd.
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, Ej byvej 109, Skovlunde.
Susanne Glenstrup Jensen, Skottegården 65, Kastrup.
Steen Behrens Egesø, Katrinedalsvej 50, Vanløse.
Jens Jensen, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.
Birthe Røddik, Vesterfælledvej 49, V.
Ingrid Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Klaus Nedergård Petersen, Nørrebrogade 42, N.
Niels Krøyer Dahl, Schlegels allé 4, V.
Bo Jensen, Valby langgade 131, Valby.
Vibeke Junge, Pasteursvej 7, V.
Lars Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
Christian Clausen, Egernvej 37, F.
Grethe Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.

3. klasse:

Steen Hansen, Stærevej 61, NV.
Mette Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Ralph Hoel, Gillesager 212, Brøndbyøster.
Peter Villads Kiamtia, Strandlodsvej 84, S.
Lars Enevoldsen, Ved volden 4, K.
Ingrid Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Alex Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.
Helle Ejdrup Christensen, Højskoleallé 62, Kastrup.
Lars Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Jeppe Egmose, Ægirsgade 23, N.
Lise-Lotte Merethe Hansen, Herringløse pr. Veksø.
Birthe Nielsen, Smallegade 40, F.
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.
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Ida Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.

2. klasse:

Lisbeth Raunkiær Thjellesen, Rundholmen 39, Vanløse.
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 Tørslelf, GI. Kongevej 161, V.
Ida Rørbeck, Langelandsvej 47 A, F.
Jens Christian Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte.
Susanne Magle, Nørrekær 12, Valby.
Michael Behrens, Valby langgade 9, Valby.
Lone Enevoldsen, Ved volden 4, K.
Anne Dorthe Rasmussen, Allégade 27, F.
Ulla Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Kaare Brededorlf 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.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Bjørn Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.

1. klasse:

Anne Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Gert Rikard Olsen, Baltorpvej 42, Ballerup.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Henrik Arnskov Skov, Brammingegade 7, 0.
Pia Gravengård Lassen, Sortedam dossering 103, 0.
Hanne Olander, Abildgårdsgade 38, 0.
Simon Bak Sørensen, Dybekær 23 A, Brønshøj.
Christine Hertz, Peblinge dossering 38, N.
Tine Kjærbølling, Trekronergade 23, Valby.
Peter Fløeg, Overgaden neden vandet 1.5, K.
Hanne Giensted, Østersøgade 108, 0.
Peter Sass, Lille strandstræde 18, K.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10, S.
Ib Nielsen, Helgolandsgade 2, V.
Jakob Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Lisbeth Laursen, Stærevej 63, NV.
Morten Engberg, St. Thomas allé 15, V.
Lars von Miillen, Ndr. frihavnsgade 21, 0.
Lene Clausen, Egernvej 37, F.
Jan Bering Thomassen, Kastebjergvej 47, Herlev.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
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Skolekredsens medlemmer
August 1964
Otto Bahnson Almdal og frue, grosserer, Bjerregårdsvej 16, Valby. (Va. 6370).
Leif Alring og frue, stud, arch., Gormsgade 3, N. (Ta. 6551).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brønshøj.
(Be. 9285).
Gunnar Ømark Andersen og frue, cand. psych., Ndr. ringvej 18, Glostrup.
(96 67 37).
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).
Inge-Lise Andersen, håndarbejdslærerinde, Adolph Steens allé 6, V.
Erik Andersen og frue, maskinmester, Universitetsparken 5, 0. (35 39 09).
Karen Andersen, overlærer, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
Arne Andersen og frue, skolebetjent, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre. (78 52 16).
Niels-Erik Andersen, stud, art., Urbansgade 2, 0.
Anders Peter Andersen, studerende, Urbansgade 2, 0.
Poul Andreasen og frue, pressesekretær, Kløverprisvej 89, Hvidovre. (76 70 46).
Sune Andresen og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten. (Nørup 42).
Erik Anker-Møller og frue, fuldmægtig, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre. (78 36 35).
Søren Anker-Møller, stud, art., GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Kilholmsvej 8, Vanløse. (71 08 10).
Knud Bastrup-Birk og frue, grosserer, Borgm. Jensens allé 10, 0. (Tr. 2203).
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).
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.
Oluf Berthelsen og frue, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Valby. (Va. 479 u).
Leif Biering-Sørensen og frue, auditør, Kochsvej 4, V. (Eva 4380).
Jens Bilgram og frue, friskolelærer, Svanehøj pr. Korsør.
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Eva 4577).
Hans Vilhelm Bjerre og frue, gørtler, Runddyssen 13, Herlev. (94 11 17).
Aksel Bording, bygningssnedkerlærling, Østersøgade 88, 0.
Frede Bording og frue, forstander, Østersøgade 88, 0. (Tr. 6914).
Ejlif Bording, lærer, Skolen, V. Nebel. (V. Nebel 34).
Estrid Bording, lærerinde, Slettebjergvej 3, Ballerup. (97 39 43).
Tage Bording og frue, overlærer, Østersøgade 86, 0. (Tr. 4685).
Solvejg Bording, valgmenighedspræst, Nr. Ørslev pr. Egebjerg. (Nr. Ørslev 63).
Georg Borg-Hanscn og frue, fængselspræst, Overgaden neden vandet 33, K.
(As. 3839).
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Frode Borre og frue, laborant, Korsørgade 17, 0.
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, M.A.A., Knivholtvej 9, F. (71 87 91).
Per Breum og frue, arkitekt, Jellerødhave 1, Kokkedal.
Jens Bruun, stud, jur., Berners vænge 5, Hvidovre.
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, Sneppevej 3, NV. (34 55 86).
Johannes Bundgård, stud, teol., Pileallé 19 A, F.
Niels Bundgård og frue, valgmenighedspræst, Pileallé 19 A, F. (Ve. 4111).
Chr. Bærenholdt og frue, kontorchef, Nørre allé 41, N. (No. 747).
Tom Christensen og frue, civilingeniør, Højskoleallé 62, Kastrup. (50 74 73).
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. (35 49 61).
Arne Christensen og frue, afdelingsleder, Vestbanevej 1, Valby.
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Flamletsgade 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).
Inge Davidsen, fritidshjemsseminarieelev, Borgm. Godskesens plads 3, F.
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, theol., Toppen 5, Gladsaxe. (69 07 81).
Villy Egesø og frue, civilingeniør, 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).
Bente Elboth, husholdningslærerinde, Strandboulevarden 35, 0.
Gert Enevoldsen og frue, forvalter, Ved volden 4, K. (Su. 2215).
Terkel Teilmann Engberg og frue, amanuensis, St. Thomas allé 15, V.
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).
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Karl-Erik Frandsen, lærer, stud, mag., Gernersgade 43, K.
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.
(60 02 54).
Aksel Friis og frue, revisor, Lyongade 9, S. (Su. 8342).
Aage Westerberg Frische og frue, hospitalsinspektør, Strandboulevarden 49, 0.
(Øb. 8875).
Arne Gaardmand og frue, arkitekt, Peblinge dossering 18, N. (Lu. 3545).
Sarah Giile, civilingeniør, Vesterbrogade 68, V. (Eva 9614).
Preben Giensted og frue, købmand, Østersøgade 108, 0. (Øb. 1894 y).
Bent M. Gottlieb og frue, prokurist, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
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).
Cari E. Haagensen og frue, læge, Hedevænget 52, Lyngby. (87 22 10).
Kirsten Haastrup, lærerinde, Drosselvej 42, F.
Tage FIaastrup 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.
Arne Hansen, kommis, Søndervangs allé 3, Valby.
Grethe Verner Hansen, kontorassistent, Smallegade 40, F.
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 100, N.
Else Pouline Hansen, sekretær, Stærevej 61, NV. (34 27 01).
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, Telgstrupvej 5, 0.
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0. (Ry. 7739 x).
Erling Hentze, stud, mag., Emdrupvej 18, 0.
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Arne Hentze og' frue, stud, mag., Voldmestergade 38, 0.
Knud Hentze og frue, stud, mag., Nørre allé 19 G, N.
Elisabeth Hermann, studerende, GI. Kongevej 19, V.
Johs. Hertz og frue, arkitekt, Peblinge dossering 38, N. (Lu. 5121).
Kolbjørn Hoel og frue, turistchauffør, Gillesager 212, Brøndbyøster. (75 65 24).
Herman Hoffmark og frue, komponist, Toftegårds allé 41, Valby. (Va. 3260).
Harry Holst og frue, direktør, Bjørnsonsvej 6, Valby. (Va. 3067).
Hanne Holten-Nielsen, Stationsvej 22, Greve strand.
Svenåge Hulgård og frue, højskolelærer, Enghuset, Støvring.
Knud Huus og frue, overlærer, cand. mag., Sønder boulevard 45, V. (Ve. 1065).
Erik Høeg og frue, advokat, Overgaden neden vandet 15, K. (As. 1295).
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).
Merete Janbo, korporal i kvindeligt luftværnskorps, Olesvej 15, Vedbæk.
Jens Jørn Jensen og frue, automobilhandler, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.
(Be. 8225).
Knud Jensen og frue, frisørmester, Kratmosevej 8, Trørød pr. Vedbæk. (89 05 54).
Ernst Stilling Jensen og frue, ingeniør, Sæbjørnvej 8, Bagsværd. (98 10 86).
Gunnar Jensen og frue, ingeniør, Dr. Abildgårds allé 9, V. (35 69 32).
Kaj Jensen og frue, lagerforvalter, Koldinggade 8, 0. (Øb. 4134 u).
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. (Eva 5414).
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., Rektorparken 20, SV.
Otto Jensen og frue, tjener, Valby langgade 131, Valby. (30 20 20).
Minna Jensen, vuggestueleder, Skottegården 65, Kastrup.
Dines Skafte Jespersen og frue, skoleinspektør, Nørre allé 7, N. (No. 9253).
Ejner Junge og frue, inspektør, Pasteursvej 7, V. (Eva 2496).
Jørgen Jæger og frue, seminarieadjunkt, cand. mag., Solvangsvej 22, Glostrup.
(96 91 71).
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.
Ebbe Kamp og frue, murer, GI. Køgevej 257 A, Hvidovre. (78 56 91).
Åge H. Kampp og frue, lektor, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby. (Va. 8543).
Eva Kiamtia, assistent, Strandlodsvej 84, S.
Niels Erik Kjærbølling og frue, maskinmester, Trekronergade 25, Valby.
(Va. 10.352).
Karl Klavsen og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV.
(Æg. 7421).
Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. fasanvej 63, F. (Fa. 3361).
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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).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (By. 6913 x).
H. V. Kragh og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Valby. (Va. 4048 x).
Anna Krogh, fhv. forstander, Snoghøjgård pr. Fredericia.
Poul 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).
Birthe Lassen, ekspeditrice, Sortedam dossering 103, 0. (Øb. 3807).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F. (Go. 7878).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brønshøj. (Be. 5561).
Finn Laursen og frue, montør, Stærevej 63, NV. (34 46 79).
Kjeld Lawaetz og frue, præst, Pileallé 9, F. (Ve. 2241).
Jørgen Lorenzen og frue, fritidshjemslærer, Jens Warmingsvej 10, S. (58 13 79).
Jørgen N. Lund og frue, varmemester, Vester farimagsgade 15, V. (Mi. 8435 a).
Hans T. Lynggård og frue, grosserer, Svanemøllevej 58, Hellerup. (29 10 96).
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).
Hakon Mandøe og frue, valgmenighedspræst, Løngangstræde 24, K. (By. 3031).
Anne Marie Mikkelsen, overlærer, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
Bertel Mortensen og frue, værkfører, Nørrevangen 14 G, Brønshøj. (91 25 78).
Jørgen von Müllen og frue, snedkermester, Ndr. frihavnsgade 21, 0. (Øb. 9162).
Niels Mølgård og frue, landsretssagfører, Amagerbrogade 69, S. (Am. 116).
Jon Monrad Møller og frue, lektor, Havdrupvej 62, Brønshøj. (Be. 5448).
Arne Møller og frue, værkfører, Frydenstrands allé 9, Hvidovre. (78 57 09).
Ejgil Hallas Møller og frue, driftsleder, 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).
Kirsten Råschou Nielsen, bibliotekar, Skovparken 80, Køge.
Jørgen Nielsen og frue, chauffør, Helgolandsgade 2, V.
Gerda Holst Nielsen, forretningsbestyrer, Vesterfælledvej 7, V. (Ve. 9448).
Johan Lynge Nielsen, fotografelev, Svejgårdsvej 13, Hellerup.
Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40).
Fru Martha Nielsen, Siciliensgade 6, S. (55 78 16).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 10.939).
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).
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Frede Nielsen og frue, tekn, direktør, Virum stationsvej 209, Virum. (84 84 83).
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).
Sv. Aa. Nørregaard og frue, driftsingeniør, Emdrupvænge 2, 0. (Ry. 1243).
Ellen Olander, seminarieelev, Abildgårdsgade 38, 0. (Øb. 3915).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brønshøj. (Be. 3041).
Finn Olesen, murer, Kirkevej 45, Brønshøj.
Kirsten Houmann Olesen, bankassistent, 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 y).
Per Olsen og frue, montør, Baltorpvej 42, Ballerup.
Hans Kryger Olsen og frue, res.kapellan, Blågårdsgade 44, N. (35 81 42).
Åge Olsen og frue, snedkermester, Lyshøj gårds vej 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).
Hanne Pedersen, kontorassistent, Kochsgade 55, Odense.
Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Eva 5856).
Ove Pedersen og frue, lærer, Tårnhusstræde 37, Brønshøj. (60 02 57).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup. (50 33 89).
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 ,fuldmægtig, cand. mere., Virginiavej 2, F.
(Go. 4333).
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0.
(Tr. 2911).
Steen Helge Rasmussen og frue, chauffør, Allégade 27, F. (Go. 2620).
Jens Ishøy Rasmussen, Sølystvej 7, Klampenborg.
Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen og frue, ingeniør, Kamstrupvej 40, Vanløse.
(70 62 40).
Fru Kjirsti Rossini, Espegårdsvej 26 B, Bagsværd. (98 61 50).
Finn Rowold, stud, jur., Flinterenden 7, S.
Jens Rykind-Eriksen og frue, stud, jur., Høyensgade 21, 0.
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, Vesterfælledvej 49, V.
(Lu. 5501).
Karin Røh, lærerinde, Østersøgade 86, 0.
Rolf Rønne og frue, fotograf, Rønnebærvej 71, Holte. (Ho. 1578).
Ellen Rørbeck, sekretær, Langelandsvej 47 A, F. (Go. 8483).
Elisabeth Sass, arkitekt, Lille strandstræde 18, K. (Pa. 1858).
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Chr. Schibbye og frue, direktør, Bindesbøllsvej 17, Charlottenlund. (Or. 4995).
Jørgen H. Schleimann og frue, redaktør, Islands brygge 17, S. (As. 3192).
Hans Chr. Schmidt og frue, direktør, Rønnebærvej 78, Holte. (Ho. 3189).
Anna Louise Schmidt, tandlæge, Skottegården 67, Kastrup. (50 28 24).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør. Rømersgade 9, K. (By. 1406 v).
Einar Skeie og frue, læge, Dr. Priemesvej 11, V. (Eva 1142).
Gunner Skafte Skov og frue, kommunelærer, Brammingegade 7, 0. (Øb. 8690).
Else Skov, lærerinde, Bregnerødvej 74, Birkerød.
Emil Pedersen Skåning og frue, teknisk tegner, Elmegade 25, N.
Torrild Bech Sommer og frue, grosserer, Dag Hammarskjölds allé 11, 0.
(Tr. 4612).
Iver Stampe, stud, jur., Sylviavej 6, Valby.
H. N. Stegeager og frue, chauffør, Arkonagade 17, V. (Va. 6621).
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, Mølleallé 16, Valby. (Va. 9320).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Älekistevej 83, Vanløse. (71 51 84).
Niels Søe og frue, præst, Ved Sønderport 9, S. (Su. 3012).
Ingrid Søndergård, seminarieelev, Den frie lærerskole, Ollerup.
Asger Søndergård, stud, art., Guldagervej 35, Vanløse.
Jørgen Søndergård og frue, tømrermester, Guldagervej 35. Vanløse. (71 15 56).
Holger Bak Sørensen og frue, assistent, Dybekær 23 A, Brønshøj. (94 88 05).
Svend Aage Thiim og frue, kasserer, Løngangstræde 21, K. (Mi. 5558).
Dorte Thirslund, stud, art., Ring pr. Lundby.
Frederik Carl Chr. Thjellesen og frue, kedelpasser, Rundholmen 39, Vanløse.
(74 37 42).
Inger Thomas, børnehavelærerinde, Sdr. fasanvej 80, F. (30 14 42).
Erling Bering Thomassen og frue, radiotekniker, Kastebjergvej 47, Herlev.
Niels Thorup og frue, disponent, Kochsvej 4, V. (Eva 5687).
Holger Tribler og frue, ingeniør, Blåmejsevej 1, Glostrup. (96 24 21).
Jeppe Krüger Troelsen og frue, entreprenør, Ganløse pr. Måløv.
Poul Tyron og frue, fritidshjemslærer, Tranemosevej 16, Glostrup.
Svend Tørsleff og frue, trikotagehandler, GI. kongevej 161, V. (Eva 8741).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandler, Rødstensvej 14, Hellerup. (Ge. 7609).
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).
Poul Wilhelmsen, stud, art., Cæciliavej 48, Valby.
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Fru Ebba Villadsen, Tycho Brahes allé 8, S.
Annie Wilsdahl, husholdningslærerinde, Randbølvej 40, F. (71 47 84).
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N. (Æg. 979).
Finn Zehngraff, tekniker, Jagtvej 15, N.
M. Hieronymus Zeuthen og frue, præst, Roasvej 60, Ballerup. (97 27 12).

ILLEMAN N

