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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 2 videregående afdelinger, dels 8.-9. klasse, der 
slutter med den statskontrollerede prøve ved afslutningen af folkesko
lens 9. klasse, og dels en 3-årig realafdeling, der slutter 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.-9. 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 friskole forening, 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 hver dag kl. 10-11 eller efter aftale (Tr. 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:

Fru Inger Rasmussen, fru Doris Nielsen, direktør Helge Clausen, fru 
Inge Tovborg Jensen og arkitekt H. P. Jørgensen.

Foreningen Bordings f riskoles 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
tagelsen af bygningerne i Østersøgade i fjor. I forbindelse med den fort- 
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satte restaurering af bygningerne og indretning af særlokaler er der 
imidlertid stadig brug for al den støtte, der kan ydes gennem foreningen. 
Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tidligere elever 
i skolen, gamle elever og andre i skolen interesserede. Mindstekontingen- 
tet er 10 kr. pr. kvartal. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde - f. eks. 
når det drejer sig om gi. elever, der fortsat er under uddannelse - op
tage medlemmer ned til 5 kr. pr. kvartal. 1 øvrigt kan medlemmerne frit 
tegne sig for et større beløb.

Bestyrelsen består af: Disponent Mogens Klitgård-Poulsen, formand, 
fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer, murerformand Harald Olesen og 
plantagebestyrer Henning Houmann Olesen.

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

med 4., 5., 6. og 7. klasse. Religion med 8.-9. klasse og med 1. real
klasse. Biologi med 1., 2. og 3. realklasse. Historie med 2. og 3. real
klasse. En fortælletime med 1. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gym
nastik, håndarbejde og formning. Dansk, oplæsning og bibelhistorie 
med 2. klasse. Bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. Dansk, oplæs
ning og Nordens historie med 7. klasse. - Klasselærer for 1. og 7. 
klasse.

Karen Andersen: Regning og Danmarkshistorie med 2. klasse. Regning 
og Nordens historie med 5. klasse. Dansk, oplæsning og Nordens histo
rie med 6. klasse. Regning og geografi med 7. klasse. Oplæsning med 
8. klasse. Geografi med 1. og 3. realklasse. - Klasselærer for 2. og 6. 
klasse.

Vita Jæger: Dansk, oplæsning og Nordens historie med 3. klasse. Reg
ning og engelsk med 4. klasse. Tysk med 6. klasse. Engelsk og tysk 
med 7. klasse. - Klasselærer for 3. klasse.

Ingrid Hentze: Dansk, oplæsning, Nordens historie, geografi og biologi 
med 4. klasse. I øvrigt særundervisning. - Klasselærer for 4. klasse.

Else Marie Bundgård: Dansk, oplæsning, engelsk og geografi med 5. 
klasse. Engelsk med 6. klasse. Tysk med 8. klasse, 1. og 2. realklasse. 
- Klasselærer for 5. klasse.

Tage Bording: Regning og geografi med 3. klasse. Regning og geografi 
med 6. klasse. Orienteringsfag med 8. klasse. Historie med 1. real- 
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klasse. Dansk, skrivning og orienteringsfag med 9. klasse. Sløjd med 
drengene i 6. klasse. - Klasselærer for 8. og 9. klasse.

Lone Schulz: Dansk og skrivning med 8. klasse. Dansk, skrivning og 
engelsk med 1. realklasse. Dansk med 2. realklasse. Gymnastik med 
pigerne i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse, 8.-1. R. og 9.-2.R.-3.R. - Klasse
lærer for 1. realklasse.

Leif Schulz: Regning med 8. og 9. klasse.
Knud Huus: Engelsk med 8. klasse og med 2. og 3. realklasse. Latin med 

2. realklasse. Fransk med 3. realklasse. - Klasselærer for 2. realklasse.

Andreas Friberg: Naturlære og matematik med 6. og 7. klasse samt med 
1., 2. og 3. realklasse. Regnskabsføring med 8. og 9. klasse. Naturlære 
med drengene i 8.-9. klasse. - Klasselærer for 3. realklasse.

Karin Røh: Sang, musik og formning med alle skolens klasser. Maskin
skrivning med 8.-9. klasse. Engelsk og tysk med 9. klasse.

Ove Pedersen: Gymnastik og idræt med alle drengene i skolen und
tagen 1. klasse. Sløjd med drengene i 4.-5. klasse, 7. klasse, 8.-1.R. og 
9.-2.R. Værkstedsfag etc. med drengene i 8.-9. klasse. Svømning med 
elever i 4., 5., 6 og 7. klasse.

Hakon Mandøe: Dansk og tysk med 3. 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.-9. klasse.
Ellen Haastrup: Gymnastik med 1. klasse og med pigerne i 2.-3. klasse. 

Kjolesyning med pigerne i 6.-7. klasse, i 1. realklasse og i 2. real
klasse.

Rita Bording: Kjolesyning med pigerne i 8. og i 9. klasse.
Karl-Erik Frandsen: Geografi med 2. realklasse.
Bente Bjørnslev: Husgerning med 7. klasse og med 8.-9. 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, Østersøgade 86-88, 0. (Tr. 4209).
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Skoleåret 1964-65

Den 21. august 1964 vil blive stående som en festdag i skolens historie. 
Da tog vi skolen her i Østersøgade i besiddelse. Efter mange og i en vis 
forstand trange år på Kochsvej kunne vi nu virkelig ånde frit, tilmed på 
egen grund og i eget hus. Flaget vajede, og der var sol over gården, da 
børn og forældrde troppede op og fyldte den. Det lykkedes virkelig at 
få alle stuvet ind i sangsalen til vor første morgensang på det nye sted. 
Officielt var det jo ikke jo ikke en indvielse, men det blev det nu allige
vel. Skolens formand C. F. Grove talte til børnene og overrakte en bog
gave til biblioteket, der var blomster fra foreningen Bordings friskoles 
venner og fra adskillige andre, flere kom med gaver i dagens anledning 
- og så drak vi kaffe i lærerværelset og biblioteket m. m., mens børnene 
tog deres klasseværelser i besiddelse. For førte gang oplevede vi, at der 
var en skolestue, tilmed en rummelig, til hver klasse.

Og nu har vi så været her et år og er kommet til at føle os hjemme 
her. Og det er et dejligt sted, ikke blot fordi her er plads og lys og luft, 
men her er samtidig en udsigt over søerne og over København i det hele 
taget, som vist ikke nogen anden skole herinde har mage til, og som jeg 
aldrig tror, man kan blive træt af. Jeg nyder den hver dag, og jeg takker 
i mit stille sind komtesse Moltke, at hun lod skolen bygge på dette sted, 
samtidig med at jeg ikke kan lade være at takke for, at det formede sig 
sådan, at vi har fået vort hjemsted her, en tak, jeg også retter til alle, 
der på den ene eller anden måde har bidraget til, at det lod sig gøre.

De bygningsmæssige begivenheder
Tilbage står at få skolen gjort behørigt i stand og indrettet til vort brug. 
Vi har allerede fået lavet en del, men adskilligt står stadig på venteliste. 
Vi må tage det etapevis, i takt med ministeriets tildelinger. Det i første 
omgang mest presserende: fornyelsen af centralvarmeanlægget fik vi 
som bekendt klaret i løbet af efterårsmånederne. Det var egentlig for
bløffende, så lidt det kom til at genere undervisningen, men det var 
flinke folk, og Andersen sørgede for, at de netop under hensyn til skole
arbejdet så vidt muligt kom til på det rigtige sted til den rigtige tid. Midt 
i julen skiftede vi om fra det gamle system til det nye, og vi har siden 
kunnet glæde os over en behagelig varme i skolestuerne, samtidig med 
at fyringen er blevet mere økonomisk.
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Fra den 21. august - udenfor porten

Et stort plus i undervisningen er fysiklokalet, som vi jo til Fribergs 
stadige sorg måtte savne i årene på Kochsvej. Allerede i løbet af som
merferien fik vi anskaffet det meste af apparaturet, og siden er resten 
kommet til - en ret bekostelig historie, men nu er vi også i stand til at 
give en virkelig forsvarlig og betydelig mere spændende undervisning på 
det felt. Endnu mangler vi indretningen af lokalet til elevøvelser; her 
venter vi stadig på ministeriets bevilling, men den kommer forhåbentlig 
til næste år.

En anden landvinding er sløjdlokalet. Her var ganske simpelt ikke 
noget, og i den første tid efter sommerferien måtte eleverne på det om
råde gå for lud og koldt vand. Men så tog nogle af de store drenge under 
Ove Pedersens ledelse selv fat og begyndte at brække vægge ned med 
det resultat, at vi har fået en dejlig rummelig og lys sløjdsal, hvor der 
kan arbejdes både med metalsløjd og træsløjd. Heller ikke det har 
naturligvis været gratis, men det er pengene værd. - Hvad pigerne an
går, har vi fået indrettet en vævestue, specielt til fornøjelse for 8. og nu 
9. klasse, foruden at vi har fået et særskilt håndarbejdslokale, hvad vi 
jo også savnede på Kochsvej, samt et formningslokale, der dog stadig 
venter på sin endelige indretning. - Skolekøkkenet har vi også måttet 
lade vente til bedre tider, men her har vi fået en meget tilfredsstillende
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- og indenfor

ordning med Ingrid Jespersens skole, idet vi låner deres skolekøkken 
mod, at de til gengæld låner vort sløjdlokale.

Endelig fik vi efter jul slebet gulvene af i »repræsentationsafdelin
gen«: kontor, forkontor, bibliotek og lærerværelse, samt malet smukt, så 
vi nu virkelig kan være bekendt at modtage folk, og så det siden har 
været os en daglig glæde at færdes der.

Når alt kommer til alt, er det slet ikke så lidt, der er sket efterhånden, 
og vi har egentlig mere fornøjelse af det, når det sker på den måde lidt 
efter lidt, mens vi så at sige overværer det. Vi får mere tid til og bag
grund for at værdsætte den enkelte forbedring og glæde os over den, end 
hvis det hele havde været i orden, fikst og færdigt, da vi flyttede ind.

Kontakt med Gottorpskolen
Efter dette overblik over de bygningsmæssige begivenheder vender jeg 
tilbage til begyndelsen. Vi var nogle, der tyvstartede på skoleåret, idet 
Karen, Tage og jeg var på lejrskole i Slesvig fra 14. til 19. august med 
7. klasse, 8. klasse, 1. real og enkelte fra 2. real. Det var første gang, vi 
var syd for grænsen med skolen, og jeg synes, vi fik meget ud af det. 
Vi agter derfor også at lade denne tur indgå som et fast led i planerne 
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fremover. Selve Slesvig ligger jo ualmindeligt skønt omkring Slien, ind
rammet af bakker og skove, og så er der alle de historiske minder fra 
kampene gennem tiderne. Vi var naturligvis på Danevirke og ved Hede
by, Isted, Sankelmark, krigergravene i Flensborg - overalt taler min
derne deres eget sprog. Vi var i domkirken med den skønne altertavle, 
på Gottorp slot, hvor vi så Nydambåden og mange andre ting. Og så fik 
vi tillige et umiddelbart indtryk af, at danskheden dernede ikke blot er 
noget, der hører fortiden til, men at der er en levende, virkende og 
groende danskhed i dag. Vi var til dansk gudstjeneste i slotskirken om 
søndagen, og vi besøgte en af de danske skoler, Gottorpskolen, hvis leder 
Jørgen Hentschel, der selv er sydslesviger, jævnt og ligetil fortalte om 
forholdene og arbejdet. Der var også arrangeret en håndboldkamp mel
lem skolerne. Den foregik under et større skybrud, men gennemførtes 
ikke desto mindre med stor stædighed. Det lykkedes os at indkassere et 
nederlag, men kontakten var sluttet.

En månedstid efter besøgte Gottorpskolen København med deres af
gangshold. Skønt det blev arrangeret i sidste øjeblik, så at sige med 
dags varsel, opnåede vi dog at få indkvarteret gæsterne i en række af 
de hjem, der er tilknyttet skolen, først og fremmest naturligvis hos nogle 
af dem, der selv havde været med dernede. Der er ingen tvivl om, at 
det for en sydslesvigsk skoleelev, der til daglig på så mange måder er 
omgivet af det tyske, er af stor betydning at opleve et rigsdansk hjem, 
selv om det kun er for nogle dage. Vi er derfor de forældre, der med så 
kort varsel åbnede deres hjem, meget taknemlige. Vi håber, det lader sig 
gøre igen, for også dette Slesvigbesøg i København regner vi med skal 
blive en tradition fremover. Jeg har lige haft besøg af Jørgen Hentschel, 
og vi aftalte, at de skulle komme herind i dagene 9.-14. september, 
således at de kommer torsdag den 9. om aftenen og rejser igen tirsdag 
den 14. om morgenen. Det drejer sig om 16-17 elever af 8. og 9. årgang. 
Vi påtænker i den forbindelse at arrangere en sammenkomst på skolen 
for værterne og andre, der har lyst til at høre lidt om dansk skolearbejde 
i Sydslesvig. Men herom nærmere siden.

Forældremøder, fester etc.
Den 1. september modtog vi den nye 1. klasse med deres forældre, og 
den 8. september - Grundtvigs fødselsdag - holdt vi vort første forældre
møde herude, også en slags indvielse, hvor jeg trak linjerne op fra sko
lens første begyndelse til nu, den var kommet i havn. Den 18. september 
havde vi idrætsdag på Gladsaxe stadion, sådan som vi nu har haft det 
i nogle år i samarbejde med andre privatskoler herinde. Vi har haft
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Den 21. august. Skolens formand taler

megen fornøjelse af disse fester, men også meget arbejde med tilrette
læggelse af programmet. Det er i høj grad et puslespil at få alt det, der 
foregår, til at passe ind i hinanden. Vi har derfor fået lyst til at puste 
lidt, og resultatet er blevet, at vi stryger idrætsdagen i år. I stedet vil 
vi prøve at arrangere en indendørs gymnastikfest engang til foråret. 
Lykkes det, vil vi fremover holde idrætsdag hveranden gang - om efter
året - og gymnastikdag hveranden gang - om foråret - så der bliver 
IV2 år mellem hver fest. Det vil give afveksling og samtidig en roligere 
rytme.

Den 7. november havde vi sammenkomst for gamle elever. Det fore
gik i sangsalen, hvor jeg viste lysbilleder fra vor tur til Grækenland og 
fortalte om den. Og den 17. november holdt vi atter forældremøde, hvor 
dr. med. Svend Heinild talte om børn og samfund ud fra sit kendskab 
til børneskæbner og menneskeskæbner i det hele taget.

Den 26. november var der konsultationsaften, og det var nær blevet for 
meget af det gode. Flere lærere måtte holde ud til henimod midnat, jeg 
selv lukkede den sidste ud kl. 0,30, men der viser sig altså at være behov 
for disse samtaler, der ifølge sagens natur må være af kortere art. Vi 
agter at fortsætte med dem og måske udvide med en aften mere i vinte
rens løb.
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Den 22. december var det sidste skoledag før jul. Vi har fået lovlig 
langt til Immanuelskirken, så i stedet vandrede hele skolen i flok og rad 
hen til vor sognekirke, Esajaskirken, for at høre juleevangelium og jule
tale ved pastor Bundgård og synge julesange. Koret optrådte bl. a. og 
gjorde det meget smukt. - Om aftenen holdt vi julefest under de sæd
vanlige former i hallen i Grundtvigs hus. 6. klasse optrådte med et kine
sisk stykke: Lille rislende kilde. Koret sang og spillede på ny, jeg for
talte en af Selma Lagerlöfs legender, og så legede og dansede vi, til nis
serne kom med poserne.

Vi havde spekuleret noget på forinden, om det kunne lade sig gøre at 
holde julefesten her på skolen, men selv den store gymnastiksal er ikke 
stor nok til at rumme os alle, i hvert fald ikke når vi også skal have 
kaffe, og en opdeling vil næppe kunne undgå at give aftenen et andet 
præg. Hidtil har det været en virkelig familieaften, hvor små og store, 
unge og gamle, har kunnet holde fest i fællesskab, og den form for fest 
vil vi meget nødig slå i stykker.

Også klasseforceldremøderne i februar og deromkring holdtes efter de 
traditionelle linjer, bortset fra at vi gennemgående tog 3 klasser ad gan
gen, nu vi havde plads til det. Som sædvanlig var de meget velbesøgte, 
og vi fik også drøftet forskellige ting, som det var godt at få talt om. 
Vi lærere kan godt somme tider være lidt nervøse for disse aftener, fordi 
vi føler, vi ligesom må stå til ansvar. Og selv om vi har søgt at gøre 
vort bedste i arbejdet med børnene - og måske netop derfor - ved vi 
kun altfor vel, hvor meget vi mangler i at være fuldkomne. Det er vist 
ikke altid, forældre, der jo dog heller ikke er fuldkomne, tænker over 
dette eller tænker på de vanskeligheder, der er forbundet med på en 
gang at have med 20 børn eller mere at gøre, hvor man hjemme nøjes 
med nogle ganske få, måske kun en. Heller ikke alle forældre tænker 
på, at et barn undertiden kan være vanskeligere at have med at gøre i 
skolen end i hjemmet, måske fordi det hjemme er vant til at være i 
centrum, hvad der jo ikke lader sig gøre i skolen, rent bortset fra at det 
næppe heller er sundt for barnet.

Der er vitterligt mange børn - og jeg synes, der bliver flere - som er 
søde og flinke, når man har dem på 2-mandshånd, men som har svært 
ved at falde til i et fællesskab med andre børn, og som dér kan vise 
aggressive tilbøjeligheder, som man måske slet ikke kender hjemmefra, 
og så får skolen eller kammeraterne ofte skylden, hvor fejlen måske i 
virkeligheden ligger i, at vedkommende ikke er vokset op i en nogen
lunde jævnaldrende søskendeflok. Der er mange enebørn i vore dage, 
og selv om der måske er en eller to søskende mere, er afstanden mellem 
dem i alder ofte så stor, at de i realiteten er enebørn. Men naturligvis
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Fysik med 2. real

kan man ikke generalisere. Man oplever heldigvis også enebørn, der er 
flinke at have med i flokken. Og for øvrigt kender vi også talrige 
eksempler på det modsatte: at man har vanskeligheder med barnet hjem
me, hvor vi ikke kender til vanskeligheder i skolen.

Hvorom alting er, så har disse klasseforældremøder ofte bidraget til, 
at vi har fået misforståelser ryddet af vejen, når vi har fået drøftet 
tingene med hinanden. Det kan hænde, der falder kritiske bemærknin
ger, som vi finder mindre vel begrundede, men langt tiere har vi fundet 
en virkelig positiv indstilling fra forældrenes side og forståelse for de 
vanskeligheder, vi kan komme ud for i skolen, så disse forældreaftener 
- og det gælder også de fælles forældremøder - gang på gang er blevet 
til opmuntring og styrkelse i arbejdet med børnene. Personligt har jeg 
det ofte sådan, at jeg forud for et forældremøde i mit stille sind har 
ønsket: Gid det var vel overstået - og bagefter næsten har været ked af, 
det var forbi, fordi det gav en løftelse i sindet, som jeg er taknemlig 
for og nødigt ville undvære.

Skolens 20-års fødselsdag blev også en sådan løftelse. Det var jo 
egentlig den 4. april, men da det var en søndag, tillod vi os at fejre den 
lørdag den 3. Vi startede ved middagstid med morgensang, eller hvad 
man nu vil kalde det, i den lille gymnastiksal, hvorefter børnene bevær- 
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tedes i deres klasseværelser og forældrene i de nyligt istandsatte repræ
sentationslokaler på 3. sal. Siden samledes vi i den store gymnastiksal, 
hvor de forskellige klasser hver især gav noget til bedste, en broget, men 
fornøjelig underholdning. Der var trængsel i salen, men det gik. Og da 
vi takkede af, og salen tømtes, spyttedes der godt i bøssen, der var op
stillet ved indgangen. Resultatet blev en fødselsdagsgave på 5-600 kr., 
som vi har gemt hen til den scene, der står på ønskesedlen.

Om aftenen fyldtes salen på ny af tidligere og nuværende forældre 
og af gamle elever. Medlemmer af elevforeningen opførte Kaufmans og 
Moss Harts skuespil »Du kan ikke tage det med dig«, og det blev det 
helt store sus, en virkelig fin opførelse, gennemarbejdet i alle detailler, 
med skuespillere, der gik op i deres roller, og med humør over hele 
linjen. Forestillingen gik dagen efter for elever og forældre, der ikke 
var med om aftenen, og den havde faktisk fortjent endnu flere op
førelser.

Fødselsdagsfesten fortsatte efter endt kaffedrikning med taler og sang 
og med forskellig optræden. Højdepunktet nåedes med Tages og Frodes 
pensionistsang. Den var simpelthen ubetalelig.

Göteborgs högre samskola
Det er ikke blot Gottorpskolen i Slesvig, vi har indledt kontakt med. 
Det samme gælder en større privatskole i Göteborg: Göteborgs högre 
samskola, der som navnet siger er en fællesskole for piger og drenge, 
oprettet i begyndelsen af århundredet, altså på et tidspunkt, da det 
almindelige i byerne, også herhjemme, var, at man underviste drenge og 
piger hver for sig. Der ligger altså pædagogiske principper bag opret
telsen af denne skole, for øvrigt også andre end det ovennævnte.

En af lærerne ved skolen, Sven Dahl, er en gammel bekendt af min 
kone og mig. Han har i mange år arbejdet i højskolens tjeneste, men er 
nu endt i den fri børneskole - hvoraf der for øvrigt ikke er mange i 
Sverige - altså gennemløbet en lignende udvikling som undertegnede, så 
vi har flere berøringspunkter. Som klasselærer for det, der svarer til vor 
2. real, foreslog han sidste efterår et elev»utbyte«, og det fik vi så i 
stand i foråret, idet min kone og jeg 7.-10. februar rejste til Göteborg 
i spidsen for 2. real, der blev indkvarteret hos deres svenske kammera
ter. Om formiddagen var vi i skole og om eftermiddagen ude at se for
skellige ting. Vi fik et glimt af svensk skoleliv, og det var meget inter
essant, fordi det minder om det danske, og så er det alligevel noget 
andet. Netop derfor var der grundlag for en ganske inspirerende sam
menligning, som jeg yderligere fik lejlighed til at uddybe ved samtaler 
med de svenske kolleger.
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Den 9.-12. maj kom svenskerne på genbesøg hos os, og det formede 
sig meget hyggeligt og fornøjeligt med samvær under forskellige for
mer, med deltagelse i undervisningen og med udflugter, bl. a. til Frede
riksborg slot, hvor vi også fik lejlighed til at vise dem en nysudsprunget 
bøgeskov. - Rent bortset fra de personlige kontakter, eleverne har haft 
lejlighed til at slutte, er der ingen tvivl om, at et sådant glim af livet, 
som det former sig i skole og hjem hos et andet omend nærbeslægtet 
folk, giver en værdifuld udvidelse af den hjemlige horisont. Vi har da 
også her truffet aftale om en fortsættelse af kontakten. 1 hvert fald 
foreligger der en indbydelse fra svensk side til et nyt besøg hos dem i 
dagene 19.-22. september. Indbydelsen gælder vor nye 2. real samt 9. 
klasse. Genvisitten skulle så finde sted hos os umiddelbart efter efterårs
ferien 24.-27. oktober. Af hensyn til eksamen og forberedelsen til den 
har vi fundet det mest formålstjenligt at lægge besøgene om efteråret.

8.-9. klasse
Som man vil se, har det første år her i Østersøgade budt på nye arran
gementer af forskellig art, som vi også venter os noget af i fremtiden. 
Men også det daglige skoleliv har fået et nyt indslag. Jeg tænker her på 
den 8. klasse, vi gik i gang med efter sommerferien. Vi var naturligt nok 
lidt spændte på, hvordan det ville gå, men vi har vist lov til at sige, at 
det i al beskedenhed blev noget af en succes. Jeg tror, det hænger sam
men med, at vi her er fri for det pres, der trods alt ligger over arbejdet 
i realafdelingen, hvor det kan være vanskeligt nok at komme gennem 
det ret store stofområde på helt tilfredsstillende vis. Gang på gang føler 
man, at der er for lidt tid til fordybelse og til en rolig drøftelse af 
tingene.

I 8. og videre frem i 9. klasse er der langt større frihed for skolerne 
til at beskæftige sig med det, man fornemmer, der særlig er sangbund 
for i klassen. Og der er for så vidt større mulighed for personlig udvik
ling, som eleverne får mere ro til at gro i al stilfærdighed. Der stilles 
ikke krav, som man måske bestandigt har svært ved at honorere, hvad 
nok kan ske i realafdelingen.

Efterhånden som vi kom hen på vinteren, viste det sig, at en række 
af eleverne selv var interesserede i at fortsætte på tilsvarende vis i 9. 
klasse. Vi skal imidlertid have 10 elever, for at klassen kan godkendes, 
men dette tal nåedes lige nøjagtigt, så 9. klasse nu er en kendsgerning. 
Vi agter at føre de elever, der ønsker det, op til den statskontrollerede 
prøve efter 9. klasse, der i modsætning til realeksamen er frivillig for 
de enkelte elever, og hvor man i nogen grad selv kan vælge fagene. Der 
er heller ingen dumpegrænse ved denne prøve. Alle, der går op til den, 
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får et papir, der naturligvis ikke er lige værdifuldt, men det står så til 
arbejdsgiveren eller det fortsatte uddannelsessted selv at bedømme, hvad 
det er værd efter de karakterer og oplysninger, der anføres på det.

Jeg tror, det er ad den vej, vi skal frem i dansk skoleliv, og det er 
også noget i den retning, svenskerne er ved at forsøge. Jeg vil anse det 
for en lykke den dag, vi når dertil, at skolerne ikke længere er tvunget 
til at dele børnene efter 7. klasse, men hvor det er eleverne selv, der 
vælger linje og fagområder, og hvor skolens medvirken indskrænker sig 
til at være af rådgivende art. Jeg har ikke noget mod eksaminer og 
prøver i de aldersklasser, men lad det være frivilligt, som det nu er med 
9. klasse-prøven. Hvorfor må en elev f. eks. ikke have lov til at følge 
undervisningen i realafdelingen blot for at lære noget? Som det er nu, 
skal alle, der optages i den afdeling, til sin tid indstilles til eksamen, og 
ministeriet fører kontrol med, at ingen så vidt muligt falder fra under
vejs. Man er måske bange for, at realeksamen vil blive devalueret, hvis 
skolerne og eleverne får den frihed, men når blot bedømmelsen i de 
enkelte fag er sanddru, beholder papiret dog sin værdi for den, der skal 
tyde og vurdere det.

Jeg kunne med andre ord godt tænke mig en ordning, hvor der ikke 
er noget, der hedder særlige reaklasser, men hvor der i stedet er en 
linjedeling inden for 8., 9. og 10. klasses rammer, sådan som den enkelte 
skole nu kan magte det, og sådan, at den enkelte elev får frihed til - 
efter naturlig samråd med skolen - at vælge den linje eller fagkombina
tion, han eller hun ønsker, og tillige sådan, at det er en frivillig sag, om 
man vil indstille sig til eksamen eller ej. Der er kræfter i gang indenfor 
skoleverdenen, der arbejder for noget i den retning. Jeg håber, de må 
føre til et fornuftigt resultat.

Eksamenstid og afslutning
Med disse overvejelser var vi inde i eksamenstiden, der i øvrigt forløb 
roligt og stilfærdigt. Den 5. maj mindedes vi 20-året for befrielsen og 
afslørede ved den lejlighed et billede af Churchill, som vi havde fået 
foræret. Den 25. maj holdt såvel skolen som foreningen Bordings fri
skoles venner generalforsamling, der- er refereret andetsteds. Ved den 
lejlighed fremførtes ideen om et forældrelån til bekostning af maler
arbejde i skolestuerne, og ideen slog an. På nærværende tidspunkt er 
der tegnet lånebreve til et beløb på 20.700 kr., et virkelig fint resultat, 
som vi er låntagerne meget taknemlige for. Det har atter vist sig, at vi 
ikke går forgæves til forældrene og skolens venner, når noget brænder 
på. - Den 17. juni var vi på udflugt til Borrevejle, en lidt kølig og våd 
omgang i år, men vi gennemførte dog turen. Og den 19. juni nåede vi
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frem til afslutningen, der holdtes i den store gymnastiksal for hele sko
len på en gang. 3. klasse opførte Tornerose, der i hast var indstuderet, 
men det gik udmærket. Koret sang og spillede, og eksamensbeviser m. m. 
blev uddelt på behørig vis.

Desværre måtte vi ved den lejlighed også takke af med pastor Bund
gård. Bundgård kom herind for 8 år siden for at blive præst ved Køben
havns valgmenighed, efter at han i en længere årrække havde været 
ansat i Sydslesvig. Det varede ikke længe, før det lykkedes os at kapre 
ham som timelærer ved skolen, og her har Bundgård nu i de forløbne år 
gjort et godt og solidt arbejde i dansk og tysk. Hans betydning rækker 
imidlertid adskilligt videre end til det rent kundskabsmæssige. Han 
interesserede sig stærkt for elevernes ve og vel, og de kunne lide ham 
for hans lune menneskelighed og hele uhøjtidelige væsen, der samtidig 
satte respekt. Der var ganske simpelt ikke noget problem der. Der er 
ingen tvivl om, at han har haft betydning for mange af eleverne. Det 
viste sig da også, at han fik adskillige konfirmander udenfor selve valg
menigheden - hvad der for så vidt blev ham til skuffelse, som han nok 
i den forbindelse havde håbet på større tilgang til menigheden, end der 
blev tale om.
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Vi havde regnet med at beholde pastor Bundgård i København videre 
frem, og det havde han nok også selv regnet med, men i foråret fik han 
en stærk opfordring fra sin gamle menighed - frimenigheden i Holstebro, 
hvor han var, før han søgte til Sydslesvig - til at søge den ledige stil
ling som præst der, og resultatet blev, at han sagde ja. Jeg ved, det var 
en svær beslutning for ham at tage, og vi har ingen ret til at blande os 
i det, men han vil blive savnet adskillige steder herinde, i Højskole
foreningen, hvor han i flere år var en skattet formand, i valgmenig
heden naturligvis, men ikke mindst her på skolen, hvor han efterlader en 
tom plads, både i skolestuen og i lærerkredsen, hvor han var en afholdt 
kollega. Jeg selv vil føle det stærkt. Bundgård var en af dem, man 
naturligt rådførte sig med, når et eller andet problem meldte sig.

Vi siger ham tak for, hvad han har betydet for skolen her! Og vi 
ønsker ham og hans kone velsignelse i den gerning, de er vendt tilbage 
til.

Som ny lærerkraft har vi antaget Lone Schulz, der lige har taget 
lærereksamen fra Holbæk seminarium, samt hendes mand Leif Schulz, 
der i første række vil uddanne sig videre herinde, men som har lovet 
at påtage sig enkelte timer. Vi håber på et godt samarbejde med dem 
begge. De øvrige lærere fortsætter. Som bekendt er der sket den vigtige 
begivenhed i lærerkredsen i det forløbne år, at Else Marie i oktober fik 
en søn, der bærer sin farfars navn, så vi har for så vidt stadig en Niels 
Bundgård knyttet til skolen.

Vi glæder os til at komme i gang igen i forskønnede omgivelser. Mens 
jeg skriver dette, er malerne i fuld gang med arbejdet i skolestuerne. 
Det bliver spændende at se resultatet. Også den store gymnastiksal får 
vi pyntet på med ny indgang og nyt gulv etc. Til gengæld må vi finde 
os i, at den lille gymnastiksal beholder sin hidtidige skikkelse, men til 
næste år kommer turen forhåbentligt til den med indretning af baderum 
og omklædningsrum, samtidig med at vi i det hele taget skal have de 
sanitære forhold ordnet tidssvarende. De nye toiletter kommer dog nok 
allerede i løbet af indeværende år.

Ja, der er meget at glæde sig til, og det gør vi. Vi begynder igen den 
16. august kl. 9. Den 19.-24. august drager 7. klasse, 8. klasse og 1. real 
på lejrskole til Ry under ledsagelse af Anne Marie, Ove Pedersen og 
mig. Den 26. august starter vi med den nye 1. klasse, og tirsdag den 
7. september bliver der forældremøde, hvor jeg taler.

Tak for det gamle år og vel mødt i det nye!

Sigrid og Frede Bording.
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Hilsen fra pastor Bundgård
Når elever og lærere og (vel også) forældre mødes på skolen den første 
dag efter sommerferien, og det nye arbejdsår begynder, vil mine tanker 
gå til Østersøgade (erindringsvis til Kochsvej), og jeg sender alle, store 
og små, en hjertelig hilsen her fra Holstebro, hvor jeg nu har mit virke.

Ofte vil jeg savne de venlige smil, den muntre latter og arbejdsfæl
lesskabet i timerne og i kollegernes kreds, og mindeglimt af episoder og 
oplevelser og ansigter fra mine år som lærer vil glæde mit sind. Om
vendt håber jeg, at jeg ikke hos nogen har været årsag til en bitterhed, 
som varer. »Ordet af din mund og stenen fra din hånd kan du ikke 
kalde tilbage.« Ofte har jeg efter en skoledag måttet tænke på dette 
gamle ord.

Det er mit håb, at Bordings skole under tidens kår og krav må bevare 
det menneskelige klima og den frie ånd, og at dens elever må blive præ
get af dygtighed, rankhed og åbenhed. »Herre - din er dagen; jeg er 
dagens«. (Dag Hammarskjöld).

Hilsen og håndslag! Niels Bundgård.
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Elevforeningen

Hvor mennesker tilfældigt bringes sammen for længere tid som f. eks. i 
en skoleklasse, et højskolehold eller et soldaterkompagni, opstår der 
næsten altid en trang til at fortsætte dette samvær efter den tvungne 
samværsperiode. Der er opstået et fælles kammeratskab ved at skulle stå 
last og brast i alle forhold. I mange tilfælde dannes så en forening med 
det formål at bevare dette opståede kammeratskab også efter, at parterne 
er blevet spredt for alle vinde. Det er måske i vore dage en noget vidt
løftig opgave. Det kunne undertiden snarere se ud til, at folk har et 
behov for at træffe nye mennesker. Ikke desto mindre vil vi i elevfor
eningen stadig søge at bevare det kammeratskab, der levede og lever på 
Bordings friskole.

I det sidste år måtte vi erkende, at foreningen ikke længere helt fun
gerede efter sin hensigt, og der blev derfor vedtaget en lovændring, der 
gav mulighed for at fortsætte i foreningen også længere end efter hidtil 
gældende praksis, idet man kan fortsætte som seniormedlemmer. End
videre vedtoges at lade alle arrangementer hvile i sig selv og på denne 
måde undgå den noget besværlige kontingentordning. Det er vort håb, 
at disse lovændringer vil vise sig velmotiverede og populære, så alle ud
gåede elever fra Bordings friskole herefter vil slutte op bag foreningen 
og møde frem og derved støtte den i dens formål: at bevare kammerat
skabet.

I den sidst forløbne sæson er der særlig grund til at nævne den lille 
kreds af foreningen, der har beskæftiget sig med dramatik. De har tro
fast mødt op en eller to gange om ugen, og resultatet - ja »Du kan ikke 
ta’ det med dig« havde virkelig fortjent mere end de to opførelser ved 
skolens fødselsdag. Forhåbentlig bliver det ikke sidste gang dramatisk 
kreds giver forestilling - og tænk om vi også kunne få en musikkreds i 
gang?

Hvad der i øvrigt skal nævnes fra sidste sæson var en filmsaften, bal
let samt en udenrigspolitisk orienteringsaften af de helt store med en af 
skolens nuværende forældre, redaktør Jørgen Schleimann, som vi af 
hjertet takker her; bare synd så få, der overværede denne inspirerende 
udlægning.

Det er vor agt at forsætte på samme måde med møder og et bal i løbet 
af året. O. P.
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Den selvejende institution 
Bordings friskole
Generalforsamlingen den 26. maj 1965

Forstander Bording bød forsamlingen velkommen. Til dirigent valgtes 
på Bordings forslag Mogens Klitgaard, der takkede for valget og derefter 
konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det vedtægts
mæssige varsel. Dirigenten gav derpå ordet til formanden LRS Grove 
for aflæggelse af beretning for det forløbne år.

Grove indledte med på bestyrelsens vegne at byde velkommen til 
denne første generalforsamling i eget hus. Årets store begivenhed for 
skolekredsen var selvfølgelig overtagelsen af vor egen bygning d. 1/7 
1964. Styrelsen har i det forløbne år haft mange vanskeligheder at over
vinde, hvoraf den største havde været ordningen af det formelle køb. 
Men også ombygnings- og istandsættelsesarbejderne samt udlejning af 
lokaler havde givet meget arbejde. Grove nævnte, at den lange finan
sieringsperiode havde kostet mange penge, bl. a. ca. 35.000 kr. i kurstab. 
Derudover havde vi måttet lade stue og 1. sal stå tom p. gr. af vanske
ligheder med udlejning, der iflg. løfte til undervisningsministeriet helst 
skulle ske til undervisningsformål. Vore egne planer om børneinstitu
tioner i disse lokaler er blevet udskudt, da vi rent økonomisk for tiden 
må begrænse os til det igangværende. Nu ser det imidlertid ud til at 
Kbh. kommune vil leje lokalerne til børnehave fra 1. april, hvis bevil
ling opnås. Trods al forsinkelse som følge af langsommelig offentlig 
administration udtrykte Grove tilsidst sin glæde over stor imødekom
menhed fra ministeriernes side i forbindelse med købet af skolen, lige
ledes måtte vi skønne på stor velvilje fra vor banks side. Endelig tak
kede formanden foreningen Bordings Friskoles Venner ved dens kasserer 
Krag for tilskud i årenes løb.

Der blev ikke knyttet bemærkninger til beretningen, der derefter god
kendtes.

Kassereren H. V. Krag aflagde derefter regnskabet, der godkendtes 
uden kommentarer.

Valg af tre styrelsesmedlemmer. Efter tur afgik Grove, Bossow og 
Anker-Møller, der alle genvalgtes.

De to styrelsessuppleanter, prokurist Gottlieb og fru Løb, genvalgtes 
ligeledes.
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Valg af revisor: På Bordings forslag valgtes statsaut. revisor Jan Pe
tersen i stedet for statsaut. revisor Juul Kjær.

Som revisorsuppleanter valgtes statsaut. revisor Juul Kjær i stedet for 
statsaut. revisor Preben Larsen, og genvalgtes statseksamineret ejen
domsmægler Emil Lauritzen.

Under »Eventuelt« fortalte Bording glimt fra skolen i hverdag og 
fest, idet han indledningsvis takkede Grove m. fl., der har taget sig af 
alle besværlighederne med købet af skolen. Også Bording udtrykte tak
nemlighed over den velvilje, vi har mødt i undervisningsministeriet og 
sagde tak til alle, der har været med til at muliggøre dette flyt.

Bording nævnte et par nyskabelser i skolens liv: Silkeborgturen var i 
1964 afløst af en meget vellykket lejrskoletur til Slesvig, hvor man bl. a. 
besøgte Gottorpskolen. I september fik vi genbesøg herfra, og Bording 
håber, det vil være muligt ved forældrekredsens hjælp at gennemføre et 
lignende arrangement i de kommende år. Sydslesvigturen bør fortsat 
være en del af skolearbejdet, idet man regner med at sløjfe Helsingør- 
turen. - I februar besøgte 2. real Gøteborgs høgre samskola, hvor en ven 
af Bording er lærer. Den 9.-12. maj havde vi genbesøg af den svenske 
skole. Også dette arrangement, håber vi, kan danne indledningen til et 
fast samarbejde. Der påtænkes allerede en gentagelse i det nye skoleår 
for 2. real og 9. klasses vedkommende.

Skolen havde fejret sin 20 års fødselsdag med en meget vellykket fest, 
som måske kan fortsættes i fremtiden med en årlig forårsfest.

Det overvejes at nøjes med et idrætsstævne hvert andet år, afvekslende 
med en gymnastikopvisning, der dog skal ligge om foråret og være et 
indendørs arrangement.

Til slut omtalte Bording den nye ottende klasse og udtrykte sin store 
glæde over, at denne nyskabelse havde vist sig at være af så stor værdi, 
at der både fra forældres og børnenes side var blevet stor interesse også 
for en fortsættelse i en 9. klasse, der derfor nu var under forberedelse. 
Især var Bording glad for, at der havde været så godt et forhold imel
lem 8. klasse og 1. real. En meget stor fordel ved 8. og 9. klasserne så 
Bording i de absolut frie rammer for arbejdet i modsætning til real
klassernes fast afstukne pensa, der ikke giver meget råderum for indivi
duel undervisning efter lærernes og elevernes interesser. Man har måske 
lov at håbe, at de frie forhold i 8. og 9. klasse efterhånden kan komme 
til at smitte af på realskolen.

Da ikke flere ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen 
kl. 21.15. E.A.-M.
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Foreningen Bordings friskoles venner
Efter at skolen den 25. maj 1965 havde afsluttet sin generalforsamling 
og efter en tiltrængt kaffepause, kunne man tage fat på generalforsam
lingen i foreningen BORDINGS FRISKOLES VENNER. LRS Grove 
foresloges og valgtes til dirigent, og efter at han havde konstateret lovlig 
indvarsling, gav han ordet til den fungerende formand, Klitgaard-Poul- 
sen. Denne indledte sin beretning med at meddele, at han siden efter
året 1964 havde fungeret som formand i stedet for K. B. Andersen, der 
ved sin udnævnelse til undervisningsminister havde måttet frasige sig 
hvervet. Det var med beklagelse, at foreningen i hvert fald indtil videre 
måtte undvære K. B. Andersen, og der var grund til at sige ham megen 
tak for hans virksomhed for skolen og foreningen. - Bestyrelsessupplean
ten Houmann Olesen var indtrådt i bestyrelsen. - Af beretningen frem
gik, at foreningen, der nu var 9 år gammel, havde været i stand til at 
yde indtil nu 56.000 kr. som støtte til skolen ved dens erhvervelse af egen 
bygning. Bestyrelsen håber fortsat at kunne støtte skolen, og den kan da 
også glæde sig over en trofast kreds af medlemmer, heriblandt forældre, 
hvis børn forlængst har forladt skolen, og over tidligere elever, der har 
indmeldt sig i foreningen. Det er dog et skår i glæden, at enkelte med
lemmer, som man troede at kunne regne med, melder sig ud, og at andre 
må slettes, når de ikke reagerer på de udsendte girokort et årstid eller 
så. Det er vanskeligt at få denne afgang erstattet med nye medlemmer, 
og foreningen opfordrede derfor eventuelle tilstedeværende ikke-med- 
lemmer til at overveje, om de ikke nu burde tilslutte sig. Beretningen 
godkendtes.

Regnskabet, der forelagdes af Kragh, godkendtes uden bemærkninger, 
og man gik over til valgene.

Klitgaard-Poulsen og Harald Olesen, der efter tur afgik, genvalgtes, 
førstnævnte som formand. Som bestyrelsessuppleant valgtes forvalter 
Carl Hansen, og revisorer og suppleant for disse genvalgtes.

Klitgaard-Poulsen forelagde derefter et forslag om blandt skolekred
sens medlemmer at søge tegnet lån å 100 kr., der skulle tilbagebetales 
gennem lodtrækning over 10 år. Det ville ved hjælp af disse lån blive 
muligt at male klasseværelserne, som man ikke på anden måde kan se 
udveje for at få gjort i stand foreløbig.

Der udspandt sig en livlig diskussion om forslaget, og man enedes til 
slut om, at der udsendes en henvendelse til medlemmerne om at tegne 
sig for disse lån. Da malerarbejdet gerne skulle kunne sættes i gang i 
skoleferien, var hurtigt svar ønskeligt.

Dirigenten kunne herefter slutte generalforsamlingen.

21



Regnskab for 1964-65
Indtægt
Beholdning 1/4 1964: Kr. Kr.

Postkonto 101395 ............................................ 435,71
Bikuben, St. Kongensgade ............................. 12.900,05

Bidrag fra 177 medlemmer............................... 11.474,50
Renter: Bikuben ................................................ 198,69

Postgiro ................................................ 8,50

U dgift
Papir, tryksager, porto....................................... 191,01
Blomster .............................................................. 25,00
Rentedekort . . .................................................... 95,62
Overført til skolen ............................................ 22.300,00
Beholdning 31/3 1965:

Kontant ............................................................ 172,05
Postkonto 101395 ........................................... 1.830,65
Bikuben, St. Kongensgade ............................. 403,12

25.017,45 25.017,45

H. V. Kragh.

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet rigtigt. Beholdninger
nes tilstedeværelse er konstateret.

København, i maj 1965. H. Arnkjær. H. Holst.
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Børnehave og fritidshjem
Som man vil vide, var det meningen, at vi herude ville drive en børne
have og et fritidshjem i forbindelse med skolen og tillige for at imøde
komme et behov i kvarteret. Lokalerne har vi - de har til vor ærgrelse 
stået tomme i et helt år nu - og vi havde også truffet aftale om ledere. 
Imidlertid gik sagen i hårdknude. Vi kunne ganske simpelt ikke få be
villingen igennem, skønt det fra alle sider erkendes, at der er hårdt brug 
for disse institutioner, men sagen har nu fået en foreløbig løsning, idet 
Københavns kommune har påtaget sig indtil videre at drive såvel børne
have som fritidshjem i de for hånden værende lokaler med kun de nød
tørftigste omlavninger, hvilket sundhedsvæsenet har givet sin - tidsbe
grænsede - velsignelse til.

For os rummer denne ordning den fordel, at vi får penge ind med 
det samme, idet Københavns kommune betaler leje af de pågældende 
lokaler - stuen og 1. sal i opgang 88 - fra 1. marts d. å. Hvornår insti
tutionerne kommer i gang, vides ikke med bestemthed, formodentlig om
kring 1. oktober, men lederne er udnævnt, for børnehaven Rigmor Ras
mussen og for frtidshjemmet Gustav Thomsen. Interesserede forældre 
må henvende sig i direktoratet for Københavns kommunes børneforsorg 
og ungdomsinstitutioner, Ryesgade 28 (Nora 9710), fuldmægtig Nicolai- 
sen.

Det er som sagt kun en midlertidig ordning. Så snart vi kan magte 
det, d. v. s. når bevillingerne til den endelige indretning går igennem, 
overtager vi dem selv og med vore egne ledere.

Frøbelseminariet
På 2. sal i samme opgang som børneinstitutionerne samt i gymnastik
salsbygningen og i portnerboligen forneden holder Frøbelseminariet som 
bekendt til under forstander Jens Sigsgårds ledelse. De har nu boet hos 
os et helt år, og vi har grund til at sige dem tak for godt naboskab! For 
det første yder de gennem den leje, de betaler, et værdifuldt og nød
vendigt bidrag til bygningens drift - vi kunne ganske simpelt ikke magte 
det på egen hånd - men dernæst har de været yderst behagelige lejere. 
Vi mærker jo bogstaveligt ikke noget til hinanden, bortset fra at vi 
undertiden mødes i sangsalen, og det må jo siges at være en kompliment, 
når det drejer sig om to skoler i samme hus.

Som man formodentlig vil vide det, uddanner Frøbelseminariet børne
havelærerinder (og -lærere), så der er en naturlig relation til de omtalte 
børneinstitutioner. Man skal være fyldt 20 år for at blive optaget, og 
uddannelsen varer 2 år, men påtænkes strakt over 3 år i fremtiden.
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Realeksamen
er bestået af Jan Gille, Niels-Lau Robert Ervill, Hans Tørsleff, Henrik 
Løgstrup Christensen, Lars-Bo Bille Bossov, Karen Westergård Ander
sen, Ida Engelund Klemmensen, Anette Lomborg og Lisbeth Christensen.

Gaver til skolen
Vi har i år fået et helt væld af gaver af forskellig art, navnlig i forbin
delse med indflytningen i Østersøgade og med 20 års fødselsdagen, så 
det vil føre for vidt at nævne de enkelte ting. Det drejer sig dels om 
bøger til biblioteket, over 40 bind i alt, heriblandt et så værdifuldt og 
vanskeligt opdriveligt værk som Grundtvigs tidsskrift fra 1848-51: Dan
skeren, 1., 2. og 4. årgang. Desværre mangler 3. årgang, men det er der 
vel ingen, der kan hjælpe os med? Og dels om foræringer til den natur
historiske samling - vi har bl. a. fået et meget fint eksemplar af et 
desmerdyr i kamp med en brilleslange - om direkte pengegaver til sær
skilte formål (alt i alt omkring 1000 kr. fra forskellige givere) og om 
forskellige andre ting, herimellem en strikkemaskine, billeder, blomster 
til udsmykning af klasseværelser etc. - På skolens vegne vil jeg gerne 
bringe alle giverne, store og små, en hjertelig tak! F. B.

24



Meddelelser om gamle elever

I fjort bragte vi en række meddelelser om gamle elever fra de 6 
første årgange. Dem fører vi nu å jour, så vidt vi ved besked, sam
tidig med at vi fortsætter med 7. årgang. Hvor intet andet er os 
bekendt, har vi anført den oprindelige adresse.

Svend Davidsen fik en søn i maj 1965.
Kirsten Haastrup, der var på Medau-skolen i Tyskland vinteren 1964-65, 

er blevet lærerinde ved Grundtvigs højskole i Hillerød.
Estrid Bording blev 3/1 1965 gift med stud. ing. Ingolf Tomasson. De 

bor i Bispevangen 6, 13., Ballerup.
Jonna Christensen, ny adresse: Ole Jørgensgade 12, 2., N.
Jette Hersdorf, korrespondent, p.t. Heidelberg, Dossenheimer Landstr. 

65.
Inge-Lise Andersen, håndarbejdslærerinde, ny adresse: Ane Kathrines- 

vej 12, F.
Lotte Arnvig, f. Hersdorf, gift med maskinmester Morten Arnvig, Stok- 

rosevej 8, S. Fik en søn, Søren, den 3/1 1964.
Uffe Gotved er i juni 1965 blevet gift med stud. mag. Inge Rasmussen. 
Mona, f. Juul Hansen, og Jeppe Krüger Troelsen bor i Ganløseparken 

48, Ganløse pr. Måløv.
Inge Davidsen er blevet færdig som fritidshjemslærerinde.
Anne Bundgård blev i foråret 1965 gift med stud. teol. Jens Westergård 

Madsen.
Lars Haastrup blev i januar 1965 gift med »Lasse«, stud. mag.
Kirsten Rykind-Eriksen, f. Bording, er blevet færdig som boligkonsu

lent i juni 1965. De bor nu i Birkerød, Kejlstruplund 9.
Kresten Andresen, konstruktørelev, blev i oktober 1964 gift med hånd

arbejdslærerinde Tove Ulmer. De bor på Engelsholm højskole pr. 
Bredsten.

Hans Jørgen Beck, udlært som tømrer i 1964.
Ingrid Søndergård blev den 15/4 1965 gift med lærer Adolf Portisch, 

Oberlandholz Schule, Kreis Memmingen, Vesttyskland.
Birgitte Zehngraff, kunsthøjskolen i Holbæk 1963-64.

Anders Andersen, Urbansgade 2, 0. Studentereksamen 1964. Soldat 
siden november 1964.

Elisabeth Andersen, Dronning Olgasvej 21, F.
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Annette Berg er blevet gift og hedder nu Bidstrup. Hendes mand er 
stud. teol. De bor på kollegiet Solbakken, København SV. Fik en 
arving i maj 1965.

Orla Faber Christiansen, møbelsnedker, Emdrupvej 31, 0.
Agnete Trier Csuvari, f. Møller, Sveasvej 1, V.
Signe Gotved, sygeplejeelev, Vodroffsvej 51, V.
Per Gunder, hvis forældre er flyttet til Åbybro i Vendsyssel, studerer 

på Kunstakademiet (malerkunst).
Arne Hansen, repræsentant, Søndervangs allé 3, Valby. Handelsmed

hjælpereksamen.
Viben Hansen, Lønstrupvej 39, V.
Mette Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Vanløse.
Kirsten Bille Bengtsson, modelsyerske (eksamen fra teknisk skole), er 

den 9/1 1965 blevet gift med maler Ole Jensen. De bor i Kastrup- 
lundgade 58, Kastrup.

Hans Keiding, Colbjørnsensgade 3, V.
Merete Janbo, fjernskriveroperatør, er den 3/10 1964 blevet gift med 

flyverløjtnant Erik Mandrup Larsen. De er begge ansat i flyvevåb
net og bor i Kildegården 6, Karup.

Bjarne Laursen, snedkerlærling (bliver udlært 1/11 1965), Havdrupvej 
61, Brønshøj.

Bo Lebech, lærerstuderende på Hjørring seminarium, Børsen 11, Hjør
ring.

Ebbe Monrad Møller, stud. mag. (studentereksamen 1964), Havdrupvej 
62, Brønshøj.

Kirsten Houmann Olesen, bankassistent, Østre Hougvej 15, Middelfart. 
Udlært i Handelsbanken 1/11 1964, samtidig handelsmedhjælper
eksamen (fremmede sprog og bankprøve). Ryslinge højskole 1964-65.

Knud Erik Rensbæk Pedersen, Snoghøj allé 12, Tårnby pr. Kastrup. 
Sejlet som koksmat 1959-60, arbejdsdreng 1960-61, tømrerlærling 
1961-64, udlært i okt. 1964. Tilkendt sølvmedalje fra teknisk skole.

Leif Petersen, Bakkekammen 9B, Brønshøj.
Jens Skaaning, stud, polyt. (studentereksamen 1964), Elmegade 25, N.
Karen Skaaning, Elmegade 25, N. Studentereksamen 1964. England og 

Frankrig 1964-65. Vil læse til korrespondent fra efteråret 1965.
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Fortegnelse over eleverne
August 1965

3. realklasse:
Inger-Marie Tribler, Blåmejsevej 1, Glostrup.
Bjørn Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
Johnny Buhr Mortensen, Vinkelvænget 18, Brønshøj.
Mogens Christiansen, Ejderstedgade 28, V.
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, Sæbjørnvej 8, Bagsværd.
Sven-Thyge Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N .
Peter Lennart Hansen, Fiskedamsgade 16, 0.
Erik Wilhelmsen, Cæciliavej 48, Valby.
Helle Ida Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Henrik Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Kirsten Frederiksen, Sommerstedgade 19, V.

2. realklasse:
Gunver Frische, Strandboulevarden 49, 0.
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.
Ulf Bruun Mosegaard Jensen, Jakob Dannefærdsvej 5, V.
Lise Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre.
Just Kamp, GI. Køgevej 257 A, Hvidovre.
Jens Peder Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Gudrun Dybkær, Bygaden 1, Herlev.
Birgitte Kaagaard Almdal. Bjerregårdsvej 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.

9. klasse: Gerda Lynggård, Svanemøllevej 58, Hellerup.
Jette Olsen, Lyshøjgårdsvej 73, Valby.
Søren Westergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brønshøj.
Jette Elise Wilsdahl, Randbølvej 40, F.
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Per Mølgård, Amagerbrogade 69, S.
Kirsti Laugesen, Solvej 6, Glostrup.
Niels Monrad Hansen, Knuthenborgvcj 13, Valby.
Peter Holst Nielsen, Vesterfælledvej 7, V.
Kirsten Engel, Ved Bellahøj 3, Brønshøj.
Lisbeth Kirel Nørregaard, Emdrupvænge 2, 0.

1. realklasse:
Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Jan Bronée, Strandvejen 178, Skodsborg.
Ebbe Skov, Bregnerødvej 74, Birkerød.
Martin Zeuthen, Roasvej 60, Ballerup.
Jesper Lauritzen, Falkoner allé 57, F.
Charlotte Jensen, Bernhard Bangs allé 20, F.
Elin Nygaard, Spøttrupvej 5, F.
Klavs Lange Petersen, Hostrups have 31, V.
Bent Storgård, Mølleallé 16, Valby.
Niels Erik Jørgensen, Ävendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Østersøgade 86, 0.
Carsten Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Anders Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Lene Bennike, Julius Valentinersvej 7, F.
Susanne Algreen Hansen, Bredahlsvej 15, Valby.
Kitty Bruun Mosegaard Jensen, Jakob Dannefærdsvej 5, V.
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.

8. klasse: Richard Brundt, Østerbrogade 54 B, 0.
Bjarne Munk Christensen, Hans Egedesgade 23, N.
Kathinka Haxthausen, Kronprinsessegade 46 C, K.
Henrik Stampe, Stockholmsgade 49, 0.
Jens Peter Egsmark, Vestersøgade 4, V.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
Anders Peter Lund, Vester farimagsgade 15, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Mette Selchau-Hansen, Bueager 41, Trørød pr. Vedbæk.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
William Arp, Kilholmsvej 19, Vanløse.
Niels Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.

7. klasse: Karsten Vedel Johansen, L. I. Brandesallé 6, V.
Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
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Claus Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Carsten Nordholt Jensen, Dr. Abildgårds allé 9, V.
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Anne-Mette Struve, Carl Johansgade 2, 0.
Anne-Lise Struve, Carl Johansgade 2, 0.
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.
Inger Merete Frische, Strandboulevarden 49, 0.
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.

6. klasse: Birgit Møller, Frydenstrands allé 9, Hvidovre.
Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Anders Jørgen Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte.
Birthe Charlotte Nielsen, Siciliensgade 6, S.
Erik Poppe-Petersen, Virginaivej 2, F.
Jens Thomas Nielsen, Frederikkevej 12, Flellerup.
Lise-Lotte Borre, Korsørgade 17, 0.
Peter Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Klaus Karup Pedersen, Carit Etlarsvej 13, V.
Lisbeth Selchau-FIansen, Bueager 41, Trørød pr. Vedbæk.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Bjørn Hoel, Torvestien 54, Brøndbyøster, Hvidovre.
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.
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.
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Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Richard Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Christian Friberg, Solsortvej 83, F.
Michael Bech Sommer, Dag Hammarskjölds allé 11, 0.

5. klasse: Birgitte Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Torsten Klevin, Sirgræsvej 61, Kastrup.
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.
Annette Magle, Nørrekær 12, Valby.
Vagn Houmann Olesen, Hasselvej 37, 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 Moller, Jerismosevej 18, Greve strand.
Klaus Nedergård Petersen, Nørrebrogade 42, N.
Niels Krøyer Dahl, Schlegels allé 4, V.
Bo Jensen, Valby langgade 131, Valby.
Lars Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
Christian Clausen, Egernvej 37, F.
Grethe Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.

4. klasse: Steen Hansen, Stærevej 61, NV.
Jesper Buhl Dinesen, Nørrebrogade 174, N.
Mette Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Ralph Hoel, Torvestien 54, Brøndbyøster, Hvidovre.
Peter Villads Kiamtia, Strandlodsvej 84, S.
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.
Birthe Nielsen, Smallegade 40, F.
Elsebet Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Marianne Schleimann, Islands brygge 17, S.
Jens Günther Petersen, Bjørnsonsvej 56, Valby.
Anders Mikael Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Anders Gaardmand, Peblinge dossering 18, N.
Ida Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.
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3. klasse: Lisbeth Raunkiær Thjellesen, Rundholmen 39, Vanløse. 
Jens Erik Nielsen, Helgolandsgade 2, V.
Søren Strågård, Ryparken 30, 0.
Anne Birgitte Jørgensen, Ävendingen 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 Rørbeck, Langelandsvej 47 A, F.
Tonny Staudt, Borups allé 240, NV.
Jens Christian Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte.
Susanne Magle, Nørrekær 12, Valby.
Michael Behrens, Valby langgade 9, Valby.
Henrik Højlund, Urtehaven 65, Valby.
Ulla Effersøe, Thorvaldsens vej 27, V.
Kaare Brededorll Thiim, Løngangsstræde 21, K.
Joe Michael Skaffer, Rantzausgade 2, N.
Carsten Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Kiehn Eli Jensen, Hallandsgade 2, S.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Bjørn Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S.

2. klasse: Anne Tovborg Jensen, Lykkesholms allé 5 B, V.
Gert Rikard Olsen, Baltorpvej 42, Ballerup.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Henrik Arnskov Skov, Ålholmsvej 61, Valby.
Pia Gravengård Larsen, Sortedam dossering 103, 0.
Hanne Kruse, Abildgårdsgade 38, 0.
Simon Bak Sørensen, Dybekær 23 A, Brønshøj.
Christine Hertz, Peblinge dossering 38, N.
Tine Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Peter Høeg, Overgaden neden vandet 15, K.
Hanne Giensted, Østersøgade 108, 0.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10, S.
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.
Tannie Hansen, Vognmandsmarken 48, 0.
Otto Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Lene Clausen, Egemvej 37, F.

1. klasse: Anders Klarskov Andersen, Lillekjær 1, Valby. 
Gitte Alring, Jakob Dannefærdsvej 7, V.
Michael Andersen, Trepkasgade 2, 0.
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Helle Dinesen, Nørrebrogade 174, N.
Bente Jonsen, Nansensgade 6, K.
Poul-Anders Buus Hochheim, Sadelmagervej 14, NV.
Anne Lise Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
Mikael Sidenius, Østersøgade 8, 0.
Mette Rønne, Rønnebærvej 71, Fiolte.
Lisbeth Iben Wetterstein, Folkvarsvej 1, F.
Line Gaardmand, Peblinge dossering 18, N.
Lisbett Berit Skjaldgaard, Johan Kellersvej 23, SV.
Søren Holm, Sneppevej 7, NV.
Jens Herløv Olsen, Universitetsparken 5, 0.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Ole Tom Christensen, Højskoleallé 62, Kastrup. 
.Louise Borg-FIansen, Overgaden neden vandet 33, K. 
Max Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S. 
Anethe Kokholm Erichsen, Jens Warmingsvej 69, S. 
Lisbeth Grove, Petersborgvej 4, 0.
Maj Flindt-Larsen, Rolfsvej 26, F.
Mikkel Hertz, Peblinge dossering 38, N.
Jens Kristian Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
Jørn Herbert Nielsen, Gothersgade 163, K.
Malene Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
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Skolekredsens medlemmer
August 1965

Otto Bahnson Almdal og frue, grosserer, Bjerregårdsvej 16, Valby (Va. 6370).
Leif Alring og frue, stud, arch., Jakob Dannefærdsvej 7, V. (39 03 00).
Jørgen Andersen og frue, artikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brønshøj.

(Be. 9285).
Gunnar Ømark Andersen og frue, cand. psych., Ndr. ringvej 18, Glostrup. 

(96 67 37).
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, Ane Kathrinesvej 12, F.
Jørgen Klarskov Andersen og frue, kommunelærer, Lillekjær 1, Valby. (75 66 18).
Erik Andersen og frue, maskinmester, Universitetsparken 5, 0. (35 39 09).
Karen Andersen, overlærer, Bogholder allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
Arne Andersen, skolebetjent, Østersøgade 86-88, 0. (Tr. 4209).
Anders Peter Andersen, studerende, Urbansgade 2, 0.
Niels Erik Andersen, studerende, Urbansgade 2, 0.
K. B. Andersen og frue, undervisningsminister, Urbansgade 2, 0. (Tr. 3301).
Oscar Andersen og frue, vognmand, Trepkasgade 2, 0. (No. 1653 y).
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).
Henning G. Arp og frue, smedemester, Kilholmsvej 19, Vanløse. (74 65 97).
Poul Kristian Beck og frue, tobakshandler, St. Thomas allé 19, V. (Hi. 4035).
Hans Jørgen Beck, tømrer, 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).
Oluf Berthelsen og frue, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Valby. (Va. 479 u).
Leil Biering-Sørensen og frue, auditør, Kochsvej 4, V. (Ev. 4380).
Jens Bilgram og frue, friskolelærer, Svanehøj pr. Korsør.
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Ev. 4577).
Hans Vilhelm Bjerre og frue, gørtler, Runddyssen 13, Herlev. (94 11 17).
H. C. Bjerregård og frue, grosserer, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Bente Bjørnslev, husholdningslærerinde, H. P. Oisensvænge 26, Tåstrup. 

(99 36 90).
Frede Bording og frue, forstander, Østersøgade 88, 0. (Tr. 6914).
Ejlif Bording, lærer, Vester Nebel. (V. Nebel 34).
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Tage Bording og frue, overlærer, Østersøgade 86, 0. (Tr. 4685).
Aksel Bording, stud, art., Østersøgade 88, 0.
Solvejg Bording, valgmenighedspræst, Nr. Ørslev pr. Egebjerg. (Nr. Ørslev 63). 
Georg Borg-Hansen og frue, præst, Overgaden neden vandet 33, K. (As. 3839). 
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.
Peter Bronée og frue, direktør, Strandvejen 178, Skodsborg. (80 31 30).
Vagn Brundt og frue, orlogskaptajn, Østerbrogade 54 B, 0. (Tr. 1973).
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., Regensen, St. Kannikestræde 2, K.
Niels Bundgård og frue, frimenighedspræst, Lægårdvej 48, Holstebro.
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. (30 81 25).
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (Æg. 6084).
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, Ejderstedgade 28, V. (Ve. 9176 y).
Helge Clausen og frue, direktør, Egernvej 37, F. (Fa. 4970).
K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V. (Ev. 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, fritidshjemslærerinde, Borgm. Godskesens plads 3, F.
Jørgen Buhl Dinesen og frue, repræsentant, Nørrebrogade 174, N. (Æg. 3301).
Poul Dragsbo og frue, adjunkt, Tøndervej 111, Åbenrå.
Asger Due, præst, Appollovej 23, Vanløse. (71 79 91).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, Sortedam dossering 3, N. (No. 335).
Ellen Dybkær, exam, fodspecialist, Bygaden 1, Herlev. (94 29 68).
Torsten Effersøe og frue, fuldmægtig, Thorvaldsensvej 27, V. (Ev. 3908).
Hans Chr. Ege og frue, lærer, cand. teol., 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. 2664a).
Terkel Teilmann Engberg og frue, amanuensis, St. Thomas allé 15, V.
Jan Engel og frue, kordegn, Ved Bcllahøj 3, Brønshøj. (Be. 237).
Harry C. Erichsen og frue, fritidshjemslærer, Jens Warmingsvej 69, S.
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse. (74 39 59).
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Jørgen Ewald og frue, læge, GI. kongevej 162 D, V. (Hi. 126).
Karin Riis Flindt-Larsen, fritidshjemslærerinde, Rolfsvej 26, F. (Go. 7447).
Niels Fogtmann og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand. (90 03 05).
Karl-Erik Frandsen, lærer, stud, mag., Gernersgade 43, K.
Ejner Gunner Frederiksen og frue, dekoratør, Sommerstedgade 19, V. (Ev. 2262).
Preben Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fa. 4364).
Andreas Friberg og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (34 36 43).
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. 3345).
Preben Giensted og frue, købmand, Østersøgade 108, 0. (Øb. 1894 y).
Bent M. Gottlieb og frue, prokurist, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
Svend Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Ta. 7649 x).
Bent Grasten og frue, journalist, Dr. Priemesvej 7, V. (Ve. 2177).
Niels Peter Grove og frue, landinspektør, Petersborgvej 4, 0. (Tr. 4797).
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).
Carl E. Haagensen og frue, læge, Hedevænget 52, Lyngby. (87 22 10).
Kirsten Haastrup, lærerinde, Grundtvigs højskole, Hillerød.
Tage Haastrup og frue, seminarielektor, cand, teol., Drosselvej 42, F. (Fa. 5040).
Henning Hansen og frue, arkitekt, M.A.A., Bjerregåardsvej 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).
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Søndervangs allé 3, Valby.
Bengt Hansen og frue, kleinsmed, Vognmandsmarken 48, 0. (Ry. 6420).
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 Flansen, 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.
Arne Hansen, repræsentant, Søndervangs allé 3, Valby.
Else Hansen, sekretær, Stærevej 61, NV. (34 27 01).
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Flyrdevangen 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).
Tørk Haxthausen og frue, filminstruktør, Kronprinsessegade 46 C, K. (By. 7247).
Fru Anna Hentze, Teglstrupvej 5, 0.
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0. (Ry. 7739 x).
Arne Hentze og frue, stud, mag., Voldmestergade 38, 0.
Erling Hentze, stud, mag., Emdrupvej 18, 0.
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Knud Hentze og frue, stud, mag., Nørre allé 19 G, N.
Johs. Hertz og frue, arkitekt, Peblinge dossering 38, N. (Lu. 5121).
Palle E. J. Hochheim og frue, kontorassistent, Sadelmagervej 14, NV.
Kolbjørn Hoel og frue, turistchauffør, Torvestien 54, Brøndbyøster, Hvidovre. 

(75 65 24).
Herman Hoffmark og frue, komponist, Toftegårds allé 41, Valby. (Va. 3260).
Knud Frederik Holm og frue, stud, teol., Sneppevej 7, NV. (Æg. 6235).
Harry Holst og frue, direktør, Bjømsonsvej 6, Valby. (Va. 3067).
Hanne Holten-Nielsen, Vestermarksvej 7, Havdrup st.
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).
Kaj Højlund og frue, lagerchef, Urtehaven 65, Valby.
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. (Ev. 6753).
Axel Jacobsen og frue, res. kapellan, Korsdalsvej 9, Vanløse. (70 96 49).
Jens Jørn Jensen og frue, automobilhandler, Ved Bellahøj 10 C, Brønshøj.

(Be. 8225).
Fru Kirsten Jensen, Bernhard Bangs allé 20, F. (Fa. 5703).
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. (Ev. 5414). 
Kåre Toftkær Jensen og frue, redaktør, Roshagevej 22, Vanløse. (71 20 58).
Herluf Jensen og frue, specialarbejder, Hallandsgade 2, S. (Su. 8896).
Claus Tovborg Jensen og frue, stud, med., Lykkesholms allé 5 B, V. (Ve. 2826).
Erik Mosegaard Jensen og frue, tegner, Jakob Dannefærdsvej 5, V.
Otto Jensen og frue, tjener, Valby langgade 131, Valby. (30 20 20).
Minna Jensen, vuggestueleder, Skottegården 65, Kastrup.
Joh. Johansen og frue, forfatter, L. 1. Brandesallé 6, V. (35 13 03).
Svend Jon Jonsen og frue, tekn. assistent, Nansensgade 6, K. (Pa. 7196).
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 FI. 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. 10352).
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Karl Klavsen og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV.
(Æg. 7421).

Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. fasanvej 63, F. (Fa. 3361).
Haagen Klevin og frue, salgschef, Sirgræsvej 61, Kastrup.
Mogens Klitgård-Poulsen og frue, disponent, Overgaden oven vandet 38, K. 

(Am. 5191 x).
Ole Klitgård-Poulsen, studerende, Overgaden oven vandet 38, K.
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, Ihv. forstander, Snoghøjgård pr. Fredericia.
Ellen Kruse, seminarieelev, Abildgårdsgade 38, 0. (Øb. 3915).
Birthe Larsen, ekspeditrice, Sortedam dossering 103, 0. (Øb. 3807).
Merete Mandrup Larsen, fjernskriveroperatør, Kildegården 6, Karup.
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).
Egon Laugesen og frue, ingeniør, Solvej 6, Glostrup. (96 15 04).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F. (Go. 7878).
Finn Laursen og frue, montør, Stærevej 63, NV. (34 46 79).
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, M.A.A., 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, Vinkelvænget 18, 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, Koge.
Jørgen Nielsen og frue, chauffør, Helgolandsgade 2, V.
Egon H. Nielsen og frue, forlægger, Ved Bellahøj 10, Brønshøj. (Be. 10939).
Gerda Holst Nielsen, forretningsbestyrer. Vesterfælledvej 7, V. (Ve. 9448).
Fru Martha Nielsen, Siciliensgade 6, S. (55 78 16).
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Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40).
P. Herbert Nielsen og frue, socialrådgiver, Gothersgade 163, K.
Ib Gunnar Nielsen og frue, specialarbejder, Smallegade 40, F. (Go. 6154).
Frede Nielsen og frue, tekn. direktør, Virum stationsvej 209, Virum. (84 84 83).
Kaj Nielsen og frue, telegrafmester, 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., Lundehave, Helsingør.
Fru Aase Nygaard, Spøttrupvej 5, F. (74 63 16).
Sv. Aa. Nørregaard og frue, driftsingeniør, Emdrupvænge 2, 0. (Ry. 1243).
Kirsten Houmann Olesen, bankassistent, Øster Hougvej 15, Middelfart.
Finn Olesen, murer, Kirkevej 45, Brønshøj.
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brønshøj. (Be. 3041).
Henning Houmann Olesen, plantagebestyrer, Hasselvej 37, 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, Lyshøjgårdsvej 73, Valby. (Va. 3682 y).
Fru Minna Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Aage Pedersen og frue, grosserer, Klintevej 31, Brønshøj. (Be. 1006).
Hanne Pedersen, kontorassistent, Præstevangen 12, Skelskør.
Signe Smed Pedersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Su. 4361 x).
Erik Karup Pedersen og frue, læge, Carit Etlarsvej 13, V. (Ev. 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 Villi. Poppe-Petersen og frue, fuldmægtig, cand. mere., Virginiavej 2, F.

(Go. 4333).
Ingrid Portisch, 8941 Oberlandholz Schule, Kreis Memmingen, Vesttyskland.
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge,, dr. med., Østerbrogade 95, 0.

(Tr. 2911).
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., Kejlstruplund 9, Birkerød. (81 31 49).
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, Vesterfælledvej 49, V. (Lu. 5501).
Karin Røh, lærerinde, Ganløseparken 52, Ganløse pr. Måløv. ((03) 27 94 34).
Rolf Rønne og frue, fotograf, Rønnebærvej 71, Holte. (Ho. 1578).
Ellen Rørbeck, sekretær, Langelandsvej 47 A, F. (Go. 8483).
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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).
Leif Schulz og frue, lærer, Søhuse 7, Bagsværd.
Helge Selchau-Hansen og frue, arkitekt, Bueager 41, Trørød pr. Vedbæk. 

(89 02 82).
Frans Sidenius og frue, direktør, Østersøgade 8, 0. (11 28 36).
Bent Skaffer og frue, fabrikant, Rantzausgade 2, N. (35 21 46).
Einar Skeie og frue, læge, Dr. Priemesvej 11, V. (Ev. 1142).
Bjarne Skjaldgaard og frue, tandtekniker, Johan Kellersvej 23, SV.
Gunner Skafte Skov og frue, kommunelærer, Ålholmsvej 61, Valby. (74 78 09). 
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).
Carl V. Stampe og frue, fabrikant, Stockholmsgade 49, 0. (Tr. 1684).
Iver Stampe, stud, jur., Sylviavej 6, Valby.
Lillian Staudt, kontorassistent, Borups allé 240, NV. (34 29 59).
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, Mølleallé 16, Valby. (Va. 9320 x).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Ålekistevej 83, Vanløse. (71 51 84). 
Carl-Vilhelm Struve og frue, direktør, Carl Johansgade 2, 0. (Tr. 3841).
Mogens Strågård og frue, værkfører, Ryparken 30, 0. (Ry. 4345 x).
Niels Søe og frue, præst, Ved Sønderport 9, S. (Su. 3012).
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, studerende, 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).
Niels Thorup og frue, disponent, Kochsvej 4, V. (Ev. 5687).
Ingolf Tomasson og frue, stud, ing., Bispevangen 6, Ballerup. (97 39 43). 
Holger Tribler og frue, ingeniør, Blåmejsevej 1, Glostrup. (96 24 21).
Jeppe Krüger Troelsen og frue, entreprenør, Ganløseparken 48, Ganløse pr. 

Måløv.
Poul Tyron og frue, fritidshjemslærer, Tranemosevej 16, Glostrup.
Svend Tørsleff og frue, trikotagehandler, GI. kongevej 161. V. (Ev. 8741). 
Jørgen Weidlich og frue, ingeniør, Nørregårdsvej 170, Vanløse. (70 28 18). 
Flemming Weiss og frue, folketingskorrektør, Kastanievej 19, V. (Ev. 363 x). 
Poul V. E. Wetterstein og frue, mekanikermester, Folkvarsvej 1, F. (35 31 56). 
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (Va. 5264).
Poul Wilhelmsen ,studerende, Cæciliavej 48, Valby.
Fru Ebba Villadsen, Tycho Brahes allé 8, S.
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Annie Wilsdahl, husholdningslærerinde, Randbølvej 40, F. (71 47 84).
Birgitte Zehngraff, Værnedamsvej 16, V.
Egon Zehngraff og frue ,elektromekaniker, Jagtvej 15, N.
Finn Zehngraff, tekniker, Jagtvej 15, N.
M. Hieronymus Zeuthen og frue, præst, Roasvej 60, Ballerup. (97 27 12).
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