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BORDINGS FRISKOLE
1966

Hugin og Munin
flyver hver dag
over jordens flade.
Jeg ængstes for Hugin,
at mer han ej kommer;
dog mere jeg ængstes for Munin.
(Fra Den ældre edda.)

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 60 kr. i selve friskolen og 70 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, sekretær.
Arkitekt Curt L. Bossov, næstformand.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer.
Tømrermester Jørgen Søndergård.
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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 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 Doris Nielsen, direktør Helge Clausen, fru Inge Tovborg Jensen,
arkitekt H. P. Jørgensen og res. kapellan Axel Jacobsen.

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
tagelsen af bygningerne i Østersøgade i 1964. I forbindelse med den fort9

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. Mindstekontingentet 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. I øvrigt kan medlemmerne frit
tegne sig for et større beløb.
Bestyrelsen består af: Disponent Mogens Klitgård-Poulsen, formand,
murerformand Harald Olesen, arkitekt H. P. Jørgensen og disponent
Gerhard Løb.

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. klasse og med 1. realklasse.
Biologi med 1., 2. og 3. realklasse. Historie med 2. og 3. realklasse. En
fortælletime med 1. klasse.
Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gymna
stik, håndarbejde og formning. Regning og Danmarkshistorie med 2.
klasse. Regning, bibel- og verdenshistorie med 3. klasse. - Klasselærer
for 1. klasse.
Anne Sandvej: Dansk, oplæsning og bibelhistorie med 2. klasse. Dansk,
skrivning og engelsk med 1. realklasse. - Klasselærer for 2. klasse.

Karen Andersen: Dansk, Nordens historie, oplæsning og geografi med
3. klasse. Regning og- Nordens historie med 6. klasse. Dansk, oplæsning
og Nordens historie med 7. klasse. Geografi med 1. og 2. realklasse. Klasselærer for 3. og 7. klasse.
Vita Jæger: Dansk, Nordens historie, oplæsning og engelsk med 4. klasse.
Regning og engelsk med 5. klasse. Tysk med 7. klasse. - Klasselærer
for 4. klasse.

Ingrid Hentze: Dansk, Nordens historie, oplæsning og geografi med 5.
klasse. I øvrigt særundervisning. - Klasselærer for 5. klasse.
Else Marie Bundgård: Dansk, oplæsning, engelsk og geografi med 6.
klasse. Engelsk med 7. klasse. Tysk med 9. klasse, 2. og 3. realklasse. Klasselærer for 6. klasse.
Tage Bording: Regning og geografi med 4. klasse. Regning og geografi
med 7. klasse. Dansk, skrivning og orienteringsfag med 8. klasse.
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Orienteringsfag med 9. klasse. Historie med 1. realklasse. Sløjd med
7. klasse. - Klasselærer for 8. og 9. klasse.

Andreas Friberg: Naturlære og geometri med 6. klasse. Naturlære og
matematik med 7. klasse. Matematik og naturlære med 9. klasse. Na
turlære, regning og matematik med 1., 2. og 3. realklasse. - Klasselæ
rer for 1. realklasse.
Lone Schulz: Gymnastik med pigerne i 4.-5. klasse, 6-7. klasse, 8.-1.
realklasse og 9.-2. og 3. realklasse. Dansk og skrivning med 9. klasse.
Dansk og engelsk med 2. realklasse. Dansk med 3. realklasse. - Klasse
lærer for 2. realklasse.
Knud Huus: Engelsk med 8. og 9. klasse. Latin med 2. realklasse. Engelsk
og fransk med 3. realklasse. - Klasselærer for 3. realklasse.

Kirsten Juel: Biologi med 4. klasse. Husgerning med 7. klasse og med
8.-9. klasse. Regning med regnskabsføring i 8. og 9. klasse. - I øvrigt
sekretær.
Ove Pedersen: Gymnastik med drengene i 2.-3. klasse, 4.-5. klasse, 6.-7.
klasse, 8. kl.-l. realklasse og 9. kl.-2. og 3. realklasse. Sløjd med dren
gene i 5. klasse, 6. klasse, 8. kl.-l. realklasse og 9. klasse. Værksteds
fag etc. med drengene i 8.-9. klasse.

Karin Röh: Sang, musik og formning med 2. klasse, 3. klasse og 6. klasse.
Formning med 7. klasse. Tysk med 8. klasse. Maskinskrivning med
8.-9. klasse. Formning med 2. realklasse. Sang og fløjtespil med sko
lens kor.
Ida Moller: Sang og fortælling med 1. klasse. Sang og formning i 4. og
5. klasse.

Hakon Mandøe: Tysk med 6. klasse og 1. realklasse.
Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og med pigerne i 2.-3. klasse,
4.-5. klasse og 6.-7. klasse. Vævning, stoftryk etc. med pigerne i 8.-9.
klasse.
Ellen Haastrup: Gymnastik og formning med 1. klasse. Gymnastik med
pigerne i 2.-3. klasse. Kjolesyning med pigerne i 6.-7. klasse og i 8.-1.
realklasse. Formning med 1. realklasse.
Rita Bording: Kjolesyning med pigerne i 9. klasse.

Karl-Erik Frandsen: Geografi med 3. realklasse.

4

Skolens sekretær: Fru Kirsten Juel, Østersøgade 96, 0. (Øb. 2350).

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 Inge Hjorth, Emil Chr. Hansensvej 2, F.
(Go. 6988).

Skolebetjent: Arne Andersen, Østersøgade 88, 0. (Tr. 4209).

Fra lærerskovturen. Vi besøger pastor Mandøe i hans sommerhus
5

Vort bomærke
der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, forestiller Odins to rav
ne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling hver morgen fly
ver ud over jorden for senere på dagen at vende tilbage og hviske Odin
i øret, hvad de har set og oplevet. Og når de er tegnet sådan, at den
ene under flugten ser frem, men den anden tilbage, hænger det sammen
med det, de er udtryk for. Thi Hugin betyder »huen«, tanken, der fly
ver til verdens ende for at opdage og erobre nyt land for menneske
ånden, med andre ord udsynet og fremsynet, mens Munin, der ser til
bage, er mindets fugl. Begge fugle er lige nødvendige, når det gælder
om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøjelige til at glemme den
ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine minder og i histo
rien, at man glemmer at leve med og være vågen overfor det, der sker,
og det, man står på tærsklen til, og man kan blive så optaget af verden
udenom, af sin egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man
kaster vrag på fortiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge til
fælde mister man noget værdifuldt, ja. man er i virkeligheden med til
åndelig talt at lemlæste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve
livet.
Vi forstår derfor skjaldens ord fra det gamle eddakvad: Jeg ængstes
for Hugin, at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin. Ja, for den største fare, ikke mindst for os moderne mennesker, for hvem
historien ofte betegnes som noget gammelt gods, der måske kan have en
vis affektionsværdi, men så heller ikke mere, er dog måske den, at vi
mister mindet, den levende sammenhæng med fortiden, og derved gør
os selv rodløse i nuet og værgeløse overfor fremtiden.
Odin, visdommens gud, erhverver sig altså åbenbart sin visdom ved
at lytte. Også det er værd at mærke sig i en tid, hvor man er tilbøjelig
til i stigende grad at lægge alt frem for øjet, ikke mindst i skolen. Det
er også en ganske fortræffelig metode på mange områder, men når det
drejer sig om at blive klog på livet, så er det nu engang hørelsen, der
må tages i brug. Så gælder det om at lytte og skabe lydhørhed i sjælen,
så vi kan fornemme, hvad ravnene hvisker til os om.
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Skoleåret 1965-66

16. aug. Sommerferien er forbi, og vi begynder skolen, i flunkende ny
malede klasseværelser - en helt ny fornemmelse.

19. —24. aug. Skolerejse med 7. klasse, 8. klasse og 1. realklasse under
ledelse af Anne Marie Mikkelsen, Ove Pedersen og undertegnede, til det
jydske søhøjland med Ry som centrum.

26. aug. Modtagelse af den nye I. klasse med deres forældre.
7. sept. Forældremøde, hvor jeg talte om Kristen Kold.

10.-14. sept. Besøg af ældste klasse fra Gottorpskolen i Slesvig, der ind
kvarteredes i en række af vore hjem hos jævnaldrende kammerater. 13. sept, var der Sydslesvigaften på skolen, hvor Gottorpskolens leder
Jørgen Hentschel talte om dansk skoleliv og om det danske arbejde i det
hele taget i Sydslesvig.
19.-22. sept. Tur til Göteborg med 9. klasse og 2. realklasse under ledelse
af min kone og mig. Besøget gjaldt vor venskabsskole Göteborg högre
samskola, hvor vi dels fulgte undervisningen, dels benyttede lejligheden
til at få et indtryk af Göteborg. Vi var på sjöfartsmuseet, på havnerund
fart og på Bohus fæstningsruin, det sidste i forbindelse med en fin ud
flugt langs skærgården med besøg på et olieraffinaderi. Det var udbytte
rige dage, ikke mindst derved, at vore elever var indkvarterede hos de
res svenske kammerater og således kom ud i hjemmene, ligesom vi for
vort vedkommende fik lejlighed til at tale med vore svenske kolleger om
mangt og meget, bl. a. om både svenske og danske skoleforhold.

28.-29. sept. Forældredage på skolen, hvor undervisningen i øvrigt gik
sin vante gang.
1. okt. Åbning af børnehave og fritidshjem, der ledes af henholdsvis Rig
mor Rasmussen og Gustav Thomsen. Dermed er alle skolens lokaler ta
get i brug, hvilket også økonomisk betyder en forbedring af vore forhold.
Det er foreløbig Københavns kommune, der driver de to institutioner,
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Fra gymnastikstævnet. Det er vore piger, der optræder

men det er meningen, vi selv med tiden skal overtage dem, når vi er
nået så vidt, at vi kan magte det økonomisk. Der er 32 børn i børneha
ven og 50 på fritidshjemmet.
Lad mig med det samme sige, at forholdet til Frøbelseminariet, der le
des af Jens Sigsgård, og som siden indflytningen i forfjor har haft til
huse hos os, har været helt gnidningsfrit. Vi generer faktisk slet ikke
hinanden.
24. -27. okt. Genbesøg af Göteborg högre samskolas 9. klasse under le
delse af Gunnel Oström og Sven Dahl. Besøget formede sig på lignende
vis som vort i Göteborg. Svenskerne så den kgl. porcelænsfabrik, var på
byvandring i den indre by og oppe i Rundetårn, og en eftermiddag var
de sammen med deres danske kammerater - og værter - på tur til Fre
deriksborg slot. I øvrigt fulgte også de en række af vore timer på skolen.
9. nov. Forældremøde, hvor skolens tilsynsførende, seminarielektor Tage
FIaastrup talte ud fra en nylig udkommet bog om »nyradikalismen«, et
udmærket foredrag, som endnu flere forældre ville have haft glæde af
at høre.
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Fra gymnastikstævnet. 3. og 4. klasse danser folkedans

21. nov. Den dag blev vi bedsteforældre, idet vor yngste datter Kirsten
fik en søn, der hedder Erik. Det er måske unødvendigt at tilføje, at det
er os en meget stor fornøjelse at fungere som mormor og morfar.

25. nov. Konsultationsaften på skolen. Forældrene mødte op i stort tal,
men fordelte sig nogenlunde mellem de forskellige lærere, så det lykke
des denne gang at afvikle aftenen uden at måtte tage de små timer i
brug.
4. dec. Elevforeningen holdt bal kl. 20-24. Forinden opførte den dra
matiske klub Fernando Arrabals lidt dystre stykke »Frokost i det fri« og
gjorde det som sædvanligt fortrinligt.

21. dec. Juleafslutning kl. 11 i Esajaskirken, hvor pastor Mandøe talte. Kl. 19-23 julefest i hallen i Grundtvigs hus med ca. 500 deltagere, store
og små. 3. klasse opførte et eventyrspil med alfer og trolde og menne
sker, som det sig hør og bør. I øvrigt formede det sig på sædvanlig vis
med sang og kor og leg og dans, festligt kaffebord, nisseoptog med ud
deling af godteposer etc.
9

5. jan. Slut med juleferien. Skolen begyndte på ny, og dermed indled
tes en god og rolig arbejdstid.

27. jan. Klasseforældremøde med 1. klasse, 8. klasse og 2. realklasse.
3. febr. Hyggelig sammenkomst i lærerværelset med medarbejderne fra
Frøbelseminariet, børnehaven og fritidshjemmet samt alle skolers lærere
+ Andersens.

10. febr. Klasseforældremøde for 4. klasse, 5. klasse og 3. realklasse.

17. febr. Klasseforældremøde for 6. klasse, 7. klasse og 9. klasse.
3. marls. Klasseforældremøde for 2. klasse, 3. klasse og 1. realklasse.

19. marts. Gymnastikstævne i Idrætshuset kl.15-17,30. Stævnet var ar
rangeret af foreningen af friskoleledere i Storkøbenhavn og købstæderne,
og det blev noget af en succes. Ca. 300 elever fra 10-12 skoler - der
iblandt en fra Odense - deltog aktivt, og desuden overværedes stævnet
af 5-600 tilskuere, hvoraf de fleste var forældre. Programmet klappede
fint og var meget afvekslende, snart piger, snart drenge, snart store, snart
små, snart en slags gymnastik og snart en anden, og indimellem solo
optræden af mestergymnaster og af folkedansehold, et broget skue, både
festligt og inspirerende. Vi regner med, at det for fremtiden skal indgå
som et fast led i vore arrangementer, således at vi hveranden gang hol
der idrætsstævne og hver anden gang gymnastikstævne.
24. -25. marls. Forældredage på skolen svarende til efterårets.
29. marts. 150-årsdagen for Kristen Koids fødsel, der mindedes ved mor
gensangen.
4. april. Skolens 21 års fødselsdag. Dagen markeredes på skolen, ved at
alle elever fra 4. klasse og opefter drog på ekskursion forskellige steder
hen. 4. klasse var i Zoologisk have, 5. og 6. klasse på Tuborg, 7. klasse
i Frihedsmuseet, 8. og 9. klasse på Gutenberghus, 1. realklasse i Lousiana,
2. realklasse også på Tuborg og 3. realklasse på Teknisk museum i Hel
singør.
Om aftenen opførte elevforeningens dramatiske klub »Huset i Monte
video« af Curt Goetz. Det var nok værd at overvære, og det skete for en
tætpakket sal af forældre, både nuv. og fhv., elever og gi. elever. Vi
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Skolens fødselsdag. En scene fra »Huset i Montevideo«

mangler jo stadig en rigtig scene, men Andersen og klubben havde i for
vejen gjort et stort arbejde med den interimistiske scene, så vi i og for
sig ikke tænkte på det. Til gengæld kunne vi glæde os over den måde,
salen nu fremtrådte på, efter at også den er blevet malet og har fået
nyt gulv.
Efter skuespillet drak vi kaffe i sangsal og lærerværelse m. m., hvor der
i dagens anledning var arrangeret maleriudstilling. Malerierne skyldtes
en af skolens første elever, lærer Jens Bilgram, Fårevejle friskole, hvis
kunstneriske udvikling vi her havde lejlighed til at glæde os over. Re
sultatet blev da også bl. a., at skolen sikrede sig et af malerierne, et sjæl
landsk landskab, til ophængning i lærerværelset. - I øvrigt sluttede vi
aftenen med en række sange, der ikke mindst takket være nogle af de
gi. elever nær havde fået taget til at løfte sig, en festlig afslutning på
en festlig dag.
25. april. Skriftlig eksamen begynder for 3. real, 9. klasse og 2. real.

5. maj. 21 års dagen for Danmarks befrielse. Kl. 10,45 samledes vi alle
i sangsalen, hvor vi mindedes dagen med tale og sang, hvorefter vi
holdt fri.
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18. maj. Sidste skoledag for 3. real og 9. klasse. Hele skolen drog, i strå
lende sommervejr, med S-tog ud til Frilandsmuseet i Sorgenfri, hvor vi
tilbragte et par dejlige timer i og mellem de gamle gårde og huse, som
mange af børnene var stærkt optaget af. - Efter at vi havde sendt bør
nene hjem, fortsatte lærerne med skovtur ud til pastor Mandøes som
merhus i nærheden af Veksø, en skøn dag og en hyggelig aften.

21. -22. maj. De sjællandske friskolers sommermøde i Tømmerup friskole
ved Kalundborg. Mødet blev atter i år en fin oplevelse, som jeg kunne
unde mange liere forældre at være med til. Det bliver der imidlertid
også lejlighed til, for aftalen blev, at mødet næste år skal holdes i Kø
benhavn med vor skole som vært. Jeg ved, der er mange ude omkring,
som allerede på forhånd glæder sig til det møde, og det gør jeg også.
Jeg kan heller ikke tænke mig andet, end at vi alle vil gøre, hvad vi kan,
for at gæsterne kan føle sig velkomne.
24. maj. Forældremøde med generalforsamling i såvel den selvejende in
stitution som foreningen Bordings friskoles venner. Se referaterne andet
steds i årsskriftet.
25. maj. Karin Röh nedkom - efter dagen i forvejen at have ført 9. klasse
op i tysk - med en dreng på S'/a pund. Vi ønsker familien hjertelig til
lykke!
13. -14. juni. Sidste eksamensdag for henholdsvis 9. klasse og 3. real
klasse. Begge klasser har som helhed udført et godt arbejde i årets løb,
og resultatet er da også blevet derefter. Ikke mindst 9. klasse er gået op
til deres afsluttende, statsautoriserede - men frivillige - prøve med ildhu
og krum hals, så det har været en fornøjelse at se.

15. juni. Skoleudflugt til Borrevejlevig for friskoleklasserne, med ad
gang for også de større elever, for så vidt årsprøverne tillod det. Resul
tatet blev, at vi havde fornøjelsen af største delen af 9. klasse og 3. real
foruden enkelte andre. I øvrigt var vi atter begunstiget af det skønne
ste sommervejr, så turen blev helt igennem vellykket. Det lykkedes også
7.-6. drenge at gennemtrumfe en rask lille fodboldkamp med lærerne,
som imidlertid tog stikkene hjem, takket være Ove samt en række helt
ureglementerede kneb.

18. juni. Afslutning på skoleåret. Selve afslutningshøjtideligheden fandt
sted kl. 11 i festsalen, der atter var tætpakket med børn og forældre.
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3. real på besøg på teknisk museum i Helsingør

Karin Röhs stedfortræder Ida Møller havde i hast fået indøvet et kor,
der sang nydeligt, og derefter talte jeg om løver og hjerter, om kraft
og mod i skolens hverdag, omkranset af den stilfærdige hjertelighed, vi
gerne vil, atmosfæren mellem os og mellem børnene indbyrdes skal være
præget af. Sluttelig lagde jeg især de udgående elever på sinde - med
udgangspunkt i den gamle myte om den unge Herakles - at lykken ikke
består i blot at kunne nyde tilværelsen, men lykkelig er den, der får
evner og kræfter taget i brug på en plads, han eller hun kan fylde, så
det kan blive til gavn for en selv og for andre. Derefter fik dimittenderne
deres beviser overrakt og kvitterede både med gode ord og med gaver
til skolen. Festen - og skoleåret - sluttede med, at vi traditionen tro sang
midsommervisen, og om aftenen fejrede lærere og forældre i fællesskab
de nybagte kandidater.

Til ovenstående bemærkninger og videreførelse af dagbogsoptegnelserne
skal jeg føje, at istandsættelsen og nyindretningen af bygningerne sta
dig skrider frem, omend i et adstadigt tempo. Det tager sin tid at få de
nødvendige bevillinger igennem. Vi er imidlertid nu i fuld gang med
at indrette skolebetjent Andersens lejlighed, hvad han også har måttet
13

En fysiktime med 9. klasse

vente længe nok på, og vi håber indenfor den nærmere fremtid at kunne
gå i gang med den nye toiletbygning. Endvidere forbereder vi et større
indkøb af bøger til biblioteket sammen med en tiltrængt udvidelse af den
naturhistoriske samling, ligesom vi regner med i det kommende år at
kunne få indrettet det fysiklokale, der skal bruges til elevøvelser.

Hvad lærerkollegiet angår, så har vi jo den lykke her ved skolen at
have en i det store og hele stabil lærerkreds, hvilket er en stor vinding.
Lidt ændring i den fra tid til anden kan dog selvfølgelig ikke undgås
og heller ikke i år. Husholdningslærerinde fru Bente Bjørnslev har så
ledes ønsket at trække sig tilbage ved skoleårets udgang, og også Leif
Schulz, der har bestridt regneundervisningen i 8. og 9. klasse, men som
er stærkt engageret i sin videreuddannelse, forlader os. Vi siger dem
bagge tak for værdifuldt arbejde i den tid, de har været hos os.
I deres sted har vi antaget overlærer fru Kirsten Juel, der desuden
overtager posten som skolens sekretær, en stilling, der længe har trængt
til at blive besat. - Da Karin Röh, meget naturligt, har ønsket nedsat
timetal i det kommende år, overtager konservatorieelev, frk. Ida Møller
en del af hendes timer i sang og formning. Og dertil kommer endelig
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fru Anne Sandvej, der hidtil har undervist på Akademisk kursus, men
som i øvrigt er en af vore gi. elever i sin tid fra Københavns folkehøj
skole på Dalgas boulevard. Når vi også har fået brug for hende, skyl
des det dels indførelse af deltimer i 1. klasse, dels flere valgfri fag i
9. klasse samt nedsættelse af timetallet for nogle af de lærere, der hid
til har været hængt lovlig meget op. - På skolens vegne byder jeg dem
alle tre velkomne i håb om godt samarbejde fremover.

Og nu holder vi ferie, d. v. s. vi har i første omgang forenet det nyttige
med det behagelige, idet vi sammen med flere andre fra København del
tager i Dansk friskoleforenings sommerkursus, der i år er henlagt til
Elverum folkehøjskole i Norge. Programmet er ganske hårdt, men me
get givende. Alene det at møde kolleger fra hele landet - vi er ca. 150
danske friskolefolk samlede her - er inspirerende, og dertil kommer de
oplevelser, som nordmændene bereder os både i samværet og i timerne.
Vi glæder os imidlertid samtidig til at komme i gang igen, og pro
grammet for den første tid er lagt. Vi begynder skolen den 15. august.
Fra den 18. til den 23. august skal nogle af os på lejrskole i Slesvig med
7. og 8. klasse samt 1. real. Den 25. august modtager vi den nye 1. klasse
med deres forældre, og tirsdag den 6. september holder vi vort første
forældremøde, hvor jeg taler.
Tak til forældre, elever og lærere for mange gode stunder i det for
løbne år, og vel mødt i det nye!

Elverum, 3. juli 1966.

Sigrid og Frede Bording.

15

Lejrskolen i Ry 19.-24. august 1965

Vi (7.-8. kl. og 1. real) glædede os selvfølgelig meget til lejrskolen i Ry,
jeg gjorde i hvert fald. Lige fra sommerferien var forbi, og skolen be
gyndte, talte vi knap nok om andet i frikvartererne.

19. august
Det var i dag, vi skulle af sted. Jeg skulle selv tage til Hovedbanegår
den, da der ikke var nogen hjemme til at følge mig. Jeg nåede også den
rigtige bus og var i god tid til S-toget. Men mens jeg sidder der, slår
en tanke ned i mig: Var det ikke kl. halv ni, vi skulle mødes under uret?
Stod der ikke på sedlen, at toget gik kl. 8,50? Nå, jeg prøvede at be
rolige mig selv med, at det var nok bare noget, jeg forestillede mig. Da
toget kom til Hovedbanegården, gik jeg hurtigt over til afgangshallen
og så op mod uret. Mit hjerte stod næsten stille. Det rislede mig koldt
ned ad ryggen. Der var ingen! Det viste sig dog snart, at jeg ikke var
kommet for sent, men for tidligt, og det var jeg selvfølgelig glad for.
Selve rejsen gik godt. Vi kørte i tog fra København til Kalundborg,
tog med hurtigruten til Århus og kørte efter et kort ophold videre til Ry
med toget. Herfra kørte vi med bus til Knudhule vandrehjem, hvor vi,
efter at have fået tildelt senge og udleveret tæpper, spiste og gik i seng.
Det, jeg husker bedst fra den nat, er Ove Pedersen. Døren åbnes lang
somt og lydløst, et mørkt skæg viser sig, og en lysstråle skinner os i øj
nene. Ove siger: Hvorfor er I ikke i seng?

20. august
Den dag skulle vi til Viborg for at se domkirken. Det, man kommer til
Viborg for at se, er jo egentlig ikke selve kirken, men malerierne, der
er udført af Joakim Skovgård. Den gamle kirke havde været ombygget
og restaureret liere gange, men til sidst måtte den dog nedrives. Den
var da også så medtaget, at der i lang tid havde været overhængende
fare for, at taget skulle falde ned over kirkegæsterne. Den nye kirke stod
færdig i 1876, og den var egentlig lavet som en efterligning af den gamle
kirke. Men der var noget dødt og trist over den nu. alting var som truk
ket efter en lineal. I 1895 bliver Joakim Skovgård bedt om at udsmykke
kirkerummet, og i 1906 er arbejdet færdigt. Det, som før var kedeligt,
er nu blevet levende, og kirken er blevet virkelig køn.
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Vi havde mad med i et par store rygsække, og den spiste vi i en park.
Derefter var der lejlighed til at gå tur i byen, inden vi skulle med tog
tilbage. Da vi for det første ikke havde sovet så meget og for det andet
var stået op kl. 6, var der nok ikke så meget at sige til, at vi var ret
søvnige om aftenen.

21. august
I dag skulle vi se Øm kloster, Sukkertoppen og GI. Rye. På trods af at
dette jo var temmelig meget på en dag, skulle vi ikke så tidligt op som
om fredagen. Efter at have spist morgenmad kørte vi i to busser mod
Øm kloster, som er grundlagt i 1172 af cistercienserne. Pier havde vi des
værre alt for kort tid, men vi nåede da at gå rundt i ruinerne og se ab
bed Jens med den sårede venstre skulder, biskop Svend, som hjalp Val
demar Sejr med Jydske lov, og alle de andre mænd, som ligger (eller
lå) begravede i de murede grave foran altrene eller i Kapitelsalen, det
sted, hvor munkene samledes for at diskutere klosterets drift. Munkene
måtte kun tale den ene gang om dagen, de samledes i Kapitelsalen. I
museet så vi, hvordan munkene har kunnet helbrede hugsår og udføre
operationer, så patienterne har kunnet leve videre bagefter. De (mun
kene) har også haft en fin klosterhave med mange urter. Fra Øm kloster
kørte vi videre til Sukkertoppen, som er et dejligt udsigtspunkt. Det var
ret besværligt at kravle op ad, men det var bestemt umagen værd.
Derfra tog vi til GI. Rye, hvor vi så Rye kirke. Så spiste vi og gik ud
i skoven for at se Set. Sørens kilde. Sagnet fortæller, at kilden har hel
bredt mange mennesker, men at den har mistet sin kraft, fordi der en
gang (efter reformationen), kom en mand ridende forbi den og, fordi
hans hest var halt, kom i tanker om kildens undergørende virkning og
badede hestens ben i den. Hesten blev helbredt, men kilden havde mistet
sin virkning.

22. august
Det var søndag, og vi var til andagt i Tulstrup kirke, hvorefter en mand
fra omegnen fortalte om kirken. Det var dog begrænset, hvad vi fik ud
af det, for manden talte for det første ægte jysk, og for det andet talte
han ikke særlig højt. På hjemvejen samlede vi blomster, som vi bestemte
på vandrehjemmet. Om eftermiddagen løb vi terrænløb. Især for dem,
der ikke havde prøvet det før, var det spændende at bestemme afstande,
følge kodekort, følge pile og finde og tælle Knuds skat. De andre dage
fortalte jeg ikke om badningen, men da vandrehjemmet lå lige ved
Knudsø, badede vi selvfølgelig hver dag.
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23. august
Vi skulle til Himmelbjerget. 10 km! Vi gik op ad en anden side, end
man plejer at gøre, nemlig den ved H. C. Andersens bænk. Vi havde
købt madpakker på vandrehjemmet, og straks vi var kommet helt op,
satte vi os til at spise dem og drikke sodavand. Derefter fik vi en halv
time fri oppe på bjerget, inden vi skulle ned at sejle på Silkeborgsøerne.
Vi skulle sejle fra Himmelbjerget til Silkeborg og tilbage igen, og vi
havde det store held at komme med Hjejlen begge gange. Det var sjovt
at sejle i hjuldamper. Da vi nåede Himmelbjerget igen, var der nogle,
der af egen fri vilje gik hjem igen. Jeg fortryder nu ikke, at jeg satte
mig i en båd og sejlede helt til Ry, hvorfra vi gik hjem.
24. august
Afrejse. Vi blev for sidste gang kørt i busser til Ry, for sidste gang hørte
vi højttalerne på stationen sige: »Gå ikke over sporet, der kommer tog!«
Så kørte vi i tog til Århus, tog hurtigruten til Kalundborg og med tog
til København.
Det var godt, at vi havde en dag at hvile ud i, inden vi skulle i skole
om torsdagen.
Thora, 7. klasse.

Besøg på Frilandsmuseet. Der rasles
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Tegning: Anders Gaardmand, 4. klasse.

Turen til Frilandsmuseet
Det var en dejlig dag på Frilandsmuseet selv om det ikke var ret me
get vi kom til at se. Men jeg kunne godt lide at være på den færøske
gård.
Inde i huset var der to stuer, en røgstue og en fin stue. I røgstuen
var der et hul i taget så røgen kunne komme op den vej. Det lys der
kom fra hullet var det eneste lys i hele stuen. Den fine stue var ikke rig
tig stor men den var meget lys fordi der var vinduer i. Der var også
senge i den fine stue. Der sov gæsterne når de kom på besøg. Der var
også billeder i stuen. Udenfor var der en lade. I den ene side af laden
var der en ovn til at varme høet på fordi sommeren er for kort. I den
anden side af laden ligger høet. Så er der et spisekammer. Spisekam
meret er lavet af pinde så man kan godt kigge ind. Inde i spisekamme
ret hænger der harpuner og så er der også et hvalskelet, og tørrede fisk.
Nu har jeg fortalt alt det jeg kan huske om færøgården. Vi så mange
andre huse på museet.
Dorte, 4. klasse.
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Hvad vi så på Frilandsmuseet
Jeg hedder Peter. Min far, Jacob Henrich Lønsnit, ejer gården her på
Læsø i året 1754. Nu skal jeg fortælle, hvordan vi lever, og hvordan
vi bor.
Selv om det er en gård, vi bor på, lever vi dog mest af fiskeriet.
Gårdens tag er lavet af tang, og hvert efterår lægger vi et nyt lag
tang på. Men når det stormer, blæser der altid lidt af, selv om der vokver husløg, mos og græs deroppe. I hverdagsstuen er der langs den ene
væg to alkover. I den ene sover far, mor og lillebror. 1 den anden so
ver vi fire større børn. En alkove er en seng, der er bygget ind i væg
gen som en slags skab og med forhæng, som kan trækkes for. I kan tro,
vi børn har det sjovt, når vi ligger fire på stribe og kigger ud bag for
hænget om aftenen, når de voksne sidder i stuen og snakker og arbejder.
Mændene arbejder med fiskenet, og damerne spinder og karter ulden fra
fårene. Mor har en hel væg fyldt med hollandske kakler, og ved siden
af er der et lille skib, som far selv har lavet og sat i glas, og på hver side
af skibet står en stor porcelænshund. Denne væg er mor meget stolt af.
I spisestuen er bedstemors alkove. Hun er så gammel, at hun ikke selv

Tegning: Melte, 4. klasse.
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Besøg på Frilandsmuseet

kan rejse sig op, så derfor hænger der en snor med en bøjle i, så hun
kan tage fat i den og hejse sig op. I enden af fløjen er værkstedet. Der
har far sin høvlbænk og alle sine redskaber, og der hænger også alle
fiskenettene. Båden står i stalden ved koerne og fårene.
Men nu har vi ikke 1754, men vi har 1966, og vores bygninger er me
get mere praktisk indrettet. Nu har vi elektrisk lys og mange andre mo
derne ting. I 1754 måtte man klare sig med lys fra en tælleprås. Det er
nogen lys, som mor selv lavede af tællen fra fårene, når vi slagtede.
Tællepråsen giver et dårligt lys, men det gjorde ikke så meget, for man
behøvede ikke så meget lys til det, man arbejdede med.
Alt dette har jeg set og hørt om på Frilandsmuseet i Lyngby, hvor
Jacob Henrich Lønsnits gård er opført.
Christian, 5. klasse.
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Den selvejende institution
Bordings friskole
Generalforsamlingen den 24. maj 1966
Generalforsamlingen indledtes med en ganske kort velkomst ved for
stander Bording og styrelsens formand LRS Grove.
Til dirigent valgtes sem.lektor T. Haastrup, der konstaterede, at gene
ralforsamlingen var indkaldt med det vedtægtsmæssige varsel, hvorefter
LRS Grove aflagde styrelsens beretning:
Styrelsen tager sig først og fremmest af skolens økonomi, og heraf igen
især den del, der har med ombygningen og moderniseringen at gøre. Det
forløbne år har været ret begivenhedsløst. Vi har dog fået betalt vor
gæld til vore leverandører, som Grove takkede for stor langmodighed.
Ligeledes udtalte formanden sin tak til vor bankforbindelse, der bestan
dig har stillet sig meget velvilligt, når vor kassekredit var overtrukket.
Vi har stadig byggeplaner; men disse kræver kapital, hvoraf vi selv skal
stille med 1/s. Toiletterne er blevet kasseret af sundhedsmyndighederne.
En ny toiletbygning er projekteret til 96.000 kr., men byggetilladelse
mangler. Derimod er der netop den 24. maj givet tilladelse til indret
ning af pedelboligen. - Vor likviditet er i det forløbne år lettet ved at
Kbh. kommune fra 1/3-65 har lejet stue og 1. sal til børnehave og fri
tidshjem for en årlig leje af 42.000; men til trods herfor udviser regn
skabet et underskud på 17.000 kr. Desuden er lærerlønningerne pr. 1/4
i år steget ca. 7 °/o. Da vi derudover gerne skulle i gang med at udstyre
biologilokale og bibliotek, ser styrelsen sig desværre nødsaget til at fore
slå en forhøjelse af skolepengene på 10 kr. pr. md. med sædvanlig sø
skendemoderation. - Formanden sluttede sin beretning med en tak til
forældrene for lånet til istandsættelsen af klasseværelserne, og til For
eningen B.F.V. for tilskud i årets løb. Disse tilskud er meget betydnings
fulde, ja, de er fortsat en absolut nødvendighed for gennemførelsen af
vore planer.
Formandens beretning godkendtes uden kommentarer, hvorefter for
stander Bording aflagde beretning om skolearbejdet i det forløbne år:
Bording tilsluttede sig formandens tak til forældrene for »malerlånet«
og udtalte ønsket om hurtigst muligt at få fuldført istandsættelsen, bl. a.
af gangene. Dog må toiletforholdene først bringes i orden. Bording glæ
der sig til den dag, da vi selv magter at overtage børnehave og fritids
hjem.
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Dernæst omtaltes samarbejdet med privatskolen i Göteborg. Udveks
lingen kan forhåbentlig fortsætte til efteråret.
Af forældremøder er der afholdt de sædvanlige i sept. og nov. samt
klasseforældremøderne i løbet af vinteren. I denne forbindelse beklagede
Bording, at de fælles forældremøder knap har været så godt besøgt som
tidligere, skønt de dog har en vigtig mission ved at danne et bindeled
mellem forældre og skole. Det er altid en stor styrke for skolens lærere
og ledelse at føle, at de har forældrene bag sig. Også de gamle elevers
fremmøde, når skolen kaldte, var gået tilbage, trods de meget bedre lo
kaleforhold vi nu kunne byde dem.
Julefesten flyttes muligvis fra Grundtvigs Hus til bedre egnede loka
ler på Danmarks tekniske højskole. - Forældredagen var blevet skilt fra
årsafslutningen, hvilket Bording anså for en stor forbedring. Dog skal
der muligvis kun afholdes forældredage en gang om året, da de sidste
(i marts) var mindre velbesøgt end forældredagene i september. - Fød
selsdagsfesten havde været meget vellykket og vil sikkert indgå som et
fast led i skolens program. - Man havde i år foretaget en extra udflugt
til Frilandsmusæet i maj. - Sommerudflugten d. 15. juni til Borrevejle
ville i år kun omfatte friskolen samt de ældre elever, der selv ønskede
at deltage. - De sjællandske friskolers årsmøde i maj havde været en
strålende oplevelse. Til næste år har vi påtaget os værtskabet, hvortil
Bording håbede på forældrekredsens medvirken, bl. a. ved indkvarterin
gen af tilrejsende.
Endelig ønskede Bording at lodde stemningen blandt forældrene for
5-dages uge i tiden fra påske til efterårsferien. Der var overvejende
stemning for, at man i stedet lukkede kl. 12 lørdag og evt. holdt lektie
fri mandag. Dette sidste var dog en umulighed, sagde Bording. - De store
børn havde spurgt, om der kunne åbnes et sodavandsudsalg på skolen.
Dette afviste forsamlingen.
Til sidst meddelte Bording, at skolens årsafslutning finder sted den
18/6, hvortil han håbede på god tilslutning fra forældrene, både til selve
afslutningen kl. 11 og til den forudgående udstilling af elevarbejder.
Forældrene opfordredes også til at møde op til morgensangen første sko
ledag efter sommerferien.
Dirigenten gav derpå ordet til kassereren H. V. Kragh, som oplæste
regnskabet, der godkendtes enstemmigt.
Alle valg var genvalg.
Statsaut. revisor Jan Pedersen foretog derpå udtrækning af de låne
beviser, der kommer til udbetaling til 1. oktober. Resultatet bekendtgøres
i årsberetningen.
Under eventuelt henstillede Søndergård, at man søgte at finde et lo-
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kale til den dramatiske kreds. Det overlodes til Søndergård i samarbejde
med Bording at søge dette spørgsmål løst.
Kl. 21,50 var generalforsamlingen forbi.
Hvidovre, den 13. juni 1966.

Erik Anker-Møller.

Foreningen Bordings friskoles venner
Ordinær generalforsamling afholdtes den 24. maj 1966. Formanden Klitgaard-Poulsen aflagde en ganske kort beretning, hvori han bl. a. frem
hævede, at foreningen, der nu havde bestået i 10 år, stadig opfyldte sit
formål: at støtte skolen, og at den i det forløbne år havde kunnet over
føre 10.000 kr. til skolen. Foreningen havde nu 160 medlemmer, en lille
tilbagegang fra ifjor, og han slog i denne forbindelse til lyd for ind
meldelse i foreningen. Lånet hos forældrene til istandsættelse af klasse
værelser havde været en stor succes. Indkasseringen af pengene havde
foreningen varetaget, og kun et enkelt, tegnet beløb var ikke indgået.
Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger og godkendtes.
Regnskabet, der forelagdes af Kragh, godkendtes ligeledes.
Man gik derefter over til valgene. Kragh og Houmann Olesen afgik
efter tur, og begge ønskede at fratræde. Det voldte lidt vanskelighed at
finde kandidater, der ville påtage sig hvervet, vel nok ikke mindst, fordi
kassererposten er den, man nødigst ønsker sig, men det lykkedes dog at
formå arkitekt H. P. Jørgensen og disponent Løb til at modtage valg,
og de valgtes herefter med akklamation. Hvem der bliver kasserer vil
vise sig, når bestyrelsen har konstitueret sig.
1 stedet for forvalter Carl Flansen valgtes fru Gottlieb som besty
relsessuppleant, medens revisorerne direktør Holst og revisor Arnkjær
samt revisorsuppleanten seminarielektor Haastrup genvalgtes for det kom
mende år.
Forstander Bording takkede Kragh for det store arbejde, han siden
foreningens stiftelse havde udført til gavn for skolen.
Generalforsamlingen sluttede.
H. V. Kragh.
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Glimt [ra afslutningsdagen

1. klasse

2. klasse

3. klasse

4. klasse

5. klasse

7. klasse

8. klasse

2. real

Lærerkollegiet

Sangkoret

Den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse
er aflagt af Søren Westergård Andersen, Kirsten Engel, Niels Monrad
Hansen. Kirsti Laugesen, Gerda Lynggård, Per Mølgård, Peter Holst
Nielsen, Lisbeth Kirel Nørregård, Jette Olsen og Jette Elise Wilsdahl.

Ved skoleafslutningen forærede 9. klasse os et fornemt europæisk værk i dob
belt forstand: De byggede Europa - en oversigt i billeder og tekst over Europas
historie Ira begyndelsen til nu - og 3. realklasse skænkede et lignende pragt
værk: Verden omkring os, i tre bind: Den levende jord - verdens geografi mennesket og teknikken. Begge værker er indlemmet i biblioteket. Tak!

På skolens fødselsdag indkom der 191,75 kr. til scenefonden, så den nu er oppe
på 1910,25 kr.

Endvidere skal anføres, at der som led i danske skolebørns hjælp til Indien
indsamledes 424,22 kr. i klasserne i tiden op mod påske.

Det gennemsnitlige antal forsømmelser i årets løb har været godt og vel 16

pr. skoledag eller 6,85 %.
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Realeksamen
er bestået af Jens Ømark Andersen, Niels Bjørn Andreasen, Helle Ida
Bjerre, Mogens Christiansen, Kirsten Frederiksen, Søren Grove, Peter
Lennart Hansen, Sven-Thyge Gaffron Hansen, Per Stilling Jensen, Steen
Torben Jensen, Nina Launsø, Flenrik Løb, Johnny Buhr Mortensen, Jør
gen Pedersen, Inger-Marie Tribler og Erik Wilhelmsen.
Ved de københavnske skolers afsluttende cyklistprøve den 10. juni, der var en
meget krævende prøve med mange fælder undervejs, placeredes vor skole sær
deles fint, idet Anders Peter Lund fra 8. klasse erobrede andenpladsen. Som
præmie fik han et campingtelt af Københavns politi, der arrangerede prøven.
Vi ønsker til lykke!

Ang. lånet til maling etc. af skolelokalerne i fjor
I henhold til udtrækningen på generalforsamlingen den 24. maj vil alle inde
havere af de gældsbeviser, hvis nummer ender med tallet 1, få udbetalt beløbet
med påløbne renter, ialt 105 kr., ved indsendelse af gældsbeviset til skolen i
kvitteret og underskrevet stand inden 1. oktober. - Hvis nogen skulle ønske at
yde beløbet som gave til skolen, hvad man naturligvis er meget velkommen til,
bedes vedkommende også indsende beviset, med påtegningen: Tilbagebetaling
frafaldet. Beløbet ydes som gave, samt underskrift.

30

Meddelelser om gamle elever
/ fjor og i forfjor bragte vi en række meddelelser om gamle elever
fra de forste årgange. Den fører vi nu å jour, så vidt vi ved be
sked, samtidig med at vi fortsætter med 8. årgang. Hvor intet an
del er os bekendt, har vi anført den oprindelige adresse.

Knud Hentze er blevet cand. mag. i januar I960 og ansat som adjunkt
ved Søborg gymnasium. Han er flyttet til Nørre allé 15 A. Fik en
datter den 31. juli 1966.
Jens Bilgram er blevet lærer i Fårevejle fri- og efterskole. Fik en søn,
Thomas, d. 3. august 1965.
Estrid Tomasson, f. Bording, har den 28. juli 1966 fået en søn, Leif.
Tove Herskind, f. Christensen, er flyttet til Odense, Arreskovvænget 16.
Bjørn Bilgram har fået en datter, Tine, i august 1965, og er flyttet til
Vesterløve pr. Løve.
Jytte Petersen, gift med ingeniør Ove Limb, Stærevej 8, NV, har fået
en datter, Pia, i februar 1966.
Lars Haastrup, Storm Petersensvej 5, F, har i 1965 fået en datter. Helle.
Anders Monrad Møller er d. 8. juli 1965 blevet gift.
Kirsten Rykind-Eriksen, f. Bording, har d. 21. november 1965 fået en
søn, Erik.
Johannes Bundgård er flyttet til Hassagers kollegium, Frederiksberg bredegade 13 B. F.

Tage Verner Andersen, Islevhusvej 57, Brh. Student 1965, stud, polyt.
Astrid Vestergård Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh. Student 1965. Den
internationale højskole okt. 1965-juli 1966. Skal studere statskundskab
i Århus.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Vanløse.
Lars Kasper Ege, Toppen 5, Gladsakse. Student 1965. Studerer medicin.
Niels Frandsen, Rorup pr. Lejre. Soldat 62-63. Askov højskole 63-64.
P.t. lærerstuderende på Fiolbæk seminarium.
Elisabeth Hermann, GI. Kongevej 19, V. Student 1964. Optaget på Kunst
akademiets arkitektskole 1. okt. 1964. 1965: studietur til Færøerne,
senere Paris. 1966: studietur til Jugoslavien.
Lise-Bente Hjarde, sygeplejeelev. Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej
1, F.
Hanne Holten-Nielsen, Vestermarksvej 7, Havdrup. 1962: Ungdomssko
len »Øresund«. 1964-65: Hindholm højskole. 1966: sygehjælperelev på
Gentofte amtssygehus.
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Anne-Sofie Korf, Vimmelskaftet 38. K.
Lars Bruun Larsen, Bernersvænge 5, Hvidovre. Student 1965, stud. mag.
(historie).
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V. Student 1965, stud, scient,
(biologi-geologilinjen).
Pierre Miehe-Renard. Østerbrogade 96, 0. Færdiguddannet som antikvi
tetshandler nov. 1966. Ansat i A/S Ole Haslunds hus.
Anette Hvied Müller, C. F. Richsvej 138, F, stud. soc. 1963-64: under
viste på skole for døve i England. 1965: Praktikant på behandlings
hjemmet Nødebogård.
Hanne Cordius Nielsen, Præstevænget 13, Ballerup. Student 1965, stud,
mag. (dansk og gymnastik).
Karsten Noe-Nygård, Østervoldgade 7, K.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K. Student 1964, stud, scient, (ma
tematik-fysiklinjen).
Niels-Henning Ørsted Pedersen, Osted pr. Roskilde.
Uffe Lind Rasmussen. Østerbrogade 95, 0. Student 1965, stud. jur.
Peter Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse. Elektrikerlærling, udlært
14/1 1967.
Susanne Sørensen. Mosesvinget 38, NV.
Poul Wilhelmsen, Cæciliavej 48. Valby. Student 1965. P.t. på C.F.-korp
sets befalingsmandsskole. Bernstorff slot, Gentofte.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.

Det er ikke alle, der har svaret på den henvendelse, vi sendte ud
for at supplere vore oplysninger. Til gengæld har vi sammen med
de oplysninger, der er indkommet, modtaget en række breve, som
vi er meget glade for, og som de pågældende skal have tak for.
En skriver bl. a. følgende:
Nedenfor nogle oplysninger til den blå bog..........
- Det vil jo også blive helt rart nøjagtigt at høre, hvordan det er gået
de øvrige fra klassen, efter alle de mere eller mindre uvederhæftige op
lysninger som fra tid til anden bringes til torvs, så derfor vil jeg gerne
udtrykke min store glæde over denne idé. - Det var jo en klasse fuld
af særprægede og pragtfulde mennesker, som man tænker tilbage på (og
kommer sammen med!) med glæde. Men det skal også siges, at den klas
ses specielle omgangstone så afgjort havde sin baggrund i det særlige
miljø, der omgav den; .......... først med tiden opfatter man rigtigt »i
dybden« hvor meget det specielle miljø har betydet, som er skabt på
vor gamle skole. Tak for det! - ..........
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Fortegnelse over eleverne
August 1966
3. realklasse:
Gunver Frische, Strandboulevarden 49, 0.
Jens Bruun Nielsen, Virum stationsvej 209, Virum.
Betty Nielsen, Rødkildevej 6, F.
Christian Günther Petersen. Nyskiftevcj 50, Rødovre.
Birgit Haagensen. Hedevænget 52, Lyngby.
Jens Hermann Hoffmark, Toftegårds allé 41, Valby.
Just Kamp, GI. Køgevej 257 A, Hvidovre.
Jens Peder Andersen. Helgesensgade 1. 0.
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.
Bente Hansen, Hyrdevangen 54, NV.
2. realklasse:
Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
Ebbe Skov, Bakkegårds allé 6, V.
Martin Zeuthen, Roasvej 60. Ballerup.
Kirsti Laugesen, Solvej 6, Glostrup.
Jesper Lauritzen, Falkoner allé 57, F.
Charlotte Jensen, Bernhard Bangs allé 20, F.
Klavs Lange Petersen. Hostrups have 31. V.
Bent Storgård, Mølleallé 16, Valby.
Niels Erik Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Østersøgade 86, 0.
Carsten Berthelsen, Kirkevænget 4, Valby.
Anders Harrekilde, GI. kongevej 90, V.
Lene Bennike, Julius Valentinersvej 7, F.
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.

9. klasse:

Elin Nygaard, Spøttrupvej 5, F.
Richard Brundt, Østerbrogade 54 B, 0.
Kathinka Haxthausen, Kronprinsessegade 46 C, K.
Jens Peter Egsmark. Vcstersøgade 4, V.
Birgith Christensen, Hamletsgade 22, N.
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Anders Peter Lund, Vester farimagsgade 15, V.
Lone Nicolaisen, Strindbergsvej 78, Valby.
Mette Selchau-Hansen, Bueager 41, Trørød, pr. Vedback.
Birgit Grube Hansen, Emdrupkærvej 9, NV.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Trine Bjørn-Henriksen, Skillingehus, Nødebo overdrev, pr. Fredens
borg.
Bo Sindberg, Gammeltoftsgade 6, K.
William Arp, Kilholmsvej 19, Vanløse.
Niels Bruun Larsen, Berners vænge 5, Hvidovre.
1. realklasse:
Poul Wilcke, Livjægergade 21, 0.
Karsten Vedel Johansen, L. I. Brandes allé 6, V.
Kitte Holtsø, Holsteinsgade 40, 0.
Carsten Nordholt Jensen, Dr. Abildgårds allé 9, V.
Niels Torp Jensen, Borups allé 192, NV.
Bente Jessen, Skolebakken 40, Virum.
Dorthe Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Inger Merete Frische, Strandboulevarden 49, 0.
Birgitte Løb, Nybro vænge 50, Lyngby.
Søren Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Henrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Thurøvej 10, F.
Finn Egil Schleimann, Islands brygge 17, S.
Anne-Mette Struve, Carl Johansgade 2, 0.
Anne-Lise Struve, Carl Johansgade 2, 0.
8. klasse:
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Torben Rud Nielsen, Classensgade 67, 0.
Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
Niels Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Claus Andreasen, Kløverprisvej 89, Hvidovre.
Søren Harpøth, Østermarievej 23, Kastrup.
Ove Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Dolse Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Anne Rikke Haxthausen, Kronprinsessegade 46 C, K.
John Steen Nielsen, Smallegade 40, F.
Karsten Eckert, Højagervej 73, Rungsted kyst.
Knud-Erik Petersen, Sibbernsvej 5, Valby.
Lars Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Mikael Wilsdahl, Randbølvej 40, F.
Poul Hallas Møller, Jerimosevej 18, Greve strand.
Ole Kryger Olsen, Blågårdsgade 44. N.
Hans Guldbrandtsen, Gyvelvej 26, Hornbæk.

7. 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, Virginauvej 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.
Lisbeth Selchau-Hansen, 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, Gl. kongevej 140, V.
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.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Christian Friberg, Solsortvej 83, F.
Michael Bech Sommer, Dag Hammarskjölds allé 11, 0.

6. klasse:

Birgitte Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Torsten Klevin, Sirgræsvej 61, Kastrup.
Vibeke Biering-Sørensen, Kochsvej 4, V.
Vibeke Poulsen, Amaliegade 36, K.
Vivian Ree, Liljen 1 D, Albertslund.
Sine Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Max Viggo Iversen, Julius Thomsensgade 16, V.
Annette Magle, Nørrekær 12, Valby.
Lis Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Vagn Houmann Olesen, Hasselvej 37, Skovlunde.
Susanne Glenstrup Jensen, Skottegården 65, Kastrup.
Steen Behrens Egesø, Katrinedalsvej 50, Vanløse.
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.
Lisbeth Christiansen, Viborggade 25, 0.
Lars Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
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Christian Clausen, Egernvej 37, F.
Grethe Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
Elsebet Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.

5. klasse:

Claus Melhede, Sorrentovej 16, S.
Steen Hansen, Stærevej 61, NV.
Ida Holst, Berggrensgade 56, 0.
Vibeke Brørup, Leifgade 4, S.
Jesper Buhl Dinesen, Nørrebrogade 174, N.
Mette Tovborg Jensen, Tesdorphsvej 35 A, F.
Ralph Hoel, Torvestien 54, Brøndbyøster, Hvidovre.
Peter Villads Kiamtia, Strandlodsvej 84, S.
Ingrid Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Helle Ejdrup Christensen, Højskoleallé 62, Kastrup.
Lars Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Jeppe Egmose, Ægirsgade 23, N.
Birthe Nielsen, Smallegade 40, F.
Anders-Henrik Jørgensen, Dronningensgade 34, K.
Marianne Schleimann, Islands brygge 17, S.
Jens Günther Petersen, Nyskiftevej 50, Rødovre.
Anders Mikael Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Anders Gaardmand, Peblinge dossering 18, N.
Dorte Jessen, Østbanegade 11, 0.
Ida Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.

4. klasse:

Lisbeth Raunkiær Thjellesen, Rundholmen 39, Vanløse.
Jens Erik Nielsen, Helgolandsgade 2, V.
Søren Strågård, Ryparken 30, 0.
Anne Birgitte Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Hans Jørgen Fogtmann, Drosselvej 2, Greve strand.
Inge Margrethe Petersen, Rantzausgade 18, N.
Regner Stenbæk Grasten, Dr. Priemesvej 7, V.
Jens Tørsleff, GI. kongevej 161, V.
Ida 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, Thorvaldsensvej 27, V.
Jan Wahlsten, Bådsmandsstræde 31, K.
Kaare Brededorff Thiim, Bernstorffsvej 96, Hellerup.
Joe Michael Skaffer, Rantzausgade 2, N.
Kirsten Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
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Carsten Tovborg Jensen. Lykkesholms allé 5 B. V.
Kiehn Eli Jensen, Hallandsgade 2, S.
Michael Rose, Pragtstjernevej 10, NV.
Dorte Hansen, Silkeborggade 3, 0.
Pia Gravengård Larsen, Sortedam dossering 103, 0.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
3. klasse:

Anne Tovborg Jensen, Tesdorphsvej 35 A, F.
Jes Holtsø. Holsteinsgade 40, 0.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Helle Andersen, Baggesensgade 21 A, N.
Hanne Kruse, Abildgårdsgade 38, 0.
Simon Bak Sørensen. Dybekær 23 A. Brønshøj.
Christine Hertz, Peblinge dosering 38, N.
Chris Frymann, Dronningens tværgade 50, K.
Tine Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Peter Høeg, Overgaden neden vandet 15, K.
Hanne Giensted, Østersøgade 108, 0.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10. S.
Michael Werner Petersen, Wiedeweltsgade 51, 0.
Jakob Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Søren Jessen, Østbanegade 11.0.
Lisbet Laursen. Stærevej 63, NV.
Morten Engberg, St. Thomas allé 15, V.
Lars von Müllen, Ndr. frihavnsgade 21, 0.
Tannie Hansen, Vognmandsmarken 48, 0.
Otto Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Lene Clausen, Egernvej 37. F.
Uffe Munkgaard Rasmussen, Lille strandstræde 12 A, K.

2. klasse:

Anders Klarskov Andersen, Lillekjær 1, Valby.
Birgit Petersen. Ryttergårdsvej 18, Farum.
Helle Dinesen, Nørrebrogade 174, N.
Bente Jonsen, Nansensgade 6, K.
Anne Lise Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
Mikael Sidenius, Østersøgade 8, 0.
Mette Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
lan Clark, Faksegade 5, 0.
Lisbeth Iben Wetterstein, Folkvarsvej 1, F.
Line Gaardmand, Peblinge dossering 18, N.
Lisbett Berit Skjaldgaard, Zinnsgade 7, 0.
Jens Herløv Olsen, Universitetsparken 5, 0.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Ole Tom Christensen. Højskoleallé 62, Kastrup.
Louise Borg-Hansen, Overgaden neden vandet 33, K.

37

Ole Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Pål Istvån Postås, Sortedam dossering 61 C, 0.
Lisbeth Grove, Petersborgvej 4, 0.
Maj Flindt-Larsen, Rolfvej 26, F.
Mikkel Hertz, Peblinge dossering 38, N.
Bodil Nielsen, Blegdamshospitalet, Blegdamsvej 3, N.
Jens Kristian Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
Jørn Herbert Nielsen, Gothersgade 163, K.
Malene Juel Thorup, Kochsvej 4, V.

1. klasse:
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Michael Staudt, Borups allé 240, NV.
Lars Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Kirsten Elisabeth Nielsen, Rigensgade 9 D, K.
Anne Skaffer, Rantzausgade 2, N.
Søren Friberg, Solsortvej 83, F.
Niels Hvidtfeldt Rasmussen. Kamstrupvej 40, Vanløse.
Helle Bøj Jensen, Peter Bangsvej 230, Valby.
Erik Lind, Ndr. fasanvej 250, N.
Margit Elisabeth Postås, Sortedam dossering 61 C. 0.
Jeanne Bolmar, Bellmannsgade 31, 0.
Tove la Cour, Sølvgade 11, K.
Gunnar Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Per Palmkvist Knudsen. Nyborggade 5, 0.
Lise-Marie Svensson, Nakskovvej 112, Valby.
Mette Sabina Thordsen, Ourøgade 19, 0.
Kim Ritzau Poulsen, Aggersborggade 9, 0.
Jakob Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Marianne Grove, Petersborgvej 4, 0.
Lina Thieden, Dybekær 23 B, Brønshøj.
Marianne Johansen, Bellmannsgade 31, 0.
Helle Anderson, Oliert Fischersgade 1, K.
Peter Jørgensen, Fredericiagade 15, K.
Jens Klarskov Andersen, Lillekjær 1, Valby.
Catrine Marcussen, Halmtorvet 10, V.
Tine Deckert, Blegdamsvej 3, N.

Skolekredsens medlemmer
August 1966
Otto Bahnson Almdal og frue, grosserer, Bjerregårdsvej 16, Valby (Va. 6370).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brønshøj
(Be. 9285).
Ellen Andersen, fabrikant, Livjægergade 21, 0 (Øb. 7896).
Gerhard Andersen og frue, formand, Baggesensgade 21 A, N (35 73 18).
Chr. Westergård Andersen og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brh (Bc. 3653).
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1. 0 (39 44 85).
Inge-Lise Andersen, håndarbejdslærerinde, Ane Kathrinesvej 12, F.
Jørgen Klarskov Andersen og frue, kommunelærer, Lillekjær I, 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 og frue, skolebetjent, Østersøgade 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, Trepkasgadc 2, 0 (No. 1653 y).
Anne Tofte Anderson, lægesekretær, Olfert Fischersgade 1. K.
Poul Andreasen og frue, pressesekretær, Kløverprisvej 89, Hvidovre (75 70 46).
Sune Andresen og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten (Nørup 42).
Erik Anker-Møller og frue, kontorchef, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre (78 36 35).
Søren Anker-Møller, studerende, 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 (Fli. 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, ingeniør, Thurøvej 10. F (Fa. 7213).
Olul Berthelsen og frue, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Valby (Va. 479 u).
Leil Biering-Sørensen og Irue, auditør, Kochsvej 4. V (Ev. 4380).
Jens Bilgram og frue, friskolelærer, Fårevejle.
Niels Bing og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (Ev. 4577).
Hans Vilhelm Bjerre og Irue, gørtler, Runddyssen 13, Herlev (94 11 17).
Preben Bjørn-Henriksen og frue, ingeniør, Skillingehus, Nøddebo overdrev
pr. Fredensborg (03-26 44 72).
Bent Bolmar og frue, hovmester, Bellmannsgade 31, 0 (Tr. 3288).
Sigrid og Frede Bording, forstander, Østersøgade 88, 0 (Tr. 6914).
Ejlif Bording, lærer, Vester Nebel (V. Nebel 34).
Rita og Tage Bording, overlærer, Østersøgade 86, 0 (Tr 4685).
Aksel Bording, stud, art., Østersøgade 88, 0.
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Solvejg Bording, valgmenighedspræst, Østersøgade 88, 0 (Øb. 6536).
Georg Borg-Hansen og frue, præst, Overgaden neden vandet 33, K (As. 3839).
Frode Borre og frue, laborant, Korsørgade 17, 0.
Gurt L. Bossov og frue, arkitekt M.A.A., Knivholtvej 9, F (71 87 91).
Per Breum og frue, arkitekt, Jellerødhave 1, Kokkedal.
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).
Helge Brørup og frue, kioskejer, Leifgade 4, S (Su. 5413).
Andreas Buchleitner og frue, bager, Lyrskovgade 34, V (Ve. 5909 v).
Else Marie Lykke Bundgård, lærerinde, Finsensvej 44 C, F (34 55 86).
Kristian Bundgård, stud. teol.. Finsensvej 44 C, F (34 55 86).
Johannes Bundgård, stud. teol.. Hassagers kollegium, Fr.berg bredegade 13 B, F.
Niels Bundgård og frue, frimenighedspræst. Lægårdvej 48, Holstebro
(07 - 42 10 23).
Chr. Bterenholdt og frue, inspektør. Nørre allé 41. N (No. 747).
Tom Christensen og frue, civilingeniør, Højskoleallé 62, Kastrup (50 74 73).
Johs. Eske Christensen og frue, I uldmægtig, Buskager 12, Vanløse (71 04 49).
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Vilhelm Bergsøes allé 3, Sø
borg (Sø. 9087).
Arne Christensen og frue, afdelingsleder, Vestbanevej 1, Valby (30 81 25).
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Flamletsgade 22, N (Æg. 6084).
Kirsten Christiansen, bogholderske. Viborggade 25, 0.
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).
Ernst Christoffersen og frue, snedkermester, Skippingevej 9. Brh (60 20 37).
Alex Clark og frue, døvelærer, Faksegade 5, 0 (Tr. 2025).
Helge Clausen og frue, direktør, Egernvej 37, F (Fa. 4970).
Povl la Cour og frue, inspektør, Sølvgade II. K (By. 2939).
K. Krøyer Dahl og frue, civilingeniør, Schlegels allé 4, V (Ev. 9672).
Poul Dam og frue, skoleinspektør, Præstevænget 13. Ballerup (97 07 89).
Fru Birgit David. Halmtorvet 10, V (Ev. 3169).
Henry Davidsen og frue, forvalter, Borgm. Godskesens plads 3, F (Fa. 1602).
Inge Davidsen, fritidshjemslærerinde, Borgm. Godskesens plads 3, F.
Torsten Deckert og frue, læge. Blegdamsvej 3, N (39 73 80 lok. 58).
Jørgen Buhl Dinesen og frue, repræsentant, Nørrebrogade 174, N (Æg 3301).
Poul Dragsbo og frue, adjunkt, Tøndervej 111, Åbenrå.
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, Sortedam dossering 3. N (No. 335).
Ellen Dybkær, exam, fodspecialist. Bygaden I, Herlev (94 29 68).
Erik Eckert og frue, civilingeniør. Højagervej 73, Rungsted kyst (86 39 03).
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, lormand, Ægirsgade 23. N (Æg. 534 u).
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Arne Egsmark og frue, varmemester, Vestersøgade 4, V (Ce. 2664 a).
Terkel Teilmann Engberg og frue, amanuensis, St. Thomas allé 15, V.
Jan Engel og frue, kordegn, Ved Bellahøj 3, Brønshøj (Be. 237).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Vanløse (74 39 59).
Jørgen Ewald og frue, læge, GI. kongevej 162 B, V (21 00 05).
Karin Riis Flindt-Larsen, fritidshjemslærerinde, Rolfsvej 26, F (Go. 7447).
Niels Fogtmann og Irue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve strand (90 03 05).
Karl-Erik Frandsen, lærer, stud, mag., Andreas Bjørnsgade 22, K.
Ejner Gunner Frederiksen og irue, 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 Frymann og frue, konsulent, Dronningens tværgade 50, K (By. 4476).
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, Sadelmagervej 14, 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).
Åge Grumløse og frue, sekretær, GI. kongevej 140, V.
Ib Guldbrandtsen og frue, ingeniør, Via del Caravaggio 19, Milano, Italien.
Carl E. Haagensen og frue, læge, Hedevænget 52, Lyngby (87 22 10).
Kirsten Haastrup, lærerinde, Grundtvigs højskole, Hillerød.
Ellen og Tage Haastrup, seminarielektor, cand, teol., Drosselvej 42, F (10 05 40).
Hans Henning Hansen og frue, arkitekt, M.A.A., Bjerregårdsvej 8, Valby
(Va. 4668).
Robert Hansen og frue, direktør, Silkeborggade 3, 0, (Tr. 7868).
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).
Bendt Hansen og frue, kontorassistent, Emdrup Kærvej 9, NV (Sø. 1289).
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Valby (Va. 8841).
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.
Arne Hansen, repræsentant, Søndervangs allé 3, Valby.
Else Hansen, sekretær. Stærevej 61, NV (34 27 01).
Villy Chr. Hansen og frue, trykker, Hyrdevangen 54, NV (Bc. 4240).
Jens Harpøth og frue, generalauditør, Østermarievej 23, Kastrup (50 10 62).
Arne Harrekilde og frue, prokurist, GI. kongevej 90, V (Ve. 5622).
Simon Kr. Haugen og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N (No. 8921 x).
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Gunhild Haxthausen, børnehavelærerinde, Kronprinsessegade 46 C, K (By. 7247).
Fru Anna Hentze, Teglstrupvej 5, 0.
Fru Sigrid Hentze, Emdrupvej 18, 0 (Ry. 7739 x).
Ingrid Hentze, lærerinde, Voldmestergade 38, 0.
Arne Hentze, stud, mag., Voldmestergade 38, 0.
Erling Hentze, stud, mag., Emdrupvej 18, 0.
Knud Hentze og frue, adjunkt, Nørre allé 1.5 A, N.
Johs. Hertz og frue, arkitekt. Peblinge dossering 38, N (39 41 21).
Kolbjørn Hoel og frue, turistchauffør, Torvestien 54, Brøndbyøster, Hvidovre
(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, Vestermarksvej 7, Havdrup st.
Vagn Holtsø og frue, forvalter, Holsteinsgade 40, 0 (Tr. 2544 y).
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, Pile allé 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).
Verner Egon Jensen og frue, gartner, Peter Bangsvej 230, Valby (71 32 85).
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
(34 67 06).
Ole Tovborg Jensen og frue, provisor, Tesdorphsvej 35 A, F (Fa. 2157).
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).
Jens Herup Jensen og frue, styrmand, Borups allé 240, NV (34 29 59).
Otto Jensen og frue, tjener, Valby langgade 131, Valby (30 20 20).
Minna Jensen, vuggestueleder, Skottegården 65, Kastrup.
Niels Viggo Jessen og frue, cand. mag. (geolog), Østbanegade 11, 0 (Øb. 3911).
Jens J. Jessen og frue, civilingeniør, Skolebakken 40, Virum (84 85 38).
Joh. Johansen og frue, forfatter, L. I. Brandes allé 6, V (35 13 03).
Viggo Sattmann Johansen og frue, planlægningsinspektør, Bellmannsgade 31, 0
(29 54 63).
Svend Jon Jonsen og frue, tekn. assistent, Nansensgade 6, K (Pa. 7196).
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Kirsten Juel, overlærer, sekretær, Østersøgade 96, 0 (Øb. 2350).
Jørgen Jæger, adjunkt, cand. mag., Solvangsvej 22, Glostrup (96 91 70).
Vita Jæger, lærerinde, Solvangsvej 22, Glostrup (96 91 70).
H. P. Jørgensen og frue, arkitekt, Åvendingen 19, Brønshøj (Be. 7165).
Erhard Jørgensen og frue, forstander, Dronningensgade 34, K (As. 1620).
Auge Jørgensen og frue, lagerchef, Sølvgade 34 B, K.
Frode Jørgensen og frue, lærer, Kalkbrænderivej 32, Assens.
Erik Bohé Jørgensen og frue, prokurist, Fredericiagade 15, K (By. 8207).
Ebbe Kamp og frue, murer, GI. Køgevej 257 A, Hvidovre (78 56 91).
Äge H. Kampp og frue, afdelingsleder, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby (Va. 8543).
Eva Kiamtia, assistent, Strandlodsvej 84, S.
Niels Erik Kjærbølling og frue, maskinmester, Trekronergade 25, Valby
(Va. 10352).
Karl Klavsen og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV (Æg. 7421).
Otto Klemmensen og frue, murermester, Sdr. fasanvej 63, F (Fa. 3361).
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).
Georg Palmkvist Knudsen og frue, kontorassistent, Nyborggade 5, 0.
H. V. Kragh og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Valby (Va. 4048 x).
Anna Krogh, fhv. 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, Elmelundevej 5, Brønshøj.
Povl Larsen og frue, grosserer, Antoinettevej 4, Valby (Va. 8800).
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V (35 10 12).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Hvidovre (78 31 17).
Fru Ragna Larsen. Jansvej 9, S (50 81 26).
Mogens Lassen og frue, amanuensis, Bjørnsonsvej 90, Valby (Va. 9265).
Egon Laugesen og frue, ingeniør, Solvej 6, Glostrup (96 15 04).
Lundgren Launsø og frue, forretningsfører, Postparken 28, Kastrup (50 26 37).
Emil Lauritzen og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkonerallé 57, F
(Go. 7878).
Finn Laursen og frue, montør, Stærevej 63, NV (34 46 79).
Inger Riis Laursen, rekvisitør, Andreas Bjørnsgade 18, K (Su. 2485).
Bjarne Laursen, snedkerlærling, Havdrupvej 61, Brønshøj.
Annelise Lind, sminkøse, Ndr. fasanvej 250. N (Ta. 7035).
Jørgen Lorenzen og frue, fritidshjemslærer, Jens Warmingsvej 10, S (58 13 79).
Jørgen N. Lund og frue, varmemester, Vester farimagsgade 15, V (12 84 35).
Gerhard Løb og frue, disponent, Nybro vænge 50, Lyngby (87 29 51).
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brønshøj (Be. 5793 v).
Birgitte Magle, sygeplejerske, Nørrekær 12, Rødovre (75 35 78).
Hakon Mandøe og frue, valgmenighedspræst, Løngangsstræde 24, K (By. 3031).
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Holger Melhede og frue, manufakturist, Sorrentovej 16, S (Am. 2259 x).
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).
Ejgil Hallas Møller og frue, driftsleder, Jerismosevej 18, Greve strand (90 01 54).
Jon Monrad Møller og frue, lektor. Havdrupvej 62, Brønshøj (Be. 5448).
Ida Møller, lærerinde, Helgolandsgade 8, V (Ev. 35089).
Arne Møller og frue, værkfører, Frydenstrands allé 9. Hvidovre (78 57 09).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Strindbergsvej 78, Valby (Va. 8713).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hell
(He. 8856).
Kirsten Råschou Nielsen, bibliotekar, Maltevang 7, Hillerød.
Jørgen Nielsen og frue, chauffør, Helgolandsgade 2, V.
Egon Nielsen og frue, forlægger, Ved Bellahøj 10. Brønshøj (Be. 10939).
Ingemann Nielsen og frue, fuldmægtig, Berggrensgade 56. 0 (Ry. 5308).
Fru Martha Nielsen, Siciliensgade 6, S (55 78 16).
Ib Rønnest Nielsen og frue, direktør. Sdr. fasanvej 37, F (Go. 8273).
Erik Nielsen og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby (30 34 40).
Gunnar Damgård Nielsen, højskoleforstander, Ganløseparken 52, Ganløse
pr. Måløv ((03) 279 434).
Vagn Rud Nielsen og frue, kontorchef, Classensgade 67, 0 (Tr. 3087).
Jørgen Erling Nielsen og frue, major. Rigensgade 9 D, K (By. 1720).
N. C. Nielsen og true, 1. reservelæge. Blegdamshospitalet, Blegdamsvej 3, N
(Ce. 7380).
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).
Arne Noe-Nygård og frue, professor, dr. phil., Lundehave, Helsingør.
Fru Aase Nygaard, Spøttrupvej 5, F (74 63 16).
Kirsten Houmann Olesen, bankassistent, Villa »Sunny«, Røddingvej, Viborg.
Finn Olesen, stud, arch.. Kirkevej 45, Brønshøj.
Harald Olesen og frue, murerformand. Kirkevej 45, Brønshøj (Be. 3041).
Henning Houmann Olesen og frue, plantagebestyrer, Hassel vej 37, Skovlunde
(94 44 05).
Finn Ahlmann Olesen og frue, sognepræst, Stefansgade 2, N (Ta. 366).
Axel Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K (Pa. 2977 y).
Fru Ann Kryger Olsen, Blågårdsgade 44, N (35 81 42).
Åge Olsen og frue, snedkermester, Lyshøj gårdsvej 73, Valby (Va. 3682 y).
Fru Minna Orneborg, Jyllandsvej 10, F.
Aage Pedersen og frue, grosserer. Klintevej 31, Brønshøj (Be. 1006).
Hanne Pedersen, kontorassistent. Byvejen 36, Osted pr. Roskilde.
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, Terrasserne 37, Brønshøj (60 02 57).
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Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj alle 12, Tårnby, Kastrup (50 33 89).
Anita Skouboe Petersen, kontorassistent, Søliljevej 42, Hvidovre.
Poul Petersen og true, montor, Ryttergårdsvej 18, Farum (95 12 48).
Ulla Kjærgaard Petersen, prokurist, Nyskiftevej 50, Rødovre.
Vagn Petersen og frue, rangermester, Sibbernsvej 5, Valby (30 52 53).
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 (39 59 91).
Kaj Vilh. Poppe-Petersen og Irue, fuldmægtig, cand. mere.. Virginiavej 2, F
(Go. 4333).
Ingrid Portisch, 8941 Oberlandholz Schule, Kreis Memmingen. Vesttyskland.
Pål Istvån Postås og frue, svagstrømsingeniør, Sortedam dossering 61 C, 0.
Othmar Poulsen og frue, civilingeniør, Amaliegade 36, K (Pa. 6142).
Knud N. Rasmussen og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0
(Tr. 2911).
Jens Ishøy Rasmussen, Sølystvej 7, Klampenborg.
Jørgen Hvidtleldt Rasmussen og Irue, ingeniør, Kamstrupvej 40. Vanløse
(70 62 40).
Stig Munkgaard Rasmussen og frue, læge. Lille strandstræde 12 A K (Mi. 662).
Valdemar Ree og frue, direktør, Liljen 1 D, Albertslund.
Majken Ritzau, ekspeditør, Aggersborggade 9. 0 (Øb. 9859 v).
Peter Rose og frue, murermester, Pragtstjernevej 10, NV (69 45 61).
Finn Rowold. stud. jur.. Flinterenden 7, S.
Jens Rykind-Eriksen og frue. stud, jur., Kcjlstruplund 9, Birkerød (81 31 49).
Bjarne Grüner Røddik og frue, afdelingsleder, Vesterfælledvej 49, V (Lu. 5501).
Karin Röh, lærerinde, Ganløseparken 52, Ganløse pr. Måløv ((03) 279 434).
Rolf Rønne og frue, fotograf, Rønnebærvej 71. Holte (FIo. 1578).
Ellen Rørbeck, sekretær, Langelandsvej 47 A, F (Go. 8483).
Anne Sandvej, lærerinde, Grenhusene 123, Hvidovre (78 07 69).
Jørgen Schleimann og Irue. 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).
Lone Schulz, lærerinde, Søhuse 7, Bagsværd (98 32 50).
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).
Aase Sindberg, kontorassistent, Gammeltoftgade 6, K (12 70 32).
Bent Skaffer og frue, fabrikant, Rantzausgade 2, N (35 21 46).
Einar Skeie og frue, læge, Dr. Priemcsvej II. V (Ev. 1142).
Bjarne Skjaldgaard og frue, tandtekniker, Zinnsgade 7, 0 (Tr. 5304).
Else Skov, lærerinde, Bakkegårds allé 6, V (Hi. 1249).
Torrild Bech Sommer og frue, grosserer, Dag Hammerskjölds allé II, 0
(Tr. 4612)
Iver Stampe, stud, jur., Sylviavej 6, Valby.
Conrad Storgård og frue, mejeriejer, Mølleallé 16, Valby (Va. 9320 x).
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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, Ry parken 30, 0 (Ry. 4345 x).
Gunnar Svensson og frue, lærer, Nakskovvej 112, Valby (30 67 20).
Niels Søe og frue, præst, Ved Sønderport 9, S (Su. 3012).
Asger Søndergård, stud, mag., 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).
Herluf Thieden og frue, læge. Dybekær 23 B, Brønshøj (94 07 79).
Svend Aage Thiim og frue, kasserer, Bernstorffsvej 96, Hellerup (He. 9660).
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).
Gudrun Marie Thordsen, børnehavelærerinde, Ourøgade 19, 0 (29 35 91).
Niels Thorup og frue, disponent, Kochsvej 4, V (Ev. 5687).
Ingolf Tomasson og frue, akademiingeniør, Bispevangen 6, Ballerup (97 39 43).
Claus Topsøe-Jcnsen og frue, civilingeniør, Wiedeweltsgade 51, 0 (Tr. 1780).
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).
Jaakko Lennart Wahlsten og frue, minemekaniker, Bådsmandsstræde 31, K
(Su. 57).
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 (Go. 794).
Karlo Wilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby (Va. 5264).
Poul Wilhelmsen, studerende, Cæciliavej 48, Valby.
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.
Finn Zehngraff, tekniker, Jagtvej 15, N.
H. Hieronymus Zeuthen og frue, præst, Roasvej 60, Ballerup (97 27 12).

ILLEMANN

