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BORDINGS FRISKOLE

1967

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.)

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, forestiller
Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling hver mor
gen flyver 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 un
der flugten ser frem, men den anden tilbage, hænger det sammen med det, de
er udtryk for. Thi Hugin betyder »huen«, tanken, der flyver til verdens ende
for at opdage og erobre nyt land for menneskeånden, med andre ord udsynet
og fremsynet, mens Munin, der ser tilbage, er mindets fugl. Begge fugle er lige
nødvendige, når det gælder om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøje
lige til at glemme den ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine
minder og i historien, 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 ver
den 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 tilfælde
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 affektions
værdi, 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.

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.
Kontorchef Erik Anker-Møller, sekretær.
Arkitekt Curt L. Bossov, næstformand.
Direktør Helge Clausen.
Fuldmægtig H. V. Kragh, kasserer.
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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. februar
et årligt medlemsbidrag på 14.00 kr. for ægtepar og 9,00 kr. for enkelt
medlemmer, hvortil kommer 4,00 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:
Direktør Helge Clausen, fru Inge Tovborg Jensen, arkitekt H. P. Jør
gensen, res. kapellan Axel Jacobsen og civilingeniør Tom Christensen.

Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet i 1956 med det formål at støtte skolen og arbejde for, at den
kunne få egen bygning, hvilket lykkedes i 1964. I forbindelse med den
fortsatte restaurering af bygningerne og indretning af særlokaler er der
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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 gl. 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 Klitgaard. formand, murer
formand Harald Olesen, arkitekt H. P. Jørgensen og disponent Gerhard
Løb, kasserer.

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 I. realklasse.
Biologi med 1., 2. og 3. realklasse. Historie med 2. og 3. realklasse.
En fortælletime med I. klasse.
Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, gym
nastik, håndarbejde og formning. Dansk, regning, bibelhistorie og
Danmarkshistorie med 2. klasse. Klasselærer for 1. og 2. klasse.
Anne Sandvej: Dansk, oplæsning, bibel- og verdenshistorie med 3. klasse.
Dansk og engelsk med 2. realklasse. Klasselærer for 3. klasse.
Karen Andersen: Nordens historie, geografi og regning med 3. klasse.
Dansk, oplæsning, Nordens historie og geografi med 4. klasse. Reg
ning og Nordens historie med 7. klasse. Geografi med 1., 2. og 3. real
klasse. Klasselærer for 4. klasse.
Vita Jæger: Dansk, oplæsning og engelsk i 5. klasse. Engelsk og reg
ning i 6. klasse. Tysk i 2. realklasse. Klasselærer for 5. klasse.
Ingrid Hentze: Dansk, oplæsning. Nordens historie og geografi med 6.
klasse. I øvrigt særundervisning. Klasselærer for 6. klasse.
Else Marie Bundgård: Engelsk med 4. klasse. Dansk, oplæsning, tysk og
geografi med 7. klasse. Tysk med 6. klasse, 8. klasse, 1. og 3. real
klasse. Klasselærer for 7. klasse.
Kirsten Juel: Biologi med 4. klasse. Husgerning med 7. og 8. klasse. Reg
ning med regnskabsføring med 8. og 9. klasse. Maskinskrivning med
9. klasse. Klasselærer for 8. klasse. I øvrigt sekretær.
Tage Bording: Regning med 4. og 5. klasse. Nordens historie og geografi
med 5. klasse. Sløjd med 6. klasse. Orientering med 8. klasse. Dansk,
skrivning og orientering med 9. klasse. Historie med 1. realklasse.
Klasselærer for 9. klasse.
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Knud Huus: Engelsk med 7., 8. og 9. klasse og 1. realklasse. Latin med
2. realklasse. Fransk med 3. realklasse. Klasselærer for 1. realklasse.
Andreas Friberg: Naturlære med 6. klasse. Naturlære og matematik med
7. og 9. klasse. Naturlære, regning og matematik med 1., 2. og 3. real
klasse. Klasselærer for 2. realklasse.
Lone Schultz: Gymnastik med pigerne i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse, 8.-1.
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') Valgfrit.
2) Ikke latinlæsende får 2 timer dansk.
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realklasse, 9.-2. og 3. realklasse. Dansk og skrivning i 8. klasse og 1.
realklasse. Dansk og engelsk i 3. realklasse. Klasselærer for 3. realklasse.
Ove Pedersen: Gymnastik med drengene i 2.-3. klasse, 4.-5. klasse, 6.-7.
klasse, 8.-1. realklasse, 9.-2. og 3. realklasse. Sløjd med drengene i
5. og 7. klasse, 8.-1. realklasse og 9. klasse. Værkstedsfag med dren
gene i 8.-9. klasse.
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3) Valgfrihed mellem husgerning og maskinskrivning.
4) Valgfrihed mellem husgerning og formning.
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Karin Ri)h: Sang, musik og formning med 2., 3., 4. og 5. klasse. Sang
og musik med 6. klasse. Maskinskrivning i 8. klasse. Tysk i 9. klasse.
Ida Moller: Sang med 1. klasse. Formning med drengene i 2.-3. klasse.
Formning med 6. og 7. klasse.
Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og pigerne i 2.—.3. klasse,
4.-5. klasse og 6.-7. klasse. Vævning, stoftryk etc. med pigerne i 8.
og 9. klasse.
Ellen Haastrup: Gymnastik og formning med 1. klasse. Gymnastik med
pigerne i 2.-3. klasse. Kjolesyning med pigerne i 5., 6. og 7. klasse
samt 1. realklasse. Formning med 1. realklasse og med 8.-9. klasse.
Rita Bording: Kjolesyning med pigerne i 8.-9. klasse.

Skolens sekretær: Fru Kirsten Juel, Østersøgade 96, 0. (ØB 2350).
Skolens rådgivende psykolog, cand. psych, fru Anne Jacobi træffes ef
ter aftale (87 52 48).
Skolelæge: Amtslæge, dr. med. Palle Hjorth, Emil Chr. Hansensvej 2, F.
(GO 6988).
Skolebetjent: Arne Andersen. Østersøgade 88, 0. (TR 4209).

Elevarbejde
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Undervisningspligten

Vi har som bekendt undervisningspligt i Danmark, ikke skolepligt. Når
blot børnene får en undervisning, der - for at bruge grundlovens egne
ord — »står mål med, hvad der almindeligt kræves i folkeskolen«, har
forældrene fuld frihed til at bestemme, under hvilken form denne
undervisning skal foregå. Man har lov til selv at undervise børnene,
hvis man vil, man kan slutte sig sammen med ligesindede forældre og
i fællesskab med dem ansætte en lærer eller lærere og indrette en eller
anden form for skole, man kan sætte børnene i en forhåndenværende
privatskole, og man kan endelig sætte dem i den offentlige skole. Det
sidste gør langt de fleste, men det forekommer mig indlysende, at de
andre muligheder må være til stede, ikke blot rent teoretisk, men også
i praksis, hvis man skal kunne tale om et sandt demokratisk samfund.
Ikke desto mindre behøver vi ikke at gå langt uden for vort lands
grænser for at finde skoleforhold af anden art, tilmed i os nærbeslægtede lande. Hverken i Sverige eller i Norge, og navnlig da ikke i det sid
ste land, har man været velvillig stemt overfor ønsket om, at forældrene
skulle kunne tage sagen i deres egen hånd, med det resultat at mulig
hederne for at kunne oprette private skoler her har været yderst små.
Og den tanke, at forældrene selv skulle have lov til at undervise deres
egne børn, hvilket vitterligt har fundet sted i Danmark i et vist omfang
og finder sted, er i disse lande vistnok helt utopisk.
Vi har i det hele taget i Danmark i de sidste 100 år haft langt mere
sans for personlig frihed - og dermed også for personligt ansvar - på
det åndelige livs områder, både i skole og kirke, end man vistnok har
haft de fleste andre steder. Der er heller ingen tvivl om, at det hænger
sammen med Grundtvigs vældige indsats, der mere eller mindre er gået
os i blodet, dog ikke uden kampe med en oprindelig stivsindet embeds
stand, på en sådan måde, at det i stigende grad har været med til at
præge vor lovgivning på de nævnte områder.
Og friheden har givet bonus. Ikke blot har den kaldt på ansvarsfølelse
og selvstændighed, ikke blot har den skabt liv og røre i vide kredse
landet over, men de frie skoler har også gentagne gange givet den
offentlige skole frugtbare impulser.
Nu er man imidlertid for alvor og på højeste plan begyndt at drøfte
betimeligheden af en udvidelse af undervisningspligten fra de hidtidige
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7 är til 8—9 eller 10 år. Jeg kan ikke se rettere, end at det vil være et
afgørende brud med den hidtidige frihedslinje i dansk skolelovgivning.
Dertil kommer, at det synes helt unødvendigt. Spørgsmålet var fremme
for en del år siden, men der var dengang åbenbart ikke flertal i folke
tinget for en gennemførelse al sagen. 1 de mellemliggende år er der sket
det, at de nye 8. og 9. klasser har fået en succes, der ligger ud over,
hvad man vistnok nogetsteds havde drømt om. Ca. 90 % af eleverne
fortsætter frivilligt skolegangen efter det 7. skoleår, og et meget stort
og stigende antal af disse går ligeledes videre i det 9. og efterhånden
også i det 10. skoleår. Hertil kommer yderligere dem, der direkte fort
sætter i efterskolerne, og som ikke er medregnet i de ovennævnte 90 %.
Der ligger en meget stor værdi både for skolerne og eleverne i, at det
hele principielt er frivilligt i disse år. For skolerne er sagen klar. Det er
en uomtvistelig fordel for arbejdet og hele atmosfæren i klassen og der
med for de øvrige elever, at en elev, der ikke længere har lyst til at gå i
skole, kan trække sig ud af det. Det er ikke småting af fortræd, der kan
voldes af en uvillig elev, der mod sin vilje er tvunget til at være i skolen.
Men selv om de ikke gør fortræd, findes der faktisk mennesker, for
hvem det er noget af en lise at kunne beskæftige sig med andet end
skolegang i disse år. Jeg kender selv flere eksempler, også fra de aller
sidste år, på store drenge, som opførte sig absolut pænt i skolen, og som
også passede deres arbejde, men for hvem det samtidig var noget af en
plage at gøre det. De så med længsel hen til den dag, hvor de kunne
gå ud af skolen, f. eks. ved udgangen af 8. klasse, og ind i noget andet.
Og jeg har hver gang følt det som noget helt rigtigt overfor disse børn
og deres forældre, at jeg kunne sige til dem, at de var ikke bundet til at
gå i skolen længere, end de ønskede.
Skolen bør være et tilbud og ikke en tvang. Det er glædeligt, at så
mange benytter sig af tilbuddet, men det berettiger ikke til at tvinge de
forholdsvis få, der sikkert i øjeblikket ville få mere ud af at beskæftige
sig med noget andet. Ja, men burde de så ikke have denne frihed også i
de egentlige barneår, hvor undervisningspligten hele tiden har været
gældende? Muligvis, men der er dog en afgørende forskel på netop de
egentlige barneår, hvor man fra naturens side på en helt anden måde
er indstillet på at leve under forældrenes og de voksnes myndighed og
bestemmelse, og så årene i pubertetstiden, hvor ens egen personlighed
så småt begynder at spire frem og at ville gøre sig gældende. Man kan
prøve at snakke fornuftigt med børnene i den alder, og man vil i reglen
kunne nå vidt i så henseende, men i sidste ende vil en tvang, der føles
urimelig hos børnene, netop i disse år alt for let kunne avle trods af
uheldig art.
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Det er en lykke for alle parter at kunne sige til disse børn og til deres
hjem: I har jeres fulde frihed til at gøre, hvad I selv finder bedst. Og når man vil skyde skolen i skoene, at den i så fald har spillet fallit,
fordi den ikke har kunnet fange eller fastholde børnenes interesse, så
vil jeg svare, at skolen naturligvis til enhver tid må gøre alt, hvad den
magter, for at komme eleverne i møde, hvor forskellige disse så end er,
men selv den bedste skole vil utvivlsomt komme til at opleve, at der er
elever, den ikke kan fange, lige meget hvad den gør, ganske simpelt
fordi de har fået trang til noget, der ligger udenfor al skolegang, nemlig
et møde med livet udenfor.
Hvis jeg var folketingsmand eller minister, ville jeg betænke mig
mere end to gange på at knægte en frihed, man hidtil har haft. Man vil
derved let kunne komme til at slå nogle muligheder i stykker, er det end
kun for de få. Men også for de mange, der ønsker at fortsætte, kan man
godt komme til at slå noget i stykker, fordi der rent psykologisk ligger
noget frugtbart i at gøre noget, man ikke uden videre er tvunget til.
Når man først er kommet til skels år og alder, har man i almindelighed
ikke megen respekt for det, man skal. Hvis det derimod er noget af et
privilegium, som man får lov til, ligger det straks helt anderledes. Der
med mener jeg naturligvis ikke, det skal være et privilegium af økono
misk eller lignende art at gå i skole; det skal tværtimod være et tilbud
for alle uden undtagelse, men hvis børnene og de unge kunne gå til det
med lidt af den fornemmelse, at det er et slags privilegium, ville meget
være vundet.
Hvorfor er man da fra visse sider så ivrig for at få undervisnings
pligten udvidet? Jeg ville til nød kunne forstå det, selv om jeg absolut
ikke ville kunne godkende tanken, hvis kun en mindre del af børnene
over 14 år fortsatte skolegangen. Så ville der i det mindste være en vis
mening i det. Men som udviklingen har formet sig, synes det temmelig
overflødigt at gøre den fortsatte skolegang til en pligt og det vil jo sige en
tvang. Den lille procentdel, som nu går ud, og som tilmed formodentlig
vil blive mindre år for år, ville man næppe få megen glæde af at be
holde, snarere tværtimod, og jeg tror som antydet så meget på frihedens
betydning i denne sag, at jeg heller ikke kan forestille mig, at man vil
gøre de pågældende børn nogen virkelig tjeneste ved det.
Henvisningen til at man i en række andre lande allerede har indført
eller er i færd med at indføre udvidet undervisningspligt, og at Dan
mark ikke må komme bagefter her, er naturligvis ikke noget brugbart
argument, så længe man ikke har kunnet påvise, at dansk ungdom som
helhed er dårligere oplyst end ungdommen i de pågældende lande. Vi
har til gengæld en vidt udbredt tradition for deltagelse i forskellige
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former for frivillig ungdomsundervisning, som man næppe finder mage
til ret mange andre steder. Vi kan lære meget af andre lande, men på
ungdomsundervisningens område ville det utvivlsomt være mere frugt
bart, om de andre i højere grad lærte af os og i stedet lod tvangen fare.
Et argument, der spiller en rolle, er påstanden om, at der er børn, der
gerne vil fortsætte i skolen, men som ikke må for deres forældre, fordi
disse ønsker, at børnene skal ud at tjene penge med det samme. Derfor
skal undervisningspligten forlænges, så man kan beskytte disse børn
mod deres forældres udnyttelse af dem.
Jeg tør ikke afvise, at der virkelig eksisterer sådanne hjem, men det
kan næppe være mange, hvad procenttallene jo også viser. Jeg tror, man
vil komme til at gøre meget mere uret og mere fortræd ved af den grund
at ville skære alle over en kam. Hvor der er frihed, vil der altid være
fare for, at der er nogle, der misbruger den, men den risiko må man
løbe, her som andre steder. Det er nu engang den risiko, der knytter sig
til selve demokratiet. Jeg tvivler ikke på, at danske forældre som helhed
vil kende deres ansvar, og jeg finder i alle tilfælde, at det er en dårlig
udvej at ville umyndiggøre alle forældre på det punkt, fordi der er
nogle, der svigter.
Det er naturligvis et lyspunkt, hvis en forlænget undervisningspligt
gennemføres på en sådan måde, at der bliver mulighed for at bryde af
et års tid, og at der desforuden bliver frit valg mellem de forskellige
skoleformer. Men den bedste løsning vil være at bevare den frihed, vi
har hævd på.
Vi har en gang før i vort folkestyres historie gjort et demokratisk til
bageskridt. Det var i 1866, da man indførte den reviderede grundlov.
Resultatet blev en langvarig kamp, der tog kræfterne, så der blev for
lidt til overs til den reformlovgivning, der ellers var brug for. Det skulle
nødig gå sådan igen. Der er nok at bruge kræfterne til, når vi tænker
på den voldsomme udvikling, der har fundet sted inden for skolens ver
den i de seneste år. Lad dog den udvikling fortsætte ad samme frugt
bare bane som hidtil, d. v. s. ad frivillighedens vej. Det er vanskeligt at
se, at indførelse af tvang skulle give bedre resultater. Et indgreb af den
art vil tværtimod meget nemt kunne give bagslag, og det vil næsten
uundgåeligt forringe undervisningsvilkårene for de aldersklasser, der er
tale om.
Man taler om, at det moderne samfund kræver mere viden og større
indsigt på mange områder end den, man kunne klare sig med før, og
det er vel rigtigt nok. Derfor gælder det om at udbygge skolevæsenet af
alle livsens kræfter, både det offentlige og de forskellige former for pri
vate skoler. Det er samfundets opgave at sørge for, at tilbuddene er der
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i tilstrækkeligt omfang og på forskellig måde. Men ansvaret for om tilbuddet modtages må lægges hen til den enkelte og det enkelte hjem, hvis
der skal komme noget godt ud af det. Ordsproget siger, at vel kan man
drive en okse til vands, men ikke til at drikke, og det gælder også her.
Der må være en vis trang; ellers kommer man ingen vegne. Og det er
ingen ualmindelig erfaring, at trangen først for alvor vågner i 18-20 års
alderen eller måske endnu senere. Lad der være alle mulige tilbud hele
vejen igennem, men lad der være frihed for den enkelte til at tage imod
på det tidspunkt, hvor sindet er parat til det. En utidig undervisnings
pligt vil kunne bevirke, overfor nogle i det mindste, at de får afsmag
og mister lysten til at komme igen, når tiden ellers ville være inde.
Frede Bording.

Elevarbejde
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Skoleåret 1966-67

15. aug.: Sommerferien er forbi, og vi begynder skolen.

18. -23. aug.: Lejrskole i Slesvig med 7. klasse, 8. klasse og 1. realklasse
under ledelse af Else Marie Bundgård. Karen Andersen og Frede Bor
ding.
25. aug.: Modtagelse af den nye 1. klasse med deres forældre.
6. sept.: Forældremøde, hvor Frede Bording talte.

21. sept.: Alle klasser med undtagelse af 1. og 2. klasse på ekskursion.
3.-4. klasse: Ruinerne under Christiansborg Slot. 5. klasse: Carlsberg.
6. klasse: Nationalmuseet. 7. klasse: Frihedsmuseet. 8. klasse: Gutenberghus. 9. klasse: Rådhuset. 1. realklasse: Burmeister og Wain. 2. real
klasse: Teatermuseet. 3. realklasse: Geografisk og geologisk tur til
Kregme.
27. -28. sept.: Forældredage på skolen, hvor undervisningen i øvrigt gik
sin vante gang.
2. -5. okt.: Besøg af Göteborg högre samskolas 9. klasse under ledelse
af Karin Nyqvist og Sven Dahl. Svenskerne så den kgl. porcelænsfabrik,
var på byvandring i den indre by, og en eftermiddag var de sammen
med deres danske kammerater - og værter - på tur til Frederiksborg
slot. I øvrigt fulgte de også en række af vore timer på skolen.

8. nov.: »Åbent hus«. Frede Bording fortalte om Hroar og Helge.

18. nov.: Repræsentanter for gamle elever mødtes for at drøfte mulig
hederne for afholdelse af et elevmøde.
1. dec.: Konsultationsaften på skolen, hvor forældrene mødte op i stort
tal.

21. dec.: Juleafslutning kl. Il i Esajaskirken, hvor skolens kor sang,
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Frede Bording talte, og sognepræst Erik Damm forrettede altertjenesten.
Kl. 19-23 julefest i festsalen på Polyteknisk læreanstalt med ca. 600
deltagere. Hallen i Grundtvigs hus har i mange år dannet rammen om
vore julefester, og for nogle var det med lidt vemod, at vi - på grund
af pladsmangel - måtte søge andet steds hen. Men den store og smukke
sal på Polyteknisk læreanstalt rummer så mange fordele, så når begyn
dervanskelighederne først er overstået, vil vi sikkert blive glade for det
nye sted. 7. klasse opførte en af Holbergs komedier: »Julestuen«. Bort
set fra fælles kaffebord formede festen sig på sædvanlig vis med sang,
kor, leg og dans og nisseoptog med uddeling af godteposer etc.

5. jan.: Skolen begynder på ny efter juleferien.

10. jan.: »Åbent hus«. F. B. fortalte om Thors rejse til Udgårdsloke.
21. jan.: Hyggeligt samvær med gamle elever. Stor interesse for at af
holde et elevmøde til efteråret.

26. jan.: Klasseforældremøde for 5., 6. og 8. klasse.
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7. feb.: Klasseforældremøde for 2. og 3. klasse og 1. realklasse.

15. feb.: Ekskursionsture. 2. klasse: Danmarks Akvarium. 4. klasse: By
vandring i den ældre del af byen. 5. klasse: Det lille Teater. Trylle
kunstneren. 6. klasse: Ruinerne under Christiansborg slot. 7. klasse: Den
kgl. porcelænsfabrik. 8. klasse: Politikens hus. 9. klasse: Trifolium. 1. re
alklasse: Trifolium. 2. realklasse: Maleriudstilling på Glyptoteket. 3. re
alklasse: Overværede en forhandling i folketinget.
16. feb.: Klasseforældremøde for 1., 7. og 9. klasse.
2. marts: Klasseforældremøde for 4. klasse og 2. og 3. realklasse.

7. marts: »Åbent hus«. F. B. fortalte om Thors kamp med jætten Hrungner.
4. april: Skolens 22 års fødselsdag. Dagen markeredes på skolen ved un
derholdning af forskellig slags.

5. april: Repræsentanter for gamle elever mødte på skolen for at drøfte
programlægning af elevmødet d. 17. sept.
6. april: Gymnastikstævne i Idrætshuset kl. 19-22. Stævnet var arran
geret af Foreningen af friskoleledere i Storkøbenhavn og købstæ
derne og blev en succes. Ca. 400 elever fra 12-13 skoler - deriblandt
en fra Odense - deltog aktivt, og desuden overværedes stævnet af ca.
1000 tilskuere, hvoraf de fleste var forældre. Programmet klappede fint
og var meget afvekslende. Ind imellem var der solooptræden af mester
gymnaster og af folkedansehold. Fjernsynet havde dagen i forvejen væ
ret på skolen og bl. a. optaget vore 2. og 3. klasse piger, der under fru
Haastrups ledelse viste sanglege. Desværre fandt udsendelsen sted sam
me aften, stævnet blev holdt, så vi så den ikke på skærmen.

26. april: Skriftlig eksamen begynder for 3. real, 9. klasse og 2. real.
1. maj: Skolen sluttede kl. 11, hvorefter lærerne tog på udflugt til Historisk-arkæologisk forsøgscentrum i Lejre.
5. maj: 22 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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5. -9. maj: 7. klasse på tur til Jylland under ledelse at Karen Andersen
og undertegnede, hvor vi besøgte Hedegaards friskole.
20. -21. maj: De sjællandske friskolers sommermøde, der i år fandt sted
her i København. Mødet blev atter i år en god oplevelse, som man kunne
unde mange flere forældre at være med til.

27. maj: 5. og 6. klasse var på ekskursion til forsøgscentret i Lejre un
der ledelse af Ingrid Hentze og Else Marie Bundgård.
30. maj: Genbesøg af Hedegaard friskole, der var på gennemrejse til
Bornholm.
30. maj: Forældremøde med generalforsamling i såvel den selvejende
institution som foreningen Bordings friskoles venner. Se referaterne an
detsteds i årsskriftet.

5. -9. juni: Besøg af elever fra Gottorpskolen i Slesvig, der indkvarteredes
hos en række af vore elever fra 7. klasse.
7. juni: 4. klasse var med Vita Jæger på tur til Klampenborg Dyrehave.

13. juni: Musikaften arrangeret af Karin Röh, hvor sangkoret og fløjte
koret sang og spillede for deres forældre.
14. juni: Sidste eksamensdag for 9. klasse og 3. realklasse. Begge klas
ser har som helhed udført et godt arbejde i årets løb og opnået gode
resultater.
17. juni: Afslutning på skoleåret. Afslutningshøjtideligheden fandt sted
kl. 11 i festsalen, der var tætpakket med børn og forældre. Sangkoret
sang under Karin Röhs ledelse, og Frede Bording talte. Derefter fik di
mittenderne deres beviser overrakt og kvitterede både med taler og ga
ver. Festen - og skoleåret - sluttede med, at vi traditionen tro sang mid
sommervisen. Om aftenen fejrede lærere og forældre i fællesskab de ny
bagte kandidater.
1. B.
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Vedrørende ekskursioner

1. real har skrevet stile om ekskursion, og i disse kommer forskellige tan
ker til udtryk. Bente skriver således:
». . . Hvis en ekskursion skal give godt udbytte, bør den planlægges
omhyggeligt. Man må planlægge selve rejsen, vælge det rigtige mål og
tilrettelægge turen fornuftigt. Det er også meget vigtigt, at man sætter
sig grundigt ind i det, man vil studere på turen, så er man klar over,
hvad man især skal lægge mærke til ...
. . . Ekskursion er efter min mening et meget vigtigt led i under
visningen. Ved at se tingene i virkeligheden og ikke blot læse om dem,
får man et meget bedre indtryk af dem, og man husker meget bedre,
hvad det drejer sig om. Man vil altid senere have et indtryk af det, man
har set med egne øjne, og hvis man glemmer noget, kan man slå op i
sin rapport, og man vil næsten kunne genopleve turen . . .«

Finns tanker går i en helt anden retning. Hør blot:

»Jeg vil foreslå en hel ny og uprøvet vej: Sommerfuglejagten. Den kunne
forløbe således: Mandag morgen er hele skolegården fuld af børn be
væbnede med diverse remedier til indfangning af sommerfugle: fiske
net, køkkensier, gamle underbukser på pind o. s. v.; desuden kasser til
opbevaring af sommerfuglene. Sommerfugle kan som bekendt flyve, så
for at undgå nedslagtning, er det bedst med kasser (husk endelig hul
ler i kasserne, så vi undgår vrøvl med Dyreværnet). Børnene proppes
ind i busserne (husk at lukke vinduerne af hensyn til arme, ben o. lign.).
Busserne kører til stedet, rystende under børnenes højlydte repetering
af den blå og røde sangbog.
Ved ankomsten myldrer horderne under vilde kampråb ud af bus
serne; de lidt mere stivbenede lærere kommer bagefter. Så går den vilde
jagt!!! Forstanderen sidder bøjet over sit net, pludselig kommer en ube
stemmelig masse buldrende (massen viser sig senere at bestå af 100%
blodtørstige elever). Knarks!! Kassen er knust, alle sommerfuglene er
mast. Snøft!! Og der var endda et fint eksemplar af den, efter jagten,
så sjældne pieris brassicae; folk, der ikke har fulgt med i biologien, ken
der den som kålsommerfugl . . .
16
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. . . Selvom man måske ikke ser sommerfugle på den egn de næste hun
drede år, har børnene dog haft en stor »videnskabelig« oplevelse, om
ikke andet, har de haft rig lejlighed til at studere lærernes ansigtsudtryk
og interessante sprogbrug ved eventuelle sammenstød . . .
. . . For at vende tilbage til ordet ekskursion vil jeg lige bemærke, at
der i den engelske ordbog under ’excursion’ står følgende: ”Journey
with intention of returning”, man må derfor sørge for at få alle ungerne
med tilbage«.

Måske er det væsentligste med hensyn til ekskursion sagt med det, som
Bente slutter sin stil med: »Ekskursioner kan også på en helt anden måde
være til gavn: Læreren og eleverne lærer hinanden bedre at kende, og
der skabes et sammenhold i klassen, som man ikke opnår, hvis man kun
er i forbindelse med hinanden i skolen«.

5. klasse har i løbet af skoleåret 1966—67 været næsten 10 gange på Na
tionalmuseet. Vi har været igennem grønlandske afdeling og Danmarks
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oldtid: Stenalder, bronzealder og jernalder. Inden vi tog ind på museet,
gennemgik vi på skolen den afdeling, vi skulle se. Jeg fortalte, og bør
nene læste mindre bøger, hvorefter de besvarede spørgsmål i forbindelse
med emnet.
Inde på museet blev børnene delt op i små grupper, som fik udleveret
forskellige opgaver, de skulle løse. F. eks. skulle de tegne nogle grøn
landske dragter og fortælle, hvad de var lavet af, eller de tegnede sten
økser, pilespidser o. s. v. og fortalte om deres brug. Efter et par besøg
havde børnene vænnet sig til arbejdsgangen og gik selv hurtigt i gang
med deres opgaver på museet. Når en afdeling var gennemgået, f. eks.
bronzealderen, brugte vi et besøg til at vise afdelingen for hinanden.
Nogle havde jo kun set egetræskisterne, andre havde mest opholdt sig
i rummet med solvognen. Nu viste jeg rundt, og når vi kom til de ting,
børnene havde tegnet og skrevet om, fortalte de for hinanden.
Det er mit indtryk, at de kom til at holde meget af denne form for
museumsbesøg. At de fleste oplevede og lærte noget af det, er jeg over
bevist om.
1. H.

Hør, hvad en af pigerne, Ingrid, skrev om besøgene:
Af vore ture til Nationalmuseet syntes jeg bedst om dem til Stenalderen.
Stenalderen er delt op i to grupper, ældre-stenalder fra ca. 10000 f. kr.
til ca. 2500 f. kr. og yngre-stenalder fra ca. 2500 til ca. 1500 f. kr.
Når man går ind i et rum med pilespidser kan man godt se at Dan
mark var delt i flere landsdele.
Man kan se at f. eks. pilespidser fra Sjælland er langt bedre end dem
fra Jylland.
Når man går fra rum til rum kan man se hvordan redskaberne for
andrer sig. Især lægger man mærke til økserne som begynder meget
klodsede med hakker og ser hvordan de efterhånden bliver fine og
blanke.
I stenalderen lavede man mange ravsmykker som man handlede med
til grækere og romere.
I stenalderen kom de første både. Ved at gå på Nationalmuseet syn
tes jeg vi har lært at se hvordan de boede og hvad tøj de havde på, og
jeg kan godt lide at gå på Nationalmuseet.
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19

Skolens fødselsdag
Den 4. april. — 22 år.

Vi begyndte med morgensang, det gør vi altid. Bagefter så vi en dyrefilm som hed Skoven, den kunne have været mere spændende f. eks.
med en musvåge, der angriber en mus eller noget andet af den slags.
Så kom 4. klasse med en fødselsdagssang som Bording ikke forstod
et kuk af, men jeg tror nu, at han har en tier i øret!
Så kom 3. real med en rigtig bondediskussion på godt gammelt sjæl
landsk, det var sjovt. 2. real kom med et vikingespil om mjødhunger
og en ugift kongedatter. Det var Harald Lårfagers smukke datter.
Det næste var det bedste, en opera opført af Ida Møller, Tage og
Bording. Den handlede om en smuk ung kavaler, som ville have en ung
og dejlig pige. Så kom der en ond og uhyggelig tyk herremand som også
ville have pigen. Hug! sagde det og så var der ikke mere herremand
tilbage!
Bagefter var der pølser og sodavand i klassen. Der var også en gang
støjende pop i gården. Der var også en flot gymnastikopvisning.
Og så blev frimærkefridagen vundet af 4. klasse. Se, det var en god
fødselsdag.
Regner — 4. klasse.

Tegnet af Tonny, 4. kl.
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Turen til Hedegård
Vi havde længe glædet os til turen, så det var et forventningsfuldt rej
sehold, der mødtes om fredagen på Hovedbanegården. Rejsen derover
gik godt, men så kom det spændende. Hvem skulle man indkvarteres
med og hos hvem? Jeg var nu heldig. Jeg skulle bo hos en vældig flink
familie sammen med Klaus M. Familien bestod af 6 børn og fader og
moder. Desuden var der en karl, som hed Alfred.
Om lørdagen gik vi ud til en gård, som hed Sdr. Hovedgård, og der
blev vi vist rundt i bygningerne. Om eftermiddagen var der terrænløb
i Hedegårds omgivelser, og om aftenen mødtes vi i forsamlingshuset,
hvor man sang, spiste lagkager og så film om en vandring ad Hærvejen
fra Viborg til Ejderen.
Om søndagen skulle vi på bustur. Det første sted vi gjorde holdt ved
var Margretediget, men det var vel nok skrumpet ind i tidernes løb.
Jeg havde forestillet mig et forsvarsværk, og så ser man en vold på
knap 1 meters højde. Det næste sted, vi standsede ved, var Tinnet Krat
med Gudenåen og Skjern å’s udspring. Desværre var Skjern å’s udspring
tørlagt, så det så vi ikke. Derefter tog vi til Jelling, hvor vi så Jellingstenene og Gorms og Tyras høje. Vi var også inde i Jelling kirke, hvor
vi så en udgravning af den kirke, som havde været der før. Efter at
nogle havde skrevet sig ind i kirkens gæstebog, tog vi til Fårup sø,
hvor vi spiste vores mad, og derfra tog vi til Grejsdalens kirke. Den
var meget moderne, og om den er køn, kan man diskutere. Så kom vi
til Engelsholm slot, hvor Bording engang startede en højskole sammen
med sin svoger. Denne svoger viste os slottet og fortalte os dets historie.
Derefter tog vi hjem til Hedegård, hvor der så var en meget underhol
dende fodboldkamp, som vi tabte. På Sdr. Hovedgård havde vi fået lov
til at holde bal, men vi skulle allerede være hjemme kl. 10.
Om mandagen tog vi til Herning, hvor vi så et trikotage-museum. På
museet fandtes nogle forskellige maskiner, som var brugt til at bearbejde
ulden med. Derefter var vi nede i nogle gamle huse, hvor voksfigurer
sad og spandt og strikkede. Da vi havde spist vores mad, tog vi ud til
skjortefabrikken Angli. Denne lignede nu mere en kunstudstilling. På
alle gange, værelser o. lign, var der hængt billeder op.
Om aftenen var der afslutning på skolen, hvor bl. a. Tage sang og
læste og bagefter fik vi is.
Om tirsdagen skulle vi hjem, men jeg ville gerne være blevet der nogle
dage endnu, og jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til stedet,
hvor jeg fik den gode behandling.
Jesper — 7. klasse.
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Bordings friskole
Generalforsamlingen den 30. maj 1967
Forstander Bording og LRS Grove bød velkommen, hvorefter sem.lektor T. Haastrup valgtes til aftenens dirigent. Haastrup takkede for
valget og efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, fik Grove ordet for at aflægge styrelsens beretning:
Styrelsen tager sig først og fremmest af skolens økonomiske problemer,
idet den daglige ledelse selvfølgelig varetages af Bording. Pedelboligen
er endelig færdig og taget i brug. Dog mangler endnu afslutningen af
prioriteringen for dette byggeri. Den nye toiletbygning er netop påbe
gyndt. Herudover står endnu mange ting på ønskesedlen, men da op
fyldelsen af disse ønsker kræver penge, er det nødvendigt at opstille en
»rangfølge«, så det vigtigste bliver taget først. — Et lyspunkt var det,
at skolens ansøgning om fritagelse for ejendomsskatter var blevet imøde
kommet af både stat og kommune. Godt 37.000 kr. er blevet tilbagebe
talt. Formanden takkede varmt foreningen Bordings Friskoles Venner
for et bidrag på 10.000 kr., idet han udtalte, at foreningens indsats var
og stadig er en absolut forudsætning for gennemførelsen af vore ønsker
om forbedringer. Til slut udtalte formanden en tak til Sondergaard, der
har ønsket at udtræde af styrelsen.
Dirigenten gav derpå forstander Bording ordet for et resumé af skole
årets gang, hvilket Bording koncentrerede om forældrenes og skolens
samarbejde ved forældrearrangementerne: Tidligere dannede »Forældredagen« afslutningen, forvirret, men festlig, på skoleåret. Nu er denne
dag lagt på en almindelig skoledag, så forældrene får mulighed for at
se det daglige arbejde. Visse klasser (de ældre) får næsten intet for
ældrebesøg, og man opfordredes stærkt til at møde op i fremtiden. »Konsultationsaftenerne« var virkelig slået an og syntes at imødekomme
et behov. Om muligt vil man forsøge at arrangere mere end den ene,
man hidtil har klaret sig med. En nyskabelse — der dog egentlig er en
genoplivelse af en tradition fra Dalgas Boulevard-tiden - var de tre
aftener i hhv. nov., jan. og marts med »Åbent hus«, hvor Bording for
talte og tolkede de gamle nordiske myter. Derved får forældrene et ind
blik i noget af det, der fortælles for børnene. Klasseforældremøderne var
særdeles velbesøgte, hvorimod det undertiden kneb lidt mere med de al
mindelige fælles forældremøder, hvor den idémæssige, mere uhånd
gribelige side af sagen behandles. I den forbindelse advarede Bording
mod at blive så »snæver« i sin indstilling til skolen, at man kun mødte
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op, hvis ens eget barn var direkte berørt af det, der skulle foregå. At
forældrene er med i og står bag skolens arbejde er en vigtig side af sko
lens trivsel. - Julefesten, skolens fødselsdag og det store gymnastikstævne
omtaltes, og endelig nævnte Bording de sjællandske friskolers årsmøde
d. 20. og 21. maj, som vor skole stod som vært for. Det havde været
meget vellykket. Kun syntes Bording, at vor egen forældrekreds burde
have deltaget mere talstærkt. Det giver perspektiver over arbejdet at
mødes med skolefolk og forældre fra andre tilsvarende kredse. — Af for
skellige grunde har det været nødvendigt at sløjfe skovturen i år. - Til
slut udtalte Bording også sin tak til foreningen B.F.V. for dens betyd
ning for skolen. Også Bording takkede Søndergaard for hans store in
teresse for skolen igennem årene.
Begge beretninger godkendtes uden bemærkninger.
Regnskabets hovedposter oplæstes al H. V. Kragh. Godkendtes uden
bemærkninger.
Grove, Bossov og Anker-Møller genvalgtes til styrelsen. I stedet for
Søndergaard. der ønskede at udtræde af styrelsen udenfor tur, valgtes
dir. Helge Clausen.
Som suppleanter til styrelsen valgtes fru Thorup og ing. Tom Chri
stensen, idet de to hidtidige suppleanter ønskede at fratræde.
Statsaut. revisor Jan Pedersen genvalgtes som skolens revisor.
Revisorsuppleanterne, statsaut. revisor P. Juul Kjær og statseks. ejen
domsmægler Emil Lauritzen, genvalgtes.
Fru Thorup foretog udtrækning af gældsbreve fra »malerlånet«. Ud
trukket endetal: 2. Se meddelelse andetsteds i bladet.
Under eventuelt bad Bording alle, hvis gældsbreve var udtrukne, hen
vende sig til skolen, for at regnskabet kunne bringes i orden.
Hr. Topsøe Jensen spurgte, hvornår vi selv oprettede børnehave.
Grove svarede, at vi håbede, der måske ville være mulighed herfor in
denfor de næste 5-6 år. Det beroede på skolens økonomiske forhold.
Grove og Bossov turde ikke opgive noget konkret tal for udgifterne i
forbindelse med børnehavens oprettelse.
Søndergaard rettede en tak til formanden for hans store arbejde for
skolen og til forstander Bording og frue for deres indsats.
Bording oplyste m. h. t. lørdagsfrihed, at man i det nye skoleår ville
slutte kl. 12 lørdage i sommertiden. Timerne hertil måtte tages hist og
her, da man ikke kunne holde børnene i skole efter kl. 15.
Dermed var dagsordenen udtømt, og formanden sluttede med en tak
til dirigenten for god ledelse af mødet.

Hvidovre, den 16. juni 1967.

Erik Anker-Møller.
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Generalforsamlingen i
Foreningen Bordings Friskoles Venner
I umiddelbar fortsættelse af skolens generalforsamling afholdtes gene
ralforsamling i Foreningen Bordings Friskoles Venner.
Til dirigent valgtes T. Haastrup, der straks gav ordet til foreningens
formand, Mogens Klitgaard. for aflæggelse af beretning: Der havde
været en mindre tilbagegang i medlemstallet, der nu var på 154. Klit
gaard opfordrede kraftigt til at slutte op om foreningen under hen
visning til de resultater, der allerede var opnået, og det, der endnu stod
tilbage på ønskesedlen.
Beretningen godkendtes uden bemærkninger.
Foreningens kasserer, Gerh. Løb, oplæste regnskabet, der ligeledes
godkendtes.
Valgene: Til bestyrelsen genvalgtes Klitgaard og Har. Olesen. Som
revisor valgtes i stedet for Holst, Tage Haastrup. Som revisorsuppleant
valgtes Topsøe-Jensen.
Hermed var generalforsamlingen slut, da ingen ønskede ordet under
Eventuelt.
E. A.-M.
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Grundtvigs og Koids frie skoletanker
Af pastor Axel Jacobsen, Rødovre
Forleden holdt Dansk Friskoleforenings sjællandske afdeling sit årsmøde
i København, og jeg deltog i det som medlem af forældrekredsen ved
Bordings Friskole.
Det var mit første møde med friskolen i en større sammenhæng. Der
er ingen tradition for friskole i vor slægt, men da vi for et par år siden
rykkede vore teltpæle i provinsen op og rejste til hovedstaden, var det
os meget magtpåliggende, at overgangen fra land til by blev formidlet
så lempeligt som muligt for børnene. Derfor var vi fra begyndelsen af
indstillet på at finde en mindre skole. Og det blev altså en friskole med
grundtvigske og koldske traditioner. Vi har ikke fortrudt valget, for bør
nene faldt omgående til i de nye forhold, og skolen, lærere og elever,
var enestående til at modtage de små vestjyder og hjælpe dem til rette.
Vi voksne tænker vist nok ikke altid på, hvor voldsom en revolution det
er i barnets liv at skifte bopæl og skole. Meget dybe rødder bliver ryk
ket op med rode, og det kan smerte. »Jeg bliver aldrig glad for at være
her,« skrev en af vore piger på væggen i sit værelse en af de første
dage. - Det gik heldigvis ikke så galt, - og en god skole var en god
hjælp.
Vi er faktisk kommet til at holde af vor skole, for det er jo »vor skole«
- og i en betydning, som kommuneskolen vanskeligt kan opnå, selv om
forholdet jo her i grunden er det samme. Mine tanker her skal da hel
ler ikke på nogen måde være en kritik af den kommunale skole. Det har
vi ingen grund til. Blot begriber jeg ikke, at skolemyndighederne ikke
loretrækker at bygge mindre skoler fremfor de få kæmpestore. Vel kan
der være visse fordele ved koncentration af børnene, men opvejes de
ikke langt af de mindre skolers mere intime præg og bedre kontaktmu
lighed mellem hjem og skole? Skolen er vel dog til for børnenes skyld
og ikke omvendt?

Men altså, — det var et friskolemøde, vi deltog i. Der var generalfor
samling med alt, hvad dertil hører. Der var som en selvfølge gudstjene
ste, hvor skolebørnene medvirkede med sang og musik. Der var foredrag
og debat - og der var festligt samvær omkring dækkede borde, både i
hjemmet og i fællesskab med alle deltagerne. Og så var der en enkelt
ting, som gik ligesom en rød tråd gennem mangt og meget, som blev
sagt og debatteret. Og dette er foranledningen til disse linier.
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Folketinget arbejder med forslag om udvidet undervisningspligt i to
tre år. Som bekendt har vi i øjeblikket syv års undervisningspligt, - ikke
skoletvang - sådan som det undertiden misforstås. Enhver er frit stillet
med hensyn til, hvordan man vil bibringe børnene den undervisning,
som anses for norm i øjeblikket. Man har vel for den sags skyld lov til
selv at undervise sine børn, hvis man magter det. Blot skal der være
overensstemmelse mellem de kundskaber, som barnet opnår privat og
som det kunne opnå ad offentlig vej.

Siden skoleloven af 1958 er der sket meget i den danske folkeskole.
Det gælder forøvrigt samfundet i det hele. Der stilles stadig større krav
til kundskab og viden. Et stadig mere differentieret samfundsliv kræver
øget dygtighed, og naturligvis må skolen her bære sin part af byrden.
Derfor er der kommet nye fag ind i børneskolen, som vi slet ikke kendte
i min tid, — og derfor er det så selvfølgeligt, at der skal mere tid til. —
Demokratiseringen har vel også spillet ind. Realeksamen for de mere
intellektuelt udrustede måtte før eller siden følges af en skolelinie, der
svarer til de børn, hvis evner ligger på mere praktisk betonede områder.
Det er godt og rigtigt sådan.
Og dette er vel baggrunden for 8. og 9. (10.) klasses opdukken i skole
billedet. De har allerede forlængst vist deres berettigelse, idet efter si
gende i øjeblikket ca. 80 procent af børnene fortsætter i disse klasser
efter det syvende skoleår. Det er nærmest utroligt, at det virkelig ligger
sådan. - jeg tænker på de provstelige véråb i mange skolesager for et
århundrede siden over de mange forsømmelser i landsbyskolerne. Bør
nene var åbenbart ofte ikke til at trække fra hjemmene, der havde god
brug for arbejdskraften og altså dengang endnu slet ikke indså det nyt
tige i at bibringe børnene gode kundskaber. - Hvad er der dog ikke sket
i disse få årtier!
Men når nu de nye 8. og 9. klasser i den grad er blevet succes, så det
overvejende flertal benytter dem, hvorfor så gøre dem obligatoriske?
Hvorfor udvide undervisningspligten?
Det kan selvfølgelig indvendes, at der stadig er børn, som går ud af
syvende klasse, og det er deres sag, man taler. De skal ikke være rin
gere stillet end de andre. Og det kan være meget rigtigt. Man skal selv
følgelig være klar over, at der kan være hjem og børn, der ikke indser
deres eget bedste og som samfundet må tage sig af, men er det ikke for
dyr en pris at betale for disse at lade skolegangen være tvungen for
alle? Vi véd dog noget om, hvor meget det betyder netop i puberteten,
at der er tale om frivillighed. Der er virkelig forskel på børnene fra
skolealderens begyndelse og så det alderstrin, som der her er tale om.
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Der er problemer nok i hjemmene med de unge i 14-16 årsalderen. Hvor
for føje en ny belastning til ved at indføre tvang?
Dansk skoletradition har meget at være tilfreds med. Vi kan godt være
den bekendt i større sammenhæng. Og ikke mindst kan vi være dens
demokratiske islæt bekendt, det, som har rod i skoletanker som de
grundtvigske og koldske. Burde vi ikke have så megen tillid til vor for
tid og den øjeblikkelige status (de ca. 80 procent, som fortsætter efter
syvende skoleår), at vi vover at lade den fremtidige udvikling ske i fri
hed? Jeg synes det.
Og det var mit indtryk under friskolemødet, at de her skitserede tan
ker stort set havde hjemstavnsret i friskolen. Man ønskede ikke under
visningspligt udover de syv år. Ikke sådan, at man var modstandere af
udvidet undervisning. Den vinder også indpas i friskolen. Men ud fra
frihedsprincippet. Er det rigtigt, som det blev bemærket, at det i dag
faktisk er vanskeligt for et barn at komme i lære, hvis det ikke i det
mindste har et bevis for at have gået i 8.-9. klasse, så giver det sig jo
af sig selv. Det undrer mig, at spørgsmålet om tvungen eller frivillig
undervisningspligt efter syvende skoleår ikke i langt højere grad end
tilfældet har optaget sindene og er blevet debatteret offentligt.
Hvad jeg her har fremført, er lægmandsbetragtninger, og jeg lader
mig gerne belære ved gode grunde, men det blev gentagne gange un
derstreget ved friskolemødet, at vi trængte til en offentlig debat om
spørgsmålet. Nu vil jeg gerne yde mit bidrag dertil med disse linier.
Der er fornuft i undervisningspligt i de egentlige barneår. Børnene
lever jo i forvejen i hjemmets og forældrenes myndighed. Det forholder
sig anderledes efter 14 års alderen - og ikke mindst i vore dage, hvor
børnene er langt tidligere modne end før. De udbredte reaktions-fæno
mener fra de helt unges side mod de voksnes verden er stærke nok endda.
Lad os ikke forøge dem ved at bære os dumt ad og indføre tvang, hvor
det ikke er nødvendigt.
Det er på tide, at sagen vinder gehør ude i befolkningen, da Folke
tinget vistnok allerede i næste samling går igang med det nye lovfor
slag. Lad vore mænd og kvinder på tinge mærke, at sagen ikke er en
ligegyldighed, en konstatering af status quo, men at der er et afgørende
spring fra den nuværende frivillige og succesrige ordning og til den
tvungne.
Til slut sender jeg en stille tak til Dansk Friskoleforenings sjælland
ske afdeling, som på en stilfærdig måde gjorde os forældre opmærksom
på problemet og satte tanker igang, som forhåbentlig fører noget godt
med sig — for børnenes skyld.
Offentliggjort som kronik i »Dagbladet« 14. juni 1967.
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Den statskontrollerede prove ved afslutningen af 9.klasse
er aflagt af (bageste række fra venstre): Bo Sindberg, Jens Peter Egs
mark, Richard Brundt, William Arp, Niels Bruun Larsen, Anders Peter
Lund og (forreste række fra v.): Mette Selchau-Hansen, Trine BjørnHenriksen, Anne Bjerre, Katinka Haxthausen, Lone Nicolaisen, Birgith
Christensen, Bigrit Grube Hansen samt Elin Nygaard, der grundet syg
dom ikke er med på billedet. — Bagest til højre klasselæreren Tage Bor
ding.

I det nye skoleår fortsætter vi med den samme lærerstab som hidtil bort
set ira pastor Hakon Mandøe, der har rykket sine teltpæle op for at
blive sognepræst i Vestjylland (Janderup-Billum), og Karl-Erik Frand
sen, der er blevet cand. mag. og har fået ansættelse ved universitetet.
Vi siger dem begge tak for dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde i de
forløbne år og ønsker dem hver især lykke i deres fremtidige gerning.

Tirsdag den 5. september kl. 20 holder vi vort første forældremøde i
den nye sæson, hvor Frede Bording taler, og hvor vi bl. a. glæder os til
at hilse på de nye forældre.
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Realeksamen
er bestået af (bageste række fra venstre): Jens Hermann Hoffmark, Jens
Peder Andersen, Just Kamp, Christian Günther Petersen, Bo Juul Han
sen, Jens Bruun Nielsen, Svend Gottlieb og (forreste række fra v.): Mette
Hallas Møller, Bente Hansen, Birgit Haagensen, Gunver Frische, Bir
gitte Almdal, Betty Nielsen. - Bagest til højre klasselæreren Knud Huus.

Ved afslutningen forærede 9. klasse lærerne en smuk frugtskål (subs,
askebæger), der for fremtiden vil pynte op i lærerværelset. Vi siger tak
for den og ligeledes for de personlige gaver, vi fik overrakt ved samme
lejlighed fra begge afgangsklasserne, både de spøgefulde og de mere
værdifulde.
Vi siger også tak for det meget store og smukke dannebrogsflag, som
direktør Helge Clausen skænkede skolen i forbindelse med friskolemø
det den 20.-21. maj. Det har siden prydet væggen i festsalen.
•J.

Det gennemsnitlige antal forsømmelser i årets løb har været godt og vel
15 pr. skoledag eller 6,52 %.
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Angående lånet til maling etc. af
skolelokalerne i 1965
I henhold til udtrækningen på generalforsamlingen den 30. maj vil alle
indehavere af de gældsbeviser, hvis nummer ender med tallet 2, få ud
betalt beløbet med påløbne renter, i alt 110 kr., ved indsendelse af gælds
beviset 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.

Elevmode søndag den 17. september
Den 21. januar holdt skolen åbent hus for alle gamle elever. Den af
ten drøftede vi, om der var interesse for at holde et elevmøde i septem
ber. Det viste sig, at der var stor interesse for sagen, og vi besluttede
at holde mødet søndag den 17. sept. På et senere møde i april med et
par valgte repræsentanter for hver årgang, planlagdes mødet i store
træk. Resultatet blev, at vi skulle begynde med fælles kaffedrikning
kl. 15 søndag eftermiddag. Senere skal en af de tidligere lærere, nem
lig fru Margrethe Christiansen, kaldet Pip, fortælle noget for os. Der
efter spiser vi aftensmad, og aftenen skulle gå med sang, dans, under
holdning og naturligvis med hyggesnak med gamle kammerater og læ
rere.
Vi sender indbydelser ud i begyndelsen af september, men reservér
allerede nu dagen, den 17. sept.

30

Meddelelser om gamle elever
l de sidste 2 år har vi bragt en række meddelelser om gamle elever fra
de første årgange. Dem fører vi nu å jour, så vidt vi ved besked, sam
tidig med at vi fortsætter med 9. årgang. Hvor intet andet er bekendt,
har vi anført den oprindelige adresse.

Knud Hentze er flyttet til Dalmosevej 26, NV.
Jonna Gesuato, født Christensen, er flyttet til Skandiagade 60, st., SV.
Finn Zehngraff er blevet gift og bor nu Madumvej 15, Rødovre.
Inge-Lise Andersen er blevet gift og hedder nu Triantafillon. Hun bor
i Grækenland.
Helle Teisen er blevet gift med stud, polit. Oli E. Heinesen.
Karen Margrethe Jensen, Vesterbrogade 127 E 2, V., fik en søn i okt.
1966.
Kurt Rydstrøm er flyttet til Åboulevarden 32 L.
Søren Kæregård er flyttet til Drosselvej 34, F.
Anders Monrad Møller er flyttet til Nørre Allé 75, værelse 202, N.
Birgitte Thoksboe, født Zehngraff, bor nu Værnedamsvej 16 4, V.
Helge Ørsted Pedersen er d. 17. deebr. 1966 blevet gift.
Vibeke Berg er blevet gift Jørgensen og bor nu Ulsevej 59, Hvidovre.
Holger Eske Christensen er flyttet til Haraldslundvej 38, værelse 168,
Lyngby.
Ida Lind Rasmussen er flyttet til Rektorparken 1, værelse 331, SV.
Kirsten Tyron, født Kragh, har d. 2. sept. fået en søn, Tim.
Signe Gotved er d. 22. okt. 1966 blevet gift med stud, teckn. Hans Chr.
Grønbech Larsen, de bor Vodroffsvej 51, V.
Merete Mandrup Larsen, født Janbo, har d. 29. juli 1965 fået en søn,
Lars.
Kirsten Houmann Olesen er blevet gift Jensen og bor nu Kirsebærvej 7,
Viborg.
Hanne Cordius Nielsen er flyttet til Rydtoften 15, Ballerup.

Marianne Jacobsen, Pile Allé 53, F., student 1966, lærerstuderende.
Steen Buch Jensen, Kratmosevej 8, Trørød pr. Vedbæk, damefrisør.
Karen Borum Nielsen, student 1966, lærerstuderende, er blevet gift med
stud. jur. Stig Kaas-Mikkelsen og bor nu Jægersborggade 54 5, N.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Kim Høg Madsen, Havdrupvej 5. Brh., bankassistent.
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Nanna Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0., student 1966.
Inger Margrethe Jørgensen, Halmtorvet 10 L V., børnehaveseminarie
elev.
Annemarie Andersen, Helgesensgade 1. 0.
Niels Erik Andersen. Urbansgade 2, 0., student 1965, stud, polit.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Valby, student 1966, stud,
scient, i matematik.
Mogens Gaffron Hansen, Mimersgade 100, N.
Inger Westergård Andersen 1963-64: På en frugtplantage i Schweiz,
1965: sygeplejehøjskole, 1966: sygeplejeelev på Centralsygehuset i
Thisted.
Bergliot Grann, Sadelmagervej 14 4, NV., murerlærling.
Carl Arnkjær, lærerstuderende 1967, Seminariets kollegium, Hegelundsvej 13, Ribe.
Asger Søndergård, Guldagervej 35, Vanløse, student 1966, Krogerup
højskole 1966, stud. mag.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Valby, student 1965, Gerlev idrætshøjskole
1965-66, lærerstuderende.
Aksel Bording, Østersøgade 88, 0., snedkerlærling 1963-65, student 1967,
stud, scient, i matematik.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B. Hvidovre, student 1966, soldat
1966-67, stud. mag.
Jens Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Jan Nicolaisen. Strindbergsvej 78, Valby.
Helle Vibeke Andersen, Ryslinge højskole 1964-65, gift d. 21. maj 1966
med postbud Laurits H. Olsen, bor nu Trøjborggade 4, V.
Marianne Hoffmann, Toftegårds Allé 41, Valby.
Bent Andersen, Søndre Allé 10, Valby.
Ove Larsen, Skt. Pedersstræde 10, K.
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Fortegnelse over eleverne
August 1967
3. realkl.: Karin Kokholm Klavsen, Birkedommervej 78, NV.
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, Mølle Allé 16, Valby.
Niels Erik Jørgensen, Åvendingen 19, Brønshøj.
Ejvind Bording, Østersøgade 86, 0.
Anders Harrekilde, GI. Kongevej 90, V.
Lene Bennike, Godthåbsvej 117, F.
Susan Haugen, Nørrebrogade 39, N.
9. klasse:

Torben Rud Nielsen, Classensgade 67, 0.
Albert Schmidt, Skottegården 67, Kastrup.
Helle Frederiksen, Liflandsgade 2, S.
Niels Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Ole Randbøll, Hummeltoftevej 110, Virum.
Inger Bretland-Rasmussen, Skoleholdervej 11, NV.
Søren Harpøth, Østermarievej 23, Kastrup.
Dolse Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Karsten Eckert, Højagervej 73, Rungsted Kyst.
Lars Larsen, Antoinettevej 4, Valby.
Mikael Wilsdahl, Halls Allé 10, V.
Poul Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve Strand.
Lene Esbcnsen. Nansensgade 40, K.
Ole Kryger Olsen. Blågårdsgade 44, N.
Henrik Olsen, Alléen 115, Kastrup.

2. realkl.: Anders Peter Lund, Grøndals Parkvej 8 A, Vanløse.
Poul Wilcke, Livjægergade 21, 0.
Mette Selchau-Hansen, Bueager 41, Trørød pr. Vedbæk.
Birgit Grube Hansen, Emdrup Kærvej 9, NV.
Anne Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Trine Bjørn-Henriksen, Skillingehus, Nødebo Overdrev pr. Fredens
borg.
William Arp, Kilholmsvej 19, Vanløse.
Karsten Vedel Johansen, L. I. Brandes Allé 6, V.
Niels Bruun Larsen, Berners Vænge 5, Hvidovre.
Kitte Holtsø, Holsteinsgade 40, 0.
Carsten Nordholt Jensen, Dr. Abildgårds Allé 9, V.
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Niels Torp Jensen, Borups Allé 192, NV.
Bente Jessen, Skolebakken 40, Virum.
Dorthe Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Birgitte Løb, Nybro Vænge 50, Lyngby.
Søren Bille Bossov, Kaløvej 22, Vanløse.
Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Flenrik Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Rasmus Bennike, Thurøvej 10, F.
Finn Egil Bredsted Schleimann, Islands Brygge 17, S.
Anne-Mette Struve, Carl Johansgade 2, 0.
Anne-Lise Struve, Carl Johansgade 2, 0.
8. klasse:

Jørgen Sørensen, Classensgade 11, 0.
Anders Jørgen Schmidt, Rønnebærvej 78, Holte.
Vibeke Hansen, Hjortøgade 8, 0.
Lise-Lotte Borre, Korsørgade 17, 0.
Jesper Christiansen, Hyldeager 7, Hvidovre.
Peter Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Jens Bjørn-Henriksen, Skillingehus, Nødebo Overdrev pr. Fredens
borg.
Jan Albert Andersen, Solvangsvej 14, Glostrup.
Susan Linck, Vardegade 24, 0.
Hans Jørgen Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Carl-Otto Lawaetz, Grilles Tønnesens Allé 8, Kastrup.
Bjarne Buchleitner, Lyrskovgade 34, V.
Henrik Langhoff, Gillesager 10, Hvidovre.
Bente Olsen, Universitetsparken 5, 0.
Tine Sallyman, Jellerødhave 1, Kokkedal.

1. realkl.: Claus Havndrup Nielsen, Ole Borchsvej 32, Valby.
Erik Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
Lene Brandt, Sportsvej 22, Glostrup.
Ole Søgaard, Herluf Trollesgade 28, K.
Marianne Frommelt, Rosbæksvej 16, 0.
Lisbeth Selchau-Hansen, Bueager 41, Trørød pr. Vedbæk.
Birthe Jørgensen, Sølvgade 34 B, K.
Andreas Clausen, Egernvej 37, F.
Anders Olav Skeie, Dr. Priemesvej 11, V.
Henriette Sandvej, Grenhusene 123, Hvidovre.
Kim Hesvang, Havdrupvej 64 B, Brønshøj.
Niels Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Jesper Ewald, GI. Kongevej 162 B, V.
Johanne Lind Rasmussen, Østerbrogade 95, 0.
Peter Danstrup, GI. Vartovvej 27, Hellerup.
Henrik Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
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Christian Friberg, Solsortvej S3, F.
Michael Bech Sommer, Dag Hammerskjolds Allé 11, 0.

7. klasse:

Birgitte Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Torsten Klevin, Sirgræsvej 61, Kastrup.
Vibeke Biering-Sørensen, Kochsvej 4, V.
Vibeke Poulsen, Amaliegade 36, K.
Sine Kaas Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brønshøj.
Max Viggo Iversen, Julius Thomsensgade 16, V.
Annette Magle, Nørrekær 12, Rødovre.
Lis Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Vagn Houmann Olesen, Hasselvej 37, Skovlunde.
Susanne Glenstrup Jensen, Skottegården 65, Kastrup.
Steen Behrens Egesø, Nørrebrogade 12, N.
Peter Søgaard. Herluf Trollesgade 28, K.
Ingrid Hallas Møller, Jerismosevej 18, Greve Strand.
Klaus Nedergård Petersen, Nørrebrogade 42, N.
Lars Nyborg, Søhuse 9, Bagsværd.
Niels Krøyer Dahl, Schlegels Allé 4, V.
Bo Jensen, Valby Langgade 131, Valby.
Niels Vest-Hansen, Østerbrogade 78, 0.
Lars Brynæs, Kløvervej 8, Kgs. Lyngby.
Christian Clausen, Egernvej 37, F.
Grethe Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
Elsebet Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.

6. klasse:

Claus Melhede, Sorrentovej 16, S.
Ida Louise Holst. Berggreensgadc 56, 0.
Vibeke Brørup, Leilsgade 4, S.
Jesper Buhl Dinesen, Nørrebrogade 174, N.
Mette Tovborg Jensen, Tesdorpfsvej 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, Højskole Allé 62, Kastrup.
Lars Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Jeppe Egmose, Ægirsgade 23, N.
Henriette Sick, Moltkesvej 25, F.
Birthe Nielsen, Smallegade 40, F.
Anders-Henrik Jørgensen, Dronningensgade 34, K.
Marianne Bredsted Schleimann, Islands Brygge 17, S.
Anders Mikael Bjerre, Runddyssen 13, Herlev.
Kirsten Thorup, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Anders Gaardmand, Peblinge Dossering 18, N.
Dorte Jessen, Østbanegade 11. 0.
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Kaare Klevin, Sirgræsvej 61, Kastrup.
Ida Juel Thorup, Kochsvej 4, V.
Morten Vest-Hansen, Østerbrogade 78, 0.
Cæcilia Glode, Østersøgade 108, 0.
Charlotte Kathrine Lassen, Bjørnsonsvej 90, Valby.
5. klasse:

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, Rødovre.
Michael Behrens, Valby Langgade 9, Valby.
Henrik Højlund, Urtehaven 65, Valby.
Ulla Effersøe, Thorvaldsensvej 27, V.
Kaare Brededorff Thiim, Løngangsstræde 21, K.
Kirsten Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Carsten Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Kiehn Eli Jensen, Hallandsgade 2, S.
Michael Rose, Pragtstjernevej 10, NV.
Dorte Hansen, Silkeborggade 3, 0.
Annette Højengaard, Brohusgade 10, N.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.

4, klasse:

Annette Westborg Hansen, Grenhusene 77, Hvidovre.
Anne Tovborg Jensen, Tesdorphsvej 35 A, F.
Jes Holtsø, Holsteinsgade 40, 0.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Helle Andersen, Baggesensgade 21 A, N.
Flemming Thorup, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Hanne Kruse, Abildgaardsgade 38, 0.
Christine Hertz, Peblinge Dossering 38, N.
Chris Frymann, Dronningens Tværgade 50, K.
Tine Kjærbølling, Trekronergade 25, Valby.
Grethe Søgaard, Herluf Trollesgade 28, K.
Peter Høeg, Overgaden neden Vandet 15, K.
Hans Sondergaard, Blegdamshospitalet, Blegdamsvej 3, N.
Hanne Giensted, Østersøgade 108, 0.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10, S.
Michael Werner Petersen, Wiedeweltsgade 51, 0.
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Jakob Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Søren Jessen, Østbanegade 11, 0.
Lisbet Laursen, Stærevej 63, NV.
Lars von Müllen, Ndr. Frihavnsgade 21, 0.
Tannie Flansen, Vognmandsmarken 48, 0.
Otto Enggård Jacobsen, Korsdalsvej 9, Vanløse.
Lene Clausen, Egernvej 37, F.
Uffe Munkgaard Rasmussen, Lille Strandstræde 12 A, K.
3. klasse:

Anders Klarskov Andersen. Borgager 35, Albertslund.
Birgit Petersen, Ryttergårdsvej 18, Farum.
Helle Dinesen, Nørrcbrogade 174, N.
Bente Jonsen, Nansensgade 6, K.
Anne Lise Poppe-Petersen, Virginiavej 2, F.
Mikael Sidenius, Østersøgade 8, K.
Mette Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
lan Clark, Faksegade 5, 0.
Lisbeth Iben Wetterstein, Folkvarsvej 1, F.
Line Gaardmand, Peblinge Dossering 18, N.
Ane Søndergaard, Blegdamshospitalet, Blegdamsvej 3, N.
Lisbett Berit Skjaldgaard, Zinnsgade 7, 0.
Jens Herløv Olsen. Universitetsparken 5, 0.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Ole Tom Christensen, Højskole Allé 62, Kastrup.
Louise Borg-Hansen, Overgaden neden Vandet 33, K.
Ole Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
Pål Istvån Postås, Sortedam Dossering 61 C, 0.
Lisbeth Grove, Petersborgvej 4, 0.
Kristen Skydsgård, Strandvejen 63, 0.
Mikkel Hertz, Peblinge Dossering 38, N.
Jens Kristian Weidlich, Nørregårdsvej 170, Vanløse.
Jørn Herbert Nielsen, Gothersgade 163, K.
Malene Juel Thorup, Kochsvej 4, V.

2. klasse:

Michael Staudt, Borups Allé 240, NV.
Lars Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Søren Friberg, Solsortvej 83, F.
Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Helle Boj Jensen, Peter Bangsvej 230, Valby.
Erik Lind. Ndr. Fasanvej 250, F.
Margit Elisabeth Postås, Sortedam Dossering 61 C, 0.
Jeanne Bolmar, Bellmannsgade 31, 0.
Tove la Cour, Sølvgade 11, K.
Gunnar Enggård Jacobsen. Korsdalsgade 9, Vanløse.
Per Palmkvist Knudsen, Nyborggade 5, 0.
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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.
Peter Bohé Jørgensen. Fredericiagade 15, K.
Jens Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Catrine Marcussen, Halmtorvet 10, V.
Tine Deckert, Blegdamsvej 3, N.

1. klasse:

38

Lise Stidsen, Lille Istedgade 2, V.
John René Olsen, Wagnersvej 5 A, SV.
Mette Wohlert, GI. Køgevej 793, Brøndby Strand.
Tom Jon Jonsen, Nansensgade 6, K.
Charlotte Elisabeth Bloch, Dronningens Tværgade 52, K.
Jens Norking, Sønderborggade 4, 0.
Lorraine Warnock, Isafjordsgade 14, S.
Anne-Dorthe Skjaldgaard, Zinnsgade 7, 0.
Morten Poulsen, Odinsgade 8, N.
Lau Korndahl Frymann, Dronningens Tværgade 50, K.
Ghita Hansen, Vognmandsmarken 48, 0.
Christian Horby, Sølvgade 22, K.
Claus Giensted, Østersøgade 108, 0.
Jan Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Pia Larsen, Herluf Trollesgade 6, K.
Sys Pilegaard, Lille Farimagsgade 7, 0.
Christina Hendrup, Rektorparken 20, SV.
Jørgen Thorup, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Hans August Brahe Nielsen, Falkoner Allé 67, F.
Torkil Berge Fosdal, Kastelsvej 12, 0.
Jesper Høgenhaven, Skovgårdsgade 11, 0.
Birgitte Lundsteen, Serritslevvej 6, 0.
Margrethe Horstmann, Upsalagade 22, 0.
Martin Werner Petersen, Wiedeweltsgade 51, 0.
Ida Marie Skydsgaard, Strandvejen 63, 0.
Kirstine Damsholt, Pile Allé 19 A, V.

Skolekredsens medlemmer
August 1967
Andersen, Jørgen og frue, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, Brønshøj.
(BE 92 85).
Andersen, Ellen, fabrikant. Livjægergade 21, 0. (ØB 78 96).
Andersen, Gerhard og frue, formand, Baggesensgade 21 A, N. (35 73 18).
Andersen, Chr. Westergård og frue, fotograf, Ved Bellahøj 5, Brh. (BE 36 53).
Andersen, Niels P. og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (39 44 85).
Andersen, Jørgen Klarskov og frue, kom.lærer, Borgager 35, Albertslund.
(64 76 99).
Andersen, Kurth og frue, lagerchef, Solvangsvej 14, Glostrup. (96 28 15).
Andersen, Erik og frue, maskinmester, Universitetsparken 5, 0. (35 39 09).
Andersen, Karen, overlærer, Bogholder Allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
Andersen, Arne og frue, skolebetjent, Østersøgade 88, 0. (TR 42 09).
Andersen, Anders Peter, studerende. Urbansgade 2, 0.
Andersen, Niels Erik, studerende, Urbansgade 2, 0.
Andersen, K. B. og frue, undervisningsminister, Urbansgade 2, 0. (TR 33 01).
Andresen, Sune og frue, højskoleforstander, Engelsholm pr. Bredsten.
(Nørup 42).
Anker-Møller, Erik og frue, kontorchef, GI. Køgevej 275 B, Hvidovre. (78 36 35).
Anker-Møller, Søren, stud, mag., GI. Køgevej 275 B. Hvidovre.
Arnkjær, Helge Petersen og frue, revisor, Kilholmsvej 8, Vanløse. (71 08 10).
Arp, Henning G. og frue, smedemester, Kilholmsvej 19, Vanløse. (74 65 97).
Beck, Poul Kristian og frue, fhv. tobakshandler, Peter Graus Vej 8, F.
(HI 40 35).
Beck, Hans Jørgen, tømrer, Peter Graus Vej 8, F.
Behrens, Knud Lilholt og frue, arkitekt, Valby Langgade 9, Valby. (30 31 10).
Bennike, Kåre og frue, afdelingschef, Godthåbsvej 117, F. (10 35 61).
Bennike, Arne og frue, ingeniør, Thurøvej 10, F. (FA 72 13).
Berthelsen. Oluf, sparekassebestyrer, Kirkevænget 4, Valby. (VA 479 u).
Biering-Sørensen, Leif og frue, auditør, Kochsvej 4, V. (EV 43 80).
Bilgram, Jens og frue, friskolelærer, Fårevejle.
Bing, Niels og frue, forfatter, Nyvej 15, V. (EV 45 77).
Bjerre, Hans Vilhelm og frue, gørtler, Runddyssen 13, Herlev. (94 11 17).
Bjørn-Henriksen, Preben og frue, ingeniør, Skillingehus, Nødebo Overdrev
pr. Fredensborg. (03-26 44 72).
Bloch. Birthe, assistent, Dronningens Tværgade 52, K.
Bolmar, Bent og frue, hovmester, Bellmannsgade 31, 0. (TR 32 88).
Bording, Sigrid og Frede, forstander, Østersøgade 88, 0. (TR 69 14).
Bording, Ejlif, lærer, Vester Nebel. (Vester Nebel 34).
Bording, Rita og Tage, overlærer, Østersøgade 86, 0. (TR 46 85).
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Bording, Aksel, stud, scient., Østersøgade 88, 0.
Bording, Solvejg, valgmenighedspræst, Forhåbningsholms Alle 18, V. (21 27 11).
Borg-Hansen, Georg og frue, præst, Overgaden neden Vandet 33, K. (AS 38 39).
Borre, Frode og frue, laborant, Korsørgade 17, 0.
Bossov, Curt L. og frue, arkitekt, M.A.A., Kaløvej 22, Vanløse. (71 87 91).
Brandt, Anne Marie, afdelingssygeplejerske, Sportsvej 22, Glostrup.
Bretland-Rasmussen, Helge og frue, overvagtmester. Skoleholdervej 11, N.
(ÆG 31 90 v).
Breum, Per og frue, arkitekt. Jellerød Have 1. Kokkedal.
Bruun, Jens, stud, jur., Berners Vænge 5, Hvidovre.
Brynæs, Ole og frue, organist, Kløvervej S. Kgs. Lyngby. (88 00 33).
Brørup, Helge og frue, kioskejer, Leifsgade 4, S. (SU 54 13).
Buchleitner, Andreas og frue, bager, Lyrskovgade 34, V.
Bundgård, Else Marie Lykke, lærerinde, Finsensvej 44 C, F. (34 55 86).
Bundgård, Kristian, stud, theol., Finsensvej 44 C, F. (34 55 86).
Bundgård, Johannes, stud, theol.. Hassagers Kollegium. Frederiksberg Bredegade 13 B, F.
Bundgård, Niels og frue, frimenighedspræst, Lægårdvej 48, Holstebro.
(07-42 10 23).
Bærenholdt, Chr. og frue, inspektør. Nørre Allé 41, N. (NO 747).
Christensen, Arne og frue, afdelingsleder, Vestbanevej 1, Valby. (30 81 25).
Christensen, Tom og frue, civilingeniør, Højskole Allé 62, Kastrup. (50 74 73).
Christensen, Johs. Eske og frue, fuldmægtig, Buskager 12, Vanløse. (71 04 49).
Christensen, Hans Løgstrup og frue, politibetjent, Vilh. Bergsøes Allé 3, Søborg.
(SØ 90 87).
Christensen, Thorkild og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N. (ÆG 60 84).
Christiansen, Margrethe, frue, Lendemosevej 4, Holte. (80 45 53).
Christiansen, Knud Faber og frue, litograf, Emdrupvej 31, 0. (RY 73 73).
Christiansen, Willy og frue, sølvsmed. Ejderstedgade 28, V. (VE 91 76 y).
Christiansen, Karsten og frue, trafikassistent, Hyldeager 17, Hvidovre.
(75 13 85).
Christoffersen, Ernst og frue, snedkermester, Skippingevej 9, Brh. (60 20 37).
Clark, Alex og frue, døvelærer, Faksegade 5, 0. (TR 20 25).
Clausen, Helge og frue, direktør. Egernvej 37, F. (FA 49 70).
la Cour, Povl og frue, inspektør, Sølvgade 1 I, K. (BY 29 39).
Dahl, K. Krøyer og frue, civilingeniør, Schlegels Allé 4, V. (21 96 72).
Dam, Poul og frue, skoleinspektør, Præstevænget 13, Ballerup. (97 07 89).
Damsholt, Torben og frue, amanuensis, mag. art., Pile Allé 19 A, V. (2137 15).
Danstrup, Emanuel og frue, skibsfører, GI. Vartovvej 27, Hell. (HE 931).
David, Birgit, frue, Halmtorvet 10, V. (EV 31 69).
Davidsen, Henry og frue, forvalter, Borgm. Godskesens Plads 3, F. (FA 16 02).
Davidsen, Inge, fritidshjemslærerinde, Borgm. Godskesens Plads 3, F.
Deckert, Torsten og frue, læge, Blegdamsvej 3, N. (39 73 80 - lok. 58).
Dinesen, Jørgen Buhl og frue, repræsentant, Nørrebrogade 174, N. (ÆG 33 01).
Dragsbo, Poul og frue, adjunkt, Tøndervej 111, Åbenrå.
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Dybkær. Ellen, exam, fodspecialist. Bygaden 1, Herlev. (94 29 68).
Eckert, Erik og frue, civilingeniør, Højagervej 73, Rungsted Kyst. (86 39 03).
Effcrsøe, Torsten og frue, fuldmægtig, Thorvaldsensvej 27, V. (EV 39 08).
Ege, Hans Chr. og frue, lærer, cand, theol., Toppen 5, Gladsaxe. (69 07 81).
Egesø, Villy og frue, civilingeniør, Nørrebrogade 12, N.
Egmose. Ib Godtfred og frue, formand, Ægirsgade 23, N. (ÆG 534 u).
Egsmark, Arne og frue, varmemester, V. Søgade 4, V. (CE 26 64 a).
Engel, Jan og frue, kordegn, Ved Bellahøj 3, Brh. (BE 237).
Esbensen, Louis og frue, overtjener, Nansensgade 40, K. (BY 21 64 u).
Ewald, Jørgen og frue, læge, GI. Kongevej 162 B, V. (21 00 05).
Fogtmann, Niels og frue, fabrikant, Drosselvej 2, Greve Strand. (90 03 05).
Fosdal, Bjørn og frue, kgl. kapelmusikus, Kastelsvej 12, 0. (TR 87 17).
Frandsen. Karl-Erik og Irue, amanuensisvikar, cand. mag., Andreas Biørnsgade
22, K. (SU 13 31 v).
Frederiksen, Carl Helmuth og frue, frisør, Liflandsgade 2, S. (AM 99 09 u).
Frederiksen, Ejner Gunner og frue, dekoratør, Sommerstedgade 19, V.
(EV 22 62).
Fremming, Preben og true, repræsentant, Smallegadc 40, F. (FA 43 64).
Friberg, Andreas og frue, lærer, Solsortvej 83, F. (34 36 43).
Friis, Aksel og frue, revisor, Lyongade 9, S. (SU 83 42).
Frommelt, Niels Anders og frue, konsulent, Rosbæksvej 16, 0. (RY 97 70).
Frymann, Arne og frue, konsulent, Dronningens Tværgade 50, K. (BY 44 76).
Gaardmand, Arne og frue, arkitekt, Peblinge Dossering 18, N. (39 35 45).
Giensted, Preben og frue, købmand, Østersøgade 108, 0. (ØB 18 94 y).
Giode, Jørgen og frue, civilingeniør, Østersøgade 108, 0.
Gottlieb, Bent M. og frue, prokurist, Minervavej 40, Vanløse. (70 01 44).
Gottlieb, Peter, studerende, Minervavej 40, Vanløse.
Gottlieb, Svend, stud, art., Minervavej 40, Vanløse.
Grann, Svend og frue, murer, Sadelmagervej 14, NV. (TA 76 49 x).
Grasten, Bent og frue, journalist, Dr. Priemesvej 7, V. (VE 21 77).
Grove, Niels Peter og frue, landinspektør, Peterborgvej 4, 0. (TR 47 97).
Grove, C. F., landsretssagfører, Købmagergade 65, K. (MI 69 40).
Grumløse, Äge og frue, sekretær, GI. Kongevej 140, V.
Haastrup, Kirsten, lærerinde, Drosselvej 42, F.
FIaastrup, Tage og Ellen, seminarielektor, cand, theol., Drosselvej 42, F.
(10 05 40).
Hansen, Hans Henning og frue, arkitekt, M.A.A., Bjerregårdsvej 8, Valby.
(VA 46 68).
Hansen, Johs. og frue, assistent, Hjortøgade 8, 0. (29 07 80).
Hansen, Robert og frue, direktør, Silkeborggade 3, 0. (TR 78 68).
Hansen, Poul og frue, forstander, M.F., Limfjordsvej 74, F. (FA 16 29).
Hansen, Carl og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (SØ 80 31).
Hansen, Bo Juul, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Hansen, Thorvald og frue, håndværker v. D.S.B., Søndervangs Allé 3, Valby.
Hansen, Bengt og frue, kleinsmed, Vognmandsmarken 48, 0. (RY 64 20).
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Hansen, Elisabeth, bogholderske. Emdrup Kærvej 9, NV. (SØ 12 89).
Hansen, Jørgen Monrad og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Valby (VA 88 41)
Hansen, Valdemar, fhv. mejeriejer, Osted pr. Roskilde. (Osted 109).
Hansen, Kaj O. og frue, mejerist, Lønstrupvej 39, Vanløse. (71 29 74).
Hansen, Thyge Gaffron og frue, målerkontroll., Mimersgade 100, N.
Hansen, Arne, repræsentant. Søndervangs Allé 3, Valby.
Hansen, Jørgen og frue, res. kapellan, Østerbrogade 78, 0. (ØB 16 23).
Hansen, Henning og frue, værkfører, Grenhusene 77, Hvidovre. (78 56 06).
Harpøth, Jens og frue, generalauditør, Østermarievej 23, Kastrup. (50 10 62).
Harrekilde, Arne og frue, prokurist, GI. Kongevej 90, V. (VE 56 22).
Haugen, Simon Kr. og frue, styrmand, Nørrebrogade 39, N. (39 50 21).
Hendrup, Svend og frue, stud, mag., Rektorparken 20, SV.
Hentze, Anne, frue, Teglstrupvej 5, 0.
Hentze, Sigrid, frue, Emdrupvej 18, 0. (RY 77 39 x).
Hentze, Ingrid, lærerinde, Voldmestergade 38, 0.
Hentze, Arne, stud, mag., Voldmestergade 38, 0.
Hentze, Erling, stud, mag., Egmont Kollegium, Nørre Allé, N.
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Hulgård, Svenåge og frue, højskolelærer, Enghuset, Støvring.
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Høeg, Erik og frue, advokat, Overgaden neden Vandet 15, K. (AS 12 95).
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Jensen, Gunnar og frue, ingeniør, Dr. Abildgårds Allé 9, V. (35 69 32).
Jensen, Kaj og frue, lagerforvalter, Koldinggade 8, 0. (ØB 41 34 u).
Jensen, Frede Skov og frue, montør, Aldershvilevej 169, Bagsværd. (98 45 41)
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Jensen, Kåre Toftkær og frue, redaktør, Roshagevej 22, Vanløse. (71 20 58).
Jensen, Herluf og frue, specialarbejder, Hallandsgade 2, S. (SU 88 96).
Jensen, Claus Tovborg og frue, stud, med., Lykkesholms Allé 5 B, V. (VE 28 26).
Jensen, Jens Herup og frue, skibsfører, Borups Allé 240, NV. (34 29 59).
Jensen, Inga, frue, Valby Langgade 131, Valby. (30 20 20).
Jensen, Kirsten Houmann, frue, Kirsebærvej 7, Viborg.
Jensen. Minna, vuggestueleder, Skottegården 65, Kastrup. (50 36 72).
Jessen, Niels Viggo og frue, cand. mag., Østbanegade 11, 0. (ØB 39 11).
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Johansen, Johan og frue, forfatter, L. I. Brandes Allé 6, V. (35 13 03).
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Juel, Kirsten, overlærer, sekretær, Østersøgade 96, 0. (Øb. 23 50).
Jæger, Jørgen, adjunkt, cand. mag., Solvangsvej 22, Glostrup. (96 91 71).
Jæger, Vita, overlærer, Solvangsvej 22, Glostrup. (96 91 71).
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Jørgensen, Erhard og Irue, forstander, Dronningensgade 34, K. (AS 16 20).
Jørgensen, Auge og frue, lagerchef, Sølvgade 34 B, K.
Jørgensen, Frode og frue, lærer, Kalkbrænderivej 32, Assens.
Jørgensen, Erik Bohé og frue, prokurist, Fredericiagade 15, K. (BY 82 07).
Kampp, Åge H. og frue, afdelingsleder, dr. phil., Cæciliavej 50, Valby.
(VA 85 43).
Kiamtia, Eva, assistent, Strandlodsvej 84, S.
Kjærbølling, Niels Erik og frue, maskinmester, Trekronergade 25, Valby.
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Klavsen, Karl og frue, automekanikermester, Birkedommervej 78, NV.
(ÆG 74 21).
Klemmensen, Otto og frue, murermester, Sdr. Fasanvej 63, F. (FA 33 61).
Klevin, Haagen og frue, salgschef, Sirgræsvej 61, Kastrup.
Klitgaard, Mogens og frue, disponent, Overgaden oven Vandet 38, K.
(AM 51 91 x).
Klitgaard, Ole, studerende, Overgaden oven Vandet 38, K.
Knudsen, Aksel V. og frue, civilingeniør, Godthåbs Have 16, V. (FA 46 59v).
Knudsen, Georg Palmkvist og frue, kontorassistent, Nyborggade 5, 0.
Kragh, H. V. og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Valby (VA 40 48x).
Krogh, Anna, Ihv. forstander, Snoghøjgård pr. Fredericia.
Kruse, Ellen, kom.lærer, Abildgårdsgade 38, 0. (ØB 39 15).
Langhoff, Aage og frue, overassistent, Gillesager 10, Hvidovre. (75 11 60).
Larsen, Merete Mandrup, fjernskriveroperatør, Elmelundevej 5, Brh.
Larsen, Povl og frue, grosserer, Antoinettevej 4, Valby. (VA 88 00).
Larsen, Astrid, frue, Steenstrups Allé 5, V. (35 10 12).
Larsen, Bjarne og frue, tegner, Herluf Trollesgade 6, K.
Larsen, Børge og frue, tegner, Berners Vænge 5, Hvidovre. (78 31 17).
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Larsen, Ragna, frue, Jansvej 9, S. (50 Sl 26).
Lassen, Mogens og frue, amanuensis, Bjørnsonsvej 90, Valby. (VA 92 65).
Laugesen, Egon og frue, ingeniør, Solvej 6, Glostrup. (96 15 04).
Launsø, Lundgren og frue, forretningsfører, Postparken 28, Kastrup. (50 26 37).
Lauritzen, Emil og frue, statseks. ejendomsmægler, Falkoner Allé 57, F.
(GO 78 78).
Laursen, Finn og frue, montør, Stærevej 63, NV. (34 46 79).
Laursen, Inger Riis, rekvisitør, Andreas Bjørnsgade 18, K. (SU 24 85).
Laursen, Bjarne, snedkerlærling, Havdrupvej 61, Brh.
Lawaetz, Jens Frederik og frue, direktør, Grilles Tønnesens Allé 8, Kastrup.
(50 51 11).
Lind, Annelise, sminkøse, Ndr. Fasanvej 250, N. (TA 70 35).
Linck, Birthe, assistent, Vardegade 24, 0. (TR 28 70).
Lorenzen, Jørgen og frue, fritidshjemslærer, Jens Warmingsvej 10, S. (58 13 79).
Lund, Margrethe, frue, Grøndals Parkvej 8 A, Vanløse. (10 42 97).
Lundsteen, Hans og frue, kaldskapellan, Serritslev vej 6, 0. (ØB 80 44).
Løb, Gerhard og frue, disponent, Nybro Vænge 50, Lyngby. (87 29 51).
Løb, Henrik, student, Nybro Vænge 50, Lyngby.
Magle, Birgitte, sygeplejerske, Nørrekær 12, Rødovre. (75 35 78).
Mandøe, Hakon og frue, sognepræst, Janderup.
Melhede, Floiger og frue, manufakturist, Sorrentovej 16, S. (AM 22 59x).
Mikkelsen, Anne Marie, overlærer, Bogholder Allé 76 A, Vanløse. (74 59 64).
Mortensen, Bertel og frue, værkfører, Vinkelvænget 18, Brh. (91 25 78).
von Mullen, Jørgen og frue, snedkermester, Ndr. Frihavnsgade 21, 0.
(ØB 91 62).
Møller, Ejgil Hallas og frue, driftsleder, Jerismosevej 18, Greve Strand.
(90 01 54).
Møller, Jon Monrad og frue, lektor, Havdrupvej 62, Brh. (BE 54 48).
Møller, Ida, lærerinde, Helgolandsgade 8, V. (21 60 89).
Nielsen, Søren P. og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hell.
(HE 88 56).
Nielsen, Kirsten Råschou, bibliotekar, Maltevang 7, Hillerød.
Nielsen, Jørgen og frue, chauffør, Helgolandsgade 2, V.
Nielsen. Egon og frue, forlægger, Ved Bellahøj 10, Brh. (BE 10 939).
Nielsen, Villy og frue, forstander, cand, theol., Odensegade 22, 0. (ØB 73 83).
Nielsen, Ingemann og frue, fuldmægtig, Berggreensgade 56, 0. (RY 53 08).
Nielsen, Martha, frue, Siciliensgade 6, S. (55 78 16).
Nielsen, Johan Lynge, Svejgårdsvej 13, Hell.
Nielsen, Ib Rønnest og frue, direktør, Sdr. Fasanvej 37, F. (GO 82 73).
Nielsen, Erik og frue, fængselsbetjent, Ole Borchsvej 32, Valby. (30 34 40).
Nielsen, Gunnar Damgård, fhv. højskoleforstander, Ganløseparken 52, Ganløse
pr. Måløv. (03-27 94 34).
Nielsen, Vagn Rud og frue, kontorchef, Classensgade 67, 0. (TR 30 87).
Nielsen, Hans Brahe og frue, lagerforvalter, Falkoner Allé 67, F. (GO 71 89).
Nielsen, P. Herbert og frue, socialrådgiver, Gothersgade 163, K.
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Nielsen, Ib Gunnar og frue, specialarbejder, Smallegade 40, F. (GO 61 54).
Nielsen, Kaj og frue, telegraf mester, Rødkildevej 6, F. (GO 52 76 u).
Noe-Nygård, Arne og frue, professor, dr. phil., Lundehave, Helsingør.
Norking, Mogens og frue, grosserer, stud, mere., Sønderborggade 4, 0.
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Nyborg, Verner og frue, disponent, Søhuse 9, Bagsværd. (98 04 66).
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Olesen, Harald og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brh. (BE 30 41).
Olesen, Henning Houmann og frue, plantagebestyrer, Hasselvej 37, Skovlunde.
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Olesen, Finn Ahlmann og frue, sognepræst, Stefansgade 2, N. (TA 366).
Olsen, Birthe, bogholderske, Wagnersvej 5 A, SV.
Olsen, Axel og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K. (PA 29 77 y).
Olsen, Ann Kryger, frue, Blågårdsgade 44, N. (35 81 42).
Olsen, Jytte, sekretær, Alleen 115, Kastrup. (51 17 52).
Olsen, Age og frue, snedkermester, Lyshøjgårdsvej 73, Valby. (VA 36 82y).
Orneborg, Minna, frue, Jyllandsvej 10, F.
Pedersen, Aage og frue, grosserer, Klintevej 31, Brh. (BE 10 06).
Pedersen, Hanne, kontorassistent, Byvejen 36, Osted pr. Roskilde.
Pedersen, Signe Smed, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (SU 43 61 x).
Pedersen, Ove og frue, lærer, Terrasserne 37, Brh. (60 02 57).
Pedersen, Jens og frue, overlærer, Snoghøj Allé 12, Kastrup. (50 33 89).
Petersen, Anita Skouboe, kontorassistent, Søliljevej 42, Hvidovre. (78 03 72).
Petersen, Poul og frue, montør, Ryttergårdsvej 18, Farum. (95 12 48).
Petersen, Poul og frue, redaktør, Hostrups Have 31, V. (NO 76 63).
Petersen, Poul Nedergård og frue, sekretær, Nørrebrogade 42, N. (35 91 42).
Petersen, Marie, strygerske, Rantzausgade 18, N. (39 59 91).
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Postås, Pål Istvån og frue, svagstrømsingeniør, Sortedam Dossering 61 C, 0.
Poulsen, Othmar og frue, civilingeniør, Amaliegade 36, K. (PA 61 42).
Poulsen, Haldor og frue, socialrådgiver, Odinsgade 8, N.
Randbøll, Svend Aage og frue, grosserer, Hummeltoftevej 110, Virum.
(85 05 02).
Rasmussen, Knud N. og frue, afdelingslæge, dr. med., Østerbrogade 95, 0.
(TR 29 11).
Rasmussen, Jens Ishøy, Sølystvej 7, Klampenborg.
Rasmussen, Jørgen Hvidtfeldt og frue, ingeniør. Kamstrupvej 40, Vanløse.
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Rasmussen, Stig Munkgaard og frue, læge, Lille Strandstræde 12 A, K.
(MI 662).
Ritzau, Majken, ekspeditør, Aggersborggade 9, 0. (ØB 98 59 v).
Rose, Peter og frue, murermester, Pragtstjernevej 10, NV. (69 45 61).
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Skeie, Einar og frue, læge, Dr. Priemesvej 11, V. (EV 1142).
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Weidlich, Jørgen og frue, ingeniør, Nørregårdsvej 170, Vanløse. (70 28 18).
Wetterstein, Poul V. E. og frue, mekanikermester, Folkvarsvej 1, F. (GO 794).
Wilhelmsen, Karlo og frue, provisor, Cæciliavej 48, Valby. (VA 52 64).
Wilhelmsen, Poul, studerende, Cæciliavej 48, Valby.
Villadsen, Ebba, frue, Tycho Brahes Allé 8, S.
Villadsen, Per Krogsgaard og frue, maskinmester, Frederiksborggade 32, K.
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