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BAGSVÆRD
KOSTSKOLE

1955-56

BAGSVÆRD
O STS K O LE

THI DET ER LIVETS LOV:

Hvor tillid gror, der vokser sandhed frem -

SKOLEN OMFATTER

underskole, mellemskole, realklasse
og nysprogligt gymnasium.
REKTO R

cand. mag. Sven Haderup (træffes tirsdag til
fredag kl. 13—14).
SKOLEBESTYRER FOR UNDERSKOLEN

fru Carla Wahlstrom (træffes mandag til fredag
kl. 12—13).
SKOLEN ER PRIVATSKOLE

med eksamensret til mellemskole- og realeksamen
samt til nysproglig studentereksamen.
TELEFONER

kontor: 980065 (g'/i—15)
rektor personlig: tirsdag til fredag kl. 13—14
elever på skolen: 98 01 63
H ar aid sgave: 98 11 04
elever på Haraidsgave: 982040
Birkegården: 98 05 55
elever på Birkegården: 98 13 66.
POSTGIRO 367 00

OM SKOLEN
AGSVÆRD KOSTSKOLE blev indviet 17. november 1908 og
fik eksamensret til mellemskole- og realeksamen i 1911 og 1912,
og til nysproglig studentereksamen i 1954.
Skolen optager piger og drenge som kostelever eller som hjemme
boende elever. Elevtallet er ca. 170 kostelever og ca. 250 dagelever.
Skolen er privatskole med statstilskud. Gennem Bagsværd Kost
skoles Fond søger vi at skaffe midler til forbedringer og udvidelser,
der ikke kan gennemføres af skolens almindelige drift. Af sådanne
ønsker må nævnes en ny gymnastiksal og lokaler til oprettelse af
matematisk gymnasium; vi arbejder med planerne til virkeliggørelse
af disse to stærkt påtrængende ønsker og håber meget, at vi snart
må se dem opfyldt.
Der arbejdes desuden med planen om at gøre skolen til en selv
ejende institution, og fundatsen hertil er udarbejdet.
Det har været en glæde gennem de senere år at udbygge skolen
med det nysproglige gymnasium. Vi er derved i stand til at give vore
elever undervisning fra det første skoleår og op til studentereksamen.
At yde god undervisning er naturligt vort første mål som skole, men
hertil kommer ønsket om gennem undervisningen og gennem sam
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været at opdrage eleverne til en sand fællesskabsfølelse, der rummer
forståelse for andre og derved hensyntagen til andre. Gennem under
visningen får vore elever kundskaber, og de får indblik i den kultur,
der er baggrund for vort liv idag; de får kendskab til andre livs
former end vor, til andre kulturperioder og til enkelte menneske
skæbner, således som de lærer dem at kende gennem historie og
litteratur. Og om disse kundskaber og de oplevelser, tilegnelsen giver
vore elever, foruden at bringe dem gode eksamenskarakterer gør dem
til gode samfundsborgere og til gode mennesker, skal vi være taknem
melige i følelsen af, at vor opgave er lykkedes for os.

Sven Haderup.

Fra bådedåben

SKOLENS LÆRERKRÆFTER

Adser, Carl, kunstmaler, faglærereksamen. Tegning, skrivning og
naturhistorie.
Bertelsen, Tofe, frk., faglærereksamen. Dansk.
Haderup, Sven, rektor, cand. mag. Engelsk og dansk.
IIelweg-Møller, Kirsten, frk., seminarieeksamen. Dansk, regning og
skrivning.
Jensen, Erik, seminarieeksamen, stud. mag. Dansk, tysk, fysik, gym
nastik.
Jensen, Karen, frk., faglærereksamen. Håndarbejde.
Jensen, Vagn, adjunkt, cand. mag. Geografi, naturhistorie, fysik.
Kragh, II. B. seminarieeksamen. Regning, matematik, fysik.
Petersen, Anker, organist og kantor. Sang.
Petersen, Ernst, adjunkt, cand. mag. Latin, historie, oldtidskundskab.
Petersen, Inge, frk., adjunkt, cand. mag. Dansk og engelsk.
Sørensen, Carlo, adjunkt, cand. mag. Tysk og gymnastik.
Thykier, Gertrud, fru, exam, gymnastiklærerinde. Gymnastik.
Thykier, Mogens, adjunkt, cand. theol, et mag. Fransk og religion.
Tortzen, C. G., adjunkt, cand. mag. Historie og gymnastik.
Voldby, Verner, inspektør, adjunkt, cand. mag. Engelsk og dansk.
Wahlstrøm, Carla, fru, skolebestyrer, forskolelærerindeeksamen.
Regning og dansk.
Y tting, Henry, musikuddannelse. Sang.
Sørensen, frk., cand. mag. Regning, matematik og fysik.
EKSAMINER 1955

Mellemskoleeksamen: Jens Adser, Anne Albrechtsen, Klaus Beck,
Knud Binzer, Ingeborg Dichmann, Claus Faber, Erik Gram-Hanssen,
Lise Hallberg, Else Juel-Hansen, Søren Boesen Knudsen, Vibeke Lær
kesen, Steen Marcussen, Anne Lise Mortensen, Geert Høgsted Nielsen,
Peter Nyborg, Palle Schiær, Frits Schledermann, Henrik Schledermann, Karen Schlüntz, Leif Engelstoft Schmidt, Anette Stilmark,
Bert Walter, Lone Wismann, Birgitte Zøfting-Larsen, Anne-Lise
Østergaard.
Realeksamen: Flemming Adstofte, Sigurd Christoffersen, Gorm
Frederiksen, Jorgen Kleisdorff, Ulla Moldenhawer, Verner Mouritzen, Anna Margrethe Rosted, Anker Schubert, Grethe Bloch Schultz,
Søren Sørensen.
Nysproglig studentereksamen: Michael Bendix, Birte Carlsen,
Jørgen Madsen, Sven Schnedler-Sørensen.
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FORSKELLIGE OPLYSNINGER
ORDNET ALFABETISK

Bagsværd Kostskoles Fond, der stiftedes i juni 1942, har til formål at
skaffe midler til nybygninger og ændringer, der kan tjene til for
bedring af skolens ydre rammer, og som skolens drift ikke kan
gennemføre. Fondets bestyrelse er LRsagf. Erik Hoff (formand),
direktør Just Abildgaard, tandlæge Eigil Faber, rektor Sven Haderup og læge Knud Schlüntz.
Bidrag til fondet eller køb af partialobligationer kan ordnes gennem
skolens kontor eller LRsagf. Erik Hoff, Skindergade 23, K.
Bogliste fås på skolen.

Cykling til skolen tillades elever, der bor over 1 km væk. De får et
nummer med fast plads i cyklestativerne.
Ferier og fridage: skoleårets afslutning 1955
underskolen onsdag 15. juni kl. 10
overskolen tirsdag 21. juni kl. 10
Det ny skoleår begynder torsdag 18. august kl. 12.
Efterårsferie søndag 16. — søndag 23. oktober.
Juleferie søndag 18. december — søndag 8. januar 1956.
Fastelavnsmandag 13. februar.
Lørdag 10. marts (i anledning af kongens fødselsdag).
Påskeferie søndag 25. marts — onsdag 4. april
St. Bededagsferie fredag 27. — søndag 29. april.
Kr. Himmelfartsdag torsdag 10. maj.
Pinseferie lørdag 19. — tirsdag 22. maj.
Hvor to dage er nævnt, er begge fridage.

Forsømmelser ud over 3 dage bedes meddelt skolen. Efter enhver
forsømmelse må eleven medbringe seddel med angivelse af for
sømmelsens art og varighed.
Fripladser kan søges gennem skolen med opgivelse af sidste års skatte
pligtige indtægt og med oplysning om antal skolepligtige børn.

Fritagelse for gymnastik kan kun ske ved seddel hjemmefra. For
længere end en uge kræves lægeattest på særlig blanket.

Fundne sager afleveres på kontoret og kan efterlyses der. Det er nød
vendigt, at alt er mærket med navn. Bøger, tøj, vanter etc.
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Gaver, som skolen har modtaget i årets løb, siger vi hjertelig tak for.
Det var bl. a. umuligt at takke hver enkelt for gaver til majfesten,
men vi håber, at denne tak når ud til alle. Vi nævner her en del
gaver til samlingerne:
Naturfagsamlingen: En marsvinluf (Bendix Giæsel), olieprøver
og tavler (Esso), båndfilm (tekstilfabrikantforeningen og andre
erhvervsorganisationer), oplysende tavler (Shell, Dansk Tråd,
Automatic).
Biblioteket: Kirchheiners sprogbøger, Topelius: Fältskärens be
rättelse (Ingemann-Hansen), et antal bøger (Gunnar Bajer, Stig
Andersen, Lise Assing).
Gaver til andre formål: Abraham Lincoln (American Embassy),
franske gavebøger (Institut Francais), gavebøger (Gyldendal).
En ketcher, en fodbold, tennisbolde til sportsdagen.
Gymnastiktøj: Pigerne: mørkeblå kittel, ollerupsko. Drengene: korte
mørkeblå bukser, hvid bluse og hvide sko. Til fodbold: samme
bukser, rød trøje, gummisko eller fodboldstøvler.

Indmeldelse finder sted på kontoret. Der medbringes dåbsattest, vac
cinationsattest og udtalelse (karakterbog, eksamensbevis) fra tid
ligere skole. Se endvidere: Optagelse.

Konfirmationsforberedelse finder bedst sted fra oktober til påsken
i III ml. Forberedelse kan finde sted på skolen ved sognepræsten,
pastor Poul Pedersen.
Lejrskolen ligger ved St. Carlsminde, i km øst for Lynæs ned til Isefjorden. Den benyttes til ophold for de største klasser med eks
kursioner og studier på egnen. Dens navn er Kebnekaise.

Optagelse i underskolen drøftes med fru Wahlstrøm, i overskolen med
rektor. Ny elever til I ml. møder til optagelsespøve i slutningen
af maj (betingelser er trykt på særligt skema); elever til de øvrige
mellemskoleklasser optages, når der er plads, efter skoleudtalelse
eventuelt suppleret med en prøve; elever til i .g. optages efter prøve,
der finder sted ca. 25. juni.
Ordblindeundervisning og ekstra dansk undervisning bl. a. for uden
landsbørn gives på små hold, oftest i skoletiden. Holdene er op
rettet efter alder og standpunkt. Undervisningen ledes af frk. Tofe
Bertelsen.
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Regnskab ordnes således, at forældrene ved skoleårets begyndelse får
et skolepengekort for hele skoleåret. Betaling finder sted ved check,
pr. giro eller kontant. Kvittering sendes ikke, men kan påføres
skolepengekortet.

Rygning på skolens område og i skolens nærhed er forbudt eleverne.
Særlige regler gælder dog for 2. og 3 g.

Skolebetaling er månedligt:
i.—3. klasse 25 kr. IV ml. og realklassen 35 kr.
50 kr.
4.—5. klasse 30 kr. Gymnasiet
I- III ml.
30 kr. 5 kr. månedlig moderation for søskende.
Indmeldelsesgebyr er 10 kr.
Brændselspenge — 10 kr. — betales i okt., nov., jan., febr.
Ordblindeundervisning og ekstra dansk betales med 20kr. pr. måned
i 10 måneder.
Skolebøger købes efter boglisten.
Skolelægen efterser alle elever ved det årlige skolelægeeftersyn. De
tuberkulinprøves, og, hvor der er anledning dertil, henvises de til
lægebehandling.

Smitsomme sygdomme hos elever eller i deres hjem bedes altid med
delt skolen.
Stilebøger købes i Bagsværd Boghandel.
Udmeldelse sker med mindst to måneders varsel, dog ikke til juni
eller juli.
Uniform er det tilladt dageleverne at bære. Drengene går i blå sø
mandssweater med skolens våben og lange, blå holmensbukser, blå
vindjakke med skolens våben på venstre overarm.
Gallauniform: lange, grå bukser, blå jakke med skolens knapper.
Pigerne : mørkeblå, strikket bluse med skolens våben på venstre
side; nederdel i Bagsværd Kostskoles tern (fås hos Bøgelund-Jen
sen).
Galla: grå nederdel, blå jakke med skolens knapper.

FRA DAGBOGEN 1954-55
Sportsdag afholdtes 19. september. De gamle elever vandt over
skolens hold 4—o. I 5-kamp vandt Frederik Nielsen tennisketcheren,
Per Nilsson badmintonketcheren og Ole Torkov fodbolden. Tennis
kampen vandtes af Hans Chr. Eide Haderup (et bæger) over Kurt
Hogsted Nielsen (6 tennisbolde) (7-5, 6-3, 6-1).
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Lørdag den 18. september deltog vi for første gang i gymnasiernes
idrætsstævne.
Fodboldkampe med Lyngby Statsskole og turnering mellem skolerne
i Gladsaxe kommune.
Gymnasieforeningen begyndte møderne den 12. oktober og har haft
en række møder med foredrag og diskussion for at ende med karneval
i marts.

FN-dagen festligholdtes den 16. oktober med film og foredrag af
adjunkt Tortzen og et spil opført af 2. og 3. g.

Skolens fødselsdag fejredes den 17. november med underholdning
af tryllekunstneren H. Edeling. Der uddeltes efter traditionen slik
pinde, og skolen modtog et flag som gave fra lærerkollegiet og en smuk
vase af eleverne. Om aftenen var der åbent hus for gamle elever på
Haraidsgave.

Juleafslutningerne var præget af stemning og hygge. Ved under
skolens opførtes der små scener, og der reciteredes vers, ved over
skolens holdt adjunkt M. Thykier juletalen.
Skolefest afholdtes i Borgernes Hus 20. februar for underskolen, der
opførte »Svinedrengen« og 21. februar for overskolen, der opførte
»High Tor«. Efter begge forestillinger var der bal.

Skolekomedien »High Tor« vandt 1. præmie i konkurrencen om
gymnasieskolernes komedier og opførtes ved en gallaforestilling på
Frederiksberg Teater. Instruktionen havde adjunkt Ernst Petersen og
og hr. Ytting, mens dekorationen var bygget af elever under ledelse
af hr. Ytting og hr. Adser. Se billederne side 13.

Majfesten fandt sted den 1. maj i godt vejr og med stor tilstrømning.
Hver klasse havde sin opgave at løse, og det formede sig som en mor
som og god fest med et overskud på 2856,94 kr. til byggefonden.

Bagsværd Kostskoles roklub stiftedes den 14. maj under festlige
former med bådedåb og taler af formanden for Danske Studenters
Roklub, hr. Gudmund Schack, og formanden for Københavnskredsen,
hr. Arthur Christiansen m. fl.
I påsken var begge IV ml. på tur til Harzen under ledelse af hr.
Erik Jensen; de havde en hyggelig og udbytterig tur.
Lejrskolen har været besøgt af forskellige klasser, ligesom der har
været museumsbesøg og ekskursioner året igennem.
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Bonnie Mürsch, Erik Nørding, Bent Petersen, Gorm Preisler, Plenning Prins, Ole
Reimers, Hans Henrik Roholm, Ellen Schlüntz, Hanne Schrøder, Niels Skrydstrup, Allan Stephensen, Merete Thye, Ole Vipp Torkov, Søren Vindriis.

IV. MELLEM NORD
Søren Eisenhardt, Finn Hansen, Jens Rønholt Hansen, Erik Hendrup, Ib
Hutters, Henning Jensen, Peter Dines Johansen, Finn Bay Jørgensen, Jørgen
Kirchheiner, Per Kræmer, Max Mehlsen, Per Nilsson, Jørgen Stets, Claus Thykier.
IV. MELLEM SYD
Hans Henrik Andersen, John Annweiler, Flemming Galster Bach, Niels Beilegaard, Kirsten Christensen, Jorgen Eriksen, Nora Fischer, Ib Forchhammer, Wiwi
Friis, Bente Fussing, Carsten Færch, Ole Gad, Bendix Glæsel, Anne Grejsen Han
sen, Lars Hansfort, Vibeke Holmgaard, Kitty Kling, Ole Kræmer, John Markussen,
Inge-Lise Marthinsen, Fritz Nellemose, Vagn Olsen, Hans Paludan, Torben Grøn
holt Pedersen, Ture Vestergaard Pedersen, Inger Petersen, Lars Riis-Hansen,
Hanne Stormlund, Erik Tesch, Anne Mette Wismann.

REALKLASSEN
Knud Otto Binzer, Ingeborg Dichmann, Flanne Glæsel, Lis Glæsel, Erik GramFlanssen, Lise Hallberg, Peter Michael Jørgensen, Søren Boesen-Knudsen, Steen
Marcussen, Birte Norup, Peter Nyborg, Nils Vibe Ringsted, Palle Schiær, Frits
Schiedermann, Flenrik Schledermann, Karen Schlüntz, Bert Walter, Birgitte
Zøfting-Larsen.

I. Gns.
Jens Adser, Anne Albrechtsen, Bjorn Andersen, Ellen Bertelsen, Anne Chri
stoffersen, Claus Eigil Faber, Lise Kirkeby Hansen, Adela Hermann, Lisbeth
Flolvert, Ingelise Iburg, Liselotte Jensen, Mette Tremborn Larsen, Vibeke Lærke
sen, Anne-Lise Mortensen, Erwin Müller, Kirsten Nielsen, Paul Ranek, Ellis
Ravnkilde, Jesper Refn, Ebbe Wiberg Sørensen, Keld Thomsen, Susanne Varming,
Anne-Lise Ostergaard.
II. Gns.
Jonna Götsche, Hans Chr. Eide Haderup, Hans Jorgen Leth Hansen, Jytte
Mortensen, Knud Padborg, Paul Munk Plum, Erik Reinhard.
III. Gns.
Peter Møller, Frederik Nielsen, Kurt Høgsted Nielsen, Elisabeth Rosted, Hanne
Theilgaard, Olav Ulsaker.

Fra
skolekomedien
»High Tor«
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