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SMipr-j.

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 ældste edda).

BORDINGS FRISKOLE 1945-1995



Skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, fore
stiller Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling 
hver morgen 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 under 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 menne
skeånden, med andre ord udsynet og fremsynet, mens Munin, der' ser til
bage, er mindets fugl. Begge fugle er lige nødvendige, når det gælder om 
at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøjelige til at glemme den ene for 
den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine minder og i historien, at man 
glemmer at leve med og være vågen over for det, der sker, og det, man 
står på tærsklen til, og man kan blive så optaget af verden udenom, af sin 
egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man kaster vrag på for
tiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge tilfælde mister man 
noget værdifuldt, ja, man er i virkeligheden med til åndelig talt at lem
læste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve livet.

Vi forstår derfor skjaldens ord fra det gamle eddakvad: Jeg ængstes 
for Hugin, at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin. - Ja, 
for den største fare, ikke mindst for os moderne mennesker, for hvem 
historien ofte betegnes som noget gammelt gods, der måske kan have en 
vis affektionsværdi, men så heller ikke mere, er dog måske den, at vi 
mister mindet, den levende sammenhæng med fortiden, og derved gør os 
selv rodløse i nuet og værgeløse over for 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 for
nemme, hvad ravnene hvisker til os om.

Frede Bording
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Forord

I begyndelsen af april 1995 kunne Bordings Friskole fejre sit 50 års jubi
læum. I denne anledning fremtræder skolens årbog denne gang i kraftigt 
udvidet skikkelse, nemlig som et digert, dobbelt skrift. Denne udgave af 
»den blå« rummer dels en stribe artikler, skrevet eller i det mindste sam
let til jubilæet, dels alt det stof, der nu engang hører en årbog til, lige fra 
årsberetning og fortegnelser over lærerne, eleverne og skolekredsens 
medlemmer til redegørelser for stort og småt i årets gang på skolen.

At jubilæumsskrift og årbog således er holdt i samme bind, er ikke 
kun udtryk for et ønske om at klemme mest muligt på omkostningssi
den. Den valgte tilrettelæggelse udspringer også af håbet om at bevare 
en vis ydre kontinuitet, for da skolen i 1970 fyldte 25 år, blev dette mar
keret på samme vis - ved et mærkbart udvidet årsskrift.

Endelig ligger der bag denne bog et håb om klart at vise hen til sko
lens hverdag, til arbejdet i praksis som stedet, hvor friskoleidealerne 
hele tiden må demonstrere deres bæredygtighed og de pædagogiske ide
er løbende må prøves af. At drive en grundtvig-koldsk friskole inde midt 
i København er jo langtfra nogen selvfølge, men fordrer tværtimod 
omtanke og fantasi, samt ikke mindst dét fælles engagement, der stedse 
næres af hverdagen, styrkes af indsatsen selv.

På enkelte undtagelser nær er bogens bidrag blevet til på redaktørens 
opfordring og med jubilæet som umiddelbar anledning. Undtagelserne 
er to artikler fra skolens pioner- og kampår, af dens grundlægger og af 
en aktiv forælder, samt Torben Damsholts tanker om at det at fortælle, 
som længe har ventet på en anledning til at komme i trykken. I valget af 
bidragydere i øvrigt - og i samtalerne med dem - har jeg især tilstræbt at 
få belyst, for det første skolens daglige liv, herunder de fysiske rammers 
betydning, for det andet skolens og friskolens placering i det samlede 
billede af den danske undervisningsverden. Desuden viste bogen sig fra 
starten at åbne plads for en diskussion af væsentlige dimensioner af fri
skolens hverdag, såsom kristendommens placering, musikkens betyd
ning, samt værdien af poesi og fortælling.

Om selve jubilæet kan fortælles, at det skam blev fejret med maner, 
og at festen stod i samfulde tre dage. Søndag den 2. april var skolekred
sen indbudt til gudstjenesten i Vartov Kirke, og samme eftermidddag 
holdtes på skolen et møde med spisning og foredrag. Ebbe Kløvedal 
Reich talte her om dét at fortælle historien på en sådan måde, at folk af i 
dag kan lære af den. Mandag aften var det så forældrenes tur, idet lærer
gruppen i hele to omgange spillede sin flotte udgave af Thorbjørn 
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Egners »Folk og røvere i Kardemommeby«. På jubilæumsdagen tirsdag 
fik alle elever lov at feste, dels ved den egentlige opførelse af komedien 
(lærernes fødselsdagsgave til skolen), dels med spil og optræden i gym
nastiksalen. Efterhånden som skuespillerne (lærerne) fik sminket af, 
samledes disse på lærerværelset, hvor gratulanter var mødt op til recep
tion. Her var repræsentanter for Undervisningsministeriet, Københavns 
Kommune og vores bank, her kom lederne af de omgivende og beslæg
tede skoler, her sås gamle elever m.fL. Og som om alt dette ikke var nok, 
holdt vi samme aften en festmiddag i gymnastiksalen. Her var der bl.a. 
taler af Aksel Bording og Estrid Tomasson; Margaretha Balle-Petersen 
talte i sin dobbelte egenskab af forælder på skolen og ny formand for 
Dansk Friskoleforening, og ligeledes hørte vi Marianne Lawaetz, de 
sjællandske friskolers formand. Blandt talerne ved festen var også sko
lens første lærer Anne Marie Mikkelsen, som senere brugte sin tale som 
grundlag for den artikel, der begynder på modstående side. Mens skrif
tet lå i korrektur, afgik Anne Marie ved døden. Hendes »Tilbageblik« 
vidner om den varme og det engagement, der prægede hendes liv og vir
ke.

Det sidste arrangement med tilknytning til jubilæet fandt sted 9. maj, 
hvor skolen var vært for de sjællandske friskolers årsmøde. Ved denne 
lejlighed holdt Ejvind Larsen et foredrag, som i en radikalt omarbejdet 
form afslutter jubilæumsskriftet.

Jeg vil gerne på skolens vegne rette en varm tak til samtlige bidragydere 
for deres arbejde og ildhu, samt til trykkeriet for godt og gnidningsfrit 
samarbejde.

Erik Skyum-Nielsen 
September 1995
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Tilbageblik

Af Anne Marie Mikkelsen

I 1942 flyttede Sigrid og Frede Bording til København (Dalgas Boule
vard 48) og begyndte her til november en dag- og aftenhøjskole. Tre år 
senere var Estrid, den ældste datter, 7 år, og så blev Bordings Børnesko
le, den senere Bordings Friskole, en realitet. Vi startede den 4. april 
1945 med 5 børn, som efter et par dages forløb blev til 7.

Hvor var det festligt, fornøjeligt og spændende med min lille flok, 
ind imellem også svært, for jeg var jo ikke vant til sådan nogle spilleven
de københavnerbørn, der nu og da fandt på de besynderligste ting, men 
dejligt livsbekræftende blev det.

Og så var det en underlig tid. Krigen var i sin sidste fase, og rygterne 
svirrede - hvem kom først, englænderne eller russerne? - Frihedsbud
skabet den 4. maj om aftenen, et jublende København, fester, møder og 
fridage. Omsider blev det atter hverdag, og børnene kom igen; de var 
helt opslugte af begivenhederne, snakkede og legede frihedskæmpere i 
én uendelighed. - Sommerferie!

Skoleåret blev lagt om. Vi tog fat påny den 15. august. Børnetallet 
var oppe på 16, der var fred, og forældrene turde sende deres børn gen
nem hele Storkøbenhavn. Til november kom der et nyt højskolehold, og 
vi fik sat en dobbeltdør mellem deres og vores skolestue, men i øvrigt 
fungerede samarbejdet udmærket. En dag er der time på begge sider af 
døren. En af mine kommer udefra, river døren op og afleverer følgende 
salut: »Frøken, den er gruelig gal, for en af de store sidder herude og 
pjækker den.« 1 løbet af nul komma fem er min flok ude i forstuen, hvor 
fænomenet Kamp, højskolens unge lærer, i fred og ro læser sin morgen
avis. - Vi har dansk. Pludselig lyder en klar barnerøst: »Frøken, har De 
hørt det sidste nye, på torsdag kan man købe ren chokolade og tobak. 
Det står i aviserne, og min mor har selv sagt det.« Ren chokolade! 
Glemt er læsebog og skolestue. Husk, vi levede i en erstatningstid, de 
rene varer havde børnene vel hørt om, men aldrig smagt. - Legeplads! 
En lille gård og en sur nabo, der ikke brød sig om støj. Fru Bording for
barmede sig over børnene og gav dem lov til at gå om i haven, hvor der 
var en græsplæne (fodbold) og en sandkasse. Børnene jublede, blomster
bedene var mindre glade for besøget! Bording havde bibelhistorie, og da 
Estrid en dag lå i sengen, tog han resolut hele styrken med op i børne
værelset og fortalte løs (15 børn + patienten og Bording selv).

Til august kunne vi ikke længere være i villaen, og vi flyttede ud i 
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lejede lokaler på Barfods Skole, Kochsvej 36. Børnene var glade, for nu 
skulle de i en rigtig skole og sidde ved rigtige skoleborde. Ak ja! Jeg 
mindes også store, væmmelige og rustne kakkelovne. Søderberg, Bar
fods og vor fælles pedel, skulle tænde op om morgenen. Men jeg er ofte 
kommet ind i et klasseværelse, der var meget køligt. - Børnene blev sat 
til et skriftligt arbejde. Jeg ryddede ud af kakkelovnen, tændte op påny 
og vaskede hænder. Alt imens måtte jeg holde øje med min klasse. Det 
hændte også, at jeg måtte gentage processen, når jeg i den følgende time 
skulle i et nyt lokale. Om brændet var dårligt, eller det var Soderbergs 
manglende »optændingsevne«, ved jeg ikke. I øvrigt fik børnene del i 
»fornøjelsen«. De måtte skiftes til to og to at bære brænde op fra kælde
ren. Vi var mange, som var glade, da vi fik centralvarme.

Familien Søderberg var nu ikke helt almindelig. Bording havde et lil
le kontor med et skrivebord, et par stole og en bogreol. Stor var hans for
bløffelse, da han en søndag kom op for at hente noget på kontoret. På 
skrivebordet stod forskellige madrester, kødben lå rundt om på gulvet, 
hvor der også fandtes en mad- og vandskål. Med andre ord, kontoret 
brugtes uden for skoletiden som spise- og hundekammer. Dagen efter 
fik familien at vide, at dette ikke kunne tolereres.

Engang var jeg lige ved at lave skandale. Erik havde lavet et eller 
andet nummer, og jeg bad ham om at gå ind i en tom skolestue og blive 
der, til jeg sagde til. Nu gik jeg ind til skoledagens sidste time, tog derpå 
min cykel og kørte hjem til Dalgas Boulevard, hvor jeg kort efter sad 
ved familiens kaffebord. - Erik! Jeg røg op af stolen, kom med en eller 
anden tåbelig undskyldning, fik fat på cyklen og nærmest fløj hen på 
skolen. Var Erik der endnu, hvad var der sket? I tankerne så jeg Ekstra 
Bladets forside den følgende dag. Erik sad tilsyneladende uanfægtet i 
skolestuen, jeg skyndte mig at give ham en stor undskyldning, hvorpå vi 
fulgtes ad til hans hjem, der lå ret tæt ved skolen. Jeg ringede på. Eriks 
mor kom og var utrolig flink. »Tænk ikke mere på det, der er jo ingen 
skade sket.« Det varede længe, inden jeg omtalte episoden.

Oppe under taget var der et dejligt lyst lokale, som jeg gerne ville 
have til førsteklasserne. Bording talte med Barfods inspektør, som var 
meget villig, men hans tegnelærer ville ikke af med lokalet. »Vi får det 
først, når han er død, hvilket kan vare mange år.« Da Bording og jeg 
næste dag kom i skole, var det første, vi hørte, at den omtalte lærer var 
død om natten. Vi blev lidt underlige ved den historie. Næste år fik vi 
lokalet.

Lejrskole i Jylland, Nordsjælland og mange andre steder. Udflugter 
til Borrevejle og kombinerede tog- og cykelture til Sorø - undervejs 
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ophold ved mange historiske steder: Ringsted Kirke, Bjernede og Fjen- 
neslev med de to tårne, Hagbard og Signes høj osv. Bording var historisk 
leder første gang, og Otto Mikkelsen var med som assistent. Et meget 
væsentligt arbejde for Otto M. var at rede pigernes lange fletninger, det 
var dengang. Disse ture blev gentaget år efter år, indtil den stigende tra
fik i 1964 satte en stopper for dem. Man skulle cykle en del på hoved
vej.

Friskolegården! Små og store har valfartet hertil, hvor de har boet i 
kortere eller længere tid. Utallige ture er foretaget herfra. Børnene har 
været på besøg i en bondegård. De har på Friskolegårdens grund lavet en 
»mark«, tilsået denne for så, når kornet var modent, at tage en tur ned 
for at høste »egen avl«.

Efter mange skuffelser og ihærdigt slid fik skolen omsider »foden 
under eget bord«. Den rykkede i 1964 ind på Øster Søgade 86-88. Det 
var forandring. 1 begyndelsen var der lejere, men disse rejste efter få år. 
Hvor er der sket meget på dette sted. Nye tanker, nye ting er blevet 
prøvet og har bevist deres kvalitet og bæreevne. I 1978 sluttede Sigrid 
og Frede Bording som ledere, og Marianne og Laurits Kjær Nielsen kom 
til. De rejste til Rønshoved Højskole i 1987. Nu er det Kirsten og Jørgen 
Cort Jensen, der står for styret. Naturligvis er der sket forandringer i åre
nes løb. Mange har været med til at præge udviklingen, hver på sin 
måde, og det er fint.

Forstanderpar, elever, forældre, lærere og styrelser og gået ud og ind 
i årenes løb. Bordings Friskole ønskes hermed til lykke med 50-året. 
God vind fremover! Tak for gamle dage!
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Bordings Friskole og friskolebevægelsen

Af Aksel Bording

Den 4. april 1995 fyldte Bordings Friskole 50 år. Det er en begivenhed, 
som hele skolekredsen kan glæde sig over, og som den har god grund til 
at være stolt af. Med skolekredsen mener jeg her fællesskabet mellem 
alle de mange mennesker, der igennem 50 år har givet skolen liv og 
bevægelse.

En friskole kan ikke holdes i gang uden bevægelse - uden et følelses
mæssigt engagement i skolekredsen.

Men Bordings Friskole var ikke blevet det, den blev til, uden sit 
udspring af friskolebevægelsen. Skolen blev et nyt skud på friskolebe
vægelsen, og bevægelsen blev selv bredere, og fik fornyet stødkraft ved 
Bordings Friskoles liv. Oprettelsen af skolen markerede friskolebevægel
sens indgang i hovedstaden. De efterfølgende 50 år viste, at en grundt- 
vig-koldsk friskole kunne trives ganske udmærket i en storby. I 1945 
tvivlede dog mange friskolefolk på, at det kunne lade sig gøre. Friskole
bevægelsen var jo først og fremmest vokset frem i en landbokultur.

Bordings Friskole er ikke den første børneskole i København, hvor 
Grundtvigs skoletanker er blevet afprøvet. Allerede i 1834 oprettede 
A.P.G. Jensen en skole, hvor historien om »menneskehedens levneds
forløb« blev gjort til hovedfag, og hvor der - i modsætning til andre sko
ler på den tid - ikke skulle overhøres i kristentroen. Ludvig Christian 
Müller, der havde været huslærer for Grundtvigs børn, var lærer på sko
len.

Jensens skole gik hurtigt ind, men kort efter oprettedes asylskoler, 
hvor undervisningen var inspireret af Grundtvigs skoletanker. Det gjaldt 
især den asylskole, som enkedronningen, Karoline Amalie, oprettede. 
Til denne skoles indvielse i 1841 skrev Grundtvig skolesangen: »Der 
skinner en sol i lys og løn«. Denne sang blev siden »friskolesangen«.

Disse skoler blev dog ikke oprettet på grundlag af et folkeligt enga
gement. De var ikke koldske.

EN HJEMSKOLE
Bordings Friskole oprettedes ligesom en del andre grundtvig-koldske 
friskoler som en hjemskole. Da Sigrid og Frede Bordings ældste barn 
nåede skolealderen, valgte de selv at ville undervise deres børn hjemme. 
I 1940 var der imidlertid blevet dannet en grundtvigsk skoleforening 
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med det formål at oprette en fri skole. Familier herfra spurgte, om ikke 
Sigrid og Frede Bording også ville undervise deres børn.

Sigrid og Frede Bording var dog stærkt i tvivl, om de skulle oprette 
en egentlig friskole med børn fra flere hjem. De var kommet til Køben
havn i 1942 for at drive højskole, og havde oprettet Københavns Folke
højskole.

Sigrids far, Valdemar Hansen, talte varmt for, at de skulle oprette en 
grundtvig-koldsk friskole i København, og tilbød at betale en ganske 
pæn del af omkostningerne. Valdemar Hansen så som gammel køben
havnerdreng meget gerne en friskole blive oprettet i storbyen.

Hans engagement var stærkt medvirkende til, at Sigrid og Frede Bor
ding sagde ja til opgaven.

Anne Marie Mikkelsen blev nu ansat som lærer for børnene i villaen 
på Dalgas Boulevard.

FRISKOLEBEVÆGELSEN OG DEN FOLKELIGE VÆKKELSE 
Valdemar Hansen kom som 15-årig i 1893 til Fyn for at blive uddannet 
som mejerist på andelsmejeriet Åkilde. På Fyn mødte han den folkelige 
bevægelse, som netop på den tid stod i sin blomstring. Han blev grebet 
og så stærkt påvirket af bevægelsens kristelige og folkelige liv, at det fik 
afgørende indflydelse på hans 90-årige liv og gerning.

Friskolebevægelsen var vokset frem på Fyn i 1850erne. Den havde 
rod i 1820ernes gudelige vækkelse, hvor jævne folk, håndværkere, hus- 
mænd og gårdmænd, fandt på at samles om en form for gudstjeneste i 
hinandens hjem.

Skomagersønnen, Christen Kold (1816-70) fra Thisted, blev i 1834 
kristelig vakt igennem den gudelige bevægelse. Han var dengang elev på 
Snedsted Seminarium. Ved vækkelsen oplevede han det talte, levende 
ords kraft »til at gøre hjerterne glade«. Han mente, at dette ord var den 
nøgle, der kunne åbne menneskets sind og igennem denne åbning 
befrugte det frø, som Skaberen havde lagt i ethvert menneskebarn, og 
således sætte en åndelig vækst i gang.

Kort efter blev Kold klar over, at når det drejede sig om børn, var en 
levende og hjertelig engageret fortælling af eventyr, myter og bibelhisto
rie den bedst egnede vej til at vække og nære barnets åndelige liv.

Således opdagede Christen Kold den pædagogik, som han siden byg
gede sit skoleværk op over. I første omgang blev han imidlertid stoppet 
af den enevældige stats forstokkede skoleprogram, hvorefter børnene 
skulle lære de kristne, moralske læresætninger udenad, uanset om de 
forstod det eller ej.
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Alt mens den fynske, gudelige vækkelse bredte sig til andre egne i Dan
mark, nåede Grundtvig (1783-1872) igennem personlige kriser frem til 
en afklaring, der resulterede i et nyt kristeligt, folkeligt og historisk syn. 
Også Grundtvig så i »det levende ord« det »livs- og kærlighedsord« fra 
Gud, der vækker troen og kærligheden til livet. Og han så tillige, hvor
dan dette ord har virket gennem hele menneskeslægtens livsforløb, såle
des at menneskeheden fra oldtiden har gennemløbet en åndelig proces. 
Denne udvikling, fremhævede Grundtvig, viser sig som en gradvis 
opklaring af de store gåder i tilværelsen, idet mennesket når til stadig 
større forståelse af sig selv og af hele skaberværket.

Drivkraften bag denne udvikling, sagde Grundtvig, er menneskets 
længsel efter Guds Rige - efter sandheden.

Skolen for livet, sagde Grundtvig, er den skole, som fører det enkelte 
menneske ind i denne historiske og kristelige udviklingsproces, således 
at den unge generation kan fortsætte menneskehedens livsforløb frem 
mod fuldendelsen, som er den fulde opklaring af menneskelivet.

Dette livssyn kaldte han det historisk-poetiske.

Ved en forening af det grundtvigske livssyn og de gudelige kredse vok
sede den folkelige bevægelse frem fra slutningen af 1840erne.

Friskolerne blev ligesom højskolerne, efterskolerne, fri- og valgme
nighederne, idrætsforeningerne og hele andelsbevægelsen det synlige 
spor af denne bevægelse.

Bevægelsens kraft havde sit højdepunkt i 1890erne da den politiske 
strid mellem højre (det gamle godsejerparti) og venstre (det nye bonde
parti) nåede et klimaks.

Bevægelsen var stærkest og mest udbredt i det sydfynske område, 
netop på den tid da Valdemar Hansen kom hertil.

Valdemar Hansen, der i 1906 blev mejeribestyrer på andelsmejeriet i 
Osted på Sjælland, stod bag oprettelsen af Osted fri- og efterskole i 
1917, da hans døtre skulle i skole. Således gik Sigrid Bordings rødder 
via Valdemar Hansen tilbage til friskolebevægelsens ungdom.

Også Frede Bording havde rødder tilbage til den tidlige folkelige be
vægelse. Han var opvokset på Ry Højskole, hvor hans forældre selv hav
de undervist alle deres børn hjemme. Begge Frede Bordings forældre 
havde i deres ungdom mødt den grundtvigske bevægelse på Vallekilde 
Højskole i begyndelsen af 1890erne, hvor de var blevet vakt af forstan
deren, Ernst Trier, en af Grundtvigs varmeste tilhængere. Frede Bor
dings mor havde, før hun blev gift, været friskolelærer nær Vallekilde.
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Således opstod Bordings Friskole som et led i den friskolebevægelse, 
som udgik fra de første friskoleoprettelser på Fyn, som Christen Kold 
var igangsætter af. Koids egen friskole i Dalby blev som den første af 
skolerne oprettet i 1852.

FRISKOLEMODELLEN
Koids friskole blev model for friskolebevægelsens skoler. Fundamentet 
blev skolekredsen, altså det tætte samarbejde med forældrene. »Skolen 
skal helst ligne et hjem«, sagde Kold, der håbede på, at opvakte forældre 
med tiden selv ville overtage undervisningen af deres egne børn. Kold 
mente, at forældre fra naturens hånd måtte være de bedste bømeundervi- 
sere, ganske enkelt fordi de holdt mest af børnene, og fordi børneunder- 
visning skal være en »hjertesag« og ikke en »forstandssag«.

Hovedfaget i almueskolen var religionsundervisning, der for største
parten skulle læres udenad på remse. To gange om året kom præsten for 
at høre, om børnene havde lært deres lektie ordentligt. Religionsbøgerne 
var lagt an på en moralsk og forstandsbetonet tale til forstanden.

I friskolen blev fortællingen af myter, sagn og historie, men især 
bibelhistorie, det vigtigste. Men også sangen fik en central placering. 
Undervisningen kunne ofte være forkyndende.

LANDFRISKOLERNES KRISE
Christen Koids skolemodel blev kernen i de mange friskoler, som rejste 
sig landet over. Og denne model havde en sådan styrke, at den i de efter
følgende generationer i stigende grad kom til at inspirere folkeskolen. 
Friskolebevægelsens indflydelse kan aflæses i udviklingen af folkesko
lelovene - især efter 1937 og derefter i stigende grad frem til folkeskole
loven af 1994. Inspirationen ses tydeligst i folkeskolens voksende sko- 
le/hjem-samarbejde, i dens gradvis mere fortælleprægede undervisning 
og i det hele taget i dens mere kreative undervisning, samt i den falden
de betydning, som efterhånden blev tillagt eksamen og udenadslære.

I takt med at denne udvikling skred frem ser det ud som om friskole
bevægelsen selv taber indre kraft og energi.

Folkeskolernes faglige og pædagogiske niveau på landet blev hævet 
igennem 1950erne og 60erne. Den lille toklassede landsbyskole med 
undervisning hveranden dag blev udskiftet med centralskolerne. Samti
dig faldt procentdelen af friskoleelever på landet. Flere friskoler måtte 
endog dreje nøglen om. Fra 1953 til 1967 faldt antallet af friskoler fra 
127 til 107 på landsbasis. Landfriskolerne havde svært ved at klare sig i 
konkurrencen med »den nye« landfolkeskole.
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Med skoleloven af 1958 blev det blandt andet bestemt, at landskoler
ne skulle op på samme undervisningsniveau som byskolerne. Det betød, 
at der overalt blev indført hverdagsundervisning på landet og nye fag 
(matematik, fysik, tysk og mere engelsk). Samtidig blev det i løbet af 
1960erne muligt at tage en realeksamen på de større centralskoler på 
landet.

Landfriskolerne gik kun til 7. klasse. Ofte var der blot et lærerpar, 
der underviste eleverne i to klasser, således at hver klasse kun var i skole 
hveranden dag. Med så få lærere på samme skole, var det svært at spæn
de så vidt rent fagligt, som 58-loven lagde op til. Friskolerne fik den
gang et forholdsmæssigt mindre statstilskud end de får i dag, hvilket 
betød, at friskolelærere oftest blev aflønnet lavere end deres kolleger i 
folkeskolen.

I disse år blev friskolerne mange steder mere og mere lukkede kred
se. Sætninger som: »Der var varmt indenfor, men koldt udenfor« og 
»Friskolerne vendte ryggen udad«, er udtalelser, som kommer fra fri
skolelærere fra denne tid.

Friskolernes selvtilstrækkelighed blokerede for den åbning, som var 
nødvendig for at kunne skabe fornyelse.

Friskolerne var 100 år tidligere blevet oprettet for at give en mere 
fortællende undervisning i modsætning til folkeskolens »terpefag«. Den 
større faglighed, som 58-loven krævede af landskolerne, blev i nogle af 
de gamle friskolekredse, hvor lektielæsning var bandlyst, betragtet som 
»sort skole«, skønt undervisningsformen i folkeskolen i mellemtiden 
havde ændret sig meget i humanistisk retning.

Mange artikler fra denne periode i friskolebevægelsens tidsskrift 
»Bavnen« virker nostalgiske for en nutidslæser.

Friskolebevægelsen var ved at stivne på landet. Blandt andet fordi 
den fastholdt det skarpe skel mellem »hjertefagene« og »forstandsfage
ne«. Dermed fastholdt den det gamle fjendebillede af folkeskolen. Et 
billede som der ikke længere var virkelighed i.

Den dybere årsag til landfriskolernes krise var, at den gamle landbo
kultur, som den folkelige bevægelse havde skabt i slutningen af forrige 
århundrede, tabte virkelighed og nærhed på grund af landbrugets stigen
de industrialisering.

I 1950erne og 60erne blev der talt om, at friskolebevægelsen havde 
udført sin mission, og at der derfor ikke mere var behov for den?

Friskoleudviklingen i byerne i samme periode viste imidlertid noget 
andet.
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BYFRISKOLERNE
Byfriskoleme havde god fremgang i 1950erne og 60eme. Af egentlige 
byfriskoler var Odense Friskole den største, så kom Herning Friskole, 
der imidlertid blev overhalet af Bordings Friskole midt i 60erne. Disse 
skoler havde i modsætning til landfriskolerne overbygning (8.-9. klasse 
og realklasser), og underviste på et fagligt niveau, der var så højt, at de 
kunne klare sig i konkurrencen med andre byskoler.

Byfriskolernes elevtilgang skyldtes en vågnende forståelse for den 
mindre skoles bedre mulighed for at skabe et godt skolemiljø, der byg
gede på et nært samarbejde mellem en engageret forældrekreds og 
lærerne. Man forstod, at det enkelte barns lyst til at lære nemt blev for
ringet i de store skoler, fordi den enkelte elev blev borte i mængden.

Byfriskolerne var bygget op over Koids friskolemodel, men de havde 
måttet indpasse en større faglighed end landfriskolerne - specielt i de 
ældste klasser.

Det er i denne fase - under opbyggelsen af en ny og udvidet friskole- 
model, der kunne leve op til det industrialiserede samfunds krav - at 
Bordings Friskole, som den yngste af byfriskolerne men med sine livs
kraftige rødder tilbage til friskolebevægelsens ungdom, kommer til at 
spille en rolle i friskolebevægelsen.

BORDINGS FRISKOLE
I 1949 da skolens ældste elever gik i 5. klasse var der forældre, der 
udtrykte ønske om, at der skulle oprettes mellemskoleeksamen fra 6. 
klasse, ligesom andre byskoler havde det på den tid. Men friskolelinjen 
blev ført videre som i landskolerne med en 6. og 7. klasse. Til gengæld 
blev der oprettet en toårig præliminæreksamen efter 7. klasse. Undervis
ningspligten ophørte dengang ved udgangen af 7. klasse. I de efterføl
gende år forsvandt præliminæreksamen til fordel for en treårig realeksa
men. Præcis samme ordning blev få år senere indført i folkeskolen ved 
1958-loven.

Sålænge der var realeksamen (L- 3. real) på Bordings Friskole var 
der en mærkbar overgang fra 7. klasse til 1. real. Fra friskole til realsko
le. Indtil 7. klasse var lektielæsningen temmelig begrænset, men ved 
overgangen til 1. real steg den mærkbart.

Alligevel havde undervisningen i realklasserne et vist friskolepræg, 
fordi den fortællende undervisning og samtalen fortsat blev brugt - dog i 
et noget mindre omfang end i børneskolen.

Da realklasserne blev afskaffet i første halvdel af 1970erne og erstat
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tet af 8.-10. klasse slog friskolepræget noget mere igennem i de ældste 
klasser.

Således forsøgte Bordings Friskole at videreudvikle den gamle, 
oprindelige 7-årige friskolemodel henimod en 9-10-årig friskolemodel. 
Der er dog kun tale om en begyndende udvikling, idet skolen i ret høj 
grad følger folkeskolens vejledende læseplaner i 8.-10. klasse med efter
følgende, men frivillig prøve.

FAGLIGHEDEN BLIVER EN ORGANISK DEL AF 
FRISKOLEMODELLEN PÅ BORDINGS FRISKOLE.
Realskolen går tilbage til de filantropiske skoler i København (Efter
slægten og Borgerdydsskolerne) i slutningen af 1700-tallet. Disse skoler 
var opstået i takt med det praktiske livs voksende behov for realviden - 
de såkaldte realier - d.v.s. fag, som sigtede mod en faglig dygtiggørelse 
inden for områder, som tjente erhvervslivet. Det var således skoler for 
erhvervslivet.

Den grundtvig-koldske friskole ville sætte eleverne ind i den histo- 
risk-kristelige udviklingsproces, som sigtede mod opklarelsen af menne
skelivets gåder. Det var »skolen for livet« - en skole som ville udvikle 
de åndelige og dermed menneskelige og folkelige muligheder, som men
nesket bar i sig.

Dette historisk-poetiske undervisningssyn var kernen i Frede Bor
dings skoletanker. Og i denne pædagogik søgte Frede Bording at indpas
se realfagene. Efter hans tanke skulle også realfagene tjene til livsoplys
ning. Dette syn var hans arv fra højskolen. Alle undervisningsfag skulle 
i videst muligt omfang være almentdannende. Derved kunne det menne
skelige og folkelige islæt bevares under udviklingen af det moderne, tek
niske samfund.

Dette var et afgørende punkt for Frede Bording. Allerede i 1960erne 
advarede han om det industrielle og mekaniske samfunds mulighed for 
at udvikle umenneskelighed og ufolkelighed, hvis fagligheden blev løs
revet fra det menneskelige og kristelige.

Derfor blev den universalhistoriske undervisning (historisk-poetiske) 
på Bordings Friskole en livsnerve. Altså den kronologisk fremadskriden
de og sammenhængende verdenshistorie.

F.eks. blev religionsundervisningen sat ind i det historiske miljø, 
hvor pågældende religion var fremstået og udviklet. Kristendommen 
blev fortalt midt i romerrigets historie, mens Islam hørte hjemme i for
tællingen af middelalderens historie. Herved blev det også nemmere at 
forstå f.eks. baggrunden for korstogene o.s.v.
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I den gamle friskole var det mest almindeligt, at der blev fortalt Dan
markshistorie, bibelhistorie, træk fra kirkehistorien og kun enkeltstående 
vigtige verdenshistoriske begivenheder. For Frede Bording var det vig
tigt, at vise sine elever, at verdenshistorien var menneskeslægtens samle
de historie, der som en organisme dybest set udgjorde en helhed - et 
livsfælleskab, der havde en trinvis, men sammenhængende udvikling. 
Ligesom et enkelt menneske havde menneskeslægten en barndom, ung
dom, manddom og alderdom.

Frede Bording hægtede i et vist omfang naturfagene på denne histo
riske udviklingsproces.

Netop naturfagenes udvikling fremviser menneskets trinvise udvik
ling frem mod større indsigt i tilværelsen. Det gjaldt specielt hans egne 
fag biologi og geologi. Og han opfordrede andre lærere til at gøre det 
samme i f.eks. fysik og matematik. Frede Bording så naturfagene som 
menneskets forsøg på at beskrive skaberværket. Der var for ham ingen 
konflikt mellem tro og viden, mellem kristentro og naturvidenskab. De 
var begge udtryk for et skaberværk, der var større end mennesket.

Skolens bomærke: Odins ravne, var for Frede Bording symbolet på 
denne historisk-poetiske undervisning. Odins ravne, der hver dag fløj 
hen over jordens flade, for at vende tilbage og fortælle Odin om deres 
oplevelser. Odin var visdommens gud, der fik visdom ved at lytte til den 
historiske tale (Munin), der skaber de nye syner (den fremadseende 
Hugin), som leder til nye opdagelser og dermed til en større opklaring af 
tilværelsen - af skaberværket.

Den historisk-poetiske undervisning kom imidlertid på en hård prøve i 
begyndelsen af 70erne, da 68-generationen blev forældre på skolen. 
Med denne forældregeneration kom der en vis spænding ind på skolen. 
En spænding mellem det gamle historisk-poetiske friskolesyn og et 
humanistisk-socialt skolesyn.

Humanisterne ville sætte barnet mere i centrum i skolen, mens den 
grundtvig-koldske tradition satte den universalhistoriske livsproces som 
det centrale punkt.

I dette energirige spændingsfelt udviklede skolen sig videre igennem 
70erne og et stykke ind i 80erne.

Brydningen mellem 68-generationens sociale nyhumanisme og den 
grundtvigske kristelige og folkelige skoletradition blev stærkere i storby
ens friskole end i nogen af de øvrige friskoler i Danmark.

Men skolens historiske linje blev fastholdt ligesom morgensangen 
med fadervor.
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LANDFRISKOLERNES FORNYELSE
Fra midten af 70eme vendte friskolebilledet på landet. Flere forældre 
søgte ind på de gamle friskoler, og der blev oprettet mange nye. Antallet 
af friskoleelever blev fordoblet i tiåret fra 1975 til 1985. Friskolen havde 
tilsyneladende overvundet sin krise.

Billedet vendte først for de friskoler, der boede nær ved byerne, idet 
de fik nye forældre fra bysamfundene.

Adskillige forældre fik i disse år øje på den store skoles svagheder. 
Især de humanistiske og engagerede 68-forældre så med bekymring på, 
hvordan det enkelte barn blev væk i den store skole. Men der blev også i 
disse år talt om disciplinkrise i folkeskolen. Og i slutningen af 70erne 
markerede »indoktrineringsdebatten«, at folkeskolen ikke måtte bygge 
på en speciel livsholdning. Folkeskolen skulle kunne rumme alle hold
ninger, for den skulle være for alle. I manges øjne blev den herved hold
ningsløs.

De frie skoler var bygget op omkring en holdning. Kritikken af fol
keskolen gav derfor friskolen nye muligheder.

68-generationen satte en ny kulturel bevægelse i gang, der på skole
området gav sig udslag i lilleskolebevægelsen. Men friskolerne fik som 
en sidegevinst del i denne bevægelse. Skellet mellem lilleskolen og fri
skolen er glidende. Især ved forældreengagementet er der store ligheder. 
En forskel ligger i friskolens mere fortællende undervisning og i dens 
centrale placering af historieundervisningen, men først og fremmest i 
forholdet til den kristne tro. I de gamle friskoler var der en nær sammen
hæng mellem skole, hjem og kirke. I lilleskolen står humanismen i ste
det for kirken.

BORDINGS FRISKOLES BETYDNING FOR FORNYELSEN AF 
FRISKOLEBEVÆGELSEN
Har Bordings Friskole så haft nogen del i friskolebevægelsens fornyel
se?

Min vurdering er, at det har den - og ikke så lidt endda. Ved at vise 
en vej. Ved at vise hvordan der kunne opbygges en friskolemodel, der 
var konkurrencedygtig i en ny tid.

Men også andre faktorer spiller ind. F.eks. den voksende forståelse 
for de små skolers mulighed for at skabe nærmiljø, samt bedre tilskuds
forhold og en voksende utilfredshed med folkeskolen.

Min argumentation for Bordings Friskoles betydning er følgende:
Da den øvrige friskoleverden havde problemer i 50- og 60erne rette
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de flere og flere friskolefolk deres øjne mod Bordings Friskole, som 
skød op- i storbyen. Det var en ny udvikling for friskolebevægelsen. Det 
fik i første omgang en moralsk betydning, at Bordings Friskole beviste, 
at friskolen sagtens kunne leve videre i et industrielt og stadig voksende 
teknologisk samfund, der stillede større krav til fagrækken. Friskolebe
vægelsen var altså ikke passé. Tværtimod havde det nye samfund brug 
for friskolens åndelige-faglige skolesyn. Så den større faglighed ikke 
blev ensidig verdslig.

Bordings Friskole blev en synlig skole i friskolebevægelsen, da sko
lens lærere og også ofte forældre tog levende del i - og dermed medan
svar for - friskolebevægelsen. De deltog i møder og kurser, som blev 
arrangeret af friskoleforeningen. Ofte henvendte andre friskolefolk sig 
på disse møder til folkene fra Bordings Friskole for at høre, hvordan 
man bar sig ad i København med dette og hint.

Personligt har jeg hørt ældre friskolefolk nævne Bordings Friskoles 
positive betydning for friskolebevægelsen.

Fra midten af 60erne var Frede Bording formand for den sjællandske 
afdeling af Dansk Friskoleforening. Og lige siden har der siddet en 
repræsentant fra Bordings Friskole i friskoleforeningens bestyrelse.

Fra 60erne og i mange år frem blev Frede Bording jævnlig kaldt ud 
for at holde foredrag for andre friskolefolk om sit friskolesyn. Flere gan
ge blev han direkte bedt om specielt at fortælle, hvordan historieunder
visningen var bygget op på Bordings Friskole. Blandt andet på skoler, 
hvor »de nye« forældre og såmænd også »nye lærere« havde svært ved 
at forstå baggrunden for den fortællende historieundervisning.

Således blev Frede Bording og andre lærere fra skolen - og dermed 
Bordings Friskole - kendt og anerkendt i friskoleregi over hele landet.

Tilknytningen mellem friskoleforeningen og Bordings Friskole blev 
fortsat markeret, da Laurits Kjær Nielsen i 1978 afløste Frede Bording 
som skoleleder. Laurits Kjær havde i perioden 1971-77 siddet som for
mand for Dansk Friskoleforening og var dermed kendt i hele den 
grundtvig-koldske friskoleverden.

Det hører med til Bordings Friskoles indsats, at Frede Bording tog 
initiativ til at samle skoleledere fra andre frie, private skoler i Køben
havn, for at undersøge muligheden af et samarbejde. Det tog form i 1961 
med en fælles idrætsdag. En følge heraf blev, at Frede Bording sammen 
med især Holger Kjær fra Askov blev hovedinitiativtager til oprettelsen 
af »Frie Grundskolers Fællesråd« i 1966. I denne forening deltog frisko
lerne sammen med mange øvrige frie skoleformer.

Endelig skal det fremhæves, at Bordings Friskole fik et godt navn i 
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Undervisningsministeriet. Dette fik en positiv betydning for hele frisko
lebevægelsen rent politisk. Med en friskole midt i hovedstaden blev fri
skolerne mere synlige på Christiansborg. To undervisningsministre har 
været forældre på skolen. Den ene, K. B. Andersen, var i en periode for
mand for skolen. På hans indstilling fik Frede Bording overrakt ridder
korset for at have indført den grundtvig-koldske skole i hovedstaden.

For mig ser det ud til, at friskolebevægelsens indgang i storbyen - 
dens tilpasning til industri- og teknologisamfundet - er med til at forny 
friskolesynet. Denne udvikling kommer landfriskolerne til gode, da det 
nye samfund i stigende grad slår igennem på landet efter 1970.

Men grundlaget for fornyelsen var 68-generationen. Det blev den 
forældregeneration, der påny fik interesse for selv at lave skole for sine 
børn. Fornyelsen slog igennem, da denne generation og friskolebevægel
sen fandt en fælles grund, hvorpå der kunne bygges friskole.

Den nyhumanistiske bevægelse opstod i København. Derfor blev 
Bordings Friskole den første grundtvig-koldske friskole, hvor »68-gene
rationen« og ffiskolebevægelsen mødtes.
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FRISKOLEN - kopi eller original?

Af Laurits Kjær Nielsen

Den danske friskole vendte i midten af 1970erne en alvorlig krise til en 
ny succes - med stigende elevtal i de eksisterende skoler og hvert år nye 
skoleoprettelser, men var det som friskole eller som trygge pædagogiske 
miljøer, friskolen fik succes?

Det er vigtigt, at vi i friskolen holder hinanden fast på, at de frie sko
ler ikke er opstået som pædagogiske idéskoler på linie med Pestalozzi, 
Rudolf-Steiner, Freinet eller andre pædagogiske tænkere, hvis systemer 
der grundes skoler på.

Grundtvigs skoletanker er inspirationen og Christen Kold den helt 
geniale praktiker, men alligevel er det for snævert at forstå de frie skoler 
som pædagogiske enkeltmandsværker. De er opstået gennem sidste 
halvdel af forrige århundrede som led i en bred folkelig frigørelsespro
ces, rettet mod både politisk og åndelig umyndiggørelse.

Danmark blev, især efter tabet af Sønderjylland i 1864, genskabt ned
efra, ikke af politikerne men af menigmand. Det begyndte som et opgør 
med kirke og skole, men efterhånden som man på stadig flere samfunds- 
og livsområder tog ansvaret selv, rejste man egne huse og institutioner, 
så det ligefrem kunne aflæses i landskabet, at der gik en revolution over 
landet.

Ud af mødet mellem de folkelige vækkelser og de grundtvig-koldske 
frie skoler og menigheder opstod der en bølge af folkelig energi og en 
myndiggørelse af det danske folk, der giver professor Lindhardt ret i at 
kalde »den gudelige vækkelse« og den grundtvigske kamp for åndsfri
hed for det folkelige selvstyres vugge.

Friskolen blev altså til som en af flere løftestænger i en bred politisk 
og folkelig kamp. Skal den kamp fortsættes, er den pædagogiske debat, 
ofte om det enkelte barn, på lærer- og klasseforældremøder ikke nok. 
Det er på fællesmøderne, på den enkelte skole og i foreningssammen
hæng, at de spørgsmål skal rejses og den samtale føres, der løfter frisko
len ud af en truende pædagogisk »ghetto-tilstand« og fastholder den som 
medansvarlig for den fælles samfundsudvikling.

Frit skolevalg, forældreret, mindretalsrespekt, menneskers lige værd 
- også barnets, kristen livsforståelse, historisk bevidsthed, folkelig 
ansvarlighed, retten til forskellighed, frihed til selvforvaltning er kerne
begreber i friskolen, men også væsentlige almene demokratiske rettighe
der. Derfor er enhver friskole også forpligtet til at være andet og mere 
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end skole, f.eks. det lokale forsamlingshus. At vælge friskole er ikke at 
vælge helheden fra, men ud fra eget skole- og menneskesyn at tage 
ansvar for den.

Vendepunktet i 70erne blev ikke skabt af friskolen selv, men skyldes 
udfordringer udefra.

Fra den allerførste folkeskolelov, almueanordningen af 1814, og helt 
frem til folkeskoleloven af 1958 har vi som folk, trods store samfunds
omvæltninger, været rimelig enige om et fælles værdigrundlag at bygge 
samfund på - udtrykt i 1958-lovens formålsparagraf: folkeskolen »skul
le udvikle og styrke børnenes sans for både de etiske og kristelige værdi
er«; men efter 1958, på vej ind i 60ernes vækstsamfund, går der skred i 
værdigrundlaget.

I den store folkeskolereform fra 1975 glider de kristelige værdier 
helt ud af formålsparagraffen. Nu fremhæves i stedet kundskaber, fær
digheder, arbejdsmetoder, udtryksformer, tilbud og valg - et tydeligt 
individualistisk, mere materielt og videnskabeligt syn som udtryk for, at 
pluralismen i 1975 er slået totalt igennem.

Det var derfor også realistisk set og det eneste anstændigt mulige, at 
folkeskolen, der skal rumme alle, ikke fik en mere markant og værdila
det formålsparagraf, men det blev langtfra accepteret af alle danske 
forældre. Flere og flere direkte savnede og søgte som svar på det plurali
stiske samfunds værdiskred holdningsskoler - skoler, der underviste 
fagligt ud fra et vedgået værdigrundlag.

Stordriftstendenserne i 60erne med skolenedlæggelser og nye cen
tralskoler og også indoktrineringsdebatten skubbede i samme retning, så 
stadig flere forældre søgte alternative skoler eller oprettede egne frie og 
private skoler.

Stærkest trådte lilleskolerne ind på scenen og skabte både politisk og 
pædagogisk røre. De kristne friskoler var det mest ortodokse svar på det 
kristne værdiskred, men også de katolske skoler kom på fode ved at åbne 
sig for ikke-katolske forældre, der søgte skoler, hvor opdragelse og 
undervisning var en helhed.

De grundtvig-koldske friskoler fik ny tilgang, tildels på grund af 
kommunale skolenedlæggelser, men også af »lilleskoleorienterede« 
forældre, der flyttede ud i de nedlagte husmandssteder og købmandsfor
retninger i et forsøg på at realisere nye livsformer.

Det gav brydninger og nogle steder direkte sammenstød i de gamle 
friskolekredse, men de skal roses for, at frisindet sejrede. Man nøjedes 
ikke med at sige ja til de børn, der sikrede nyt liv i skolen. De fleste ste
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der tog man forældreretten alvorligt, gik i samtale med de nye forældre 
og evnede at formulere friskoletraditionen så nutidigt, at udfordringerne 
blev til fornyelse og vækst i en sådan grad, at den grundtvig-koldske 
skoleform var den, der gik stærkest ind i 80erne - og har oplevet en ny 
bølge af tilgang først i 90erne.

Andre faktorer, der rystede friskolen i sin selvforståelse og tvang den 
til at nydefinere sig, var udvidelsen af undervisningspligten til 9 år alle
rede i 1972 og folkeskoleloven fra 1975 med afgangsprøver og den gen
nemførte enhedsskole som en indbygget mulighed.

Var friskolen ikke først og fremmest en børneskole, eller rakte den 
også ind i ungdomsårene?

Det frie skolevalg ville blive en illusion, hvis friskolen ikke kunne 
tilbyde elever og forældre hele det pligtige undervisningsforløb, men 
hvad så med karakterer og prøver, der var helt i modstrid med friskolens 
undervisning og menneskesyn? Var valget at skrumpe ind til en »forsko
le« eller dikteret af forældreambitioner, niveaudeling og prøver at blive 
en kopi af den offentlige skole?

Det var på den baggrund og midt i de problemstillinger, at Marianne og 
jeg i 1978 kom til Bordings Friskole - med stor respekt for opgaven, 
men godt hjulpet af den tillid, vi blev mødt med, og af at skolen ikke var 
ældre, end at dens første lærere fortsat var aktive.

Også Sigrid og Frede fortsatte, så kontinuiteten var sikret, og der var 
gode traditioner at støtte sig til.

Mærkedes de generelle tendenser i friskolen overhovedet på Bor
dings Friskole? Det er min fornemmelse, at da først skolen havde fået 
rodfæste i København, har den i mindre grad end landets øvrige frisko
ler haft sin skæbne bestemt af de skiftende samfundsrytmer.

Bordings Friskole har fra starten skabt en respekt om skolens under
visning, markeret sin holdning som friskole og skabt en frihed og tillid i 
samværet mellem børn, ansatte og forældre, der har fået den til at stå 
klippefast og synligt i det brogede københavnske skolebillede, så mange 
altid har søgt den.

Naturligvis er Bordings friskole også påvirket og i bevægelse.
Mest iøjnefaldende var det, at du mødte en verden, men to skoler: en 

levende gennemført friskole til og med 7. klasse og en lige så gennem
ført overbygning med terminsprøver, karakterer og prøver, som var det 
den gamle realskole, der fortsatte. Forståeligt, for det var den skole, 
forældrene havde valgt og lærerne var ansat til, men den store opgave 
blev nu at føre friskolen helt igennem, helst 10. klasse med.
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Nye »friskolefremmede«, men engagerede forældre var også kommet 
til, og forskellen i livssyn viste sig hurtigt gennem et forslag om at 
afskaffe Fadervor ved morgensangen.

Marianne og jeg kom fra en friskole, der var det eneste alternativ i 
miles omkreds. Derfor var det nødvendigt at være meget åben, hvis det 
frie skolevalg skulle være en realitet for alle på den egn.

På Bordings Friskole opdagede jeg hurtigt, hvor nødvendigt det var 
præcist at markere skolens holdning i forældresamtalerne, der nok er 
skolelederens mest fundamentale opgave for skolen som friskole.

Grundtvigs udsagn om, at »troen er ingen skolesag« må ikke misbru
ges derhen, at friskolen skal frigøres af sit kristne grundlag. Det er af 
det, forståelsen for det enkelte menneskes værd udspringer. Du skal ikke 
kvalificere dig som menneske, du er fri og godkendt på forhånd.

Efter aftale med bestyrelsen havde Bording følt det nødvendigt i de 
år at indføre et krav om, at alle børn skulle være døbt for at blive optaget 
i skolen. Det krav havde jeg af flere grunde svært ved at stille, men 
understregede i stedet, at forældrene ikke skulle melde deres børn ind, 
hvis de ikke derhjemme omkring middagsbordet fuldt ud kunne gå ind 
for skolens morgensang med Fadervor og tekstlæsning hver fredag, ind
ført i stedet for trosbekendelsen.

Når der var givet klar besked om grundlaget, måtte der være frit 
skolevalg, men det er afgørende i en friskole, at der både i hjemmet og 
skolen er dækning for det værdigrundlag, barnet møder, så dets verden 
kommer til at hænge sammen i tryghed og tillid.

En friskole kan ikke overleve ved at lukke fornyelsen ude, men sko
lens grundlag er der først. Det kan skiftende forældre så vælge - og for
håbentlig være tro over for. Derimod er der al mulig grund til at være 
lydhør over for, om grundlaget omsættes i en pædagogisk praksis, der er 
i overensstemmelse med barnets tarv og det liv, barnet skal styrkes til at 
leve.

Nogle forældre blev utålmodige og følte, at Bordings Friskole stod 
stille i forhold til verden omkring den, at traditionen lå kvælende over 
nødvendig nytænkning, at vi var endt i »en traditionel borgerskole med 
en lille klassekvotient« og helt havde svigtet den grundtvig-koldske 
oprørsånd.

Jo, tidens strømninger ramte også Bordings Friskole og udløste et par 
års målsætningsdebat, der i et vigtigt tidsskifte var med til at bevidstgøre 
og nutidigt formulere skolens grundsyn, efterfulgt af pædagogiske 
weekends på »Friskolegården«, så praksis skridt for skridt fulgte mål
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sætningsdebatten op. En inspirerende proces, der gav skrammer under
vejs, men først og fremmest gav sammenhold og fælles forståelse.

Konklusionen af debatten, der naturligvis altid er uafsluttet, var, med 
et forældrecitat, »glæde over en god udvikling inden for de forskellige 
fag, f.eks. den opblomstren der er sket med musikken på skolen. Men 
det er grundlaget, der er det vigtigste. Det er det, vi skal holde hinanden 
fast på.«

Min drøm var, at en skole med så megen styrke i sig som Bordings 
Friskole skulle gå i spidsen for afskaffelsen af karakterer og prøver, der 
ikke bare er i modstrid med hele friskolens grundsyn, men er en kræn
kelse af barnets frihed og hele grundskolens formål: at skabe levende og 
frimodige mennesker og ikke kun kloge hoveder.

»Kundskab er en god tjener, men først må livet komme,« sagde Kold. 
Den proces kan der naturligvis ikke gives karakterer for eller holdes 
prøver i.

Det lykkedes ikke, men blev en vigtig del af flere års tolkning af 
grundsyn og praksis med mange gode, utraditionelle initiativer til følge, 
som f.eks. forsøget på at afskaffe det tvivlsomme 8. skoleår med et 
ophold i »driftige borgeres huse« (Grundtvig), eller i hvert fald tilstræbe 
en væsentlig mere praktisk og erfaringsrig »undervisning« i de ældste 
klasser. Eller forsøget på at lave en afslutning i 10. klasse, der ikke skete 
på folkeskolens præmisser, men tog udgangspunkt i friskolens undervis
ning og vægtning af fagene i form af en årsopgave, der stillede store 
krav til selvstændighed, inddrog alle fagene og stillede dem lige - flytte
de vægten fra præstationsskolen over på friskolen og samtidig var en 
meget mere relevant overgang til videre uddanelse.

Undervisningsministeriet afslog blot at lade opgaven indgå i afgangs
prøven, men den nye folkeskolelovs forslag om en integreret afsluttende 
opgave er stort set identisk med vores idé fra 1980.

Som enkeltskole kom vi ikke igennem med egne adgangsbetingelser 
til videre uddannelse, men prøvedebatten fandt også sted i Dansk Fri
skoleforening, der sammen med de frie ungdoms- og efterskoler for
handlede den mulighed igennem, at elever fra en prøvefri grundskole, 
der erklæres egnede, kan optages i gymnasiet uden prøve - en sejr alli
gevel og øget frihed for den enkelte skole.

En udløber af prøvedebatten blev en studiekreds med planer om et 4- 
årigt grundtvigsk gymnasium med mere tid til det almendannende. Ide
en står fortsat til rådighed.

Det stærke pulsslag gennem hele skolen var historieundervisningen 
eller rettere fortællingen og den selvfølgelige, men geniale kombination 
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af bibelhistorien, Nordens- og verdenshistorien, som både Marianne og 
jeg har bragt med os videre ud i verden.

I stedet for at undervise i, tænke i pædagogik, skal vi fortælle om, 
videregive erfaringer og opnået visdom. Fortællingen respekterer, at der 
skal være »frihed i alle åndelige anliggender« (Grundtvig), den stiller 
alle lige, hver enkelt lytter med sine forudsætninger samtidig med, at 
fortællingen skaber fælles oplevelse.

Fortællingen er ikke en pædagogisk metode, men en konsekvens af 
det grundtvig-koldske skolesyn, der ikke som lilleskolerne sætter barnet 
i centrum, men stoffet.

Det er vigtigt, at hjemmets og skolens fælles omsorg for barnet ikke 
hele tiden gør barnet opmærksom på sig selv, men at det netop i mødet 
med stoffet, i fortællingen får lejlighed til at glemme sig selv, opleve 
noget andet og større end sig selv.

Det vil være en rigdom på livstid at have mødt fortælletraditionen på 
Bordings Friskole - for børnene og for os, der blev arvtagere.

I forlængelse af fortællingen ligger skolens musiske tradition: at det 
kreative ikke må snævres ind til specielle fag, men at det er i alle fag og 
livsområder, at der skal gøres »hjertelige erfaringer.«

Meget mere fortjener at blive fremhævet fra skolens hverdag, men min 
opgave har været at sætte Bordings Friskole ind i en overordnet sam
menhæng.

Kort skal det dog nævnes, at der ikke kun blev diskuteret udskoling, 
men også tænkt værdifuldt nyt i fritidsordningen og indskolingen - og 
det er lykkedes.

Modige og visionære lærere og forældre på venteliste oprettede Fre
deriksberg Friskole, så det frie skolevalg styrkedes i hovedstaden.

For en friskole i storbyen med snævre ydre pladsforhold er Friskole
gården en oase, et godt sted at følge undervisningen op med praktiske 
erfaringer og om natten mørkt nok til, at man kan opleve stjernerne.

Flere og flere af skolens ældste elever gik til præst i Vartov. Det styr
kede på flere andre områder og i forældrekredsen en god kontakt mel
lem skolen og valgmenigheden.

Tohundrede året for Grundtvig i 1983 fejrede skolen med indvielsen 
af den nye gymnastiksal og kantine som en markering af, at der stadig 
var liv og vækst i en gammel skoleform, at Bordings friskole er del af en 
levende tradition!

Hemmeligheden bag det gode samarbejde i alle råd og styrelser og i 
hele medarbejderstaben er nok, at alle viste tillid og gav hinanden frihed.
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Ingen ville omvende nogen til noget, men gerne inspirere med sit eget.
Den enkeltes personlighed blev respekteret og den enkelte respekte

rede, at det fælles kom først - det var i hvert fald idealet, vi holdt hinan
den fast på.

I bund og grund var der aldrig tvivl om det ståsted, der gav inspirati
on og frimodighed til at gøre nye landvindinger.
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Hvad tallene fortæller

Af Jørgen Cort

Bordings Friskoles årbog, »Den Blå Bog«, der er udkommet fast siden 
1949, er en oplagt kilde til skolens historie, og mange enkelt-eksempla
rer har utvivlsomt været benyttet i forbindelse med artiklerne i jubi
læumsskriftet, når man lige ville være sikker på denne eller hin detalje.

Siden jeg første gang kom på kontoret i vinteren 1987 og så det kom
plette sæt af årbøger i Frede Bordings store, tunge reol, har jeg imidler
tid nok mere været optaget af selve rækken af bøger, og af den udvikling 
i alle mulige skoleforhold inden for det sidste halve århundrede, der kan 
udledes heraf. Jeg har altid været fascineret af, hvordan udstyr, typogra
fi, omfang, illustrationer og det rent sproglige udtryk har ændret og 
udviklet sig, mens rammerne og det grundlæggende indhold - dispositi
onen så at sige - er forblevet uændret gennem hele perioden.

Det er præcis denne stabile disposition af årbøgerne, der gør, at der 
kan trækkes lange linjer gennem 50 år til belysning af forhold, som den 
enkelte bog kun glimtvis antyder, og som i øvrigt kun sjældent gøres til 
genstand for en grundigere behandling: Man kan skaffe sig overblik over 
ansættelse og undervisningsfag for de mere end 120 lærere, der har 
arbejdet på skolen. Man ville kunne lave en formentlig temmelig inter
essant oversigt over ændringer i forældrenes erhvervsfordeling, fordi 
fortegnelsen over skolekredsens medlemmer altid har indeholdt stillings
betegnelser. Og man kan f.eks. følge, hvorledes skolepengene jævnt og 
stille er steget fra knapt 200 kr. om året (midt i 50-erne dog »... plus 
brændselspenge, i alt 25 kr.«!) til det nuværende ca. 40 gange så høje 
niveau - med lidt større spring i krisetider. Der er en klar udvikling i den 
måde hvorpå efterkrigstidens »Henning Olsen og frue, værkfører« lang
somt er blevet afløst af en linje med to navne og to stillingsbetegnelser - 
og jo ofte af to linjer med hver sit efternavn - og har man tid, kan mange 
andre udviklingstræk af skolens historie i bred forstand trækkes frem.

Jeg har benyttet jubilæumsåret som undskyldning for at tage mig tid 
til belysning af et par spørgsmål, hvor der netop er brug for hele rækken 
af årbøger, og hvor jeg får styret min (i en grundtvig-koldsk sammen
hæng vist noget atypiske) hang til statistisk bearbejdning og formidling 
af større informationsmængder.

Ofte i samtale med nye forældre støder jeg på spørgsmålet om, i hvor 
høj grad Bordings Friskole er en »lokal« skole - om eleverne hovedsage
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lig bor i skolens omegn, eller de - på grund af skolens holdningsmæssi
ge og pædagogiske særpræg - kommer til fra et større opland. Det er 
ikke svært at svare, at størstedelen af børnene på nuværende tidspunkt 
kommer fra Østerbro, idet jo afstand, transportmuligheder og skolevej 
under alle omstændigheder spiller en væsentlig rolle ved skolevalget. 
Men i hvor høj grad forholder det sig sådan? - Ser det ud på samme 
måde for de små som for de store elever (hvor udflytning fra lokalområ
det ikke altid bevirker skoleskift)? - Var det anderledes tidligere? - Og 
hvor bor så egentlig f.eks. den »fjerneste« tredjedel af børnene?

Kortet med den grove opdeling i områder og de grafiske fremstillin
ger på de følgende sider belyser dette spørgsmål. For det første ses det, 
at skolen altid har været stærkt præget af »lokale« elever: Da skolen i 
1947-64 havde til huse på Kochsvej på Frederiksberg, kom det store 
flertal af elever (over 60%) fra postdistrikterne København N., V, F. og 
Valby/Vanløse. Efter flytningen i 1964 skete der gradvis, i takt med den 
naturlige oprykning, en forskydning mod Østerbro. Samtidig kom de 
»fjerne« elever efterhånden i højere grad nordfra end vestfra (dette 
fremgår knap nok direkte af oversigterne). Men det er faktisk påfalden
de, at skolen inden for de sidste 15 år faktisk har fået mindre præg af 
lokalskole: Andelen af elever, som bor på Østerbro er vigende, mens til
gangen fra København N., F. og V stiger - de senere år oven i købet mar
kant.

En ting er selve forskydningerne, en anden er årsagerne hertil. Her 
vil jeg nævne to, som utvivlsomt spiller en hovedrolle, og en tredie, hvis 
virkning er sværere at efterspore: For det første er søgningen til Bor
dings Friskole (som til enhver anden fri grundskole) ikke blot udtryk for 
et positivt tilvalg af det særpræg, skolen står for. Den hænger også i høj 
grad sammen med tilliden til den lokale folkeskole, og det mærkes f.eks. 
næsten øjeblikkeligt på den geografiske fordeling af forældre til indmel
delsessamtaler, når de lokale folkeskoler bliver særligt belastede, res
sourcemæssigt eller socialt. For det andet finder der løbende nogle æn
dringer sted i befolkningens sammensætning i de forskellige kvarterer, 
som bevirker, at der meget lokalt kommer nogle »store årgange« (eller 
nogle små). Endelig er det sådan, at kendskab til en skole og det 
omdømme, den får, i høj grad spredes gennem personlige kontakter, på 
vejen, i opgangen, i børnehaven, og dette bidrager utvivlsomt til, at der 
er opstået »enklaver« af Bordingbørn forskellige steder, som ikke passer 
i det almindelige mønster. De mange flere Nørrebro- og Vesterbrobørn 
de senere år har alle tre årsager - altså ikke blot, at folkeskolerne speci
elt her har særdeles svære vilkår, men også, at der i disse kvarterer er
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Elevernes bopæl
Procentvis fordeling på bydele
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flyttet en ny generation af unge mennesker ind, som har overskud til at 
foretage et alternativt skolevalg.

Hvad Østerbro angår, er skolesituationen generelt mere stabil; men 
det er helt uden for al tvivl, at hovedårsagen til de forholdsvis færre ele
ver fra nærområdet er Øster Farimagsgades Skoles særdeles gode ry og 
dens klare position som lokalområdets skole. Jeg opfatter det som et 
stort aktiv for Bordings Friskole at have en velfungerende folkeskole 
som nærmeste nabo. Det giver en reel valgmulighed for forældrene her 
omkring og befrier os for en forventning om, at vi skal være »alternativ 
folkeskole«.

Som illustration til dette helt lokale »skred« i elev-tilgangen ses 
nedenfor en grafisk fremstilling af de sidste 15 års elevtilgang fra »Kar
toffelrækkerne« til skolen, men kun i de tre yngste årgange. Herved bli
ver udviklingstendensen mere markant, og billedet er da også blevet 
stærkere, end jeg egentlig havde forestillet mig. De seks klasser, bh.-2. 
klasse, har alle årene haft mellem 90 og godt 100 børn i alt, og hvor der i 
1984 var 17 børn fra Kartoffelrækkerne - altså rundt regnet 3 børn i 
hver klasse - er der i 1995/96 2 børn i alt! Uden at kunne give håndfast 
belæg herfor vil jeg imidlertid også tro, at der her spiller demografiske 
faktorer ind: Det er nu så længe siden, at det markante »generations
skifte« i Kartoffelrækkerne fandt sted, at antallet af børn i 6-8 årsal
deren i det hele taget netop her er for nedadgående.
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Antai Skolens elev- og klassetal __Antal
elever — - klasser

En helt anden slags udvikling, som rækken af årbøger kan belyse, er 
væksten i skolens elevtal, antallet (og sammensætningen) af klasser og 
variationen i antallet af børn pr. klasse. Disse forhold kan aflæses i den 
følgende grafiske fremstilling, klassekvotienten dog kun indirekte. Der 
er valgt enheder sådan, at 6 klasser »fylder det samme« som 100 elever, 
svarende til, at 16,7 elever »fylder« en klasse. Hvis kurven for elevtal 
ligger over kurven, der markerer antallet af klasser, er der altså flere end 
ca. 17 børn i gennemsnit pr. klasse - modsat, hvis den ligger under.

Udviklingen fra ca. 1955 til 1970 forekommer mig særlig spænden
de: Efter det første 1 O-år af skolens historie med helt jævn vækst i elev- 
og klassetal og etablering af en (naturligvis frivillig) eksamensoverbyg
ning i 1952 var skolen fuldt udbygget som ét-sporet skole i 1955. Men 
elevtallet steg stadig, og da der faktisk sjældent var mere end 15-18 ele
ver i overbygningsklasserne (der var stadig kun 7 års undervisningspligt 
havde indtil 1975), var der generelt 20-24 elever i grundskolens klasser. 
Med flytningen til Øster Søgade i 1964 blev der bedre plads og nye 
muligheder. Man fik »almene« 8. og 9. klasser foruden »realafdelin
gen«, men havde indtil 1971 stadig kun ét spor i grundskolen, hvor der 
nu somme tider var op til 26 børn i samme klasse.

De økonomiske muligheder blev i 70erne nu sådan, at skolen kunne 
opsige de sidste lejere og gradvis overtage hele huset, hvorefter indførel
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se af bh.klasse(r) og en deling af de store grundskoleklasser kunne finde 
sted over en 5-6 årig periode. Elevtallet omkring 1970 tyder på, at man 
også havde nået forældrenes tolerancetærskel m.h.t. klassestørrelser.

I det følgende 10-år var der økonomisk mulighed for at holde igen på 
klassestørrelsen, og kun langsomt nærmede hovedskolens klassekvotient 
sig de 17-18 børn, vi kender i dag. I stort set alle årene helt op til 1989 
var der aldrig mere end 15 børn i bh.klasserne.

Siden 1985 har elevtallet været stabilt og med 1992 som en enkelt 
»svipser« ligget tæt på de 350 børn, det er realistisk at regne med, når 18 
børn er det tilstræbte maksimum i hver af de 20 klasser, vi nu har. Den 
øjeblikkelige søgning og tilslutningen til vore børnehaveklasser helt 
frem til 1998 tyder på, at vi også fremover kan regne med dette tal.

I det temmelig lange forløb, hvor jeg har haft de næsten 50 »Blå Bøger« 
under lup, har læsningen af styrelsesberetninger, skildringer af skolens 
mangeartede liv og virke og ikke mindst Frede Bordings artikler gennem 
en lille menneskealder spillet en langt større rolle, end oven-stående er 
udtryk for. Det har været spændende og tankevækkende læsning, og har 
givet anledning til talrige ideer (- foruden respekt og en passende 
ydmyghed over for den opgave, jeg som skoleleder er blevet betroet at 
løse). En anden gang må de »linjer«, der helt oplagt også ligger i dette 
materiale, bearbejdes og fremlægges som bidrag til skolens historie; 
men det vil være en væsentlig større opgave og af en ganske anden 
karakter.
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Friskole i København (1949)
Af Frede Bording

Vi befinder os i en skolestue midt inde i hovedstaden. Blot nogle få 
skridt om hjørnet hviner sporvognene i deres kurver om ad Vesterbroga
de. Det syn, der møder os, når vi vender blikket i den retning, er en ræk
ke høje, triste husfacader bag nogle grå baggårde. Til den anden side 
strækker sig derimod et af Frederiksbergs gamle villakvarterer med små, 
hyggelige, lidt indeklemte haver mellem bygningerne. Således mødes 
her, uden nogen overgang, to helt forskellige boligformer i storbyen, 
men går vi op i vor nye sløjdsal, der er indrettet helt oppe under taget af 
den 5 etager høje skolebygning, og kigger ud af et af tagvinduerne, da 
får vi et udblik hen over det indre Københavns hustage, som godt kan 
virke betagende, fra Frederiksberg kirke med sit lille spinkle spir - den 
kirke, der i sin tid inspirerede Grundtvig til sangen »Kirkeklokke, ej til 
hovedstæder støbtes du ....« - til Marmorkirkens mægtige kuppel og Vor 
Frelsers Kirkes slanke tårn ude på Christianshavn og derimellem alle de 
andre skønne tårne, København er kendt for.

Vi går atter ned i skolestuen. Foran mig sidder 14 drenge og piger i 
11-12 årsalderen. Vi skal have bibelhistorie og begynder som sædvanlig 
med en sang. I rækken af Grundtvigs bibelhistoriske sange er vi efter
hånden nået til den om Paulus: »Ung Saulus rider sin ganger rask«. 
Ingen af os har sunget den før, men begivenheden, den handler om, er vi 
fortrolige med; den har jeg for nylig fortalt børnene om. Vi taler lidt om 
teksten, og så tager vi fat på melodien. Jeg er ikke til nogen hjælp her, 
for jeg kender den heller ikke, men en af drengene, der er flink til at 
spille, tager plads bag vort lille håndorgel, en anden trækker bælgen, og 
så går det løs. Vi nynner med efterhånden, og de sidste vers går fuldtto- 
nende og kraftigt igennem. »Den var god,« siger en af dem, da vi er fær
dige, og det er de andre med på. Paulus er de i det hele taget ikke så lidt 
optaget af. Vi har fulgt ham på hans rejser i Lilleasien og Makedonien, 
og nu skal vi med ham til Grækenland. Det synes de nok er. værd at 
høre. Jeg glæder mig i mit stille sind, for jeg var til at begynde med 
noget spændt på, hvordan det vilde falde ud, når vi skulde i gang med 
apostlenes gerninger. Jeg havde oprindelig tænkt mig kun at holde mig 
til hovedtrækkene og bruge forholdsvis få timer til det, men så viste det 
sig, at børnene var ivrige efter »at tage fra«, så det er efterhånden blevet 
en temmelig detailleret gennemgang. Hvad Paulus og hans færden i de 
græske omgivelser angår, så hænger denne interesse vel nok noget sam- 
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men med, at det er kendte egne for børnene. Vi har tidligere beskæftiget 
os meget med grækerne, med deres dejlige myter og sagn, deres historie 
og kultur, og nu vil de nok se, hvordan de stiller sig til Paulus og det 
budskab, han kommer med. Vi følger ham til selve Athen, hvor han taler 
på Areopagos, og derefter til Korinth, men så ringer klokken, og resten 
må vi gemme til næste gang.

Nede på legepladsen går det livligt til i frikvarteret. De andre klasser 
er også kommet ud fra deres timer, hvor de har været beskæftiget med 
henholdsvis småsløjd og gymnastik, og samtidig er 1. klasse, som først 
begynder deres skoledag ved middagstid, mødt frem. Der er nu lige ved 
60 børn samlet på pladsen, som ikke er så forfærdelig mange meter på 
hver led. Københavnerbørn er jo tidt nogle urolige hoveder, og når de 
farer frem og tilbage her, kan det vanskeligt undgås, at de idelig løber på 
hinanden, hvad der immervæk giver anledning til skærmydsler. Det er 
ikke altid så let for den lærer eller lærerinde, der har »vagten« dernede i 
mylderet, og ofte ånder vedkommende lettet op, når det atter ringer ind.

Men hvad er det i det hele taget for en skole, vi her har fået et glimt 
af? Ja, det er en skole af en egen og temmelig sjælden art i København: 
En grundtvigsk friskole, som her har set dagens lys, og som vokser sig 
større år for år. Forhistorien er i al korthed den, at i 1942 flyttede min 
kone og jeg til København for i al stilfærdighed at tage et højskolearbej
de op i hovedstaden. Ingen af os tænkte dengang på, at vi også skulde få 
med en børneskole at gøre, men det kom ganske af sig selv, efterhånden 
som vore egne børn nærmede sig skolealderen. Vi kunde ikke tænke os 
at sende dem hen i en af de store kommuneskoler. Det vilde jo være at 
sende dem ud i det blå, til helt tilfældige og os ukendte lærere, hvis livs
opfattelse og hele livsindstilling akkurat lige så godt kunde komme til at 
gå stik imod den, der er vores, som den måske kunde træffe at ligge på 
linje med den. Det vilde kort sagt være et fuldkomment lotterispil, som 
vi ikke kunde indlade os på. Vi overvejede da først selv at holde skole 
med dem derhjemme, men det viste sig snart, at flere af vore bekendte 
var interesserede i sagen. Dertil kom, at der i forvejen var en forening 
herinde, Skoleforeningen af 1940, der netop havde sat det som sin opga
ve at arbejde for friskoletanken i hovedstaden. Denne forening pustede 
til ilden og lovede støtte til foretagendet.

Resultatet blev, at vi fæstede en lærerinde, og i april 1945 begyndte 
vi, i den mest forvirrede tid, da krigen nærmede sig sin afslutning, da 
skuddene knaldede i gaderne, da politiet var taget, og færdselen måtte 
regulere sig selv. Intet under, at folk var lidt bange for at sende deres 
børn ud på de lidt længere veje. Vi startede imidlertid med 4 børn. Få 
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dage etter kom der en til, og inden månedens udgang var vi oppe på 7. 
Så kom kapitulationen, og da sindene efterhånden var faldet lidt til ro, 
begyndte flere og flere at spekulere på friskolen. Resultatet blev, at da vi 
åbnede igen efter sommerferien, var det med en klasse på 15 børn.

Dermed var begyndelsen gjort, og skolen gik sin gang støt og jævnt. 
Vi havde nogle hyggelige forældremøder; vi var jo ikke flere, end vi 
hurtigt lærte hinanden at kende, skønt fra vidt forskellige egne i byen og 
også af forskellig indstilling. Kun et mindretal af hjemmene var - og er 
- grundtvigske, vel sådan noget som 1/3 eller 1/4, men vi mødtes og 
mødes i en fælles interesse for børnene og for skolen. Motiveringen for 
de fleste ikke-grundtvigske hjem til at sende os deres børn ligger i 
almindelighed i en forklarlig modvilje mod de kolossale kommunesko
ler, hvor det upersonlige næsten med nødvendighed er sat i system, og 
hvor det næsten er umuligt at få nogen virkelig kontakt i stand mellem 
skole og hjem. Forældrene ønsker, at deres børn skal have en mere per
sonlig undervisning, og jeg finder, at det er en god motivering. Jeg 
betragter det også som en vinding for skolen, at vi ikke danner en lukket 
grundtvigsk kreds, hvor faren for at forbene i vort eget er større. Det 
giver ligesom et vist udsyn, at vi også har fået andre kredse med, hvori
blandt der er en række udmærkede hjem, som vi er glade for at have fået 
forbindelse med.

En af de første ting, vi skulde have klaret, var, hvad skolen skulde 
hedde. Egentlig vilde jeg helst slet og ret have kaldt den Københavns fri
skole, men da det blev hævdet, at mange herinde uvilkårligt vilde for
binde ordet gratis med den betegnelse, enedes vi om det navn, skolen 
siden har båret: Bordings børneskole. Det var naturligt at tage »børne-« 
med, fordi jeg også står som leder af Københavns folkehøjskole. Fore
løbig havde den til huse hos denne på Dalgas Boulevard 48. Da højsko
len begyndte i november, var vi noget spændte på, hvordan det vilde fal
de ud at have friskole i en stue og højskole i en anden, kun med en dør 
imellem, hvorigennem megen lyd forplantedes, men det gik fortræffe
ligt, selv om børnene somme tider var ved at tage tonen fra de andre, når 
de stemte i med »Kong Vermund den gamle«. De var også meget opta
get af, at der var »store«, der også gik i skole der.

Da vi nåede hen på foråret, blev det imidlertid klart, at vi måtte have 
andre lokaler til friskolen. Der var allerede tilmeldt flere til en ny klasse, 
og to klasser kunde vi umulig have i huset, når vi samtidig skulde have 
højskole. Dertil kom, at det ifølge servitutterne er helt ulovligt at holde 
børneskole på Dalgas Boulevard, og en af naboerne var allerede begyndt 
at besvære sig over det. Det lykkedes os da at leje et ret stort klasse
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værelse med adgang til gymnastiksal i Frederik Barfods gamle skole, 
Kochsvej 36, der også ligger på Frederiksberg. Vi fik tillige løfte om fle
re lokaler sammesteds efterhånden som det skulde blive nødvendigt. Det 
var en ældre og lidt upraktisk skolebygning at flytte ind i, men vor egen 
skolestue fik vi sat pænt i stand, og forholdet til værtsskolen har hele 
tiden været gnidningsløst. Skoleforeningen af 1940 trådte atter til og 
bekostede opsætningen af en skillevæg, så det oprindelig ret store rum 
blev delt i to passende mindre, ligesom den hjalp os med lejen det første 
år, indtil vi efter den nye lovs vedtagelse fik statsanerkendelse og som 
følge deraf også statstilskud trods ministeriets betænkelighed ved, at vi 
jo endnu ikke underviste børn hele den skolepligtige alder igennem.

Vi har nu holdt skole på Kochsvej i 3 år, og skolen er i stadig vækst. 
Fra den spæde begyndelse i april 45 er den vokset til over 75 børn i 
august 49, fordelt på 5 klasser, og når skolen om et par år er helt udbyg
get, vil der være 7 klasser. Ved skolen er i øjeblikket ansat 2 lærere og 2 
lærerinder, foruden et par timelærere. Vi råder foreløbig over 2 store 
skolestuer, 2 mindre do. samt en sløjdsal, som vi lige har fået fuldt mon
teret. Dertil kommer adgang til gymnastiksal og fysikværelse i den 
udstrækning, vi har brug for dem. For så vidt er alt godt. Vort smertens
barn er legepladsen, som jeg antydede til at begynde med. Den er alt, alt 
for lille, og sol er der heller ikke meget af, så lidt som udvidelsesmulig
heder. Jeg gruer somme tider ved at tænke på, hvordan det skal gå, når 
skolen formodentlig efterhånden kommer op på over 100 børn, men vi 
må trøste os med, at kommer tid, kommer råd, selv om vi ikke i øjeblik
ket kan se nogen udvej.

Hvad børnene angår, så kommer flertallet af dem, vel sådan noget 
som 2/3, fra den nærmere omegn, d.v.s. Valby, Vesterbro og Frederiks
berg, men i øvrigt har vi dem spredt fra så at sige alle distrikter i Køben
havn, selv helt ude fra Amager og Bispebjerg, ja endog fra Lyngby. Vi 
har flere børn, der har ca. 1 times kørsel med sporvogn eller S-tog, før 
de når frem til skolen. Det er slet ikke nogen ringe vejlængde, navnlig 
for børn i 7-8- års alderen, men de klarer sig forbavsende godt i trafik
ken, selv når de skal skifte sporvogn midt i det hele. Man må sige, at de 
pågældende hjem virkelig sætter noget ind på, at børnene kan komme i 
den skole, de ønsker. Og som børnene kommer fra alle egne af byen, 
sådan kommer de egentlig også fra næsten alle samfundslag, selv om det 
store flertal af dem er fra middelstanden. Nogen overklasseskole er det i 
hvert fald ikke, heldigvis.

I undervisningen lægger vi naturligvis vægt på, at børnene i de aim. 
færdighedsfag og kundskabsfag kan stå fuldt ud på højde med deres bys
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børn på tilsvarende alderstrin. Skolen må nødvendigvis kunne hævde sig 
blandt de bedste, om den skal have nogen fremtid for sig. Allerede fra 3. 
klasse giver vi desuden undervisning i engelsk og fra 5. klasse i tysk, 
ikke just for at vi kan have noget at glimre med fremfor andre skoler, 
men ganske simpelt fordi jeg finder det på sin plads. En sprogundervis
ning, der holder sig til de allerældste klasser og således kun varer et år 
eller to, har ikke megen værdi. Det er i virkeligheden kun en pynteret. 
Og børn har jo gennemgående let ved at lære sprog. Der er et gammelt 
ord, der siger, at børn ikke kan lære sprog for tidligt og matematik for 
sent, og det tror jeg, der er noget om.

Skolens vigtigste og egentlige opgave består dog i at nære børnenes 
sjæleliv. Barnets »gribetøj« i så henseende er som bekendt fantasien, og 
det er ikke svært heller at få forældre, der ikke er grundtvigske, til at 
forstå dette, selv om de måske aldrig har tænkt over det før. De kender 
det jo fra børnenes leg. Som alle friskoler sætter vi derfor den eventyrli
ge fortælling i højsædet, ikke sådan at det er den, der optager den meste 
tid - det gør selvfølgelig undervisningen i de aim. skolefag - men sådan 
at den daglige fortælletime er nerven i skolens liv. Vi fortæller eventyr, 
myter og sagn, ikke blot de nordiske, men også de græske, og hvor er det 
synd, at ikke alle børn får del i den skønne og rige verden, de lukker op 
til. Først og sidst fortæller vi naturligvis Danmarkshistorie og bibelhisto
rie, vel at mærke ikke fordi det er noget, de gerne skal vide besked med, 
ikke med den bagtanke, at dette er noget, de helst skal kunne huske. Vi 
bruger ikke fortællingen som et praktisk og hensigtsmæssigt middel i 
lærdommens tjeneste - for i samme øjeblik børnene får fornemmelsen 
af, at dette er noget, de egentlig skal »kunne«, så når det sjældent længe
re end til hovedet, og så er det virkelige udbytte forspildt. - Nej, fortæl
lingen skal være noget, de lever i og bindes af på en sådan måde, at vort 
folks og Guds folks liv og skæbne i fortid, nutid og fremtid ikke bliver 
dem en ligegyldig ting, men noget de personligt er meddelagtige i. Det 
er højtidsstunder i skolen, når fortællingen virkelig når sit mål, indholds
rige øjeblikke for såvel lærer som børn. Men hele denne side af skolens 
virksomhed, det der er selve kærnen i de grundtvigsk-koldske skoletan
ker, behøver jeg jo ikke at gå nærmere ind på her. Det er velkendt for 
alle friskolefolk. Jeg vil blot tilføje, at kan vore københavnerbørn end 
være urolige hoveder, både på legepladsen og andetsteds, så er de gode 
til at lytte, og de er heller ikke bange for at give deres besyv med, når der 
er et eller andet, de synes trænger til lidt nærmere forklaring.

Et problem, man ikke kommer udenom, når man vil rejse en friskole 
i byen, er spørgsmålet om, hvordan man vil give børnene mulighed for 
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at få den eksamen, som efterhånden er blevet en betingelse for, at man 
kan komme ind i en lang række erhverv i byen. Vi agter at løse dette 
problem på lignende måde, som man har gjort det flere andre steder 
indenfor friskolens verden, nemlig ved at oprette et præliminærkursus i 
tilknytning til skolen, således at vi kan holde skole for børnene, til de er 
14 år, uden at vi i den tid behøver at skæve til eksaminer, prøver og sligt. 
Vi indretter altså det nævnte kursus for netop at kunne holde sand fri
skole med dem, sålænge de er i den egentlige barnealder. Det er i øvrigt 
mit håb, at noget i den retning også bliver fremtidens offentlige skole
ordning. Det gærer som bekendt indenfor den offentlige skole, og den 
ulyksalige mellemskoleordning må i stigende grad stå for skud. Jeg tror, 
det er os, der arbejder i friskolen, som skal vise vej fremover, ganske 
simpelt fordi vor skole er den, der bedst er i pagt med livets egen orden.

For os i København vil de nærmeste år og navnlig det kommende bli
ve afgørende. Det er ikke svært at få elever, så længe det drejer sig om 
»underskoleklasser« - de kommer næsten af sig selv. Men nu har de 
ældste af vore børn netop nået mellemskolealderen, og mellemskole
mentaliteten er udbredt i en næsten uhyggelig grad, ja, langt ind i de 
grundtvigske rækker. Det har vi allerede fået at føle og vil formodentlig 
få det endnu mere. På den anden side har en række af forældrene på for
hånd erklæret sig villige til at følge linjen helt igennem. Vi håber derfor, 
det skal lykkes os, trods tab undervejs, at føre skuden i havn gennem det 
urolige farvand.

Der kan således være vanskeligheder af både den ene og den anden 
art ved at holde friskole i København, men der er også store muligheder; 
det er der ingen tvivl om. Jeg bliver mere og mere sikker på, at tiden er 
ved at være inde til et virkeligt fremstød for den hjemmegroede danske 
skole i hovedstaden. Jeg drømmer således om en friskole i hvert af byens 
hoveddistrikter, og jeg er overbevist om, at kom der en mand hvert sted 
og tog fat med friske kræfter og ærlig vilje - og der kunde skaffes loka
ler - så skulde det nok gå, helst om han havde en smule startkapital i 
ryggen, men det vilde jo være en naturlig opgave for Dansk friskolefore
ning at være med her. Blot en 3-4 friskoler i København, og vi vilde 
kunne løse visse naturlige opgaver i fællesskab, og måske samtidig blive 
en murbrækker for højskolen i dens forhold til byen. - Der er således 
perspektiver nok over arbejdet, selv om vi foreløbig nøjes med at kon
statere, at vi så småt er i færd med at erobre en ny skanse på det folkeli
ge livs front.

Tidligere trykt i Dansk Friskoleforenings årsberetning for 1948-49.
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En mors syn paa friskolens nødvendighed i dag - 
særlig i storbyen (1959)

Af Else Toftkær Jensen

Naar man er født og vokset op, og har gaaet i en lille friskole, paa landet 
og en skønne dag staar i den situation at have et barn i skole i storbyen, 
saa kommer friskolen efterhaanden til at staa for een som en nødvendig
hed.

Op mod 2000 elever i nærmeste kommuneskole. Ca. 35 i hver klasse. 
Vor dreng kom i 1. kl. D, som altsaa havde parallel-klasserne A, B og C 
og vist et par bogstaver efter D. Klasselæreren hed Hansen, og det skulle 
man jo ikke blive klogere af. Han viste sig for resten at være et meget 
skikkeligt menneske. Karakterbogen optraadte allerede i 1. klasse. 
Knægten fik prædikatet »lidt forsagt og bange«. Og der skal virkelig 
ogsaa mere end almindeligt »bryst« til at begaa sig i en skolegaard med 
børn i hundredvis ude i frikvarter paa samme tid.

Forældremøde: En eller anden fra skoledirektionen holdt et ikke 
særligt inspireret foredrag om et eller andet for et mindre udsnit af 
forældre til de ca. 2000. Bagefter vistes en film fra Grønland, og isbjer
ge er jo altid kønne, men naar man nu var kommet der i det haab at høre 
noget om skole, at snakke med drengens lærere og nogle af de andre 
forældre fra klassen, saa føltes det hele ligesom lidt uvedkommende.

Valg til forældreraad - nævn, eller hvad det nu hed: Vi havde aldrig 
hørt om, endsige set, de mennesker, som valgtes efter politiske retnings
linjer uden hensyn til, om de havde begreb om børn og skoler.

Besøg paa skolen: I pavens, undskyld, inspektørens træffetid. Man 
ventede paa bænke udenfor og lodes naadigt ind efter tur. Skred over et, 
forekom det en, gulv af uendelig længde til samtale med inspektøren 
ved skrivebordet. Men hvad ville man der i grunden efter? Han kendte 
jo hverken mig eller min unge, som var blevet aldeles væk mellem de 
ca. 2000 som en knappenaal i et læs hø.

Det maa retfærdigvis siges, at der var forældredage en gang om 
aaret. Her viste forældrenes ligegyldighed sig, der mødte kun 6-7 mødre 
i en klasse med ca. 35 børn. Forældre ved de store skoler er ogsaa svære 
at samle. Det er notorisk, at man ved visse københavnske skoler kun kan 
samle forældre til ande- og flæskespil. Det gør man saa - overskudet 
gaar vistnok til weekend-hytter og den slags.
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I anden klasse havde de 19 - nitten - forskellige vikarer for klasse
læreren, saa det er ikke alene paa landet, man har haft vikarer i disse 
lærermangel-aar. Herefter skulle viceinspektøren »rette klassen op«, 
som det hed. Men saa havde vi omsider faaet nok og søgte - i og for sig 
med en følelse af at være blevet asociale - ind til Bordings Friskole, 
hvor alle vore tre børn siden har gaaet, og de sidste to stadig gaar. Denne 
asociale følelse kom af, at vi dog vidste med os selv, at vi gjorde os visse 
tanker om skole - tilsyneladende i modsætning til de fleste andre foræl
dre. Skulle vi saa ikke være blevet og have forsøgt paa at faa noget i 
gang? Man havde da f. eks. hørt om klasse-forældremøder (den eneste 
fremkommelige mulighed ved store skoler) ved andre kommuneskoler. 
Nu reddede vi os selv og vor egen lille Hassan over i friskolen, men 
hvad med de andre børn i skolen? Det alt overvejende flertal af Dan
marks børn gaar jo i den offentlige skole. Men det var aldeles haabløst at 
udrette noget paa det sted. Dog - de samvittighedskvaler, jeg havde ved 
den lejlighed, bestyrkede mig i min opfattelse af, at friskolen maa vogte 
sig for at have nok i sig selv. Den viden om børn og børneskole, vi 
mener at sidde inde med, maa vi ikke nærigt beholde for os selv. Den 
maa vi kaste ud paa markedet til gavn for hele den danske skole. Jeg 
synes f. eks., at friskolefolk har engageret sig for lidt i debatten omkring 
den nye skolelov.

Nogle vil nok indvende, at det er et fordrejet billede af storby-skolen, 
som her er ridset op. Saa galt er det ikke! Saa store er klasserne ikke 
mere! Der er regelmæssige klasse-forældremøder ved mange skoler. Der 
er dygtige og idealistiske lærere og lærerinder og megen søgen efter en 
ny og bedre pædagogik. Mange fremragende pædagoger og masser af 
hjerte for børn. Ny ideer og megen friskhed over undervisningen - alt 
dette fremførtes og er jo fuldstændig rigtigt, saa rigtigt at man ofte har 
en fornemmelse af, at friskolefolk skal passe paa ikke at komme bagef
ter. Imidlertid forløb vort møde med det københavnske skolevæsen paa 
den her skildrede, helt igennem utilfredsstillende maade.

Men tilbage til vor dreng. Efter overgangen til friskolen hændte det 
ofte, at han efter hjemkomst fra skole placerede sig paa langs i sofaen og 
sang solo af Højskolesangbogen! Yndlingsnumrene var: Gloende fra top 
til taa - og Paa Holmen Herluf Trolle gik -, begge sunget med lige stor 
aplomb. Saa vi var ikke i tvivl om, at det var en rigtig friskole, han var 
havnet i! I hans hidtidige skole havde de haft salmevers for, og derfra og 
dertil i Danmarks- og bibelhistorie-bøgerne. Den lærer, han bedst kunne 
lide og hyggede sig mest hos, var regnelæreren, og nu skal der jo ikke 
siges andet end godt om regning, men at faa noget videre aand ud af det 

41



maa nu være svært. Aand forekom det os alt i alt at være smaat med. Vi 
havde vanskeligt ved at faa øje paa, at det var andet end kommunal luft, 
der svævede i de haller.

Fra han var lille, havde vi selv fortalt for ham og læst op, hvad man 
nu finder paa til børn. Friskolens historie- og bibelhistorie-timer beteg
nede nu en videreførelse af den første barndoms medleven i eventyrenes 
verden, og det er vi skolen evigt taknemlige for.

De sang heller ikke morgensang i kommuneskolen. Man havde 
maaske ikke spekuleret saa meget over det før, men nu indsaa man plud
selig, hvor meget morgensangen i den lille skole derhjemme havde bety
det. Skulle ens egne børn snydes for den dybe fortrolighed med »Se nu 
stiger solen -« eller »Vaagn op og slaa paa dine strenge -«? De af bør
nene saakaldte »religionstimer« var dengang og er jo stadig et trist og 
forsømt kapitel mange steder i folkeskolen. »Fortæller frøkenen jer 
noget?« »- Næ, ikke noget særligt!« »Hvad laver I da?« - »Bare vi ikke 
laver ballade, maa vi selv om det. Vi maa godt tegne eller skrive genfor
tælling ind!«

Man kunne jo selv fortælle bibelhistorie. Man kunne i det hele taget 
have hjemmeundervist drengen - men jeg havde to mindreaarige børn 
og en mand med forskudt arbejdstid, saa det lod sig ikke gøre.

Det vil ikke være helt rigtigt at tro, at det var det gamle ønske om at 
faa børnene opdraget i samme aand som hjemmets, der drev det her 
omtalte forældrepar over i friskolen. Nutildags er forældres motiver i saa 
henseende langt mere vage, end de gamles var. I hvert fald naar det 
første barn skal i skole. Vi er for saavidt nogle sløje størrelser i sammen
ligning med de gamle, som rejste hjem og byggede friskoler i den aand, 
de havde mødt hos Trier i Vallekilde.

I en debat i Højskolebladet omkring centralskole-byggeriet paa lan
det anbefalede undertegnede, at folk slog sig sammen, købte den gamle 
kommuneskole og lavede friskole i den, hvis deres lille skole blev ned
lagt. En modstander skrev: »Hvorledes tror man, livskraften vil være i 
en række skoler, oprettet saa at sige uden anden motivering end den, at 
de skal være smaa? Et sammenhold udsprunget af national, religiøs eller 
anden aandelig overbevisning - det kan man tro paa, men en formalitet - 
nej.«

I og for sig ramte de ord, for dette omtalte sammenhold af aandelig 
art, det har vi jo ikke i dag i friskolen, i hvert fald ikke saa afklaret som 
hos de gamle. Saa er spørgsmaalet, om vi ikke skal oprette friskoler alli
gevel. Jeg mener jo! Af, om jeg saa maa sige, den anden klassiske be
grundelse for friskoler: At det er vore børn, og vi forældre har ansvaret.
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Det, der her i København dengang mødte os som en udfordring, vi 
ikke kunne komme udenom var: Følelsen af afmagt overfor den offentli
ge skoles kolossale maskineri. Og den totale mangel paa indflydelse paa 
vore egne børns skole. Vi havde en følelse af at være skolen komplet 
uvedkommende. Her var noget helt forkert. Noget der paa mystisk vis 
syntes at antaste ens følelse af nogenlunde at gaa oprejst, af at frihed er 
det bedste guld og af begrebet: Menneske først -. Følelsen af skolen 
som en fjern, men særdeles massiv autoritet var fremherskende og kunne 
ikke forliges med ens opfattelse af hjem og forældre som det vigtigste 
for barnet. Man sender f.eks. ydmyge, i mange tilfælde forløjede sedler 
til skolen, fordi man ikke tør andet. Hvorfor er det ikke noget ganske 
legalt, at Lise bliver hjemme fra skole et par dage, fordi hun skal tage 
sig af lillebror, mens mor ligger i sengen? Hvorfor skriver mor paa sed
len, at det var Lise, der var syg og sengeliggende? For at undgaa ballade 
baade for Lise og sig selv! Ak, ligeberettigelse og ak opdragelse til 
voksne, modige mennesker, vel skikkede til at leve i et demokrati!

Denne molok, dette uhaandterlige og upersonlige apparat, som folke
skolen i de store byer altid har været, og i vore dage er i fuld gang med 
at blive ogsaa paa landet, er mere end anledning nok til at bygge frisko
ler. Man maa haabe, at denne voksende institutionering af børneskolen 
vil give sig kraftigt udtryk i en modreaktion hos forældrene, - en reak
tion, der maaske jævnt og bramfrit kunne udtrykkes med ordene: Det er 
da vel for pokker vore børn!

Det er for lidt at bygge eller sende sine børn i friskole paa, vil nogen 
maaske indvende. Jeg synes, det er en fuldgyldig grund. Og gad vide om 
det ikke ogsaa i første række var denne følelse af overgreb, af et ulideligt 
formynderskab fra autoriteternes side, der fik oldemor til at indrette fri
skole i storstuen?

Dette formynderskab er i dag saa udtalt som nogensinde. Vi er jo ved 
at kvæles i amtsskolekonsulenter og skolevæsen - netop væsen. Ak, 
hvorfor blev skolen dog nogensinde et væsen? Hvis vi ikke reagerer paa 
dette, men tværtimod fromt og hengivent indordner os under, at det 
(skolen) har vi sandelig ingen forstand paa, det ved de dertil ansatte nok 
meget bedre, hvis vi end ikke prøver at faa forstand, saa maa der da for 
alvor være gaaet møl i folkestyret. Altid, altid at fastholde og værne om 
og gøre opmærksom paa forældres umistelige pligt til at danne skole for 
deres børn udelukkende efter deres egen samvittighed synes mig næsten 
at være friskolens vigtigste opgave i dag. Det, der jo bunder dybest i 
ansvarsfølelsen for de børn, skaberen betroede os. Med styrke at bære 
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denne overbevisning frem i en tid, der mere og mere præges af passivi
tet, er friskolens uafviselige pligt.

En anden meget, meget vigtig opgave netop i vore dage er at være 
hjemmenes skole, baade i betydning hjemlig skole og skolen med den 
nærmest mulige kontakt med hjemmene. Det skulle synes umiddelbart 
indlysende, at en skole for børn skal have et hjemligt præg. I de senere 
aar har psykologerne endelig overbevist os om det, som forældre og 
lærere med hjertet paa det rette sted altid har vidst: At hjemmet er bar
nets naturlige milieu. Skolen, som ret beset kun er et supplement, en 
hjælp til hjemmet, maa derfor i saa høj grad som muligt være dette ligt. 
Der maa være tryghed, fortrolighed og varme. Omgivelserne maa selv
sagt være til at overskue for barnet. Det er ingen formalitet, at skolen 
skal være lille: Vi ved jo, at børn fryser og vantrives i institutioner. Men 
hvorfor bliver man saa ved med at bygge disse kæmpeskoler med deres 
vrimmel af børn og lærere?

I storbyen er hjemmene i de fleste tilfælde alt for smaa og »skrabe
de« for muligheder for børns udfoldelse. I gaarden og paa trappegangen 
maa man ikke noget for viceværten. Mor er ikke hjemme, og nøglen har 
man i en snor om halsen. Det har tit skaaret mig i hjertet at konstatere, 
hvor ringe muligheder for leg - børns naturlige beskæftigelse - bybørn 
har. Legen er jo noget afgørende, det hedder vist »eksistentielt«, for bar
net. Jovist, det eksisterer først rigtigt i leg. Ikke de organiserede lege 
eller lidt tidsfordriv paa en mekaniseret legeplads, men legen, hvor fan
tasien og dermed den skabende evne kan frugtbargøres. Legen i »skog 
og lage« eller vi som begunstigede landbobørn, der kun gik i skole hver- 
anden dag, legede den derhjemme i stakhaven eller det gamle hønsehus.

Kan der være nogen tvivl om, at det er en overmaade vigtig opgave, 
navnlig for de byordnede friskoler, at give muligheder for friere udfol
delse i skoledagen, end man almindeligvis kender? Det er jo navnlig 
dem, der føler presset fra ambitiøse og eksamenshungrende forældre, og 
som har kravet om perfektibilitet nær ind paa livet. Mange, maaske 
navnlig friskole/oræWre, kunne grundigt trænge til et møde med Koids 
friske og paa mange maader helt chokerende utraditionelle syn paa sko
len - ogsaa møntet paa vor tids skole - saadan som det kommer til 
udtryk i hans lille bog »Om børneskolen«. Ikke mindst hans advarsel 
mod »at forsyne børn med graat skæg i vuggen« er saamænd haardt til
trængt. Og hans stærke understregning af fantasien og indbildningskraf
ten som noget væsentligt at bygge paa i skolen.

Lad os smadre skemaet en gang imellem og give plads og tid til saa 
mange frugtbare sidespring som muligt. Lad os dog passe paa, at det 
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graa skæg ikke vokser ud i utide ved for megen stillesiddende kund
skabstilegnelse paa træbænke. Barnelivets fagre dage - mon det var fem 
seks timers skole, seks dage om ugen, i syv aar?

Hvis man skal tro udtalelser fra skoler for voksne, saa er der ikke 
noget at raabe hurra for med hensyn til nutidsungdoms elementære sko
lekundskaber - selvom de har siddet paa skolebænken det meste af deres 
barndom. Der maa altsaa være noget, der ikke rigtig gaar op et sted. For
synder vi os for groft imod den gode regel om at lade alting vente i natu
rens orden? Agter vi ikke dette at være barn højt nok? Var det Pestal
ozzi, der talte om det formaalstj enlige i at »spilde tiden i barndommen«? 
»Salige er uvirksomhedens timer, thi i dem lever vor sjæl«, siger Frie
dell. Mon det ikke først og fremmest gælder børn, at de lever og vokser i 
uvirksomhedens timer?

»Er undervisningen kedelig - fordi den overstiger barnets synskreds 
og ikke er afpasset efter dets evner, vil frugterne udeblive«, skrev Kold. 
»Vel har man gjort sig megen umage for at indprænte almuen, at det nyt
tige er altid kedeligt og anstrengende, men den daglige erfaring .viser, 
hvor lidet heldig man har været i sine anstrengelser«.

Gid vi engang kunne bygge en ny friskole i København med en 
skrammel-legeplads eller noget i den retning rundt omkring. Indtil da 
maa vi glæde os over, at vi dog har en friskole med en hjemlig og fortro
lig atmosfære, hvor man til lærerne siger: »Goddav Huus« og »Farvel 
Annemarie«, og hvor disse er mennesker, endda familiemennesker og 
ikke funktionærer. Enhver kan jo se, at der er noget forkert ved funktio
nærer i et hjem.

11911 holdt Thomas Bredsdorff et foredrag i Odense om »Friskole
folkets ansvar«. Han sagde her: »Dette at være grundtvigsk friskole
mand, det betyder for mig først og fremmest hævdelsen af skolen i 
hjemmet og dernæst kommer i anden række hjemmets skole udenfor 
hjemmet - den vi almindeligvis kalder friskolen. Jeg vil da nævne det 
som det grundtvigske friskolefolks uafviselige og alvorligste ansvar i 
den tid, som nu er inde: At hævde og kæmpe for denne skole i hjemmet. 
Ja, jeg ser dette som et aandeligt eksistens-spørgsmaal for vort folk«.

Man har indført skolekøkkener ved mange friskoler. Det maa være et 
degenerationstegn. Eet er, at vi har behov for, at nogen støtter os lidt i 
oplæringen af vore børn, at vi altsaa sender dem i skole, men hvis vi 
mere og mere slaar ind paa den officielle linje - snart skal børnene vel 
ogsaa lære at børste tænder i skolen, og det næste bliver vel, at de over
natter - saa har vi forraadt noget af det inderste i friskoletanken: At det 
er hjemmet, der er nummer 1. Det kan heller ikke være friskolens opga
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ve at ligge i spidsen med det ugentlige timeantal, Jeg synes tværtimod, 
at vi bør gaa foran i de bestræbelser, som nu er i gang for at nedsætte 
timeantallet. Lørdag og søndag kan forældrene vel holde til at tage sig af 
deres børn! Faa ting er saa paakrævet nutildags som at give hjemmet 
dets ære, ret og ansvar igen - det turde først og fremmest være friskole
folkets opgave.

Den rigtige friskole i en storby vil ikke kunne undgaa at komme til at 
danne et af disse menneskelige fællesskaber, som storbyen saa haardt 
savner. Der er ikke mange muligheder i en storby for forældre og børn 
til at følges til noget i sluttet trop. Udflugt, julefest, afslutning - hvor 
skulle vi dog have vendt os hen, om vi ikke kunne have været med til 
dette i aarenes løb? Spejder- og danseskolejuletræer forekommer nu lidt 
magre i denne sammenligning, og ved de offentlige skoler afvikles fest
ligheder uden forældres medvirken. Og hvor skulle vi tilflyttere uden 
familie i storbyen, men med det meget omtalte kontaktbehov have fun
det mere eller mindre ligesindede at drøfte tingene med? Nu vrimler 
børnene og deres kammerater ud og ind af hjemmene, og vi forældre 
lader dem vrimle, for vi kender jo hjemmene. Vi har muligvis været der 
i besøg, ellers har vi i hvert fald snakket med manden og konen ved et 
forældremøde. Saadan kom friskolen altsaa til at virke gruppedannende, 
som det hedder i sociologisproget. En meget, meget væsentlig opgave i 
storbyen. Maatte den blive et eksempel ogsaa for den offentlige skole.

Friskolens nødvendighed?
Rektor Harald Alm fra Siljanskolen i Dalarne holdt i efteraaret et 

foredrag i radioen: Peger den offentlige skole mod den totalitære stat? -1 
Sverige har de jo skoletvang. For tre aar siden, da Aims datter havde 
naaet den skolepligtige alder, mødte politiet op i hjemmet og krævede 
pigen udleveret til skolen - forældrene ville selv undervise hende. Aim 
misunder selvfølgelig os danske vor frie skolelovgivning, men synes vi 
benytter den for lidt.

»Naar f. eks. ungdomskriminaliteten kommer paa tale, rettes der ofte 
angreb paa forældre og hjem. Men hvordan kan man bebrejde dem 
noget, naar man selv har været med til at tage alt ansvar for deres børn 
fra dem? Vestens stolthed, skolen, er ved at blive det samme Vestens 
skæbne«, sagde Aim.

Kan der være nogen tvivl om, at det i dag er nødvendigere end 
nogensinde med friskole, hvis ord som personligt ansvar, personlig stil
lingtagen skal have nogensomhelst dækning?

Tidligere trykt i Dansk Friskoleforenings årsberetning  for 1958-59.
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Fri skole i storbyen

4/Ingrid Hentze

»Jamen, er det en rigtig friskole?« Det spørgsmål er jeg ofte blevet mødt 
med, når jeg til møder og kurser rundt om i landet fortalte, at jeg kom fra 
Bordings Friskole i København eller senere fra Frederiksberg Friskole. 
»Det kan da ikke lade sig gøre, derinde midt i storbyen mellem høje 
huse og larmende biler.«

Men hvad er en rigtig friskole? Hvis vi tænker på Christen Koids 
ord: »Der er en skole i køkken og i kælder, i stalden og i marken, den må 
vi endelig ikke lade vore børn forsømme,« så er det klart, at vi har et 
problem herinde på stenbroen. Og det bliver ikke bedre, når man på 
spørgsmålet om, hvor stor Bordings Friskole er, må svare, at der er over 
300 elever, og samtidig mindes Koids ord om, at »skolen bør så meget 
som muligt ligne en almindelig dagligstue,« så barnet kan føle sig »fri 
og naturlig« eller tryg, som vi ville sige i dag, og samtidig ser bygningen 
på Øster Søgade for sig med 4 etager og mange klasseværelser, lange 
gange og 2 trapper.

Men sådan begyndte det heller ikke. Jeg kan endnu huske en del fra 
det første skoleår 1945/46, hvor min storesøster Estrid startede. Under
visningen foregik i vores hjem i den gule villa på Dalgas Boulevard, 
hvor mine forældre havde højskole. Højskoleeleverne holdt til i spisestu
en og Estrids klasse i det, vi kaldte skolestuen. Frikvartererne var ude i 
haven eller i indkørslen til villaen. Jeg smuttede med ind til en del af 
timerne, især når Anne Marie (skolens 1. lærerinde) fortalte eller mor 
havde håndarbejde. Det var en rigtig friskole.

Året efter, da jeg startede i skolen, flyttede den til lejede lokaler på 
Kochsvej, en sidegade til Vesterbrogade. Der var ikke længere plads nok 
hjemme på Dalgas Boulevard.

Skolen voksede, indtil der var 10 klasser og over 10 lærere. Efter
hånden var der meget lidt plads på Kochsvej, men den hjemlige tone var 
der stadig. Hvad kom det af?

Jeg tror, det allervigtigste var, at lærere kunne li’ hinanden og arbej
dede godt sammen med et fælles mål for øje: At fastholde en grundtvig- 
koldsk skole. Vi havde morgensang i det største klasseværelse. Der stod 
et lille håndorgel, som en af skolens elever spillede på. Far havde mor
gensangen, men det hændte, at han ikke nåede frem til tiden. Når det 
skete, ventede vi lidt, kiggede ud af vinduerne, og efter et par minutter 
gik Tage Bording, min farbror, op og tog morgensangen. Fortælletimer- 
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ne var det bedste. Hvad enten det gjaldt Hannibals tog over Alperne eller 
Valdemar Sejrs ridt mod Ribe for endnu en gang at se sin elskede Dag
mar. Vi levede med i det hele.

Alle elever sagde du og fornavn til lærerne. Det gjorde man ikke i 
kommuneskolen dengang. Der var kun et ganske lille kontor til far og 
ikke noget lærerværelse. Lærerkaffen i spisefrikvarteret foregik i nr. 5 
(det store klasseværelse). Flere gange, husker jeg, optrådte lærerne for 
os, ofte omkring fastelavn. Hvordan de fik tid til at indstudere stykker
ne, forstår jeg ikke i dag. Måske brugte de lærermøderne til det! Natur
ligvis var der indimellem problemer. Børn eller lærere, der ikke faldt til, 
og igen måtte forlade skolen. Men sammenholdet var stort. Også med 
forældrene. Det husker jeg bedst fra sommerudflugten til Borrevejle 
Vig, hvor mange forældre, især mødre, deltog, og fra julefesterne, hvor 
forældrerådet tog sig af det praktiske med bordopdækning, godteposer 
osv.

Nu er der altid noget særligt over de første hold forældre, pioner
forældrene. Dem, der vover at satse på skolen, selv om de ikke rigtig 
ved, hvor det vil føre hen. En del af dem blev mine forældres nærmeste 
venner. De besøgte dem i sommerferien og var med til familiefester 
m.m. Hos dem søgte far råd og støtte, når noget gik ham på, og de mød
te trofast op til alle møder og arrangementer på skolen. Nogle af dem 
blev endda ved, mange år efter at deres børn var gået ud af skolen.

Til sidst var der ikke plads nok på Kochsvej. I flere år var bestyrelsen 
på jagt efter egnede bygninger, og det endte så med, at skolen købte det 
gamle Øster Søgades Gymnasium. Her var god plads, næsten for meget. 
Stort kontor, forkontor, bibliotek, lærerværelse og en mængde klasse
værelser. Man kunne godt blive væk for hinanden. Og for at udnytte 
pladsen blev skolen 2-sporet, endnu flere børn og lærere. Det havde slet 
ikke været fars og mors drøm at få så stor en skole, men sådan gik det. 
Jeg er overbevist om, at far følte det som Guds plan med ham, at det 
skulle være sådan. Skolen havde aldrig reklameret for at få elever. De 
kom af sig selv, gennem venner og bekendte, og far måtte tage opgaven 
på sig og sammen med mor, lærere og forældre prøve at gøre arbejdet så 
godt som muligt.

Det var ikke altid lige nemt. Skolen var blevet meget stor, og de 
første elevhold og forældrene med dem forlængst borte. Men mange af 
de »gamle« lærere var der stadig, og det betød utrolig meget. Den gamle 
ånd fra Kochsvej flyttede med. Morgensangen lød stadig hver dag ud 
over byens tage. Nu var det en af lærerne, der spillede på et lidt større 
orgel, og far kom ikke for sent, for han og mor boede oppe på 4. etage i 
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skolebygningen. Lidt længere henne ad gangen boede Karen Sej lund, en 
af skolens lærere, og helt nede i den anden ende boede Tage Bording 
med familie. Skolebygningen var også et hjem, ja flere hjem. Børn, der 
havde glemt madpakken, kom op til mor og fik smurt et par stykker 
mad. Og fortællingen levede rundt om i den store bygning. Et sted lød 
sangen om kong Skjold, et andet sted fortællingen om Josef i brønden, 
eller om landboreformerne i 1788. I den bygning, der selv havde en 
historie at fortælle fra komtesse Moltkes dage. Hendes spisestue var ble
vet lærerværelse. Her sad far for den ene ende af det lange bord og mor 
for den anden og råbte op til far, når han talte for længe, at nu kunne det 
være nok.

Og forældrene tog fat igen. Denne gang med at udbygge Friskole
gården nede på Stevns, som en af lærerne, Karen Andersen, lejede og 
lejer ud til skolen. Utallige weekends blev brugt på at sætte den i stand, 
så børnene kunne komme på landet. Der blev lavet udflugter og emneu
ger, julefester og fastelavnsarrangementer, men hverdagen var og er det 
vigtigste.

Var det så en rigtig friskole? Ja, Kold ville nok ha’ undret sig, hvis 
han en dag kom på besøg. Men vi lever heller ikke i 1860erne mere. 
Hverdagen er blevet en anden. Det er ikke meget, om overhovedet noget 
tilbage af det gamle bondesamfund, og slet ikke i de store byer.

Men Koids ord gælder stadig: Friskolen skal være hjemlig, et sted 
hvor skole og forældre står sammen om børnenes oplæring, hvor man 
lytter til hinanden og føler fælles ansvar. Et sted, hvor det ikke er børne
ne, der er i centrum, men det liv vi er fælles om. Et liv hvor vi er skabt 
til at leve med hinanden i fælles glæde og sorg. Et sted, hvor sangen og 
fortællingen giver forbindelsen og sammenhængen med fortiden, så vi 
kan leve i nutiden og tør møde fremtiden med fortrøstning. Hvor dette 
sker, er friskolen, selv om skolen ligger midt i storbyen, omgivet af 
byens larm og med hundreder af børn trampende op og ned ad gange og 
trapper.

Det er ikke let. Det kræver sammenhold og samarbejde, og en fælles 
forståelsesramme. Det kræver lærere, der er med på ideen, og forældre, 
der møder op og kan se skolen som en helhed og ikke bare som en god 
skole for netop deres barn. Indimellem skal der kamp til og lange samta
ler og diskussioner for igen at kunne formulere det fælles mål. Det er 
sådan en skole holder sig levende, og det skal en grundtvig-koldsk fri
skole være.
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Sangen på Bordings Friskole

Af Niels Bo Foltmann

Hvis der er noget, der kendetegner min erindring om Bordings Friskole, 
så er det sangen - og vel at mærke ikke sang som en selvstændig disci
plin, et specielt fag der dyrkedes i bestemte timer - nej, sang som en del 
af dette at gå i skole. Og repertoiret, ja det var på forhånd givet: Højsko
lesangbogen, denne lille tykke blå bog, der på det nærmeste var en del af 
ens påklædning. Den var med overalt, i timerne, på udflugter og lejrsko
le, men først og fremmest, naturligvis, til den daglige morgensang.

Morgensangen afvikledes efter et nærmest rituelt mønster: I frikvar
teret mellem første og anden time samledes hele skolen i morgensangs
lokalet på tredie sal. Klasserne grupperede sig i lange snorlige rækker 
foran talerstolen - 1. klasse forrest, bagved dem 2. klasse og så fremde
les op til 7. klasse, som stod langs med vinduesvæggen, kun adskilt fra 
vinduerne af en stolerække. Undertiden hændte det at en elev fra 7. klas
se - en dreng naturligvis - dristede sig til, i ly af de andre elever, at sæt
te sig ned på en af stolene. Det var selvfølgelig strengt forbudt, men blev 
af de omkringstående betragtet som en yderst heltemodig handling. Men 
bortset fra sådanne lejlighedvise »provokationer« fornemmede jeg aldrig 
nogen egentlig oprørstrang over for morgensangen - vi børn følte os vist 
ganske godt tilpas i disse rituelle rammer. Langs endevæggene stod så, i 
mere vilkårlig orden, »de store«, dvs. 8.-10. klasse og real-klasserne 
sammen med lærerstaben. Først når alle klasser var samlet og der var 
fuldkommen ro i salen, gik døren til forstanderens kontor op, og Bor
ding gjorde sin entré. Han begav sig straks med hurtige energiske skridt 
hen til talerstolen og efter med et imperatorblik at have inspiceret sine 
undersåtter annoncerede han dagens salme - både med dens nummer i 
»den nye« og »den gamle«. Det var i hele min skoletid lidt af et mysteri
um for mig, hvorfor nummeret i »den gamle« også skulle nævnes - fak
tisk lykkedes det mig aldrig at kende en elev, der sang efter »den gam
le«. Men jeg husker, at jeg efterhånden udviklede en teori om, at en lille 
eksklusiv elevskare, hvis forældre, bedsteforældre, oldeforældre etc. alle 
havde tilbragt deres skoletid på Bordings Friskole, muligvis var blandt 
de lykkelige indehavere af et sjældent eksemplar af »den gamle«.

Og så gik det ellers løs. Bording var en eminent forsanger - han må 
have været begavet med lidt mere end almindelige stemmeevner - i det 
mindste har hans røst i min erindring en styrke og gennemslagskraft så 
både Ib Hansen og Aage Haugland godt kunne gå hjem og lægge sig!

51



Han udstrålede en enestående spontan, smittende sangglæde, så alle 
måtte give efter og synge med af karsken bælg - spæde barnerøster og 
skrattende overgangsstemmer i skøn forening. Elevskarens sanglige 
præstationer har sikkert været yderst tvivlsomme, men det var også 
underordnet. Følelsen af at blive suget ind i fællesskabets sangglæde eli
minerede enhver nøgtern høremåde - og gud ske lov for det! Til 
gengæld blev sangenes indhold, takket være Bordings karismatiske 
evner, formidlet på en helt enestående måde.

Efter salmen kom så Fadervor og om fredagen tillige trosbekendel
sen. Endelig sluttede morgensangen så med en sang, der på en eller 
anden måde havde forbindelse til årstiden, vejret eller måske en histo
risk begivenhed, der havde fundet sted på denne dato - det var i reglen 
min favorit. Aldrig før eller siden har jeg oplevet så medrivende udgaver 
af »Når egene knoppes« eller »Nu er dagen fuld af sang«.

Men med morgensangen var det på ingen måde slut med sangen den 
dag. Det var fuldkommen utænkeligt, at en time i b&v (bibel- og ver
denshistorie) eller Nordens historie skulle forløbe uden en dertil egnet 
sang. Selvfølgelig måtte gennemgangen af den franske revolution sup
pleres med »Marseillaisen« ligesom »De snekker mødtes i kvæld på 
hav« var obligatorisk i forbindelse med Englandskrigene. Uden at jeg 
tror at begrebet nogensinde har foresvævet Bording, så var sangen en 
integreret del af undervisningen. Ganske vist var der afsat et sparsomt 
antal timer til sang, men faget stod ret svagt - på Bording var og blev 
sangen uløseligt forbundet med skolegangen som sådan.

Da jeg efter 2. real fortsatte min skolegang på Skt. Annæ Gymnasi
um, der jo er hjemsted for Københavns Drengekor, fik jeg lidt af et 
chok. Jeg havde naivt forestillet mig, at den umiddelbare spontane sang
glæde var om muligt endnu mere udpræget hér end på Bording. Men ak, 
på Skt. Annæ var sang en fagdisciplin, som var henlagt til særlige timer 
i særlige lokaler, hvor man efter særlige opvarmningsøvelser fik lov at 
indstudere særlige sange, hvis melodier var specielt egnede til at lede 
vores skrøbelige overgangsstemmer sikkert frem til velklingende mands
stemmer. Og den såkaldte morgensang på Skt. Annæ - ja for det første 
fandt den kun sted to gange ugentlig. Og dernæst blev morgensangsre
pertoiret tilrettelagt for en måned ad gangen, hvilket resulterede i lejlig
hedvise absurde situationer, som fx når hele gymnasiet sad og sang 
»Hør, hør hvor det tør« mens sneflokkene kom vrimlende ude i skole
gården, eller når vi drivvåde af slud og regn måtte konstatere, at »Der er 
ingen ting i verden så stille som sne«! Næ - må jeg så bede om en rigtig 
morgensang hos Bording.
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I forbindelse med mit nuværende virke som redaktør ved den samle
de udgave af Carl Nielsens værker har jeg haft lejlighed til at gennemgå 
Carl Nielsens efterladte manuskripter, heriblandt hans forarbejder til 
Folkehøjskolens Melodibog. Mere end én gang har jeg sendt Bordings 
Friskole en kærlig tanke, når skitser til gamle kendinge som »Nu er 
dagen fuld af sang« eller »Se dig ud en sommerdag« har ligget på mit 
skrivebord.

Kære Frede Bording! Tak for en ikke-teoretisk, ikke-sangteknisk - 
men spontan, engageret sangopdragelse, som én gang for alle har lært 
mig aldrig at tabe sangenes indhold, deres budskab, af syne.
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I Bordings - dengang og nu

Ingrid Kaas Nielsen

»Skønt er det, vi ser, 
skønnere det, vi forstår, 
men langt det skønneste 
er det, vi ikke fatter.« 
(Niels S teens  en)

Hilsen fra din skolemester. Frede Bording.

Skrevet i min poesibog d. 20/3 1965.

August 1962 startede jeg på Bordings Friskole. Dengang lå skolen på 
Kochsvej, og vi delte bygning med Barfods skole. Det var trangt. Til 
morgensang skete det fra tid til anden, at en elev besvimede, fordi vi 
stod så tæt. Men der var altid en lærer klar til at gelejde vedkommende 
ud uden i øvrigt at forstyrre seancen.

Vi havde Bording selv til b&v. Han startede med at fortælle om Kylle 
Rylle, der havde forvildet sig ud i skoven. Det var så farligt. Kylle Rylle 
fik noget i hovedet og råbte: »Det filde, det falde i min hovedskalde!« 
Og idet Bording udtalte disse magiske ord, bankede han en tilfældig lille 
elev i hovedet. Vi vidste det ville komme og sad som på nåle. Hvem fik 
han ram på i dag? Jeg har aldrig siden stødt på historien om Kylle Rylle, 
men den har gjort et uudsletteligt indtryk på mig - og forresten også på 
mine tre søskende. For det var sådan Bording startede sine b&v timer 
hvert år.

Til gymnastik hørte en gymnastikpose, et par spartasko og pigerne 
skulle have en blå gymnastikdragt. På venstre bryst skulle skolens 
bomærke syes. Hugin og Munin. De behøver ingen nærmere præsentati
on. Det så flot ud, når vi var til idrætsdag! Men jeg husker, at min mor 
forbandede alle de mærker, hun skulle sy på min og mine søstres drag
ter.

Den årlige tur til Borrevejle Vig var et af årets højdepunkter. Hele 
skolen drog af sted i busser, mens børnene sang »Og da var skoven grøn, 
grøn,« som vi havde øvet os på inden. I Borrevejle spillede vi rundbold 
og langbold. Det står lidt svagt i erindringen, hvad vi i øvrigt foretog os, 
for af en eller anden grund ophørte turene. Men jeg husker glæden og 
sommertøjet og min mor, der vinkede farvel.
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Julefesten i Grundtvigshus, senere på Polyteknisk Læreranstalt, var 
også noget, jeg så frem til. Der blev opført teaterstykker, skiftevis af sto
re og små klasser. Min klasse opførte Aladdin. Vi havde selv skrevet 
replikkerne, og jeg var Guiñares tjenerinde. Jeg husker endnu min eneste 
replik: »Nej, Guiñare. Se hvem der kommer. Aladdin.« Ellers bestod 
min rolle i at vifte Guiñare med et palmeblad. Koret sang, vi dansede 
lanciers og Zorba. Vi havde en mængde sanglege, der skulle leges år 
efter år: Og ræven rask over isen, Tyv,ja, tyv det skal du være, og mange 
andre. Når festen sluttede stod Bording og gav alle hånd. Engang nejede 
jeg for ham og sagde: »God jul og godt nytår.« Han kiggede på mig og 
svarede: »GLÆDELIG jul og godt nytår.« Det har jeg aldrig glemt at 
sige siden.

Når andre børn spurgte, hvilken en skole jeg gik på, og jeg svarede: 
»Bordings Friskole,« studsede de og spurgte: »Friskole, har I så fri, når 1 
vil?« Det måtte jeg jo desværre benægte. Men jeg kunne fortælle, at vi 
sagde du og fornavn til vores lærere, og at vi ikke fik karakterer. Det var 
de imponerede over, dengang midt i tresserne. Og vi skulle heller ikke 
lære salmevers udenad. Vi sang dem. Det syntes de også lød godt, indtil 
de hørte, at vi faktisk havde morgensang hver morgen, og at vi havde 
mange timer om ugen med bibels- og verdenshistorie. Så var der en del, 
der var ganske tilfredse med den kommunale skole! Vi sagde fornavn til 
mange af lærerne, men der var dog nogle markante personligheder, der 
beholdt deres efternavn. Jeg tror måske Bording ville have mistet noget 
af sin autoritet, hvis vi havde kaldt ham Frede.

Biologi i 4. klasse. Bording havde en protokol, hvor han skrev dato, 
når man havde været oppe. Så var man fredet et stykke tid. Der var ner
ver på, når ens tur nærmede sig. Jeg husker, jeg var oppe i gråspurven. 
Bording spurgte mig, om gråspurven var en god flyver. Det mente jeg da 
nok, den var. Men nej, det var den ikke. Den var klumpet og fløj tungt. 
En svale derimod, se dér var en god flyver.

Gamle elever husker Huus. Havde man et rimelig pænt tandsæt uden 
for mange plomber var 9-tallet hjemme. Når han stor og tykmavet trådte 
ind i klasseværelset, var hans første bemærkning som regel: »Trods 
metalmanglen kaster vi blikket på tavlen«, hvorefter han griflede løs. 
Han udfoldede megen fantasi for at få os til at huske ordenes køn på 
tysk: »DIE Nacht, den væmmelige, kolde mørke nat er selvfølgelig hun
køn.« Han var let at lokke til at fortælle om andet end det, der lige var 
relevant. Især bakterier havde hans store interesse. Han kunne fremvise 
billeder af dem i alle afskygninger.

Friberg var ikke sådan at vriste et 9-tal ud af. I min karakterbog fra 
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realen står der ud for 6-tallet: »Kæmper ofte med store forståelsesvan
skeligheder«. Ved næste terminskarakter stod der: »Kæmper stadig med 
store forståelsesvanskeligheder.« Ak ja. Jeg har stadig ikke forstået det! 
Han var en travl mand. Han slæbte altid på to lædertasker fyldt med 
kladdehefter.

Min klasselærer var Ingrid Hentze, Bordings datter og min navne
søster. Jeg er opkaldt efter min mormor, hun er sikkert opkaldt efter den 
nordiske mytologi. Hun var ung og meget entusiastisk. Vi var tit på Nati
onalmuseet. Så skulle vi løse opgaver, hun selv havde skrevet på små 
kartotekskort. »Find Egtvedpigen! Hvor gammel var hun, da hun blev 
begravet? Hvorfor ligger der et barnelig i kisten?« Og så videre. En 
gang var vi i Dyrehaven. Vi legede fangeleg, og Ingrid var med til at 
fange.

Nå. Jeg blev stor og gik ud af skolen. Jeg blev gift og fik børn. De 
blev store, så store at de selv skulle i skole. Vores ældste datter startede i 
den lokale kommuneskole sammen med sine børnehavekammerater, og 
det var på mange måder udmærket. Alligevel syntes vi, der manglede 
noget. Vi oplevede ikke skolen som vores. Der var den årlige konsultati
on og det årlige forældremøde - og så ikke mere. Vi savnede en mere 
levende og engageret skole. Det endte med, at vi opsøgte Bordings for at 
høre, om der var plads. Det var underligt at komme der igen. Gården var 
blevet mere brugervenlig - sandkasse og pavillion - men ellers lignede 
skolen sig selv. Og på kontoret stirrede Frede og Sigrid ned på os, mens 
vi gjorde rede for, hvorfor vi ønskede vores børn på netop Bordings Fri
skole.

Skolen er på mange måder stadig, som jeg husker den. Lærerkollegi
et er skiftet ud, og den disciplin som herskede under Bording er selvsagt 
væk - det er fint nok. Jeg har aldrig selv lidt synderligt under den, men 
spørger man nogle af mine »samtidige,« ville de sikkert kunne fortælle 
andre historier. Tænk bare på Peter Høeg! Der er en stor vilje hos lærer
ne til at gøre undervisningen engageret og spændende. Der er lejrskoler, 
klasselærerdage, fester og meget mere. Tingene lykkes langt hen ad 
vejen for lærere og elever, og det er også mit indtryk, at børnenes faglige 
udbytte er i orden. Det er hævet over enhver diskussion, at der gøres en 
god indsats for at gøre skolen meningsfyldt og indholdsrig. Alligevel er 
noget forandret. Måske er det erindringen, der spiller mig et puds, men 
da jeg gik der, var skolen noget specielt i folks bevidsthed. Mange elever 
kom langvejs fra. Den skilte sig ud. Det gør den ikke så meget mere. Jeg 
tror, at det jeg savner, er nogle klarere signaler. Skolen og de enkelte 
lærere må godt markere sig lidt mere. En gang imellem ville det være 
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befriende at høre en lærer sige: »Jeg mener sådan og sådan, derfor gør 
jeg sådan og sådan.« Selvfølgelig skal der lyttes til forældre og elever, 
ingen tvivl om det. Men det er vigtigere at forholde sig til et klart syns
punkt angående fx undervisningen eller klassens sociale adfærd end at 
diskutere, hvilken farve gardinerne i klasseværelset skal have, eller hvor 
mange penge eleverne må have med på ture. Ellers kan det nemt ende 
med, at vi forældre kommer til at sidde og pleje hver vores lille Hassan - 
og det kommer der ikke nødvendigvis noget konstruktivt ud af. Det vir
ker måske paradoksalt, men jeg synes godt, vi forældre kan overlade 
nogle flere beslutninger til lærerne, og så i øvrigt bruge forældremøder
ne til bredere diskussioner. Men vi er glade for, at vi valgte Bordings. Vi 
føler, det er vores skole. Vores barn går glad derhen. Og det er vel det 
bedste vurderingsgrundlag, man har som forældre.

Hver mandag sang vi et bestemt salmevers i den blå - altså højskole
sangbogen, som desværre ikke benyttes mere. Det har min søster skrevet 
i min poesibog:

Lad verde ej med al sin
magt, os roken fra vor 
dåbens pragt, men giv 
os al vor lænsels stå til 
dig til dig alene stå.

Hun havde åbenbart ikke fattet den større mening, men ifølge Bor
ding skulle det jo være det skønneste.
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Skole og evangelium

Af Jens Hestbech

I den nye bekendtgørelse for folkeskolens kristendomsundervisning står 
der, at formålet med undervisningen er: »at eleverne erkender og forstår, 
at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det 
enkelte menneske og for dets forhold til andre«. Nu kan et begreb som 
»religiøs dimension« forstås på mange måder, men det ligger lige for at 
fortolke begrebet som en implicit hævdelse af, at tilværelsen jo har man
ge dimensioner, og at de forskellige fag tager sig af hver sin dimension, 
biologi tager sig af den biologiske, dansk og billedkunst tager sig af den 
kunstneriske osv. Kristendomsundervisningen skal vel tage sig af den 
åndelige dimension. Tilsammen dækker fagene så, det er vel idealet: 
hele tilværelsen, hele mennesket.

Tankegangen er meget udbredt, blandt andet fordi den tilsyneladende 
er meget demokratisk, hvem tør i dag hævde, at religion ikke er en 
mulighed for et moderne menneske? Og hvem vil ikke gerne stifte 
bekendtskab med så mange af tilværelsens dimensioner som muligt? Vi 
kender sandsynligvis alle mennesker, der hævder, at de har oplevelser og 
erfaringer, de kalder religiøse. Og fortidens mennesker, det ved vi jo 
alle, de var i hvert fald religiøse og havde af den grund faste værdier.

Opfattelsen passer også godt til tidens behov, der er, siger mange, en 
voksende interesse for religion, for det spirituelle som det også kaldes. 
Og når vi nu har fået tilfredsstillet de materielle behov, er det vel meget 
forståeligt, at vi også gerne vil have opfyldt de såkaldt åndelige. Disse 
behov må det være kunstens, filosofiens og religionens opgave at imø
dekomme. Man kan fortolke hele denne tidsånd som et overfladefæno
men, som et forsøg på at komme tilbage til en tryg og overskuelig ver
den, et forsøg på at få noget med som forfædrene havde, og som vi i 
vores travlhed har glemt.

Problemet er, at kristendommen i ringe grad og slet ikke Grundtvig 
mener, at det »religiøse« er en dimension blandt andre dimensioner. Kri
stendom er ikke noget specielt, noget til særlige sindsstemninger, ople
velser, steder, værdier eller begivenheder. Det vil jeg prøve at illustrere 
ved hjælp af et par strofer fra Grundtvigs salme »I Nazaret i trange kår«.

Salmen indledes med en næsten idyllisk skildring af Jesu opvækst i 
Nazaret, han vokser op med en mor og en far, ubemærket af andre end 
de nærmeste, men langsomt voksende i det indre. Det er i det daglige liv, 
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i de ringe kår, at han bliver fortrolig med »Høiheden«. Og så kommer 
det overraskende:

Da har og Gud et Nazaret 
til os etsteds på jorden 
en lille køn og yndig plet 
i syden eller norden, 
hvor overalt vi ser Guds spor 
og lytter glade til hans ord 
som ånd og liv på jorden.

Ved at være ydmygt og hengivent tilstede, der hvor vi er, blandt vore 
kære, over for vort liv, kan vi se Guds spor og lytte på hans ord. Men vel 
at mærke på jorden.

Grundtvig mente, at uden et ganske bestemt sted, det være sig 
København eller Nazaret, var det umuligt at blive et rigtigt menneske, og 
dette vilkår gjaldt også Guds søn. Kun den der forstår sin egen begræns
ning i tid og sted og forstår dette som et udtryk for Guds plan med 
ham/hende, kan i egentlig forstand blive sig selv, eller som Grundtvig 
siger være glad.

Sagi på en anden måde: ofte kan man høre folk sige, at vi alle er ble
vet alt for materialistiske, og at det ville være meget bedre, hvis vi kon
centrerede os noget mere om de åndelige værdier. Vi lægger alt for 
megen vægt på, hvad folk ejer, på det ydre, i stedet burde vi sørge for at 
blive rige i Gud. Underforstået at vi så ville komme i kontakt med evig
heden, og i det lys er alt det jordiske intet værd.

Men det er ikke sådan, der i hovedsagen tales om livet i det nye testa
mente - men nok i hinduisme og buddhisme og i de nye religioner, der 
er inspirerede af dem. Nej, hvad enten vi søger sikkerheden og tryghe
den ved hjælp af jordisk gods eller ved hjælp af et rigt åndeligt liv, er det 
et udtryk for det samme, nemlig livsangst, lukkethed, havesyge.

Jesus forkynder, at mennesker kun har ét sandt liv, og det liv er i 
Guds rige, som kommer til os med livet. Det liv er ikke et specielt ånde
ligt liv, en bestemt dimension, men det liv, der i dag kommer til os fra 
Gud, og som vi skal modtage i tillid og taknemmelighed.

Vi har intet liv, der er uafhængigt af det jordiske, af det folkelige, vil
le Grundtvig sige. Vi må alle vokse op i vores Nazaret, forbundne med 
de mennesker der nu engang bor der. Grundtvigs tanker om menneskets 
vækst og dermed realiseringen af Guds plan med os, lyder i dag umoder
ne. Det udbredte synspunkt er, at vi realiserer os selv ved at få mulighed 
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for lystopfyldelse. Og den højeste lystopfyldelse må være at opleve Gud. 
Det er muligt, men det har bare ikke noget med gammeldags kristendom 
at gøre.

Det kan være fristende og farligt at skildre de sidste to århundreder 
som en lang forfaldshistorie, værdierne forsvinder, sandhederne bliver 
lette og tilfældige, endog videnskaben har mistet autoritet.

Hvis vi dernæst vender os til den offentlige skole, er der udbredt 
enighed om, at der her skal formidles forståelse ikke tilegnelse, oplys
ning ikke forkyndelse. Der skal på god demokratisk vis debatteres og 
samtales og tages udgangspunkt i den enkelte elev (hvad det så end 
indebærer) og frem for alt vises tolerance. På den ene side er der en 
berettiget angst for enhver form for fundamentalisme, på den anden en 
lige så berettiget frygt for den rene relativisme, det viser sig blandt andet 
ved politikernes ønske om, at forældre og skole skal lære børnene 
grænser og etiske værdier. Give dem orienteringspunkter i deres liv.

Hvad stiller en grundtvig-koldsk friskole midt i København op i den 
situation? Den fortæller historier.

I friskolen har der aldrig skullet forkyndes kristendom, så hvad det 
angår er den åbenbart helt moderne. Her er den grundlæggende under
visningsform fortællingen, og det skyldes ikke en eller anden fiks idé 
hos Grundtvig, men er tværtimod i nøje overensstemmelse med det 
menneskesyn, der ovenover er skitseret. Forfatteren Svend Åge Madsen 
sagde engang i et interview, at vi i mange henseender kun kender den 
verden, vi fortæller hinanden. Den verden kan vi gøre åben og fyldt med 
livsmod eller lukket og præget af livsangst ikke mindst ved de historier, 
vi bruger. Og i en tid hvor vore børn i medierne bliver udsat for utallige 
historier, der hævder, at konkurrence, hensynsløs individualisme og 
præstationsorientering er sagen, er det mere vigtigt end nogensinde, at 
de gode historier bliver fortalt. Netop fortalt, ikke analyseret eller fortol
ket, selv om en sådan intellektuel forståelse naturligvis også har sin 
begrænsede plads.

Når vi hører en historie, går vi ind i den, bebor den for en tid, derinde 
fra ser vi så ud på verden. Derfor er fortællinger, sommetider blot i form 
af talende eksempler, altid blevet brugt til moralsk belæring. På godt og 
ondt. Til undertrykkelse og opmuntring, til indlæring af borgerlige 
dyder, men også til glorificering afbruddet med disse dyder.

Kristendom har fra begyndelsen formuleret sit anliggende i fortæl
ling: lignelser, eksempelhistorier, Jesu lidelseshistorie osv. det er fortæl
linger, der med uoverskuelige følger er vandret ind i vores kultur. Men 
læg mærke til, at der næppe er en eneste af historierne, alle forstår på 
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den samme måde. Det har naturligvis at gøre med, at de sjældent er for
synet med en facitliste. Der kan ikke tages patent på fortolkningen af 
dem, man kan ikke udstikke entydige moralregler på baggrund af dem. 
Selvom vi alle ved, at der i disse år føres megen konservativ tale om 
kristne værdier.

Positivt sagt, kan kun det enkelte menneske i sin hengivelse i sit kon
krete liv, sammen med sin næste afgøre, hvad der er rigtigt, og hvad der 
er forkert. Kristendom er en moralsk forpligtende livsholdning, men tro
en giver ingen faste regler for vores moralske adfærd. Den konkrete vir
kelighed er så overvældende, at kun kærligheden formår at reagere fyl
destgørende. Der er ingen evige formler.

Nogle vil måske synes, at det er trist, og vende sig til filosofi, politik 
eller andre autoriteter for at finde klare svar. Jeg synes, at det er befrien
de.
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Poesi i undervisningen

Af Erik Skyum-Nielsen

Til de mærkværdigste bøger, jeg kender, hører to små hæfter trykt på 
Island i 1946 og 1950, nemlig første- og andenudgaven af »Matematiske 
Formeldigte«, skrevet af Einar Bogason fra Hringsdal i Arnarfjord. Hans 
hjerte brændte for digtekunsten, men også for matematikundervisning. 
Derfor forekom det ham naturligt at konstruere en poetisk mnemotek- 
nik, der gennem kommende århundreder kunne være islandske skole
børn til støtte ved tilegnelsen af brøkregler, geometri, algebra, trigono
metri og logaritmer. På sine ældre dage skrev han således i ledige stun
der korte, fyndige digte, af hvilke størsteparten kunne synges på kendte, 
populære melodier, mens resten trofast fulgte gamle islandske versemål. 
Man vil hos ham altså ikke finde kvad om konger og raske helte, eller 
ulykkelig kærlighed, men håndfaste indholdsmættede vers - om sinus, 
cosinus og tangens, siderne i en retvinklet trekant, løsning af anden
gradsligninger m.m. Stor poesi kan det næppe kaldes; men meningen 
var den allerbedste, nemlig at versenes rytmer og rim skulle få alle de 
svære formler til at klæbe sig fast i elevens hjerne.

Einar Bogasons formeldigte, en slags pædagogisk brugslyrik, slog nu 
nok aldrig rigtig an. Ganske vist har de fleste islændinge en veludviklet 
sans for poesi, og man kan næppe hos nogen anden befolkning i verden 
finde så stor en procentdel, der er digtere eller i hvert fald tror at de er 
digtere; men selv en islænding kan vel vedgå, at der er grænser for, hvad 
poesien skal lade sig bruge og især misbruge til.

Dog, hæfter som Einar Bogasons kunne aldrig have set dagens lys 
andre steder end netop på Island, hvor befolkningen lige siden middelal
deren har bevaret en folkelig litterær kultur. Jeg tænker ikke kun på 
sagaer og eddakvad, men også på den rige mangfoldighed af islandske 
sagn, skrøner og anekdoter, på de mange, lange, fortællende digte, der 
gik i arv gennem generationer, og på islændingenes særlige national
sport med at digte små vers om hvad som helst og hvem som helst. Selv
følgelig skal man da være forsigtig med at kolportere romantiske myter 
om hele folk; men selv er jeg ikke i tvivl om, at noget af det, der gennem 
århundreder har sikret islændingenes overlevelse under barske naturbe
tingelser, det er deres evne til at gøre selv hverdagen til et digt, deres 
sans for, hvad vi kunne kalde tilværelsens poetiske dimension.

Uden som Einar Bogason at gå til brugslyriske yderligheder vil jeg 
mene, at denne dimension bør være konstant nærværende, dér hvor det 
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gælder undervisning af børn. Det mente Grundtvig vist også, når han 
stedse talte om det historisk-poetiske som en vej til på én gang at stimu
lere vor forstand og vor fantasi, vor oplevelsesevne og erindring. Med 
Grundtvigs geniale begreb forbinder man i friskolens verden vel først og 
fremmest fortælling og sang; her skal begrebet strækkes ud til også at 
omfatte nyere poesi.

Inden for folkeskolen dyrkede man for 20-30 år siden nogle steder en 
ny metode, som kaldtes poetisk leg, og som især skulle tjene til at udvik
le børnenes sproglige kreativitet. Man ville så at sige afmystificere dig
tet og vise, hvordan vi alle besidder evnen til at kombinere ordene poe
tisk. Hvor meget metoden anvendes i dag, ved man vel ikke meget om; 
men en fornemmelse siger mig, at poetisk leg nu betragtes som én 
arbejdsform blandt mange, og at poesien i øvrigt opfattes som et særan
liggende for faget dansk. At der kan være poesi i matematik, geografi, 
historie m.m., forekommer de fleste en sær tanke, og når man så i 
dansktimer sætter digte og prosa på programmet, bestræber man sig ger
ne på at tilpasse tekstvalget efter elevforudsætninger og -interesser, hvil
ket uvægerlig fører til, at det kvalificerede kunsteriske udtryk på for
hånd må vælges fra. Mon ikke de fleste af folkeskolens lærere pr. 
rygmarvsfornemmelse regner med, at rigtig poesi og ægte fortællekunst, 
dét kan skolebørn da vist ikke kapere? De må, tænker man, i stedet have 
noget særligt, dvs. tekster skrevet for børn eller bearbejdet for børn, eller 
de må have et indhold formidlet gennem den voksnes mundtlige frem
stilling, støttet af diverse audio-visuelle hjæ:pemidler.

Derved afskærer man sig imidlertid fra at føre eleverne ind i sproget 
og litteraturen ad den gode poesis fascinerende omveje og overraskende 
genveje. Man snyder dem for gode tekster, de ellers udmærket kunne gå 
til, og man fastholder dem i en kunstig fornemmelse af, at rigtige digte 
og ægte fortællinger er noget der venter dem langt, langt borte, omme på 
den anden side af børnebøger, tegneserier, videofilm m.m.

En af de bøger, jeg voksede op med, var skrevet af den norske forfat
ter Inger Hagerup og hed Så rart, dvs. så mærkeligt eller sært. Den 
udkom første gang i 1950 og betegnede dengang noget nyt - en slags 
rimet og rytmisk surrealisme lavet for voksne og børn: små gådefulde, 
men enkle digte, som befandt sig milevidt fra dén idylliserende nedla
denhed, der ellers dannede norm i datidens børnelitteratur. Fra Inger 
Hagerup udgår på norsk en moderne, livskraftig tradition for avanceret 
og dog enkel lyrik, beregnet til at vække undren og sproglig appetit hos 
gamle og unge på samme tid. Noget tilsvarende findes ikke på dansk; til 
gengæld finder man spredt rundt om mange vidnesbyrd om, at danske 
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digtere har både søgt og fundet de steder i sproget, hvor et digt kan gen
nembryde folks fordom om poesi som noget dunkelt og eksklusivt.

Hvor kunne det være fornemt, om såkaldt »voksen« lyrik fik større 
plads i skolen og man gav børn lejlighed til i moderne tekster at møde 
nogle af de kvaliteter, som de kender og elsker fra sangenes verden. 
Hvis børn på f.eks. 4. klassetrin får en fornemmelse af, at digte skam 
ikke behøver at være vanskelige, så er meget nået, for så har de fået en 
egentlig poetisk impuls, som senere hen kan være med til at gøre dem til 
gode læsere, dvs. opmærksomme, lydhøre, kritiske, og fremfor alt 
(med)skabende.

På højere klassetrin og siden hen i ungdomsuddannelserne vil alle 
elever nok møde krav om en mere fagligt-analytisk tilgang under arbej
det med litterære tekster; men også her vil det gælde, at fagligheden bli
ver tør og udvendig, hvis ikke tekstiagttagelse og fortolkningsmanøvrer 
tager udgangspunkt i den enkeltes indlevelse og undren. Hvorfor så ikke 
med det samme appellere til læseglæden, og lægge op til, at eleverne 
giver udtryk for denne gennem konkret baksen med sproget?

En sådan pædagogisk hensigt kan tildels nås, hvis man i skolen 
arbejder med digte skrevet af forfattere med særlig sans for poesiens 
materielle aspekt. Digtere med øre for ordenes klang og sætningernes 
rytme, folk med sans for den sorte skrifts magi ude midt på det hvide 
papir. Poeter præget af enkelhed og direkthed, og med mod til at rendyr
ke bestemte sproglige virkemidler og lade sproglige billeder i et digt få 
deres eget selvstændige liv.

Thomas Kingo var faktisk en sådan digter, Ambrosius Stub var det 
også. Men går man efter det klare og enkle, bliver den ældste brugbare 
danske digter formentlig ingen ringere end Hans Adolph Brorson (1694- 
1764), som blandt danske salmedigtere netop udmærker sig ved sin 
tydelighed og sikre sproglige elegance. »Op! al den ting, som Gud har 
gjort« skal fungere som lovsang i kirken; men man kan også i digtet 
mærke dels glæden ved sproget, dels digterens taknemmelige undren 
over for den skabte verden - fuglene, fiskene, himlens stjerner. Ja, Bror
sons hyldest til skaberværket munder endogså ud i en ydmyg pegen på 
dén afstand mellem sproget og verden, hvorover al poesi forsøger at 
række: »Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige...«

Fra Brorson er der et spring op til Johannes V Jensen (1873-1950) - 
ham, som nok fremfor nogen danner portalen til moderne dansk poesi. 
Også han mestrer det enkle, og smager undertiden vellystigt på ordene, 
både når han skriver for voksne, og når han som i sine digte fra ZOO 
mest skriver for børn. Af ham kan man først og fremmest lære, at et digt 
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på papir kan lyde og lugte og smage af det, som det handler om, noget 
som Tom Kristensen (1893-1974) vidste, da han skrev teksten om lire
kassen, dén der hulker og hvæser.

Det er også enkelheden og den sikre fornemmelse for det fortættede 
rytmiske udtryk, der vil gøre det oplagt at anvende digtere som Halfdan 
Rasmussen (f. 1915) og Piet Hein (f. 1905). Hos dem mødes en filoso
fisk interesse med en fandenivoldsk sproglig hittepåsomhed, der hos Piet 
Hein fører over i aforismens lidt abstrakte humor, men hos Halfdan 
Rasmussen ind i bizarre billedkæder, der kan minde om surrealistiske 
malerier. Han er nok den danske digter, der står Inger Hagerup nærmest; 
mange danskere har da også lært vers af ham udenad, dels børnerim, 
dels tosserier, måske også mere »alvorlige« tekster.

Det enkles, det direktes poesi danner ikke nogen speciel »linje« eller 
»skole« i dansk digtning, højst en understrøm, der fra tid til anden bliver 
særlig stærk; men der findes masser af moderne lyrikere, der har lært af 
Brorson, Johannes V Jensen og Tom Kristensen, hvad angår det at tale 
konkret, turde lege med ordene, udforske sproget. Dem bliver der særlig 
mange af i tiåret fra 1960 til 1970, hvor dansk lyrik over en bred front 
går hen og bliver moderne, og hvor det vrimler med spændende eksem
pler på fornyelse og formbrud.

Tidligt i årtiet, allerede 1960, dukker Benny Andersen (f. 1929) såle
des op med sine snurrige billeder og tit næsten brander-agtige ordspil. 
Året efter debuterer Palle Jessen (1920-1962) med samlingen Skæv dans 
på hårde ringe, hvor tingene simpelt hen får mæle, eller hvor digtet selv 
gøres til en lydlig genstand. Dermed var det konkretistiske digt for alvor 
indført på dansk, og holdningen videreførtes snart efter, omend i vidt 
forskellig hensigt, af Vagn Steen (f. 1928), Johannes L. Madsen (f. 
1942), Hans-Jørgen Nielsen (1941-1991) samt af veteranen Per Højholt 
(f. 1928), der ganske vist var trådt frem som digter allerede i 1949 og 
1956, men som i første halvdel af 1960erne orienterede sig om - mod 
eksperimenter i konkret og såkaldt »systemisk« retning.

»Systemisk« vil her sige, at lyrikken følger enkle sproglige modeller 
og bruger dem til at vise, hvordan sproget former vores bevidsthed, og 
»konkret« betyder som regel, at digtet, så vidt det er muligt, støvsuges 
for henvisninger til digterens jeg eller til virkelighedens verden, og at 
ordene i stedet får lov til at fremtræde i deres rå og rene væren. Men da 
ord pr. princip aldrig kan rende fra deres betydning og dermed heller 
ikke fra deres virkelighedshenvisning, bliver konkretismens effekt i 
praksis en uhyre fortætning og enkel tydelighed, en slags meditation 
over få, afgrænsede sproglige størrelser, som at stirre længe på en 
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blomst eller møde et vildt dyr i en skov, og pludselig se sig selv sét. Som 
her - hos Johannes L. Madsen:

sneen er hvid 
som stilhed 
stilheden øm 
som mørke

mørket er tungt 
som havet 
havspejlet blankt 
som himlen

himlen er blå 
som lykke 
lykken er hvid 
som sne

sneen er rød

Dét er ikke kun et flot digt spækket med vellyd - det er også meditation 
over poesiens mulige væsen. I stedet for, som digterne plejer, at nøjes 
med én grundforestilling og én erstatningsforestilling, som tilsammen 
danner et sprogligt billede, lader Johannes L. Madsen sine billeder dan
ne en kæde, hvori hver erstatningsforestilling slår om i grundforestilling. 
Dermed bliver digtet en afskrivning af omskrivningen - og dermed også 
af digtningen - indtil sidste linje, hvor Madsen triumferende får vist, at 
kan et digt ikke forvandle verden, så kan det da i det mindste forandre 
sproget - ved at sige ting, der dårlig kan udtrykkes overhovedet.

Næste eksempel er tilsyneladende såre enkelt, idet det blot gentager 
en bestemt sproglig vending og udfylder den samme formel med stadig 
nye elementer; men så dukker en understrøm frem og forvandler teksten 
fra systematik til erotik:

Ikke blot hende men også den måde hun smiler på og ikke blot den måde 
hun smiler på men også den måde hun er nærværende på og ikke blot 
den måde hun er nærværende på men også hendes hånd og ikke blot 
hendes hånd men også hendes hånd i hans hånd og ikke blot hendes 
hånd i hans hånd men også hans hånd i hendes hånd og ikke blot hans 
hånd i hendes hånd men også hans hånd alene og ikke blot hans hånd 
alene men også den måde han er nærværende på og ikke blot den måde 
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han er nærværende på men også den måde han smiler på og ikke blot 
den måde han smiler på men også ham

(Hans-Jørgen Nielsens »skematisk prosa 1« fra konstateringer, 1966)

Enkelhed og klarhed i mere åben, almen betydning finder man også hos 
»ny-enkelheden«s digter Kristen Bjørnkjær (f. 1943) og ikke mindst hos 
Eske K. Mathiesen (f. 1944) og Henrik Nordbrandt (f. 1945), som begge 
i deres korte digte har ladet sig inspirere af ældre folkepoesi: græske 
hyrders sange, tyrkiske klage- og kærlighedsdigte, arabisk digtnings 
stramme former. Uden at gøre noget stort nummer ud af det får disse to 
lyrikere i 1970erne og 1980erne dansk poesi til at genlyde af klange og 
stemmer fra en så godt som ukendt verden af stor, smuk, jordbunden, 
folkelig digtning, der aldrig har kendt til skarpe grænser mellem vers for 
børn og viser for voksne. Et enkelt eksempel må række her, det er af 
Eske K. Mathiesen:

ORDENE LIGGER TÆT SAMMEN

Ordene
ligger tæt sammen 
som børn
på en sovesal. Én vender sig 
i søvne, en anden mumler, 
alle sover.
Køligheden fra regnen 
strømmer ind 
gennem det åbne vindu. 
Kun digtet 
er vågent.

(Eske K. Mathiesen: Fuglevarsler, 1986)

De to senest debuterende markante lyrik-leverandører af relevans for det 
her fremlagte synspunkt kunne være Louis Jensen (1943, poesidebut 
1975) og Søren Ulrik Thomsen (f. 1956, debut 1981). Yderst forskellige 
er de jo - den ene er børnebogsforfatter og novellist med veludviklet 
sans for humor, men også med en melankoli, der disponerer ham for 
lyrikken; den anden har holdt sig til at skrive digte, og især knyttet an til 
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den tradition for det coole, rensede, enkle, der tegnes af f.eks. Per 
Højholt.

En lærer, der af den slags eksempler får lyst til at bevæge sig længere 
ind i det enkles og åbnes lyrik, vil hurtigt opdage, at de citerede, brugte 
digtere også har skrevet meget andet end digte, der også kan læses af 
børn. Den lydhøre direkthed udgør ofte kun et enkelt træk hos den 
enkelte digter, og interessen for det materielt konkrete eller den systemi
ske model er hos de fleste efterhånden bare blevet del af et meget mere 
omfattende kunstnerisk projekt. Men gør man sig alligevel som lærer 
den ulejlighed, for elevernes skyld, men også for sin egen skyld, som 
voksent menneske, at læse sig ind i et eller flere af de nævnte forfatter
skaber, vil man garanteret få skærpet sin egen sans for lyrik og bliver 
derved bedre i stand til at opøve den hos sine elever. Måske der da kan 
komme poesi i undervisningen også i mere personlig forstand. Og hvis 
det så går sådan, at stadig omgang med poesien gør læreren mere lyrisk, 
også hvor skoleskemaet påstår, at nu skal der læres formler og tegnes 
figurer på tavlen, så tager undervisningen helt sikkert ikke skade af det. 
Snarere tværtom, det har man vidst al den tid, der her i landet har været 
frie skoler.

Artiklen bygger på mundtlige oplæg ved møder på Bordings Friskole og 
Osted Fri- og Efterskole april og august 1994.
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Om at fortælle

Af Torben Damsholt

Torben Damsholts fem fortællinger om at fortælle blev sendt i Danmarks 
Radios serie »På vejen« i august 1990.

MANDAG

Der var engang en lille pige, som havde været i Tivoli. Da hun kom 
hjem, fortalte hun familien om alt, hvad hun havde oplevet. Jeg hørte på 
det. Hendes beretning var meget levende og detaljeret. Navnlig var hun 
optaget af Pantomimeteatret, så vi fik et referat af hele forestillingen. 
Det gik på denne måde: »og så sagde Harlekin sådan og sådan, og så 
svarede Columbine; men så kom Pjerrot ind, og han sagde« osv. Hun 
havde forstået handlingen fuldstændigt. Der var bare en lille detalje, hun 
ikke fik med, nemlig at i en pantomimeforestilling er der ingen, der 
siger noget. Replikkerne var hendes egen tildigtning. De var for så vidt 
udtryk for en fortolkning af, hvad hun havde set. De var den mening, 
hun selv havde givet det.

Der var ingen, der nænnede at gøre pigen opmærksom på det den
gang. Hvis vi havde sagt til hende, at der slet ikke var blevet sagt et ord i 
forestillingen, så ville hun selvfølgelig have været helt klar over det. 
Måske var hun blevet lidt flov, det kommer an på, om hun var gammel 
nok til det. Men hun ville ikke have syntes, at det var så vigtig en detal
je. Det skal man være voksen for at mene. Voksne er ikke særlig optaget 
af, hvad det egentlig er, Harlekin har at sige til Columbine, eller af hele 
historien, som altid er meget stereotyp. Derimod kan de voksne nyde 
selve pantomimen, altså at handlingen foregår uden ord, udelukkende 
ved hjælp af fagter, udtryksfulde stillinger, balletdans osv. Pantomime er 
et meget raffineret kulturprodukt, videreudviklet af noget, som engang 
hed »den italienske kunstkomedie«, helt igennem kunstig. Det er en leg 
med en illusion, en ordløs fremstilling af menneskers liv, stereotypt 
opfattet - og tilsidst kommer Pjerrot frem og bryder illusionen og råber 
hurra. Kun børn og meget barnlige sjæle bliver optaget af, hvad det 
egentlig er, der foregår i pantomimeteatrets stykker.

Men denne lille pige kom måske i sit referat, ubevidst, nærmere til 
virkeligheden. I det virkelige liv taler mennesker jo sammen, det ved 
man da. Jeg synes, hun var i sin gode ret til at fortolke det, hun så, på 
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den måde, hun gjorde. Hun gik igennem det raffinerede, kunstfulde og 
lige løs på, hvad historien handlede om. Hun brød koden og »hørte« i en 
vis forstand de ord, som ikke blev sagt i pantomimen. Det havde hun da 
lov til, og nu var det så hende, der fortalte. Selvfølgelig var det fantasi
en, der løb af med hende, men altså i retning af større virkelighed.

Jeg ved godt, at det er et farlig stort ord at bruge: virkelighed, og det 
gælder også kun i en vis forstand. Jeg skulle nok nøjes med at sige: en 
anden form for virkelighed, en mere daglig og fortrolig form, mere lig 
den, hvor mennesker taler med hinanden, når der er noget, de vil udtryk
ke, også en mere oprindelig virkelighed. Skønt, her kommer jeg i tvivl. 
Jeg kan i hvert fald huske, at jeg engang har læst en gammel italiensk 
filosof fra den samme tid, hvor kunstkomedien stod på sit højeste. Han 
mente, at menneskeheden oprindelig havde et stumt sprog, hvor de gjor
de sig forståelige for hinanden ved hjælp af fagter og bevægelser og ved 
at pege på tingene selv. Først senere var talen og skriften udviklet, mente 
denne filosof. Det er muligvis for fantasifuldt. Men det er da en spænd
ende forklaring på, at vi overhovedet har fået sådan noget fantastisk som 
sprog, der kan bruges, også til at fortælle på, sådan at der bare ved hjælp 
af lyde, som menneskestemmen danner, eller tegn og bogstaver på et 
papir, opstår en illusion og en gengivelse af virkeligheden, der ikke giver 
Pjerrot noget efter; og samtidig er det en fortolkning med tildigtninger 
og udeladelser, det kan ikke være andet.

Men måske det, som man fortæller, kommer virkeligheden nærmere, 
netop i kraft af ordene. Man finder ord for det ordløse. Måske den men
neskelige tale og skrift tilsammen rummer en lille gnist af selve det 
gådefulde, som får virkeligheden til at blive til. En ting er i hvert fald 
sikkert: man skal ikke tro, at det element af fortolkning, som er i al for
tælling, nødvendigvis gør den til et surrogat og en dårlig erstatning for 
virkeligheden, heller ikke den mest dagligdags.

TIRSDAG

For et par år siden klatrede jeg sammen med mit barnebarn op på toppen 
af en stejl bakke. Efter den bedrift ville han gerne have en forklaring på, 
hvordan bakken overhovedet var kommet til at ligge der; og da han var i 
den mest videbegærlige alder, gav jeg mig til at fortælle udførligt om 
istiden og moræner, og hvordan sten og lerjord var blevet skubbet sam
men i kæmpestore dynger, der i løbet af mange tusind år blev til bakker. 
Et par dage efter havde min kone ham med på en lignende tur, og der 
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ville han igen have at vide, hvor bakkerne stammede fra. Men nu fik han 
en helt anden forklaring, for min kone fortalte ham sådan et sagn, som 
der findes mange af rundt om i landet, om en troldkælling, der havde 
stoppet en stor sæk fuld af jord og sten for at begrave en kirke, som 
generede hende med sin klokkeringning; men så havde der været hul i 
sækken, og indholdet var løbet ud og var blevet til bakker. Drengen 
grundede længe over sagen. Så kom det: »Morfar siger, at i gamle, gam
le dage var der is på hele landet« osv. - den forklaring, jeg havde givet 
ham. Men da den var afleveret, sagde han: »Fortæl igen om heksen!« 
Der var åbenbart ingen problemer med at have de to historier i samme 
barnehoved. For øjeblikket foretrak han nok forklaringen med troldkæl
lingens sæk. Det forstår jeg godt. Den havde de kvaliteter, som en god 
historie har: personer og en handling med udtalt formål og nogle overra
skende begivenheder, hvor det, i dette tilfælde, ondsindede formål blev 
helt til grin. Men begge forklaringer kunne bruges, og den ene udelukke
de ikke den anden. For et fire års barn er det lige så fantastisk, at hele 
landet kan være dækket af is, som at der går troldkællinger rundt med 
jord i en pose. Børns fantasi fejler heldigvis ikke noget. Her var to for
tællinger, og de blev begge hentet op af den uddtømmelige pose, som de 
voksne råder over, den som børn henvender sig til, når de beder om at få 
en historie eller spørger efter en forklaring, hvilket tit kan komme ud 
på et.

Børns appetit på sådan noget kan være umættelig, og som sagt kan 
de sagtens tåle at høre ting, som vi synes kommer fra helt forskellige 
poser, uden at det giver dem intellektuelt fordøjelsesbesvær. Det er først 
i en senere alder, de vanskeligheder dukker op. Når man er fire år, er 
istiden og troldkællingen lige spændende. Når man bliver ti-tolv år, ind
træder derimod den periode, hvor man sorterer og vil have orden i alle 
de fortællinger og forklaringer, man hidtil har hørt, så de også kan hæn
ge sammen i et indbyrdes system. Hvis han havde været i den alder, ville 
han have protesteret.

Mange børn og voksne kommer heldigvis ud over vanskelighederne 
igen. De opdager nemlig, at de ikke selv kan eller vil give slip på sagne
ne, eventyrene, myterne, og hvad de ellers hedder, alle de gode historier, 
som handler om den samme håndgribelige og synlige virkelighed, som 
geologi og naturhistorie skildrer. Der er jo ingen mennesker, der helt 
vokser fra fantasien, og det opdager de fleste - heldigvis. Man bliver 
aldrig for gammel til at høre en god historie. Det kræver måske en vis 
modenhed at vedkende sig det. Men jeg synes, det er en af de glædelige 
ting i vor tid, at fortællingen er kommet til ære og værdighed igen, 
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måske fordi der er så meget flimmer i dagligdagen, at man griber efter 
noget, der hænger sammen, måske fordi man hører så meget menings
løst, at det er en trøst, når ord betyder noget og forklarer noget for en. 
Det kan tænkes, at flere og flere mennesker synes, at de fornuftige, 
videnskabelige forklaringer på tilværelsen i det lange løb giver et ensi
digt billede, der måske hænger godt nok sammen, men mangler en 
dimension, nemlig respekt for det uventede, for personlige luner og for 
hensigter, der kan få modsatte følger. Måske nogle synes, at fortællinger 
holder noget åbent, der gør, at man kan ånde friere, fordi de aldrig hæv
der at give en udtømmende forklaring. Der bliver altid en usikkerhed til 
rest, et »hvad så? hvad skete der mere?« Fortællinger respekterer, at vir
keligheden er uudtømmelig.

ONSDAG

Der var engang en lille pige, som havde en hætte, hendes mor havde 
syet. Den gik hun altid med, og den var rød, og derfor blev hun kaldt 
»Lille Rødhætte«. En dag skulle hun besøge sin bedstemor, og moren 
sagde, at hun skulle holde sig på vejen, ikke strejfe om i skoven. Men så 
ville hun plukke blomster og gik alligevel væk fra vejen - og det kom 
der en værre redelighed ud af.

Alle kender eventyret. Måske ved man også, at der findes to versio
ner af det, en fransk fra oplysningstiden, som ender frygteligt med, at 
ulven æder Lille Rødhætte, og moralen er, at man altid skal gøre, som 
mor siger og blive på den rette vej - og en tysk version fra romantikkens 
tid, hvor jægeren kommer tilsidst og redder den lykkelige slutning, hvor 
de kan leve til deres dages ende. Moralen af det er sværere at få fat i. 
Måske er der ingen moral, men bare en utrolig lettelse over, at det allige
vel gik godt, selv om det en overgang så så galt ud for Lille Rødhætte, 
da hun havnede i maven på ulven. Det er i hvert fald en trøst at vide, 
både for børn og voksne, at det kan ende godt her i verden, også bedre 
end man egentlig skulle vente, og bedre end man har krav på i henhold 
til moralen.

Det siges, at et rigtigt eventyr skal ende godt; men det kan man ikke 
forlange. Nogle gør, andre gør ikke. Der var heller ingen spænding, hvis 
man altid kunne regne slutningen ud. Det ville også være for urealistisk, 
hvis alle eventyr endte godt. Sådan er virkeligheden jo ikke. Børn, der 
bliver væk og kommer galt af sted, er et emne, som det er en rædsel at 
tænke på, både for børn og voksne. Men det rummer også en indgang til 
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eventyrets verden, fordi et eventyr begynder netop på det sted, hvor man 
forlader den slagne landevej.

Jeg vil tro, der er mange mennesker, der hører disse morgenudsen
delser, mens de er på vej, enten ud af døren for at gå på arbejde, eller 
måske når de sidder bag rattet i deres bil. Så har de ganske sikkert af og 
til tænkt på den mulighed at dreje væk fra vejen og tage et andet sted 
hen, helst uden at vide, hvor de ville ende. Der er sikkert ikke nær så 
mange, der har gjort alvor af tanken. Muligheden af, at de kunne gøre 
det, kan være nok. Den er en ekstra dimension ved den daglige tilværel
se. Man kan nøjes med at drømme om, hvad man kunne komme ud for 
at opleve. Måske er vores drømme om natten sådan en slags flugtforsøg, 
hvor vi prøver, hvad der vil ske, hvis vi fortsætter ud i en eller anden ret
ning, hvor vi ikke aner, hvad vi møder i næste øjeblik. Det er det samme, 
der sker i eventyr. De begynder også i den tilværelse, vi kender; men så 
sker der noget! Så forvilder personerne sig væk fra vejen, ind i farlige 
situationer og møder talende ulve, elverpiger, troldfolk af alle slags, men 
også venlige væsner og mægtige hjælpere- indtil de, måske, kommer 
velbeholdne hjem igen. I alle tilfælde lukker eventyr op for en dimensi
on, som man kan kalde for »den anden verden«, og alle eventyr har som 
deres fælles forudsætning, at den findes lige i nærheden, at der er en vej 
ind i den. Det er den, man finder, eller prøver at finde, når man drejer 
væk fra den daglige vej.

Eventyr kommer af et latinsk ord, som bare betyder, at noget indtræf
fer. Det er det uforudsigelige, det som er på tværs af det tilvante. Even
tyr, man fortæller, kan blive stereotype som alt, hvad der gentager sig; 
men eventyr, man hører for første gang, har den samme kvalitet som 
dem, man selv oplever, når man drejer væk fra vejen. Man aner ikke, 
hvor de fører hen, eller hvad der sker i næste øjeblik. Man befinder sig i 
en anden verden. Der er et element af drøm og flugt i alle eventyr, også i 
dem, der har en frygtelig trist udgang. Jeg bør nok advare mod det ele
ment: det er farligt. Men en flugt kan også være berettiget, hvis det, man 
færdes i, er ved at kvæle en. Bare det, at muligheden foreligger for at 
dreje af fra vejen og gå på eventyr - det at der findes en anden dimensi
on, en anden og ukendt verden - det er i sig selv befriende.

TORSDAG

Der var et par drenge, der legede. Den ene havde hørt og læst en masse 
historier; han var Niels Ebbesen. Den anden dreng var på skift alle 
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bipersonerne. Nu var det hans tur til at give melding om den kullede 
greves ankomst til landet. Det skete med disse ord: »Grev Gert er kom
met. Han står inde på banegården med sine kufferter!«- Det var jo noget 
af et stilbrud, og det blev utvivlsomt rettet. Men der er nok mange, der 
genkender situationen. Alle børn har været med i fantasilege, hvor de, 
der gav tonen an, identificerede sig med heltene, og hvor de andre fik de 
mere utaknemmelige roller, som man ikke kan gå op i i samme grad.

Det er noget mærkeligt noget, dette med at identificere sig. Jeg har 
aldrig rigtig forstået det. Jeg har vist aldrig selv hørt en fortælling eller 
læst en bog, hvor jeg har drømt om at være en af personerne, men nok 
om at opleve noget tilsvarende som de, en parallelhandling, noget der 
var lige så spændende, lige så heltemodigt og ærefuldt, lige så morsomt, 
og om at se de skønne steder, som altid bliver skildret i bøgerne. Når 
man hører eller læser, allerhelst hvis der ikke er illustrationer, så skaber 
ens fantasi jo de billeder, der skal til, for at fortællingen kan få et rum at 
foregå i. Den verden, som ordene fremtryller, opstår for ens indre blik. 
Men man er tilskuer, ligesom man er tilhører eller læser. Man er med 
som en unævnt biperson, der hele tiden følges med fortælleren. Helten 
er en anden, det respekterer man - jeg gør i hvert fald.

Der er et grundlæggende spørgsmål, som børn og barnlige sjæle gør 
sig over for alle slags historier, fra de mest eventyrlige til hverdagsfor- 
tællingerne. Det er spørgsmålet om, hvem de skal holde med: Hvem er 
helte, hvem er skurke? Det er nok der, fortællingernes pædagogiske 
betydning ligger. Voksne, mere reflekterede og sammensatte ånder stiller 
spørgsmålet anderledes. Så drejer det sig om at forstå og kende perso
nernes karakter. Det sort-hvide fortoner sig, og andre kvaliteter kommer 
frem. F.eks. er det værd at bemærke sig, om det er morsomme eller 
kedelige helte, der fortælles om, og om skurkene er interessante eller 
ligegyldige i deres nederdrægtighed. Det bliver andre heltetyper, man 
som voksen får sympati for. Gøngehøvdingen må vige pladsen for Ib. 
Men man behøver ikke at identificere sig med sine helte. Man kan fatte 
stor sympati for tåber, der gør ting, som man aldrig selv ville finde på. 
Man kan beundre de ædle og kloge uden at drømme om selv at efterlig
ne dem. På en eller anden måde lever man alligevel med i romanerne, 
eller TV-serierne, bare i en beskeden birolle.

Det er derfor, der er noget vældig trygt ved at gense og genhøre eller 
-læse noget, man kender. Man føler sig hjemme. Man kender stederne 
og ved, hvem der skjuler sig bagved det næste træ. Det er ikke den sam
me spænding som første gang; men selv den kan man huske og genople
ve, så man 1er og græder på de rigtige tidspunkter.
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Fortællinger har altid haft en tendens til at blive ritualer. Det er der
for, børn vil høre dem igen og igen og ind imellem opfører dem i deres 
egne lege. Historierne vil have deres forløb, eller de afføder parallel
handlinger. De store fortællinger, hvor de enkelte episoder knytter sig 
sammen til helheder - myterne, sagnene, bibelhistorie og fædrelandshi
storie osv. - de bliver jo alligevel aldrig færdige. Man kan tage dem op 
et sted og følge dem, og så lade dem ligge igen til næste gang. De har 
alligevel deres egen tid. Der hvor ritualer har mere fast form, som i kir
ker og skoler, hvor episoderne kommer på bestemte tider af året, der 
hører naturens vekslen med i denne tid. Jesusbarnet bliver født i sne og 
slud, kong Skjold kommer sejlende på en lysfyldt og råkold forårsmor
gen, lige ind i skolestuen. Det er ikke strengt korrekt, ligesom grev 
Gerts kufferter; men det er udtryk for noget andet og vigtigere, nemlig at 
man tilegner sig disse fortællinger og gør dem til sine egne, virkelig en 
del af sit liv.

FREDAG

I Tolkiens roman »Ringenes Herre« er der et sted, hvor hobbitterne sam
men med deres gode hjælper Aragorn sidder ved et bål i ødemarken. De 
er i en meget farlig situation, forfulgt af fjender, og mørket trænger ind 
på dem. Da beder de Aragorn om en historie fra gamle dage, og det får 
de: »Det er en skøn fortælling, selv om den er sørgelig, som alle fortæl
linger fra Midgård (menneskenes verden) er; og dog kan den måske 
opløfte jeres hjerter«, siger han. Historien, som han derefter fortæller, 
handler om mennesker, som har udholdt andre, frygtelige situationer 
engang, og den giver virkelig hobbitterne nyt mod. Det er en central 
episode i romanen, på sin vis et manifest om betydningen af at fortælle.

Jeg tror ikke, der kan gives nogen udtømmende, eller bare nogenlun
de udtømmende, fornuftig forklaring på, hvad det er, der sker, når nogen 
fortæller for andre. Det gør ingenting, alle har dog erfaringer om det i et 
eller andet lag af deres erindring; og sproget giver klar besked: »Må vi 
få en historie?« spørger børn. De mener selvfølgelig: få den fortalt eller 
læst op. Men i sig selv er det præcis, hvad det hele drejer sig om: at få 
en historie. Enhver fortælling er en gave. Der går ganske vist ikke noget 
fra giveren. Hvis den, der fortæller, digter det hele på stedet, så bliver 
han eller hun selv rigere af det; og gamle historier hører nok til de skat
te, som ikke bliver mindre af, at nogen tager op af dem. Gode historier 
er i hvert fald gode gaver, måske de bedste, man kan give til sine børn. I 
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det, som de hører eller læser, får de verdener foræret, eller dybe indblik i 
den verden, de kender.

Jeg tror ikke, at noget menneske kan bygge direkte på andres erfarin
ger, og derfor heller ikke på dem, som er opsamlet i historier, sagn og 
myter osv. Der findes en udbredt overtro i den retning, som jeg er skep
tisk over for. Til syvende og sidst handler det altid om at leve sit eget liv.

Man kunne sige, at hvert menneske får en historie, nemlig sin egen. 
Men alle historier griber ind i hinanden, og det at fortælle er et aktivt 
indgreb. Det opløfter hjerterne og giver nyt livsmod, selv om det måske 
er rigtigt, at alle historier er sørgelige, som det hed i det, jeg citerede fra 
Tolkien. Jeg tror godt, jeg forstår, hvad han mente. Det er udtryk for 
ægte menneskelig solidaritet. Når nogle fortællinger har en lykkelig slut
ning, er det kun tilsyneladende og egentlig lidt bedragerisk. Der har altid 
været omkostninger, nogle personer er bukket under på vejen; og de, 
som når frem til en lykkelig slutning på en god historie, er nok i virke
ligheden mærket for livet af det, de har gennemgået - hvis det da er 
mennesker, historien handler om. Til syvende og sidst ender alle menne
skers historie samme sted, nemlig i graven. Den viden hører med, selv 
om det næsten altid er uudtalt, når man vil prøve at overveje, hvad det i 
det hele taget er, der sker, når historier fortælles.

Må vi få en historie? - Alle har en historie at fortælle, mindst en, 
nemlig deres egen. Det er en rigdom, som man godt kunne dele lidt 
mere ud af, end det almindeligvis sker i vor tid. Den fine, professionelle 
historiefortælling skal nok klare sig. Men det er i de vanskelige situatio
ner og på ensomme steder, at man lærer at skønne på, hvad man har. 
Derfor gælder det i første omgang om at få munden på gled i det dagli
ge, overalt hvor man er sammen med andre, i familierne - man kan ikke 
tilbringe tiden sammen med sine børn, eller andres børn for den sags 
skyld, på bedre måde end ved at give dem en historie - og på arbejds
pladserne. Tænk, hvis man lærte hinanden at kende fra den side! Alle 
mennesker rummer uanede sider, som det er berigende at få indblik i, 
også selv om det tit er sørgelige historier, man får. Eller hvorfor ikke 
fortælle noget til dem, man møder »på vejen«? Det er jo der, eventyrene 
begynder, og ingen ved på forhånd hvor og hvornår. Det kan være, det er 
i dag, det sker, så bare se at få munden på gled!
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Myten om Grundtvigs erobring af København

Af Ejvind Larsen

I

HJEMME PÅ TRAPPEN hænger et gruopvækkende, strengt sagligt, 
solbestrålet billede fra 1977 af Fenrisulvens arrestation. Retfærdens gud, 
Tyr, må lægge sin højre hånd i uhyrets gab som guddommeligt pant på at 
det ikke bliver narret, og da det kaostruende uhyre alligevel bliver narret 
- af Valhals høje guder med et bånd af kattefjed og kvindeskæg, fiskens 
ånde og fuglens spyt, der ikke lader sig sprænge - bider det til. Billedet 
viser resultatet.

Rebekka, vores yngste, tegnede og malede ordenshåndhævelsens pris 
i første klasse, efter at Bording havde fortalt myten: grufuldt ligger 
underarmen mellem Fenrisulvens tænder, blodet fosser fra dets gab og 
fra stumpen af gudens overarm, men sagligt set er det i orden, for de to 
blodstrømme forbindes af en fælles mødeplet på jorden og er blevet til 
kæden, der holder vilddyret i ave. Skønt tabet af Tyrs højre hånd kom
mer aserne dyrt at stå ved Ragnarok, smiler en strålende sol over det 
hele, for efter Ragnarok følger Gimle.

I 1977 var Laura, vores ældste, kommet i fjerde klasse; hendes teg
ning af to elskende på en bænk, med to turtelduer imellem sig, er van
skeligere at finde det præcise oplæg til, som det nu også hænger på trap
pen derhjemme, men forjættende er det stadig. Selv cyklen stillet op ad 
hækken under træet ved siden af de to elskende par bliver forunderlig 
løfterig. Hvilke rejser over de fjerneste grænser venter ikke på hjul og på 
vinger. Fra træet falder et æble, fristende rødt.

Min mor og far, mostre og onkler var i sin tid med til at oprette Bor
dings Friskole; min søster og to af mine fætre var med fra skolens aller
første førsteklasse i 1945 (selv var jeg to år for gammel og begyndt på 
Skolen ved Sundet under Københavns Kommune og en grundtvigsk sko
leinspektør); siden kom Gunvors og mine to piger som det er fremgået 
også i Bordings Friskole; den har betydet meget for mine pårørende og 
for mig. Det siger jeg tak for.

SÅDAN OMTRENT indledte jeg et foredrag på Bordings Friskole ved 
Friskoleforeningens Sjællandske Afdelings årsmøde den 9. maj 1995. 
Ovenstående titel var foredragets opgivne emne, hvis beskrivelse jeg i 
stort omfang lod Arne Hentze og Frede Bording give deres bud på. Bed- 
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re introduktion til historien om Grundtvig og København findes ikke 
end henholdsvis Arne Hentzes bidrag til bogen om Københavns Valg
menighed 1890-1990 (udgivet 1991 i kommission hos forlaget Ask, 
Århus), og Frede Bordings erindringsbog I Grundtvigs kølvand - Fra 
land til by og fra højskole til friskole (udgivet 1985 af Bordings Frisko
le). Her må jeg af pladshensyn nøjes med varme og kraftige anbefalinger 
af de to skrifter til enhver, der ønsker god besked.

Hvad det mytologiske angår tog og tager jeg ansvaret selv. Myten om 
Grundtvig og København, som jeg kender den, lyder sådan:

FOR MANGE ÅR SIDEN lykkedes det en af landets kæreste folketalere 
og folkehøjskoleforstandere at blive citeret i alle landets aviser. Ikke for 
det han havde sagt, men fordi han 98 gange havde citeret nogle andre.

En journalist fra lokalsprøjten satte en streg, hver gang den folkelige 
høvding refererede en af åndslivets andre store, især afdøde mænd. Det 
blev ved sammentællingen bagefter til mere end halvanden kulturper
sonlighed pr. minut. Historien gik pressen rundt, og Information bragte 
den i ramme under rubrikken: Folkelig rekord.

Den gjorde et vist indtryk på mig. Jeg gik på Christianshavns Gym
nasium, men var grundtvigianer. Det skar mig i hjertet, at det folkelige 
endnu engang var blevet til grin. I min egen avis, oven i købet.

Det var ganske vist min bedstefar, der købte den. For så fik han en 
snak med mig hver dag, når jeg kom hjem fra skole og skulle op at låne 
den. Han boede ovenpå i den gode, men beskedne værkfører-villa ude 
ved Sundbyvester Plads på Amager, hvor linje 2 har sin sløjfe, og også 
havde det dengang den var sporvogn.

Bedstefar holdt ellers Berlingske Tidende. Mine forældre i stuen 
holdt Kristeligt Dagblad. Det var min onkel (Arne Hentzes far), der hav
de givet ham et kvartalsabonnement på Børge Outzes avis i fødselsdags
gave efter i årevis at have talt begejstret om lille o’s ledere til min udelte 
opmærksomhed.

Hvad bedstefar fik ud af Information er ikke godt at vide. Jeg tror 
aldrig han åbnede den for ikke at miste besindelsen. Politiken fordømte 
han rasende hos en tredje af sine svigersønner som smudsblad. Men tro
fast, år efter år, fornyede han abonnementet på min onkels fødselsdags
gave, til jeg selv var blevet ansat på den.

De var grundtvigianere allesammen. Mor og mostrene havde mødt 
deres mænd i Københavns Højskoleforening og den folkelige gym
nastik. Om onsdagen gik de fleste af dem til foredrag i Grundtvigs Hus 
eller Vartov. Om søndagen gik de i kirke, men helst i hver sin. Hvis de 
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da gik i kirke. Sammen med Bordings oprettede hovedparten af dem en 
friskole i København til deres børn og andres, som ville være med, men 
for sent for mit vedkommende. Jeg var allerede sendt i den almindelige 
kommuneskole.

Det vil sige, jeg var pokker heller. Egentlig hørte jeg til Højdevan
gens gule fængsel, som mine kammerater på gaden kaldte kasernen ovre 
ved Fremad Amagers baner, men der skulle jeg ikke gå. For mine foræl
dre havde opdaget, at en grundtvigianer sad som skoleinspektør på Sko
len ved Sundet. Han hed Härtling og havde en søn, der siden blev både 
statsminister og flygtningehøjkommissær.

Skolen ved Sundet havde et tusinde et hundrede elever, og klassekvo
tienten var 42, da jeg begyndte i første. Det var trods folkeåndens kraft 
og vælde noget begrænset, hvad den grundtvigianske skoleinspektør 
kunne præge den enkelte skoletime med af lys og varme, men gå der 
skulle jeg altså. Jeg fik dobbelt så langt til skole som mine legekamme
rater på gaden og blev skilt fra dem.

Det var mit første møde med det folkelige.

HVORFOR SKAL du ikke gå i samme skole som mig? spurgte Ejnar, 
som jeg havde leget med siden tidernes begyndelse og som hed Søren
sen til efternavn. Det er vel fordi det er finere? foreslog han. Det blev 
min far meget vred over: vi er ikke finere! Hvad er vi så? Jeg skammede 
mig, når salmebogen på vej til sporvognen om søndagen blev båret i den 
hånd, der vendte over mod vinduerne i Sørensens villa på hjørnet. Som 
om de absolut skulle sidde derinde og se, at vi var altså ikke helt almin
delige. Men mor og far skammede sig ikke.

Det var heller ikke almindeligt at læse Information, da jeg kom i 
gymnasiet. Så vidt jeg ved, var der ingen af de andre i klassen, der gjor
de det. Slet ikke Kristeligt Dagblad. Og slet slet ikke sammen. I kombi
nation med Berlingske Tidende. De mest opvakte kom fra hjem med 
Politiken. Tre med klaver ved siden af.

Politiken holdt som sagt min anden onkel på mødrene side og halv
delen af min fars familie på Fyn. Sprængningen af de venstreorienterede 
i 1905 havde delt farfars familie. Han selv blev i Venstre med hældning 
til georgismen, hans to brødre fulgte P. Munch.

Mine fastre fortalte, at ved familiesammenkomsterne kæmpede deres 
mor og tanter forgæves for at holde mændene fra at tale politik. Ti 
minutter efter skændtes de, så man skulle tro de var uvenner. Det var de 
ikke. De var grundtvigianere. Når de blev trætte sang de en sang eller to 
af Højskolesangbogen og samlede således kræfter til nye skænderier.
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Fars fætre, de radikale, sagde: Så’n gør vi nu ne’e i Grønnegy’en, å 
det vi gla’e ve’.

Alligevel var deres værste skældsord hovskisnovski. Hvis det da ikke 
var ski’spræller. »Vi vil være myndige«, sagde husmændene ved århund
redets begyndelse, og det var de blevet. På godt og ondt, for balancen 
var hårfin: På den ene side truede hovmodet, både åndssnobberiet og 
snobberiet for den selvstændige, der havde gjort det godt. På den anden 
side lokkede janteloven. De var i sådan grad blevet tudet ørerne fulde af, 
at solen står med bonden op, slet ikke med de lærde, at der ikke skulle 
meget til, før den ene blev kaldt hovskinovski af de andre og den anden 
en ski’spræller af de første.

Idyl i almindelig forstand var der ikke meget af. Fælles fodslav slet 
ikke. Derimod noget mærkeligt tvetydigt, der holdt det hele i gang som 
en skjult dagsorden. Hvis den da ikke pludselig brød uhyggeligt forvre
det igennem, så ikke engang Højskolesangbogen, andelsforeningen, sko
lekredsen og slægtskabet kunne holde sammen på dem længere. Så var 
man ikke hovskisnovski eller en ski’spræller, så var man slet og ret ikke 
god nok. Lå oppe i soveværelset og græd af forsmædelse. Eller sad ved 
bordet og rugede over sin fortvivlelse.

I mange år bildte jeg mig ind, at denne oplevelse af det folkelige som 
noget, der i virkeligheden gør fordømt ensom, alene tilhørte de særlige 
vilkår i et københavnsk forstadskvarter for den lavere funktionærklasse 
- uden nærliggende forsamlingshuse og halvårlige gymnastikopvisnin
ger og gigantiske kaffeborde med samt en rigtig valgmenighedskirke i 
omegnen.

Siden opdagede jeg, at den tomhed kendte de allesammen. At den er 
den grundtvigske folkeligheds hemmelighed. Og altid har været det, helt 
tilbage til Den Gamle selv. Når den og han er bedst.

Når den er værst, sidder den som en klump i halsen: Et velnæret, 
selvtilstrækkeligt miljø med folkelig fællessang og kraftspring og fælles
skabets forløsende rytme, lige til at brække sig over.

Det har folkeånden så gjort. Siden Grundtvig skældte sin første og 
måske bedste mand i marken nogensinde, Rasmus Sørensen, huden fuld 
på grund af hans ugudelige gudelighed og grundtvigianske ufolkelighed. 
Hvilket dog også på mange måder var meget uretfærdigt gjort og skam
meligt forbitrede familien Sørensen. Dog ikke den på villahjørnet.

En særlig folkelig sport er selvopgøret. Nok den fineste disciplin af 
alle folkelige øvelser og samtidig noget så dejligt selvoptaget: Det vrim
ler ikke for ingenting med spejle og selvets gåder og narcissisme i 
Grundtvigs digtning, både den folkelige og den kristelige. Men Gud 
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nåde og trøste den, der gør sig til af det. Man skal jo være folkelig: kap
pes med de bedste, byde døden og graven trods, lede gymnastikken for 
nybegyndere, invitere vinterens foredragsholdere, pynte alteret til høst
gudstjenesten, instruere forårets dilettantkomedie, forberede generalfor
samlingen i salgsforeningen, spille og synge for til sølvbrylluppet, 
arrangere valg af ny forstander på efterskolen, opmuntre kredsens folke
tingskandidat, redigere brancheorganisationens medlemsorgan, deltage i 
efterårsmødet på højskolen, betale kontingent til Folkevirke og MS og 
Amnesty International og Greenpeace, diskutere økologi og befolk
ningseksplosion, AIDS, Anders Lykketoft og Mogens Fogh Rasmussen 
og Inter Rail med ungerne, sende fødselsdagskort til morbror Jens på 
plejehjemmet og nå det hele inden studiekredsen hos præsten om semio
tiske simulakra i 90ernes polske filmkunst begynder kl. 19.30.

Kort sagt: Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.
Men sådan er det heller ikke. For når det er bedst er det aldrig godt 

nok. Det er det kun, når det er værst.
Folkeligt arbejde er aldrig færdigt arbejde.

TIL GENGÆLD ER DET LYKKEN, som jeg af fuldt hjerte under min 
næste, fordi det ikke er noget at prale af.

Oprindelig troede jeg, at det var noget for sig at være ensom, som 
enhver må blive ensom der gerne vil være folkelig, skønt andre er ander
ledes. Jeg kunne blive ulykkelig over, at jeg ikke kunne drømme om at 
blive lykkelig, som folk tilsyneladende drømmer om at blive det. Efter
hånden opdagede jeg, at det er almindeligt, at ingen er almindelig; jeg 
kom til at dele ingen eller intetheden med Sørensens, uanset om Søren
sens deler den med mig.

Gør Sørensens det ikke, er det ensomt at være alene med sin ensom
hed, men det er stadig en del af det folkelige vilkår. Dele ensomhed med 
andre, selv sine nærmeste, kan man kun og kun i bedste fald et vist styk
ke. Resten er tavshed - for ikke at kvæles i sentimentalitet eller fornæg
tes i kynisme. Det første visse stykke deles naturligvis stærkest med 
dem, der står nærmest familiært, lokalt og folkeligt; længselen efter også 
at kunne forenes det sidste stykke og for nogen helt ind i døden, deles 
også stærkest med dem, der står nærmest; det er hvad det familiære, 
lokale og folkelige betyder.

Det ophæver aldrig det universelle vilkår, det skærper det, at menne
sket véd at netop det skal dø sin egen død og i kærlighed hengive netop 
sig. Et fællesskab uden anerkendelse af hver enkelts ensomhed er helve
des ensformigt eller ensrettende som døden selv. Det formindsker ikke 
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længselen efter forening med den anden eller de andre, tværtimod:
Over og om tomheden, savnet, det evigt utilfredsstillede begær, taler 

vi. Råber, fægter med arme og ben, hvisker og favnes. Vi keder os og 
bliver nogle kedelige personager, hvis vi undertrykker eller får under
trykt vores natur, som er den, at når vi med øjet som det skabtes, him
melvendt, lysvågent får sans for alt skønt og stort herneden, fremkalder 
det sanselige de dybe længsler, som kun fyldestgøres af glans fra evig
heden.

Det er folkelighedens hemmelighed. Hemmelig, fordi evigheden ikke 
kan udtales af nogen, uden at den eller de ordførende straks sidder inde 
med det ordentlige i modsætning til de umyndige, der ikke føler sig 
hjemme i evigheden og derfor må bøje sig for de lærde og kloge. Folke
lig, fordi alle er med i kraft af den ensomhed, der gælder enhver og i 
alles indbyrdes kaotiske forskellighed betyder noget.

At kende den ensomhed og ville dele den med andre som betydende, 
er som sagt ikke altid lige populært. Mange gang er det folkelige sandt 
at sige det stik modsatte af det populære; så populært det ofte er at påbe
råbe og underlægge sig det evigt rigtige og ordentlige.

Loven for folkelivet som for alt liv er uophørlig bevægelse, sagde 
derimod den uordentlige Grundtvig.

Den første store folkelige taler jeg mødte var gamle Jørgen Bukdahl. 
Jeg var ni år og havde aldrig før oplevet et vulkanudbrud, jordskælv og 
tordenskyl på een og samme gang. Himmelfalden og bjergtaget så og 
hørte jeg manden stæse frem og tilbage neden for talerstolen og ind mel
lem de opdækkede borde ude på Dalgas Boulevard, hvor Sigrid og Frede 
Bording tre år forinden havde begyndt deres Københavns Folkehøjskole. 
Den som siden blev til Bordings Friskole. Pludselig gjorde Bukdahl 
holdt, lænede sig ind over rækkerne og sagde med et grin og lavmælt: 
Nu er vi snart ved målet: kaffebordet! Jeg ved det godt: meningen med 
et folkeligt foredrag er at være påskud til at mødes over en kop kaffe og 
et stykke wienerbrød. Det er, hvad der betyder noget.

II

HVAD ER EN NARCIS, en lilje? Løget? Spiren? Bladene? Eller er det 
blomsten, der betyder noget? Befrugtningen og frugten? Hvad betyder 
den, når den dør?

Den er ikke dødt stof men levende væsen. En kat er ikke en maskine. 
Hiver man den i halen og den piver, er det ikke fordi den ikke er smurt.
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Folkestyret, om det skal være for hele folket, bygger på et natursyn, 
der ser betydende udtryk i alt. Med særlig kraft hos levende væsener, 
hvis liv består i at de selv sanser og bevæger sig efter deres tolkende 
sansning, som når planten sætter sine blade og blomster efter solen, og 
dyret går efter føden, magen og afkommet. Med ualmindelig særlighed 
hos mennesker, der er sig bevidst, at de selv skaber sig - deres virkelig
hed i samspil og samtale med det givne, som det tydes til forskellige 
tider og på forskellige steder.

Men i dag er det blevet så populært at begribe naturhistorien og den 
del af historien, der kaldes kulturen og samfundet, som en maskine 
underlagt evige love til de lærde og kloges beherskelse, at det bliver sta
dig mere tvivlsomt, om folkestyret og folkeligheden egentlig er natur
ligt:

»I Finansministeriets hæfte »Lønpolitik ‘94« kan man læse, at lønsy
stemernes fortsatte udvikling til det bedre nødvendiggør en »overvindel
se af en række barrierer og traditioner, som tiden er løbet fra,« citerer 
Dansk Friskoleforenings landsformand Margaretha Balle-Petersen i sin 
skriftlige beretning for 1994. »Men hvem siger,« fortsætter hun, »at 
finansministeren har ret i sin understregning af, at »forbedret kvalitet, 
effektivitet og produktivitet med fokus på anvendelsen af lønnen som ét 
blandt flere ledelsesværktøjer« er »en grundlæggende forudsætning for 
det fremtidige lønsystem«? Mon ikke netop dette er en tænkning, som 
tiden er løbet fra? Den har i hvert fald ikke vist sig spiselig på ret mange 
samfundsområder.«

I den sammenhæng, Margaretha Balle-Petersens beretning i øvrigt 
ridser op, lyder hendes bemærkning af finansministerens forældede tan
kegang dog snarere som et fromt ønske og et brændende håb:

»Friskolefolk har fra gammel tid ment, at man i det væsentlige ikke 
har anden autoritet over sig end Vorherre. Nu har de aktuelle overens
komstforhandlinger imidlertid gjort det tydeligt, at finansministeren er 
rykket op på pladsen i tæt parløb med Lærernes Centralorganisation. - 
Man kan roligt sige, at man på skolerne har svært ved at tage det nye 
verdensbillede til sig. Mange afviser det i vantro. Og vantroen vokser, jo 
længere vestpå i landet vi kommer. Kan det virkelig passe, at det at 
komme overens ikke mere er vores egen sag ude på den enkelte skole? 
(...) Hvorfor skal Finansministeriet blande sig i dens indre liv med øget 
detailstyring. Og hvorfor skal opsigelsen af en lærer meddeles Frie 
Grundskolers Lærerforening, selv om læreren ikke er medlem? Hvad 
mon næste skridt er?«

Spørgsmålet rejses af de fire store fremskridtsreligioners sejr: Scien
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ce-ismen (troen på at (natur)videnskaben før eller siden afsiger den evi
ge dom om, hvordan det hele egentlig er) og de deraf afledede tre andre 
trosretninger: liberalismens dyrkelse af det grænseløse privatmarkeds 
abstrakte, usynlige hånd og den videnskabelige socialismes dyrkelse af 
statens overordnede rationelle håndtering, begge til frembringelse af 
evig økonomisk vækst, samt den kulturradikalisme, der på stadig federe 
materielt grundlag finder frigørelsen og lykken i at alle bliver hinanden 
stadig mere lige gyldige.

Nu sejrer fremskridtet. Efter ajourføring af de gældende revisionsbe
kendtgørelser for de frie grundskoler og frie kostskoler skal revisorerne 
fremover også foretage vurdering af skolernes »sparsommelighed, pro
duktivitet og effektivitet«. Tilbage står vi med forestillingen om folke
lighed og folkestyre, der bliver stadig mere hjemløs.
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Liste over bidragydere

Aksel Bording, f. 1946, leder af Stevns Friskole. Elev på BF 1952-63. 
Lærer på BF 1972-78.

Frede Bording, f. 1908. Leder af BF 1945-78.

Jørgen Cort, f. 1937. Siden 1987 leder af BF.

Torben Damsholt, f. 1936, præst for Københavns og Vartov Valgmenig
heder. Forælder på BF 1967-86, i styrelsen 1975-89, formand for denne 
1979-89.

Niels Bo Foltmann, f. 1958, forskningsbibliotekar. Elev på BF 1967-74.

Ingrid Hentze, f. 1940, lærer. Elev på BF 1946-56, lærer på BF 1963-81, 
leder af Frederiksberg Friskole 1982-95.

Jens Hestbech, f. 1945, lektor. Forælder på BF siden 1977, i styrelsen 
1982-90.

Else Toftkær Jensen, 1915-89, hjemmegående husmoder. Forælder på 
BF 1950-64.

Ejvind Larsen, f. 1936, redaktør. Forælder på BF 1973-85.

Anne Marie Mikkelsen, 1916-95. Lærer på BF 1945-83.

Ingrid Kaas Nielsen, f. 1955. Elev på BF 1962-72, forælder på BF siden 
1989.

Laurits Kjær Nielsen, f. 1935, forstander for Rønshoved Højskole. Leder 
af BF 1978-87

Erik Skyum-Nielsen, f. 1952, forskningsbibliotekar. Forælder på BF fra 
1982, i styrelsen fra 1990, siden 1995 som formand.
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ÅRBOG 1994-95

Dette blev året da Bordings Friskole 
fik et tidssvarende telefonanlæg.
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Adresser og træffetider:

Skolens leder Jørgen Cort Jensen træffes på skolen, bedst efter aftale 
med skolens kontor (31 38 69 08).

Viceinspektor Henrik Nissen træffes inden for normal skoletid efter 
aftale med skolens kontor (3138 69 08 - lokal 14).

Sekretær: Marianne Engelhardt, træffes kl. 9-14 (3138 69 08).
Skolebetjent: Laurids Dyrmose, Øster Søgade 88, 2100 0 (3138 42 09).
Fritidsordningen/Bh.klasser, før kl. 9 og efter kl. 14 (3138 68 39).
Friskolegården: Tomsgårdsvej 1,4672 Klippinge (53 67 8608).
Skolelæge: Embedet er vakant.
Skolesundhedsplejerske: Misha Keiding. Er på skolen onsdag kl. 8-14 

(3138 69 08 lokal 13).
Skolepsykolog: Inge Horn, PPR, distrikt NØ, Kalkbrænderivej 7, 

2100 0(3138 50 36).
Skolens arkitekt: Martin Trier Mørk, 0. Farimagsgade 63, 2100 0. 

(35 2-6 3626).
Skolens revisor: Revisionsfirmaet Brandt og Sigsten Pedersen, 

Thyparken 10, 7700 Thisted (97 91 11 11).
Skolens advokat: Ebbe Holm, Knabrostræde 3, 1210 K(33 14 37 00).
Skolekredsens tilsynsførende: Rektor Jacob Appel, Egernlunden 7, 

3300 Frederiksværk (48 713170).

S A på lejrskole
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BORDINGS FRISKOLE
SELVEJENDE INSTITUTION

Øster Søgade 86-88-2100 København 0-telefon 31 38 69 08

Bordings Friskole
oprettedes på Frederiksberg i 1945 af Sigrid og Frede Bording med støt
te fra en kreds af grundtvigske forældre i København.

Skolen var oprindelig privatejet. En støt vækst i elevtallet krævede 
efterhånden større og egne lokaler. I 1962 overgik skolen til at være en 
selvejende, statsanerkendt institution i forbindelse med køb af Øster 
Søgades Gymnasium, tidligere komtesse Moltkes skole fra 1894. Her 
har Bordings Friskole haft hjemsted siden august 1964.

Skolen er en friskole og virker ud fra de tanker, som Grundtvig og 
Kold indførte i dansk skoleliv. Helt afgørende er et fælles grundsyn og et 
nært samarbejde mellem hjem og skole.

Sammen med den faglige undervisning lægger vi vægt på det musi
ske og det kulturbærende stof.

Gennem fortællingen, der omfatter eventyr, myter og sagn, bibel- og 
verdenshistorie og Danmarks og Nordens historie, næres og udvikles 
børnenes følelse og fantasi, deres evne til opmærksomhed og forståelse 
for deres eget livs forudsætninger og sammenhæng.

Skolen er i dag en to-sporet, udelt skole for børn i den undervis
ningspligtige alder. Til skolen er knyttet børnehaveklasse samt en fritids
ordning for de yngste årgange.

Skolen er godkendt til at lade afholde folkeskolens afgangsprøver, 
som er frivillige.

En friskole skal ifølge friskoleloven give en undervisning, der står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet hermed 
påhviler forældrekredsen, som med hensyn til undervisningen i dansk, 
regning/matematik og engelsk vælger en tilsynsførende uden for foræl
drekredsen og skolens styrelse.

Skolen modtager statstilskud, men må opkræve skolepenge, for tiden 
12 årlige rater á 775 kr., ens for alle årgange og med moderation for 
søskende: 2. barn et nedslag på 40%, 3. barn og efterfølgende gratis. 
Der er mulighed for at søge hel eller delvis friplads. Ansøgningsskemaer 
udleveres af skolen.

Indmeldelse af elever finder sted ved personlig samtale med skolens 
leder Jørgen Cort Jensen, efter aftale med skolens kontor.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den første i 
en måned, til et skoleårs afslutning dog senest 1. maj. Der betales skole
penge i opsigelsesperioden.
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Skolekredsen
omfatter alle forældre, der har børn i skolen, samt bidragydende med
lemmer af foreningen »Bordings Friskoles Venner«.

Skolekredsens medlemmer har ret til at afgive stemme på institutio
nens generalforsamling, der er skolens højeste myndighed.

Generalforsamlingen vælger skolens styrelse og efter indstilling fra 
styrelsen skolens leder, der har det pædagogiske ansvar over for såvel 
styrelsen som undervisningsministeriet.

Alle medlemmer af skolekredsen modtager skolens årsberetning. 
Forældrekredsens medlemmer modtager desuden skolebladet »Inden for 
Murene«, hvori alle praktiske oplysninger og aktuelt stof i øvrigt medde
les. Efter aftale kan andre interesserede få tilsendt bladet.

Skolen og derigennem hele skolekredsen er medlem af de grundtvig- 
koldske friskolers landssammenslutning »Dansk Friskoleforening«, 
Sjællandske afdeling. Dansk Friskoleforening udgiver en årsberetning, 
der tilsendes alle medlemmer, samt »Friskolebladet«, som skolekredsens 
medlemmer med fordel kan abonnere på gennem skolen.

Tidligere elever og forældre, der ønsker at bevare tilknytningen til 
skolen eller deres medlemskab af D.F., kan enten indmelde sig i skole
kredsen eller direkte i sjællandske afdeling af Dansk Friskoleforening.
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Skolens styrelse
består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 vælges blandt de skolesøgende 
børns forældre. Styrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, 
herunder ansvaret for dens økonomi.

Styrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fast perso
nale efter indstilling fra skolens leder. 1 styrelsens møder deltager foru
den suppleanterne skolens leder, viceinspektør og lærerrådsformand 
samt repræsentanter for elev- og forældreråd.

Nuværende medlemmer af styrelsen er Erik Skyum-Nielsen, for
mand. Erik Balslev-Clausen, næstformand. Bent Andersen, sekretær. 
Poul Balle-Petersen. Vibeke Hein. Suppleanter: Per Vagn Jensen og Jan
nie Adserballe.

Forældrerådet
Foruden gennem styrelsen varetages samarbejdet mellem hjem og skole 
af forældrerådet, der består af repræsentanter for de enkelte klassers 
forældre.

Friskolen opstod i midten af forrige århundrede ud fra ønsket om at 
styrke hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. Fra Bordings Fri
skoles start i 1945, da skolen endnu var privat, blev der på skolens initia
tiv oprettet et råd, hvor pædagogiske og praktiske problemer kunne drøf
tes med forældrekredsen.

I 1962 blev skolen selvejende med valgt styrelse og vedtægtsbestemt 
ansvarsfordeling, men forældrerådet blev opretholdt som en uformel 
institution, der fortsat er en vigtig støtte og inspiration for skolen - i 
praktiske og pædagogiske spørgsmål i almindelighed såvel som i samar
bejdet omkring den enkelte klasse. Forældrerådets formand deltager i 
styrelsens møder, og styrelsens formand har observatørstatus i forældre
rådet.

Valg til forældrerådet gælder for to år og finder sted på klassefor
ældremøderne i foråret i 1., 3., 5. og 7.klasse for de to følgende skoleår. 
For 1995/96 er følgende valgt (idet Bh.klasserne først vælger ved foræl
dremødet i efteråret):

l.A: Sarah Edwards
1 .B: Kisser Mikkelsen
2 .A: Birgitte Thomassen
2.B: Klaus Lange
3 .A: Lonnie Dybdahl
3.B: Lene Brandt

4 .A: Hanne Sigismund
4.B: Anette Hansen
5 .A: Birgitte Warring
5. B: Anna Moul vad
6 .A: Lone Bojesen
6.B: Gunda Sjöberg

7 .A: Ulla Bisgaard-Nohr
7.B: Kirsten Toftegaard
8 .A: Tine Aagaard
8.B: Ida Bojsen-Møller
9 .A: Ellen Gammelgaard
9.B: Dorthea Clausen
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Skolens lærerkræfter og fagfordelingen 1995/96
Jørgen Cort: Fortælletimer med bh.kl.-2.klasse. Skoleleder.
Henrik Nissen: Matematik og fysik med 8.B. Fysik med 9.A og 9.B. 

Viceinspektør.
Sussie Edelmann: Børnehaveklasseleder for A-klassen. Idræt med 1 .A. 

Morgenåbning i fritidsordningen.
Bente Wohlert: Børnehaveklasseleder for B-klassen. Idræt med l.B. 

Morgenåbning i fritidsordningen.
Vibeke Semstad: Dansk og formning med 1 .A. Dansk og Nordens histo

rie med 5.B. Engelsk med 6.A og 7.A. Klasselærer for l.A.
Ingerlise Dahl Andersen: Matematik og formning med l.B. Nordens 

historie med 1.klasserne. Matematik og engelsk med 9.B. Klasse
lærerfor l.B. Skolevejleder.

Jens Peter Mortensen: Matematik med l.A. Bibel- og verdenshistorie 
med 1.klasserne og 2.klasserne. Matematik og formning med 2.A. 
Biologi og fysik med 7.A. Klasselærer for 2.A.

Maj-Britt Lindberg-Levin: Matematik, idræt og formning med 2.B. 
Matematik og idræt med 4.A. Skolekøkken med 6.A og 6.B. 
Klasselærer  for 2.B.

Mette Wohlert: Dansk med l.B. Dansk og Nordens historie med 3.A. 
Specialundervisning. Klasselærer for 3.A.

Michael Wahl Andersen: Matematik og idræt med 3.B. Matematik og 
biologi med 9.A. Biologi og idræt med 9.B. Klasselærer for 3.B.

Hanne Rasmussen: Dansk med 2.B. Dansk, bibel- og verdenshistorie 
samt naturfag med 4.A. Idræt med 4.B. Fællesfag (kropskultur) i 8.- 
9.klasse. Klasselærer for 4.A.

Helle Haltens: Dansk og naturfag med 4.B. Engelsk med 6.B og 7.B. 
Specialundervisning. Klasselærer for 4.B.

Vibeke Larsen: Dansk og engelsk med 5.A. Engelsk med 8.A. 
Specialundervisning. Klasselærer for 5.A. Leder af specialundervis
ningen.

Lars Hansen: Matematik, naturfag og idræt med 5.B. Sløjd med 5.A og 
5.B. Biologi og fysik med 7.B. Fysik med 8.A. Klasselærer for 5.B.

Birthe Forst Jensen: Dansk med 6.A. Håndværk (tekstil) med 4.klasser
ne. Håndarbejde med 6.A og 6.B. Specialundervisning. Klasselærer 
for 6.A.

Pia Urban Swart: Formning med 3.B. Matematik, formning samt bibel- 
og verdenshistorie med 4.B. Matematik samt bibel- og verdenshisto
rie med 6.B. Specialundervisning. Klasselærer for 6.B.

Lilian Schon Hansen: Dansk og geografi med 7.A. Engelsk og biologi 
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med 8.B. Engelsk med 9.A. Fransk med 9.klasserne. Specialunder
visning. Klasselærer for 7.A.

Henrik Christensen: Matematik, musik og idræt med 3.A. Musik og 
idræt med 5.A. Idræt med 7.A. Matematik, historie og idræt med 
7.B. Klasselærer for 7.B.

Karen Raunkjær: Formning med 5.A. Håndarbejde med 5.A og 5.B. 
Naturfag med 6.A. Matematik, biologi og samfundsforståelse med 
8.A. Fællesfag (formning) i 8.-9.klasse. Klasselærer for 8.A.

Helge Kjær Nielsen: Nordens Historie med 5.A og 6.A. Idræt med 8.A. 
Dansk, samfundsforståelse og idræt med 8.B. Fællesfag (EDB) i 8.- 
9.klasse. Klasselærer for 8.B.

Stig Zander Jensen: Musik med 4.A. Dansk, samfundsforståelse og 
idræt med 9.A. Fællesfag (musik) i 8.-9.klasse. Specialundervisning. 
Klasselærer for 9.A.

Dorit Jeppsson: Formning med 3.A, 4.A og 5.B. Idræt med 6.A. Dansk 
og samfundsforståelse med 9.B. Fællesfag (formning) i 7.klasse. 
Specialundervisning. Klasselærer for 9.B.

Annemarie Gudmand-Høyer: Bibel- og verdenshistorie med 5.A og 5.B. 
Historie med 7.A. Tysk med 9.klasserne. Specialundervisning.

Vreni Grane: Matematik samt bibel- og verdenshistorie med 6.A. Mate
matik med 7.A. Fransk med 7.klasserne og 8.klasserne. Latin med 
8.A og 8.B. Latin med 9.klasserne.

Kirsten Cort: Tysk med 7.klasserne og 8.klasserne. Specialundervisning. 
Skolebibliotekar.

Kirsten Monrad: Dansk med 3.B. Bibel- og verdenshistorie med 3.A og 
3.B. Matematik og naturfag med 5.A. Specialundervisning.

Jane Petersen: Musik med LA, l.B og 5.B. Dansk, Nordens historie og 
naturfag med 6.B. Dansk og geografi med 7.B. Korsang.

Rudi Lopdrup: Håndværk (træ) med 4.klasserne. Musik med 4.B. Nor
dens historie med 4.A og 4.B. Sløjd med 6.A og 6.B. Idræt med 6.B. 
Fællesfag (musik) i 7.klasse. Dansk med 8.A. Special-undervisning.

Bolette Lahrmann: Dansk, musik og idræt med 2.A. Musik med 2.B. 
Nordens historie med 2.klasserne. Musik og Nordens historie med 
3.B. Engelsk med 5.B. Specialundervisning.

Tove Lykke: Fritidsordningen. Medhjælp i indskolingen.
Jesper Jørgensen: Fritidsordningen. Medhjælp i indskolingen.
Marianne Rhod Larsen: Fritidsordningen.
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Timefordelingen i skoleåret 1995/96

Klasser

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FAG
Dansk 7 6 6 6 5 5 5 5 5
Klassens time 1 1 1 1 1 1
Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2
»Stjeme«-timer 5 4 4
Bibel- og verdenshist. 1 2 2 2 2 2
Nordens historie 1 2 2 2 2 2
Historie 2
Samfundsforståelse 2 2
Geografi 2
Naturfag 2 3 3
Biologi 2 2 2
Fysik/kemi 2 2 2
Engelsk 3 3 3 3 3
Tysk 3 » 3 11 4”
Fransk 3 ’> 3 » 4»
Latin 2 22)
Formning 2 2 2 2 2
Musik 2 2 2 2 2
Tekstilhåndværk 2 2
Værksted 2
Håndværk (sløjd) 2 2
Skolekøkken 3
Fællesfag 2 3) 4 4) 4 4)

I alt 25 25 25 25 30 29 27 29 30

1) Eleverne har tysk eller fransk, vælges i 7.kl.
2) Latin kan vælges fra i 9.kl.
3) Musik og formning, 2 tim. ugl. i et halvt år
4) Musik, formning, kropskultur og EDB, 2 tim. ugl. i et halvt år
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Foreningen Bordings Friskoles Venner

blev stiftet i 1956 med det formål at støtte skolen økonomisk og arbejde 
for, at den kunne få sin egen bygning. Det lykkedes som bekendt i 1964. 
Foreningen, som er en frivillig sammenslutning af nye og gamle med
lemmer af skolekredsen, har fortsat som hovedopgave at forbedre ram
merne om det daglige skoleliv.

Takket være gavmilde medlemsbidrag har Vennerne således hvert år 
kunnet overlade skolen et rundt beløb, der siden bliver brugt til forskelli
ge anskaffelser og ønsker, som det ellers er svært at få råd til. Sidste års 
julegavecheck er således blevet til halvparten i en keramik-brændeovn, 
mørklægning af den lille sal samt flytbare skillevægge/opslagstavler til 
rumopdeling og udstillingsvirksomhed.

Støt skolen ved at være med i foreningen! Det er der brug for!
Det faste årsbidrag er 100 kr., dog 25 kr. for unge under uddannelse. 
Men man er naturligvis meget velkommen til at runde bidraget op.

Nye medlemmer kan blot sætte deres bidrag ind på: 
postgirokonto nr. 5 10 13 95
Foreningen Bordings Friskoles Venner

eller tage kontakt med en af os i Vennernes bestyrelse:
Lone Grundtvig Bojesen (kasserer, 31 38 6545), Inge Schjødt Hansen 
(31 60 12 53), Hans Chr. Møller (33 15 53 88), Gitte Bruun (3966 8448), 
og Hans Skytte Pedersen (31 62 23 66).

NB! Ændrede regler for fradragsberettigede gaver
Da større gaver til Bordings Friskoles Venner ikke mere berettiger til 
skattemæssige fradrag, står den mulighed tilbage, hvis man vil give sko
len en gave på 500 kroner eller derover - med udnyttelse af fradragsret - 
at indbetale beløbet til Dansk Friskoleforenings Gavefond (postgiro
konto nr. 5 17 52 83, skriv Bordings Friskole på talonen). Fonden vil så 
støtte skolen med et tilsvarende beløb (pånær 3% i administrationsbi
drag).
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Vedtægter for
Den selvejende institution Bordings Friskole

§ 1. Bordings Friskole er en selvejende institution med hjemsted i Københavns 
kommune. Skolen er oprettet i 1945 med støtte fra en kreds af grundtvigsk ind
stillede forældre. Den var privatejet, indtil den ved vedtægter godkendt af 
undervisningsministeriet den 26. februar 1962 overgik til at være en selvejende 
institution.

§ 2. Institutionens formål er at drive en grundtvig-koldsk friskole for børn 
i undervisningspligtig alder, evt. med tilknyttet børnehaveklasse samt 10. og 
højere klassetrin, i henhold til de til enhver tid gældende love og de af under
visningsministeriet fastsatte bestemmelser.

§ 3. Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, ved 
tilskud fra det offentlige samt ved bidrag fra foreningen „Bordings Friskoles 
Venner“. Skolepengenes størrelse fastsættes af den selvejende institutions sty
relse. - Et eventuelt overskud ved skolens drift kan alerte komme institutionen 
til gode. Kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar og samlinger 
m. V. eller er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter reglerne for an
bringelse af midler, der tilhører legater m. v. under offentlig bestyrelse eller 
offentligt tilsyn.

§ 4. Samtlige forældre, der har børn i skolen, samt bidragydende medlem
mer af foreningen „Bordings Friskoles Venner“, udgør skolekredsen.

§ 5. Skolekredsens medlemmer har adgang til ved fremmøde på institu
tionens generalforsamling at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end een 
stemme, uanset om den pågældende både har børn i skolen og er medlem af 
foreningen „Bordings Friskoles Venner“. Medlemmerne har intet personligt 
ansvar for skolens økonomiske forpligtelser og har ikke ret til nogen del af 
skolens formue eller til udbytte af nogen art.

§ 6. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed og skal bl. a. god
kende køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jvnf. dog også § 19.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april. Indkaldelse 
til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Styrelsen og lederen aflægger beretning.
3. Meddelelser.
4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5 Indkomne forslag.
6. Valg af styrelsens medlemmer og af suppleanter til styrelsen, jvnf § 11.
7. Eventuelt.
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Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
skriftligt indgivet til styrelsen inden den 1. marts.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsens flertal eller 
mindst 100 af skolekredsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til ekstra
ordinær generalforsamling finder sted som til ordinær generalforsamling, og 
indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsam
ling.

§ 9. Bortset fra bestemmelserne vedr. institutionens ophævelse, se § 17, træf
fes alle beslutninger på en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, 
om ønsket ved skriftlig afstemning. Når en generalforsamling er lovligt ind
varslet, er den beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers 
antal, se dog § 17.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10. Institutionens styrelse består af 5 styrelsesmedlemmer, som alle vælges 
af generalforsamlingen. Mindst 3 styrelsesmedlemmer skal vælges blandt de 
skolesøgende børns forældre. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 
med 2 og 3 medlemmer årlig. Genvalg kan finde sted. Forslag til nye styrelses
medlemmer afgives skriftligt forsynet med mindst fem stilleres underskrifter 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Desuden vælges på den ordinære gene
ralforsamling en 1. og 2. suppleant, der tiltræder styrelsen i tilfælde af vakance 
imellem to generalforsamlinger.

§ II. Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan ikke være medlemmer af 
styrelsen eller deltage i valg af styrelsesmedlemmer, selv om de har børn i 
skolen. Styrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over 
deres bo. De hæfter ikke personligt for institutionens gæld, og de må ikke mod
tage honorar af institutionens midler. Skolens leder samt en repræsentant for 
lærerne deltager i styrelsens møder, men uden stemmeret.

§ 12. Styrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder ansva
ret for dens økonomi i overensstemmelse med reglerne i nærværende vedtægter 
og med de for skoleformen gældende love og andre retsforskrifter. - Den væl
ger af sin midte formand, næstformand og protokolfører og fastsætter selv for
retningsordenen. Den afholder møde, så ofte formanden eller 2 af de øvrige 
medlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til møde og angiver sam
tidig hvilke sager, der skal behandles. Han leder forhandlingerne og drager 
omsorg for, at evt. beslutninger føres til protokols. Protokollen underskrives af 
samtlige styrelsesmedlemmer, der deltager i mødet. Fonmanden drager omsorg 
for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 13. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inch forman
den eller næstformanden, er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemme
flerhed. Bortset fra tilfælde, hvor generalforsamlingens og/eller undervisnings
ministeriets samtykke er nødvendigt, jvnf. § 6 og § 19, tegnes institutionen af 
formanden i forbindelse med skolens leder. Ved køb, salg og pantsætning af 
fast ejendom samt ved meddelelse af prokura, der med de nævnte begrænsnin
ger kan meddeles skolens leder eller regnskabsfører, kræves dog samtlige sty
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relsesmedlemmers underskrift. Styrelsen ansætter og afskediger skolens lærere 
og andet fast personale efter indstilling af skolens leder.

§ 141 Skolens leder vælges af generalforsamlingen efter indstilling af styrel
sen. Han har såvel overfor styrelsen som overfor undervisningsministeriet det 
fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen. Han ansætter vikarer og 
andet ikke fast personale ved skolen.

§ 15. Forældrerådet, der består af repræsentanter for de skolesøgende børns 
forældre, er til rådighed for skolens leder i spørgsmål af enhver art, der ved
rører det daglige skolearbejde.

§ 16. Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet 
skal være afsluttet og revideret senest 15 dage før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling, jvnf. § 7. Styrelsen udpeger en statsautoriseret revisor, der 
skal revidere regnskabet i overensstemmelse med reglerne i undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 6. maj 1970 om statstilskud til visse private skoler 
og den i henhold hertil udstedte revisorinstruks. Regnskabet underskrives af 
alle styrelsens medlemmer, skolens leder samt den statsautoriserede revisor.

§ 17. Dersom institutionen ikke længere har mulighed for at virke i henhold 
til formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på en general
forsamling, hvor mindst to trediedele af samtlige medlemmer stemmer for op
hævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, skal ophævelsen forelægges for en ny 
generalforsamling mindst 14 dage efter, hvor den kan vedtages med sædvan
ligt flertal af de fremmødte medlemmer. Det påhviler derefter styrelsen at give 
undervisningsministeriet meddelelse om institutionens ophævelse.

Det påhviler endvidere i så tilfælde den siddende styrelse at fungere videre,' 
indtil opgørelsen af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter loven 
eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af undervisningsmini
steriet godkendt likvidation, idet styrelsen har ansvaret for bevarelsen af insti
tutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens 
nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Mulige overskydende midler, der måtte fremkomme efter skolens ophævelse 
og salget af skolens ejendom og andre effekter, tilfalder Friskolefonden under 
Dansk Friskoleforening.

§ 18. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på 
to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellem
rum. Vedtægtsændringerne skal på begge generalforsamlinger vedtages med 
almindelig stemmeflerhed.

§ 19. Nærværende vedtægter, der træder i stedet for institutionens oprinde
lige vedtægter således som godkendt af undervisningsministeriet den 26. februar 
1962, har gyldighed, når de er godkendt af ministeriet. Undervisningsministe
riets godkendelse kræves endvidere i tilfælde af køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom, ændring af vedtægterne og ophævelse af skolen som selvejende insti
tution.
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På samtlige institutionens ejendomme skal bestemmelsen om, at undervis
ningsministeriets godkendelse kræves til køb, salg og pantsætning, tinglyses som 
dispositionsindskrænkning.

Foranstående vedtægter for den selvejende institution Bordings Friskole er 
vedtaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger henholdsvis den 
29. april og 29. maj 1975, med ændringer vedtaget på to generalforsamlinger 
den 16. maj og 1. juni 1978.

I STYRELSEN:

Arne Lykke Christensen 
(sign.)

Hans Lundsteen 
(sign.)

Mette Müller 
(sign.)

Finn Ahlmann Olesen 
(sign.)

]ørgen Hvidtfeldt Rasmussen 
(sign.)

P. j.nr. 23-903-09/1975
L. M.

Bestemmelserne om selvejende institutioner, jfr. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse 
nr. 12 af 5, januar 1971 af lov om statsstøtte til visse private skoler, vil på 
grundlag af nærværende vedtægter kunne finde anvendelse på den selvejende 
institution Bordings Friskole.

UNDERVISNINGSMINISTERIET,
Direktoratet for folkeskolen, 
folkeoplysning, seminarier m. v., den 2. september 1975.

P. D. V.
J. Cortsen 

(sign)

På grund af ændringer i friskolelovgivningen vil der i løbet af det 
næste år blive udarbejdet nye vedtægter.
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Saly s rytterstatue af Fr. V på Amalienborg Slotsplads.

Skitse ved Simon, 5.B.
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Skoleåret 1994/95
BERETNINGER

Fra skolelederen

Ved generalforsamlingen i marts 1995 havde jeg svært ved at afstå fra at 
drage Gamle Tobias i Tårnet ind i min beretning, fordi jubilæet var så 
tæt på, og alle ansatte på skolen levede og åndede for det spændende 
projekt det var at forberede “Folk og Røvere i Kardemomme By” til sko
lens 50-års jubilæum. Jeg modstod fristelsen, og fik da vist afleveret en 
stort set dækkende og sædvanlig beretning om skolens liv og levned i 
det forløbne år. Men det er da klart nok, at jubilæet kom til at fylde 
meget i 1995, og de øvrige begivenheder ser her i bakspejlet ikke ud af 
meget. Et og andet skal dog nævnes - også af de ting, der peger fremad.

Fritidsordningen har fået et løft i år i form af de to lokaler på 
“musikgangen”, som blev ledige, efter at håndarbejde og EDB kunne 
flytte ind på 4.sal. Medarbejderne har nu et sted, som er deres eget, og 
med det som udgangspunkt gøres der et ordentligt stykke arbejde for at 
skabe rimelige rammer for børnene under forhold, som næppe nogensin
de kan blive ideelle. Jeg er glad for, at det i årets løb er blevet muligt at 
heltidsansætte Jesper Jørgensen, som faktisk i næsten 5 år har været her 
på deltidsbasis. Tak til forældrene for god opbakning, og en særlig tak til 
dem, der sørgede for, at vi for en særdeles overkommelig udgift fik en 
lydisolering af rummene, der virkelig kan mærkes.

Dette blev så også året, hvor selve skolebygningen fik den udvendige 
vedligeholdelse, den har trængt til i mange år. Hele nordfacaden har fået 
vinduerne repareret og malet, og der er blevet lagt nyt tag. Det var på 
høje tid. Skolens nye status som “bevaringsværdig bygning” (grundste
nen blev lagt i december 1894) udløste en støtte til projektet på ca 
175000 kr., så skolens egen udgift kunne holdes lige under den halve 
million. Lægger vi hertil det ikke ubetydelige beløb, det kostede at ind
rette lærerboligen på 4.sal til undervisning, må vi siges at have taget 
grundig revanche for de bygningsmæssigt magre år, der er gået forud.

Også på Friskolegården er “opsvinget” fortsat. Der er nu trægulv og 
nye køjer i alle soverum, og meldingerne fra de klasser og grupper, der 
har været dernede, er udelt positive. Styrelsen har over for generalfor
samlingen forpligtet sig til en grundig undersøgelse af vilkår og mulig
heder for lejrskolevirksomhed på længere sigt - både på Friskolegården 
og med alternative løsninger - men det er min klare fornemmelse, at de 
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betænkeligheder fra forældreside, som generalforsamlingsbeslutningen 
var et udtryk for, også har bevirket en opbakning og et sammenhold 
omkring Friskolegården fra de mange, som synes, vi dårligt kan være 
den foruden.

Det var en ny opgave og udfordring i sommeren 1994 at åbne skolen 
for seks bosniske skolebørn, hvis forældre godt ville engagere sig i en 
dansk skolegang her. Det er gået godt, børnene er faldet til, og gradvis er 
også forældrene blevet fortrolige med skolen og det, der sker her. Med 
sikker udsigt til, at familierne nu overgår fra flygtningestatus til asyl 
eller noget der ligner, er det besluttet at optage disse seks familier i sko
lekredsen, hvis de vil. Det giver skolen fast grund under fødderne, også 
rent økonomisk, og det giver familierne et godt udgangspunkt i den lan
ge proces, der sigter mod integration i det danske samfund. Jeg vil godt 
på alles vegne byde de bosniske familier hjertelig velkommen.

Med hensyn til lærerpersonalet har det (også!) været et godt 
arbejdsår - et aktivt og meget travlt år, hvor de “nye” er faldet godt ind i 
samarbejdet, og hvor alle så rigeligt fortjener den sommerferie, der hel
digvis altid følger oven på sliddet. Inger Bang har her i foråret fået 
bevilget pension på grund af sygdom, og vi siger Inger tak for en lang 
årrækkes samvittighedsfulde virke for skolen. I Ingers fravær har Lilian 
Schon Hansen været årsvikar, og vi kan efter ferien byde Lilian velkom
men som fast medarbejder. Helt ny på skolen bliver Bolette Lahrmann, 
der hovedsagelig får sit virke i de mindre klasser, bl.a. som musiklærer. 
Ulla Nedergaard er på barsel og orlov i hele 95/96, og hendes klasser og 
fag overtages af Hanne Rasmussen, der efter en “smuttur” til Frederiks
sund altså vender tilbage til Bording. Endelig vil jeg ønske held og lykke 
til Baroudi Moussaoui (“Rudi”), som har været i fritidsordning og ind
skoling, og som nu går i gang med en læreruddannelse.

Jeg begyndte med jubilæet, og jeg slutter med det, for det har præget 
hele året, både før og efter selve fødselsdagen. Fra søndag formiddags 
gudstjeneste i Vartov, over fællesspisning og foredrag søndag eftermid
dag til teaterforestillinger mandag, og endelig til selve fødselsdagens 
gallapremiere på “Folk og Røvere”, fødselsdagskage på gangene, recep
tion på 3.sal, skolehistorisk udstilling, og festmiddag om aftenen for 120 
mennesker - alt forløb utrolig vellykket og gav som helhed en festlig, 
stærk og værdig markering af Bordings Friskoles første 50 år. Det var 
der noget ved at være med til! Jeg kan faktisk ikke finde nogen bedre 
måde at slutte denne beretning på end ved at gentage den sang, hvormed 
jeg fik lov at sætte punktum for festlighederne hin mindeværdige tirsdag 
den 4. april 1995 (og så fik Tobias i Tårnet alligevel det sidste ord):
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Når en vinter går mod vår, 
og en skole fylder år
- ov’n i købet bli’r halvtreds - 
skal man være godt tilfreds. 
Og det mangled’ også blot, 
for her går det nemlig godt, 
og det syn’s vi alle sammen 

er så flot.

Jeg vil gerne sige tak 
for de mange læs, I trak 
- tunge, lette, store, små - 
der var nok at trække på. 
Selv om vejen var lidt sej, 
gik det næsten som en leg, 
for vi trak jo allesammen 

samme vej.

Tak til styrelsen så høj, 
som bestemte, så det røg 
os om næsen med idé’r 
- vi ku’ næppe rumme fler’ - 
De har været skolens ånd 
- den er nemlig redebon - 
og så hjalp de også lidt 

(med søsters hånd).

Tak til vort forældreråd, 
som har øvet heltedåd, 
holdt den herligste café, 
som man nogetsteds ku’ se, 
laved’ kager med glasur, 
bagte boller i komfur, 
skænked’ tusind kopper kaffe 

efter tur.

Tak og lov til Bordings Fri
skoles Venner, for at de 
for en gangs skyld kom til kort. 
- Og nu sælger de dem bort. 
Fyrre kroner - hvilken pris! 
Røverkøb, naturligvis.
Det er simpelt hen de bedste 

kort, der g i’s.

Tak til alle, der hjalp til 
med vort Kardemomme-spil. 
Tak til røvere med fler’, 
tak til æsel og klaver, 
tak til bager og frisør, 
tak til lys og til sufflør, 
og en særlig tak til vores 

instruktør.

Tak for slid og slæb og hiv, 
tak til Laurids og hans viv, 
som har knoklet uafbrudt 
- brugt hvert eneste minut - 
hentet øl og kaffekop, 
flyttet borde, ryddet op, 
- bare fortsat, når vi andre 

sagde stop.

Tak til slut til hver en gæst, 
som er samlet her til fest: 
Hele Bordings dynasti, 
“gamle børn” og Ann’-Mari’. 
- Hvis pokalen den er tom, 
må 1 sende flasken om: 
I skal skåle og ha’ tak, 

fordi I kom ! !
Jørgen Cort
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Fra Styrelsen

I al ubemærkethed skiftede skolen formand for styrelsen på det konstitu
erende møde efter generalforsamlingen i år. Efter seks år på posten som 
formand fandt jeg, at tiden var inde til at jeg kunne trække mig tilbage 
fra formandsposten og overlade den til den hidtidige næstformand, Erik 
Skyum-Nielsen, som jeg gerne her vil takke, fordi han har påtaget sig 
dette ansvar på skolen. Skiftet var aftalt god tid før generalforsamlingen, 
hvad jo også var nødvendigt af hensyn til planlægningen af skolens 50 
års fødselsdag.

På grund af proceduren omkring formandskiftet har jeg ikke haft 
mulighed for at sige tak til de mange, som jeg har haft glæden af at 
udføre formandshvervet i samarbejde med. Derfor vil jeg benytte plad
sen til det her, men samtidig vil jeg gøre det under den overskrift, at det 
er altafgørende for vor skole, at dens daglige liv bygger på samvirket 
mellem alle de personer, som er involveret i skolen, hjemmene, hele 
skolekredsen, lærerne, andre ansatte. Men med i billedet er også Dansk 
Friskoleforening og offentlige instanser, og mens vi altid henter utrolig 
meget hjælp og vejledning hos Dansk Friskoleforening, så må man 
undertiden spørge sig selv, hvor forståelsen for vort frie skolesystem er 
henne i vort offentlige system i Danmark.

Det er ikke nogen hemmelighed, at i de seks år, jeg har haft for
mandsposten på skolen, er uforholdsmæssigt meget tid gået med at finde 
ud af, hvordan vi bedst kunne klare os under ugunstige tilskudsforhold. 
Det havde selvfølgelig været sjovere, hvis vi havde været i en situation, 
hvor vi kunne bruge tiden og kræfterne på noget mere kreativt, men nu 
er det tilsyneladende gået alligevel. Og, når det er gået, så vil jeg gerne 
her give udtryk for, at det efter min bedste overbevisning er udtryk for et 
meget fint samarbejde mellem alle på skolen med det ene formål, at føre 
skolen videre som et hjemsted for en grundtvig-koldsk skoletanke her 
midt i København.

Der er flere vigtige samtalefora på skolen. De tre mest synlige er 
naturligvis styrelsen, forældrerådet og lærerrådet. Selvfølgelig bliver der 
også truffet beslutninger, men jeg vil her fremhæve den side af skolens 
liv, som består i, at alle emner, som vedrører skolen, bliver genstand for 
en engageret og engagerende samtale. I denne sammenhæng mener jeg 
også, at det er af stor betydning, at vi som det er tilfældet nu, har en sty
relse, hvor alle medlemmerne også samtidig er forældre til børn, som 
går på skolen. Det betyder, at vi alle har en fornemmelse i det daglige af, 
hvordan det hele fungerer.
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Samtalen om skolens daglige liv finder sted i de enkelte hjem, den 
finder sted på klasseforældremøderne, men den kan også finde sted mel
lem tilfældigt ventende på en bænk i sydgården en solvarm forårsdag. 
Glemmes må nu heller ikke mange gode samtaler undervejs, på tur med 
klassen, på Friskolegården eller i forbindelse med løsningen af en prak
tisk opgave på skolen. Der er meget at tale om, når et klasseværelse skal 
sættes i stand eller males.

Festligt kan det nu også være, når vi er sammen i klassesammen
hæng, måske til børnenes opførelse af et teaterstykke, eller til sommer
fest og juleafslutning, måske ikke altid lige overskueligt, men alligevel 
en helhedsoplevelse, som fortæller om en skole, som er en stor organis
me, der er båret af en fælles oplevelse af nogle umistelige værdier.

Det er en væsentlig opgave for formanden for skolens styrelse at føl
ge med i, hvordan samtalen trives på skolen. Det indebærer så også at 
være opmærksom på, hvor samtalen foregår, og hvad den drejer sig om. 
Ofte kan det være upåagtede emner, som viser sig at signalere væsentli
ge forhold af betydning for hele skolen - og til andre tider kan det .være 
et spørgsmål om at være med til at arrangere, at der kan foregå en mere 
formel overvejelse af det, der har med indskoling eller udskoling at 
gøre.

Som afgået formand og nuværende næstformand i styrelsen skal min 
hilsen her være: Hold samtalen i gang! Den må godt være kritisk, men 
den må aldrig tabe det konstruktive sigte!

Mere personligt vil jeg gerne takke nogle af de personer, som jeg har 
haft meget med at gøre i de løbende samtaler: Skiftende forældreråds- 
og lærerrådsformænd. Jørgen Cort, Marianne Engelhardt, Laurids og 
Else Dyremose. Samtalerne med jer har været medvirkende til at gøre 
hvervet som formand for styrelsen meningsfyldt.

Erik Balslev-Clausen
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Fra Bordings Friskoles Venner

Vi er inde i et festligt år, der er præget af skolens runde fødselsdag. I 
Vennerne spekulerede vi en hel del over, hvordan vi bedst kunne bidrage 
til at markere året. Den sejrende idé blev Vennernes postkort.

Fremstillingen har involveret mange kreative kræfter. Karen Raun- 
kjær og Dorit Jeppsson bad eleverne om at gå i gang med at tegne moti
ver fra skolens liv. - Resultatet fyldte hele det store bord på lærerværel
set. Det var meget svært at vælge; men resultatet blev otte fine og meget 
forskellige motiver, som vi synes sammen siger noget væsentligt om vor 
skole. Kunstnerne spænder aldersmæssigt fra børnehaveklassen op til 
8.klasse. Og trykningen - det er virkelig storslået! Den er en gave fra 
Illemann Tryk i Herlev til skolens jubilæum. - Det siger virkelig noget 
om vennekredsen omkring vores skole. Og venskabsbåndene går i dette 
tilfælde langt tilbage i tiden. Bogtrykker Gert Illemann var i sine unge 
dage elev på Bordings folkehøjskole - den skole, som friskolen siden 
sprang ud af.

Det er selvfølgelig tanken, at vi vil sælge kortene - 8 forskellige dob
belte kort med konvolutter - for 40 kr. Hvis vi får afsat en pæn del af de 
1000 sæt, skulle resultatet være til at få øje på i Vennernes gave til sko
len ved den kommende juleafslutning. Samtidig bliver de forhåbentlig 
også til et festfyrværkeri! - Vi håber jo, at de vil blive godt modtaget. 
Forestil jer 8000 postkort - Bordings Friskole 50 år - sendt ud i det gan
ske land - som en del af de mest forskellige sammenhænge. - Vi synes, 
det er et fint billede på, at skolen netop fletter sig ind i vort eget og vore 
familiers liv og i livet i samfundet.

I året der er gået har vi forsøgt at skabe et par ekstra lejligheder til at 
mødes på tværs af alder og klassetrin. Vi lagde ud med en nattergaletur i 
juni sidste år - men den blev godt nok aflyst fordi der kun var to famili
er, der havde meldt sig.

Derimod fik vi en festlig start på det nye skoleår. Det foregik på top
pen af skolen mellem kl. 18 og 20 en almindelig onsdag. Stort fremmø
de. Børn og voksne samledes på Jørgens og Kirstens tagterrasse, og vi 
hørte om, hvordan det er at bo en skole med lysthus på taget. Og så gik 
vi ned i sangsalen, fik en bid mad og hørte Jørgens fine billedfortælling 
om sit eget skoleliv fra barndom til voksenlærerliv. Det morede børnene 
og skabte for de voksne i høj grad en genspejling af en midaldrende 
generations fælles skoleerfaringer.

Det gik jo ikke så godt med nattergalene - men vi ville ikke opgive 
ideen. Så vi greb til tidens løsen: produktudvikling, og fandt frem til et 
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nyt og mere barsk koncept: En rovfugletur på Amager i november, med 
Per Vagn Jensen som ornitologisk ekspertise. - Det blev til en god ople
velse i det kølige vejr - selv om rovfuglene holdt sig væk, var der inter
essante småfugle nok at få øje på. En rigtig overlevelsestur!

Det sidste initiativ - en folkedanseaften for børn og voksne sammen 
med de bosniske familier fra flygtningecentret med balkanmusik ved en 
af skolens forældre - måtte desværre udsættes på grund af sygdom.

Når man danser folkedans danner man ofte kredse. På den måde bli
ver dansen, hvor skiftende personer holder hinanden i hænderne, også et 
billede af skolekredsen.

Kreds er billedsprog. Det er en af den grundtvigske selvforståelses 
mest yndede kerneord: grundtvigske kredse, de frie kredses folk... Kreds 
er nemlig ikke bare et billede. Det er et modbillede. Kredsen udgør et 
modbillede til selskabets og organisationens pyramideformede opbyg
ning: En flad struktur, hvor alle medlemmer er jævnbyrdige, og hvor 
ansvaret er ligeligt fordelt. Det er et smukt billede. Et idealbillede. En 
kreds forudsætter, at man har noget til fælles. At man er sammen om 
noget. Der er noget inden i en kreds: et midtpunkt - ellers er der ikke 
nogen kreds. Det forstår man, hvis man ser på ordets forskellige betyd
ninger.

Den ene linje går tilbage til det gamle tysk-romerske riges admini
strative inddeling og betegner en måde mennesker bliver inddelt på 
ovenfra, af øvrigheden (jf. valgkreds).

Den anden linje tegner en modsatrettet bevægelse. Begrebet skole
kreds er i familie med vennekreds og omgangskreds. Det henter sin livs
forståelse og myndighed fra romerrigets modpol: fra de helliges sam
fund, fra den religiøse vækkelsesbevægelses forståelse af troens fælles
skab, der ikke tager hensyn til de administrative grænser, som statsmag
ten har trukket. At slutte kreds er noget man gør af egen fri vilje. Som 
organisatorisk begreb har kredsen noget af grundlovens frihedsånd, 
forårshumør og opbrudsstemning over sig. Kredsen går på tværs af det 
etablerede. Den er i sin grund kontroversiel. En omstyrtende og nyska
bende fællesskabsstruktur, som nedbryder og underminerer falske auto
riteter. Det gjaldt i det forrige århundrede, hvor kredsen betegnede et 
større og anderledes fællesskab end f.eks. landsbyens og sognets, som 
man ellers levede i. Og det gælder nu, hvor kredsen står som et modbil
lede til mere fjernstyrede organisationsformer.

Der er også en tredje betydning af ordet kreds. I gammel nordisk 
sprogbrug var at træde i kreds det samme som at gå i kamp. Det som 
andre oversættere af Saxo kalder holmgang kalder Grundtvig kredsgang.
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At være en del af en kreds handler idémæssigt om at være til stede som 
aktivt nærværende. En fri skole kan ikke leve uden en skolekreds. Der
for må vi blive ved med at slutte kreds om vor skole og kæmpe for at 
holde den levende.

Det er et stort gode, at vi kan blive ved med at høre til skolekredsen, 
selv om vi ikke længere har vor daglige gang på skolen som lærere eller 
forældre. Det glæder jeg mig nu over, hvor vort yngste barn går i 9.klas
se. Det er 7. og sidste gang jeg aflægger beretning om vennernes virke, 
men selv om jeg nu forlader vennernes bestyrelse bliver jeg fortsat i sko
lekredsen. Det er en dejlig ting. For jeg har utrolig meget at takke skolen 
for. Jeg ser frem til at komme til mange flere møder og generalforsam
linger.

Som den gamle leder af Osted Fri- og Efterskole, Niels Pedersen, der 
døde her i efteråret, engang sagde - virker de gamle i skolekredsen som 
et læbælte omkring skolen. De står måske lidt fjernt, på afstand, men de 
omslutter skolen. Som et læbælte skaber skolekredsen gode vækstbetin
gelser for livet i skolen. Det er også Bordings Friskoles Venners funkti
on.

Tak for de mange gavmilde bidrag fra medlemmerne. Tak til vore 
mange hjælpere på skolen. Tak til alle som på forskellig vis har støttet 
Vennernes arbejde.

Margaretha Balle-Petersen

Teateremneuge i udskolingen 
den 24/11 - 2/12 1994

Forvirring, larm, glæde, opgivelse, fordybelse, uro, forundring, stress, 
sjov - er nogle af de ord, som bedst karakteriserer den periode, hvor vi 
arbejdede med teater i de 6 udskolingsklasser. Og da vi til sidst så resul
tatet, var vi vist alle lettere euforiske og glade over, at det alligevel lyk
kedes at fremstille en forestilling, som på kryds og tværs gav et tidsbille
de af 50’erne. Hvordan kunne det lade sig gøre?

Inden projektet skulle løbe af stabelen, havde vi talt med eleverne i 
alle 6 klasser om deres ønsker m.h.t. indholdet i teaterstykket, som vi 
selv ville lave fra bunden. Det viste sig, at der var størst stemning for at 
vælge 50’erne som det årti, vi skulle beskæftige os med. Strukturen blev 
fastlagt således, at vi skulle have 5 overordnede grupper: Skuespilhold; 
scene-, lyd-, lys- og billedhold; kulisse- og rekvisithold; musik- og sang
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hold og endelig et administrationshold. Eleverne havde mulighed for at 
vælge sig ind på det område, som interesserede dem mest.

Naturligvis holdt lærerne en del møder, hvor vi dels inspirerede hin
anden om perioden, om alt det tidstypiske, om alvorlige episoder, sjove 
hændelser osv., dels fik lavet rimeligt klare aftaler omkring hvert enkelt 
holds arbejdsområde. Af skuespillere var der så mange, at vi måtte dele 
dem i 4 grupper med hver deres lærer. Hver skuespilgruppe fik derefter 
tildelt ét af områderne: (1) Unges forhold til forældrene, unge på fabrik, 
(2) unge i biler, veninde-Zdrengesnak, idoler, (3) camping, Dior mode, 
hårde hvidevarer, (4) asfaltbal, rock’n’roll, sexualmoral.

Inden for hvert område skulle grupperne nu selv skabe indholdet og 
lave replikkerne. Den første deadline indebar, at hvert skuespilhold efter 
6 timer skulle have en grovskitse klar m.h.t. indhold, ønsker til de andre 
grupper omkring musik, rekvisitter, lys/lyd. Hele tiden var administrati
onsholdet centrum - dér hvor alle oplysninger, ønsker, klager, ideer blev 
samlet og viderekommunikeret - en ny struktur, som vi følte spændende 
og værdifuld.

Overvejelser vedrørende værdien af at lave teater har vi naturligvis 
altid. Evalueringen blandt eleverne viste klart, at de var begejstrede, og 
at netop teateremneugen er den, som de føler sjovest og mest anderledes 
- også fordi vi arbejder på tværs af de 6 klasser. Fra lærerside er vi stort 
set enige i disse betragtninger; men vi ønsker at opnå endnu større 
arbejdsindsats og -glæde fra alle elever i hele forløbet. Ét er dog sikkert: 
Har man kedet sig lidt i ugens løb, eller har man “kørt lidt frihjul”, 
glemmes det, når scenelyset bliver tændt, replikkerne ruller og musikken 
spiller. Vi er ikke i tvivl om, at denne form for undervisning har så man
ge positive aspekter, at det er hele sliddet værd.

Ingerlise Dahl Andersen
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Studietur til Paris 
11. -18. marts 1995
Efter mange forberedelser i klassen tog 9.A og Vreni og Lilian i marts af 
sted mod Byernes By for at opleve foråret, de parisiske cafeer, storma
gasinerne etc.

Togturen derned boblede af spænding og forventning, og vi nåede 
omsider - og temmelig trætte - frem til Hotel Beauséjour Gobelins, hvor 
vi skulle bo den næste uges tid. Hjemmefra var vi elever blevet forberedt 
på, at dette absolut ikke kun var en fornøjelsestur, men at vi skulle 
bestille noget... Vreni og Lilian lagde derfor ikke uventet ud med et stort 
program allerede fra første dag, og sådan fortsatte det resten af tiden. Vi 
havde dog selv bestemt, hvilke seværdigheder vi gerne ville se, og dem 
var der mange af! I et udpluk kan nævnes: Panthéon, Centre Georges 
Pompidou, Notre Dame, Louvre, Champs Elyseés, Tour d’Eiffel, Mont
martre og Versailles.

Før afrejsen havde alle elever forberedt et foredrag om en seværdig
hed, og der blev således fortalt lidt ved mange af bygningerne o.lign. En 
ordning, der fungerede godt og var med til at give os ansvar for turen.

Hvad sproget angår blev dansk tysk, fransk, hollandsk og engelsk 
blandet godt og grundigt, og da nogle af os fik en smagsprøve på Vrenis 
kunnen inden for arabisk, var sprogforvirringen total! Ikke desto mindre 
var det meget fornøjeligt at høre de andre elever og selv prøve at gebær
de sig, og vi fik meget sjov ud af det, når vi ind imellem fik lov at gå 
“på egen hånd” i et stykke tid.

Når vi kom hjem om eftermiddagen fik vi som regel en time eller to 
til at hvile ud i, og så mødtes vi igen for at spise, enten sammen eller i 
mindre grupper. Begge variationer var utrolig hyggelige, og særligt hvis 
vi endte på en café bagefter, hvor nogle følte sig vældig intellektuelle, 
og vi alle nød det i fulde drag.

Alt i alt oversteg turen manges forventninger, da vi så, sansede og 
oplevede meget af det, Paris har at byde sådan nogle unge mennesker 
som os. Og selv om Vreni hævdede, at Paris ikke kunne ses på en uge, 
så havde vi det unægtelig, som om vi havde præsteret at gøre dette (ikke 
uden en vis stolthed)...

Paris i forårsmånederne kan varmt anbefales til en studietur, som der 
er tradition for på Bordings i 9.kl., og har man tilmed mulighed for at få 
Vreni eller Lilian med eller måske dem begge, ja, så er man endog gan
ske godt på vej til at gøre 9.A kunsten efter og få en fantastisk tur.

Brit Buchhave, 9.A.
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Lejrskolerapport: Skagen sensommer 1995
8.A står med små søvnige øjne på Hovedbanegården. Vi er i august 
måned og klokken er 5.45! ! - turen går til Skagen.

I silende regnvejr kæmper vi os vej gennem Danmark: Sjælland, Fyn 
og Jylland - trist, gråt og efterårsagtigt. Efter sommerens hedebølge er vi 
forvænte og alt andet end strålende solskin bliver mødt med en blanding 
af sarkasme og dyb skuffelse.

Mange timer senere står vi af på Skagen station og sætter kursen 
mod det nye vandrerhjem. Efter et dejligt aftensmåltid og en lille bytur 
går vi alle trætte i seng, og det er med blandede følelser og forventnin
ger, vi går morgendagen i møde.

Resten af ugen bader vi i solskin og oplevelser: Den tilsandede Kirke 
(nå ja!), Grenen i glødende aftensol (pragtfuldt!), Skagens Kunstmuse
um (jo - vi havde forberedt os hjemmefra!), Råbjerg Mile (findes der 
virkelig ørken i Danmark!), Ørnereservatet (alle overlevede!), Vesterha
vet, Kattegat, veje, lyng, sand, bakker, natur, stemning og sammenhold. 
Fiskeauktionen på havnen, solnedgang ved Gammelskagen, slentretur i 
gågaden.

Aldrig har så få cyklet så meget på så kort tid!
Hjemturen går, via ophold i Århus, med flyvebåden til Sjælland. 

Hovedbanegården fredag eftermiddag - endnu en week-end - endnu en 
oplevelse.

Stig Zander Jensen
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Kan du li’ Rådhuspladsen?
“Tilbage står der en vurdering af, at der har været mange gode forslag 
om ændring af pladsen, og vi mener stadigvæk, at det forslag, som 5. 
klasse fra Bordings Friskole præsenterede, var et bedre forslag.” (Jens 
Peter Gjaldbæk. B)

‘‘For at gøre Rådhuspladsen attraktiv og folkelig burde nogle af de 
initiativer, som bl.a. - som det også har været fremme tidligere - Bor
dings Friskole har foreslået, have været indarbejdet. Det var et meget 
visionært og sprudlende forslag, ikke mindst forslaget om et springvand 
midt på pladsen. Nu kan vi jo så glæde os over, at der tilsyneladende 
kommer til at forefindes en mulighed for at etablere det, og det er jo 
ganske udmærket. “ (Monika Hedberg. G)

“Overfor de mange børn fra Bordings Friskole, som så gerne ville have 
en skøjtebane på Rådhuspladsen, kan jeg da afsløre, at vi i stedet laver 
en skøjtebane på Israels Plads.” (Borgmester Bente Frost. A)

Ovenstående er citater fra borgerrepræsentationsmødet den 6. april 
1995, hvor renoveringen af Rådhuspladsen blev behandlet for sidste 
gang, idet kommunens plan med væsentlige ændringer blev besluttet.

I 5.B har vi arbejdet med Rådhuspladsen. Vi startede på vores klasse
lærerdage før efterårsferien. Den første dag vandrede vi rundt i byen for 
at undersøge de forskellige torve og pladser lige fra Kgs. Nytorv til 
Rådhuspladsen.

Vi arbejdede i grupper, og hver gang vi kom til et nyt torv, gik vi 
rundt og kikkede og fornemmede, hvordan der var at være på det torv. 
Så skrev vi ned, hvad vi godt kunne lide, og hvad vi ikke kunne lide.

På skolen fik vi skrevet alle vores plusser og minusser op på tavlen, 
og vi var faktisk ret enige om, hvilke ting vi synes, der er med til at gøre 
en plads god og rar at være på.

Den næste dag tog vi ind på Rådhuspladsen. Vi var derinde i 3 timer, 
hvor vi interviewede folk, lavede skitser, gnidetryk og skrev en masse 
ideer op til en nyindretning af pladsen.

På skolen arbejdede vi videre med vores ideer og viste hinanden 
vores forslag på overheadprojektoren. Til sidst blev vi enige om et fælles 
forslag til en ny Rådhusplads, og vi gik i gang med at lave en 3-dimensi- 
onal model.
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Samtidigt med, at vi arbejdede med vores plan, var kommunen i gang 
med at lave en ny plan for Rådhuspladsen. Den 16. nov. 1994 kunne man 
læse om kommunens plan i avisen. Vi kunne bestemt ikke lide den, og 
vi tænkte, hvordan får vi forhindret, at Rådhuspladsen kommer til at se 
sådan ud. Hvem bestemmer egentlig, hvordan en ny plads skal se ud?

Vi fik i en fart lært noget om, hvordan København styres, hvem der 
bestemmer, hvor de bestemmer, hvornår de bestemmer, hvordan de 
bestemmer.... og vi fandt ud af, at vi godt kan være med til at bestem
me! I hvert fald kan man godt gå ind på Rådhuset og sige sin mening 
om en sag, som man har sat sig meget grundigt ind i !

Vi søgte om foretræde ved Byplan- og Trafikudvalgsmødet den 29. nov. 
og fik det.

Nej, hvor fik vi travlt! Med at gøre vores model færdig og med at 
aftale, hvad der skulle siges på mødet. Vi måtte kun sende 3 repræsen
tanter, og de skulle så tale på vegne af hele klassen.

De var så glade, da de kom ud fra Rådhuset, for de kunne mærke, at 
mødet var gået godt. Udvalget havde fået lov til at beholde vores model, 
så alle borgerrepræsentanterne kunne se den.

Efter sådan et møde bliver der skrevet en betænkning, og i den kunne 
vi se, at de havde lyttet til vores ideer.

Den 8. dec. skulle renoveringen af Rådhuspladsen behandles i borgerre
præsentationen. Vi fik travlt med at skrive et langt åbent brev med alle 
vores tanker og ideer til en ny Rådhusplads, som vi sendte til alle bor
gerrepræsentanterne, overborgmesteren, borgmester Bente Frost og pres
sen.

Vi kunne allesammen være med til borgerrepræsentationsmødet, og 
inden punktet om Rådhuspladsen blev behandlet, kunne vi fra tilskuer
pladsen se, hvordan vores brev dukkede frem på borgerrepræsentanter
nes borde. Pyha, så havde de fået læst det! De nævnte også vores ideer 
ret mange gange på talerstolen, og det var vi meget glade for.

Vi kan ikke her citere, hvad de sagde om vores plan, for den blev 
nævnt i så mange taler, men man kan faktisk altid gratis hente små 
bøger på Rådhuset, som hedder “Forhandlinger”, og deri kan man læse 
hvert ord, som bliver sagt fra borgerrepræsentationens talerstol.

Ved mødet den 8. dec. blev det besluttet, at der skulle laves en ny 
Rådhusplads, men det blev ikke besluttet, hvordan den skulle se ud. Vi 
blev altså nødt til fortsat at følge med.
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Pressen fik fat i os på den ene og den anden måde, og den 2. marts 
skulle borgerrepræsentationen endelig igen behandle renoveringen af 
Rådhuspladsen. Kommunen havde på det tidspunkt lavet forskellige 
ændringer i sin plan.

Vi skrev igen et åbent brev. Det var de vist ikke vant til i borgerrepræs
entationen, for Mona Heiberg (A), som var den første taler, startede med 
at sige: “Allerførst vil jeg sige, at vi jo har modtaget et åbent brev fra 
Bordings Friskole, som vi oplevede ved et utroligt, fantastisk foretræde 
ved sidste behandling af denne sag. Det er dejligt at se, at der er nogle 
borgere, der følger sådan nogle sager op” Resultatet på det møde blev, 
at sagen igen skulle gå tilbage til udvalget.

Sammen med Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse søgte vi om til
ladelse til at udlægge smukke klinker på 20 m2 af Rådhuspladsen som en 
hyldest i tegl til Martin Nyrop, fordi vi ikke kunne lide kommunens 
belægningsforslag. Vi fik ikke tilladelse af vejafdelingen til denne for
søgsudlægning, da magistratsafdelingen ikke så nogen grund til at brin
ge spørgsmålet til yderligere debat. Det var faktisk forbudt af dem at 
stoppe os, for på det tidspunkt havde borgerrepræsentationen endnu ikke 
truffet sin endelige beslutning.

Vi havde også travlt med at udstille vores model og plancher og fortælle 
om vores ideer på skolen, i Rådhusets festsal ved et stiftstævne og i mid
terrummet i Scala.

Vi talte med en masse mennesker, meget forskellige mennesker, om 
Rådhuspladsen, og på 16 timer fik vi samlet 330 underskrifter ind i 
Scala, som støttede vores forslag til en ny Rådhusplads. Scala er et geni
alt sted at få en dialog i gang med byens borgere om lokalplaner, synes 
vi.

Inden borgerrepræsentationsmødet den 6. april sendte vi endnu et åbent 
brev til borgerrepræsentanterne m.fl. og her vedlagde vi vores indsamle
de underskrifter.

Vi mødte igen talstærkt op. Først fik vi en fornemmelse af, at beslut
ningen var truffet, allerede inden punktet om Rådhuspladsen startede, 
men pludselig blev der røre i salen. En del partier støttede vores forslag, 
og de, som gik ind for kommunens idé, følte sig pludselig under pres. 
De var bange for, at det flertal, som de havde været sikre på, alligevel 
ville ryge. Til sidst kunne flertallet kun sikres på én måde, og det var 
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ved at gå ind for, at Vester Voldgade skulle lukkes for biler. Det var fak
tisk en kæmpesejr!

Gravearbejdet har i skrivende stund allerede længe været i gang på 
Rådhuspladsen. Vi er spændte på, hvordan den nye plads bliver. Vi kom 
til at præge borgerrepræsentationens beslutning meget. Vi fik dem til at 
sørge for træer og blomster, og der lægges vandrør, således at der senere 
vil kunne laves et midtpunktspringvand. Belægningen blev også køn
nere, selv om den kunne have været meget smukkere. Men bedst af alt 
fik vi dem virkelig til at tænke over, hvad der er vigtigt for sådan en 
udendørs plads, hvor mennesker kan mødes og snakke, være og have det 
rart. Tankerne om, hvad der er godt for mennesker, nåede helt ind i 
embedsmændenes projektbeskrivelser.

5.B
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Bordings Musikskole, Billedskole og Syskole.

Undervisningen på Bordings Musikskole, der foregår om eftermiddagen 
på skolen, har en lang tradition. Eleverne undervises enkeltvis eller på 
små hold i sang og instrumentalmusik. Hold oprettes efter behov ved 
skoleårets begyndelse, og underviserne er fortrinsvis konservatoriestu- 
derende, hvoraf mange har været hos os i flere år.

Undervisningen afsluttes i april måned med den store elevkoncert 
“Forårskoncerten”, som det altid er en fryd at være med til. Det er dej
ligt at mærke elevernes store sang- og musikglæde, og det er imponeren
de, hvad de har lært.

Aftenens repertoire spænder fra små fine klassiske klaverstykker, 
hvor en poetisk fredfyldthed sænker sig over salen, og tilhørerne drøm
mende lader blikket vandre rundt på hinanden, musikfortolkeren og det 
forårsgrønne kastanietræs blidt dansende grene bag salens vinduer, til 
heavyrock numre, hvor el-guitarernes hvinende lyd bringer orgiastiske, 
livsbekræftende vibrationer ud til alle tilhørerne, hvis kroppe, som med 
et trylleslag, sættes i bevægelse.

Dette skoleårs Forårskoncert faldt netop på den dag, hvor skolens 
celebre musikgruppe “Düreforsög” udgav deres første CD.

Eventuelle henvendelser om Bordings Musikskole kan rettes til Stig 
Zander Jensen.

Undervisningen af skolens kor varetages af Jane Petersen.

I 1990 startedes en billedskole med undervisning en ugentlig eftermid
dag i skolens formningslokale. Bordings Billedskole kan således her i 
skolens jubilæumsår fejre sit eget lille 5-års jubilæum. Det sker den 5. 
september, hvor der holdes fødselsdag.

Ideen med en billedskole om eftermiddagen slog an, og aktiviteten er 
siden udvidet. Børnene fra 2.kl. og opefter får her mulighed for at fordy
be sig mere i billed- og skulpturarbejde.

I en verden med et stadigt voksende billedbombardement mener vi, 
at det er formningsundervisningens og billedskolens vigtigste opgave at 
medvirke til udviklingen af en sanselig selvtillid hos vores elever som 
modvægt til massemedier og stereotype billeder.

Det er også vigtigt at give eleverne oplevelser med andre menneskers 
billed- og skulpturudtryk, og i den sammenhæng henlægger vi bl.a. nog
le undervisningstimer til de omkringliggende museer og udstillingsbyg
ninger.

Det er altid en oplevelse som lærer i formning at få lov til at følge
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Togi maler skitse til de store silkebilleder, som blev Billedskolens gave til vores sangsal.

børnenes processer i deres arbejde med billeder og skulpturer. Den opta
gethed, når et barn står foran et papir med farver og pensler. De øjne. 
Den opmærksomhed. Og så hele den store verden, som barnet åbenbarer 
for os voksne, når det udtrykker, hvad der bor dybt inde i det.

Billedskolen afslutter både sin efterårs- og sin forårssæson med fer
niseringer i den lille gymnastiksal og giver desuden smagsprøver på sine 
arbejder ved Forårskoncerten.

Eventuelle henvendelser om Bordings Billedskole kan rettes til Pia 
Urban Swart.

Bordings Syskole er det yngste skud på stammen af undervisning uden 
for den egentlige skoletid på vores skole.

Syskolen startede i 1992 med et enkelt hold og er allerede godt etab
leret. Børnene er utrolig glade og stolte over det gode tøj, de syr, og de 
har tit deres kreationer på i skole, hvor vi andre møder dem med 
bemærkningen: “Har du selv syet den?! Jamen, det er jo helt utrolig 
flot!”

Stikker man hovedet indenfor, når syskolen arbejder i håndarbejdslo
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kalet om eftermiddagen, forbløffes man over, hvordan nogle af børnene i 
løbet af 3 timer kan forvandle et stykke stof til en næsten færdig 
joggingbluse, og deres skaberglæde er så smittende, at man får lyst til 
selv at gå hjem og finde symaskinen frem. Det er fornemt, hvordan de 
boltrer sig i belægninger, indsnit og lynlåsisyninger.

Syskolen udstiller også sine elevarbejder i den store gymnastiksal i 
forbindelse med Forårskoncerten, og lærere og elever høster megen vel
fortjent ros for de flotte resultater af vinterens arbejde. Tænk, at kunne 
sy en smuk rød silkekimono eller en lækker vinterfrakke i teddybear!

Eventuelle henvendelser om Bordings Syskole kan rettes til Ulla 
Jargil.

Det er så vigtigt, at et barns iboende muligheder i så høj grad som 
muligt kommer til fuld udfoldelse. Det er så afgørende, at eleverne 
opmuntres til at bruge alle deres sanser, alle deres sprog - også de non
verbale - lydsproget, billedsproget, kropssproget og håndens værk.

Vi er en skole, som i forvejen gør meget ud af disse ting - lad os bli
ve ved med at styrke dem. Ikke for at gøre vores børn til kunstnere, men 
til hele og sprudlende mennesker.

Pia Urban Swart.

Friskolegården
Bordings Friskole har siden 1976 haft det privilegium at råde over sin 
egen lejrskole, “Friskolegården” i Klippinge på Stevns, hvor alle de 
klasser, der har lyst, kommer ned en gang hvert år. Den 4-længede, del
vis stråtækte, tidligere landbrugsejendom blev lejet af Karen Andersen, 
der har været lærer ved skolen i 40 år, og som i 1993 gik på pension. På 
skolen er der nedsat et Friskolegårdsudvalg bestående af forældre (én fra 
hver klasse), lærere og repræsentanter for styrelsen, hvor en mindre 
arbejdsgruppe står for planlægning, ledelse og fordeling af arbejdet på 
gården; men engagement og aktiv indsats fra hele forældrekredsen er 
helt uomgængelige forudsætninger for bevarelsen af det store gode, som 
Friskolegården er.
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Sigrid Bording
Født den 23. november 1910
Død den 26. september 1994

Den første gang, Jørgen og jeg sammen mødte Sigrid Bording, var ved 
julearrangementet på skolen i 1986. Jørgen var blevet ansat som leder på 
skolen fra januar 1987, og derfor var vi blevet inviteret til at deltage i 
skolens juleafslutning og samtidig møde styrelsesmedlemmer, tidligere 
lærere, Marianne og Laurits Kjær Nielsen samt Sigrid og Frede Bording. 
Fra denne aften husker jeg, at det imponerede mig lidt at høre Sigrid 
drøfte med nogle af de øvrige, hvilke bøger hun og Frede denne vinter 
ville læse højt for hinanden.

Senere samme jul blev vi inviteret til privat middag sammen med 
Sigrid og Frede, hvor vi langsomt fik lejlighed til at lære hinanden at 
kende. Vi havde meget til fælles; Sigrid havde sit barndomshjem i Osted 
på Midtsjælland, og vi havde i mere end 25 år boet i Store-Merløse ikke 
så langt derfra. Jeg føler, at vores venskab startede den aften.

Siden var vi jævnligt sammen, på skolen, i kirken, ved arrangemen
ter i friskolekredse og under private former. Sigrid var til det sidste 
meget interesseret i skolens liv og mødte tappert op, når der blev sendt 
bud, også da trappen blev meget svær at forcere. Hun havde en glimren
de hukommelse, og det var for os spændende at høre hende fortælle om 
begivenheder og personer fra skoleverdenen. Derved fik vi en chance for 
at blive sat ind i sammenhænge, som vi ellers kun kunne læse os til.

Efterhånden som vi lærte hinanden bedre at kende, hørte vore egne 
familier også med til samtalestoffet, og vi fortalte hinanden om glæder 
og bekymringer. Jeg havde altid en fornemmelse af, at Sigrid omfattede 
mig med varme følelser, og jeg kunne hvert år glæde mig til at få en fin 
buket både ved jule- og ved sommerferiefrokosten. Vi havde ud over de 
nævnte ting det til fælles, at vi begge var gift med skoleledere, og det 
gav os en intuitiv forståelse af hinanden - af de positive og negative 
oplevelser, det kan være årsag til.

Sigrid havde i nogle år frygtet sin død, da hun var stærkt plaget af sin 
astma og derved jævnligt havde følelsen af at blive kvalt. Derfor var det 
en glæde at erfare, at hun døde uden lidelse og angst. Selvfølgelig var 
jeg ked af det, da vi fik budskabet; men samtidig var det dejligt, at sam
menkomsten efter Sigrids begravelse kunne holdes i morgensangsalen, 
som havde været rammen om så mange væsentlige begivenheder i Sig
rids og Fredes liv sammen. Den eftermiddag først i oktober blev en fin 
og værdig afslutning på et langt og virksomt liv.
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Ved skolens 50-års jubilæum i april i år lavede vi bl.a. en udstilling i 
morgensangsalen, og et væsentligt bidrag hertil var forskellige håndar
bejder udført af Sigrid som modeller til skolens håndarbejdsundervis- 
ning. Det gav et indtryk af hendes alsidighed også på dette felt.

Jeg er meget glad for, at jeg har kendt Sigrid.
Kirsten Cort
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Anne Marie Mikkelsen
Født den 17. december 1916
Død den 10. september 1995

Det var med bedrøvelse, vi på skolen modtog meddelelsen om Anne 
Maries død - efter sygeleje siden sommerferien og til slut nogle få dage 
på Skt. Lukasstiftelsens hospice. Endnu en af de »gamle« var faldet 
bort, endnu en af dem, som havde præget skolen gennem et langt livs 
lærergerning og siden betydet meget for os, der førte skolen videre, ved 
sin trofaste og betænksomme deltagelse i skolens liv.

Mange kunne utvivlsomt bedre end jeg beskrive Anne Maries liv og 
virke. Men det er jo netop i år gjort i flere sammenhænge i jubilæums
skriftet (mest markant i virkeligheden af Anne Marie selv), og jeg vil 
godt holde mig til nogle aktuelle indtryk.

Anne Maries liv var i de senere år i perioder noget præget af hendes 
sygdom; men netop i foråret, hvor skolen kunne fejre sin 50-års fødsels
dag, var hun i fin form, og hun deltog med lyst og energi i simpelt hen 
alt, hvad der foregik i hele fest-ugen. Også i det indledende arbejde var 
hun aktiv og bidrog f.eks. med en lang række ting fra sit skoleliv til den 
lille »skolehistoriske« udstilling, vi havde i morgensangsalen - både med 
egne sager og meget, hun havde lånt af tidligere elever, hun stadig havde 
kontakt med. Vi fik også Anne Marie til endnu engang at fortælle: Op 
til jubilæet havde hun i to omgange en hel del af skolens børn samlet i 
salen og fortalte dem, så de virkelig lyttede, om skolens første spæde 
start.

Selve aftenfesten på jubilæumsdagen blev i høj grad Arme Maries 
aften - midt iblandt sine første elever og gamle kolleger, der var kommet 
fra nær og fjern, midt mellem venner fra et langt skoleliv. Den aften og 
den oplevelse undede vi hende!

Vi ønskede os på skolen et håndgribeligt billede af Anne Marie og 
fik hende først på sommeren overtalt til at gå til fotografen og sidde til 
et portrætfoto. Men det blev rigtignok på den udtrykkelige betingelse, at 
der ikke måtte hænges noget billede op, mens hun selv levede! Der kom 
til at gå alt for få måneder, før jeg kunne trække billedet frem af reolen; 
men nu kan det vises. Jeg fik det indrammet og hængt op i salen til 
morgensang den fredag, hvor Anne Marie skulle bisættes, og det var 
godt at opleve, hvordan der ved den lejlighed også var børn, som vidste 
hvem det drejede sig om, som kendte hende fra en formiddag i april, og 
for hvem billedet havde en særlig mening.
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For de af os, der sad i Stefanskirken den fredag, og som ikke havde 
kendt Anne Marie så længe, var det stærkt og godt at høre om, hvordan 
hun foruden skolen også havde haft et aktivt virkefelt i familien, i kirken 
og i menigheden. Sådan måtte det naturligvis være; men for os på Bor
dings Friskole vil Anne Marie nu nok altid mest være »vores«.

Jørgen Cort

Foto: Niels Guldbrandsen
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Eleverne fra 9. klasse 
med nogle af deres lærere og skolens leder, 
afslutningsaftenen den 21. juni 1995

Stående, fra venstre: Kristian Trier Risom, Lilian Schou Hansen, 
Ingerlise Dahl Andersen, Mads Roden Nielsen, Jannik Karoli Plum 
Nielsen, Jess Wolfsberg, Ask Hasselbalch, Christopher Broe, Laura 
Riis Christensen, Frederik Cundin Jølving, Thomas Graae Gammeltoft- 
Hansen, Johan Lange, Maria Gram Christensen, Ingeborg Balle-Peter- 
sen, Jakob Lundius, Eskil Hein, Bjarke Fristrup Qvist, Vreni Grane, 
Niels Jakob Reinhold Bjørkøe, Jens Peter Mortensen.

Siddende, fra venstre: Christian Rune Fabricius Ifversen, Mark Foss 
Springborg, Carl Frederik Waage Bech, Anna Bech Laulund, Lise Dal, 
Jørgen Cort Jensen, Theresa Wedell v. d. Leeden, Eva Hjorth, Ida Nep
per-Christensen, Maren Urban Swart, Søren Buhl Jensen, Brit 
Buchhave.

På gulvet, fra venstre: Rune Haaning Thøgersen, Marie-Louise Krogh, 
Andreas Hauer-Jensen, Marianne Bruun Vierø, Nis Bysted Andersen, 
Mathilde Torp Mader, Anna Hovring Høeg.
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Bh.A
Bagest: Sussie Edelmann, Anna Zander Jensen, Christoffer Enggaard Larsen, Anders Berthelsen 
Carlsbæk; Frederik Grunwald Pedersen, Christian Dalgas, Kristina Rosengaard Holmenlund, 
Rasmus Sadurski Petersen, Peter Henrik Rimestad, Anna-Sophie Mikkelsen. I midten: Elisabeth 
Hegermann-Lindencrone, Sadia Begum, David Andersson, Ida Maria Dall Mahler, Eva Hovring 
Høeg. Forrest: Mikkel Ulstrup Hansen, Sofie Grunwald, Simon Bruun Hervik, Adam Niklas Cold.

Bh.B
Bagest: Bente Wohlert, Jacob Krohn Deleuran, Sofie Brandt, Baroudi Moussaoui, Sandra Leon
hardt Boëtius; Anna Mia Johannesson, Frederikke Toftsø, Naia Wienmann Hawes, Natasha Brøn- 
dum Hunt. I midten: Stina Janell, Justin Mulligan, Sofia Priisholm Petersen, Anders Tai Holme- 
gaard Iversen, Kristoffer Ravnbøl, Anders Tørring Kolding. Forrest: Thomas Bruun Hervik, Nikoli- 
ne Rie Lessing, Niklas Levin, Lukas Tvorup Mardorf, Sebastian Thise Østerfelt.
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Bagest: Signe Hassing Edsberg, Jakob Dahl Klausen, Jens Peter Mortensen, Katja Block Eriksen, 
Kristine Hyllested Johansen. I midten: Mads Toft Jølving, Thomas Bech-Thomassen, Jonas Lind- 
berg-Levin, Amalie Grundtvig Bojesen, Arthuro Thøt Lewerissa, Sara Cecilie Lindqvist, Johanna 
Fog Saxe. Forrest: Linnea Gutzeit, Sidsel Gro Bang-Jensen, Benedikte Dalgas. Fraværende: Jakob 
Lund, Karoline Winckler, Helena Bacher Hjorth.

l.B
Bagest: Jeppe Alexander Lange, Adam Moe Fejerskov, Clara Langhoff, Maj-Britt Lindberg-Levin, 
David Jo Frederiksen. I midten: Julie Elmhøj Hansen, Sofie Knudsen Jansson, Andreas Ginman, 
Nikolai Fænø Skarbye, Stefan Anders Jørgensen, Ulrik Kolbjørn Seehusen. Forrest: Amalie Suur- 
balle Wieth, Freja Lykke Pedersen, Ragna Louisa Mouritzen, Emilie Marie Reiler, Alexander 
O’Strit Schmith. Fraværende: Anna Edeltoft Gammelgaard, Sebastian Wentzel Most.
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2.A
Bagest: Martin Hangård Hansen, Marissa Magnussen, Siri Bøge Dynesen, Mette Wohlert. Daniel 
Bruun Hervik, Anna Sofie Rimestad, Amalie Lyngs Gregersen. 1 midten: Marie Bachmann. Nadia 
Begum, Nathalie Vural, Esben Grønvold Friis, Peter Toft Jølving, Jette Dalsgaard, Aske Fog Saxe. 
Forrest: Tobias Bolt Jørgensen, Ida Haaest, Hee Sook Gramby Christensen. Fraværende: David 
Wolkind, Sif Theisen, Jovica Stankovic.

Bagest: Maja Bak-Hansen, Daniel Kragh-Jacobsen, Cecilie Bisgaard-Nøhr, Filip Danstrup, Michael 
W. Andersen. I midten: Rosa-Maria Worm Danbo, Ida Lund Haar, Boris Maric, Line Edelmann 
Dyg, Asger Harbou Gjerdevik, Andreas Krabbe Schjødt, Gustav Kragh-Jacobsen, Ditte Amanda 
Pedersen. Forrest: Mette Rosenqvist, Olga Ravn Michelsen, Claire Asferg Jacobsen, Marcus Bor
berg. Fraværende: Jess Mellergaard Jensen, Johannes Hwiid Lopdrup, Andreas Lopdrup Borgen, 
Louise Brandt.
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Bagest: Lotte Trøjgaard Jepsen, Viktor Sylvester-Hvid. Jens Frederik Wang, Ida Bo Geisler, Anthon 
Præst Nymark Jensen, Rasmus Vagn Clemensen. 1 midten: Sofia Møller Kyndesen, Amalie Møller 
Kyndesen, Sidsel Bertelsen, Ulf Bjerre, Ulla Nedergaard, Mikkel Rydstrøm-Poulsen. Forrest: Loui
se Nørreslet Gimsing, Line Mellergaard Jensen, Sarah Nørreslet Gimsing, Kristoffer Dahl-Jør- 
gensen. Fraværende: Anna-Sofie Bojesen Fürst.

3.B
Bagest: Tina Mellergaard Jensen, Daniel Sdogati, Kristian Robenhagen, Helle Holtens, Kasper Vaa- 
ben Heuser, Emil Stage. I midten: Sasha Skovgaard Andersen, Frederikke Kampmann. Emilia Weir, 
Isabella Kleivan, Helena Hedegaard Holmgren, Simon Siri-Olsen. Forrest: Michala Hamer, Caroli
ne Heje Thon, Monica Sdogati. Fraværende: Togi Palmlein Nielsen, Albert Krarup.
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4.A
Bagest: Simon Dueholm Nørgaard, Sarah Andersson. Michella Brylle, Vibeke Larsen, Line Maria 
Lund, Nynne Aagaard Warring. I midten: Emil von Ehrenfels, Mads Skrøder Christensen, Nanna 
Lindqvist, Mark Boakye Yiadom, Mikas Wesselgreen, Jill Dürke Bloch. Forrest: Christian Bather 
Hjorth, Anders Nørreslet Gimsing, Asser Lyngs Gregersen. Fraværende: Jakob Theisen, Marie 
Louise Rimestad.

Bagest: Kimmi Arnt Torp, Anne Sofie Stensballe, Sofia Moulvad Veranen, Vibeke Semstad, Jona
tan Jargil, Mads Lou Bendtsen, Mikkel Wesselgreen. I midten: Laura Forné Elkow, David Boakye 
Yiadom, Ditte-Marie Høegh Østergaard, Lærke Fritzbøger Christensen, Lars Martin Haukohl, 
Rebekka Faber. Forrest: Tobias Bonde Frost, Daniel Fløsser, Asbjørn Skou. Fraværende: Pi Jacob
sen.
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S.A
Bagest: Maria Lykke Andersen, Frederik Thon, Kjartan Blok, Jon Hestbech, Birthe Forst Jensen, 
Bue Bertelsen, Martin Reib Petersen, Frederik Korf Nørløv, Frederik Noltenius Busck. I midten: 
Leila Arnautovic, Silke Schmidt Witthøft, Frederik Bo Bojesen, Jonas Bruun, Sara Ørum Carstens, 
Helga Hubeck-Graudal. Forrest: Estrid Hein, Clara Bryld, Marie Adserballe, Cecilie demensen.

Bagest: Anders Tversted, Kristian Bauer, Marie Kvorning Veng, No Kampmann, Pia Urban Swart, 
Sara Krohn Deleuran, Sabina Gerzic, Sofie Strømgaard. I midten: Josefine Kampmann, Siv Mørch 
Jacobsen, Stina Marie Hasse Jørgensen, Nynne Bøje Ziegler, Anders Lange, Nana Schlosshauer 
Brandt Andersen. Forrest: Emil Krabbe Schjødt, Simon Rueskov Nielsen, Martin Højer Rasmussen, 
Stefan Thorsteinsson. Fraværende: Michala Borgen, Kasper Hwiid Lopdrup.
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6.A
Bagest: Nina Weimann, Aud Mørk Andersen, Peter Løv Jensen, Vibeke Semstad, Marie-Louise 
Soelberg Marstrand, Gunhild Fristrup Qvist, Tessa Nawrocki, Liv Bjerre. I midten: Jesper Nørre- 
slet Gimsing, William Hentze, Carl Emil Carlsen, Ida Ketscher, Kasper Bruun, Michael Bacher 
Hjorth, Julie Majfred. Forrest: Maya Flensborg Jensen, Anna Bisgaard-Nøhr, Jonas Kaas Grynberg.

6.B
Bagest: Tanja Østerfelt, Laura Kvorning Veng, Eline Haarder, Julie Bach-Køie, Majken Prip, Hen
rik Christensen, Jacob Riis Christensen, Marc O’Strit, Jane Petersen, Frederik Stensballe. 1 midten: 
Nicolai Larsen, Rebekka Mahler, Simon Klint Forchhammer, Sigge Aaberg Kæm, Mikkel Wolder 
Born, Andreas Nicolet. Forrest: Ida Grandjean, Kristoffer Thurøe, Maja Tønnesen. Fraværende: 
Mikkel Christian Hansen
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7.A
Bagest: Karen Raunkjær, Valdemar Hein, Maja Lodahl Johansen. Peter Andreas Hovring Høeg, 
Frederik Mondrup, Michael Hansen, Mike Bøgel, Mads Aagaard. I midten: Julia Kahan-Czamy, 
Stine Adserballe, Daniel Seidenfaden, Simone Bech Nielsen Thun, Sara Kåstrup-Olsen, Morten 
Quordrup Horn Pedersen. Forrest: Rikke Tscheming Kruhøffer, Stine Richards Skensved. Fra
værende: Nicolai Slaatto, Rasmus Rydstrøm-Poulsen, Cecilia Banfi, Therese Ibsen-Bjerget.

7.B
Bagest: Lone Buch, Toke Johansen, Frederik Sall, Christian Sophus Ehlers, Henrik Nissen, Christi
ne Thalsgård Jørgensen, Ditte-Marie Melvej Andersen, Sarah Vendelstrup- Hansted, Robin Reti 
Skovbye. I midten: Louis Patrick Alexander, Mira Jargil, Meia Kahlke, Sofie Busk Tønsberg, Wil
liam Danstrup, Ida Schlosshauer Brandt Andersen. Forrest: David Balslev-Clausen, Lin Krarup, 
Asger Tønnesen. Fraværende: Karen Elisabeth Sørensen, Rasmus de Neergaard.
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S.A
Bagest: Ole B. Andersen, Stig Zander Jensen, Casper Buntzen, Mikkel Mandrup Hansen, Anders 
Forchhammer, Jon Langeland, Dzenana Foric, Maria Rasmussen, Asta Hubeck-Graudal. 1 midten: 
Daniel Henschen, Dagmar Thomsen, Linnea Fosdal, Mads Bendiksen, Fie Welding Munck, Viktor 
Gammelgaard. Forrest: Andreas Rose, Jens Petersen Broberg, Sune Bjerre.

8.B
Bagest: Dorit Jeppsson, Anna Pepke, Cecilie Clausen, Iben Haaest, Monica Tallgren, Anne-Katrine 
Dam, Sanne Friis. Andreas Bovin, Lasse Borg, Jakob Jørgensen, Martin Gammelgaard. 1 midten: 
Jeppe Sønderby Christensen, Trine Trillingsgaard Pedersen, Johan B. Hanson, Lasse Vakgaard, 
Mads Grimstad, Anna Reinholt Bundgaard. Forrest: Magnus Lauesgaard, Thorbjørn Hubeck-Gra
udal, Simon Thyregod. Fraværende: Bojan Heranda.
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Skolens medarbejdere, august 1995
Bageste række: Laurids Dyrmose, Vreni Grane, Lars Hansen, Rudi Lopdrup, Karen Raunkjær, Annemarie 
Gudmand-Høyer, Stig Zander Jensen, Henrik Ravn Nissen, Jesper Jørgensen, Helge Kjær Nielsen.
Midterste række: Jane Petersen, Hanne Rasmussen, Dorit Jeppsson, Bolette Lahrmann, Else Dyrmose, 
Marianne Rhod Larsen, Ingerlise Dahl Andersen, Pia Urban Swart, Marianne Engelhardt, Tove Lykke Chri
stensen, Mette Wohlert, Jens Peter Mortensen, Vibeke Semstad.
Forreste række: Sussie Edelmann, Bente Wohlert, Vibeke Larsen, Kirsten Cort, Jørgen Cort, Michael Wahl 
Andersen, Lilian Schou Hansen, Birthe Forst Jensen, Maj-Britt Lindberg-Levin.
Fraværende: Henrik Christensen, Helle Holtens, Kirsten Monrad, Ulla Nedergaard.



Skolekredsens medlemmer, August 1995

Abildgård, Kaare, Bymarken 11 C, 4130 Viby Sj.
Abrahamsen, Per Morten, fotograf, Olufsvej 26, 2100 0. 31 38 23 38
Adserballe, Lars, adjunkt, og Janni,soc.rdgv. Esthersvej 18 A, 2900 Hell. 3161 18 05
Ammentorp, Michael, arkitekt, Ved Grænsen 7, 2000 E 38 71 78 09
Andersen, Aase og Arne, Vingevej 64, Ørum, 8830 Tjele. 86 65 21 29
Andersen, Allan Kjær, handelslærer, Ålholmvej 50, 2500 Valby 38 79 06 25
Andersen, Arme Marie, sygehj., Frederiksborggade 28, 1360 K. 33 15 86 94
Andersen, Bent, civ.ing.og Åse, afd.sygepl. Amagerbrogade 59, 2300 S. 32 95 96 76
Andersen, Birthe og Helmuth, Pilestræde 4, 1112 K. 33 91 28 30
Andersen, Finn Rønlov, civiling., Frilands Allé 10, 2500 Valby. 31 16 6161
Andersen, Henrik Priisholm, caféejer, Chr. Winthersvej 19, 1860 Frb. C. 31 22 26 60
Andersen, Ingerlise, lærer og Povl Dahl, Finsensvej 50 A, 2000 F. 38 88 88 98
Andersen, Karen, overlærer, Køgevej 13, 4672 Klippinge. 53 67 80 19
Andersen, Lone Mørk, Wilh.Marstrandsgade 29, 2100 0.31 38 42 32
Andersen, Lonnie Dybdal, lærerstud., Masnedøgade 6 D-01, 2100 0. 31 18 19 87
Andersen,.Michael Wahl, lærer, Pragtstjemevej 12, 2400 NV 39 69 60 04
Andersen, Ole Winckler, lektor, Sortedam Dossering 27, 2200 N. 35 36 55 10
Andersen, Peter Bysted, arkitekt, Nordkrog 18, 2900 Hellerup. 31 61 24 80
Andersen, Tage, ingeniør og Hanne Brandt, ergoterapeut, Eckersbergsgade 26, 2100 0.

31 42 33 04
Andersson, Steen, belysningsarb.,og Hanne, ass., Gothersgade 165, 1123 K.

33 1 1 49 30
Andreasen, Eigil, sognepræst, LI.Heddinge Præstegård, Rødvigvej 37, 4673 Rødvig. 

53 70 62 03
Andreasen, Henrik Wenzel, Masnedøgade 2 D, lejl.21, 2100 0. 39 29 89 66
Andreasen, Jette, sygepl., Dalen 9 B, 2860 Søborg. 31 67 22 24
Anthon, Eva Schmidt og Georg, Nørrebrogade 55, 2200 N. 31 39 68 16
Anthoni, Jane og Jørgen, kriminalass., Traps Allé 6, 2500 Valby. 36 46 83 36
Appel, Hanne og Jacob, Egernlunden 7, 3300 Frederiksværk. 48 71 31 70
Arnautovic, Uzeir og Najla, Tåsingegade 29, vær. 239, 2100 0. 39 29 95 37
Bachmann, Erik, eksp.sekr., Vodroffsvej 28, 1900 Frb. C. 31 21 07 58
Badse, Helle, adjunkt, Rathsachsvej 15, 1862 Frb. C. 31 31 47 27
Bak-Hansen, Anne, afd.leder, Eckersbergsgade 37, 2100 0. 35 26 29 73
Balle-Petersen, Poul, lektor, Sølvgade 30, 1307 K. 33 11 81 73
Balle-Petersen, Margaretha, etnolog, Sølvgade 30, 1307 K. 33 11 81 73
Balle, Thorstein, udd.leder, Kastanievej 13, 1876 Frb. C. 31 22 04 22
Balslev-Clausen, Erik, sognepræst, og Inger, cand.scient., A.F.Kriegersvej 5E,

2100 0.35 26 44 28
Balslev-Clausen, Peter og Elsebet, Ahlmanns Allé 14, 2900 Hell. 35 62 79 27
Banfi, Andreas, sceneinstruktør, Vodroffsvej 56 A, 1900 Frb. C. 35 37 80 14
Bang, Bodil, sproglærer, Mynstersvej 7 A, 1827 Frb.C. 31 24 30 39

135



Bang, Inger, overlærer, Fasanhaven 13, 2820 Gentofte. 31 65 27 01
Bang, Ole og Lisbeth Heine, Havnegade 35, 1058 K. 33 15 80 04
Bang-Jensen, Lene, lærer. Rudolph Berghsgade 18, 2100 0. 31 20 48 84
Bartholin, Hanne, tegner, Nygårdsvej 22, 2100 0. 31 20 27 70
Bauer, Flemming, kriminalass. og Karin, lab.tekniker, Lipkesgade 19, 2100 0.

35 26 21 66
Bech, Hans Jørgen, sem.adjunkt, Paludan Miillersvej 5, 1815 Frb. C. 31 21 15 17
Bech, Per, cand.psyk., Vodroffsvej 37, 1900 Frb. C. 31 23 90 65
Beck, Ann-Sofi og Erling Waage, tandlæge, GI.Kongevej 148, 1850 Frb.C. 31 21 25 15
Beck, Hans Jørgen, adjunkt, Paludan Miillersvej 5, 1815V312115 17
Begum, Shenaz, Jagtvej 219 D, 2200 N.
Bendiksen, Jørgen, arkitekt, og Kirsten, sygepl., Pragtstjernevej 5, 2400 NV

31 67 10 11
Bendtsen, Erik, adjunkt, Edward Falcks Gade 3, 1569 V 33 14 20 90
Benthien, Claes, direktør, Kronprinsessegade 60 C, 1306 K. 33 91 65 01
Bertelsen, Erik, advokat, Bülowsvej 28, 1870 Frb. C. 35 37 06 50
Berthelsen, Kirsten, Chr.Winthersvej 4 B, 1860 Frb. C.
Bijl, Lilian van der, biolog, Dalvangen 26, 2700 Brønshøj. 31 28 08 16
Bisgaard, Holger, arkitekt, Niels W. Gades Gade 14, 2100 0. 31 18 15 88
Bjergnæs, Gitte Løv, salgskonsulent, Ragnhildsgade 18, 2100 0. 31 29 31 45
Bjerre, Randi, sektionsleder, Stockholmsgade 37, 2100 0. 35 26 80 15
Bjørkøe, Jens Aage, forstander, og Marianne, skolebibliotekar, Øverødvej 24,

2840 Holte. 42 42 04 08
Bjørnestad, Lise Lotte, Holsteinsgade 23, 2100 0. 31 42 96 96
Bloch, Claus Dürke, kaptajn, Rigensgade 9 F, 1316 K. 31 15 05 14
Bloch, Solvej Dürke, jordmoder, Rigensgade 9 F, 1316 K. 31 15 05 14
Blok, Allan, konsulent, og Mari-Ann, redaktør, Upsalagade 12, 2100 0. 35 26 06 24
Boëtius, Susanne, cand.psyk., Østerbrogade 230, 2100 0. 31 20 91 33
Bojesen, Anne K., afd.sygepl., Peblinge Dossering 22, 2200 N. 35 37 54 17
Bojesen, Astrid, lærer, Vestre Fuglsangsvej 4, 4270 Hong. 53 55 33 10
Bojesen, Lone G., sygepl., Sct.Jacobsgade 3, 2100 0.31 38 65 45
Bojesen, Rasmus Bo, kok, Forchhammersvej 23 A, 1820 Frb. C. 31 21 75 75
Bojsen-Møller, Ida, fysioterpeut, Danstrupvej 15, 2100 0. 31 20 64 32
Borberg, Ulla, journalist, Frederiksgade 10, 1265 K. 33 14 04 23
Bording, Anita og Aksel, skoleleder, Strandvejen 8, 4673 Rødvig. 53 70 68 03
Bording, Rita og Tage, Østervang 79, 3400 Hillerød. 42 25 26 44
Bording,, Frede, Rosengade 3, lej. 234, 1309 K. 33 15 41 43
Borgen, Finn, fuldmægtig, cand. mag., Jagtvej 179, 2100 0. 31 29 43 02
Bom, Asmund, lektor, Dannebrogsgade 11, 1660 V 31 22 29 00
Born, Vibeke, kursusleder, Bernstorffsvej 148, 2900 Hellerup. 31 62 39 91.
Bossov, Søren Bille, Rekkendevej 43, 4720 Præstø
Bovin, Birgitte, mag. scient.soc., Valdemar Holmersgade 56, 2100 0. 31 20 04 56
Brander, Knud, og Birgit, Favrholmvænget 15, 3400 Hillerød. 42 25 56 55
Brandt, Preben, soc.overlæge og Lene, sygepl., Randersgade 9, 2100 0.31 38 66 27 

136



Bredsdorff, Niels, forsk.bibliotekar, Stestrup Oldvej 31, 4360 Kirke Eskildstrup.
53 48 06 02

Bregengaard, Per, lektor, Wesselsgade 2, 2200 N. 35 37 35 98
Bro, Susanne, soc.rådgv., St.Kongensgade 108, 1264 K. 33 13 65 81
Broberg, Svend Petersen, lektor og Jytte, sygepl., Kong Valdemarsvej 15, 2840 Holte.

45 80 42 76
Bruun, Jens, fuldmægtig, Espegårdsvej 22 A, 2880 Bagsværd
Bruun, Niels og Gitte, tandlæger, Gulkløvervej 3, 2400 NV 39 66 84 48
Bruun-Vierø, Inger Marie, Nordkrog 20, 2900 Hell. 31 62 01 38
Bryld, Claus, universitetslektor, og Clara, lektor, Frb. Allé 47, 1820 Frb.C. 31 24 35 42
Brylle, Jens, afd.leder, og Marianne, overass., Upsalagade 16, 2100 0. 31 42 48 20
Brøndum, Betina, stud., Fælledvej 11, 2200 N. 35 37 85 21
Buch, Mai, konsulent, Vesterled 20, 2100 0. 39 29 23 24
Buchhave, Jens, læge, Ole Olsens Allé 22, 2900 Hell. 31 62 20 12
Bundgaard, Else Marie og Kristian, sognepræst, Darum, 6740 Bramminge.

75 17 92 20
Bundgaard, Henrik, lærer, Stestrup Old 28, 4340 Tølløse, 59 18 50 58
Bundgaard, Niels, lektor, Amalie Skrams Allé 8, 2500 Valby. 36 46 04 36
Buntzen, Hanne, lærerstud.Ågade 92, 220 N. 31 39 30 78
Busch, Christian Juul, cand.theol., St. Kannikestræde 8, 1169 K. 33 14 01 83
Busck, Helle, soc.rdgv., Blågårdsgade 5, 2200 N. 31 39 51 49
Bøegh, Henrik, fotograf, Blegdamsvej 70, 2100 0.31 35 39 07
Bøgel, Hans, matros, Nygårdsvej 15, 2100 0. 39 29 67 96
Carlé, Anne-Grete, udv.kons. Skydebanegade 24, 1709 V 33 25 80 70
Carlsbæk, Jens Fisker, konsulent, Nansensgade 72, 1366 K. 33 13 06 88
Carlsbæk, Kirsten Bethelsen, apoteksass., Frederik Vs Vej 13,lej. 1,2100 0.

35 36 50 75
Carlsen, Morten, musiker, Kjeld Langesgade 8, 1367 K. 33 14 07 11
Carlson, Susanne, konsulent, Stockholmsgade 25, 2100 0. 31 38 33 06
Carstens, Bo, sekretariatschef, Sølvgade 104, 1307 K. 33 12 33 25
Christensen, Anders, sektionsleder, Trekronergade 84, 2500 Valby. 31 16 96 30
Christensen, Frank, præst. Tilde Riis, Søndermarksvej 9, 2500 Valby. 31 16 61 25
Christensen, Henrik, lærer, Brandvænget 56, 2640 Hedehusene. 46 56 17 47
Christensen, Karen, børne- og ungdomskonsulent, Vodroffsvej 28, 1900 Frb.C.

31 21 07 58
Christensen, Lise Tvorup, lærerstud., Holsteinsgade 12 A, 2100 0. 35 26 53 68
Christensen, Margrethe, kontorass., Abildgårdsgade 33, 2100 0. 35 26 62 09
Christensen, Michael Eske, sælger, Harsdorffsvej 5 B, 1874 Frb.C. 31 21 89 89
Christensen, Niels, programmør, Mellemvangen 23, 2700 Brh. 31 80 20 73
Christensen, Per, bygn.konstr., Jagtvej 59 A, 2200 N. 31 85 72 16
Christensen, Susanne Søborg, indkøbschef, Hildursgade 12, 2100 0. 31 18 64 73
Christensen, Torben, kunstmaler, Fælledvej 14, 2200 N. 35 36 70 12
Clausen, Dorthea, cand.tech.soc., Nordkrog 25, 2900 Hellerup. 31 62 72 99
demensen, Marianne, tandlæge, Engelstedsgade 9, 2100 0. 31 20 99 41
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Cold, Niels Henrik, statistiker, Arendalsgade 4, 2100 0. 35 43 30 70
Cuculiza, Maria, journalist, Ø.Farimagsgade 12, 2100 0. 31 42 55 59
Czarny, Wlodzimierz, Torsinde bygade 15, 2635 Ishøj
Dahl, Agnete, sygeplejeass.,Tjørnevej 15, 3600 Frederikssund. 47 38 45 56
Dahl, Gunvor, læge, Bernstorffsvej 195, 2920 Charl. 31 63 98 05
Dahl, Knud Erik, journalist, N.J.Fjords Allé 6, 1957 Frb. C. 31 39 39 02
Dahl, Mette, Udsigtsbaken 15, 34 60 Birkerød
Dal, Kristine Haugaard, Madvigs Allé 7, 1829 Frb. C. 31 24 87 67
Dalgas, Henrik, afd.leder, og Annemarie, ass.,Valbygårdsvej 29 B, 2500 Valby.

36 30 23 42
Dalsgaard, Per H., bankfuldm., og Nina Berth, stud.soc.pæd., Aldersrogade 56, 

2200 N. 35 82 02 86
Dam, Grethe og Jens, cand.jur., Rostgårdsvej 29, 2700 Brønshøj. 31 28 42 15
Damsholt, Torben, og Nanna, Løngangsstræde 24, 1468 K. 33 13 30 31
Danstrup, Peter, musiker, og Anne-Gro, cand.mag.. Rymarksvej 20, 2900 Hell.

31 61 13 50
Deleuran, Jeff, cand.theol., og Mette, lærer, Bogensegade 11,2100 0. 35 26 32 95
Drivsholm, Anne Mette Bo, scenograf, Set. Annæ Plads 22, 1250 K. 33 13 03 09
Dyg, Steen, kemiingeniør, Haregabsvej 4, Esbønderup Skovhuse, 3200 Græsted.

42 29 05 45
Dynesen, Claus, direktionssekr., og Helle, sygepl., Ryesgade 9, 2200 N. 31 39 73 60
Dyrmose, Else og Laurids, pedel, Øster Søgade 88, 2100 0. 31 38 42 09
Ebberup, Palle K., arkitekt, Frederiksgade 10, 1265 K. 33 14 04 23
Ebbesen, Karsten og Bodil, J. A. Schwartsgade 29, 2100 0.
Edelmann, Sussie, børnehavekl.leder, Koldinggade 41,2100 0. 31 38 11 30
Edeltoft, Niels, arkitekt, Valdemar Holmersgade 21, 2100 0. 39 27 70 20
Edsberg, Pia, bh.leder, Biilowsvej 30 A, 1870 Frb. C. 35 37 25 30
Edwards, Sarah, Arendalsgade 4, 2100 0. 35 43 30 70
Ehlers, Dorte, cand.mag., Willemoesgade 45, 2100 0. 31 42 90 38
Ehlers, Søren, Classensgade 33, 2100 0.
Ehrenfels, Michael von, stud, psyk., Drejeøgade 8, 2100 0. 31 29 27 01
Ekmann, Grethe, sygeplejelærer, Valdemar Holmersgade 51,2100 0. 31 20 56 61
Elbæk, Ole, gårdejer, Tomsgårdsvej 4, 4672 Klippinge. 53 67 80 53
Elkow, Mogens, Valdemar Holmersgade 60, 2100 0. 31 29 67 29
Engelbrecht, Tine, kostymier, Ryesgade 9, 2200 N. 35 37 50 15
Engelhardt, Marianne, sekretær, Strandgade 43, 1401 K. 32 95 18 04
Eriksen, Flemming Broholm, varmemester, Janni, sygehj., Amagerbrogade 18,

2300 S. 31 57 28 47
Eskjær, Johannes, kgl. kapelmusicus, Arendalsgade 1, 2100 0. 35 26 82 17
Faber, Adam J., kgl.opera-repetitør, Peblinge Dossering 46, 2200 N. 31 39 44 54
Falck, Lene, skuespiller, Lipkesgade 7, 2100 0. 31 38 46 38
Fejerskov, Peter, vinhandler, Rømersgade 7, 1362 K. 33 11 04 41
Flensborg, Hanne, cand.mag., Ø.Farimagsgade 45 B, 2100 0.31 38 56 30
Fløsser, Hanne, systemkonstruktør, Ryesgade 115, 2100 0. 35 43 91 53
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Fløsser, Janos, 0. Farimagsgade 79, 2100 0. 35 26 95 13
Forchhammer, Arme-Edith, lærer, Frilands Allé 10, 2500 Valby. 31 16 61 61
Forchhammer, Birgit, arkitekt, Strandboulevarden 29, 2100 0. 35 43 40 09
Foric, Enisa, Tåsingegade 29,vær,217, 2100 0. 39 29 95 37
Forné, Dorthe, Valdemar Holmersgade 60, 2100 0. 31 29 67 29
Fosdal, Tine, internatsleder, Nørrebrogade 45 A, 2200 N. 35 37 79 89
Frahm, Anja, EDB-projektmedhj., Christiansmindevej 24, 2100 0. 31 18 40 92
Frederiksen, Anna-Lis Jo, skuespiller, Jagtvej 207, 2100 0. 31 20 54 57
Fremming, Bolette og Carsten, skibsingeniør, Vasehøjvej 5, 2920 Charl. 31 64 17 26
Friis, Erik, stud.theol., H. Schneeklothsvej 7, 2000 F. 31 87 34 78
Friis, Sigrid Hornshøj og Mogens, økonomichef, Holsteinsgade 49, 2100 0.

31 38 66 08
Frithjof, Birgit, sygehj. Tagensvej 165, 2400 NV 35 82 54 04
Frost, Peter, værktøjsmager, Birkehøj 9, 2900 Hell. 31 62 63 44
Fuglebæk, Jørgen og Jette, Tølløsevej 2 A, 4330 Hvalsø. 46 40 93 03
Fürst, Michael, sygepl., Peblinge Dossering 22, 2200 N. 35 37 54 17
Gammelgaard, Ellen, korrespondent, Valdemar Holmersgade 21, 2100 0.

39 27 70 20
Gammeltoft-Hansen, Hans, professor, dr.jur., Suomisvej 8, 1927 Frb. C. 31 39 23 19
Gasparski, Lisbeth, arkitekt, Islands Brygge 29, 2300 S. 31 54 68 05
Geisler, Ole, miljøkonsulent, Set. Annæ Plads 22, 1250 K. 33 13 03 09
Gerzic, Sead og Samila, Tåsingegade 29, vær. 206, 2100 0. 39 29 95 37
Gimsing, Peter, læge, Strandøre 13, 2100 0. 31 20 57 53
Ginman, Stina, Nr.Farimagsgade 7 A, 1364 K. 33 32 32 70
Gjerdevik, Niels Erik, billedkunstner, Jens Juelsgade 24, 2100 0. 31 38 17 90
Gotfredsen, Eva og Kurt, Øster Farimagsgade 32, 2100 0. 31 42 63 72
Gram, Jørn Peter, sagsbehandler, Abildgårdsgade 33, 2100 0. 35 26 62 09
Grambye, Anina, ergoterapeut, Trekronergade 84, 2500 Valby. 31 16 96 30
Grane, Vreni og Leif, professor, dr.theol., St. Kannikestræde 2, 1169 K. 33 15 99 16
Granjean, Adam, Kirstinedalsvej 14, 2000 F.
Graudal, Niels, læge, Rosenvængets Allé 15, 2100 0. 31 42 53 85
Gravgaard, Jørgen og Anne-Mette, Øster Søgade 84, 2100 0. 31 42 36 83
Gregersen, Peter, sociolog, Herredsvej 20 B, 2820 Gentofte. 39 76 02 94
Greve, Anni, sociolog, Øster Søgade 30, 1357 K. 33 93 97 76
Grubb, Charlotte, cand.phil., Eckersbergsgade 43, 2100 0. 35 26 36 50
Grunwald, Jesper, redaktør, Slagelsegade 14, 2100 0:
Grunwald, Lone, lærer, Nørrebrogade 55 A, 2200 N. 31 39 63 28
Grunwald, Tina, coustumier, Nørrebrogade 55, 2200 N. 35 37 10 65
Grynberg, Marck, Westend 5, 1661 V 31 24 66 65
Grønvold, Mette, lektor, FI. Schneeklothsvej 7, 2000 F. 31 87 34 78
Graae, Susanne, operasanger, Suomisvej 8, 1927 Frb. C.
Gudmand-Høyer, Annemarie, lærer, Jacob Appels Allé 16, 2770 Kastrup.

31 51 18 02
Guldbrandsen, Niels og Marianne, Hjalmar Brantings Plads 4, 2100 0. 31 38 11 22 
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Halby, Niels Jørgen, arkitekt, Forchhammersvej 11, 1920 Frb. C. 31 21 21 03
Hamer, Josef, montør og Eva, læge, Vigerslev Allé 38, 2500 Valby. 31 16 45 06
Handberg, Jeppe, socialrådgiver, Øster Søgade 94, 2100 0. 31 38 19 61
Hansen, Anette, Nansensgade 35, 1366 K. 33 32 82 11
Hansen, Anne Claudi, fuldmægtig, Sortedam Dossering 27, 2200 N. 35 36 55 10
Hansen, Asger Verner, stud., Set. Hansgade 30 A, 2200 N. 31 35 26 25
Hansen, Bjørn Elmhøj, cand.phil., Olufsvej 11, 2100 0. 35 26 22 32
Hansen, Carl Hangaard, akademiingeniør, Lærkebakken 7, 2400 NV 31 60 12 53
Hansen, Inge Schjødt, kontorfunkt., Lærkebakken 7, 2400 NV 31 60 12 53
Hansen, Joy, sygeplejelærer, Vesterbrogade 117, 1620 V 31 21 20 51
Hansen, Keld, EDB-medarb. Rudolph Berghsgade 18, 2100 0. 31 20 48 84
Hansen, Lars, lærer, Hejnstrupvej 85, Gundsømagle, 4000 Roskilde. 46 73 15 70
Hansen, Lilian Schou, lærer, Plantagevej 16, 3460 Birkerød. 42 81 66 84
Hansen, Peter Ulstrup, stud., og Vesna, stud., Aldersrogade 45 C, 2200 N.

31 85 90 09
Hansen, Preben Mandrup, lærer, Biilowsvej 14 B, 1870 Frb. C. 31 24 87 24
Hansen, Søren, Neelsvej 16, 2791 Dragør. 32 53 00 56
Flansen, Thomas Johan, Landskronagade 6, 2100 0
Hanson, Dorte, kontorass., og William Westervelt, ass., Øster Søgade 102,

2100 0.31 42 02 50
Harbou, Helle, Brumleby, Blok 465.1, 2100 0. 35 26 85 28
Hasselbalch, Bo, lærer, Prinsesse Maries Allé 9, 1908 V 31 23 75 35
Hassing, Rudy Kurt, sceneinstruktør, Biilowsvej 30 A, 1870 Frb. C. 35 37 25 30
Hauer-Jensen, Annette, adjunkt, Steenstrups Allé 17, 1924 Frb. C. 35 37 39 73
Haukohl, Elisabeth og Henrik, arkitekt, Marskensgade 10. 2100 0. 31 38 78 15
Have, Gert, politiass., Sortedam Dossering 59 D, 2100 0. 35 37 46 01
Have, Marianne, konsulent, Kastelsvej 9, lej.3, 2100 0. 35 26 46 69
Hawes, Paul, lærer, Blågårdsgade 33, 2200 N. 35 37 89 81
Hegermann-Lindencrone, Birgitte, cand.mag., Abildgårdsgade 20, 2100 0.

35 26 16 76
Hein, Vibeke, mag.art., og Hans Ole, læge, Svanemøllevej 32, 2100 0. 31 29 03 00
Helweg, Peter, politiass., og Regitze, sygepl., Strandboulevarden 9, 2100 0.

31 38 82 28
Hempler, Gudrun og Flans Aage, Abildgårdsvej 47,Sorgenfri, 2830 Virum.

45 85 52 41
Henderson, Carolin, sanger, St.Regnegade 3, 1110 K. 33 13 13 57
Henriksen, Søren Birger, direktør, Ø.Farimagsgade 12, 2100 0. 31 42 55 59
Henschen, Eva, museumsinspektør, Eckersbergsgade 30, 2100 0. 35 26 04 95
Hentze, Ingrid, lærer, og Arne, adjunkt, Voldmestergade 38, 2100 0. 35 26 64 28
Hentze, Peter, kunstmaler, Holbergsgade 19, 1053 K. 33 1 1 58 88
Herenda, Rusmil og Vesna, Tåsingegade 29, vær. 426, 2100.39 29 96 57
Hernandez, Adriana, keramiker, Cypemvej 1, 2300 S. 31 55 50 49
Hervik, Peter, antropolog, og Lisbeth, mag.scient, Blegdamsvej 86, 2100 0.

35 26 77 79
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Hestbech, Grethe og Jens, lektorer, GI. Kongevej 19, 1610 V 31 24 85 97
Hjerming,.Anders, fotograf og Maiken, sygepl. Holsteinsgade 5, 2100 0. 31 42 63 65
Hjorth, Ebba, ordbogsleder, Kastanievej 13, 1876 Frb. C. 31 22 04 22
Hjorth, Ingrid og Anders, lærere, Sixtusvej 26, 2300 S. 31 59 92 78
Holmegaard, Jeanet, pædagog, Landskronagade 5 C, lej. 5, 2100 0. 31 20 23 28
Holmen, Marianne, cand.mag., Birkevang 191,2700 Brønshøj. 31 80 06 03
Holmenlund, Jørgen Rosengaard, EDB-konsulent, og Anette, designer,

Nørrebrogade 148, 2200 N. 31 85 07 55
Holmgren, Lennart Bo, afd.chef, Äboulevard 1, 1635 V. 31 35 62 80
Holst, Gurli, Elmelundevej 11,4780 Stege, 55 81 38 75
Holst, Helge, Bjørnsonsvej 6, 2500 Valby.
Holtens, Helle, lærer, Kærstykkevej 57, 2650 Hvidovre. 36 78 30 10
Horsens, Karen, Domprovstegården, Kirkepladsen 4, 4000 Roskilde. 42 35 08 74
Hubeck, Berit, læge, Wiedeweltsgade 56, 2100 0. 35 26 63 23
Hugod, Carl, overlæge, og Hanne, sygeplejerlærer, Nordkrog 13, 2900 Hell.

31 62 16 56
Hunt, Anthony J.C., Fælledvej 11, 2200 N. 35 37 00 18
Høeg, Janni Hovring, sygepl., Hartmannsvej 44, 2920 Charl. 39 62 15 67
Høeg, Kristian, præst, Hartmannsvej 44, 2920 Charl. 39 62 15 67
Høhne, Lis, fysioterapeut, Vennemindevej 13, 2100 0. 31 20 43 82
Højer, Ase, billedmaler, Blegdamsvej 70, 2100 0. 31 35 39 07
Hørup, Bente, cand.psyk., Niels W. Gades Gade 45, 2100 0. 31 20 17 50
Haaest, Erik, redaktør, redaktør, Nr.søgade 31 A, 1370 K. 33 11 03 75
Haaland, Tarjei, campaigner, Granparken 103, 2800 Lyngby. 45 88 13 15
Haaning, Jytte, lærer, Biilowsvej 14 B, 1870 Frb. C. 31 21 16 20
Haar, Erik, el.install., og Lene, hj.sygepl., Manøgade 4, 2100 0. 31 20 07 08
Haarder, Birgitte, lærer, og Bertel, M.F., A. L. Drewsensvej 4, 2100 0. 31 38 13 23
Haastrup, Ellen, Gråbynkevej 36, 2700 Brh. 31 28 52 62
Haastrup, Kirsten, lektor, Pile Allé 19 A, 2. th., 2000 F.
Haastrup, Lars, seminiarielektor, Dalsø Park 106, 3500 Værløse. 42 48 23 60
Ibsen-Bjerget, Søren, tandlæge, Høyensgade 8, 2100 0. 35 26 95 04
Ifversen, Suzanne, børnehavelærer, Læssøesgade 16 A, 2200 N. 31 39 19 75
Ingstrup, Mads Høgh, læge, Wiedeweltsgade 55, 2100 0. 31 38 19 37
Iversen, Tommy, akupunktør, Landskronagade 5 C, lej. 5, 2100 0. 31 20 23 28
Jacobsen, Arthur, prof.idrætsudøver, Bartholinsgade 3, 1356 K. 33 12 22 82
Jacobsen, Birger, lærer, Nordkrog 25, 2900 Hellerup. 31 62 72 99
Jacobsen, Kim Mørch, LI. Højbrøndsstræde 20, 4000 Roskilde. 46 32 16 56
Jacobsen, Lilian, læge, Ørevadsvej 24, 2400 NV 31 80 18 79
Jacobsen, Peter, læge, Sortedam Dossering 23, 2200 N. 35 37 56 45
Jacobsen, Søren, Oehlenschlægergade 38, 1663 V 31 22 45 14
Jacobsen, Sten, lektor, Biilowsvej 32 B, 1870 Frb. C. 31 35 03 58
Jacobsen, Torben, lektor, Eckersbergsgade 30, 2100 0. 35 26 04 95
Jæger, Vita, overlærer, og Jørgen, lektor, Solvangsvej 22, 2600 Glostrup.

43 96 91 71
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Janell, Pia, lærer, Rialtovej 14, 2300 S. 31 59 99 61
Jansson, Peer, børnepsykiater, Åløkkevej 16, 2720 Vanløse. 38 88 66 47
Jargil, Ulla, designer, og Jesper, filminstruktør, Eckersbergsgade 20, 2100 0.

31 38 4341
Jensen, Annemette, Carit Etlarsvej 7, 1814 Frb. C. 31 22 42 18
Jensen, Annette Nymark, Lindevej 3, 1877 Frb. C. 33 25 18 04
Jensen, Birgit Thøt, skuespiller, Willemoesgade 17, 2100 0. 35 26 71 17
Jensen. Birthe og Thorkild Birk, Krusebækvej 2, 4654 Faxe Ladeplads
Jensen, Birthe Forst, lærer, Røntoftevej 7, 2860 Søborg. 39 69 01 99
Jensen, Hanne Birgitte, Strandparksvej 6, 2900 Hell. 31 62 76 58
Jensen, Helle Moe, lærer, Rømersgade 7, 1362 K. 33 11 04 41
Jensen, Ina Hedegaard, læge, Aboulevard 1, 1635 V. 31 35 62 80
Jensen, Jørgen Cort, skoleleder, og Kirsten, lærer, Øster Søgade 88, 2100 0.

35 26 30 89
Jensen, Jørgen, universitetslektor, Steenstrups Allé 17, 1924 Frb. C. 35 37 39 73
Jensen, Marianne Truels, adjunkt, Lyøvej 8, 2000 F. 31 86 64 33
Jensen, Per, Havnegade 43, 1058 K. 33 14 05 21
Jensen, Per Vagn, kontorchef, Engelstedsgade 9, 2100 0. 31 20 99 41
Jensen, Poul Werner, postarb., og Nina, lektor, Dalgas Boulevard 29, 2000 F.

36 46 92 80
Jensen, Steen Adlet, direktør, Masnedøgade 2 E-22, 2100 0. 39 29 74 96
Jensen, Stig Zander, lærer, Carit Etlarsvej 7, 1814 Frb. C. 31 22 42 18
Jensen, Susanne Asferg, læge, Bartholinsgade 3, 1356 K. 33 12 22 82
Jensen, Troels Toftkjær, lærer, Kildevældsgade 25, 2100 0. 31 29 37 46
Jeppsson, Dorit, lærer, Strandvejen 731, 2930 Klampenborg. 31 63 68 84
Jepsen, Grethe Trøjgaard, pædagog, Korsgade 43, 2200 N. 35 37 35 25
Jepsen, Poul, vognmand, Korsgade 43, 2200 N. 35 37 35 25
Jermiin, Sidsel, sygepl., Ved Klostret 6, 2100 0. 31 20 11 00
Jespersen, Bjarne Leonhardt, musiker, Østerbrogade 230, 2100 0. 3 1 20 91 33
Jessen, Jytte, lærer, Sølvgade 30, 1307 K. 33 93 72 62
Johannesson, Torben, civ.ing., Vennemindevej 23, 2100 0. 31 20 10 88
Johansen, Anja, soc.pæd. Ovengaden oven Vandet 34 A, 1415 K. 31 57 37 43
Johansen, Keld Hyllested, civilingeniør, og Kirsten, overass., J.E.Ohlsensgade 18, 

2100 0. 31 42 70 41
Johansen, Kurt Kolbjørn, fotograf, Vodroffslund 1, 1914 Frb.C. 31 24 49 05
Johansen, Tove og Niels, sognepræst, Agnetevej 21, 2740 Skovlunde. 44 94 95 55
Jürgensen, Per, programmør, Abildgårdsgade 27, 2100 0. 35 26 52 75
Jølving, Conni, cand.scient., Stenosgade 5, 1616 V. 31 21 21 04
Jørgensen, Anders Bolt, ingeniør, Røntoftevej 19, 2860 Søborg
Jørgensen, Anne Thalsgaard, læge, Tagensvej 32, 2200 N. 31 83 43 31
Jørgensen, Henrik, billedkunstner, Ryesgade 71, 2100 0. 31 39 25 93
Jørgensen, Jens, journalist, Dalgas Boulevard 117, 2000 F. 38 88 50 82
Jørgensen, Jesper, skoleassistent, Høffdingsvej 22, 2500 Valby. 36 46 66 51
Jørgensen, Peter, cand.scient. Asgårdsvej 19, 1811 Frb. c. 31 23 60 83
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Kahan, Zofia, arkitekt, Olfert Fischersgade 46, 1311 K. 33 93 47 09
Kahlke, Anne, arkitekt MAA., Rosenvængets Allé 5, 2100 0. 35 43 30 44
Kahlke, John, advokat, Vintappervej 2, 2800 Lyngby. 45 93 32 54
Kampmann, Henrik, kunsthandler, Gothersgade 31, 1123 K. 40 30 50 53
Kampmann, Jan, magister, Eckersbergsgade 7, 2100 0. 35 43 10 91
Kampp, Gunna, socialrådgiver, Ågade 90, 3.th., 2200 N. 31 35 45 78
Kappel, Gerd, musiker, Sortedam Dossering 29, 2200 N. 35 37 75 09
Kappel, Mogens, tandlæge, Abildgaardsgade 30, 2100 0. 35 26 01 43
Ketscher, Lis, cand.psyk., Korsgade 3, 2200 N. 35 37 47 33
Kjærbølling, Anne og Niels Erik, maskinmester, Koralvej 28, 2650 Hvidovre.

36 78 72 07
Kjærholm, Krestine, væver, J.A.Schwartzgade 5, 2100 0. 35 43 35 39
Klausen, Birgitte, adjunkt, N. J. Fjords Allé 6, 1957 Frb. C. 31 39 39 02
Kleivan, Nina Maria, kunstmaler, Fælledvej 14, 2200 N. 35 36 70 12
Klint, Lars, arkitekt, Kleinsgade 6, 1633 V 35 36 66 56
Kloster, Birgit og Eigil, overlærer, Nørregårdsvej 18, Allerslev, 4320 Lejre.

46 48 03 40
Klysner, René, læge og Anne-Marie, lærer, Kastelsvej 4, 2100 0. 31 38 42 28
Knudsen, Lisbet, sygepl., Åløkkevej 16, 2720 Vanløse. 38 88 66 47
Knudsen, Yvonne, hj.hjælper, Bellahøj 5, lej. 2, 5. 2700 Brh. 31 60 81 30
Kolding, Per, ing., Lipkesgade 7, 2100 0. 35 26 14 64
Korf, Anne Sofie, St. Regnegade 26 A, 1110 K. 33 15 70 12
Krabbe, Ursula, stoftrykker, Traverbanevej 1,2920 Charl. 31 63 31 70
Kraft, Bjarne, dykker, Vognmandsmarken 12, 2100 0. 31 18 62 02
Kragh-Jacobsen, Hans, forfatter, Sixtusvej 24, 2300 S. 31 55 44 48
Kragh-Jacobsen, Søren, filminst., Overgaden oven Vandet 22, 1415 K. 32 95 22 33
Krarup, Michael, arkitekt, Ryesgade 9, 2200 N. 35 37 50 15
Krarup, Ruth og Thure, Bispebjeg Parkalle 19, 2400 NV
Kristensen, Hasse, økonom, Stockholmsgade 37, 2100 0. 35 26 80 15
Kristoffersen, Bess, tekstil designer, Carl Johansgade 4, 2100 0. 35 26 93 85
Krogh, Gitte, lærer, Titansgade 3 B, 2200 N. 31 81 58 20
Kromann, Inger Margrethe, Ellinorsvej 11, 2900 Hellerup. 31 64 33 95
Kromann, Niels Henrik, stud.jur., Ryvangs Allé 18, 2100 0.
Kruhøffer, Peter, civilingeniør, Nansensgade 43, 1366 K. 33 13 09 64
Kusk, Maj-Britt, bibliotekar, Guldbergs Plads 2, 2200 N. 31 35 33 64
Kvist, Anne Kirstine, Maltvej 5, Askov Højskole, 6600 Vejen, 75 36 74 16
Kvist, Marianne, stud.mag., Hjorthøj 18, 2800 Lyngby. 45 88 02 17
Kvorning, Sisse Berit, skuespiller, Øster Søgade 82, 2100 0. 35 26 64 75
Kyndesen, Mona, Reventlowsgade 12, 1651 V 31 21 58 75
Kærn, Gunhild Aaberg, keramiker, Marstrandsgade 41,2100 0. 31 42 25 02
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Vakgaard, Kim, direktør, Østbanegade 15, 2100 0. 31 42 21 03
Vendelstrup, Karen, sygepl., Vognmandsmarken 12, 2100 0.31 18 62 02
Veng, Per E., kor- og orkesterchef, Rosenørns Allé 18, 1634 V 35 36 79 00
Veranen, Raimo, kunstner, Bartholinsgade 3, 1356 K. 33 12 80 09
Vestergaard, Lise, forstander, Bülowsvej 14 B, 1870 Frb. C. 31 24 87 24
Vierø, Arne, civilingeniør, Nordkrog 20, 2900 Hellerup. 31 62 01 38
Vierø, Marie Louise, Nordkrog 20, 2900 Hell.
Vural, Layla, Sjællandsgade 19, 2200 N. 31 39 00 01
Vaaben, Kirsten, violinist, Ved Grænsen 7, 2000 F. 38 71 78 09
Waagstein, Lene, cand.mag., Magistervej 58, 2400 NV 31 83 59 10
Wang, Niels, kaptajnløjtnant, Hornemannsade 11,2100 0.31 18 31 48
Warring, Birgitte, dommerfuldm., Humlebækgade 27, 2200 N. 31 19 70 02
Weidlich, Birthe og Jørgen, ingeniør, Nørregårdsvej 170, 2610 Rødovre. 31 70 28 18
Weidlich, Jens Chr., Odins Tværgade 6, 2200 N
Weidlich, Tusse, Tjørnevangen 5, 2700 Brh.
Weir, Erik, journalist, Lipkesgade 7, 2100 0.31 38 46 38
Wendelboe, Inge Bonde, ergoterapeut, Solvænget 7, 2100 0. 31 29 43 47
Wesselgreen, Kenn og Ingelise, sygehj., Tuborgvej 228, 2400 NV 31 85 06 63
Wieth, Julie, skuespiller, Ryesgade 124 A, 2100 0. 35 26 25 86
Witthøft, Lone, håndarb.lærer, Borgm. Jensens Allé 1, 2100 0. 31 42 92 06
Wohlert, Bente, børnehaveklasseleder, Østerbrogade 140, 2100 0.31 38 26 06
Wohlert, Mette, lærer, Gammel Kongevej 152 B. 1850 Frb. C. 31 23 13 02
Wolfsberg, Stig, Stægers Allé 24, 2000 F. 31 19 50 54
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Wolkind Heidi, pæd.stud., Hjortøgade 8, 2100 0. 31 20 77 69
Wright, Ane og Albert, Rosenvængets Allé 43, 2100 0. 31 38 02 43
Yiadom, Nina Boakye, Marskensgade 23, 2100 0.31 38 41 35
Ziegler, Niels Bøje, grafisk formgiver, og Helen, børnehavepæd., Nørager Plads 5,

2720 Vanløse. 38 79 20 90
Øland, Anne, Ryvangs Alle 58, 2900 Hell.
Ørum, Bente, konsulent, Sølvgade 104, 1307 K. 33 12 33 25
Østerfelt, Marie, sygehj., Aldersrogade 54, 2200 N. 31 81 37 89
Østergaard, Bella Helena, soc.rdg., Højlandvangen 15, 2700 Brh. 31 60 14 61
Østergaard, Poul Høegh, journalist, Højlandvangen 15, 2700 Brh. 31 60 14 61
Østrup, Anne, pædagog, Venusvej 1,2860 Søborg. 31 67 93 65
Aagaard, Knud Palle, miljøinspektør, Humlebækgade 27, 2200 N. 31 19 70 02
Aagaard, Malene, korrespondent, Sorgenfrigade 11, 2200 N. 35 82 20 91
Aagaard, Tine, bibliotekar, Tschernings Allé 7, 2500 Valby. 31 16 14 24
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Vedtægter for
Foreningen Bordings Friskoles Venner

§ 1. Foreningen har til formål at støtte Bordings Friskole ved at stille sine 
midler til rådighed for skolen enten i form af bidrag eller lån.
§ 2. Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tidligere elever i 
Bordings Friskole, tidligere elever og andre i skolen interesserede.
§3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales kvartalsvis/halv- 
eller helårligt. Medlemmer kan tegne sig for et højere kontingent end det på 
generalforsamlingen fastsatte. Bestyi elsen kan fastsætte et lavere kontingent for 
unge under uddannelse.

§ 4. Generalforsamlingen er: foreningens højeste myndighed. Ordinær gene
ralforsamling afholdes hvert år inden skoleårets slutning i forbindelse med sko
lens generalforsamling. Dagsorden på generalforsamlingen skal indeholde føl
gende punkter: Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning. Kassereren 
aflægger beretning. Fastsættelse af kontingent. Forslag. Valg af bestyrelses
medlemmer, revisorer og suppleanter. Eventuelt. - Generalforsamlingen vælger 5 
bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 
og 3 medlemmer årligt. Endvidere vælges hvert år 2 revisorer samt 1 bestyrel
sessuppleant og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Ekstraordinær ge
neralforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes se
nest 1 måned efter, at mindst J/s af foreningens medlemmer skriftligt har stillet 
krav herom til bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekre
tær og kan nedsættte udvalg eller overdrage enkeltmedlemmer særlige opgaver.
§ 6. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kassererens arbejde, herunder 
anbringelse af foreningens midler. På foreningens konto i bank og på giro skal 
kun kunne hæves mod kvittering af formand og kasserer i forening. Foreningens 
regnskabår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 7. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemme
flerhed, dog kræves til ændring af disse vedtægter, at mindst "/:: af de mødte 
stemmer herfor. I tilfælde af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens 
opløsning kan Vs af foreningens medlemmer kræve en sådan beslutning fore
lagt en ekstraordinær generalforsamling med dette eller de nævnte punkter på 
dagsordenen.
§ S. 1 tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens midler til fordel 
for Bordings Friskole.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. maj 1975 med ændring den 
20. marts 1979.




