
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


M. Mørks Skole
(W. STENBERDT)

FORBERE DELS E S S KOLE i »
MELLEM- & REALSKOLE

HILLERØD 19 5 5



M. MØRKS SKOLE
(W. STENBERDT)

FORBEREDELSESSKOLE 
MELLEM- & REALSKOLE

Ord i mund og skrift i bog 
skal vor ungdom lære: 
ret at bruge kraft og sprog, 
livet til Guds ære;
da vor manddom, klog og stark, 
svare skal til navnet, 
krone skolens ungdomsværk, 
vise det har gavnet.

Grundtvig.

C. NORDLUNDES BOGTRYKKERI 
OSWALD TERKELSEN

HILLERØD



Skolens bygninger 1955



Mørks Skole blev grundlagt den 2. september 1895 af 
Marie Mørk, som bistået af søstrene Eva Mørch og Gudrun 
Mørch ledede den indtil skoleårets afslutning 1930, da det 
blev vor opgave at føre værket videre.

Året 1955 er således på forskellig måde et mærkeår, hvilket 
kan give god grund til at kaste et blik over tiden, der svandt, 
og prøve at give et kig ind i fremtiden, hvor tåget og skyet 
denne fremtid end kan være for os.

Marie Mørk var en stærk natur, et viljefast menneske, spil
lende af energi, og havde samtidig en udpræget lyrisk indstil
ling med vågen sans for det stemningsfulde. Få kunne som hun 
være højt oppe — eller langt nede; men hun gav aldrig op. 
Målet var klart. Hun ønskede at bygge en skole og kostskole 
i sin barndoms by, en skole, der skulle være præget af det syn 
på børneopdragelse, som var hendes, båret oppe af de kristne 
og nationale idealer, hvorpå hun byggede sit liv. Flun havde 
den lykke at få knyttet mange fremragende medhjælpere til 
sig, og hun havde evne til at kunne påvirke dem og begejstre 
dem for sit lyse syn på børneopdragelse. Når man i dag læser 
skolens gamle prospekter, så forbavses man; thi meget af det, 
som 50 år senere betegnedes som moderne skoleideer, prægede 
Marie Mørks skole fra dens grundlæggelse. Vi ser f. eks. hendes 
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tanker om, at småbørnene gennem leg, sang og selvvirksomhed 
skulle føres ind i det egentlige skolearbejde. Når bøgen sprang 
ud, gik hun i spidsen for sine elever ud i naturen for rigtig 
at åbne deres øjne for det Guds under, der hvert år gav os hele 
livet tilbage. Ja, i slutningen af 90’erne er hun på vandretur og 
overnatter sammen med eleverne på Kulien . . . Det var ikke 
mærkeligt, at en og anden af de gamle dengang var lidt tilbage
holdende overfor en sådan »moderne« pædagogik, men det var 
heller ikke mærkeligt, at man efterhånden sluttede op om in
stitutionen, og det gik, som Helge Hostrup udtrykte det ved 
hendes 80 års fødselsdag: man kunne ændre hendes navn fra: 
Hillerøds Marie Mørk til: Danmarks Marie Mørk.

Da Marie Mørk i 1930 blev 70 år, ønskede hun, at skolen 
skulle skifte ledere. Vi havde ikke dengang noget personligt 
kendskab til Marie Mørk og havde aldrig haft i vore tanker, 
at vi skulle følge efter hende; men således kan altså livets spil 
være. En skønne dag henvendte hun sig til os med forslag om, 
at vi skulle være hendes efterfølgere. Det skulle være unge 
mennesker, der kunne komme med friske kræfter, og resultatet 
blev, at vi efter mange, mange overvejelser tog opgaven op, — 
de første 7 år i samarbejde med Marie Mørk, der beholdt selve 
skolehjemmet, medens vi overtog skolen og bygningerne. Et 
rigt samarbejde, der aldrig blev skæmmet af nogen konflikt, 
men som førte til et venskab for livet.

De sidste år før sin død var Marie Mørk svagelig, det kneb 
med hørelsen og synet. Men hun viste sig også da som et stort 
menneske; lad mig understrege det ved at referere følgende fra 
en af vore sidste samtaler: Jeg sagde under et besøg til hende: 
»Det er nu også trist, at både hørelse og syn skal svigte så 
meget!« — men hun svarede: »Kære Stenberdt! I over 80 år 
har jeg haft mine sansers fulde brug! Skulle jeg ikke takke min 
Gud for det i stedet for at klynke og klage over det sidste par 
års lidelser!«

Marie Mørk døde den 30. maj 1944 og blev begravet på 
grundlovsdagen. På hendes mindesten står der:

Immer det dages dog på ny, 
hvor sjælene morgen venter.

4



Måske kan de få, karakteristiske træk, vi her har draget 
frem om Marie Mørk tillige give et lille begreb om, hvad vi gik 
ind til for 25 år siden. Målet er naturligvis ikke her at skrive 
historie, det må ske en anden gang eller overlades til andre. — 
Vi føler, at der er betroet os en stor opgave i at føre skolen 
videre. Hundreder af elever har morgen efter morgen givet 
møde på skolen; mange kostelever fra ind- og udland, ja, fra 
alle verdensdele, har været betroet til vort ansvar og vor om
sorg på skolehjemmet. Vi har og har altid haft megen glæde 
af vor gerning. Men det hele går ikke af sig selv, det har be
tydet arbejde og atter arbejde. Og dog er det så lidt, man selv 
kan udrette. Uden vore mange trofaste medarbejdere på skolen 
og i skolehjemmet var det hele blevet til intet. Mange har 
sluttet op om den fælles opgave, har været med til at bære sten 
til værket. Adskillige har gjort det til en livsopgave at bygge 
denne skole op, og mange må derfor være med til at dele æren 
for det, der er nået — og være med til at bære ansvaret for det, 
vi ikke magtede. Fællesskabet mellem alle parter er den private 
skoles hovedhjørnesten; vi skal og må være enige om skolens 
mål og den ånd, der præger den, ellers hører vi ikke sammen. 
Men når dette er sagt, så må det også understreges, at enhver 
her må have frihed til under sit personlige ansvar at søge de 
veje, ad hvilke hun eller han kan føre eleverne frem mod målet. 
I modsat fald stækkes personligheden, initiativet bremses — 
og lykken ved gerningen brister. Privatskolen har det privile
gium, at forældrene af fri vilje — og ofte ved personlige ofre 
— sender deres børn til netop den skole, de ønsker, og skolen 
modtager eleverne på frivillig basis. Dette er den anden hoved
hjørnesten i vor bygning og giver atter udtryk for et fælles
skab. Vi har en stor tak at bringe den treklang: Forældre, børn 
og medarbejdere for fællesskab og fællesfølelse.

Men nu fremtiden? Det er naturligt, at spørgsmålet om 
den optager os meget. Vi er dog ikke på nuværende tidspunkt 
i stand til at røbe vore tanker om det. Kun så meget kan vi sige, 
at det er vor sikre tro og vort bestemte ønske, at M. Mørks 
Skole kan og skal bevares som privat skole for kommende slæg
ter. Kun et eventuelt politisk indgreb ville kunne omstøde dette; 
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men så vidt mig bekendt findes der intet af de store politiske 
partier, som nærer ønske om at udslette privatskolen. Ganske 
vist har andre skoleformer i de sidste års lovgivning opnået 
fordele, som man hidtil har unddraget den private realskole: 
vi kan nævne hjælpen til friskolerne, tilskuds- og byggeordnin
gen for højskolerne og ligeledes uddelingen af gratis skole
materiel til de offentlige skoler og de private gymnasier; men 
antagelig og forhåbentlig bliver disse forhold rettet; det må 
de nødvendigvis, og her må det i hvert fald også blive en for
ældreopgave at holde folketingets medlemmer og myndigheder
ne til ilden. Hvis nemlig skolefriheden skal betyde noget, da må 
den ikke være betinget af forældrenes økonomiske stilling; 
men det må være en fundamental ret, at forældre har mulighed 
for at vælge skole for deres børn. En indskrænkning eller et 
bortfald af denne ret vil være en sort plet i det danske folks 
udvikling.

Vi takker alle, som deler vort syn på skole- og opdragerger
ning, myndighederne, som har støttet os, og forældrene, der har 
betroet os deres børn og sluttet kreds om skolen, —• de mange 
elever, der gennem årene har gjort vort virke så lyst og lykke
ligt, — og sidst, men ikke mindst, den hele kreds af medarbej
dere, der gennem årene, hver på sin plads, har gjort sig til eet 
med skolen og har været med til at opbygge, værne og bevare 
M. Mørks Skole.

E. og W. Stenberdt.
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SKOLENS PLAN
I. Forberedelsesskolen. Gennem en grundig og solid under 

visning, der til dels bygger på selvvirksomhed, søger vi at vej
lede børnene, så at de ved udgangen af denne skoleafdeling 
er veludrustede til optagelse i mellemskolen. Der arbejdes me
get med børnene på skolen og tales meget med dem, og vi 
søger gennem vort arbejde her at lette hjemmearbejdet det 
mest mulige, således at der, når skolen er sluttet, kan blive 
tid til også at nyde legens og sportens glæder med god sam
vittighed.

II. Mellemskolen. Igennem de 4 mellemskoleklasser føres 
eleverne frem til det mål, som er fastsat i lov af 29. april 1903. 
Mellemskoleeksamen er den samme for alle landets højere 
almenskoler, men medens målet er det samme, så har skolerne 
en udstrakt frihed til at bestemme, ad hvilke veje målet skal 
nås (hvad der skal læres i de forskellige klasser, hvilket frem
med sprog, der skal begyndes med, hvilke bøger der skal 
bruges o. s. v.). Af den grund medfører et skoleskifte i løbet 
af mellemskolen altid vanskeligheder for eleven. Hvis derfor 
ikke ganske særlige forhold gør sig gældende, bør et skole
skifte altid finde sted enten ved afslutningen i forberedelses
skolen eller efter endt mellemskole- eller realeksamen.

III. Realklassen er etårig, og i denne optages elever, der 
har bestået mellemskoleeksamen og i øvrigt af skolen anses 
for egnede til at optages i en realklasse. Undervisningen i 
denne klasse afsluttes med

Realeksamen, 
der kræves som adgangsbetingelse for ansættelse under told-, 
telegraf-, post- og jernbanevæsenet, den grønlandske handel 
og i forbindelse med adgangseksamen tillige til forskellige 
læreanstalter og officersskolens næstældste klasse.

Realeksamen kræves endvidere af alle, der søger ansæt
telse i banker eller på større kontorer, og den vil være værdi
fuld for dem, der agter at uddanne sig videre til lærere og 
lærerinder i folkeskolen.
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Med Frederiksborg Statsskole har vi den aftale, at absolut 
egnede elever kan optages i I. gymnasieklasse uden optagel
sesprøve. Skolen må vise sig den tillid værdig, og er der tvivl 
om en elevs egnethed, må vi dele ansvaret med statsskolen ved 
at lade eleven gennemgå en optagelsesprøve.

ELEVERNES OPTAGELSE
I forberedelsesskolen optages eleverne fra 6 års-alderen. 

Hvis eleven af en eller anden grund optages før, må man 
være forberedt på, at disse elever på et eller andet tidspunkt 
bliver oversiddere i en klasse. Ved optagelse i 1. F. må eleverne 
helst mode helt uforberedt.

Om optagelse i mellemskolen gælder følgende regler, ifr. 
lov af 24. april 1903 § 15 og 16:
1) at elever, som optages i en mellemskoles I klasse, som 

regel ikke er under 11 år.
2) at deres alder ikke er så fremrykket, at de er mere end 

2 år over gennemsnitsalderen for den klasse, de optages i.
3) at de ikke lider af nogen smitsom sygdom eller andet le

gemligt onde, som kan virke skadeligt på de øvrige elever.
4) at de ved en prøve godtgør, at de er i besiddelse af de 

fornødne forkundskaber og færdigheder.
5) at de, for så vidt de tidligere har været elever i andre 

skoler, fremlægger tilfredsstillende vidnesbyrd fra den 
skole, de sidst har besøgt.

UDMELDELSE 
må finde sted med fuld måneds varsel; der betales altså skole
penge for den måned, hvori udmeldelse finder sted, samt fol
den næste. Til 1. juli kan udmeldelse ikke finde sted.

SKOLEBETALINGEN 
udredes uden hensyn til ferier og forsømmelser.

Skolepengene indbetales på skolens kontor kvartalsvis for
ud (helst pr. giro): 15. august, 1. novbr., 1. februar og 1. maj. 
Såfremt indbetaling ikke har fundet sted inden 5 dage efter 
de anførte terminer, vil beløbet blive opkrævet med tillæg af 
opkrævningsporto.

Kvartalsbetalingen er:
1. forberedelsesklasse ...................... kr. 60
2. -   »63
3. —   »66
4. —   »69
5. —   »72

2^
2 t
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I mellemskoleklasse ......................
II - ......................

III — ......................
IV - ......................
Realklassen ............................................

» 84 Zf
» 84 Ci
»84 u
» 84 ■ y
» 93

Strammes økonomien yderligere, kan en forhøjelse blive 
nødvendig.

I brændselspenge betales 24 kr. årlig (6,00 kr. hvert kvartal). 
Disse betales af alle elever uden hensyn til friplads eller ned
sættelse. Til skolelægeordningen betales 1,25 kr. pr. kvartal.

Enhver elev, der indstilles til mellemskoleeksamen eller 
realeksamen betaler 15 kr. i eksamensafgift.

MODERATION FOR SØSKENDE
For søskende, der samtidig søger skolen, betales der fulde 

skolepenge for det ældste barn, andet barn får 4 og de øvrige 
børn 6 kr.s moderation i den normerede skolebetaling.

NEDSÆTTELSE I SKOLEBETALING OG FRIPLADSER 
kan søges såvel af børn fra landet som fra byen.

Frederiksborg amtsråd bortgiver årligt et beløb som hjælp til 
skolepenge for elever, der går i IV M. eller realklassen. Ansøg
ninger om skolehjælp indsendes inden 30. juni til amtsskole
rådet. Blanketter til ansøgning fås på skolen.

Endvidere stiller staten et sådant beløb til disposition, at 
henved V4 af eleverne i de fire mellemskoleklasser og realklas
sen kan bevilges hel eller et større antal elever delvis friplads. 
Disse fripladser bevilges for 1 år ad gangen, men såfremt en 
elev udviser flid og evne, og forældrenes økonomiske forhold 
ikke forandres væsentlig, kan en elev dog regne med at be
holde en een gang bevilget friplads til skolegangens afslutning. 
Ansøgninger skrives på blanketter, der fås på skolens kontor.

For Frederiksborg slotssogn gælder den særlige ordning, 
at kommunen betaler skolepenge for alle de elever fra sognet, 
der har bestået mellemskolens optagelsesprøve. Kommunen vil 
derefter hos forældrene opkræve samme beløb, som der skulle 
betales for eleverne i statsskolen, dog naturligvis aldrig mere 
end normalbetalingen ved M. Mørks Skole.

Endvidere vil jeg gerne henlede forældrenes opmærksomhed 
på følgende:

Ifølge undervisningsministeriets cirkulære af 25. januar 
1955 til bekendtgørelse af 24. januar 1955 angående lov af 11. 
juni 1954 om vederlagsfri undervisning i de offentlige højere 
almenskoler kan der træffes aftale med en privat eksamens- 
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skole om optagelse af elever således, at kommunen helt eller 
delvis afholder udgiften til undervisning og bøger.

Cirkulæret åbner adgang til at skaffe de forældre, der ønsker 
deres børn optaget i en privat realskole, samme vilkår som de 
forældre, der sender deres børn til en offentlig eksamensskole 
i en anden kommune.

Eleverne i forberedelsesskolen vil ikke kunne forvente at 
få nedsættelse i skolepengene udover søskendemoderation.

BOGHJÆLP
Hillerød, Frederiksborg slotssogns og flere andre kommu

ner bevilger boghjælp ved ansøgning derom.

BILLETTER TIL FERIEREJSER
På samme vilkår og i samme omfang som i de offentlige 

skoler kan elever fra købstæderne opnå fripladser på stats
banerne ved længere sommerferiebesøg, når der sker henven
delse til skolen i maj.

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN 
ønsker skolen, såvidt det står til den, henlagt til III M.

FRITAGELSE FOR GYMNASTIK 
tilstedes kun efter lægeattest, hvis den skal udstrækkes ud 
over nogle få gange. Blanketter fås på skolen ved henvendelse 
til gymnastiklærerne.

LATINUNDERVISNINGEN
Skolen henleder forældrenes opmærksomhed på, at for 

elever, der skal være farmaceuter, tandlæger eller optages i 
et nysprogligt gymnasium, gives der i IV M. undervisning i 
Latin mod en forhøjelse af skolepengene med 3 kr. pr. måned. 
Meddelelse derom bedes inden skoleårets slutning givet sko
lens forstander.

Latin er et meget vanskeligt fag, der kræver megen hjem- 
meforberedelse, og vi tilråder, at det kun medtages, hvor 
fremtidsplanerne absolut gør det nødvendigt.

FERIEPLAN
Vi erkender den betydning, det har for forældre, der har 

børn gående i flere af byens skoler, at børnene har ferie på 
samme tid, og følger derfor ved vore fridage i det væsentlige 
samme plan som statsskolen.

FORSØMMELSER 
også i de mindre klasser er skolearbejdets værste fjende. Vi 
henstiller til hjemmene, idet vi gør opmærksom på de meget 
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strenge bestemmelser i den nye skolelov, at anmodning om 
ekstra fridage indskrænkes til det mindst mulige, og at der 
altid ved forsømmelser gives skolen meddelelse fra hjemmet 
i elevens ordensbog. Derved undgås mange misforståelser.

KARAKTER OG VIDNESBYRD
Børnene får karakterbog med hjem ca. hver 2. måned. 2 

gange årlig gives der vidnesbyrd.

ORDENSBESTEMMELSER FOR SKOLEN
1) Eleverne indfinder sig på skolen senest 5 minutter for 

skoletidens begyndelse.
2) De bøger og rekvisitter, som i dagens løb skal bruges, 

medbringes.
3) Har en elev af en eller anden grund ikke læst lektier, 

bedes meddelelse derom skriftligt tilstillet skolen, da der 
ellers intet hensyn tages dertil.

4) Eleverne opholder sig med undtagelse af ordensduksen 
på legepladserne i frikvarterene og må ikke uden tilla
delse forlade den.

5) Elevernes tøj og bøger må være mærkede med tydeligt 
navn. (Ikke forbogstaver alene.)

6) Beskadigelse af inventar erstattes af den elev, der har for
årsaget skaden.

7) Penge må ikke opbevares i overtøjet eller i skolepultene, 
men overgives en af lærerne til opbevaring.

8) Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for 
elevernes cykler eller andre ejendele.

FORHOLDSREGLER MOD SMITSOMME 
SYGDOMME

I overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse af 15. 
marts 1914 skal følgende forholdsregler iagttages:

1) Når der udbryder smitsomme sygdomme i et hjem, hvori 
der findes skolesøgende børn, gøres der straks anmeldelse 
derom til skolens forstander.

2) Hvis sygdommen er smitsom, formenes det barn, i hvis 
hjem der findes en af disse sygdomme, adgang til skolen, 
indtil lægen har erklæret al fare for smitte hæve.

3) Denne forholdsregel iagttages også ved kighoste, mæs
linger, fåresyge, røde hunde, skoldkopper eller hasbe
tændelse, så længe det akute stadium varer. Samme regel 
kommer til anvendelse på lærere og lærerinder.

4) Efter vel overstået sygdom medbringer eleven lægeattest 
for, at han (hun) er rask.
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SKOLELÆGE
I henhold til gældende lov har skolen skolelægeordning. 

Skolelæge er dr. K. J. Gerlach, Hillerød.
Det påhviler skolelægen at foretage en årlig undersøgelse 

af alle elever og iøvrigt ved ugentlige besøg følge med i 
elevernes sundhedstilstand, og i givet fald henvise til læge
behandling af deres egen læge.

LÆRERPERSONALET
Forstanderen. Overtaget skolen i 1930. Lærereks. og kursus. 

Regn, og matematik.
Inspektør Erik Bansler, ansat 1932. Lærer- og faglærereks. 

Regning og matematik.
Hr. E. Bjerager, ansat 1949. Lærereks. kursus i ordblinde- og 

småbørns-undervisning og i naturhist. Dansk og regning.
Frk. M. Bjerre, ansat 1939. Faglærereks. Geografi og historie. 
Hr. Axel Carlsson, ansat 1953, cand, theol. Tysk og latin.
Fru A. Egede, ansat 1954. Lærereks. Gymnastik og dansk.
Hr. I. Egede, ansat 1954. Lærereks. Sang, tegning og gymnastik.
Hr. K. Geckler, ansat 1943. Lærereks. forsk, årskursus.

Fysik og regning.
Hr. N. Gustafsson, ansat 1945. Lærereks. Historie, skrivning 

og tegning.
Frk. Th. Dahl Hansen, ansat 1951. Forskolelærerindeeks.

Dansk og håndarbejde.
Hr. overlærer Paul Holm, ansat 1936. Lærer- og faglærereks.

Dansk, religion, tysk og historie.
Frk. C. Jakobsen, ansat 1946, cand. mag. Engelsk og fransk.
Frk. Aase Kristensen, ansat 1954. Forskolelærerindeeks.

Aim. skolefag.
Overlærer frk. E. Lauritzen, ansat 1930. Fskl. årskursus.

Håndarbejde.
Frk. Aase Nielsen, ansat 1954. Lærereks. Gymnastik, regning.
Fru Inga Nilsson, ansat 1947. Lærereks., lægeaut. talepædagog.

Engelsk og dansk.
Overlærer frk. A. Overgaard, ansat 1919. Lærer- og faglærereks. 

Dansk.
Frk. P. Petersen, ansat 1954. Fskl. og kursus. Dansk.
Hr. Overlærer Sv. Ulander, ansat 1930. Lærer- og faglærereks.

Sløjd og regning.
Hr. P. Wolthers, ansat 1954, cand. mag. Naturhistorie.
Frk. K. Lerche, ansat 1950. Bestyrerinde på skolehjemmet.
Frk. A. Kattrup, ansat 1920. Skolehjemmet.
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Skolens fane, indviet 29. maj 1941.

Skolens fane har sin egen historie. I efteråret 1940 fremkom der op
fordring til at samle bog i skovene. Elever og lærere og for resten også 
en del af skolens andre venner samlede så mængder af bog og agern, 
og for de belob, der derved kom ind, blev fanen købt. Fanens spids, 
der er tegnet af hr. Ulander, fortæller denne historie, idet en bøge- 
og en egegren med frugter danner rammen om de tre M’er, der udgør 
skolens emblem.

Faneindvielsen fandt sted den 29. maj 1941 ved en festlighed i skole
garden. Mange forældre var til stede.

På fanestangen er fastsat en sølvplade med følgende inskription for
fattet af frk. Overgaard:

SKATTE FRA SKOVEN — AGERN OG BOG — 
SAMLET AF SKOLEBØRN — SKAFFED VOR 
SKOLE — SAMLINGSMÆRKE - SAMLEDE 
STOD VI OM VÆRKET — STA SKAL VOR 
SKOLE — SAMLET OM FANEN — SA LÆNGE 

DANNEBROG VAJER
SAMLET EFTERÅRET 1940

INDVIET 29. MAJ 1941 13



ELEVLISTE
(når intet hjemsted er anført, bor eleven i Hillerød eller Slotssognet.) 

Skolens elevtal pr. 1. april var 562.

R a.
Christiansen, Hanne (repræsen

tant) .
Dvhr, Finn (dyrlæge, Dysse- 

kilde).
Eriksen, Aage (graver, Humle

bæk).
Hansen, Charlotte Bernt (gros

serer, Nørresundby).
Hansen, Flemming (anlægsgart

ner, Bendstrup).
Hansen, Helle Schjødtz (frø

handler) .
Hansen, Ulla (forpagter, frue, 

Esrum).
Ibsen, Torben (dyrlæge, Slan

gerup).
Jakobsen. Birte (forvalter, Chri- 

stianso).
Jorgensen, Svend (traktorforer). 
Krog, Inge (frue, København).
I .arsen, Jørgen (vognmand, Ulle- 

rod).
Larsen, Karen Bjerre (gårdejer, 

Skævinge).
Nielsen, Inger-Marie (proprie

tær, Lynge).
Nielskov, Bent (overtelefon- 

mester).
Wold, Lise (direktor, Kbhvnj.
Øllgaard, Kirsten (proprietær. 

Slangerup).

R b.
Andersen, Gurli (konditor).
Bentsen, Morten (dyrlæge, 

Kvistgård).
Brovang, Carsten (sognepræst. 

Jorlunde).
Christensen, Bjarne (forpagter.

Ullerødgård).
Hansen, Anne (revisor).
Hansen, Birthe (arbejdsmand. 

Tisvildc).
Hansen, Laila Friis (sygehusin

spektor, Esbønderup).
Hilker-Nielsen, Kaj (gårdejer. 

Tisvilde).
Jensen, Ole Lund (viktualiehdl.).
Madsen, Jonna (parcellist).

Mathiesen, Hanne Birch (grosse
rer, København).

Nielsen, Lone Vibeke (skibsre
der, Århus).

Nielsen, Preben (frue, Kbhvn.).
Olsen, Hanne (arbejdsmand, 

Gadevang).
Petersen, Kirsten (havemand).
Plesncr, Gunver (besigtigelses- 

mand) .
Rasmussen, Else Ellehammer 

(gårdejer, Borup).

IV A
Allerup, Flemming (kgl. skovri

der, Mårum).
Brejncr, Ulla (gårdejer, Bend

strup).
Borresen, Eigil (gårdejer, Heste

haven).
Christensen, Gorm (elektroin

stallatør, Skævinge).
Cold, Steen (»Skovlænge«, Ga

devang) .
Eigaard, Ebbe (landsretssagfø

rer, Helsinge).
Eskildsen, Ena (gårdejer, Ulle- 

rod).
Eskildsen, Margit (gårdejer, 

Ullerod).
Fossum, Birgit (dyrlæge).
Hansen, Niels Verner (gårdejer.

Æbelholtsvang).
Helle, Mogens (frue).
Husted, Gunnar (læderhandler, 

frue).
Jensen, Hanne (statshusmand, 

Selsvang).
Jørgensen, Birgit (arbejdsmand).
Larsen, Ulla Wendelholm (gård

ejer, Harlose).
Pedersen, Ellen (havearbejder).
Petersen, Georg Holm (formand 

Gorlosc).
Rosbæk, Jytte (frue).
Rosbæk, Mette (frue).
Sorensen, Mona (metasliber).
Trojel, Jonna (gårdejer, Skæ

vinge).
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IV li
Andersen, Gert Moller (musæ- 

umsbetjent).
Bredtoft, Erik (murermester).
Christiansen, Birgit (typograf).
Erost Fritze (frue, Kobenhavn).
Jacobsen, Sanna (købmand, 

Thorshavn).
Johnsen, Peter (manufakturhdl., 

Slangerup).
Jornil, Jane (godsejer, Gislinge). 
Kolvig-Raun, Inger (grosserer,

Audcrod).
I .arsen, Gunnar (gårdejer, Gun- 

nerød).
I.arsen, Henning (oversignal- 

montor).
Lave, Anni (frue, København).
Meng, Lise Lotte (manager, 

New York).
Mielche, Inger (forfatter, Ros

kilde).
Møller, Inger Margrethe (post

budformand).
Nielsen, Gudrun (proprietær, 

Kollerod).
Nielsen, Jørgen Borg (proprie

tær, Uvelse).
Nielsen, Lilly (arbejdsmand, 

Slangerup ovdr.).
Nielsen, Peter (repræsentant).
Olsen, Preben Wiberg (proprie

tær, Uvelse).
Petersen, Else Haugaard (vogn

mand, Tikøb).
Raetzcl, Jette (frue, Ålborg).
Schmidt, Hanne Louise (frue, 

Lissabon).
Sorensen, Bodil (gårdejer, 

Ølsted).
Vilholm, Mette (mejeriejer).
Westergaard, Helle (provisor).

IH A.
Andersen, Birthe (stationsbe

tjent, Skævinge).
Bansler, Inge (inspektør).
Bencard, Elisabeth (forpagter, 

Fløjstrup, Stevns).
Ehlers, Lisa (frue, gårdejer, 

Udsholt).
Fisker, Chresten Jucl (driftsle

der, Sophienborg).
Haarbye, Rigmor (forpagter, 

Kappelskov).

Hansen, Kirsten (forpagter, 
Kvistgård).

Hansen, Tove Schjodtz (frøhdl).
Jensen, Henning (smedemester, 

Trollesminde).
Johansen, Marianne (frue, re

præsentant).
Jørgensen, Eric (overbetjent).
Kalko, Marianne (fhv. proprie

tær).
Kyrsting, Hanne (civilingeniør, 

Gentofte).
I.arsen, Arne Kurt (afbygger, 

Grimstrup).
I.arsen, Flanne (fabrikant, Lille 

Sverige).
Larson, Kirsten (proprietær, 

Holmerodgård).
Mathiesen, Liselotte (fabrikant, 

Kobenhavn).
Nielsen, Søren (købmand).
Nordcnskiold, Mette (damc- 

skræderinde, Kbhvn.).
Olsen, Poul (proprietær, Kolle

rod).
Petersen, Inge Marstrand (dyr

læge).
Riegels, Birgitte (godsejer, 

Brokso).
Rosbæk, Inge (frue).
Skovmand, Jørgen (fuldmægtig, 

cand. polit., Lillerød).
Stryhn, Ottar (konsulent).
Svendsen, Nils Skouboe (sned

kermester).
Tonnesen, Jannie (installatør, 

Lillerød).
Weibull, Helle (direktør, Lands

krona)
Wied, Lena (vicedirektør).

III B.
Brehm, Lotte (civilingeniør).
Brovang, Steffen (sognepræst, 

Jorlunde).
Børsch, Jørgen (købmand).
Christiansen, Tove (salgschauf

før).
Corneliussen, Kirsten (former).
Eddy, Karen (bogtrykker).
Hansen, Bent Kruse (bager).
Hansen, Klaus Friis (kaptajn, 

Nodebo).
I larder, Birthe (handelsgartner), 
lensen, Birgit Friis (entreprenør,

Karlebo Overdrev).
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Jensen, Henrik Haugstrup (høj
skoleforstander, Grundtvigs 
Højskole).

Jensen, Lis (tomrer).
Juul, Knud (slagtermester).
Kragh, Lennart (direktør).
Larsen, Flemming (produkthdl.).
Larsen, Jørgen (gårdejer, 

Melose).
1 .arsen, Ulla (trikotagehandler).
Madsen, Inge-Lise (manufaktur

handler).
Most, Povl-Henning (revisor, 

Gadevang).
Nielsen, Bent (kartoffelhandler).
Pedersen, Bessie (gårdejer, Lan

gerød).
Pedersen, Dorthe Dybdahl (ke

ramiker, Gadevang).
Pedersen, Edith (vognmand, Ga

devang.) .
Petersen, John (arbejdsmand, 

Harløse).
Petersen, Jørgen Rosenorn (pro

kurist).
Poulsen, Svend-Ove (mejeribe

styrer, Skævinge).
Rasmussen, Lise (skotojshdl.).
Roepstorff, Torben (læge).
Sorensen, Gert (gårdejer, Ham- 

mersholt).
Osterberg, Finn (frue).

Il A.
Bang, Birthe (kontorassistent).
Bendsen, Hans (læge).
Bohnstedt-Petersen, Peter (di

rektør, »Hcgnsholt«, Fredens
borg).

Christensen, Annalise (forpag
ter, Ullerød).

Dinesen, Elisabeth (fhv. udde
ler).

Fisker, Mette (prokurist, Køben
havn).

Hansen, Gunna (skoleleder, 
Karlebo).

Flansen, Jette (anlægsgartner, 
Bendstrup).

Hansen, Keld (gårdejer, Skæ
vinge).

Henriksen, Annie (svejsemester).
Hjermind, Elisabeth (læge, Kø

benhavn).
Jensen, Hanne (slagter, Har

løse),

Kjøller, Bente (frue, bestyrer. 
Nødebo).

Langvad, Jens Peter (dyrlæge.
Græsted).

Larsen, Birgit (karetmager).
Larsen, Jytte (manufakturhand

ler, Skævinge).
Larsen, Knud Wendelholm 

(gårdejer, Flarløse).
Nielsen, Birgit Schellcrup (slag

ter).
Nielsen, Solveig (arbejdsmand, 

Kagerup).
Olsen, Bente Kolding (bagerme

ster, Nødebo).
Olsen, Carl-Johan (gårdejer, 

Kagerup).
Pedersen, Gerner (vognmand, 

Gadevang).
Petersen, Nan Otto (direktør, 

Hellerup).
Petersen, Kirsten (kontorchef, 

Cairo).
Ravn, Ole (gårdejer, Hammers- 

holt).
Reichhardt, Gyda (slagtermst.).
Stelsig, Alice (fabrikant, Fre

densborg).
Svendsen, Per (gårdejer, Gor- 

løse).
Sørensen, Lissi (skovarbejder, 

Kagerup).
Sørensen, Ole (motorforer).
Tofte, Mette (frue, Kbhvn.).
Ulsø, Jens (dyrlæge, Skævinge). 
Winkelhorn, Regitze (grosserer, 

Hellerup).
Wium-Andersen, Lone (gårdejer, 

Harløse).

II li
Andersen, Ulla (direktor).
Blomberg, Karen Margrethe 

(kirkegårdsinspektor).
Christensen, Flemming (vogn

mand).
Christensen, Hanne-Grete (elek

troinstallatør, Skævinge).
Christensen, Karen Margrethe 

(grosserer).
Fisker, Jytte (afdelingsleder).
Hansen, Hanne (distriktsmon

tør).
Hansen, Karen (gårdejer, Kok

kedal).
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Hansen, Karen Hein (vogn
mand).

læger, Svenn (overbetjent).
Kaels, Eyvind (installatør).
Knudsen, Erik Hjelm (civilinge

niør).
Madsen, Jytte Bak (bagerme

ster).
Nielsen, Jens Christian (proprie

tær, Uvelse).
Olsen, Hans Erik (slagtersvend).
Pedersen, Jan (montør).
Petersen, Heini (gartner, Uvel

se).
Petersen, Lau (gårdejer, Ly

strup).
Rasmussen, Bent (snedkerme

ster).
Skovmand, Karen (fuldmægtig, 

cand. polit.).

1 A.
Bauder, Ann (direktør, Holte).
Bruce, Solveig (assistent, Trol- 

lesminde).
Chabot, Annette (proprietær, 

Lønsgård).
Fisker, Else Marie (prokurist, 

København).
Grew, Pamela (grosserer, Rung

sted).
Hansen, Else Margrethe (karet

mager).
Hansen, Inge Appelröd (tjener).
Hansen, Svend Ove Bagge (par

cellist, Ullerød).
Flarvig, Ulla (isenkræmmer, 

København).
Hasselbalch, Helge (godsejer, 

Grønnesøgård).
Henriksen, Flemming (mejerist, 

Freersvang).
Ibsen, Mogens (dyrlæge, Slan

gerup).
Jensen, Annette Green (husejer, 

GI. Ullerød).
Jensen, Erling Grøn (gårdejer, 

Lille Lyngby).
Johansen, Frits Kyhn (kommu

nesekretær, Blistrup).
Johnsen, Hanne (manufaktur

handler, Slangerup).
Jorgensen, Ninette (frue, Hel

lerup).
Jorgensen, Ninon (frue, Helle

rup).

Kaarsbøl, Kirsten (overpakme- 
ster).

Larsen, Tove (vognmand, Ulle
rød).

Marcussen, Hans-Peter (vogn
mand) .

Mortensen, Hans-Jørgen (gård
ejer, Strø).

Nielsen, Birgit Borg (proprietær, 
Højlunde).

Olsen, Carl (gårdejer, Harlose).
Olsen, Ebbe Wiberg (proprietær, 

Lystrupgård).
Olsen, Elisabeth Lautrup (fabri

kant).
Petersen, Kirsten (handelsgart

ner’).
Roepstorff, Vibeke (læge).
Steffensen, Fritsche (restauratør, 

Ålborg).
Ulsø, Niels (dyrlæge, Skævinge).
Vilholm, Peder (mejeriejer).
Will, Annette (mejeriejer).
Vinggaard-Jensen, Per (frue).

I B.
Andreasen, Bodil (uddeler, Al- 

sønderup).
Blachman, Connie (herreekvipe

ringshandler).
Eirup, Arne (repræsentant).
Eskildsen, Ragnhild (afbygger).
Falkentoft, Karsten (proprietær, 

frue, Flerløvgård).
Hansen, Birte (gårdejer, 

Nr. Herlev).
Jensen, Hanne Langermann 

(gartner, Nr. Herlev).
Jensen, Ole Damgaard (assistent, 

Trollesminde).
Johansen, Charlotte Breinholm 

(bygningsinspektør).
Jørgensen, Jørgen I-yngh (kaf

fehandler).
Kelvang, Alice (frue, Hellerup).
Knudsen, Anne (frue, Køben

havn) .
Koblegaard, Søren (købmand. 

Tisvilde).
Krause, Karen Lise (bagerme

ster, Slangerup).
Krohn, Marianne (orgelbygme

ster).
Køie, Henning (urmager).
Larsen, Vivi (arbejdsmand).
Madsen, Per Lyng (revisor).
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Mongaard, Torben (gårdejer, 
Freerslev).

Nielsen, Anne Flindt (prokurist, 
København).

Nielsen, Bente Flindt (prokurist, 
København).

Nielsen, Wille (ejendomskom- 
missionær).

Nisbeth, Bente (tømrermester, 
Lillerod).

Oppenhejm, Bente (landsretssag
fører).

Pedersen, Svend Helmer (hotel
ejer).

Silkjær, Kirsten (gårdejer, Skæ
vinge).

Silkjær, Torben (gårdejer, Skæ
vinge).

Skovmand, Birgitte (sekretær, 
cand, polit., Lillerød).

Staffeldt, Peter (savværksejer).
Sorensen, Bente (gårdejer, Øl

sted).
Sorensen, Vivi (forpagter, Ham- 

mersholt).
Ulander, Torben (overlærer).
Wium-Andersen, Anne (gård

ejer, Harløse).

5 a.
Bentzen, Birgit (gartner, Kolle- 

rod).
Brehm, Peter (civilingeniør).
Ferlov, Jeanne (antikvitetshand

ler, Lillerød).
Grum-Schwensen, Inger (fabri

kant, Lillerød).
Hilker-Nielsen, Esther (gårdejer, 

Tisvilde).
Hovgaard, Ingelise (vognmand, 

Lillerødj.
Jacobsen, Svend (inspektør).
Jensen, Annelise (arbejdsmand, 

Kagerup).
Jensen, Christian f^årdejer, 

Freerslev).
Jensen, Niels (gårdejer, Freer

slev).
Jensen, Jørgen Sylvest (erhvervs

flyver).
Jensen, Kirsten (gårdejer, Har

løse).
Jensen, Liselotte (gårdejer, Ejl- 

strup).
Jeppesen, Hanne (vognmand, 

Lynge).

Jørgensen, Bent (overbetjent).
Jorgensen, Bodil (gasværksar

bejder).
Kirckhoff-Hansen, Mogens 

(fuldmægtig, Lillerød).
Larsen, Jens Thorbøll (direktør).
Larson, Benedikte (proprietær, 

Holmerødgård).
Lindeburg, Thimm (læge, Hel

singe).
Madsen, Helge (gartner, Ulle- 

rod).
Møller, Michael (læge).
Nielsen, Kirsten Kongsgaard 

(gårdejer, Dageløkke).
Nielsen, Leif (arbejdsmand, Ka

gerup).
Nilsson, Jens (talepædagog).
Olsen, Elisabeth Kolding (ba

germester, Nødebo).
Olsen, Hans-Jørn (arbejdsmd.).
Poulsen, Verna (tømrer).
Rasmussen, Ingelise (banearb.).
Roepstorff, Birgitte (læge).
Tønnesen, Ole (installatør, Lil

lerød).
Wied, Allan (vicedirektør).
Øllgaard, Elisabeth (proprietær, 

Slangerup).

5 b.
Andreasen, Inger (uddeler, Al- 

sønderup).
Brendstrup, Lise (gårdejer, 

Freerslev).
Christensen, Annette (forpagter, 

Villingerød).
Christensen, Jens Otto Sieck 

(direktør, Gadevang).
Christensen, Leif (ingeniør).
Falkentoft, Flemming (proprie

tær, frue, Herlevgård).
Guldbrandsen, Bjarne (salgs

chef).
Harder, Jette (herreekviperings

handler).
Jensen. Carl Lund (viktualie- 

handlcr).
Jensen, Marianne (grosserer).
Jensen, Mona (chauffør, Gade

vang).
Kristensen, Jette (bogholder, 

Gadevang).
Kjær, Inge (kriminaloverbetjent).
Kristiansen, Karin (gårdejer, 

Gorløse).
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Koie, Soren (instrumentmager). 
Köneke, Kirsten (ingenior, 

Indien).
Larsen, Sigge Dilling (landin

spektør).
Lonberg, Annette (mobelhdl.).
Meelby, Enca (gårdejer, Kolle

re d).
Meng, Susanne (manager, 

New York.
Nielsen, Birgit (vongmand, Al- 

sønderup).
Nielsen, Ulla (handelsmand).
Ravn. Lene (gårdejer, Hammers- 

holt).
Ryder, Merete (ingeniør, Kø

benhavn).
Petersen, Kristian Rosenørn 

(prokurist).
Sigge, Marianne (frue, sekretær, 

København).
Stormgaard, Kirsten (direktør).

4 a.
Christensen, Annelise (chauffør, 

Lillerod).
Christensen, Jörgen (arbejdsmd., 

Lynge Overdrev).
Dehn, Erik (forpagter, Kagerup).
Eskildsen, Birthe (gårdejer, Ul- 

lerød).
Henriksen, Ingelise (civilinge

niør, Lyngby).
LIenriksen, Preben (mejerist, 

Freersvang).
Haarbye, Else (forpagter, Kap- 
pelskov).
Jensen, Inge (savværksarbejder, 

Lillerød).
Jensen, Carsten (smedemester, 

Trollesminde).
Jensen, Per (arbejdsmand, Lil

lerød).
Johansen, Eskild (kommunesek

retær, Blistrup).
Kaels, Irene (installatör, Slan

gerup).
Klingsbo, Ingelise (gårdejer).
Nielsen, Annelise (købmand).
Nissen, Lone (proprietær, Ros

kilde).
Poulsen, Bente (automobilfor- 

handlcr).
Skovmand, Idans Christian 

(fuldmægtig, cand, polit., Lil
lerød).

With-Nielsen, Bent (gårdejer), 
Esrum).

4 b.
Andersen, Hans Torben (gård

ejer, Alsønderup).
Andersen, Jens (afdelingschef).
Andersen, Jette (civilingeniør, 

Statens forsøgsmejeri).
Andersen, Niels Lind (afdelings

leder, Statens forsøgsmejeri).
Blachman, Bjørn (herreekvipe

ringshandler).
Brask, Annette (frue, Kbhvn.).
Christensen, Mogens (vognmd.). 
Elvang, Carsten (landinspektor). 
Eddy, Andreas (bogtrykker).
Ferlov, Pierre (antikvitetshand

ler, Lillerød).
Graae, Lennart (landsretssagf.). 
Ilansen, Ena (gårdejer, Uvelse). 
Hansen, Torben Schjødtz (frø

handler).
Hovgaard, Annette (vognmand, 

Lillerød).
Jensen, Karin Nørgaard (kom

munesekretær, Slangerup).
Jorgensen, Jørgen (isenkræm

mer, Frederiksværk).
Larsen, Torben (manufaktur

handler, Skævinge).
Lonberg, Hanne (mobelhdl.).
Norregaard, Jens Erik (drifts

leder).
Pedersen, Helen (gårdejer, Lan

gerød).
Petersen, Niels Brixtofte (høj

skolelærer).
Petersen, Kirsten Holm (for

mand, Gørløse).
Schultz, Jørgen (driftsleder).
Schwartz, Annette (frue, Kø

benhavn).
Skovager, Annette (tjener).
Svendsen, Birgit Colding 

(murer).
Sørensen, Kirsten Gregers (over

læge).
Sorensen, Birgit (gårdejer, Ham- 

mersholt).
Thomsen. Flanne Grönlund 

(stadsdyrlæge).
Wium-Andersen, Bente (mate

rialist).
Aaby, Peter (musæumsinspek- 

tor).
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3 a.
Andersen, Anny Lyng (frue, 

gårdejer, Nejede).
Andersen, Lillian (afbygger, 

Uvelse).
Berg, Ole (tegner, Lillerød).
Christensen, Ole (forpagter, 

Villingerød).
■Grabowski, Annette (cand. 

pharm.).
Grabowski, Finn (tandlæge).
Guldberg, Finn (vinhandler).
Hahn, Rudolf.
Hansen, Birgit (købmand, GL 

Ullerød).
Hansen, Jorgen (gårdejer, Uvel

se).
Holm, Merete (overlærer).
Jansen, Thorkild (kommune

lærer).
Jensen, Carsten (uddeler, Ulle

rød).
Jensen, Finn Rubin (gårdejer, 

St. Lyngby).
Jensen Niels Otto (bestyrer, 

Nødebo).
Jørgensen, Kirsten (tømrerme

ster, Gørløse).
Knudsen, Ole (gårdejer, Neje

de).
Langvad, Elisabeth (dyrlæge, 

Græsted).
Laursen, Jørgen (forvalter).
Linde.burg, Boye (læge, Hel

singe).
Nilsson, Erik (talepædagog).
Petersen, Kirsten Hvid (for

søgsleder, Statens forsøgs
mejeri).

Persson, Jørgen (arbejdsmand, 
Herlevgaard).

Stenbock-Nielsen, Merete (pro
prietær, Borup).

Woldike, Steen (bestyrer. Kar
iøse).

Ørndrup, Stiig (mekaniker).

3 b.
Brendstrup, Mogens (gårdejer, 

Freerslev).
Brüel, Charlotte (keramiker).
Christensen, Jytte (proprietær, 

Harløse).
Christiansen, Torben Flyckt 

(Falckredder).

Colov, Anne Charlotte (gros
serer, Esbønderup).

Dam, Ulla (frue, København).
Ferlov, Nina (antikvitetshand

ler, Lillerød).
Fisker, Helle (afdelingsleder, 

Statens forsøgsmejeri).
Fisker, Niels Jørgen (driftsleder, 

Sophienborg).
Gadmar, Jens (overbanemester).
Gustafsson, Vibeke (realskole- 

lærer).
Flansen, Helle (gårdejer, Me

løse).
Hansen, Lea Cederholm (assi

stent, Gadevang).
Hansen, Uffe Friis (kaptajn, 

Nodebo).
Jakobsen, Birgit (inspektør).
Jensen, Bodil Damgaard (viden

skabelig ass., Trolleminde).
Jensen, Holger (gårdejer, Har

løse).
Jørgensen, Palle Stenhøj 

(billettør).
Jørgensen, Per (gårdbestyrer, 

Ullerød).
Kofoed-Nielsen, Birgitte (pro

prietær, Freerslev).
Kristiansen, Henning (slagter

mester).
Koie, Dorte (instrumentmager).
Larsen, Annie (jord- og betonar

bejder, Lillerød).
Larsen, Peter Julius (kulgrosse

rer).
Lunding-Petersen, Marianne, 

(kunstmaler).
Madsen. Jens Gehl (forretnings

fører, sognefoged).
Nielsen, Kirsten Ingvar (tøm

rermester).
Petersen, Hanne (hovmester, 

Gadevang).
Petersen, Jette (frue, Meløse).
Roepstorff, Elsebeth (læge).
Rosenquist, Marianne (frue, 

Gentofte).
Schondel, Ulrik (civilingeniør).
Skovmand, Niels (fuldmægtig, 

cand. polit., Lillerød).
Walløe, Klaus (bankfuldmægtig).
Westergaard, Ole (provisor).
Aaby, Eva Susann (musæums- 

inspektør).
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2 a.
Andersen, Ann Rostgaard (true, 

Lyngby).
Andersen, Steen Weirum (gård

ejer, Ullerød).
Andreasen, Lars (uddeler, Al- 

sønderup).
Christensen, Birgitte (mekani

ker).
Christensen, Hanne (forpagter, 

Villingerød).
Dehn, Mette (forpagter, Kage

rup).
Falkentoft, Susan, (proprietær, 

frue, Herlevgaard).
Gjerulff, Christina (tandtekniker 

Bagsværd).
Grabowski, Lis (cand, pharm.).
Grabowski, Mikael (tandlæge).
Jensen, Carl Henrik (husejer, 

GI. Ullerød).
Jensen Langermann, Knud (han

delsgartner, Kongsholm).
Juul, Anne Marie (slagterme

ster).
Kirckhoff-Hansen, Birgitte 

(fuldmægtig, Lillerød).
Knudsen, Flemming (gårdejer, 

Nejede).
Larsen, Aage (gårdejer, Alsøn- 

derup).
Larsen, Ann Dilling (kaptajn).
Larsen, Mona (kørelærer, Ulle

rød).
Madsen, Sven Aage (gartner, 

Ullerød).
Meelby, Kirsten (gårdejer, Kol- 

lerød).
Madsen, Marie-Louise (køb

mand, Nøddebo).
Mørk-Petersen, Erling (overlæ

rer).
Nielsen, Anne Lise (togbetjent).
Nielsen, Helene Borg (proprie

tær, Lynge).
Nielsen, Tove (vognmand, Al- 

sønderup).
Olsen, Hans Bjarne (tømrerme

ster, Nr. Herlev).
Olsen, Lars (købmand, Nr. Her

lev).
Rasmussen, Jørn Peter (gårdejer, 

Gørløse).
Schultz, Bent (driftsleder).
Ulsø, Mette .dyrlæge,Skævinge).

Wunsch, Vibeke 
fører).

(landsretssag-

2 b.
Bendtsen, Palle (gårdejer, 

Freerslev).
Blomberg, Inger Lise (kirke

gårdsinspektør).
Christensen, Alex (civilingeniør).
Christensen, Birgit (proprietær.

Harløse).
Eirup, John (repræsentant).
Hansen, Erik Schjødtz (frøhand

ler).
Hempel-Jørgen, Lise (bestyrer, 

Dyssekilde).
Høierup, Kirsten (inspektør).
Jensen, Annette (repræsentant).
Jacobsen, Martin Bonde (va

skeriejer).
Jacobsen, Morten Bøge (gård

ejer, Nr. Herlev).
Knudsen, Søren Hjelm (civilin

geniør).
Kragh, Marianne (direktør).
Møller, Birgitte (læge).
Nielsen, Birgit (blikkenslagerme- 

ster, Lillerød).
Næsted, Nickie (arkitekt).
Olsen, Inge-Merete (arbejds

mand, Gadevang).
Olsen, Yvonne (chauffør, Ulle

rød).
Pedersen, Flemming (vognmand, 

Gadevang).
Petersen, Carsten (inspektor, 

Grønholt).
Petersen, Jan (gartner).
Petersen, Stefan Brixtofte (høj

skolelærer).
Rasmussen, Hanne Wohl (gros

serer).
Tofte, Marianne Friis (boghand

ler).
Ulander, Sven-Erik (overlærer).
Wium-Andersen, Per (materia

list).
Wium-Andersen, Ida (gårdejer, 

Harløse).

1 a.
Andersen, Anne (gårdejer, 

Uvelse).
Berg, Søren (tegner, Lillerød).
Chabot, Claus (proprietær, Har

løse).
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Christensen, Jane, (mekaniker).
Christensen, Lone (forpagter, 

Ullerød).
Clausen, Helle (mekaniker).
Eising, Knud (mejerist, Ho- 

bjerg).
Elmquist, Astrid (forstfuldmæg- 
. *ig).

Eisker, Anders (driftsleder, So- 
phicnborg).

Graae, Torsten (landsretssagfø
rer).

Hansen, Kirsten (kommunese
kretær, Holløse).

Hansen, Laurits (gårdejer, li
sted) ,

Holm, Dorte (overlærer).
Jensen, Gert Truelsen (vogn

mand, Lillerod).
Jørgensen, Claus (gårdbestyrer, 

Ullerød).
Jorgensen, Susanne Gundorph 

(proprietær, Esbonderup).
Kristensen, Annette (gårdejer, 

Borup).
Langvad, Hans Erik (dyrlæge, 

Græsted).
Larsen, Else Marie Wendelholm 

(gårdejer, Harløse).
Moller-Madsen, Vibeke (mejeri

ingeniør, statens forsøgsmeje
ri) ■

Nielsen, Connie (arbejdsmand, 
Kagerup).

Pedersen, Mogens (styrmand).
Rosen. Jan Erik (savværksejer. 

Nodebo).
Skovmand, Henrik (fuldmægtig, 

cand, polit.).
Sørensen, Hans Henrik Nørskov 

(revisor).
Sørensen, Jens Gregers (over

læge).
Sorensen, Niels Gregers (over

læge).
Wewer, Jette (direktør, Peters- 

hvile teglværk).

1 b.
Asmussen, Inger (børnehavelæ

rerinde).
Bcndtsen, Per (forpagter, Freers

lev).
Gustafsson, Henrik (realskole- 

lærer).
Jacobsen, Irene Palle (parcellist).
Jensen, Hanne (konsul, Free

town, Afrika).
Jensen, Jette (konsul, Fretown, 

Afrika).
Jensen, Wigand (murermester).
Jørgensen Lyngh, Ole (kaffe

handler).
Jensen, Henning (bygningshånd

værker, Vassingerød Old).
Jørgensen, Ulla (tandlæge).
Larsen, Annemarie Øst (rektor).
Larsen, Birgit (arbejdsmand).
Larsen, Jens Lulius (kulgrosse

rer).
Lunding-Petersen, Jette (kunst

maler).
Lygum, Annette (fabrikant).
Liitken, Birgitte (frue).
Marcussen, Bjarne (vongmand, 

Gadevang).
Martensen, Birgit (manufaktur

handler).
Melskens, Henrik (disponent).
Nielsen, Lis Sondergaard (gård

ejer, Freerslev).
Nykirke, Frederik (sekretær, 

frue).
Olsen, Arvid (læge).
Olsen, Birgit (grosserer).
Petersen, Anna Marie Brixtofte 

(højskolelærer).
Petersen, Preben Flyckt (post

bud, Nellerød).
Rasmussen, Lene (slagtermester).
Rolner, Elisabeth (disponent, 

Holte).
Schultz, Anne (driftsleder).
Simonsen, Kirsten (disponent).
Stryhn, Anna (konsulent).
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Skolens læseplan.
RELIGION

1. F. Børnene har hørt fortællinger fra den gamle pagt om ska
belsen, Abraham, Josef, Moses og David. Ved højtiderne 
har de hørt om julen, indtoget i Jerusalem, påsken. Salmer 
og småsange er sunget og således lært.

2. F. Fortællinger af Jesu liv. Mange julesalmer, morgensange 
og bibelhistoriske sange er sunget og lært. Alt uden bog.

3. F. Den gamle pagt fortalt indtil hjemkomsten fra Babylon; 
de ti bud; alt mundtligt. Salmer og bibelhistoriske sange 
lært hovedsagelig ved syngen i timerne.

4. F. Her gennemgås Det nye Testamente; Jesu liv, lignelserne 
og undergerningerne fortælles og læres (på skolen) efter 
Martensen og Paulis »Lille Bibelhistorie«. Sange og sal
mer, svarende til det gennemgåede og til kirkeårets be
givenheder, synges, gennemgås, og enkelte læres udenad.

5. F. Det gamle Testamente. Med støtte af samme bog som 
4. kl. gennemgås, læses og genfortælles hovedbegivenhe
derne. Salmer og bibelhistoriske sange synges og indøves 
på skolen, enkelte udenad.

I M. Fortælling og genfortælling af Den gamle Pagts vigtig
ste beretninger. Menighedens »kærnesalmer« læses, for
klares, synges og læres i tilknytning til højtiderne og års
tiderne.

II M. Den gamle Pagts beretninger fortsættes med en grun
digere behandling af De ti Bud. Salmer og bibelhistoriske 
sange som i I M.

Ill M. Bibellæsning med Jesu liv og undergerninger som det 
centrale. Salmer i tilknytning til de udvaltge stykker af 
Nye Testamente og søndagens evangelium.

IV M. Bibellæsning med større vægt på Jesu lignelser, Bjerg
prædikenen, Missionsbefalingen og Apostlenes Gerninger. 
Salmer som i I—III M.

DANSK
1. F. Der undervises i lyd-, stave- og ordbilledmetoden. Af 

hjælpemidler bruger vi i begyndelsen af skoleåret billed- 
tavler, små læsehefter med ganske let indhold samt bog
stavbrikker og løse ord for at imødekomme de små børns 
naturlige trang til selvvirksomhed. Senere på året læses 
»Svanebogen«.

2. F. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog, 2. skoleår er læst og 
delvis genfortalt. Der lægges vægt på læsefærdigheden, 
forståelse af stoffet og kønt, rent sprog. Små vers læres 
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udenad. Efter Fossing og Jørgensen: »Dansk stil« er ret
skrivningen indøvet.

5. F. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog, 3. skoleår, er gen
nemarbejdet ved både stille forståelseslæsning og højtlæs
ning. I 3 a (hr. Bjerager) er en del eventyr og fortællinger 
blevet dramatiseret til opøvelse af naturlige betoninger, 
ligesom der er øvet stille forståelseslæsning i frilæsnings- 
bøger af passende sværhedsgrad. En del vers er lært 
udenad. Stavning (forberedt hjemme), ordøvelse og gram
matik efter Fossing & Jørgensen: Dansk stil. Hver uge 
skrives på skolen en diktat, dels forberedt, dels uforberedt.

4. F. Oplæsning og stille forståelseslæsning efter læsebogen 
samt (i 4 a) individuel træning efter et udvalg af børne- 
klassikere fra biblioteket. En del vers. Tegnsætning indøves 
sammen med analyse og de vigtigste ordbøjninger. Ugent
lige diktater og små genfortællinger. Staveøvelser og ord
bøjninger trænes hjemme.

5. F. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog for 5. skoleår er del
vis læst og genfortalt. Nogle digte lært udenad. Øvelser 
i ordklasser og sætningslære. Genfortælling og diktat 
hver uge.

I M. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog I. Grammatik og 
retskrivning efter Jensen & Noesgårds øvelsesstykker. 
Diktater, genfortællinger, enkelte fristile.

II M. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog II. Grammatik og 
skriftligt som I mellem.

Ill M. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog III. Analyse og 
retskrivning efter samme øvelsesstykker som II M. Af
vekslende fristile og genfortællinger.

IV M. Hansen & Heltoft: Dansk læsebog IV. Analyse efter 
Ottar Jensen: Dansk grammatik og analyse. 2 litteratur
værker udenfor læsebogen. Svensk efter Falbe-Hansens og 
Kellers læsestykker. Afvekslende fristile og genfortællin
ger.

Realkl. Flansen & Heltoft: Dansk læsebog V samt et par 
hovedværker udenfor læsebogen. Analyse efter samme 
bøger som IV. 3 fristile om måneden.

ENGELSK
I de fire mellemskoleklasser benyttes de fire første bøger 

af O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for Mellemsko
len. I lærebogssystemet indgår stiløvelse og grammatik gen
nem de til hver af de fire klassers læsebøger udarbejdede 
ovelseshefter som et naturligt led i den daglige undervisning 
gennem tavleøvelser, mundtlig overhøring og samtale på det 
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fremmede sprog. Indøvelse af engelske sange foretages fra 
1 M.

I I, II og III M. opgives ca. 2/» af læsebogen, mens resten 
læses kursorisk.

I IV M. opgives for tiden ca. 50 normalsider, resten af 
bogen er læst kursorisk.

ENGELSK
I den ene I mellem benyttes Arthur M. Jensen: English the 

Nature Method.
I II, III og IV mellem, samt realklassen benyttes O. Friis- 

Hansen & Chr. Nielsens lærebogssystem: Engelsk for mel
lemskolen II, III, IV og Engelsk for realklassen samt de der
til hørende øvelseshefter; i III M. desuden forskellige Easy 
Readers.

I de 4 mellemskoleklasser er der blevet undervist fortrinsvis 
på engelsk, og eleverne har regelmæssigt haft skriftlige øvelser.

I II og III mellem opgives ca. 2A af læsebogen, mens resten 
anvendes til kursorisk læsning.

I IV mellem opgives 50 normalsider, den øvrige del af 
bogen anvendes til kursorisk læsning.

I realklassen opgives 75 normalsider og noget af bogens 
øvrige stof er læst kursorisk. Der er skrevet en genfortælling 
hver uge.

TYSK
II M. Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk I med øve

bog.
Ill M. Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk II med 

øvebog. Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for mellem
skolen.

IV M. Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk III med 
øvebog. Grammatik som ovenfor.

Realkl. Wiggers Smith, Hasselriis, Mogensen: Tysk IV med 
øvebog. Grammatik som ovenfor.
Ekstemporalbog efter lærerens valg.

FRANSK
Nielsen og Hoffmann: Begynderbog, side 2—105. Fransk 

er valgfrit for eleverne.

LATIN (valgfrit)
IV M. Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog. Side 1—50.
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HISTORIE
Det er vort mål at gøre vort fædrelands historie til en le

vende virkelighed for børnene; det arbejder vi henimod gen
nem fortælling, oplæsning, sange med tilknytning til historien 
og tegning. Især i de første klasser lader vi børnene tegne og 
illustrere de begivenheder, der fængsler dem. Ved alle mærke
dage i Danmarks historie taler vi om minderne, som knytter 
sig dertil og synger de der henhørende sange.
2. F. Vi begynder ved Danmarks oldtid og taler om stenalder, 

bronzealder og jernalder og fortsætter med de gamle sagn
konger og fortællinger fra nordens mytologi.

3. F. Med støtte af Nik. Helms: »Danmarks historie« gennem
gås vort lands historie til og med valdemarstiden.

4. F. I samme bog læses fra valdemarstiden til enevælden.
5. F. I samme bog læses tiden fra enevældens indførelse til 

vor tid.
Ved mellemskoleundervisningen, der tillige omfatter ver

denshistorie, lægger vi stor vægt på det kulturhistoriske stof. 
Som led i undervisningen indgår besøg på Nationalmuseet, 
Nordsjællandsk folkemuseeum og Frederiksborgmuseet.
I M. I Buchreitz og Rosings »Historie for mellemskolen« I 

læses oldtiden og begyndelsen af middelalderen.
Il M. Samme bog: middelalderen og reformationstiden.
Ill M. Samme bog II: nyere tid.
IV M. Samme bog: nyeste tid.
Real. Træk af renæssancens kultur- og kunsthistorie med sær

lig henblik på Frederiksborg slot. P. Munch: »Mindre lære
bog i samfundslære«.

iagttagelsesundervisning
1. og 2. klasse.

Efter genstande, ophængte vægbilleder, tegninger med farve
kridt på den store tavle, taler vi sammen om fugle, dyr, forårets 
komme, høsten o. s. v. Børnene medbringer selv forskellige 
»sager«: Kornsorter, de første grønne grene, blomster o. lign., 
eller vi går ud i naturen og ser på planternes og dyrenes ver
den. — I tilslutning hertil læres en del børnevers og småsange.

Vi taler om toget, der ofte kører forbi, hvor det kører hen, 
og hvilke andre befordringsmidler vi kan bruge. — Og herfra 
går vi i 2. kl. over til at tale om verdenshjørner og verdensdele, 
og når så danmarkskortet kommer på væggen, lærer vi at se 
forskel på øer, søer, halvøer, højland, lavland o. s. v., og vi 
tegner i vor bog efter fortegninger på tavlen og enkelte navne 
læres. — I tilknytning hertil forskellige sange og fædrelands

26



sange som »Venner se på Danmarks kort« — »Der er et yndigt 
land« — »Jylland mellem tvende have« o. s. v.

Dette er grundlaget for senere geografi- og naturhistorie
undervisning.

GEOGRAFI
I forberedelsesskolen anvendes C. C. Christensens »Lille 

geografi«. 3. F. En grundig gennemgang af Danmark med bi
lande samt Norge og Sverrig. Stoffet gennemgås mundtlig og 
støttes af tegninger og små lektier.
4. F. Europas lande uden for Norden.
5. F. De fremmede verdensdele + repetition af Nordens lande.
I M. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen: Forfra 

til Alperne.
II M. Andersen og Vahl: Geografi for mellemskolen, I del; 

Fra Alperne — bogen ud. II del: Afrika.
Ill M. Andersen og Vahl: II del: Asien, Australien, Nord- og 

Sydamerika.
IV M. Havet, Nordamerika, Danmark, Sverrig, Norge og Fin

land.
Realklassen: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi.

NATURHISTORIE
4. F. Axel Nielsen: Naturen I. Dyr. Danmarks højere dyr 

(til s. 62). Børnene har tegnet og farvet dyrene i deres 
arbejdshefter og indklæbet billeder.

5. F. Axel Nielsen: Naturen I. Dyr. Højere dyr uden for Dan
mark og de almindeligste lavere dyr (til s. 136). Kort repe
tition af det i 4. kl. gennemgåede. En del af bogen er gen
nemgået som læsestof.

I M. Zoologi: Andersen og Balslev I del. Pattedyr og nogle 
fugle. Botanik: Balslev og Simonsen I del. Plantebestem- 
melser efter den lille flora.

II M. Zoologi: Andersen og Balslev I del. Resten af fuglene — 
bogen ud. Botanik: Balslev og Simonsen II del. Plantebe- 
stemmelser efter floraen.

Ill M. Zoologi: Andersen og Balslev II. Forfra til sneglene. 
Botanik: Balslev og Simonsen III del. Organisk kemi: Ras
mussen og Simonsen (forfra til side 21).

IV M. Zoologi: Andersen og Balslev II del. Fra sneglene—bo
gen ud. Botanik: Balslev og Simonsen IV del. Organisk 
kemi: Rasmussen og Simonsen.

Realkl. Mogens Lund: Biologibog for realklassen.
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NATURLÆRE
I M. J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen I (til side 64): 

Mekanisk fysik og varmelære.
II M. Samme bog (fra side 65 og ud): Magnetisme og elek

tricitetslære. Endvidere Petersson og Ring: Uorganisk 
kemi: Afsnittene om ilt, brint og kultveilte. Begyndelsen til 
det kemiske tegnsprog er indarbejdet.

Ill M. J. K. Eriksen: Fysik for mellemskolen II (til side 48): 
Mekanisk fysik fortsat samt afslutningen af elektricitets
læren. Samme kemibog som II M. ud til syrer. Det kemi
ske tegnsprog er grundig indarbejdet, og de vigtigste 
grundstoffer er gennemgået. Endvidere er atomteorien i 
store hovedtræk taget op til behandling.

IV M. Samme bog (fra side 49 og ud): Afslutningen af den 
mekaniske fysik, lydlæren, lyslæren samt arbejde og energi, 
Samme kemibog fra syrer og ud med særlig vægt på de 
kemiske processer og stærk hensyntagen til dagliglivets 
kemi.

Realkl. Sundorphs fysik for realklassen II: Elektricitetslære 
samt Ingolf Andersen: Astronomi. I tilslutning til elektri
citetslæren er elektronteorien gennemgået, og i tilslutning 
til astronomien er foretaget selvstændige tegneøvelser og 
stjernebestemmelser, ligesom der almindeligvis aflægges 
besøg i planetariet på Bellahøj.

Det tilstræbes i alle klasser at bibringe eleverne kendskab til 
de naturfænomener, der spiller en væsentlig rolle for det dag
lige liv, som de selv støder på eller ofte hører tale om. Til støtte 
for undervisningen er der i alle klasser tegnet en del fysiske 
tegninger, ligesom der, hvor stoffet giver anledning dertil, er 
regnet en del opgaver.

REGNING OG MATEMATIK
1. F. Tallene fra 1 til 100 er grundig indøvet. Der arbejdes væ

sentligst med addition og subtraktion.
2. F. Talområdet indtil 100 gennemarbejdes systematisk efter 

Friis Petersen, Gehl og Jessens: Den ny regnebog II. I 
sidste del af skoleåret regnes også med tallene til 1000. 
Den lille multiplikationstabel indøves, særlig ved række
tælling.

3. F. Efter samme bogs Ill-del indøves regningsarterne med 
flercifrede tal. Metersystemets længde- og rummål indøves, 
ligesom enkelte opgaver med vejning medtages. Der læg
ges stor vægt på talfærdighed og sikkerhed i tabel.

4. F. Efter samme bogs IV-del indøves regningsarterne med 
benævnte tal, ligesom talområdet udvides. Den lille tabel 
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indøves grundigt. Med små tal foretages forøvelsen til for
holdsregning, ligesom der regnes lette opgaver med aim. 
brøk.

5. F. Efter samme bogs V-del indøves de 4 regningsarter grun
digt såvel med hele tal som med almindelig brøk og deci
malbrøk. Desuden er regnet en del forholdsregning, og 
metersystemet samt tabellen er udvidet. Ugentlig prøve
regning på skolen efter Haastorp, Martinsen og Nielsens 
tekstopgaver fra optagelsesprøven. Hovedregning efter 
Cronfeldts opgaver i hovedregning for underskolen.

I. M. Petersen og Rotting: Mellemskolens regnebog I.
II M. P. og R.: Mellemskolens regnebog II. Friis Petersen, 

Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri § 1—50. Jes
sen og Smith: Aritmetik for mellemskolen I.

Ill M. P. og R.: Mellemskolens regnebog III. Friis Petersen, 
Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri § 50—88. Jes
sen og Smith: Aritmetik for mellemskolen II.

IV M. P. og R.: Mellemskolens regnebog IV. Marcussen og 
Thøgersen: Opgaver fra mellemskoleeks. Friis Petersen, 
Jensen og Jessen: Mellemskolens ny geometri § 77—114. 
Jessen og Smith: Aritmetik for mellemskolen III.

Realkl. Jessen og Smith: Matematik og regning for realkl. Mar
cussen og Thøgersen: Opgaver fra realeks. Jepsen, Smith 
og Stenberdt: Mat. træningsopgaver. Regning og mat. i 
realkl. er valgfrit fag for pigerne.

Eleverne regner i alle klasser mange selvstændige opgaver på 
skolen, men hjemmearbejdet søges begrænset til det mindst 
mulige.

TEGNING
Der lægges vægt på at gøre tegning til et lystbetonet arbejde, 

som skaffer eleverne glæde og udvikler deres fantasi, uden at 
fagets opdragende sider: udvikling af sansen for form, farve 
og orden forsømmes.

I underskolen arbejder eleverne som oftest fuldstændig frit 
med blyant og farvekridt. Fra 2. kl. øves pantegning, fra 5. kl. 
males med vandfarve.

I mellemskolen begynder eleverne at lære perspektivtegning 
og modeltegning. Drengene arbejder med kartoffeltryk og li
noleumssnit samt i de ældste klasser med bogstav og plakat
tegning, desuden læres lidt maling med oliefarver. Pigerne 
dyrker fortrinsvis dekorativ tegning, mønstre og ornamenter, 
samt i de ældre klasser lidt porcelænsmaling og stofmaling. 
I ældste klasse har eleverne arbejdet med smykker og lette 
brugsting i keramik.
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SKRIVNING
Da skrivningen har så stor betydning for mange andre af 

skolens fag, lægges der megen vægt på, at eleverne ikke alene 
i skrivetimerne, men også i de øvrige skriftlige arbejder gen
nemfører en god, ordentlig skrift; først derved får skriveti
merne den betydning, de må og skal have.

I mellemskolen undervises i formskrift efter det norske 
system.

Ved afslutningen af III M. ophører skriveundervisningen, 
og eleverne får en karakter, der »står« til deres eksamen i IV M.

GYMNASTIK
Skolen lægger stor vægt på idræt og vil gerne bort fra den 

betragtning, at det ikke gør så nøje, selv om en elev beder sig 
fri en time.

Det af gymnastikkommissionen forordnede system bruges. I 
de mindste klasser bruges meget ordnede lege. Fra 3. klasse 
har drengene gymnastik for sig, pigerne for sig.

Om sommeren spilles der bold af forskellig art på skolens 
boldplads. Træning i atletik for både drenge og piger giver 
mange elever mulighed for erhvervelse af skoleidrætsmærket.

SANG
I forberedelsesskolen undervises i sang en time om ugen. 

Fra 3. klasse drives hørelære. Ved hjælp af noder læres de fleste 
sange.

Mellemskolen: Hovedvægten lægges på den enstemmige 
sang. Der tages hensyn både til traditionen og ny-orienteringen. 
Der gives eleverne et rimeligt kendskab til noderne; lejligheds
vis samles stoffet om de store komponister, ligesom de forskel
lige perioders musik illustreres.

Mellem 30 og 40 af de mest sangbegavede deltager frivilligt 
i skolens kor, ligesom en del har deltaget i blokfløjtespil.

HÅNDARBEJDE
1. F. En strikkepose af ternet stof med forskellig syning. Gry

delapper med hæklet kant.
2. F. Indtagning og udtagning indøves og strikning af dukke

tøj, bamser o. 1. Der indøves ret og vrang ved strikning 
af håndklæder eller undertrøje. Syet en sypose af ternet 
stof med forskellige slags sting.

3. F. Indøvelse af sømmesting og korssting på forklæde af 
ternet bomuldsstof.

4. F. Syet en klemmepose med kulørte kantninger og kors-
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stingsnavn. Indøvelse af maskinsyning. Strikkearbejder ef
ter bogen »Strikket Legetøj«.

5. F. Strikket et par ankelsokker, syet en nederdel og bluse.
I M. Syet et pudevår med hulsøm og navn og hæklet gryde

lapper.
II M. Syet et forklæde og lært smocksyning.
Ill M. Syet en skjortebluse og strikket et par fingervanter.
IV M. Syet en kittelkjole og strikket et par luffer med møn

sterstrikning.
Realkl. Syet en kjole efter eget valg af mønster.

BOGFØRING
De grundlæggende principper for dobbelt bogholderi efter 

kolonne-systemet er gennemgået. Undervisningen omfatter 
desuden elementær handelslære og kontorarbejder samt lidt er
hvervslære.

TRÆSLØJD
Der arbejdes efter dansk skolesløjds system. Arbejdstegning 

gennemgås. Materialets form og udnytning samt enkelte træ
sorter forklares. Streng gennemførelse af orden og akkuratesse 
er hovedsagen; ekstraarbejder efter flid, lyst og anlæg.

SMÅSLØJD 
Drengene i 1. og 2. f.

1. F. Lettere arbejder i papir og ler.
2. F. Sværere modeller både i papir og ler og modeller efter frit 

valg i f. eks.: bast, filt, skind og serpentinere.
TIMEPLAN FOR SKOLEÅRET 1954-55
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IV 
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III 11 I 5 
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2 1
PgiDr)'

Religion................................... j
Dansk ni svensk........................ i
Historie................................... [
Geografi og anskuelsesunder- '

visning...................................
Naturhistorie og sundhedslære I
Fysik....................................
Engelsk................................
Tysk........................................
Fransk (valgfrit)..................
Regning og matematik (valg

frit for piger i realklassen)
Skrivning.............................
Tegning.................................
Håndarbejde og sløjd ...
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4
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*) Elever, der skal have latin i IV M , afslutter med tegning i III M. og har ikke håndar
bejde-sløjd samt 1 gymnastiktime mindre end de andre elever.

**) Elever, der har mitematik, har ikke bogføring.
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Fra skoleåret.
Skoledagen fastlægges under hensyn til togtiderne. I begge 

afdelinger synges morgensang, og vi benytter da ofte lejlig
heden til at omtale et eller andet emne, begivenheder på skolen, 
berømte personer, hvis navne er knyttet til året, eller det, der 
foregår om os, det, der kan kaldes dagens spørgsmål. Nogen 
egentlig dagbog fra skolelivet skal jeg ikke anføre, det ville 
blive for omfattende, men skolen vil udover det egentlige skole
arbejde gerne hjælpe eleverne i det liv, der ligger udenfor 
skolen, der kan styrke kammeratskabet, og det, der også kan 
skærpe interesserne.

Sport.
Mange af vore elever har erhvervet sig idrætsmærker af for

skellige grader. Adskillige sportskampe er blevet udkæmpet 
dels på egen og dels på fremmed bane, og skolen har med godt 
resultat deltaget i amtsstævnerne for skoleidræt.

Koncerter.
Det er lykkedes for skolerne i Hillerød at få gjort skole

koncerterne til en fast institution. Der holder årlig 4 koncer
ter med ca. 60 musici og med fremragende dirigenter, mange 
af de lidt større elever har stor glæde af at overvære disse 
koncerter.

Teaterfure
arrangeres lejlighedsvis, ofte i forbindelse med studieture til 
København. Både hjemmene og deltagerne har stor interesse 
i disse ture, det kendes på, at der næsten er hundrede procent 
tilslutning. Med samme interesse omfattes også skolens decem
berfest, hvor fremragende kunstnere, oftest fra Det kgl. Teater 
undeholder os en aften før jul. Ved sådanne lejligheder med
virker skolens sangkor.

Skolen lægger stor vægt på at arrangere noget lødigt for
børnene: Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdom
men glemmer.

Skoleballerne.
Hvert år i begyndelsen af februar afholdes skolens to skole

fester på hotel »Leidersdorff«. Tilslutningen har været så stor, 
at det har knebet med pladsen. Takket være en betydelig ind
sats fra lærers og elevers side har festerne og de dertil knyt
tede optrin været meget smukke. Det har været en glæde at se, 
hvor elskværdigt både elever, forældre og gamle elever er mødt 
op til skolens fester.
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Lejrskole.
Takket være Frederiksborg Amts Sparekasses enestående ju

bilæumsgave, den smukke lejrskolebygning ved Ølsted strand, 
er det blevet tradition, at vore to 4. mellemskoleklasser tilbrin
ger hver en uge i lejrskole i september måned. Der er en utro
lig interesse for disse lejrskoleophold både blandt lærerne og 
eleverne, og enhver, som ikke selv har deltaget, må forbavses 
over det arbejde, der præsteres i form af målinger, studier af 
kirker, gårde, mejerier, botaniske, geologiske og zoologiske 
fænomener i de otte dage, turen varer. Det er godt at holde 
lejrskole i september, hvor der er lejlighed til samliv også om 
aftenen. Et enkelt vers til Barbett-melodien viser, hvorledes de 
digteriske evner udløses i en lejrskole, og giver måske også et 
fingerpeg i anden retning:
Og nu kan vi bygge cn kirke 
og starte et mejeri!
Vi mælk ud af koen ka’ lirke 
og passe et »griseri«.

Vi lærte, at koen ej bruger 
sit horn til at trutte i, 
samt hvordan man kostalden muger 
og lægger kartofler i »hi«.

Studieture og ferierejser.
Medens lejrskolen er et fast led i skolens arbejde, ganske 

vist et arbejde, der i hele sin form adskiller sig fra det alminde
lige daglige skoleliv, og derfor uhyre værdifuld, så søger vi 
også ved mindre klasseudflugter at åbne elevernes øjne for 
alt, hvad der rummes udenfor skolens døre. Det er vor opfat
telse, at alt, hvad der arrangeres af fællesture, styrker sam
menholdet og fællesfølelsen, samtidig med at det giver varige 
indtryk og oplevelser. Disse mindre, men i reglen fornøjelige 
ture, danner så basis for de store ferie- og lejrture; i de senere 
år har der været arrangeret sommerrejser for de ældste elever:
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1 1948 til Norge, i 1949 til Sverige, i 1950 til Oberammergau 
(passionsskuespillene) i 1951 til Finland, i 1952 til Holland, i 
1953 til Frankrig (Paris) og i 1954 til Visby og Stockholm.

De yngre elever har de samme år besøgt henholdsvis Silke
borgegnen, Skamlingsbanken, Langeland, Møens Klint og 
Djursland.

Eleverne vender altid hjem med friske indtryk fra disse 
rejser, og jeg er meget taknemlig for den interesse og offer
vilje, der vises fra de arrangerende læreres side. Det er et stort 
arbejde og et stort ansvar, de påtager sig for at glæde eleverne.

Elevforeningen.
Disse mange skoleminder er antagelig en af grundene til, at 

elevforeningen er i stadig vækst. For et beskedent kontingent 
får man lejlighed til gennem foreningen og skolebladet »Fri
kvarter« at holde forbindelsen med sin gamle skole og sine 
gamle kammerater vedlige. Det er af stor betydning — de mest 
trofaste venskaber sluttes i barndommens år.

M. MØRKS SKOLE (W. Stenberdt). 
Forstanderen: Tlf. 1005 (bedst 1%—2). 
Sommerferien: Tisvilde 2234 (bedst 1—2). 
Skolehjemmet 1056 (bedst 1%—2%).



Skolens sang ved årsafslutningen.
Som sædekorn i sorten jord 
sig gemmer dybt og længe, 
så kan og mer et fattigt ord 
til tålmods grøde trænge; 
men ser vi ingen glimmerhøst, 
så har vi dog en stille trøst: 
Vorherre trofast lover: 
det vokser, mens vi sover.

Som fugle små med bliden bør 
til fjerne lande fare, 
så fly’r fra barneskolens dør 
hvert år en fugleskare.
Hvad har de med, når de fly’r bort?
Vi gav så lidt, vi ser så kort. 
Vel om de med sig bringer 
mod til at løfte vinger.

Vel, om der i de unges bryst, 
når kampens dag er inde, 
kan grønnes smukt og spire tyst 
et frugtbart barneminde, 
en tone af den gamle sang, 
som har så stærk en sejersklang: 
Guds råd er altid milde, 
hos ham er livets kilde!

Eva.

M. Mørks skoles marchsang.
Tekst og melodi af Kaj Anker Nielsen

Tilegnet skolen i anledning af 40 års jubilæet
Med mildhed og ånd 
blev de stærkeste bånd 
til et minde om barndommens år. 
— Vi vil alt, som er ret, 
vi vil værne den plet, 
der skal skabe os fremtidens kår. 
Fremad — fremad skal det bære 
til vor gamle skoles ære. 
Dér, hvor spiren blev lagt, 
der skal skabe vor magt, 
vil vort hjerte altid være.

Mens år skal forgå, 
vil vor skole bestå, 
den skal holdes i ære og agt. 
— Den skal bane vor vej, 
den er dig, den er mig,

Så stævner vi frem 
ud fra skole og hjem, 
— vi er Danmark i kommende år, 
og bli’r vandringen trang, 
vil vi synge den sang,

den har lært os, at kundskab er magt, som vi lærte i barndommens vår. 
Fremad — fremad skal det bære o. s. v. Fremad — fremad skal det bære o. s. v.


