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Thi det er Livets Lov: 
Hvor Tillid gror, 
der vokser Sandhed frem.



Skolen omfatter:

Underskole, Mellemskole og Realklasse.
Bestyrer: cand. mag. Soen Haderup.

Inspektør: cand. phil. Aage Grønnegaard.

Skolen er Privatskole med Eksamensret til Mellem
skole- og Realeksamen.

Skolens Adresse er:
Bagsvcerd Kostskole,

Bagsværd.

Telefoner:

Kontoret: Bagsværd 65. (Kontortid Kl. 13-14).
Lærere og Elever: Bagsværd 163.
Samtaler til Kosteleverne helst Kl. 19-20.

Postgiro, Nummer 36700.



Det er almindeligt at skelne mellem Undervisning og Opdra
gelse. Og det er ogsaa praktisk, omend det er umuligt at 

holde de to Ting helt ude fra hinanden. Enhver Undervisning 
vil have et Moment af opdragende Betydning, Undervisning i 
Regning maa saaledes bl. a. opdrage til Orden, Undervisning i 
Dansk opdrager til Omhu og Nøjagtighed i Udtryksmaaden, 
Undervisning i Gymnastik og Sport udvikler Udøverens Vilje 
osv. Men Hovedvægten vil dog ligge paa den faglige Uddan
nelse, altsaa Undervisningen. Som man nuomstunder erkender, 
at et Barns rette Udvikling ligesaa meget afhænger af dets Op
dragelse, dets Karakterudvikling, som af dets faglige Uddan
nelse, har Skolerne naturligt lagt mere og mere Vægt paa at 
faa denne Side med inden for sine Rammer.

Paa en Kostskole har det efter Sagens Natur stillet sig an
derledes, her har Opdragelsen en større Plads; den staar som 
Skolens Opgave Side om Side med Undervisningen.

Og det skulde da her være min Tanke at komme med nogle 
Bemærkninger om denne Side af vor Virksomhed.

Man maa som Opdrager stille sig klart, at der er to vidt 
forskellige Sider at tage Vare paa, Barnets ydre Form og dets 
indre Sjæleliv. At et Menneskes Sind og Sjæleliv paa mange

5



Maader afspejles i og paavirker dets ydre Optræden spiller ikke 
ind i denne Sammenhæng. Det afgørende, som jeg ønsker her 
at paapege, er, at man ikke bør have den samme Opdragelses
indstilling over for disse to Opgaver.

De ydre Former bestemmes af nøjagtige Krav. Man skal 
vaske sig, børste Tænder, rede sit Haar, spise pænt, ikke tale 
med Mad i Munden, bukke i visse Situationer, ikke have Haan
den i Lommen, naar man taler med voksne osv. Disse Krav er 
delvis praktiske og delvis konventionelle. Men de förstaas af 
Barnet eller respekteres i alle Tilfælde, naar de stilles. Og hvor
dan naas Maalet bedst med Hensyn til Opfyldelsen af disse 
Krav angående de ydre Former? Ved at Kravet stilles med den 
Bestemthed, som de forskellige Alderstrin tillader. Ved Disci
plin. For hvad er Disciplin andet end Gennemførelsen af en 
vis ydre Orden? Og det er givet, at Drenge — Børn i det hele 
taget, ja, vel ogsaa voksne — respekterer det Menneske, der 
uden Vaklen stiller sine Krav klart og bestemt. Mens det valne 
Menneske, der slapper af her og der, ikke respekteres. Og hvor
for ikke? Fordi man føler sig utryg overfor vedkomne, man ved 
ikke rigtigt, hvor man har ham, og man har heller ikke den 
Tilfredsstillelse, som det er at opfylde et rimeligt Forlangende.

Og her er vi ved et af de Punkter, der har givet Anledning 
til saa megen Misforstaaelse. Man har i Tiden efter Krigen talt 
saa meget om Kammeratskab og Fortrolighed mellem Børn og 
voksne; man har haft en Skræk for den overdrevne Prøjser- 
Disciplin, og man har stillet Disciplin og Tillid som Modsæt
ninger til hinanden. Paavirket af alle Tidens Rørelser har man 
saa slaaet løs paa Disciplinen, og man har ogsaa paa mange 
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Punkter faaet udryddet Forhold, der var unaturlige og sjæleligt 
usunde; men forkert har det været over en Kam at ville undsige 
Disciplinens Værdi i Opdragelsen.

Erfaringen viser, at Disciplin benyttet til Opdragelse af den 
ydre Form avler Tillid, som netop Pr Grundlaget for den For
trolighed, som man med Rette har ønsket. For ved Opdragelsen 
af den anden Side, Barnets indre, dets Sind og Sjæleliv, er For
trolighed og Tillid den eneste Vej.

Og det er vel naturligt, at det er her, at man først har søgt 
at sætte ind i den moderne Pædagogik, for menneskeligt set 
maa denne Side siges at være den værdifuldeste.

De Spørgsmaal, man her kan komme til at staa over for, er 
saa mangeartede og forskellige for hvert Barn, de omfatter hele 
Børnepsykologien og maaske lidt til, at det vil være umuligt 
her at gennemgaa dem. Men det skal siges som Hovedregel, at 
her gælder det netop at individualisere, her maa man gennem 
Kendskab til og Forstaaelse af Barnets personlige Indstilling 
overfor de foreliggende Problemer søge at vejlede det.

Og saaledes forenes disse to Sider i Opdagelsen, den fælles 
Disciplin og den personlige Forstaaelse. Og de kan tages som 
Udtryk for det kollektive og det individuelle, de to Træk af 
hvis indbyrdes Balance ethvert Forhold mellem Mennesker, et
hvert Samfund er afhængigt.

Sven Haderup.
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DET DAGLIGE LIV
FOR KOSTELEVERNE

Kosteleverne bor 2, 3 eller 4 sammen, de store dog paa Ene
værelser. Elevværelserne er fordelt i 3 Huse (Hovedbygningen, 
Sidebygningen og Hedebo). Hvert Hus ledes af en Husfor
stander, der sammen med en Lærerinde har Opsyn med Dren
genes Værelser, Tøj, Orden osv.

Der er Centralvarme paa alle Værelser og Bad hver Morgen. 
Ved Spisestuen er der Dagligstue og Veranda, desuden findes 
der Klublokale med Pejs, Spejderhus og Værksted. I Biblio
teket findes Haandbøger, Fag- og Skønlitteratur.

Dagens Inddeling ser saaledes ud:
Kl. 7 vækkes der.
Kl. 7^2 Morgenmad.
Kl. 8—9 Skole for 5. Kl. og opefter.
Kl. 9 Morgensang.
Kl. 9—10,50 Skole.
Kl. 10,50 Frokost.
Kl. 11,10—14 Skole.
Kl. 14 Cacao.

Fri.
Kl. 16'72 Mellemmad.

Læsetid.
Kl. I8V2 Middag.

Fri.
Sengetid fra Kl. 20 til 22l/2 efter Alder.
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Eftermiddagstimerne skal helst tilbringes i fri Luft. Der dyr
kes Sport: Tennis, Badminton (om Vinteren i Gymnastiksalen), 
Bordtennis, Fodbold, fri Idræt, Tenniscoit og, naar der er Lej
lighed dertil. Kælkning, Skiløb, Skøjteløb og Ishockey. I Som- 
mermaanederne bades der i Furesøen.

Desuden kan der arbejdes i Elevhaverne eller paa Værkste
det. Efter Tur har Drengene forskellige Pligter med Have
arbejde, Pasning af Tennisbanen, Malning o. a.

I Læsetiden læser 1—4 Kl. for sig, og 5. Kl.—II Ml. for sig, 
begge Hold under Inspektion. Klasserne fra III Ml. og opefter 
læser paa deres Værelser, forsaavidt som deres Standpunkt er 
tilfredsstillende, ellers under Inspektion. Der gives ikke Lektier 
til Mandag.

Aftnerne tilbringer man paa mange Maader. Man hygger sig 
paa Værelserne eller hos en Lærer eller Lærerinde. Eller der 
dyrkes indendørs Sport. En Aften om Ugen er der frivillig 
Gymnastik. Andre Aftner er der Møder (i Klubben eller for 
Spejderne fx.), hver anden Onsdag er der Ungdomsmøde i Me
nighedshuset for Byens Ungdom over 14 Aar, og hver anden 
Fredag afholdes der Folkemusikaften paa Skolen for Eleverne. 
De Lørdage, Eleverne er paa Skolen, samles man Kl. 20 til Op-
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læsning eller andet fire forskellige Steder for bagefter at samles, 
i Dagligstuen til The.

En Del af Drengene er Ulveunger eller Spejdere i Skolens 
Flok og Trop, »Fostbrødrene«, under Det Danske Spejder
korps. Herom henvises der iøvrigt til Skolens andet Program.

For de ældste Klasser findes Klubben, hvoraf alle Kostelever 
i IV Ml. og højere Klasser, samt forhenværende Kostelever er- 
Medlem. Klubben har sit eget Lokale med Bjælkeloft og Kamin. 
Paa Væggene hænger de Skjolde, som laves af hvert Medlem 
ved Optagelsen. Klubbens Motto, som er malet over Kaminen,, 
er: B. K. — Min Ære —. Hver Mandag Aften afholdes der 
Klubmøde, ved Mødet den første Mandag i hver Maaned kom
mer en Del gamle Drenge til Stede.

I September Maaned afholdes der forskellige Sportsturnerin
ger, i Tennis, Fri Idræt og Forhindringsløb; der uddeles Sølv- 
og Broncemedaljer til Vinderne. Den første Søndag i September 
tager vi med Toget til Fiskebæk og gaar tilbage langs Furesøen,, 
forbi Hulsø og Bagsværd Sø.

Paa Skolens Fødselsdag, den 17. November, afholdes der en 
Fest for Skolens Elever; den nærmeste Lørdag afholdes der en 
festlig Sammenkomst for tidligere Elever og de ældste Klassers, 
nuværende Elever.

Den sidste Aften før Juleferien holdes der Julefest med. 
Revu, som skrives, indstuderes og opføres af Elever.

Foraarets festlige Begivenheder er Fastelavnsfest, Skole
komedie og Majfest. Sankt Hans Aften er der Baal i Haven, og 
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rnan slutter med en Rotur paa Furesøen, hvor man ser det ene 
Baal ved det andet langs dens Bredder.

I de store Ferier finder forskellige Ture Sted. Der har saa- 
ledes været Ture til Bornholm, Sverige, Skagen, Sønderjylland, 
Tyskland (Berlin — Harzen — Hamburg) o. a. St.

Gennem Skolen sættes de Elever, der lærer Fremmedsprog, i 
Forbindelse med jævnaldrende i Tyskland og England og kor
responderer med disse; en Ordning, der foruden at give Nytte 
bringer megen Glæde. Mange samler paa Frimærker og faar 
paa denne Maade en Del ny Mærker til deres Samling. Ogsaa 
gennem flere af Skolens Venner forsynes vi med Frimærker til 
Drengene.
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OM EGNEN
Bagsværd ligger i Gladsakse Sogn 10 km NV for Køben

havn, Egnen har tidligt været bebygget, hvorom forskellige 
Fund vidner. Det gamle Landsbynavn er Bardsverdhe, sammen
sat af Ordene: bar = Naaletræer og werthe = Skrænt. Bøn
derne hørte en Overgang under Roskilde Bispestol, senere under 
Kronen. Enkelte gamle Gaarde og Huse har endnu bevaret 
Landsby-Karakteren, men Byen, der nu har o. 2000 Indbyggere, 
er en udpræget Villaby.

Skolen, hvis Hovedbygning er fra 1908, ligger paa Alders
hvilevej. Denne fører ned til Aldershvile Slotspark, der nu ejes, 
af Kommunen og er offentlig tilgængelig. Bagsværd er Slange- 
rupbanens første »Skovstation«, idet Byen i Vest og Nord er 
omgivet af gamle Skove. Bagsværd Sø og Hulsø er ofte islagt 
om Vinteren, og Furesøen, som man naar gennem Skoven ved 
Frederiksdal, er kendt for sit ualmindelig rene Vand.

De sunde Omgivelser og den smukke Natur har tidligt gjort 
Bagsværd til et yndet Udflugtssted.

I Litteraturen er der Vidnesbyrd om, at ikke alene Furesøen 
(Chr. Winther, Vilh. Bergsøe), men ogsaa Bagsværd og dens 
Omegn har kunnet inspirere Digtere og Forfattere (Sibbern og 
fra nyere Tid: Henri Nathansen).

Næsten hver Søndag udfolder sig et broget Liv i Parken, 
i Skovene og ved Søerne, men naturligvis har den, der ogsaa. 
til Hverdag kan færdes her, bedst Lejlighed til at gøre sig for- 

♦ trolig med Naturen og dens Rigdomme.

Ved Furesøen.
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FORSKELLIGE ANDRE OPLYSNINGER
Kosteleverne medfører: Seng med Sengeklæder, Kommode, 

Ske og Gaffel. Liste over Tøj, der bør medbringes, udleveres, 
paa Skolen.

Uniformen, der bestaar af en kort blaa Eatonjakke (for de 
største blaa Jakke) og lange graa Benklæder, faas hos Skolens 
Skrædder. Den bæres hver Dag til Middag og overflødiggør 
saaledes ikke almindeligt Tøj.

I Lommepenge udbetales der et bestemt Beløb efter Klasse 
hver Mandag. Hvis Eleverne faar Penge udover Lommepengene, 
skal de afleveres til deres Husforstander, der opbevarer dem og 
udleverer dem, naar de skal bruges.

Skolebøger kan skaffes baade brugte og nye gennem Skolen.,

Besøg og Telefonopringninger. Der udsendes halvaarlig 
Lister over de Ferier og Søndage (Weekends), hvor Kost
eleverne kan besøge Hjem eller Slægtninge. Det er regelmæssigt 
hver anden Uge. Til Besøg udover disse skal der særlig Aftale 
mellem Hjem og Skole. Paa Skolesøndagene er Slægt og Venner 
velkomne efter Kl. 13.

Telefonopringninger kan finde Sted til Kosteleverne efter 
Skoletid. Elevernes Telefon er: Bagsværd 163.

Skolelægen, Dr. Schlanbusch, Buddinge, tilser Kosteleverne 
og fører Kontrol med deres Helbredstilstand gennem den maa- 
nedlige Vejning og Maalning. Ved Skoleaarets Slutning til
sendes der Forældrene en Kurve over Børnenes sundhedsmæs
sige Udvikling. Til Skolelægen betales 10 Kr. i Aprl Maaned. 
Ved Sygdomstilfælde udover een Dag gives der Hjemmet 
Meddelelse.

Konfirmationsforberedelse finder bedst Sted i III M. Kost
eleverne gaar som Regel til Forberedelse hos Pastor Rich..
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Eksempel paa den aarlige Kurve fra Skolelægen.



Thomsen, Gladsaxe, med Konfirmation i Gladsaxe Kirke. Kon
firmation kan ogsaa, naar der træffes Aftale derom, finde Sted 
i en Kirke nærmere Hjemmet.

Indmeldelse og Betaling. Ved Indmeldelse maa Skolen se: 
Daabsattest, Koppeattest, Sundhedsattest.

Desuden medbringes ved Ankomst til Skolen en Liste over 
Tøj og Ejendele.

Der meldes Flytning til Folkeregistret. Skolen ligger i Glad
saxe Kommune; Kommunens Folkeregister har Adresse: Kontor
vej, Søborg.

Betalingen er for Undervisning og Ophold: 
Underskolen ........ 250 Kr. pr. Kvartal
I., II., III. Ml................. 300 - -
IV. Ml. og Realkl......... 350 - -

Betalingen sker forud. Der betales ens i alle 4 Kvartaler.. 
Ved Kvartaler förstaas de almindelige Kalender-Kvartaler. Ved 
Indmeldelse til Skoleaarets Begyndelse betales der saaledes for 
Juli Kvartal. — Kosteleverne kan udmeldes ved et Kvartals 
Slutning med 3 Maaneders Varsel.

For andre Oplysninger om Skolen henvises til Aarsprogram- 
met.

GEORG RASMUSSEN - BAGSVÆRD
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