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LIDT OM UNDERVISNING
Lad os tænke os, at vi havde en Flok Drenge for os, f. Eks. 20, 

alle lige gamle, og vi fandt paa, at nu skulde de klædes ens paa i 
samme Slags Tøj, Fodtøj og det hele, og altsammen i samme Stør
relse.

Resultatet er der ikke Tvivl om; nogle Bukser vilde revne, og 
nogle Sko vilde trykke slemt, mens andre vilde forsvinde i for lange 
Ærmer og Bukseben — alt efter som Drengene var større eller 
mindre end den Gennemsnitsstørrelse vi havde valgt at købe Tojet i.

Eller tænk, om vi forlangte, at en lignende Flok skulde spise 
nøjagtigt lige meget hver Dag til hvert Maaltid. Nogle vilde gaa 
sultne i Seng, og andre vilde være utilpas af at have spist for meget.

Begge Indfald vilde — hvis man søgte dem gennemført i Praksis 
— vistnok blive betegnet som mere end aparte.

Og dog er det ikke andet end, hvad man har gjort dagligt, Aar 
ud og Aar ind, med Tusinder af Børn. Selvfølgelig ikke saadan, at 
man søger at mishandle Kroppen — det skal man nok vogte sig for 
— eller Maven — det skal den nok selv protestere imod. Nej, det 
er paa andre Omraader, det gøres, paa Omraader, der ikke reagerer 
slet saa tydeligt og slet saa hurtigt.

Lad mig nærmere forklare hvorledes.
Naar en Flok Børn kommer i den skolepligtige Alder og meldes 

til en Skole, samler man dem i en Klasse — ofte op omkring 30 
Børn — og begynder at undervise dem, som om de alle var ens og 
udstyret med samme Evner, samme Modtagelighed, samme Tempo, 
samme Ordenssans o. s. v.

Og saa længe, man ikke kender Eleverne, er der jo heller ikke 
noget urimeligt i, at man tager dem ens. Men det vil hurtigt vise 
sig, at Børnene i en saadan Flok er lige saa forskellige af Indre som 
af Ydre. Og dog finder vi det i sin Orden fortsat at betragte dem 
som en paa det nærmeste ensartet Flok; vi kræver den samme Lek
tie lært og de samme Vanskeligheder forstaaet paa samme Tid. Det 
er indlysende, at der er noget galt her, selvom vi naturligvis heller 



ikke maa gaa til den modsatte Yderlighed og pleje Særheder, glemme 
Værdien og Nødvendigheden af ens Krav o. s. v.

Og selvfølgelig kan Skolen ikke undervise hver enkelt Elev paa 
sin Maade eller blot opdele hver Klasse i saa mange Undervis
ningsgrupper, som man maatte finde Anledning til efter Elevernes 
Arbejdsmuligheder. I Forbigaaende skal det nævnes, at der ved 
Eksamensskole, fri Mellemskole, Folkeskole, Værneklasser og paa 
anden Maade findes forskellige Skoleformer, der tager Hensyn til 
cn grov Gruppering efter Evner og Muligheder.

Men det er ikke nok. For inden for hver af disse Skoleformer mø
der vi i Klasserne smaa Samfund med ligesaa forskelligartede Med
lemmer som Antallet af Elever. At denne Undervisning (Klasse
undervisning), som ikke kan tage Hensyn til de mere almindelige 
Forskelligheder hos Eleverne, er uheldig, skal jeg nævne nogle 
Eksempler paa.

Eleven, som har gode Evner, men er langsom i sin Tilegnelse 
cg derfor ikke altid forstaar, hvad der gennemgaas, vil ikke faa sit 
Grundlag i Orden og vil dermed møde stigende Vanskeligheder 
Skolen igennem. Sygdomsperioder vil for alle Elever give »Huller«. 
De Elever, der hører til den svage Halvdel, vil ofte trods Flid og 
Ihærdighed kæmpe en haabløs Kamp for blot af og til at udmærke 
sig; — en Kendsgerning, der ikke styrker Selvtilliden, men ofte 
tager Modet fra en ellers egnet Elev. Men de dygtige Elever, de, der 
er i Toppen af Klassen, — de maa da kunde klare sig uden Skade! 
Nej, det er ikke altid Tilfældet. Ofte vil de Krav, der stilles, være 
for smaa. De kommer for let til Ros, og Følgen vil kunne være Over
fladiskhed, Overlegenhed og Dovenskab. Og naar de saa endelig skal 
til at yde et Arbejde, mangler de Arbejdsevne og Koncentrations
evne.

Men hvordan undgaa disse Vanskeligheder? Og er det over
hovedet hensigtsmæssigt, endsige nødvendigt at søge andre Veje? For 
det drejer sig vel i det store og hele kun om et Mindretal af Skolens 
Elever, naar man taler om uheldige Følger. Ja, de iøjnefaldende 
Folger rammer kun cn lille Procentdel, men der kan ikke herske 
Tvivl om, at der for alle Elever gaar Muligheder til Spilde ved cn 
gennemført Undervisning en bloc.

Og Vejen, der fører uden om de nævnte Vanskeligheder, er en 
individuel Undervisning. Og det skal siges med det samme, at den 
mange Steder har vundet Indpas, og stadig i stigende Grad synes at 
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vække Pædagogers Interesse. Men at der er langt igen, derom vil 
mange Læger, Børnepsykologer og Psykiater kunne fortælle.

Individuel Undervisning — det vil sige en saadan Arbejdsform 
i Skolen, der i videste Udstrækning gør det muligt at tage Hensyn til 
hver enkelt Elevs Evne og Tarv.

Det har intet med Begrebet Fri Skole at gøre. Det betyder ikke, 
at hver enkelt Elev maa bestemme, hvad han eller hun vil bestille, 
eller hvor meget de vil bestille. Det betyder snarere, at hver enkelt 
Elev til enhver Tid skal yde sit bedste, og oftest af egen fri Vilje 
med Glæde vil yde sit bedste.

Den rent undervisningstekniske Metode skal ikke drøftes her. Det 
skal blot slaas fast, at man allerede i flere Fag har mange og gode 
Erfaringer med Hensyn til individuelt Arbejde.

Og nogle af de umiddelbare Fordele skal nævnes. Der kræves 
ikke alene en god Disciplin i almindelig Betydning, men der opnaas 
en virkelig Selvdisciplin derved, at hvert Barn kan arbejde med 
Opgaver, der bygger paa de Erfaringer og den Viden, det hidtil 
har tilegnet sig, hvorved Begrænsningens Kunst og Ærgerrig
heden efter at komme videre afstemmes med hinanden. Grundighed, 
Orden, Flid og en passende Selvtillid følger af sig selv. Der gives 
Vækst for en mindre Harmoni, fordi Kravene og Muligheden for 
at tilfredstille disse stemmer overens. Der opøves en sikker Arbejds
evne og en personlig Syslen med de Problemer, man stilles overfor.

Baade hvad Karakterdannelsen og Kundskaberne angaar synes 
den individuelle Undervisning saa langt at have Fortrinet. Endnu 
har man ikke tilstrækkelige Erfaringer til at sige, om den bør gen
nemføres i alle Fag, eller om man i visse Fag bør kombinere den 
med Klasseundervisningen. Og det er heller ikke det afgørende. Vig
tigst er det, at denne den individuelle Undervisnings Fordele kom
mer til at præge Fremtidens Ungdom.

For saa sandt som det er Skolens Opgave at skabe gode Sam
fundsborgere, er der ingen Tvivl om, at vi løser denne i videste Be
tydning nationale Opgave bedst ved et maalbevidst Arbejde i den 
individuelle Undervisnings Aand.

5. II.
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TIDEN GAAR —

Tiden gaar. — — Ja saadan lyder de ældres og gamles sæd
vanlige Suk. Men ligger der dog ikke der i en Undren, ikke just over 
at Dagene rinder, det kunde man ræsonnere sig til i Forvejen, men 
over alt det som spirer og vokser op til Blomstring og Kraft mens 
Jorden ustandselig og ustandselig drejer sig om sin gamle Akse, og 
er dog ikke denne Undren — trods alt — et Tegn paa Liv; og saa 
ligger der vel ogsaa deri et sagte Suk over alt det som svandt i Aare
nes Hav. Men det at vokse og udvikle sig det er det samme som 
at lære at stille sine Krav til Livet og saa bag efter at lære at slaa 
af paa Kravene, alt med behørig Ligevægt i Sindet. Og selv de gamle 
maa, dersom de da vil gøre Forsøg paa at være uhildede, indrømme 
at meget, ja, største Delen af det Nye, som voksede op, var sundt og 
godt, og det som døde, ja, det var Døden værd, det tjente ikke læn
gere Livet. Det gik med det, som det gaar en selv. En skønne Dag er 
ens Levesæt og Synspunkter helt forældet, kalder lidt paa Smiler og 
det overbærende Herregud! — Tiden gaar.

Det er mange Aar, ja, over en Menneskealder siden jeg knytte
des til Kostskolen, vistnok oprindelig som »en Fjer i Hatten«, senere 
som mere aktiv Deltager i Skolens Liv. Det blev da min Sag saa 
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vidt det var mig gørligt at se paa dc unge, lære af dem, følge med 
i Udviklingen og løse de Opgaver, der til forskellige Tider stilledes 
til mig. Om jeg har løst dem? Til Tider har det sikkert været smaat 
nok, men jeg trøster mig med, at det dog kunde have været værre, 
og et kan jeg med Sikkerhed sige: at Sundhedstilstanden blandt Dren
gene har været god, ja helt udmærket i de mange Aar jeg har haft 
med den at gøre og det trods Restriktioner og Forbud, trods Kul
mangel og Badebegrænsning. Epidemier har ikke faaet Lov til at 
brede sig, og de enkelte Sygdomstilfælde er som Regel forløbet glat 
og godt.------- Skolen begyndte beskedent baade i den ene og den 
anden Henseende, faa Elever, faa Lærere. Saa skiftede den Ledelse, 
og der kom flere baade Lærere og Drenge, og den lededes vistnok 
efter de Synspunkter, som den Gang var moderne. Men ogsaa disse 
Synspunkters Tid randt ud, og atter drejede det til nye Lærere med 
nye Drenge og ny Ledelse. Men altid var det en Kostskole med en 
saadans Fortrin og Mangler. Det er jo en »stor Beslutning«, der skal 
tages i Hjemmet, inden man sender sit Barn fra sig paa Kostskole. 
Det maa sikkert smerte mangen en Mor og Far dybt at erkende Nød
vendigheden deraf og give Anledning til mangt et sorgtungt Farvel. 
Og Drengen selv. Ja, ene og ængstelig gaar han ud i Livet. Ene — 
det er en tung Byrde paa en lille Barnesjæl. Det maa være Lederens 
store Kunst at lette denne Byrde, det maa være en smuk Opgave 
at faa Ængsteligheden til at vige og give Plads for en vis Selvtillid 
hos det groende lille Mandfolk. Og der er vi vist sprungne ind i det 
centrale ved Kostskolelivet. Det skal udvikle Mandfolk —- og det gør 
det ogsaa. Det er nemlig ikke saa meget gode Hoveder, vi trænger til 
som gode Karakterer. Og det har i hvert Fald været noget af det 
mest iøjnefaldende for mig at se saadan en lille forsagt Fyr efter- 
haanden vokse ud af sit Puppehylster og afsløre sig som den specielle 
Art Sommerfugl han nu er anlagt til, blive selvstændig, faa Fodslag 
med Kammerater og gaa ind i Skolens Traditioner. Men det skal 
indrømmes, at det er svært at sigte Materialet. Far og Mor er jo 
ikke ganske uhildede Dommere i deres Drengs Sag og ikke alle egner 
sig for Kostskolen. — — At leve sine ganske unge Aar i en smuk 
Egn, blandt gode Kammerater, hvor man efterhaanden glider ind i 
hævdvundne og gode Traditioner, det udøver ganske stille og uden 
ydre Magt en befrugtende Indflydelse paa Sindet. Det var derfor rig
tigt, da Grundlæggeren af Skolen i sin Søgen efter Grund, standsede 
ved den susende Skov og den stille, smilende Sø og lød Røsten, der 
sagde: »Her skal Du grave«. Mennesket lever som bekendt ikke af
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Brød alene, heller ikke Sport og Læsning kan helt fylde den hungrige 
Sjæl, der maa ogsaa være Plads til Drøm og Fantasi, Evne til at lade 
sig gribe af det store og skønne. Det kan næppe være anderledes 
end at adskillige Drenge har faaet visse Steder af Egnen særlig kær, 
og har knyttet smukke Minder til disse Steder, idet de der har faaet 
Øre og øje opladt for Naturens store Ro og Skønhed og følt den 
Fred den kan sænke i Sindet.--------Bagsværd Kostskole blev et 
Sted, hvorfra mange drog ud med større eller mindre Ballast for 
Livet. Alle var de unge og deres Haab var holdt grønt gennem 
Aarene. Alle drog de vel ud med Undren og Glæde over hvad de nu 
skulde til at opleve. Mange drog dog sikkert derfra med Ungdom
mens Vemod sugende i Sindet. Over de gronne Skove stod Aften- 
taagen, det hviskede fortroligt i de gamle Træer, den gule Bygning 
saa tavst og alvorligt paa dem. Det var ikke helt let at sige det sidste 
Farvel, — men man skal jo bort, det suser næsten uhørligt i Tidens 
Hjul, men det drejer sig ubønhørligt, uopholdeligt, man maa videre, 
— Tiden gaar.

1. Schlanbusch.
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SKOLENS LÆRERKRÆFTER
Frøken Monna Cronqvist, cand, mag., Historie, Dansk, Tegning.
Erling Fossum-Hansen, cand, mag., Regning, Matematik, Fysik og 

Gymnastik.
Fru Elisabeth Frederiksen, Seminarieeksamen, Dansk, Religion, 

Skrivning.
Helge Frederiksen, cand. mag., Naturhistorie, Geografi og Tegning. 
Fru Grete Haderup, Forskolelærerindeeksamen, Dansk.
Sven Haderup, cand. mag., Engelsk.
Aage Jørgensen, Fransk, Tysk, Dansk.
Arne Nelsson, Musikpædagog, Sang.
Sven Nielsen, Seminarieeksamen, Matematik, Regning, Tysk, Gym

nastik.
Frøken Else de Fine Nyboe, Seminarieeksamen, Historie, Religion, 

Haandarbejde, Regning.
Frøken Carla Wahlstrøm, Forskolelærerindeeksamen, Regning, Geo

grafi, Gymnastik.

MELLEMSKOLEEKSAMEN 1940
Adam Yde Andersen mg 7,16. Henning Andersen mg-i- 6,20. Per 

Børgesen mg-i- 6,58. Per Collin g-|- 5,95. Erik Granholm mg 6,83. 
Jørgen Marbom mg-i- 6,33. Jørgen Holnæs mg 6,91. Henry Huss 
mg 6,84. Tage Jensen mg-i- 6,03. Jørgen Rabe mg-i- 6,06. Anker 
Sørensen mg-i- 6,00. Oleg Voegeding mg-i- 6,50.

REALEKSAMEN 1940
Agnes Berger mg-i- 6,57. Hans Peter Hermanscn g-|- 5,69. Jørn 

Kjærgsgaard Jørgensen g-i- 4,22. Gunnar Kjær mg-i- 6,45. Jørgen 
Knap mg-i- 6,09. Knud Magnusson g 5,14. Børge Mejlbo g 4,85. 
Else Rasmussen mg 6,6g. Douglas Schjcrbeck mg-i- 6,09. Jørgen 
Østerby mg-i- 6,60.
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JØRGEN HARDERS MINDEGAVE
Til Minde om Jørgen Harder, der døde Julen 1939 i en Alder 

af 16 Aar, er der af Kammerater og Venner samlet et Beløb, som 
er hensat under Navnet: Jørgen Harders Mindegave.

Et Rentebeløb heraf anvendes hvert Aar til Uddeling af en Gave 
til den af de store Drenge, der Aaret igennem har vist sig flinkest 
over for de smaa. Dette var et af Jørgens karakteristiske Træk, som 
vi glædede os over hos ham, og som vi haaber maa leve videre hos 
hans Kammerater.

Ved Skoleaarets Afslutning 1940 uddeltes den for første Gang. 
Det blev Jes Melsing i HI ML, der fik Gaven.

GAVER
Til alle dem, der har opmuntret os ved Gaver, siger vi hjerte

lig Tak.
Bøger til Biblioteket:

Ole Federspiel: Drengebøger.
Bent Hilmand: Drengebøger.
Svend og Ruth Dahl Larsen: Jette Bang: Min Grøn
landsbog.
Fru Ulla Brammer: En stor Samling Skønlitteratur. 
Hans Rosenkvist: Drengebøger.
Foreningen Norden: 1 svensk Bog.
Erik Møller: Drengebøger.
Jes Melsing: Drengebøger.
Thrond Uldall Svennevig: Aage Gilberg: Verdens 
nordligste Læge.
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Gaver til Julelotteriet kom i stort Antal fra Forældre og 
Elever.

Til Naturhistoriesamlingen:
Fru Direktør Rasmussen: Fasan og And
Ole Bloch: Vættelys
Fru Ysbech Nielsen: Maarskelet og cn Zebrafinkc.

Til Geografisamlingen:
Jørgen Kjær: En stor Globus
Fru Ulla Brammer: Kinesiske Spisepinde.

Til andre Formaal har vi modtaget Støtte af: 
Kolonibestyrer Blicher (Film til Skolens Fødselsdag) 
Grosserer Ove Juel-Christensen (Spejderne).

SKOLEBETALING I DAGSKOLEN
i. Klasse .....................................
2. — .....................................
3- — .....................................
4- -- .....................................
5- — .....................................
I. Mellemskoleklasse ....................
II. — ....................
III. — ....................
IV. — ....................
Realklassen .................................

io Kr. maanedlig
12 - —
14 -
16 -
18 -
20 -
22 -
24 -
26 - —
28 -

Til Brændsel betales 1. Oktbr., 1. Novbr., 1. Jan., 1. Febr. 
8 Kr. I Indmeldelse 4 Kr. Yngre Søskende faar 2 Kr. Moderation 
i Skolepenge.

Der opkræves maanedsvis forud. 1. Juni betales for Juni og 
Juli.

Dimittenderne betaler Skolepenge for Juni og Juli som de øvrige 
Elever.

I Eksamensgebyr betales til Mellemskoleeksamen 15 Kr., til Real
eksamen 20 Kr.

Statsfripladser kan søges gennem Skolen.
Forsømmelse bør i Almindelighed kun ske i Sygdomstilfælde. 

Ved længere Sygdomstilfælde udbeder Skolen sig Underretning fra 
Hjemmet.

Efter Forsømmelser maa Eleven medbringe cn Seddel med An
givelse af Forsømmelsens Varighed og Aarsag.
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IND- OG UDMELDELSE I DAGSKOLEN
Ved Indmeldelse medbringes Daabs- og Vakcinationsattest.
Udmeldelse sker skriftlig med to Maaneders Varsel til den i. i 

en Maaned. Udmeldelse til Juni og Juli kan ikke finde Sted.

FERIER OG FRIDAGE 
1941: Kongens Fødselsdag 26. September.

Efteraarsferie 19.—26. Oktober.
Juleferie 21. December til

1942: — 5. Januar.
Fastelavnsmandag 16. Februar.
Paaskefcrie 29. Marts—7. April.
St. Bededagsferie 1.—3. Maj.
Kristi Himmelfartsdag 14. Maj.
Pinseferie 23.—26. Maj.
Grundlovsdag 5. Juni.
Valdemarsdag 15. Juni.
Hvor der er nævnt 2 Dage, er begge Fridage.

HVAD DER IKKE STAAR PAA SKEMAET
I Sommerferien 1940 var Spejderne i Lejr paa Falster. Skolens 

Spejdere og Ulve danner en Trop og Flok, Fostbrødrene, under Det 
Danske Spejderkorps, Lyngby Division.

Ved Divisionsturneringen i Foraaret 1941 vandt Ulvene for 4. 
Gang.

Skolens Fødselsdag 17. November fejredes ved en Filmsforestil
ling, Palos Brudefærd.

Ved Juleafslutningen uddeltes Gevinster fra Julelotteriet.
I Vinterens Løb havde vi en Del Skiture, bl. a. med Instruktion 

af Direktør Torkel Vøgg.
Under Dansk-N or disk Ungdomsforbund har Skolen en Skole

kreds med 36 Medlemmer. Ved Møder har stud. mag. Joh. Eng
berg fortalt om Finland, og der er forevist en Sønderjyllandsfilm.

Skolekomedien, der fandt Sted den 28. Marts, blev en stor Suk
ces.

Fodboldkampe i Efteraaret 1940 og Foraaret 1941. Mod Bag
sværd Kommuneskoles Skolehold vandt B.K. 12—2, mod samme 
Skoles Mellemskolchold vandtes 3—1. Mod Gladsakse Kommune
skole tabte B.K. o—2. Kamp mod gamle Elever vandtes af Skole
holdet 7—5. Mod Gunnar Jørgensens Skole vandtes 3—1, mens B.K. 
tabte mod Lyngby Statsskole 3—4.
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Skolebladet, Pennen, som er dygtigt redigeret og organiseret af 
Elever, uddeles i hver Maaned til alle paa Skolen.

KOSTELEVER 1940—41
Jørgen Hansen 
Billy Penny 
John Poulsen 
John Ørum 
Finn Lange 
Michael Lyhne 
Ole Nissen
Hans Henrik Stensler 
Hans Baastrup 
Søren Ibsgaard 
Henrik Lenthe 
Hans Nissen
Henning Ove Petersen 
Hans Henning Beck 
John Elm 
Christian Fiehn 
John Jeppesen 
Eivind Lcth 
Ib Rasmussen
Knud Olaf Rasmussen 
Esben Strandvig 
Ole Amsnæs 
Jørgen Blicher 
Palle Christiansen 
Per Fenger
Jens Langkilde Jensen 
Sven Aage Larsen 
Svend Rom
Jürgen Mcrcky 
Niels Baastrup 
Hans Christensen

i. Kl.

2. Kl.

3- Kl.

4. Kl.

5- Kl.

I Ml.

Rudolf Nissen

12

Jarl Simesen
Hans Thorlacius Ussing 
Ole Bloch II Ml.
Erik Hilker
Torben Jacoby 
Helmuth Mercky 
Jørgen Petersen 
Strange Ross 
Torben Strandvig 
Eigil Robert Svendsen
Olebjørn Barnung III Ml. 
Ole Bohm
Jørn Pagh Flansen
Vagn Helstad
Jørgen Kjær 
Ole Thürmer
Leif Stier Andersen IV Ml. 
Erik Brünings-Hansen 
Johann Ove Christensen 
Kay Niels Erichsen 
Henning Johansen 
Jes Melsing 
Erik Møller 
Ole Petersen 
Erik Dithmer Petersen 
Hans Rosenkvist 
Sven Ryberg
Per Collin Realkl.
Erik Granholm
Henry Huss 
Jorgen Rabe 
Oleg Voegeding

Eksprestryk. Lyngby


