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TORBEN BRIX' KOSTSKOLE
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FORBEREDELSES-, MELLEM-
OG REALSKOLE PÆIWGISKE STUOfeAP&INS

FÆLLESSKOLE DAGSKOLE



Kun den, der lytter Dag for Dag 
til Barnets stille Hjerteslag — 
og følger glad dets Færden, 
har Ret i Barnets Verden.

1 Gunnar Jørgensen.



Den 20. August 1931 aabnede jeg min Skole i to 
smaa Villaer paa Vingaards Alle i Hellerup med 
105 Elever. Jeg ønskede at skabe en Skole, hvor 
Børnene hver Dag skulde møde med Glæde, og 
hvor Frygtbegrebet ikke kendtes, hvor hver enkelt 
Barn kunde føle sig tryg og glad, og hvor Lærerne 
arbejdede paa at udvikle den enkeltes Evner og 
Anlæg. Jeg vilde skabe en Skole, hvor der ikke 
var et Svælg mellem Lærer og Elev, hvor Forhol
det byggede paa gensidig Tillid, og hvor Respekt 
og Disciplin ikke paa kunstig Maade blev paatvun
get Børnene, men hvor disse Egenskaber var gan
ske naturlige som i et godt Hjem, hvor man holder 
af hinanden og respekterer hinandens Arbejde.

Det maa være en Skoles fornemste Opgave at 
hjælpe en Elev der, hvor Vanskelighederne findes 
og gøre alt for at faa den enkelte med. I et
hvert Barn er der Evner — værdifulde Evner, som 
man maa finde frem til og udvikle. At dette van
skeligt lader sig gøre i vore offentlige Skolers 
store Klasser, er ikke Lærernes Skyld, men Sy
stemets. Saa længe 30—36 Børn skal undervises i 
en Klasse, er det umuligt Selv for den bedste Læ
rer at tage sig af den enkelte— ja, man kan i det 
hele taget slet ikke lære Børnene rigtigt at kende. 
Det maa blive Masseundervisning uden nogen som 
helst Mulighed for den enkelte til at udvikle sine 
specielle Evner og sin Selvstændighed. Et Barn 
skal kunne spørge og Læreren have Tid til at 
svare. Jo mere et Barn spørger, jo bedre — det vi
ser kun Interesse. Man maa ogsaa give sig Tid til 

at rose — det er forkert kun at dadle. Alle Menne
sker, og Børn i Særdeleshed, trænger til Ros og 
Opmuntring. Se et Barns Glæde, naar man roser 
et eller andet udført Arbejde og se, med hvor me
get større Iver det arbejder.

Føler man den rette Kærlighed til Børnene, 
falder alle disciplinære Vanskeligheder bort. Den 
Opdragelse, der bygger paa Frygt, er intet værd. 
Netop i en Kostskole er det af uvurderlig Betyd
ning, at Børn føler Tryghed og betragter Skolen 
som deres andet Hjem. Børn skal have Lov til at 
gro i Fred uden stadige Irettesættelser og saaledes, 
at der levnes dem Tid til at være sig selv. En 
Kostskole maa sidst af alt føles som en Kaserne, 
hvor der skal følges en nøje tilrettelagt Plan for 
hver eneste Time paa Dagen. Børnene skal na
turligvis passe deres Skolearbejde og maa som alle 
Steder, hvor mange er sammen, indordne sig un
der en vis Husorden; men de maa ogsaa have Tid 
til at dyrke deres egne Interesser.

Man hører saa ofte Tale om Problemerne inden
for Pædagogikken. Jeg synes slet ikke, Pædagogik 
er noget Problem. Kun for den, der opstiller en 
Masse pædagogiske Forskrifter og paa Forhaand 
tror at vide, hvordan ethvert Barn skal »tages«, 
vil der stadig opstaa Problemer. Holder man af 
Børn, og søger man at finde ind til det inderste i 
det enkelte Barn, vil der sjældent opstaa pæda
gogiske Vanskeligheder.

Vi maa allerede i Skolen søge at give Børnene 
større Linier, hvis vi vil gøre dem til større Men



nesker. Al den Smaalighed og det Snæversyn, som 
giver sig Udslag i Anmærkninger i dertil indret
tede Protokoller, Meddelelser til Hjemmet om 
Smaaforseelser, daarlige Karakterer og dermed 
følgende Ubehageligheder i Hjemmet og Straffe i 
Form af Berøvelse af Fritid, burde aldrig eksi
stere og behøves heller ikke, hvis man staar i det 
rette Forhold til Barnet. løvrigt er det forkert at 
vurdere et Barns Standpunkt med en Karakter —• 
met et + eller 4----- det kan aldrig være et rigtigt 
Udtryk for et Barns Evner — i hvert Fald ikke, 
naar man ikke har givet sig Tid til virkelig at 
søge at faa Barnet til at forstaa Problemerne. Saa 
er udførlige Vidnesbyrd om Barnet langt at fore
trække. Min gamle Skolebestyrer, den geniale 
Skolemand, Professor H. C. Frederiksen, der 
grundlagde Ordrup Gymnasium, sagde engang, at 
man aldrig maatte skrive et Vidnesbyrd om et 
Barn uden at have dets Billede staaende foran sig 
— og hvor er dette rigtigt. Man maa aldrig skrive 
noget daarligt om et Barn uden samtidig at skrive 
noget godt — for noget godt kan man altid finde 
frem. Da jeg i 1931 fremkom med mine Skole
tanker, blev Skolen straks opfattet som en »fri« 
Skole uden Disciplin, og hvor Børnene kunde 
gøre, hvad de vilde. At dette naturligvis ikke er 
rigtigt, behøver jeg ikke at komme nærmere ind 
paa for dem, der forstaar mine Tanker. Det har 
været mig en Glæde at se, hvorledes Udviklingen 
de senere Aar mere og mere har givet mig Ret. 
I Skolens Program for 1931 staar nøjagtig det 

samme, som man nu 17 Aar efter fremkommer 
med som noget nyt, og som ledende Skolefolk 
ønsker indført i vore Skoler — større Selvstæn
dighed for Eleverne — mere personlighedspræget 
Undervisning, Afskaffelse af Karakterjageriet, Re
vision af vore Skolebøger og meget andet.

Her paa Henriksholm i Vedbæk har jeg fundet 
den smukkest tænkelige Ramme om Skolearbej
det — en skøn og fornem Bygning med Plads til 
ca. 100 Kost- og Dagelever og med en 7 Tdr. Land 
Park som Tumleplads for Børnene og i Nærheden 
af København, saa det er let for Børnene at 
komme hjem og for Forældrene at komme herud. 
I Modsætning til mange andre Kostskoler ønsker 
jeg nemlig et saa nært Samarbejde med Hjemmet 
som muligt. Forældrene og jeg har nok at tale om 
og drøfte, naar det gælder Barnet, det dyrebareste 
og bedste vi har, det, som skal vokse op og være 
med til at skabe en ny og bedre Verden, hvor Ret 
gaar forud for Magt, og hvor Godhed og Kærlighed 
og Respekt for det;enkelte Menneske er det afgø
rende. Lad os gøre vore Børn til frie, selvstændig 
tænkende, skabende Mennesker med en vid Hori
sont og med et aabent, ærligt og modtageligt 
Sind. Lad os gøre Skolen i Stedet for en Terpe- 
anstalt til et Grosted for de unge Kræfter med Ro 
og Tryghed. med vide Rammer— uden Snæver
syn og med Vejledere, som i Sandhed har viet 
deres Liv til den største og betydnmgsfuldeste 
Gerning, et Menneske kan have her i Samfundet.

Torben Brix.



Hv-ad (ka-åleA, del?
Skolepenge for Dagelever

Alle Forberedelsesklasser 30 Kr. pr. Maaned
Alle Mellemskoleklasser.. 40 » » »
Realklassen........................ 50 » » »
Moderation for Søskende.
Brændselspenge: 50 Kr. pr. Aar, betales med 25 

Kr. 1. September og 25 Kr. d. 1. Januar.

Skolepenge for Kostelever
Prisen er 166,66 pr. Maaned (2.000 pr. Aar) for 

Ophold og Undervisning.
Udmeldelse sker med 3 Maaneders Varsel fra d.

1ste i en Maaned.
Moderation for Søskende.
Brændselspenge: 100 Kr. pr. Aar, betales med 50 

Kr. d. 1. September og 50 Kr. d. 1. Januar.

Alt Skolemateriel
faas paa Skolen hos Inspektøren. Hver Maaned 

tilstilles Forældrene en Regning paa de Rekvisit
ter, der er udleveret.

Musik
Musikundervisning. Under Ledelse af eksam. 

Organist, Musikpædagog Fru Else Margrethe Kri
stensen kan Elever faa Klaverundervisning paa 
Skolen for 12 Kr. pr. Maaned (2 halve Timer pr. 
Uge).

Skolens Uniform
kan rekvireres gennem Skolen, naar Forholdene 

tillader det.

Forsømmelser
Har en Elev forsømt Skolen paa Grund af Syg

dom, skal skriftlig Meddelelse fra Hjemmet med
bringes om Sygdommens Art og Varighed. Ved 
smitsomme Sygdomme i Hjemmet, som Difteritis. 
Skarlagensfeber o. 1. skal desuden Lægeattest 
medfølge.

Ved alle Forsømmelser, der ikke skyldes Syg
dom, maa Skolens Tilladelse indhentes forud.



Der medbringes
foruden Gangklæder:

1 Dyne eller 2 Tæppe)' samt Hovedpude,
2 Lagner og 2 Dynebetræk,
2 Hovedpudebetræk,
1 Sengetæppe,
3 Haandklæder,
Sæbeskaal, Tandbørste og Tandglas,
Skopudsesager,
Gymnastikdragt med Pose, 
Pose til Vasketøj.

Alt skal være mærket med tydeligt Navn.

Vask
Skolen paatager sig at sørge for, at Elevernes 

Vasketøj sendes paa Vaskeri, saafremt Hjemmet 
ikke selv ønsker at sørge for dette. Vaskeregning 
sendes hvert Kvartal.

Lægetilsyn
Skolens Elever tilses af Dr. Bojsen-Møller, Ved

bæk, og deres Vægt og Sundhedstilstand i det hele 
føres i Journal.

Ordensregler
Eleverne maa nøje overholde Skolens daglige 

Ordensreglement.
Det tillades Eleverne foruden i Ferierne at rejse 

hjem paa week-end hver Lørdag, saafremt For
ældrene ønsker det, og de skal være tilbage paa 
Skolen senest Søndag Kl. 22.

Hvor særlige Forhold taler derfor, kan Eleverne 
forblive paa Skolen i alle Ferier.

Sengetider
6— 8 Aar........................ Kl. 19,30
8—11 » ...................... » 20,30

11—14 » ...................... » 21,30
over 14 Aar.............. » 22,15

Skoledagen
Om Morgenen vækkes Eleverne Kl. 7.
Morgenmaaltid Kl. 7,30.
Skolegang Kl. 8—14.
Middag Kl. 12.
Eftermiddagste Kl. 15.
Derefter Fritid med Sport o. lign.
Aftensmaaltid Kl. 18.
Kl. 19—20,30: Læsetid.
Derefter Fritid til Sengetid.
For de større Elever eventuelt ekstra Læsetid.
Kl. 21 Te for Eleverne i 3. og 4. Mellem samt 

Realklassen.



Xia ØWaa
Den 18. Oktober afholdtes et vellykket Skolebal, 

hvor hver Elev havde inviteret et Par Kammerater 
med. Der opførtes forskellige Sketches af Skolens 
Elever. *

Ved Juleafslutningen var der Julefest og Jule
træ med Afslutningstale af Torben Brix.

*
Der er afholdt en Del Kammeratskabsaftener 

med Underholdning af forskellig Art — Oplæs
ning, Deklamation, Musik o. 1.

*
I Aarets Løb har de ældre Elever været paa 

forskellige Teaterbesøg.

Ved Fastelavn afholdtes et Skolebal med stor 
Tilslutning af Elevernes Forældre og Venner.*

I April var Skolen paa Besøg i Zoologisk Have 
og paa Nationalmuseet. *

I den aarlige Tivolitur deltog alle Skolens Ele
ver. Havens forskellige Forlystelser blev ivrigt 
besøgt.

Der er foretaget en Del Museumsbesøg og Ud
flugter i Omegnen.

*
I April Maaned havde Skolen Besøg af et Hold 

engelske Kostskoledrenge, der tilbragte Dagen 
sammen med Kosteleverne.

ag
Eleverne kan dyrke Tennis (egen Tennisbane), 

Bordtennis, Fodbold, Haandbold, Boksning, Fægt
ning og Ridning.

Saafremt et tilstrækkeligt Antal melder sig, sør
ger Skolen for Bokse- og Fægtelærere.



som Led i Litteratur-Undervisningen

Igennem en lang Aarrække har jeg beskæftiget 
mig med Iscenesættelse af Skolekomedier — først 
i 10 Aar paa GI. Hellerup Gymnasium — derefter 
i 17 Aar paa min egen Skole. Jeg har gennem dis
se Aar set, hvilken umaadelig Betydning disse Op
førelser af lødige Skuespil har haft for de unge. 
Ikke alene har de givet dem Sans for Sprogets 
Renhed og Skønhed — og Dansk er, naar det tales 
rigtigt, et af de skønneste Sprog i Verden — men 
det har vakt de unges Sans og Interesse for Litte
raturens Storværker. Den Dansklærer, der lader 
de unge opføre de Stykker, som kræves opgivet 
til vore Eksaminer, vil se, med hvilken Interesse, 
de søger at trænge ind til Kernen af et Digterværk 
og til Forstaaelse af det. I de fleste Dansktimer 
Landet over ødelægges vore store nationale Dig
terværker ved en ganske meningsløs og triviel 
Fortolkning, som piller Værket fra hinanden med 
spidsfindige Forklaringer, som i mange Tilfælde 
sikkert vilde være ganske fremmede for Digte
ren. I al Fremtid skræmmes de unge langt bort 
fra at beskæftige sig med disse Ting. Hvor mange 
bryder sig f. Eks. i Dag om vor største nationale 
Digter Oehlenschlägers Værker? — Ingen. Man 
skal ikke tvinge Børn til f. Eks. udenad at remse 
vore dejlige Salmer op. Forstaar man dog ikke, at 
man opnaar det stik modsatte af det, man ønsker 
— det skræmmer Bdrnene ikke alene bort fra Sal

merne, men ulykkeligvis ogsaa i mange Tilfælde 
fra Religionen. Hvorfor viser man dem ikke Sal
mernes Skønhed i Stedet for.

Skolekomedierne har kun Betydning, hvis Ar
bejdet tages dybt alvorligt, og hvis man ikke væl
ger Stykker uden litterær Værdi. Her er Tenden
sen i vore Skoler gaaet i den gode Retning. Opfø
relsen af lødige Skuespil er nu langt almindeligere 
paa vore Skoler end hidtil, og her — som paa 
mangfoldige andre Omraader — var fhv. Rektor 
ved GI. Hellerup Gymnasium Hartvig Møller Fo
regangsmand, og det tjener ham til stor Ære, at 
han før nogen anden forstod den uhyre pædagogi
ske Betydning, Skolekomedierne havde som Led i 
Opdragelsen. Jeg fik i alle disse Aar som ung Læ
rer ved Skolen frie Hænder til at arbejde med 
disse Ting, og Rektor Hartvig Møller fulgte dette 
Arbejde med den allerstørste Interesse. Man for
staar, at dette Arbejde kunde have stor Betydning 
for Litteraturundervisningen, naar man hører, at 
der i disse Aar opførtes Værker som Henrik Ib
sens Catilina og Kongsemnerne, Oehlenschlägers 
Aladdin, Strindbergs Lykkepers Rejse, Hert’z 
Svend Dyrings Hus og Drachmanns Der var en
gang— med et Skuespillerantal paa ca. 100. Min 
Skole har forlængst taget Skolekomedierne ind 
som et værdifuldt Led i Litteraturundervisningen 
i Dansk.



Udtaßefaeh am Xa^en ag hanA Mate alle givet i 1948
Københavns Overborgmester H. P. Sørensen

Jeg har kendt Hr. Torben Brix som Pædagog og 
Ungdomsopdrager og det er min Opfattelse, at han 
paa dette Punkt er en meget betydelig Personlig
hed, der leder sin Undervisning ud fra moderne, 
frisindede Synspunkter.

Jeg vil ønske hans Skole alt vel i den kommen
de Tid. sign. H. P. Sørensen.

Politiadvokat Erling Andresen
I de sidste 4 Aar af min Skoletid gik jeg i Tor

ben Brix’ Skole, hvorfra jeg tog Studentereks
amen. Disse Aar har været de bedste af hele min 
Skoletid, først og fremmest takket være Torben 
Brix, der som Leder var ganske uovertruffen. 
Hans Forstaaelse af og Interesse for Drenge be
tød meget for alle hans Elever, og jeg har for mit 
eget Vedkommende meget at takke ham for. Jeg 
tør roligt paastaa, at ingen anden Skolemand i 
Danmark vilde have været i Stand til at gengive 
mig Lysten til Læsning, som var fuldstændig mi
stet paa det Tidspunkt, jeg blev overflyttet til 
Torben Brix’ Skole. sign. Erling Andresen.

Mag. scient, et cand. mag. Per Asisoff
Som tidligere Elev i Skolen gennem 6 Aar er det 

mig en stoi’ Glæde at have Lejlighed til her i Sko
lens Program at udtrykke min Taknemmelighed 
overfor Skæbnen og Torben Brix i Forening, der 
satte mig i Stand til at tilbringe disse værdifulde 
Aar ved Skolen. Især vil jeg gerne fremhæve den 
udpræget selvstændige og individuelle Arbejds
form, som jeg anser for at være af stor Betydning 
i de helt unge Aar, der er saa vigtige for den se
nere aandelige og personlige Udvikling, samt det 
udbytterige Samkvem med de mange særprægede 
og inspirerende Personligheder blandt Skolens 
Lærere og Elever. sign. Per Asisoff.
Grosserer Olaf Wendelboe

Torben Brix! Navnet er en Fanfare, noget fest
ligt — noget inspirerende, en Lærer, som for mig 
blev en Lærer for Livet.

I 1924 spillede vi en Skolekomedie — i 1945 den 
samme, og jeg var med igen. Det er Torben Brix i 
en Nøddeskal. Een Gang Elev — altid Elev. Hans 
Tro, hans Begejstring, hans Evne til at gnistre, 
fænger os. Torben Brix og hans Skole! Det er et 
Begreb, Torben Brix er Skolen, Skolen er ham — 
Døgnet rundt. Men Drivkraften er Idéen, Troen 
paa »det kan nytte«, og hvem har vel den stær
kere end Torben Brix? sign. Olaf Wendelboe.



Forfatteren Christian Andersen
I 1933 tog jeg Studentereksamen fra Torben 

Brix’ Skole. Det er mig en Glæde at udtale, at Ti
den først som Elev, senere som Lærer hører til 
mine bedste og kæreste Minder.

Faa har som Torben Brix med sin stærke Per
sonlighed og Kærlighed til Børnene forstaaet at 
levendegøre Stoffet, saa Timerne blev Minder for 
hele Livet.

Endnu en Ting — Torben Brix’ Personlighed 
virkede paa os unge Lærere som en Inspiration. 
Naar man senere i Livet har mødt gamle Elever, 
der mindedes ens Timer med Glæde, saa vidste 
man, at Takken burde rettes til Torben Brix.

sign. Christian Andersen.

Redaktør Preben Leisted, M. Jfb. M. U.P.
Jeg, der har haft den Lykke at tilbringe nogle 

Aar af min Skoletid paa Torben Brix’ Kostskole, 
vil ønske mange, mange unge Mulighed for den 
Oplevelse for Livet, det er at faa Lejlighed til at 
træffe denne fremragende Skolemand og rige Per
sonlighed.

Ikke alene formaaede Torben Brix at gøre Sko- 
leaarene til en uafbrudt Kæde af Festdage — og 
ikke blot nu i Erindringen! — men han skabte for 
een Værdier, der ikke er bundet af Tid og Sted 
eller kan maales i tør Kundskabstilegnelse.

Derfor staar jeg — og mange med mig — i en 
dyb Taknemmelighedsgæld til Torben Brix — en 

Gæld, jeg føler, jeg aldrig kan betale, medens han 
sikkert — kender jeg ham ret — føler sig rigeligt 
belønnet, om han finder, at de Spirer, han saaede, 
har slaaet Rødder og er voksede.

En Idealist — en sjælden Mand.
sign. Preben Leisted.

Fabrikant Hans Jørgen Utzon
Det er med Glæde, at jeg kan meddele, at jeg 

har gaaet paa Torben Brix’ Skole i 7 Aar. Baade i 
Medgang og Modgang har Torben Brix været en 
straalende Leder, og han har aldrig svigtet sine 
Elever.

Ofte har Storme hærget om hans Navn, men han 
fortsatte ufortrødent, og mange kan i Dag takke 
ham, fordi han har været en dygtig og retskaffen 
Lærer og Pædagog. Det er 7 lykkelige Aar, der gik 
paa hans Skole, og jeg kan med største Overbevis
ning sige, at de har været Grundlaget for det Re
sultat, jeg i Dag har naaet.

sign. Hans Jørgen Utzon.

Guitaristen Ulrik Neumann
Jeg mindes min Skoletid som en lykkelig Tid. 

Alt staar saa tydeligt for mig Jeg kan huske, hvor 
jeg glædede mig hver eneste Dag, naar jeg cyklede 
til Skole og skulde sidde i de smaa, hyggelige 
Klasseværelser. Jeg havde ikke den Frygt for at 
skulle i Skole, som mange Børn har. Jeg kan godt 
sige, at jeg kun ser tilbage paa min Skoletid som en 



lys og lykkelig Tid med mange fornøjelige Minder. 
Min Realeksamen er jeg glad for, at jeg fik fra 
Torben Brix’ Skole.

sign. Ulrik Neumann.

Grosserer Erik Sørensen
Jeg var en af Torben Brix’ første Elever. Det er 

nu 28 Aar siden. Jeg ser ham tydeligt for mig -- 
ung og initiativrig — altid med et Pust af »frisk 
Luft« omkring sig.

Alt simpelt og grimt var bandlyst, hvor han var.
Senere har jeg truffet Torben Brix, og stadig var 

han den samme. Han har præget uendelig mange 
unge med sit sunde, friske Livssyn, og jeg tror, at 
Torben Brix’ Succes som Pædagog, og Grunden til, 
at vi alle kom ham saa tillidsfuldt i Møde, var den, 
at Skolegerningen for ham aldrig blev et Erhverv, 
men et Kald.

Torben Brix har aldrig været bange for sin Vær
dighed, og jeg husker, hvoi’ komplet han revolutio
nerede vore indgroede Begreber om en Lærer. 
Han søgte at give os, jeg tror, jeg vil kalde det 
»Frihed under Ansvar« og det er jeg og mange af 
hans gamle Elever i Dag, ham dybt taknemmelige 
for. sign. Erik Sørensen.

Landsretssagfører Claus Steglich Petersen
Torben Brix’ Arbejde for Ungdommen var ikke 

alene præget af, at han ønskede, at Ungdommen 
skulde faa Kendskab til Livets Problemer, men og- 

saa at Skoletiden skulde staa for dem som en fest
lig Tid, den med Glæde kunde se tilbage paa.

sign. Claus Steglich Petersen.

Frk. Margrethe Rovsing, Den danske Ambas
sade, Stockholm

Al Tiden i Torben Brix’ Skole blev en god For
beredelse til Livets Skole, og jeg er taknemlig for 
den Selvstændighed, den gav mig.

sign. Margrethe Rovsing.

Skuespiller ved det kgl. Teater Palle Huld
Da jeg gennem 20 Aar har kendt Hr. Torben 

Brix baade som Lærer og Ungdomsleder, kan jeg 
udtale, at han er i Besiddelse af en aldrig svigtende 
Interesse og Idealisme overfor Ungdomsarbejdet, 

sign. Palle Huld.

Inspektør Henrik Sandberg
Det er mig en Glæde at udtale min Tilfredshed 

med de Aar, jeg gik paa Torben Brix’ Kostskole, 
idet her ikke blot var ren og skær Læsning, men 
fornøjeligt Arbejde afvekslende med Sport. Jeg 
vil altid huske det gode Kammeratskab og det go
de Forhold mellem Elev og Lærer.

sign. Henrik Sandberg.



Grosserer René Peschche Koedt
Allerede den første Dag, jeg mødte paa Torben 

Brix’ Skole, lagde jeg Mærke til det enestaaende 
Kammeratskab mellem »smaa« og »store« Elever.

Naar man har gaaet i en offentlig Skole og 
mærket det Svælg, der er mellem Mellemskole
elever og Gymnasiaster, virker det ejendommeligt 
som ny Elev at blive betragtet som ligestillet af 
alle de ældre Elever. Fra at være et Nummer, der 
kun havde Interesse for Skolens Prestige, var jeg 
kommet til en Skole, hvor Eleverne saavel som 
Rektor var hjælpsomme og forstaaende. Det store 
Arbejde, Torben Brix har gjort for, at de unge 
bliver opdraget i Kammeratskabets Aand, vil al
drig blive glemt af hans gamle Elever.

Den pædagogiske Indsats og sjældne Naturlig
hed, hvormed Torben Brix virkede som Elevens 
Raadgiver og Ven er Skyld i, at Indskriften paa 
Skolens Solur: »Tæl som jeg — kun de lyse Sol
skinsdage« ikke er en tom Frase. Naar jeg tænker 
tilbage paa min Skoletid hos Torben Brix, er det 
altid »de lyse Solskinsdage«, der er i Forgrunden.

sign. René Peschche Koedt.

Vekselerer Preben Rørvig
Som gammel Elev af Torben Brix vil jeg gerne 

udtale min Beundring for ham og hans Skole, som 
jeg har kendt gennem 16 Aar. For den rette Elev 
— Dreng eller Pige— er det den rette Rektor og 

den rette Skole. Jeg har sjældent mødt en Rektor 
med saa store Skoleidealer. Hvis Eleven ikke tri
ves hos ham og i hans Skole er det Eleverne og 
ikke Skolen, der er noget i Vejen med.

sign. Preben Rørvig.

Grosserer Arne Bircow Lassen
I tre Aar har jeg gaaet paa Torben Brix’ Skole 

som Kostelev og tog Studentereksamen herfra.
Jeg har været meget glad for at gaa paa Skolen 

— ikke alene for det gode Kammeratskab Lærere 
og Elever imellem men ogsaa paa Grund af Under
visningsformen, som ansporede een til at gøre sit 
bedste. Jeg haaber, Torben Brix maa faa Held og 
Lykke med sin Skole.

sign. Arne Bircow Lassen.

Grosserer Flemming Knud Hansen
Det er mig en Glæde som tidligere Elev gennem 

3 Aar paa Torben Brix’ Skole, heraf eet Aar paa 
Kostskolen, at give denne mine bedste Anbefalin
ger. Kammeratskabet mellem Eleverne var første 
Klasses. At vi Elever altid saa op til Torben Brix 
som en god Rektor, var ikke uden Grund, da han 
altid gjorde sit Bedste for, at vi skulde føle os 
hjemme paa Skolen. De 3 Aar, jeg tilbragte hos 
Torben Brix, ser jeg altid tilbage paa med stor 
Glæde.

sign. Flemming Knud Hansen.



Pens. Kaptajn af Hæren
S. Rosencrone von Benzon

Min yngste Datter gik i Torben Brix’ Skole, da 
hun var 8—9 Aar, og med særdeles godt Resultat. 
Hr. Torben Brix hai’ et ualmindeligt godt Tag paa 
at behandle Børn saavel de smaa som de større, 
som alle holder meget af ham.

Jeg selv og min Familie sætter Hr. Torben 
Brix personlig meget højt, og det er mig en Glæde 
hermed at skrive disse Ord.

sign. S. Rosencrone v. Benzon.

Fuldmægtig Mogens Leisted
Faa har som Torben Brix — baade før og senere 

— i den Grad betydet noget for mig. Han har net
op Evnen til at »lytte« og til med virkelig Glæde 
og Forstaaelse at trænge ind til det inderste af et 
Barns Væsen. Først naar denne Evne er til Stede 
— naar det fremherskende Træk hos Børn i For
holdet til deres Lærere er Tillid og ikke Frygt, vil 
han faa det fulde Udbytte af Lærergerningen og 
se den bærer Frugter. Trods megen Modgang har 
Torben Brix ikke et eneste Øjeblik mistet Troen 
paa, at hans Tanker er rigtige, og det er med op
rigtig Glæde paa Torben Brix’ Vegne, at vi i den
ne Tid konstaterer, at hans Grundtanker af leden
de Skolefolk nu tages op og anerkendes. Mange er 
vi, der er taknemmelige over, at vi allerede for 
Aar tilbage har faaet Lov at nyde godt af disse

Tanker og af Torben Brix’ rige Menneskelighed 
og Personlighed. sign. Mogens Leisted.

Fhv. Rektor Hartvig Møller
Hr. Torben Brix har i nogle Aar været Lærer 

ved Gammel Hellerup Gymnasium. Han forstod 
udmærket at omgaas og vinde unge Mennesker 
og at vække deres Interesse for aandelige Vær
dier. sign. Hartvig Møller.

Repræsentant Bjørn Peters
Efter at have besøgt to Skoler kom jeg i 1932 

over paa Torben Brix’ Skole, hvorfra jeg tog min 
Mellemskole- og Realeksamen — den sidste i 1940.

Jeg kan kun sige, at disse 8 Aar var dejlige og 
lærerige Aar. Det var en Tid, hvor Skolegangen 
ikke føltes som en Plage. Jeg gik til Skolen hver 
Dag med Lyst. Selvfølgelig har jeg — som Tu
sinder af Skoleelever, oplevet, hvad man kalder 
»mørke Dage«, men de har dog kun været at regne 
som Bagateller — takket være det gode Forhold, 
som bestod mellem Lærere og Elever paa Torben 
Brix’ Skole.

Paa Torben Brix’ Skole gjaldt det, at den Elev, 
som vilde lære noget, han lærte noget. Tonen og 
de frie Forhold bidrog til at fremkalde Lysten 
den, der som bekendt driver Værket.

Det er med Glæde, at jeg sendere mine even
tuelle Børn i den Skole.

sign. Bjørn Peters.



Forfatteren Carl Axel Gleissner
Jeg er dybt taknemmelig over, at Torben Brix, 

næst min Moder, lærte mig at elske »dansk«.
sign. Carl Axel Gleissner.

Repræsentant Jørgen Rich
Jeg tog Studentereksamen fra Torben Brix’ 

Skole i 1933. Jeg kan kun anbefale Skolen paa det 
varmeste. Det Kammeratskab, der fandtes i de 3 
Aar, jeg gik paa Skolen, var enestaaende og har 
betydet meget for mig. Jeg overdriver ikke, naar 
jeg siger, at jeg altid har betragtet disse Aar, som 
de lykkeligste i mit Liv.

sign. Jørgen Rich.

Kunstmaler Ib Orla-Jensen
Jeg er af den Mening, at Formen for Undervis

ning i og for sig er ligegyldig. Det at læse et Stof 
er ikke tilstrækkeligt, hvis man ikke samtidig gen
nem Anvendelse af det faar Raadighed over, hvad 
Fantasi og Hukommelse paa denne Maade er ble
vet beriget med. Skolen kan saaledes aldrig blive 
det eneste Sted, hvor Personligheden dannes. Jeg 
var meget glad for at modtage Undervisning paa 
Torben Brix’ Skole. Mange gode Lærerkræfter og 
Torben Brix’ egen Personlighed var afgørende for, 
at Skolen for mig blev et Sted, hvor jeg opdagede 
Værdier; og jeg synes, den fuldt ud gjorde Fyl

dest som et godt Millieu, saaledes som Skole, Hjem 
og Arbejdsplads bør gøre det.

sign. Ib Orla-Jensen.

Fabrikant Ib Jabobsen
I Torben Brix’ Skole faar Eleverne Lov til at 

udvikle sig til virkelig selvstændig tænkende 
Mennesker og ikke som i de fleste andre Skoler 
til Dusinmennesker.

sign. Ib Jacobsen.

Frk. Anna Lise Glad
Jeg begyndte i Torben Brix’ Skole i 1. Mellem 

og gik ud med Realeksamen.
Vi Elever betragtede os som Venner med Læ

rerne, og Skolen var et Sted, vi altid gik til med 
Glæde — om det saa var i eller udenfor Skoleti
den. Jeg vil altid se tilbage paa den Tid som min 
bedste. sign. Anna Lise Glad.

cand. jur. Fru Vibeke Ringereide
(f. Lillelund), Oslo

Jeg vil som en af de første Studenter fra Tor
ben Brix’ Skole udtale, at en Elev, der var inter
esseret i at lære noget, havde den bedst mulige 
Anledning hertil — takket være de udmærkede, 
dygtige unge Lærere ved Skolen. Personlig gik 
jeg fra 1. Gymnasieklasse i en privat Pigeskole 
over i 3. Gymnasieklasse ved Brix’ Skole og kla- 



rede saaledes 2. og 3. Gymnasieklasses Pensum 
paa eet Aar til Studentereksamen. Samtidig vil 
jeg fremhæve det glimrende Kammeratskab mel
lem Eleverne indbyrdes — ikke bare dem fra 
samme Klasse, og mellem Elever og Lærere.

sign. Vibeke Ringereide.

Frk. Ulla Svendstrup
Undertegnede, der har taget Mellemskole- og 

Realeksamen fra Torben Brix’ Skole, har i den 
Tid, jeg har gaaet paa Skolen, været glad for hver 
eneste Skoletime og aldrig følt Skolegangen som 
en Tvang eller som noget, der blot skulde over- 
staas, hvorfor jeg her kan give Skolens dygtige 
Lærerkræfter og Torben Brix’ Skoleprincipper 
min bedste Anbefaling.

sign. Ulla Svendstrup.

Fru Siri Berntsen (f. Suhr), Frederikssund
En Skolegang, hvorfra man kun har lyse og 

festlige Minder, er vist lidt af et Særsyn — men 
Torben Brix’ Skole er heller ikke helt almindelig. 
Faa har som Torben Brix forstaaet at leve sig ind 
i sine Elevers Tankegang — og at fange de unges 
Interesse paa en saadan Maade, at Undervisnin
gen kom til at forme sig som en Leg.

De Aar, jeg vai' Elev i Brix’ Skole vil jeg altid 
bevare i taknemmelig Erindring.

sign. Siri Berntsen.

Komponisten Jørgen Helweg-Mikkelsen
Jeg har gaaet paa Torben Brix’ Skole genem en 

Aarrække og taget Mellemskole- og Realeksamen 
fra hans Skole.

Jeg har været meget glad og tilfreds med min 
Skoletid hos Torben Brix. Han har altid sørget for 
at have de dygtigste Lærerkræfter, og han har al
tid selv gjort alt for, at Eleverne skulde faa en 
glad og lykkelig Skoletid.

sign. Jørgen Helweg-Mikkelsen.

Fabrikant Jan Lignell
Naar vi gamle Elever fra Torben Brix’ Skole 

mødes, varer det sjældent længe, før vi kommer 
til at sludre om vores gamle Skole, hvorfra vi alle 
har glade og lyse Minder, og vi føler med Tak
nemmelighed, at Torben Brix stadig følger vore 
Skridt ud i Livet.

sign. Jan Lignell.

Tegneren Ruthwenn Eriksen
Jeg erindre min Skoletid hos Torben Brix som 

en af de betydningsfuldeste i min Barndom. Men
neskeligt set har den haft den største Betydning 



for mit senere Liv og de Mennesker, jeg er kom
met i Berøring med. Opofrende som Torben 
Brix er, hjælpsom og energisk, er han tillige i Be
siddelse af en enestaaende Evne til med Kærlig
hed at sætte sig ind i en Drengs Tankegang og 
vejlede og lære ham i Leg. Det Arbejde, der før 
var Tvang, bliver til en Fornøjelse.

Hos Torben Brix er Aanden sat i Højsædet 
frem for det materielle, en Nødvendighed for 
aandelig Udvikling, og selv giver han Eksempel 
ved aldrig at tænke paa sig selv, kun paa andre.

Vi gamle Elever var altid sikre paa at faa en 
kammeratlig, aandelig Forstaaelse af vore Pro
blemer og en energisk, selvopofrende Indsats fra 
Torben Brix’ Side.

Der er mange, som husker Torben Brix med 
stor Taknemelighed.

sign. Ruthwenn Eriksen.

Repræsentant Preben Schmidt
Jeg har gaaet paa Torben Brix’ Skole i 5 Aar 

som Kostelev og tog min Mellemskoleeksamen 
herfra. Jeg har altid været meget glad for at gaa 
paa Skolen, og Kammeratskabet mellem de smaa 
og store Elever har altid været udmærket.

Jeg vil ønske Torben Brix’ Skole Held og Lykke 
frem i Tiden.

sign. Preben Schmidt.

Hr. Mogens Hein
Jeg har gaaet 3 Aar i Torben Brix' Skole, og 

disse var mine bedste Skoleaar. Jeg kom fra en 
offentlig Skole, hvor vi var saa mange, at vi kun 
var Numre, men hos Torben Brix følte man sig 
som et Menneske.

sign. Mogens Hein.

Direktør Hans Otto Andersen,
Flora Danica, Odense

Fra de 3 Aar paa Torben Brix’ Kostskole har 
jeg nogle af de lyseste Minder i mit Liv. Kost
skolelivet formede sig under utvungne og frie 
Former — selvfølgelig under Hensyntagen til et 
Reglement, som nødvendigvis maa være til Stede, 
hvor saa mange unge skal bo under samme Tag. 
Ældre Elevers Underkuelse og Mishandling af de 
yngre Elever, som man hører om fra andre 
Kostskoler, kendes ikke hos Torben Brix. Torben 
Brix’ Kostskole var et virkeligt Kostskolehjem, 
hvor Lærerne i det daelige Samvær med Elever
ne — ogsaa uden for Skoletiden — fik Lejlighed 
til at lære hver enkelt Elev rigtigt at kende og 
derigennem fik Viden om, paa hvilke Punkter 
Eleverne eventuelt trængte t’l særlig Hjæln og 
Vejledning, hvilket efter min Mening er af aller
største Betydning for, at Eleverne kan faa det 
rette Udbytte af deres Skoletid.

sign. Hans O. Andersen.



Forstkandidat Ib Effersøe
De første 5 Aar af min Skoletid gik jeg i en 

københavnsk Kommuneskole, hvor vi var 36 i 
hver Klasse. For Lærerne var det umuligt at give 
saa mange Elever en ordentlig Undervisning. 
Derfor blev i det første Aar Faarene skilt fra 
Bukkene, og de »kvikke« havde helt og holdent 
Lærernes Bevaagenhed, medens de »tunge« gled 
længere og længere tilbage. Jeg hørte desværre 
til den sidste Kategori, og det eneste, jeg kan 
huske fra denne min Skoletid, er, at jeg gik i en 
stadig Angst for at blive »hørt«. Heldigvis var det 
noget, der skete meget sjældent, men til Gengæld 
kostede det altid en »Oversiddertime«.

Saa var det, jeg kom paa Torben Brix’ Kost
skole. I Løbet af kort Tid opdagede jeg, at Skolen 
var noget, man ikke længere behøvede at frygte. 
I Begyndelsen laa jeg — ligesom i Kommunesko
len — nede i den »tunge« Ende, men her var vi 
ca. 15 Elever i hver Klasse, saa Lærerne kunde 
naa at høre alle Eleverne i hver Time, og det at 
blive hørt betød ikke længere »Oversiddetime«, 
den Medicin kendtes slet ikke her. Nej, her for
klarede Lærerne een det, man ikke forstod, og gik 
ikke videre til den næste Elev, førend man havde 
fattet det. I Løbet af 1. og 2. Mellem indhentede 
jeg det, der var forsømt i de første 5 Aar af min 
Skoletid, og jeg fik den bedste Mellemskoleeks
amen det Aar fra Torben Brix’ Skole.

Senere hen i Livet hai’ jeg aldrig haft svært 
ved at følge med til de Eksaminer, jeg har været 

oppe til. Men var jeg blevet paa Kommuneskolen, 
var jeg sikkert gaaet ud fra 7. Klasse med et 
Mindreværdskompleks, som maaske vilde have 
knuget mig hele Livet.

Derfor har jeg meget at takke Torben Brix for, 
og det glæder mig at se, hvor mange af hans' Tan
ker og Ideer, som efterhaanden har vundet Ind
pas i baade Kommune- og Statsskoler.

De Baand, der binder mig til Torben Brix’ 
Skole og til mine Kammerater derfra, vil sikkert 
vare Livet igennem. sign. Ib Effersøe.

Musikpædagogen Fru Else Prom
Jeg har i flere Aar haft 2 Drenge paa Torben 

Brix’ Kostskole. Navnlig for min ældste Dreng 
blev disse Aar af uvurderlig Betydning idet han 
fra at være en indesluttet og tavs Dreng udvikle
de sig til en aaben, interesseret og selvstændig 
tænkende ung Mand der afsluttede sin Skolegang 
med Realeksamen. Rektor Brix er efter min Me
ning ganske enestaaende som Skolemand. Børnene 
befinder sig straks vel •—- og føler sig hjemme paa 
Skolen, og Hr. Torben Brix har en ganske særlig 
Evne til at forstaa Børnene — og Vilje og Taalmo- 
dighed til at tage sig af den enkelte. Har et Barn 
gjort noget galt, kan ingen med større Nænsomhed 
og Kærlighed tale med det og vejlede det. Ingen 
kan som Hr. Brix skabe Glæde og Feststemning 
omkring sig, ingen Ulejlighed og intet Besvær er 
ham for stort, naar det gælder Børnene.

sign. Else Prom.



Søn
Undertegnede indmelder hermed min patter ’

i Torben Brix’ Kostskoles Klasse fra d. 19 at regne.

Jeg er bekendt med, at Skolepengene andrager Kr. pr. Manned og
at der betales i alle 12 Maaneder, 
at Udmeldelse sker med 3 Maaneders Varsel fra den I. i en Maaned, dog modtages ikke Udmeldelser til den 

I. Juli.
100 Kr. Kr. 50

at Brændselspengene andrager 50 K pr. Aar og erlægges d. I. Seplbr. og d. I. Jan. med K|. ,5 pr. Gang, 

maanedsvis 
al Skolepengene erlægges kvarta|svjs forud.

Navn:

Ad resse:

Stilling:

Telefon:

Enhver Indbetaling kan kun ske til Skolens Administt aiionskontor: Klarebodeme 4. Kobenkavn K. 
Telefon Byen 7268 - 7267 - 7266.
Torben Brix træfles personlig paa Skolen hver Skoledag mellem 9 10 og 18 10.



begynder den 20. August Kl. 10.

Kostele verne møder den 19. August 
Om Eftermiddagen.



IB MAGNUSSON


