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HINDHOLM KOST- OG REALSKOLE

STATES PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING





Ue udtalelser, som findes aftrykt på de følgende sider, 
er fremkommet efter vor anmodning til forældre til tidligere 
elever på skolen.

Det har været vor tanke med udsendelsen af disse udta
lelser at give de forældre, som vil sende deres hørn på Hind
holm, og som ikke gennem bekendtskab eller på anden vis 
kan skaffe sig forhåndsviden om forholdene, lejlighed til at 
få et indtryk af disse. Ikke mindst har dette gyldighed for 
de danske i udlandet, som vil sende deres børn i dansk 
skole og i den anledning begærer oplysninger om Hindholm 
også.

Som det fremgår af udtalelserne, er der sket den ændring, 
at skolen siden 1944 har mellemskole- og realeksamen i ste
det for præliminæreksamen. Der er endvidere foretaget en 
deling af kost- og realskolens ledelse, idet kostafdelingen si
den 1942 er blevet videreført med selvstændig ledelse.

Vi benytter lejligheden til at takke alle de forældre, som 
venligst har imødekommet vor anmodning om en udtalelse. 
Af let forståelige grunde har vi indskrænket os til en snæver 
forældrekreds, som repræsenterer børn af forskellige aldre 
og begge køn.

P. Marcussen, P. Ravn,
skolebestyrer. leder af kostafdelingen.
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Konditor Vilh. Jensen, 
Algade, Vordingborg.

Jeg vil — på foranledning — gerne udtale, at mine to sønner i 
ca. 2'/2 ar har opholdt sig som elever på Hindholm kostskole.

Jeg betænker mig ikke på at give skolen min bedste anbefaling 
både som læreanstalt og som hjem for børnene.

Skolen er, som det må være naturligt, baseret på orden og disci
plin, men ved siden heraf er det min overbevisning, at både skolens 
leder og lærerpersonalet med særlig omhu har søgt at bringe også 
mindre flinke børn frem til det bedst mulige resultat.

Med hensyn til skolen som hjem er det sikkert tilstrækkeligt at op
lyse, at mine drenge aldrig har vist tegn til sorg eller nedtrykthed, 
når skolen efter ferier eller besøg i hjemmet atter kaldte.

Vordingborg, maj 1939.
(sign.) Vilh. Jensen.

Fru Agnete Rossen,
Annebjerggård, Nykøbing Sj.

Annebjerggård, den 30. maj 1939.
Jeg kan anbefale Hindholm kostskole som en skole, hvor ikke alene 

børnene lærer godt, men hvor de samtidig er under stadigt opsyn 
af lærere eller lærerinder. Når dertil kommer, at både bestyreren og 
fruen omfatter børnene med stor interesse og sørger for dem alle, 
som var det een stor familie, kan man vist næppe finde noget bedre, 
når børnene skal være på kostskole. Min lille søn, som har været på 
Hindholm, var lykkelig og glad for tiden og kommer stadig i tan
kerne tilbage til et og andet, hvilket må være et udtryk for, at han be
fandt sig udmærket.

(sign.) Agnete Rossen.

Grosserer Otto Stenersen Hansen, 
Fortun vej 17, Charlottenlund.

Charlottenlund, den 31. maj 1939.
Min søn Preben har i to år, 1936/38, frekventeret Hindholm kost

og realskole. Det er mig en stor glæde at kunne udtale, at jeg har 
været yderst tilfreds med Prebens ophold på skolen, ikke alene på 
grund af den udmærkede evne, hvormed bestyrer og lærere forstod at 
indpode eleverne nødvendig lærdom, men i særdeleshed for den om
sorgsfulde måde, hvorpå bestyrer Marcussen og frue forstod at om
gås hver enkelt elev.
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Bestyrerens hjem er et hjem for alle elever og står bogstaveligt talt 
altid åbent for dem.

Hindholm kost- og realskole er en skole, hvortil forældre trygt kan 
sende deres børn.

(sign.) Otto Stenersen Hansen.

Kontorchef N. /. Schmidt.
Højgårds allé 79, Hellerup.

Hellerup, den 31. maj 1939.
Kære hr. Marcussen!

Tak for Deres brev, som jeg er meget glad for at kunne besvare, 
og jeg håber, at nedenstående udtalelse giver udtryk for, hvad De 
ønsker.

Efter at vor søn, der har været hos Dem i 3 år efter først at have 
frekventeret andre skoler, har afsluttet sin skoleuddannelse med et 
meget tilfredsstillende resultat (præliminæreksamen) og nu får sin 
praktiske uddannelse i en købmandsforretning, er det mig ikke alene 
en glæde, men også en trang at udtale overfor Dem min hustrus og 
min taknemmelighed for det gode skolemæssige resultat, der er op
nået for ham.

Vi har ved at følge skolens arbejde bemærket den evne, som De 
har til at bibringe eleverne den forståelse af pligtfølelse og interesse, 
som alene kan give heldigt resultat.

Vi siger både Dem og Deres hustru tak for den omsorg, der er lagt 
for dagen i sygdomstilfælde, og ikke mindst tak fordi De også for 
ham har skabt et hjem, som han har holdt af, og hvor De med Deres 
særlige interesse for alle har gjort det let for eleverne at være borte 
fra hjemmet.

De gode formål, den sunde kost og de herlige omgivelser har le
gemligt set haft glimrende indflydelse, og i forbindelse med hele sko
lens ånd vil De sikkert fra tid til anden få adskillige besøg af tidligere 
elever, der længes efter at opfriske skoletiden.

Vi siger Dem tak for alt godt.
Skulle De senere få brug for en reference, beder jeg Dem benytte 

mit navn i så stor udstrækning som ønskeligt, og det skulle glæde 
mig, om jeg derigennem kunne bidrage til, at forældre, som måske 
bor i udlandet, men som skal lade deres børn opdrage i Danmark, 
måtte reflektere på Deres skole og derefter få samme glæde, som vi 
har haft ved at betro vor søn til skolens omsorg.

Deres ærbødige
(sign.) N. J. Schmidt.
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Afdelingssygeplejerske, fru M. Hoecke.
Amtssygehuset, Hellerup.

Amtssygehuset, 1. juni 1939.
Kære hr. Marcussen!

Tak for brevet. Jeg efterkommer med glæde Deres ønske.
Lige fra den dag, jeg begyndte at korrespondere med Dem an

gående optagelse af Knud på Hindholm kostskole, følte jeg tryghed 
og hjertelig imødekommenhed, som har holdt sig i alle disse 8 år, 
min dreng har været hos Dem.

Da Knud kom på Hindholm kostskole, var han en lille, forkælet 
egoist, som græd, sasnart han ikke syntes, at alt var, som han mente, 
det burde være.

I tidens løb kunne jeg stadig mærke fremgang for hver gang, jeg 
så min dreng.

Nu er han frisk og glad, har en herlig indstillingsevne, og man kan 
sende ham hvor som helst og vide, at han opfører sig ordentligt.

Jeg kan med glæde anbefale Hindholm kostskole; dér ved man, at 
eleverne har det godt og får en god opdragelse og en god start for 
livet.

(sign.) Mimmi Hoecke.

Fru Christine Hatigbyrd,
Rathsacksvej 6, Frederiksberg.

Når jeg er anmodet om en nøgtern udtalelse om mit indtryk af og 
mening om Hindholm kost- og realskole, kan jeg kun sige, at bedre 
og mere ideelle forhold kan ikke findes på en kostskole. Det er et 
virkeligt hjem og ingen anstalt, og børnene længes lige så meget ef
ter at komme tilbage til skolen efter endte ferier, som de glædede 
sig til at komme hjem til disse.

At undervisningen er 1. klasses, derom vidner de smukke resulta
ter til præliminæreksamen. Mine to døtre begyndte deres skolegang 
på Hindholm, medens min mand var læge i Fuglebjærg. Da vi se
nere flyttede til København, kom de i en skole her, men uden til
fredsstillende resultat. De kom så tilbage til Hindholm som kostelever, 
hver i samme klasse, som de 3 år i forvejen havde forladt, og fik hen
holdsvis to og tre år efter deres præliminæreksamen, den ene med 
udmærkelse og den anden med en pæn 1. karakter. Endnu er — efter 
endt skolegang — besøgene på Hindholm, som de kalder deres andet 
hjem, en begivenhed, som de glæder sig til længe i forvejen.

Jeg vil altid mindes Hindholm med stor taknemmelighed. 
Frederiksberg, den 2. juni 1939.

(sign.) Christine Haugbyrd.
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Oberstløjtnant E. Christensen, 
Tinggade 1, Ringsted.

Ringsted, den 4. juni 1939.
Hr. skolebestyrer Marcussen!

Det er mig en glæde at kunne udtale overfor Dem, at mine to 
drenge, der på grund af min hustrus sygdom har tilbragt, den ene 4, 
den anden 5 år, på Hindholm kostskole, har lært at sætte stor pris på 
skolen, hvor de fandt sig udmærket tilpas.

De fandt hos Dem ikke alene en skole, som de kunne forlade med 
en afsluttende præliminæreksamen, men de lærte at sætte Dem per
sonligt såvel som den ånd, hvormed De prægede skolen, overmåde 
højt, og de ser nu med glæde tilbage på de år, de har tilbragt hos Dem.

(sign.) E. Christensen.

Fyrpasser Jens Nicolaj Berg, 
Sumbø fyr pr. Vaag, Færøerne.

Det er mig en stor glæde at anbefale Hindholm kostskole paa det 
bedste.

Min søn, Jacob, har gået 4 år på skolen, og jeg var meget tilfreds 
med undervisningen og den flid, der blev lagt for dagen for at hjælpe 
ham. Til de forældre, som tænker på at sende deres børn på kost
skole for at nyde undervisning dér, må jeg anbefale Hindholm som 
et udmærket sted.

Sumbø fyr, den 5. juni 1939.
(sign.) Jens Berg.

Bestyrer E. Thrane,
Endrupgård pr. Fredensborg.

Endrupgård, den 8. juni 1939.
Jeg kan udtale, at jeg aldrig har set Karen så glad som i den tid, 

hun var hos Dem. Det var derfor en stor skuffelse både for Karen 
og for os forældre, at hun måatte afbryde opholdet hos Dem på grund 
af hendes søsters dårlige syn, som tvang os til at tage Karen hjem, 
for at hun kunne ledsage søsteren på skolevejen.

Jeg må anbefale forældre, der skal have deres børn i skole, at sende 
dem til Hindholm kostskole, thi dér er de under særdeles gode forhold, 
og undervisningen er 1. klasses.

(sign.) E. Thrane.
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Førstelærer Th. Berg Blichfeldt, 
Kostræde skole pr. Lundby.

Hindholm kostskole under hr. og fru Marcussens ledelse er et godt 
sted at anbringe sine børn.

De lærer disciplin og orden uden at hæmmes i deres naturlige vir
ketrang, og der hersker et sundt og godt kammeratskab mellem læ
rere og elever. De lærer en høflig og dannet, men tillige fri og utvun
gen optræden. Hr. og fru Marcussen har i særlig grad evne og vilje 
til at gøre det hyggeligt og hjemligt for børnene og får derigennem 
en god og gavnlig indflydelse på dem.

Også undervisningen gives på en god måde. Der tages hensyn til 
elevernes evner — ydes villig og god hjælp til de svagere begavede 
— og stræbes efter at give dem alle solide kundskaber i de forskel
lige fag.

Det er mit indtryk, at skolen mere ser sit mål i at give eleverne 
en god opdragelse og grundige, solide kundskaber end i at forcere 
så mange som muligt frem til de højeste eksamensresultater.

Mine to drenge er i høj grad taknemlige for deres ophold på Hind
holm, og det er først og fremmest på den indflydelse, skolen har haft 
på dem — men også på det personlige kendskab, jeg gennem årene 
har fået til hr. og fru Marcussen og deres syn på opdragelse og un
dervisning — samt til skolens hele virkemåde, at jeg bygger disse 
udtalelser.

Kostræde skole pr. Lundby, den 17. juni 1939.
(sign.) Th. Berg Blichfeldt.

Godsejer, hofjægermester V. Baron Lerche, 
Benzonsdal pr. Tåstrup.

Hr. skolebestyrer Marcussen!
Det er mig en glæde at kunne udtale, at min søn Christian i de 

år, han har været på Hindholm kostskole, har haft det godt.
I særdeleshed er jeg skolebestyreren taknemmelig for den personlige 

kontakt, De er i med eleverne. Deres hjælpsomhed overfor Christian 
har gjort, at Christian fra at have mistet tilliden til sig selv, da han 
kom til skolen, nu på normal tid har fået en pæn eksamen.

Med venlig hilsen
Deres hengivne

(sign.) V. Lerche.
Benzonsdal, den 27. juni 1941.

7



Assurandør, kaptajn E. Swane Lund, 
Vesterbrogade 55 A, København V.

Hindholm kostskole!
Det er mig en glæde at få min dreng hjem efter to ars ophold pa 

Hindholm kostskole.
Han har i den tid gennemgået en god udvikling, lært smuk og høf

lig optræden, opmærksomhed, nøjagtighed og hensyntagen til andre.
Skolens form for undervisning har været fortræffelig, og i forbindelse 

med den gode og hjemlige tone har den givet et smukt og i enhver 
henseende tilfredsstillende resultat.

Meget gerne vil jeg anbefale Hindholm kostskole til alle, som har 
brug for en sådan institution, og som ønsker at have deres børn an
bragt under betryggende forhold.

(sign.) E. Swane Lund.
København, den 27. juni 1941.

Oberstløjtnant H. E. Johnsen, 
Kongevejen 179, Holte.

Hr. skolebestyrer, premierløjtnant P. Marcussen!
Efter at have haft en søn og to døtre som elever på Hindholm kost

skole vil jeg gerne have lov til at udtale såvel min som min hustrus 
tak for den omhu, pligtfølelse og kærlighed, med hvilken skolen vare
tog sin opgave. Hindholm kostskole er til for børnenes skyld, og der
for møder børnene skolen med tillid, medens arbejdet går fremad med 
liv og lyst, og det gode resultat kroner værket.

Deres altid hengivne
(sign.) H. E. Johnsen. 

Holte, den 20. juli 1939.

Direktør Ulf Christensen, 
Fredskovvej 9, Holte.

Efter at min søn, Niels Ove Christensen, nu som kostelev har for
ladt Hindholm kost- og realskole efter i sommer at have fået sin præ
liminæreksamen, er det mig en stor glæde at udtale min fulde til
fredshed med skolen — dens pædagogik — dens ånd — og den per
sonlige og individuelle forståelse, der vises eleverne.

Med højagtelse
(sign.) Ulf Christensen.

Holte, den 9. august 1939.
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Enkefru Valborg Lassen Landorph, 
Gl. Kongevej 146, København V.

Kære hr. Marcussen!
. . . Jeg kan ikke sige Dem, hvor jeg er lykkelig over, at vi fik Peter 

ned hos Dem; det har været hans redning, ikke alene i boglig ret
ning, men — hvad der er endnu vigtigere — med hensyn til hans 
karakters udvikling. Han var en god dreng, men en karakterløs vild
kat, og nu er han, stadig lige god og kærlig, men med spirer i sig 
til at blive en brav og dygtig mand, og jeg er både Dem og Deres 
frue uendelig taknemmelig derfor.

Endnu en gang tak for alt, og med de hjerteligste hilsener til Dem 
og Deres frue er jeg

Deres hengivne
(sign.) Valborg Lassen Landorph. 

København, den 27. juni 1941.

Enkefru Sigrid Algreen-Ussing, 
Jacob Danefærdsvej 13, København V.

Hindholm kostskole pr. Fuglebjærg.
Idet jeg på min søns og egne vegne takker for de sidste 4 års 

kostskoleophold, er det mig samtidig en stor glæde at anbefale sko
len, da den i alle retninger opfylder de forpligtelser overfor det enkelte 
barn, som man selv er udelukket fra at kunne yde, som i dette til
fælde f. eks., hvor jeg er selverhvervende.

Min søn er kommen hjem som en velopdragen dreng og med en 
god eksamen, og det er mig en glæde at sende en tak til den udmær
kede lærer- og lærerindestab, som selvsagt har den største andel i 
dette.

Endnu en gang tak og denne gang specielt til hr. og fru Marcussen 
for alt godt mod min søn.

Venligst
(sign.) Sigrid Algreen-Ussing. 

København, den 3. august 1941.

Tandlæge E. Sano, 
Holbæk.

Holbæk, den 22. oktober 1941.
Det er mig en glæde i tilslutning til min søns flerårige ophold på 

Hindholm kostskole at kunne give udtryk for den tilfredshed, med 
hvilken jeg ser tilbage til hans ophold og skolegang dér.

Det er min overbevisning, at skolen ikke alene har formået at yde 
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en god undervisning, men også i højere grad, end man skulle vente 
det muligt, har formået at øve et godt hjems indflydelse på de unge.

Dette skyldes sikkert dels den gode ånd, der råder fra ledelsens 
side, men også det gode forhold såvel mellem lærere og elever, som 
mellem disse indbyrdes.

Skolens gamle elever føler sig da også til stadighed nær knyttet 
til den.

(sign.) Ernst Sano.

Direktør A. Tonboe,
Ved Stranden 14, København K.

... Da spørgsmålet om børnenes anbringelse efter moderens død 
blev aktuelt, var jeg, som De vil forstå, noget i tvivl om jeg skulle 
arrangere børnene optaget i et privat hjem eller på kostskole. Når 
jeg bestemte mig for sidstnævnte og valgte Deres skole, var det, fordi 
jeg fra forskellig side havde hørt Dem og Hindholm så fordelagtigt 
omtalt.

Nu er børnene rejst, og jeg føler trang til at sige Dem, at jeg har 
været glad ved den bestemmelse, jeg i sin tid traf. Jeg har altid haft 
følelsen af, at såvel Deres frue som De har haft børnenes vel og tarv 
for øje og med interesse og forståelse har søgt at erstatte dem noget 
af det, de mistede ved deres moders død, hvorfor jeg gerne på egne 
og kaptajn Eggers vegne vil sige Dem en hjertelig tak.

Med de venligste hilsener til Dem og Deres frue fra min kone og 
Deres forbundne

(sign.) A. Tonboe. 
København, den 4. juni 1942.

Telegraf bestyrer L. Juliussen, 
Nystad, Finland.

Nystad, Finland, 25. juni 1942.
Kære hr. Marcussen!

Nu da Peter forlader Hindholm efter 7 års ophold hos Dem, vil min 
kone og jeg gerne sige Dem og fru Marcussen hjertelig tak for al den 
venlighed, De altid har vist Peter i de forløbne år.

I dette for Peter så lange tidsrum, der næsten dækker halvdelen af 
hans unge liv, har Hindholm ikke alene været Peters skole, men i 
endnu højere grad hans hjem. Og et hjem, som jeg trygt tør sige, han 
altid har været glad for.

Aldrig — det være sig mundtligt eller skriftligt — har han bekla
get sig til os over skolen eller forholdene dér; og hvert år, når han 
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efter at have tilbragt sommerferien hos os i udlandet, skulle tilbage til 
skolen, har han kun været glad for at skulle returnere — det bedste 
bevis på, at han befandt sig godt på Hindholm, og naturligvis en 
særdeles stor betryggelse for min kone og mig, der jo kun så Peter 
den ene gang om året.

De kan derfor også være forvisset om, at skulle jeg af landsmænd i 
udlandet blive rådspurgt om en dansk kostskole, skal Hindholm — 
så længe jeg ved, De står for ledelsen — få min varmeste anbefa
ling, ikke mindst fordi jeg ser, at De har givet Peter en opdragelse 
og formet hans karakter på en sådan måde, at jeg tvivler på, jeg selv 
kunne have gjort det bedre.

Min kone og jeg sender Dem og fru Marcussen vore venligste hil
sener og ønsker om alt godt for fremtiden.

Deres
(sign.) Leo Juliussen.

Direktør Jens Wohlert,
Strandvej 227 A, Charlottenlund.

26. juni 1942.
Hr. skolebestyrer P. Marcussen og frue, Hindholm kostskole!

Vi har nu fået Jørgen hjem og glæder os over den rigtig pæne 
eksamen, han har fået; vi er glade for, at vi i sin tid bestemte os 
for at lade ham komme ned på Hindholm, og vi vil gerne takke Dem 
for Deres venlighed og forståelse mod ham i de forløbne tre år. Jør
gen selv har altid været glad for opholdet dernede. Han har aldrig 
været ked af at skulle tilbage til skolen efter ferierne.

Venlig hilsen fra min kone, Jørgen og
Deres hengivne

(sign.) Jens Wohlert.

Godsejer M. Nymann,
Gjeddesdal, Tåstrup.

Hr. inspektør Ravn!
Palle Nymann har tilbragt sine sidste skoleår på Hindholm og tog 

en pæn eksamen derfra.
Vi er hr. og fru Marcussen meget taknemmelig for disse år, der for

mede Palles karakter, således at vi trygt sendte ham ud i verden 
derfra. — Palle var meget glad for skolen; altid tog han med glæde 
tilbage til arbejdet efter ferien og har kun de allerbedste minder fra 
disse år, for hvilke vi er Dem megen tak skyldig.

(sign.) J. og M. Nymann.
Gjeddesdal pr. Taastrup, den 1. august 1943.
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Malermester Rasmus Petersen, 
Nygade 3, Korsør.

I november 1941 sendte vi vor datter til Hindholm kostskole, som 
vi havde hørt meget rosende omtalt, og det var så heldigt, at 
der var en plads ledig, så vor datter straks kunne antages. Allerede 
ved den første ferie kunne vi spore forandring på alle måder, og da 
vi ved afslutningen den 23. juni i år betragtede Kirstens smukke eks
amensresultater og samtidig så på vor nu så friske og frejdige pige, 
var der et væld af taknemmelighed i vore hjerter. Vi ønsker alt godt for 
skolen og dens udmærkede ledere og sender en hjertelig tak også 
til lærere og lærerinder, der alle bidrager til, at skolen foruden at 
være stedet, hvor man lærer, også er et hjem, hvor børnene efter 
endt ferie altid vender tilbage til med glæde.

(sign.) Rasm. og Grethe Petersen. 
Korsør i november 1943.

Postkontrollør Frode Scharling, 
Hauchsvej 18', København V.

Hr. inspektør P. Ravn!
Må min hustru og jeg sende Dem og Deres hustru vor bedste tak- 

for den tid, vor dattersøn, Klaus, under Deres venlige opsigt og be
skyttende omsorg, levede i Hindholm kostskole; han har haft både le
gemlig og åndelig rigt udbytte af den tid!

Han er jo glad over at skulle til Sorø, men hans glæde er noget 
blandet med vemod over at skulle forlade den skole i Hindholm, hvor 
han altid følte sig så vel tilmode.

Med venlig hilsen til Dem og Deres hustru fra mig og min kone 
er jeg Deres

(sign.) Frode Scharling. 
København, den 23. juli 1944.

Grosserer V. Rivers,
Almevej 10, Hellerup.

Hr. inspektør P. Ravn, Hindholm kostskole!
Jeg har takkende modtaget Deres brev af 4. ds., og det glæder os 

at se, at De har været glad for at have Vita i det forløbne skoleår.
Vi, hendes forældre, kan udtale vor absolutte tilfredshed med for

holdene på skolen, og vi ved, at Vita selv efter ferierne altid har glæ
det sig til at komme ned til skolen igen.

De bedes modtage vore hilsener.
(sign.) V. Rievers.

Hellerup, den 8. juni 1945.
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Cand. jur. J. Meulengracht,
Havnegade 1, København K.

København K., den 13. juni 1945.
Hindholm kostskole,

v. hr. inspektør P. Ravn, Fuglebjærg.
Det er os en glæde, foranlediget ved skolens henvendelse, at ud

trykke vor tilfredshed med de gode resultater af vor datter Lises op
hold og skolegang på Hindholm kostskole.

Trods det handicap i forhold til de øvrige elever i hendes klasse, 
Lise havde derved, at hun fra mellemskoleundervisning og -eksamen 
rykkede direkte ind i en klasse med forberedelse til præliminæreks
amen, opnåedes dog et efter omstændighederne smukt resultat, hvilket 
vi i første række tilskriver skolens høje standard og gode indflydelse 
på Lise.

Det er selvsagt, at vi derfor vil mindes Hindholm kostskole med 
respekt og taknemmelighed.

Deres ærbødige
(sign.) Edith og Jens Meulengracht.

Proprietær F. A. Hansen,
Henriettelund, Haslev.

På given foranledning skal jeg udtale, at jeg har været udmærket 
tilfreds med det resultat af de tre år, min søn tilbragte på Hindholm 
kostskole. Han var, grundet på børnelammelse, en del tilbage, da 
han kom på skolen, men det gik over al forventning godt.

Skolen har et godt tag på at få det mest mulige ud af de unge, 
og disse er glade for at være der. Det er mig derfor en glæde at kunne 
give den min bedste anbefaling.
Henriettelund pr. Haslev, den 17. juli 1945.

(sign.) F. A. Hansen.

Prokurist S. A. Dan,
Beringsvej 5, København F.

København F., den 28. februar 1946.
Hr. inspektør P. Ravn, Hindholm kostskole!

Jeg takker for Deres brev af 6. ds. med det dermed sendte pro
spekt, som jeg har videregivet til kaptajn Lund, idet jeg dog har gjort 
opmærksom på, at alt for tiden er optaget på skolen.

Jeg benytter gerne lejligheden til at udtrykke min hustrus og min 
glæde over, at det i sin tid blev på Hindholm kostskole, vi fik Palle 
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anbragt. Han var dengang kun en lille dreng på 9 år, og efter at han 
nu har forladt skolen som en 17-årig ung mand, kan vi udtale vor 
anerkendelse af det arbejde, der fra skolens side er gjort for at opnå 
det bedst mulige resultat af skolegangen, og vi knytter dertil vor tak 
for det gode hjem, han har haft på skolen i de mange år. At han 
har befundet sig godt, bekræftes af den kendsgerning, at han aldrig 
var ked af at skulle tilbage til skolen, nar han havde været hjemme i 
sine ferier, og lysten til at besøge sin gamle skole har han stadig, 
hvis der skulle blive lejlighed dertil.

De venligste hilsener sendes Dem og fruen af min hustru og 
Deres

(sign.) Sven Aage Dan.

Knud Mortensen.
Plantevej 15, Søborg.

1. maj 1946.
Hr. P. Ravn, Hindholm kostskole!

.... Vi kan til enhver tid sige, at hr. P. Ravn og frue er enestående; 
enhver moder kan med tryghed overlade sit barn i deres hænder.

Hr. P. Ravns rolige og venlige væsen præger skolen og børnene; 
han har haft en stærk indflydelse på vor søn, der af naturen er lidt 
nervøs. Hr. Ravn har altid haft et åbent øje for, hvad der var det 
bedste for hver enkelt elev. Kostskole — når det gælder Hindholm, 
kan det bestemt ikke kaldes „masseopdragelse“ — her er virkelig ta
get hensyn til hver enkelt barns natur og temperament. Her har væ
ret lejlighed til at dyrke alle interesser, sport, musik, optræden, ja, alle 
gode interesser har været repræsenteret. Børnene har fået en god op
dragelse. De har lært at tænke selv; de har følt, at skolen var et 
hjem for dem, og det er absolut det vigtigste, når man sender sit 
barn ud.

En hilsen fra Sven til hr. og fru Ravn og Anne Birgit og de 2 yngste 
og venlig hilsen til Dem og Deres frue fra

(sign.) Knud og Nelly Mortensen.

Fru politimester Griiner, 
Skælskør.

Skælskør, den 10. november 1946.

Leif har været på Hindholm kostskole i 2% år, og vi synes, han 
har haft udmærket udbytte af det og har udviklet sig meget i god ret
ning. Når han nu efter at have taget mellemskoleeksamen kunne kom
me ind i 1. G. på Slagelse gymnasium, skyldes det den gode og grun
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dige undervisning, han har fået, hvad vi er meget taknemmelige over. 
I det hele taget har vi været glade for at have ham på Hindholm og 
siger hele lærerstaben tak derfor.

(sign.) Agnes Grüner, 
politimesterboligen, Skælskør.

Grosserer Bjarne W. Herseth,
Tordenskjoldsgade 27, København K.

Den 18. oktober 1946.
Hr. forstander P. Ravn, Hindholm kostskole!

Min søn Ole har været på Hindholm kostskole fra midten af august 
1945 til skoleårets slutning 1946. Han var der for at forberede sig til 
optagelsesprøven til mellemskolen på Sorø akademi.

Ole har i enhver henseende befundet sig vel på Hindholm. Han 
lærte i det år, han var der, at arbejde selvstændigt og opnåede ved 
optagelsesprøven på Sorø et fint resultat.

Jeg har al grund til at udtrykke min anerkendelse overfor den ind
sats, der såvel fra skolebestyrer Marcussens som fra hele lærerstabens 
side blev gjort for min søn. — Jeg vil gerne hertil føje, at der her
skede orden og disciplin på skolen, og at kostafdelingen under for
stander Ravn og hans hustrus ledelse føres på en sådan måde, at man 
føler sit barn under trygge og gode forhold og omgivelser, når han 
er dér.

Jeg kan kun i enhver henseende give Hindholm kost- og realskole 
min bedste anbefaling, og jeg føler mig overbevist om, at for eleverne, 
som fortsætter, vil den gode ånd, som præger skolen, være dem til 
den største nytte i fremtiden.

Med venlig hilsen
(sign.) Bjarne W. Herseth.

Apoteker A. K. Boserttp,
Haverslev apotek.

Haverslev pr. Arden, 24. september 1946.
Undertegnede, der har haft en søn på Hindholm kostskole, har lært 

denne skole at kende som en god dansk privatskole, hvor der hersker 
en sund, naturlig tone og et godt kammeratskab, der er udviklende 
for karakterdannelsen.

Det er mig en glæde at anbefale skolen til alle forældre, der af en 
eller anden grund ikke kan have deres børn hjemme.

(sign.) A. K., Boserup,
apoteker.
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Repræsentant R. Lind,
Øster Søgade 34, København K.

København K.. den 5. april 1949.
Hindholm kostskole pr. Fuglebjerg!

Det er mig en glæde at fremkomme med en udtalelse vedrørende 
Hindholm kostskole.

Efter megen overvejelse bestemte vi os for, da Ove for ca. 5 är 
siden skulle begynde i mellemskolen, at anbringe ham på en kost
skole, og vi har siden været meget glade for, at vi dengang bestemte 
os for at søge ham optaget på Hindholm kostskole.

Han kom dér i sit rette element, og ved den daglige tilværelse 
blandt kammeraterne lærte han den glæde, der ligger i følelsen af 
samhørighed, og han fik derved den ro i sindet, som gode kammerat
skaber i regelen bringer med sig. Dette og tillige hele den ånd, hvor
med skolens ledelse satte sit præg på eleverne, såvel af karakterdan
nende art, som i undervisningsmæssig henseende, har for Oves øje
blikkelige udvikling været et uvurderligt gode, ligesom det i ikke min
dre grad har givet ham det rette grundlag for hans livsførelse i tiden 
fremover.

Den ligelige deling af frihed, disciplin og ansvar, som hr. Marcus
sen anlægger i såvel skolens undervisningsform, som i livet på sko
len som helhed, anser jeg for at være af stor værdi for skolens indi
vidualitet.

Endvidere kan jeg fremføre, at pa Hindholm har hr. og fru Ravn 
forstået at skabe et hjem for kosteleverne, som eleverne holdt umåde
lig meget af, og hr. og fru Ravn har formået at vinde elevernes tillid 
og kærlighed i en sådan grad, så jeg, af de elever, som jeg kender, 
fik det indtryk, at de efter ferierne længtes tilbage til skolen.

Jeg kan på det bedste anbefale Hindholm kostskole til enhver, som 
påtænker at sende sit barn på en kostskole.

(sign.) Richard Lind.

Landsretssagfører, cand. jur. Heltborg Nielsen, 
Møllergade 3, Svendborg.

Svendborg, den 30. september 1949.
Hindholm kost- og realskole pr. Fuglebjærg!

Hvis man kommer i den situation, hvor man vil eller skal sende sit 
barn eller sine børn på kostskole, spørger man naturligt — jamen, 
hvorhen? Alle forældre vil jo naturligt ønske deres børn den bedste 
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opdragelse og skolegang, som det under de givne omstændigheder 
er muligt at yde dem.

Med min kones og min oprigtige tak for, hvad Hindholm kost- og 
realskole har været for vor søn, Jørgen, og dermed for os, kan jeg 
kun anbefale skolen på det bedste.

Hindholm kost- og realskole er med den ånd — den vilje, kraft 
og energi, der er den nuværende ledelses indstilling og hvormed føl
gelig skolens liv leves og dens arbejde gøres, et godt hjem og en ud
mærket skole.

Deres hengivne
(sign.) Heltborg Nielsen.

Fru direktør S. Lyttik.

København, den 28. september 1949.
Hr. inspektør Ravn, Hindholm kostskole!

Det er mig en glæde at fremkomme med en udtalelse om Hindholm 
kostskole. Jeg har haft en nevø boende på skolen. Dér afsluttede han 
sin realeksamen i juni 1949. Drengen har haft et særdeles godt ud
bytte af sit ophold på skolen, der i alle henseender har haft en god 
indflydelse på hans udvikling. Den ånd og tone, der hersker på Hind
holm kostskole, kan jeg kun give min bedste anbefaling, hvorfor jeg 
med stor tillid har sendt en niece dertil nu i efteråret.

(sign.) fru direktør Lyttik.

Fabrikejer, dr. rer. polit. Svend Heineke, 
Kerteminde jernstøberi.

Kerteminde, 11. oktober 1949.
Hindholm kostskole, Fuglebjærg!

Det er mig en glæde hermed at give udtryk for min taknemmelighed 
for den omsorg, der er vist min nevø, Preben Salén, under hans 3-årige 
ophold på kostskolen.

1 betragtning af de rent sproglige vanskeligheder samt andre be
sværligheder i forbindelse med min nevøs opvækst i Belgien under 
krigen har jeg kun grund til at anerkende det gode resultat, der er 
opnået såvel kundskabsmæssigt som rent menneskeligt.

Jeg er overbevist om, at kun en opofrende interesse for den enkelte 
elevs velgående har kunnet føre hertil.

Med hilsen
(sign.) Svend Heineke.
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Bankdirektør V. J. Gøtterup, 
Slagelse.

16. december 1950.
Hr. inspektør Ravn, Hindholm kostskole!

Efter at min søn Erik i 2 år har været på Hindholm kostskole, er 
det mig en stor glæde at udtale min tak for det gode resultat, han 
har nået. Han har lært med flid og interesse at passe sine lektier. 
Ånden og tonen på skolen har altid været en sådan, at jeg gerne an
befaler skolen på det bedste.

En særlig tak sender jeg Deres frue og Dem selv for den kærlige 
og omsorgsfulde måde, på hvilken De altid — også under sygdom — 
har taget Dem af Erik.

(sign.) V. Jul. Gøtterup.

Gårdejer Jørgen Throne.
Rude møllegård.

Vi sendte vor lille pige på Hindholm realskole, da hun nåede alde
ren til at komme i mellemskolen, og vi bor på landet, så afstanden 
var for stor til at cykle. Derfor blev hun kostelev. — Begyndelsen var 
meget svær for hende, hvilket jo er forståeligt, når et „enebarn“ kom
mer blandt en masse frisk ungdom; men efterhånden blev hun glad 
og gik fra Hindholm med en pæn realeksamen. Hun lærte godt på 
Hindholm, takket være den gode ledelse og de gode lærere. Det gode 
kammeratskab, der hersker blandt børnene, gør, at vi med glæde 
anbefaler Hindholm kost- og realskole som et sted, forældre trygt kan 
sende deres børn hen. Jeg må tilføje, at den dag, da vor datter forlod 
skolen, har været den hidtil sværeste for hende, og endnu er det svært 
for hende, at tiden på Hindholm er slut.

(sign.) Gudrun og Jørgen Throne. 
Rude møllegård, 17. oktober 1950.

Kommissionær Hilmar Dahlie,
Skjoldgade 7, København 0.

København 0., den 26. april 1950.
Hindholm kostskole pr. Fuglebjærg!

Når vor søn Ole nu efter et flerårigt ophold på Deres kostskole må 
forlade skolen, finder vi os foranlediget til at sende vor bedste tak 
for alt, hvad skolen og dens ledelse har været for vor søn.

Ole har altid været glad for at være på Hindholm, tog altid frejdig 
og glad efter besøg i hjemmet ned igen til skolen, hvor han rigtig 
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følte sig hjemme. Vi takker hr. skolebestyrer Marcussen, hr. inspektør 
Ravn og frue for den gode behandling, Ole har fået på skolen, og han 
var altid glad for det gode kammeratskab, der herskede mellem hans 
jævnaldrende dér. Vi kan derfor på det allervarmeste anbefale Hind
holm kostskole som en mønsterskole for drenge, der trænger til under 
deres udvikling at være under god pleje og god ledelse i undervisnin
gen og i det daglige liv på kostskolen.

Ole og hans forældre sender skolen og dens ledelse vor dybtfølte 
tak for alt godt under hans ophold dér.

Med højagtelse
(sign.) Hilmar Dahlie.

Sygehusinspektør Helge Jørgensen, 
Kalundborg.

Kalundborg, den 30. maj 1951.
Hindholm kostskole v/ hr. inspektør P. Ravn, Fuglebjærg!

Det er os en glæde at udtrykke vor fulde tilfredshed med vor søn 
Carl Christians ophold og skolegang på Hindholm kostskole, som han 
nu forlader efter bestået mellemskoleeksamen.

Skolen har ikke alene formået at yde en god undervisning, men og
så forstået at virke som et godt hjem for kosteleverne, og vi kan i 
denne forbindelse oplyse, at Carl Christian altid har været glad for 
at vende tilbage til skolen efter ferierne.

Vi vil gerne bringe en hjertelig tak til skolen, dens ledelse og læ
rer- og lærerindestab for al venlighed og forståelse mod Carl Christian 
under hans ophold på skolen, og vi ved, at han altid med glæde vil 
se tilbage på de år, han har tilbragt på Hindholm kostskole.

Deres ærbødige
(sign.) Gudrun og Helge Jørgensen.

Fru Ola Multe-Hansen, Nyborg.
Enke efter dommerfuldmægtig Poul Balzer Multe-Hansen, 
København.

Vil herigennem gerne sige Hindholm kostskole tak for de 3JA år, 
min søn Jørgen har været hos Dem. Siden jeg blev alene med Jørgen, 
har jeg følt et ansvar så stort ved at skulle opdrage en dreng ene, og 
i dag ser jeg med glæde, at jeg har valgt det rette ved at sende ham 
på Hindholm kostskole, hvor han har været glad for at være, både 
som elev og som i et andet hjem blandt gode kammerater. I dag, hvor 
han læser til student, siger han ofte, at han savner Hindholm kost
skole og kammeraterne, og det er det bedste tegn på, at min søn har 
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været tilfreds. På Hindholm kostskole har han lært arbejdets glæde 
og forstået at vælge de rette kammerater, hvilket betyder meget for 
en ung mand.

Under min lange sygdom var jeg glad og tryg for, at Jørgen var 
hos Dem, hr. Ravn og bestyrer Marcussen, ja for alle lærerkræfterne. 
Jeg er taknemmelig for, at Jørgen har fået det gode grundlag for hele 
livet, han har fået, på Hindholm kostskole. Han har på Hindholm 
kostskole fået selvtillid og er nu en glad, ung mand.

Alle mine gode ønsker for Hindholm kostskole samt lærere og læ
rerinder.

Min bedste anbefaling
(sign.) Ola Mtilfe-Hansen.

Nyborg i oktober 1950.

Dyrlæge Vald. Andersen,
Beidringe.

Beidringe, den 20. juni 1950.
Min søn Frede Andersen var på Hindholm kostskole i 2 år, 1948/50. 

Han var fra lille af en meget kvik dreng, men var ordblind i mellem
svær grad. Da han sa tillige ved 12-års alderen begyndte at skrante, 
fik han mange sygedage, og det kneb at følge med i skolen, og han 
tabte helt modet.

Han kom så til Hindholm, og i løbet af forbavsende kort tid ret
tede han sig voldsomt op og blev både legemlig og sjælelig sund.

Jeg har indtrykket af, at undervisningen var udmærket, men jeg 
tror, at samlivet med lærere og kammerater samt det raske friluftsliv 
i endnu højere grad var årsag til, han så hurtigt rettede sig og kla
rede en pæn mellemskoleeksamen på normal tid.

(sign.) Valdemar Andersen.

Fabrikant Th. AT Larsen, 
Øxenholm pr. Birkerød.

20. juni 1951.
På Hindholm kostskole har min søn Georg gået i 4 år, og han for

lader nu skolen med mellemskoleeksamen.
Han har i disse 4 år haft en lykkelig tid, og han har altid efter 

endt ferie glædet sig til at komme tilbage til sine kammerater og 
lærere. Skolens ledere har en sjælden evne til at forme elevernes ka
rakter i den rigtige retning, og jeg kan derfor anbefale skolen på 
det bedste.

(sign.) Thorkil M. Larsen.
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