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En søndag eftermiddag på skolens kontor. Spredt ud over borde og 
reoler ligger året 1974 i form af manuskripter og billeder, tegnin
ger og avisudklip: Årsberetning 1974 fra Rungsted private Real
skole.
Det er svært at komme igennem dette her. Man bliver hængende 
i tanker over så meget, og man glæder sig over så meget.
Men det lykkes at blive færdig: De holder årsberetningen i Deres 
hånd. Mosaikken er samlet af de mange stykker og tegner billedet 
af det år, der er gået: Et inspirerende og spændende år. Endnu et 
godt år for denne skole og livet i og omkring den.
Som en hilsen til nuværende og tidligere elever, til skolens forældre
kreds og til skolens mange venner bringer denne årsberetning sit 
budskab om en skole, der lever sit rige liv båret frem af skolekred
sens trofasthed og medarbejderes vilje til at ville netop denne skoles 
mål og lykke.

C.B.

Rungsted i november 1974.





ET DIGT

Ved afslutningen for de mindre klasser den 21. juni 1974 læste 
skolebestyreren nedenstående digt.
Det er skrevet af den arabiske digter Kahli Gibran i bogen 
„The Prophet".
Flere har spurgt efter det, og da det desuden er blevet citeret i 
„indoktrineringsdebatten“, bringes det her:

„Dine børn tilhører dig ikke.
De er sønner og døtre af selve livets længsel.
De kommer gennem dig, men ikke fra dig.
Og skønt de er hos dig, tilhører de dig ikke.
Du kan give dem din kærlighed, men ikke dine tanker.
For de har deres egne tanker.
Du kan huse deres legemer, men ikke deres sjæle.
Thi deres sjæle er i morgendagens land.
Som du ikke kan besøge, selv i dine drømme.
Du kan stræbe efter at ligne dem, 
men forsøg ikke at gøre dem lig dig.
For livet går ikke tilbage og tøver ikke ved i går.“
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TALE TIL SKOLENS DIMITTENDER 
SOMMEREN 1974

Den, der prøver at sætte sig ind i de bevægelser og tanker, der gen
nem tiderne har behersket menneskeslægtens historie, kan ikke und
gå at lægge mærke til den stadige skiften, der finder sted imellem, 
hvad den ene generation finder ideelt og, hvad den følgende mod
sætningsvis sætter op herimod. Også i dag oplever vi denne spænd
vidde i livsanskuelse og livsholdning generationer imellem.
Vi behøver ikke at give dette fænomen særlige navne eller tro, at 
det er noget særligt for vor tid. Vi er kun i få henseender noget 
særligt... og i hvert fald er vi det ikke, hvor det gælde modsætnin
ger generationer imellem.
Hver generation mener at kende sin vej til lykken, og finder den 
nogle gange på trods af sin stræben. Som en patient, der bliver rask, 
ikke på grund af lægens behandling, men på trods af en foreskreven 
medicin.
Min generation bør jo efter, hvad jeg forstår på den, I tilhører, ud
ruste sig med en brav portion skyldfølelse over den verden, vi efter
lader jer! Vi får tit og tæt at vide hvor meget vi har gjort forkert, 
og hvor ilde vi har handlet med menneskenes jord. Man peger på 
en verden fuld af racisme, forurening, militarisme, overbefolkning 
og frygt for atomdød.
Alt dette, siger man, blev resultatet af en generations fantastiske flid 
og foretagsomhed.
„Racisme“, bebrejder man os. Ja, det er sandt, men glem ikke, at 
racisme altid har været ... og altid har været af det onde, men vi 
i jeres forældres generation var de første, der turde tale højt om den 
og gå til kamp imod den.
„Forurening" tales der om. Den skal væk, herom er vi enige, men 
husk, at forureningen er et resultat af, at vi skabte en verden af 
overflod og rigdom . . . trods alle uligheder.
„Militarisme“. Ja, det er rigtigt, den findes. Aldrig i nogen tidligere 
generation har så mange unge mænd båret våben i krig som i vores. 
Men husk, at vi sled en lang og grim krig igennem, og senere tiders 
historieskrivere vil nok indse, at den varede længere end de 5 år, 
som vi troede i 1945. Men glem ikke, at vi var mange millioner, 

9



der satte vores ungdom ind for at bevare verden . . . også jeres ver
den . . . for frihed og demokrati. Derfor!
Den samme generation lærte sig at helbrede sygdomme, så menne
skets levealder blev forlænget. Samtidig forøgede vi beholdningen 
af næringsmidler i stigende takt. Derfor blev jorden overbefolket. 
Min generation troede på videnskaben. Vi rykkede grænserne for 
menneskelig viden og kunnen længere ud end nogen anden før os. 
Derfor fik vi atomalderen ... og frygten for atomdøden.
Den bærende idé i alt dette, livsholdningen, troen, om I vil, var 
troen på det dynamiske menneske. Man dyrkede fremskridtet for 
fremskridtets egen skyld. Man stolede blindt på, at større og stærkere 
og hurtigere og længere var det samme om bedre.
Alt dette har imidlertid affødt en reaktion hos mennesker i dag. 
Man føler sig magtesløs og søger væk i en flugt fra den verden, som 
man kalder ond.
Min generations optimistiske tro på, at det kan nytte at gå ud og 
forsøge at forbedre verden gennem aktiv handling . . . selv om der 
løber omkostninger på . . . står i modsætning til meget i jeres gene
ration, der passivt erklærer det hele for håbløst.
Det hjælper ikke at flygte hjem i lænestolen foran fjernsynet i sløv 
ligegyldighed. Det er fejlagtigt at tro, at løsningen findes i beat, 
i gurureligion, i østens filosofi eller i dyrkning af biodynamiske 
grøntsager.
Det er stadigvæk sådan som allerede den gamle Peder Syv sagde i 
et af sine ordsprog:
Du skal gå på jorden, selv om den er gloende!
Vi er i dag kommet dertil, at mennesker i deres afmægtighed over
for den verden, der omgiver dem, vælger at tro, at det er klogt ikke 
at blande sig. Man trækker sig tilbage til sig selv og lader omverde
nen skøtte sine egne problemer. Man bilder sig selv og andre ind, 
at det er fornemt at være neutral og upolitisk. Ja, man når til sidst 
derhen, at man er så sikker i denne holdning, at man ligefrem pra
lende kan fremføre, at man „blander sig udenom".
Det gælder i alle livets forhold, at udviklingen på alarmerende vis 
placerer mennesket som tilskuer: Uengageret, neutral, passiv, uføl
som og uansvarlig.
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Fornylig oplevede vi her i Hørsholm et uhyggeligt eksempel på 
den yderste konsekvens af passivitet:
En ung mand blev for øjnene af mange mennesker skamslået og 
mishandlet . . . uden at et eneste menneske fandt sig forpligtet til 
at gribe ind.
Man har siden tal og skrevet meget om, hvor forfærdelig denne rå 
og frastødende episode var. Og den var rå og frastødende. Ingen 
tvivl om det. For mig er det dog mindst lige så chokerende at tænke 
på tilskuernes passivitet. Jeg ved godt, at mange vil sige: „Hvad 
kunne jeg dog gøre?“ eller: „Hvorfor skulle jeg løbe nogen risiko?“ 
. . . o.s.v.
Mon man ikke i den videre diskussion om, hvad der skal og bør 
gøres ved den omsiggribende voldsmentalitet, skulle spørge sig selv, 
om det forhold, at voldsmanden uhindret får lov til at fare frem, 
fordi ingen vil blande sig, i sig selv er stærkt medvirkende til mise
ren?
Vi må på dette som på andre punkter forsøge at bekæmpe den passi
vitet, der i dag . . . hverken mere eller mindre . . . truer med at øde
lægge en verden og en kultur, som vi trods alle mangler og fejlslag
ne håb holder af og anser for livsnødvendig og menneskeværdig.
Jeg ved, at det, jeg siger til jer i dag, er store ord om tunge proble
mer. Jeg gør det ikke blot, fordi en dimissionstale traditionelt hand
ler om nogle af de alvorlige ting, som mennesker kan tale med hin
anden om i en afskedstime, men mest fordi jeg gerne vil have jer 
til at forstå noget af det, I har oplevet ved at være elever på denne 
skole.
Denne skole har aldrig forsøgt at være neutral i forholdet til jer. 
Vi har forsøgt at gøre jer til ansvarlige og frie mennesker . . . ikke 
ved at lefle for jer i alle jeres unoder. Jeg kan med sandhed sige, 
at ingen her på stedet har forsøgt at skaffe billig popularitet ved at 
lade jer gøre, som I selv ville. Vi nærer i denne skoles lærerkolle
gium ikke noget ønske om at være åh, så populære blandt skolens 
elever. Vi huser derimod allesammen et stille håb om respekt for 
vores arbejde med jer.
Og vi respekterer jer ... så meget, at vi i hele jeres skoletid har 
stillet krav om orden, flid og anstændig opførsel.
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Vi har på denne skole med fuldt overlæg forsøgt at give jeres 
skoletid et indhold af oplevelse . . . også ud ove skolebøgerne. Vi 
har rejst sammen med jer, vi har festet sammen med jer, vi har talt 
med jer ikke bare om jeres egne problemer, men vi har også klasse
vis kunnet gå ind i alvorlige forsøg på at klare vanskeligheder for 
den enkelte. Vi er sammen blevet skuffede, når vi ikke kunne klare 
en fælles menneskelig opgave, men vi har også glædet os, når det 
lykkedes.
I er blevet taget med ind i planlægning af skolens liv, og I har 
påtaget jer arbejde og ansvar på en måde, som vi siger jer tak for 
idag.
Alt, hvad vi har gjort over for jer på denne skole, har vi gjort for at 
danne jer til aktive, ansvarlige og frie mennesker.
Uanset hvad der står på jeres eksamensbevis, så ved vi, at I kan være 
aktive, engagerede, medlevende og medfølende. I har vist, at I kan 
tage medansvar, som I kræver medbestemmelse.
Blandt vore mange ønsker for jer skal da være dette:
Vær mere end jer selv nok - I skal være noget for andre - også i 
dag, eller måske netop i dag, gælder det, at „vi kommer hinanden 
ved“.
I skal være fyr og flamme . . . også selv om I måske bliver svedet 
lidt, så vil I derigennem sprede lys og varme over jeres medmen
nesker.
I skal gå her fra skolen med ungdommens medfødte optimisme og 
appetit på livet. Der vil helt sikkert blive slidt på den. Et og andet 
vil gå galt. Sorger og ulykker undgår ingen. I vil møde skuffelser 
og fejlslagne forhåbninger. Meget vil forene sig for at kvæle jeres 
livsmod, men lad det aldrig gøre jer til negative, uansvarlige til
skuere.
Lad mig sammenfatte skolens ønsker for jeres fremtid i et håb om, 
at I kan gøre forfatteren Jack Londons ord til jeres, når han siger: 
„Jeg vil hellere være aske end støv. Jeg vil hellere, at min livsgnist 
skal brænde ud i en blussende flamme end blive kvalt af ligegyldig
hedens tæppe."
Med disse ord dimitteres I fra Rungsted private Realskole.
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HUSKER DU?
Selv om en årsberetning som denne fortæller om mange begiven
heder i årets skoleliv, så kan den dog ikke rumme alt. Det er svært 
at bedømme, hvad der havde den store betydning for den enkelte, 
så noget vil måske savnes:
Morgensang. Den daglige „rutine“ er blevet brudt mange gange, 
når elever eller lærere havde noget på hjerte. Eller de mange gange, 
hvor man efter morgensangen har siddet på gulvet i gymnastiksalen 
til rådslagning!
Husker I årets skovtur? Den dag tidligt i foråret, hvor skoven en
delig er sprunget ud, og hele skolen i flok og følge vandrer ud over 
golfbanen for at hilse på den grønne bøg.
Skoleballet! Det bedste skolebal i mange år. Fint arrangeret og gen
nemført. Eller de mange klassefester, hvor lyset skinnede fra skolen 
om aftenen, og musikken klang.
Den sidste skoledag med al dens traditionelle sjov og halløj.
Og derefter de lange timer i skolens gymnastiksal ved skriftlig eks
amen, kun afbrudt, når fru Ellegaard kom med teen og bollerne! 
Går du nu på gymnasiet og har opdaget, at det var noget, der kun 
skete her?
Luciaoptoget i den mørke decembermorgen gik igennem skolen så 
smukt som før. Og sportskampene mod de andre skoler, hvor vi 
altid var bedst, men desværre tabte!
Papirindsamlingen, hvor skolen flød med aviser. Tøjindsamlingen 
som II. real lavede til fordel for sig selv og deres norgestur med Dan. 
Forældremøderne med og uden elever. Juleafslutningen, hvor 4. 
klasse spillede julespil. Filmoptagelserne på lejrskolen eller rejsen. 
Tøndeslagningen ved fastelavn. Teaterturen til København. Udflug
ten til Hveen . . . eller den til Louisiana. Glasset, der revnede i fysik, 
og keramikken, der blev kønnere, end du troede. Udflugterne i bus 
med Hempel som kyndig vejviser. Zoologisk museum. Rygekupeen 
på stationen. De hyggelige timer på skolen efter skoletid, når I satte 
hinanden stævne i gymnastiksalen. De mørke vintermorgener, når 
man havde svært ved at finde fodboldmålene i skolegården. Solen 
ind i klassen en sommerformiddag. Tandbørstning og fluorskylning. 
Skolelæge. Få lov at løbe i byen. Snyde sig til at løbe i byen. Husker 
du nu det år, der gik? Det var et af dine gode år . . . forhåbentlig.

C. B.
13



DIMITTENDER 1974

Niels Andersen

Kim Berger

Stig Verner Jørgensen 

Hans Henrik Knudsen 

Dorte Riborg Andersen 

Lisbeth Faarkrog 

Anne Kierulf

Marianne Kragh Olesen 

Annette Welsien

Kim Antons

Søren Barslund 

Michael Berg

Finn Tang Holbek 

Steen Jacobsen 

Lasse Lager 

Bo Langmann 

Niels Møller

Inge Esbensen 

Henriette Jerichau 

Kirsten Larsen

Annette Madsen

Ingrid Ørbæk Pedersen 

Elaine Rasmussen 

Anne-Grete Tranto

Ved dimissionsfesten overraktes boghandler Bjørns bogpræmie „for 
at bære skoleårets trængsler med godt humør" til Charlotte Munks- 
gaard.

Skolefondens „Nøddeknækkerpris“ blev givet til Tine Keiser Niel
sen.
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FRA DEN SIDSTE SKOLEDAG

En herre i kjole og hvidt.

III. b på trappen i „Ulvemose“.
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OM SKOLENS VÅBEN

I Heraldisk Tidsskrift nr. 25, marts 1972, skriver Sven Tito Achen 
blandt andet følgende:

„For nogle år siden syntes fru Else Warburg, som var medlem af 
skolens bestyrelse, at det ville være en god idé, om skolen fik et 
våben. Hun henvendte sig herom bl. a. til undertegnede, der tænkte 
over sagen og formulerede forskellige idéer, blandt hvilke den 
enkleste og heraldisk reneste var: et vildsvin. Dette forslag havde 
udgangspunkt i navnet Rungsted, hvis første led vistnok kommer af 
olddansk runi, orne, vildorne, og som i så fald oprindeligt betyder 
enten „indhegning til svin“ eller måske „vildorneveksel“.
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Medvirkende til dette forslag var dog i høj grad tillige, at vildsvi
nets væsen og karakter, efter forslagsstillerens mening, gør dette dyr 
velegnet som et forbillede, eller „totem“ for unge mennesker i et 
demokratisk land. Vildsvinet er ikke noget rovdyr, og det gør ikke 
andre dyr fortræd. Men det er ikke bange for nogen, og det for
svarer sig uden tøven, og med dødsforagt, hvis det føler sig gået 
for nær, også over for langt større skabninger. Vildsvinet kryber 
ikke for nogen, men truer heller ingen. Med sin selvtillid og inte
gritet er det på en måde idealet af et frit og uafhængigt „selvejen
de“ individ.
I 1970 vedtog bestyrelsen at tage et vildsvin som skolens våben
mærke; det vil sige: man forenklede yderligere det enkle mærke til 
et vildsvinehoved.
At bestyrelsen tog sin beslutning skyldtes sikkert også, at der forelå 
en storartet tegning, udført af arkitekt N. E. Botfeldt, medlem af 
SHS.
Som farver valgtes guld (gul) figur i blåt felt, dels fordi denne 
kombination ikke var optaget af andre danske vildsvinehoved-våbe- 
ner, dels for at opnå en smuk effekt, når våbenet bruges side om 
side med Hørsholm kommunes overvejende rød-og-hvide-våben. 
Efter at Statens Heraldiske Konsulent havde sagt god for våbenet, 
blev det derefter taget i brug i april 1970.
Det latinske motto, som følger våbenskjoldet, Libertate et virtute, 
understreger de tanker, der ligger bag. Kort sagt kan det oversættes 
som „Ved frihed og mod“, men ordet virtus (her i ablativ, virtute) 
betyder mer end „mod". Det står for summen af de (gode) egen
skaber, som romerne regnede for specielt mandlige (men som vor 
tid ikke mener at kunne reservere for det ene køn): tapperhed, 
karakterstyrke, energi, ubestikkelighed, udholdenhed.“
Alt dette går naturligvis både på vildsvinet og på undervisningen 
i den skole, det er våbendyr for.“
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SKOLERENGØRING

Som det er fremgået både af uge- og dagspressen, så har de ældre 
elever overtaget rengøring af skolen fra dette skoleårs begyndelse. 
Denne ordning er egentlig en direkte følge af elevrepræsentationen 
i skolens styrelsesmøder. Da elevrådsformanden så udgifterne til 
rengøring, drøftede han muligheden for elevrengøring med det 
øvrige elevråd. Resultatet blev, at eleverne stillede skolen overfor 
et vel udarbejdet forslag til den nuværende ordning. Forslaget var 
så godt både økonomisk, men også pædagogisk, at det måtte efter
prøves i praksis. Indtil nu har det fungeret. Man startede op med 
hovedrengøring i slutningen af sommerferien.
Enhver kan sige sig selv, at udover den værdi, der ligger i, at de 
elever, der deltager i arbejdet, får en yderligere respekt for håndens 
arbejde, så er de derudover i stand til på en ganske god måde at øve 
indflydelse på deres kammeraters holdning til skolerengøring.
Som sagt, så har denne rengøringsordning vakt opmærksomhed og 
bragt avisomtale indeholdende mere eller mindre korrekte reporta
ger fra skolen. Man har særlig hæftet sig ved den økonomiske 
gevinst for skolen. Det må være på sin plads her at understrege, at 
økonomien i ordningen ikke for skolen er det primære. Vi ser som 
allerede nævnt en stor pædagogisk værdi i dette samarbejde mel
lem skoleelever på et helt praktisk plan.
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SKOLELEJREN FOR BØRNEHAVEKLASSEN 1973/74

Den traditionelle skolelejr for børnehaveklassen blev igen i år lagt 
i maj måned. 22 forventningsfulde poder ankom en fredag med 
stor oppakning til et næsten 2-døgns ophold på skolen. Fredag nat 
var en til dels spændingens og søvnløshedens nat, forstået på den 
måde, at man sov sent og vågnede tidligt; men hvad betyder det, 
når alle lokaliteter står til ens rådighed, derfor startede man lørdag 
med en douche i skolens baderum og veltilpasse efter badet, fort
satte man til skolekøkkenet, hvor fru Ellegaard havde tilberedt en 
herlig morgenmad.
Efter et par ivrige forældres oprydning i sovegemakkerne, d.v.s. 
2. og 3. klasse, lod man sig transportere af lige så ivrige forældre 
til Zoologisk Museum, hvilket igen i år var et meget udbytterigt 
besøg.
Hjemkomst kl. 13.00, hvorefter man stilede mod skolekøkkenet og 
fik frokost. Herefter kunne man gå på opdagelse på sin egen skole 
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eller læse bøger, spille plader, tegne eller lege i skolegården. Lidt 
senere på dagen gik man tur i skoven i det dejlige vejr. Ellen 
Schiødt hentede sin hund, der havde den udmærkede virkning på 
børnene, at de blev hos hunden og hunden blev hos fru Schiødt, 
så derfor blev ingen borte.
Middagen kl. 18.00 bestod af: Kylling i flødesauce med salat og en 
ispind. Herefter kunne man boltre sig i gymnastiksalen.
Lørdag aften sov alle tidligt. Skolelejren afsluttedes søndag morgen 
i gymnastiksalen, hvor man drak morgen-kaffe med forældre, søs
kende og eleverne.
Skolelejren var igen i år en fornøjelse.

E. Gertov
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2. KLASSES LEJRSKOLE
PÅ ISLEBJERGGAARD VED FREDERIKSSUND

Islebjerggaard.

Tirsdag den 10. september tog vi med bussen til Islebjerggaard i 
strålende solskin.
Vi blev modtaget med åbne arme af fru Nielsen, der lavede dejlig 
mad til os under opholdet. Efter at vi var blevet installeret på sove
salene, spiste vi frokost, hvorefter vi gik ned til fjorden. Her fandt 
vi mange spændende ting, der blev samlet i de medbragte plastic
poser. Der blev også rutschet meget ned ad en stejl skrænt.
På hjemturen kom vi forbi en legeplads, hvor vi gjorde holdt for 
at klatre i tove, lege i sandet og rutsche på rutschebane.
Da vi kom hjem, blev der lavet fine udstillinger af de ting, der var 
fundet på stranden. Om aftenen spillede vi billedlotteri og banco, 
og til sidst blev der læst en historie. Kl. 20.30 var der ro på sove
salene, og alle sov godt indtil næste morgen.
Onsdag den 11. september. Vi startede dagen med at spille bold i 
haven, og vi var også et smut henne på legepladsen, som vi nu 
havde helt for os selv. Om eftermiddagen gik vi ind til Frederiks
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sund for at få en is - en belønning for de fine udstillinger - og 
handle for de medbragte 5 kr. Der blev købt mange viskelædre og 
blyanter.
Da vi kom tilbage til Islebjerggaard for at få vores eftermiddagsdrik 
og hjemmebagt kage, var hr. Bengtsson, fru Kleiminger og Allans 
familie kommet. Fru Warburg havde bagt æbleskiver til os!
Resten af dagen gik med at lege i haven og finde nogle tennisbolde, 
som husspøgelset havde gemt for fru Hald. Om aftenen spillede vi 
teater for hinanden, og der blev også tid til at spille billedlotteri, 
banco og få godnat-historie.
Torsdag den 12. september. Formiddagen gik med at lege i haven 
og med at pakke. Vi måtte sørge for at efterlade sovesalene i fin 
stand.
Det var en fornøjelse at være af sted med klassen. De var glade, 
positive og hjælpsomme, og det var vores indtryk, at de hyggede 
sig gevaldigt med hinanden.

Birgit Hald — Vibeke Andersen

Pigernes sovesal.
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DAGBOG OVER 3. KLASSES LEJRSKOLE
3/9-Ö/9 1974 PÄ JÆGERGÅRDEN

Afgang fra skolen tirsdag den 3. september præcis kl. 10. Forældre 
transporterede os i 9 biler, og fru Kleiminger, fru Ellegård og fru 
Børgesen kørte sammen i fru Kleimingers bil for at vise vej.
Efter ankomsten blev børnene indkvarteret på fælles sovesal, og fru 
Kleimingers bil skulle tømmes for kartofler, æg, kager og kufferter.
Frokosten fik vi kl. 12.30, og derefter skulle opvasken af vejen. 
Et køkkenhold skulle klare den opgave.
Om eftermiddagen gik vi en dejlig tur til Nyrup Hegn og Gurre 
Kirke, og vi var så heldige at komme ind i den lille, kønne kirke. 
Fra kirkepladsen var der en meget fin udsigt helt til Kulien i Sve
rige.
På hjemturen gennem Nyrup Hegn iagttog vi mange ting, brombær, 
blåbærris, bog, lyng, kaprifolium, enkelte kornaks, der var blevet 
stående i kanten, da mejetærskeren havde høstet rugen og lagt den 
i en stor dynge til senere afhentning. Bondemanden var nu ved at 
skrællepløje markerne.
Klokken 17 var vi hjemme igen, og børnene legede på de dejlige 
plæner, mens vi damer tilberedte middagsmaden, der bestod af 
frikadeller, sovs, kartofler og kærnemælkskoidskål. Rivende afsæt
ning.
Aftenen gik med bancospil og uddeling af præmier, som gjorde 
stor lykke.
Onsdag den 4. september. Om formiddagen var der leg og småture 
omkring Jægergaarden. Frokosten blev indtaget ude i den hyggelige 
gårdhave i strålende sol.
Eftermiddagen startede med en spadseretur til Teglstrup Hegn. En 
dame var så flink at komme ud med pærer til hele flokken. Det var 
en dejlig hvilepause. Børnene var meget begejstrede, da de opda
ged, at planten Springbalsamin svarede til sit navn, når man tryk
kede på frugterne. Kartoffelmarkerne så visne ud, fordi de var 
sprøjtet for at undgå sygdom i kartoflerne.
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Jægergaarden.

Inde i skoven så vi mange røde Fluesvampe, og vi nød solens varme 
i lysningerne.

På hjemvejen plukkede børnene vilde blomster til at pynte op med, 
og de lærte en masse blomsternavne.

Kl. 15 fik vi cacao og boller, og så kom hr. Bengtsson, hr. Børgesen, 
Marisa og Bettina på besøg. Senere kom fru Brøndorf og Anders 
og hilste på os. — Middagsmaden bestod af kød, grøntsager, sovs, 
kartoffelmos, og desserten var „spejlæg" med råcreme. Igen op
vask, fejning og oprydning. Om aftenen spillede vi „banco", fik 
historie og sluttede af med kage.

Torsdag den 5. september. Dagen startede med blæst og regn, men 
det forhindrede ingen i at lege ude. Mange hyggede sig dog inden 
døre. Klokken 12 spiste vi middagsmad, for vi skulle på tur hele 
eftermiddagen. Klokken 12.45 vandrede vi af sted gennem Dutrup- 
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gaard ud til Kongevejen, hvor vi skulle med bussen til Helsingør. 
Vi gik fra Helsingør banegård ud til Kronborg Slot.
Her var vi først nede i Kassematterne, og flere børn syntes, det var 
uhyggeligt. Derefter så vi Kronborg Slotskirke og gik ud til kano
nerne og så over til Sverige. Turen gik derefter til Brostræde, hvor 
vi alle 30 fik en „Brostræde is“ til 2.50 kr„ og den gjorde lykke. 
Vi fortsatte ned i byen og gik på indkøb. Klokken 16.42 gik bussen 
tilbage til Dutrupgaard, hvor vi blev sat af og gik ned til Jægergaar- 
den.
Vi skulle have haft bål i haven, men regnen forhindrede det, så i 
stedet for stegte kartofler spiste vi kogte kartofler med skræl, som vi 
selv skulle pille af med fingrene, dertil røde pølser og franskbrød. 
Om aftenen hyggede vi os ved pejsen. Vi sang og spillede „banco“ 
med mange nye præmier. Vi fik flødeboller og pærer, og klokken 21 
var det slut på en begivenhedsrig dag.
Fredag den 6. september. Hele formiddagen gik med at pakke og 
rydde op og gøre rent efter os. Klokken 10.30 kom forældrene og 
hentede eleverne, og det havde været en vellykket lejrskole for
3. klasse.

A. Kleiminger — K. Elle gaard og U. Bør ges en
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4. KLASSES LEJRSKOLE PÅ LOLLANDS HØJSKOLE

Afrejsen.

Endelig oprandt den smukke majmorgen, som eleverne i 4. klasse 
yderst forventningsfuldt havde set frem til i næsten seks måneder. 
Vi mødtes i solskin foran skolen med fuld oppakning - tog afsted 
med de mange forældre for at tage toget til København. Dér ven
tede det næste tog på os - det var Rom-ekspressen - tænk at skulle 
afsted - uden far og mor - for første gang - og så med sådan et 
stort tog, der skulle helt til Italien. Ganske vist skulle vi jo af i 
Søllested. Men det var en lang tur, syntes alle — vi skulle over tre 
broer for at nå vort mål.
På Lollands Højskole blev vi modtaget hjerteligt af højskoleforstan
der Gustaf Bengtsson og hans kone, som havde dejlig mad parat 
til os.
Eleverne blev hurtigt installeret på værelserne - to og to — hvilket 
de syntes var meget fornemt.
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Der var flere formål med denne lejrskole. Et var, at børnene på en 
rejse som denne skulle opleve, hvordan det var at bo, spise — ja, 
kort sagt at leve sammen i en kortere periode. De skulle gruppevis 
løse opgaver, de skulle overholde tider, og de skulle modtage nye, 
store indtryk sammen.
Et andet formål var helt klart at give børnene mulighed for at lære 
et lille stykke Danmark at kende. Børnene vidste efter adskillige 
timers forberedelse, at Lolland lå „forneden på Danmarkskortet“, 
og at Søllested lå ca. midt på denne frugtbare ø. Hvad der i øvrigt 
var blevet fortalt dem af kendsgerninger om Lolland, må altsammen 
have forekommet meget abstrakt.
For at give børnene en mere konkret opfattelse af, hvor de befandt 
sig, blev de allerede en time efter ankomsten til højskolen sendt på 
byløb. De skulle med opgaver i hånden i mindre grupper orientere 
sig 8-9 km rundt på egnen. Det havde været min tanke at filme 
dem på de forskellige poster, men deres tempo overraskede og im
ponerede mig — jeg kunne slet ikke følge med. De løste opgaverne 
perfekt efter at have rådført sig med brugsuddeler, bankbestyrer og 
personalet på kommunekontoret. Det var meget sultne børn, der 
satte sig til det store, kolde bord kl. 18.00. - Fodboldspil i en times 
tid - aftenhygge - og trætte børn, der gik omkuld kl. 21.00.
De følgende dage var spækket med oplevelser. Besøg ved Kaj 
Munks barndomshjem i Opager skov, videre til det inddæmmede 
Rødbyfjord område og en solrig formiddag ved digerne og på stran
den ved Kramnitze. Børnene sprang i klitterne, soppede, samlede 
spændende sten og skaller og et enkelt stort forstenet søpindsvin. 
Alt det, der er så skønt, når man går i 4. klasse. Skoene måtte 
tømmes for sand, og turen gik videre over det smukke Maribo. 
Kaj Munk skrev engang: „Det er muligt, at der er lige så skønne 
steder til i verden, men der er ingen kønnere end Maribo.“ Vi ville 
på denne dag give ham ret.
Børnenes rigeste oplevelse var nok eftermiddagen i Knuthenborg 
Park. Denne store forstbotaniske park, beplantet med eksotiske træer 
fra hele verden og beboet af mange spændende dyr. Her gav vi os 
meget god tid. Vi var på helt tæt hold af kongetigre — det var far
lige, kunne vi se, for der gik mænd med rifler, parat til at skyde, 
hvis de vilde dyr skulle gå til angreb på os. Når man er barn, er
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Kattekillinger fra Chr. Jørgensens lade.

glæden ved dyr ikke bare at få lov til at se på dem. Man skal også 
have lov til at kæle med dyrene. Derfor kunne vi også opleve bør
nenes åbenlyse lykke, da de fik mulighed for at lege med de små 
tykmavede geder fra Kameroun eller med nogle af de andre dyr i 
„kælestørrelse“.
En eftermiddag på en nærliggende bondegård, hvor børnene så 
køer, grise, ællinger og fem nyfødte kattekillinger og hørte om livet 
og arbejdet på en gård, var nok for de fleste en helt ny „mini
verden“.
En dejlig højskole, sol, rare mennesker, store oplevelser, godt humør 
og fint kammeratskab samt en fodbold — alt dette bidrog til, at de 
store forventninger ikke brast.

Kirsten Alsing
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DAGBOG FOR 5. KLASSES LEJRSKOLE PÅ STEVNS 
I DAGENE 30/4-3/5 1974

Afrejsen var fra Rungsted station den 30. april 1974 kl. 8.30, og 
undervejs skulle vi skifte tog både i København og Roskilde.

Klokken 11.05 nåede vi St. Heddinge og gik med bagagen ned til 
vandrehjemmet. Her blev i vi installeret i to sovesale, en til pigerne 
og en til drengene.

Efter at have spist frokost gik vi en tur i byen, så på det nye rådhus 
med den flotte trappe foran, hvor vi hvilede os, før vi gik videre 
til den særprægede, ottekantede St. Heddinge kirke fra 1190, og på 
kirkepladsen beundrede vi Danmarks største hængebøg.

Vi besøgte byens bibliotek, der havde mange ting at beskæftige børn 
med foruden bøger, og vi lånte nogle bøger om byen og dens 
omegn.

Resten af eftermiddagen gik med leg, boldspil og indendørs aktivite
ter.

Onsdag den 1. maj gik vi til fods ca. 4 km ud på landet til Holtug 
kirke, som er smukt beliggende på en banke ud mod Østersøen. På 
kirkens sydmur skimtes nogle runer, hugget ind i den rå stevnssten 
for mere end 1000 år siden. Mellem Holtug og St. Heddinge er 
landsbyen Sigerslev med en mose, et meget idyllisk naturområde. 
Vi vandrede hjem igen, og der var efterhånden stor spredning på 
flokken. Vi fik is og orangeade, da vi kom hjem, og det var velfor
tjent efter den lange spadseretur.

Torsdag den 2. maj skulle vi på en stor bustur på Stevns. Klokken 
10 startede vi til Fakse kalkbrud, et flot syn — dernæst til Holme- 
gaards glasværk. Det var en oplevelse at komme rundt på hele 
fabrikken. Bagefter spiste vi den medbragte mad på cafeteriet, og 
her stødte gæsterne fra Rungsted til vort selskab.

Turen gik vider til Fakse Bryggeri, og her blev vi beværtet med 
sodavand og coca-cola.
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Stevns klint.

Bussen kørte os ud til Stevns Klint, hvor vi så Højerup gamle kirke 
på klintens rand, Fiskernes mindehus og endelig selve Stevns Klint, 
som var imponerende at se.

Dagen sluttede med bancospil og oplæsning.

Fredag den 3. maj var hjemrejsedag. Efter den besværlige pakning 
tog vi toget kl. 9.25 og måtte denne gang skifte tog både i Køge 
og København. Vi nåede Rungsted kl. 11.39 og havde haft en vel
lykket lejrskole sammen med fru A. Kleiminger og fru U. Børge- 
sen.
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7. KLASSE I SØNDERJYLLAND

Rejse-ruten.
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For første gang på en lejrskoletur hoppede klassen over Storebælt - 
og så blev springet så langt, at vi endte i Syd-Slesvig.
På en dansk spejdergård - Tydal - indkvarteredes klassen, og så 
skulle forberedelserne afprøves ved besøg på egnens mange histo
riske steder. Det blev til tre heldagsture med bus, men heldigvis 
var bussen behagelig og chaufføren hyggelig og altvidende om 
egnen.
Den første tur gik sydpå. Først Gottorp Slot med egnsmuseet og 
Nydam-båden (og moseligene). Derefter vikingernes gamle han
delsplads, Hedeby, Dannevirke, hvor vi efter nogen søgen fandt 
Valdemarsmuren. Til slut Slesvig domkirke og gågaden i Slesvig. 
På den anden tur kørte vi direkte til Sønderborg for at se slottet. 
Der var vi så heldige at dumpe ned i en gennemgang af slaget ved 
Dybbøl på modellen, så vi drog velinformerede til Dybbøl bjerg. 
På vej mod grænsen så vi på Broager kirke og Gråsten slot. Syd for 
grænsen igen besøgte vi en dansk skole i Flensborg, Jørgensbysko- 
len, hvor inspektøren fortalte om, hvordan det er at have en dansk 
skole i Tyskland.
Den tredje tur blev den længste. Første stop var Padborglejren, 
tidl. Frøslevlejren. Derfter til Løgumkloster, og efter frokost i det 
grønne til Tønder, Møgeltønder og Gallehus. Ved Højer-slusen 
gjorde vi holdt så længe, at der var tid til at gå på marsken, og i 
Rudbøl spadserede vi over grænsen med et ben på hver side af skil
lelinjen. Videre langs vestkysten med stop i det store fuglereservat 
Hauke-Haien-Koog og eftermiddagshvil i Roter Haubarg, en gård 
på 700 m2, dækket af eet tag, af strå. På vejen hjem blev der tid 
til at gå lidt i kanalbyen Frederiksstad.
Vi rejste hjem fredag med en masse indtryk af en egn, som de 
fleste gerne vil gense.
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TUR TIL THY

Fiskekuttere.

I slutningen af sidste skoleår var den nuværende I. real på lejrskole 
i Thy med fru Bengtsson og hr. Huntingford.

Vi startede fra Rungsted station mandag den 5. juni kl. 9.31, hvor 
der var stort opløb af forældre og søskende. Vi ankom til „Bul- 
bjerghus“ kl. ca. 20.00 samme aften. Efter at vi havde spist og ind
rettet os i vore værelser, gik vi tur ud til Bulbjerghoved. Da vi kom 
hjem to timer senere, forberedte vi os til at gå til køjs. Den aften sov 
de sidste kl. 3.

Næste dag var vi på travetur i det nordlige Thy, hvor vi så Skarre- 
klit. Vi gik over 20 km den dag, så da vi kom hjem, var vi godt 
trætte. Vi gik tidligt i seng, men tro ikke, at det bevirkede, at vi 
faldt i søvn . . . klokken gik igen mod 3.
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Tyske fæstningsanlæg ved Hanstholm.

Den tredje dag blev vi vækket kl. 5, fordi vi skulle til Hanstholm 
og se, hvordan en fiskeauktion finder sted. Bagefter tog vi ud til 
Hanstholmfæstningen, som under krigen var bygget af tyskerne. 
Efter hjemkomsten var der frieftermiddag.
Den sidste dag var der heldagstur. Den var spændende. Vi så bl. a. 
Danmarks mindste kirke.
Den følgende morgen pakkede vi vores gods. Kl. 10 kom bussen og 
hentede os og kørte „the gang“ (7. kl.) til Thisted station, hvorfra 
toget gik hjem.
Tak til fru Bengtsson og hr. Huntingford for en tur, der gav os 
mange oplevelser.

Søren Andersen — Jan Rasmussen 
Niels Westergaard - Vilhelm Hahn-Petersen
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II. REALS KANOTUR PÅ GUDENÅEN

Vi sejled op ad åen ..

I år har vi på skolen prøvet en ny form for lejrskole. Opskriften 
lyder: Man tager to elever med oppakning og en kano, eleverne an
bringes i kanoen med ordene: „Så er der kun een måde at komme 
hjem på: ro fremad.“ Dette gøres elleve gange, flåden er i søen.
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Fra søndag den 19- maj til lørdag den 25. maj forlod II. real under 
ledelse af hr. Bengtsson og fru Worsøe den faste landjord for at 
friste en usikker tilværelse på Gudenåens vilde vover. Vi opsøgte 
(næsten) Gudenåens kilder i Tørring, hvor vi bordede kanoerne. 
Første dag gik fortrinsvis med at stage sig fri fra bredderne og hale 
grundstødte fartøjer flot. Disse anstrengelser resulterede naturlig
vis i adskillige våde sokker og en enkelt hel vandgang. Allerede 
næste dag var vi dog blevet så gode til det, at vi kunne begynde at 
se os om, og resten af turen nød vi at padle frem gennem de meget 
smukke og afvekslende landskaber.
Undervejs gjorde vi bl. a. landgang ved Gudenåmuseet, Øm Kloster 
og Himmelbjerget og i Silkeborg besøgte vi Tollundmanden og 
Asger Jorn museet. Overnatningerne fandt sted på, for det meste, 
meget primitive campingpladser. Maden sørgede eleverne selv for, 
idet de gruppevis fik udbetalt kostpenge til fri disposition hver dag. 
Den pædagogiske værdi ved denne form for lejrskole ligger, måske 
netop for vore elever, i den primitive form for liv, vi førte.
I de fem dage vi sejlede lærte vi efterhånden mange nyttige ting.
F. eks. at man kan klare sig uden varmt bad hver dag, at man ikke 
dør af at fryse lidt om natten, at samarbejde ved slæbestederne 
betaler sig, at det hele glider lettere for alle, hvis en stærk dreng 
går i kano med en svag pige, at disponere fornuftigt over madpen
gene o. m. a.
For os var det en fornøjelse at være sammen med en flok hyggelige, 
aldrig rådvilde unger, der hele vejen igenem tog strabadserne med 
godt humør.

C. Bengtsson — D. W^orsøe
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1. KURSUSKLASSES PÅSKEREJSE TIL BERLIN

Hvil i Østberlin.

Når der dannes en ny realkursusklasse, der består af unge menne
sker, der kommer fra en række forskellige skoler, er det nok meget 
væsentligt, at alle står sammen om at få etableret et godt kammerat
skab. Allerede ved skoleårets start dukkede den tanke op, at klas
sen kunne tage på en rejse til udlandet. Hede debatter om rejsemål 
prægede samværet i klassen i en måneds tid — der var lige så mange 
idéer, som der var elever. Men ved tysklærerindens stærke motive
ring for at tage til et tysktalende område, var der til sidst enighed 
om at rejse til Berlin i påsken.
Eleverne havde så ca. et halvt år til rejseopsparing, og ved hjælp 
af bogmateriale, film og lysbilleder fra Det tyske Kulturinstitut for
beredtes en rejse til det sted i Europa, hvor de unge mennesker 
ville kunne modtage det mest realistiske indtryk af to systemers 
skånselsløse politik og den deraf affødte kolde krig.
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Efter en trist togrejse ned igennem Østtyskland til banegården 
Friedrichstrasse i Østberlin, hvor vi var meget tidligt om morge- 
nen, oplevede vi det helt uforståele, at et utal af Vopo’er med 
maskingeværer og togpersonale var en halv time om at undersøge 
tog og passagerer, før vi kunne fortsætte ind i Vestberlin. — Der 
er langt igen.
Vi boede på et hotel to minutter fra berlinernes yndlingsbarn, Kur
fürstendamm. Pludselig befandt vi os i hjertet af en by — af et 
land - som mange af os indtil denne påske kun havde haft kend
skab til fra historiebøger og film.
Vestberlin er en by fuld af kontraster. Ruiner på Potzdamer Platz — 
Berlins tidligere centrum - og Axel Springers forlagsbygning. 
Muren, der snor sig gennem byen, står i grel modsætning til de 
brede boulevarder med deres smukke forretninger. Og midt i den
ne kontrasternes by ligger Gedächtniskirche med det bombede tårn 
og den nye kirke og fritstående tårn — pudderdåsen og læbestiften. 
Da vi en varm askeonsdag sad på trappen ved denne mærkelige 
kirke og nød den lune forårssol, tror jeg, at nogle af os lod tankerne 
løbe tilbage til Hitlertidens og nazismens grusomheder.
Vi besøgte Muren flere steder og var også i Gedenkstätte Plötzen
see, hvor så mange frygtelige henrettelser fandt sted.
Vi oplevede, hvordan historien blev gjort levende, men dertil nød 
vi fem dage i en meget grøn og charmerende storby. Vi gav os god 
tid til adskillige slentreture på Kurfürstendamm, vi så pragtfuld 
kunst på museet i Dahlem og lod os helt betage af den smukke 
Nofretete på Ægyptisk Museum. En smuk tur igennem Hansaviertel 
og Tiergarten med Siegessäule kulminerede med et besøg på det 
imponerende olympiske stadion fra 1936. Nogles tanker foretog 
igen en historisk flugt, mens de unge var meget optaget af, at der 
skulle afholdes verdensmesterskabskampe i fodbold på stadion få 
måneder senere.
Efter nogle indholdsrige dage i den betagende by i Vest gik turen 
til Østberlin, hvor vi til fods og med bus var rundt og se, hvordan 
man meget målbevidst bygger op. Den sidste aften på vor rejse var 
vi i fjernsynstårnet i Østberlin, hvor vi nød solnedgangen over den 
delte by.

Kirsten Alsing
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II. REALS LEJRSKOLE TIL NORGE MARTS 74

Her boede vi.

I sidste øjeblik fik skolens II. real en ubændig lyst til at afslutte 
deres 9 års fælles skolegang med en rejse til Norge. Det var lige 
før skriftlig eksamen ... og de tog latinbøgerne med. Turen blev 
tilrettelagt og organiseret helt af klassen selv. Det vart dygtigt gjort. 
At det også blev en velykket rejse fremgår med al ønskelig tydelig
hed af nedenstående referat:
Alle mødte friske og spændte op på Rungsted station søndag den 
29. marts kl. 14.01 med rygsække, ski, madvarer - især rugbrød - 
og hvad vi ellers troede, vi ville få brug for. Vi kørte med tog til 
Østerport, hvor vi fik ski og det meste af bagagen i en taxa. Til 
fods kom vi til Larsens Plads, hvor færgen lå. Vi kom om bord 
og fandt os hver en flystol, fik vores bagage anbragt og gik så på 
opdagelse. Man skulle ikke tro, det var et skib. Det lignede nær
mere et hotel med barer, restaurant med tæppebelagte gulve, trap
per og gange.
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Næste morgen ankom vi til Oslo kl. 9.00. Turen gik med bus til 
hytten i Valdres ved Jotunheimen. Vi skulle bo i to hytter. Dren
gene og Dan Hober i den ene og pigerne i den anden.
Derefter fløj dagene af sted med langrend og slalom, lave mad - 
det blev vi efterhånden helt gode til. — Vi gik ture og nød det dejli
ge norske landskab. Heldigvis var der ingen brækkede ben. Vore 
skader indskrænkede sig til blå mærker, ømme muskler og solskol
dede ansigter.
Hvor var der fredeligt og skønt, hvor vi boede. På grund af tids
punktet var der næsten ingen turister.
Men desværre: dagen, hvor vi skulle hjem, kom, men hjem måtte 
vi jo. Snøftende og sukkende låste vi hytterne og vandrede med 
bagagen ned til bussen, som holdt ved den nærliggende købmand 
for at bringe os til færgen. På turen hjem med færgen morede vi 
os herligt sammen med nogle andre danskere.
Vi havde haft en dejlig tur, og alle havde fået sommerkulør.

Charlotte Petersen, III. real.

Så højt lå sneen.
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SKOLEKOMEDIE 74

Dramatik.

Kort før jul tog viceinspektør Børgesen initiativet til at spørge de 
større elever, om de ikke havde lyst til at opføre en skolekomedie. 
Efter juleferien meldte man sig til, og tilslutningen var meget stor. 
Vi fik hver et rollehefte, som vi havde læst igennem til den 19. 
januar, hvor den første læseprøve fandt sted. Vi fik nu uddelt rol
ler, og om hver rolle var der 2 elever.
Det er imidlertid et stort arbejde at lære en rolle, og det tager tid. 
Vi vidste, at stykket skulle læres på knapt 4 måneder, og det var 
derfor nødvendigt at mødes på skolen et par gange om ugen for at 
øve. Det var ikke alle, der altid kunne komme, og derfor faldt de 
fra. Til sidst var der kun en person til hver rolle. Nå, det havde 
den fordel, at det blev nemmere at finde et tidspunkt, hvor alle 
kunne komme.
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Finale.

De sidste to uger før stykke skulle opføres, blev nok den tid, vi 
fik mest travlt. Vi øvede lige efter skole og mange gange til ved 
23-tiden. Men det var også på den tid, der opstod et varmt kamme
ratskab imellem os. Og vi morede os dejligt, selv om vi ofte var 
trætte. Som opkvikkende middel anvendte vi kakao med hjemme
bag eller franskbrød.
Fredag den 26. april var vi endelig nået frem til generalprøven, 
hvor ældre mennesker fra kommunen var inviteret som tilskuere. 
Hvor var det morsomt at spille for dem. Vi morede dem, og de 
hjalp os med at overvinde lidt af den nervøsitet, der uvægerligt 
er, når tæppet går for første gang. Dagen derpå havde vi premiere. 
Vi mødte op allerede kl. 18.00 for at blive sminket af fru Børge- 
sen og få sat håret af fru Perkov. Forvirring og nervøsitet!
Kl. 19.30 gik tæppet. I vores nervøsitet sagde vi mange fejl, og 
endnu værre: Vi spildte „sherry“ på de fine stole, vi havde lånt.
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Og dog tror jeg folk fulgte med i stykket, selv om vi rodede rundt 
i både replikker og navne. Men vi kom da igennem „Sparekassen“ 
og fik råbt et velfortjent hurra for hr. Børgesen. Det var hans skyld, 
at vi fik det gennemført, det var ham, der holdt sammen på os, når 
vi var ved at opgive. Han sparede sig ingen ulejlighed. Søndag og 
mandag gik det bedre. Den værste nervøsitet var overstået.
Og så var det hele pludseligt forbi . . . mange timers arbejde og 
glæde var slut. Nu skulle vi ikke ned på skolen mere for at øve, 
til vi blev helt skrupkuldrede i hovedet. Vi skulle ikke længere 
smøre franskbrød til grovæderne. For til sidst ikke at glemme det 
bedste. Det gode kammeratskab. Vi havde haft det skægt, og vi vil 
se frem til den næste skolekomedie med glæde. Vi håber, at hr. 
Børgesen trods besværet vil have mod, energi og tålmodighed igen.

Merethe Lundbye — Annette W elsien



NOVEMBERUGE

Kendt mand i saksen.

Middag for fire personer.



NOVEMBERUGE 74

Bent Kallehave indfører i TV-teknik.

48 forskellige muligheder. Man studerer programmet og vælger og 
beregner og når til sidst frem til en kombination, som man håber 
kan holde og opfyldes.
Ideen med Novemberuge er i grunden umulig. Hvis man på for
hånd vil forsøge at forklare, hvad det drejer sig om: en uge, hvor 
hvert barn laver sit eget skema, udvalgt imellem en lang række af 
tilbud, der ikke har nogen direkte sammenhæng med den daglige 
undervisning. En uge hvor man lægger alting om, så der i grunden 
skabes en helt anden skole, med helt andre fag, helt andre lærere, 
helt anden timeinddeling, ganske andre grupper. Oven i købet an
dre elever, for forældrene går med. I år var vi også blevet til kost
skole, for man kunne spise i det oprettede cafeteria. Undervisningen 
udstraktes til eftermiddag og aften. Kommet så langt i forklaringen 
vil man givetvis blive afbrudt af et: det lyder smukt, men det kan
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Skakspillets mysterier.

bare ikke lade sig gøre!! Og når man dertil spagfærdigt indvender, 
at vi nu har gjort det seks syv gange, så får man at vide, at vi i så 
fald er noget særligt og højst specielt. Dermed får man så lade sig 
nøje! Og er i grunden ikke uenig.
Novemberugen er noget af et mirakel. Det er det umulige, der sker. 
I år startede ugen med undervisningsdirektør Asger Baunsbak-Jen- 
sen, som kom i krydsforhør som „Kendt mand i saksen“. Det var en 
festlig optakt. Hele seancen blev optaget af vore egne TV-folk, 
der for første gang var i aktion.
Ellers gik ugen sin muntre gang . . . som andre novemberuger er 
gået før.
Som nævnt før, så var der i år cafeteria i skolekøkkenet, hvor man 
for en femmer kunne spise sig et måltid middagsmad og samle 
kræfter til fornyet indsats. Også denne nyordning fungerede fra 
første start.
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DET DANSKE VEJR

Solen er vor bedste ven, 
den gi’r os vort humør igen, 
gør hav og strande lune, 
og alle folk bli’r brune, 
får fugle til at kvitte 
og blomster til at titte. 
Bøgen skyder friske skud, 
tulipanen springer ud, 
alle bringer vårens bud.

Blæsten er en munter fyr, 
jager rundt med himlens sky’r, 
vælter folk af hesten 
og suser under vesten.
Den farer rundt om skolen 
og blæser op i kjolen, 
rasler rundt med vissent løv, 
hvirvler op i gadens støv, 
puster liv i hjernen sløv.

Regnvejr, det er koldt og vådt, 
og alting virker trist og gråt, 
man vader rundt i sølet 
og bli’r så let forkølet.
Det kan dog bringe glæde, 
når jorden mangler væde. 
Når det øser ned med vand 
li’som fra en utæt spand, 
frydes kun en bondemand.
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Sneen, den gør jorden hvid, 
og frosten, den får rigtigt bid, 
den lægger is på pløret 
og bider folk i øret, 
og børn på ski og slæder 
de nyder vint’rens glæder. 
Når til sidst den smelter væk, 
dukker frem så frisk og kæk 
toppen af en vintergæk.

Birgitte Bentzen 
Il real



SKOLEMESTERSKABER

Resultatet af badmintonturneringen i november blev, at skolemester
skabet blev vundet af:

Piger:
1. Anne Marie Mortensen.
2. Lisbet Ravn.
3. Anne-Bodil Juhl Hansen.

1. Henrik S. Andersen.
2. Stefan Ellinger.
3. Lars Toft Rasmussen.

Skolemestre i bordtennis blev:
Piger:
1. Birgitte Krogh.
2. Susanne Krogh.
3. Pernille Tholstrup.

Drenge:
1. Gregers Gjersøe.
2. Niels Foss.
3. Morten Eldrup.

Skolemesterskabet i Volley-ball vandtes af:
1. Michael Christiansen Martin Kruse

Hans Elsøe Helle Greisen
og Helen Steentoft.

2. Søren Clausen Jesper Alstrøm
Katy Dybdal Ulrik Ardenkjær-Madsen

og Margaret Yorke.
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Skolemesterskabet i Basket-ball blev vundet af:
1. Michael Vecht 

Niels Westergård
2. Vilhelm Hahn Petersen 

Morten Skieller

Jan Toft Rasmussen 
Olav H. Knudsen
Bo Zimmermann
Michael Lejrskov.

FØLGENDE ELEVER HAR I ÅR TAGET 
SKOLEIDRÆTSMÆRKET:

Guld:
Claire Glover

Bronze:
Annemarie Petersen
Bettina Sørensen
Karina Nielsen

Rikke Simested 
Charlotte Vermehren
Lillian Berg Løgager

Sølv:
Anne Marie Hahn Petersen
Helle Greisen
Susanne Svendsen
Nanette Plum
Helle Alsing
Birgitte Anker
Charlotte Nehmzow

Marie Birch
Annette Spliidholm Rasmussen
Pernille Tholstrup
Lone Schiøtz
Bodil Andersen
Käte Jørgensen
Helle Obel

Sølv-Emalje:
Annelise Glover

Bronze:
Mikael Kierulff
Jens Henrik Alsing 
Christian Ernst Ilium 
Christian Ove Petersen

Michael Lejrskov
Michael Bo Christiansen 
Søren Haxvig

Sølv:
Peter Skieller

Guld:
Per Kokkin Johny Kjær
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INDTRYK FRA EN REJSE

Indtryk fra min rejse til Sovjetunionen i efterårsferien, arrangeret 
af Dansk-russisk Samvirke for danske konservatorielærere.
Da jeg fik en chance til at besøge Sovjetunionen, rejste jeg med en 
del forudfattede meninger og en bestemt forestilling om, hvordan 
man i en kommunistisk stat kun interesserer sig for kornudbyttet 
eller for unge arbejderes præstationsrekorder.
Det, der overraskede mig mest, var derfor, hvordan man i Sovjet
unionen hæger om kulturminderne fra zar-tiden, og hvor stor inter
esse og hvor mange penge der i det hele taget ofres på kultur. Såle
des er Leningrad blevet genopbygget helt i sin gamle form, efter at 
tyskerne havde udslettet tre fjerdedele af byen under den anden 
verdenskrig. Byen er vidunderlig smuk, og alle bygningerne er fint 
malede i de yndigste venezianske farver.
I Vinterpaladset, som i sig selv er en pragtfuld bygning, hænger 
der i de hundredvis af skønne rum en helt enestående samling ori
ginale billeder af Rembrandt, Frans Hals, van Dyck, van Ostade, 
van Goven og mange andre gamle hollandske og italienske mestre. 
Men rejsens formål var egentlig at overvære forskellige former for 
musikundervisning. Både i Leningrad og i Moskva blev vi modtaget 
med stor venlighed. Vi kunne overvære undervisningen, hvor som 
helst vi ønskede det, lige fra børnehaver, hvor børnene har to timer 
om ugen i musik, fra de er 3-4 år, under ledelse af specielt uddan
nede musikpædagoger - til de to imponerende konservatorier.
Undervisningen af børn forekom mig, sammenlignet med den dej
lige Kodalyundervisning i Ungarn, ret streng og gammeldags. Det 
var næsten overvældende, hvad man forventede af børnene og også, 
hvad de kunne præstere. På en børnemusikskole (fritidsbeskæftigel
se for musikinteresserede børn, svarende til Hørsholm kommunale 
musikskole) begyndte børnene som 6-årige med korsang, rytmik og 
nodelære. Efter et par års undervisning kunne de vælge klaver, vio
lin eller cello som instrument eller fra 9-1 O-års alderen et blæse
instrument. Alle børn fik 2 timers ugentlig individuel undervisning, 
men desuden skulle de alle, uanset instrumentvalg, have to ekstra 
timer om ugen i hørelære. Vi overværede en sådan time med ca. 10 
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børn i alderen 9-10 år, og vi var dybt imponerede af, hvad disse små 
splejsede og dårligt klædte børn kunne præstere.
I det hele taget er russernes ideer om børneopdragelse nok meget 
forskellige fra vore. Børn derovre har, så vidt jeg kunne se, ikke 
megen fritid. Deres eftermiddage udfyldes af en eller anden form 
for „fornuftig“ aktivitet. I deres store, flotte „pionér-palæer“ fin
des der mange tilbud om fritidsbeskæftigelse for både voksne og 
børn, som sprog, maleri, musik, ballet, folkedans, astronautik o.m.a. 
Et sted havde nogle børn fattet interesse for fisk og fået lov til at 
indrette en hel kælder-etage til akvarium. Børnene havde selv bygget 
akvarierne af glas og billigt, umalet masonit, men alle de mange 
sjældne fisk var beskrevet og forsynet med betegnelse, oplysninger 
om hjemsted og art. Den eftermiddag, vi var der, sad en gruppe på 
8-10 børn i alderen 11-17 år omkring et lille bord med en biologi
lærerinde og diskuterede en nyanskaffet fisk, der stod i et glas. På 
bordet lå en masse bøger opslået om emnet.
Man spørger uvilkårligt sig selv, om så stærk en voksenstyring af 
børn er sund. Men i hvert fald må man vel konstatere, at der ikke 
kan blive tid til overs for unoder. Alle russere, børn såvel som voks
ne, virker da også betydelig mere „artige“ end vi danskere.
Gaderne og metrostationerne er utrolig rene. Ingen kaster papir el
ler andet fra sig. På musæerne blev vi flere gange anmodet om ikke 
at tale så højt. Vi blev skældt ud, hvis nogen af os kom for sent til 
bussen, som kørte os rundt. Og en gruppe danske kommunister 
vakte direkte forargelse på vort hotel i Moskva, fordi de sang i spise
salen — især fordi de sang så grimt.
Det er svært at afgøre, hvordan russerne selv affinder sig med det 
strengt styrede samfund. For os forkælede individualister ville det 
sikkert føles meget hårdt. Men som gæst er det meget opløftende at 
have så rig og så billig adgang til al slags kultur.

Ellen Schiødt
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HVAD ER DET -?

Nede i „Graven“, som udgravningen foran skolens sløjdlokale hed
der, har man i de sidste måneder kunnet se en mærkværdig, rygende 
tingest.

I novemberugen røg den i nogle dage næsten i døgndrift.
Man bliver nysgerrig og spørger: Hvad er det?
Svaret lyder: En RAKUOVN.
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HVAD ER RAKU?

Raku er en 2000 år gammel japansk brændingsform af lerting. Selve 
arbejdsgangen er ikke særlig vanskelig.
Leret blandes med chamotte for at gøre det porøst og dermed styrke 
dets holdbarhed over for bratte temperatursvingninger. De frem
stillede lerting tørres og forglødes og bliver derefter overhældt med 
glasur. Den glasurbrænding der nu følger er vel den mest spæn
dende del af processen. De glacerede arbejder brændes i en uden
dørs ovn, der fyres med brænde. Ovnen er bygget op af molersten 
og ildfast mørtel. (Det er ikke så vanskeligt at bygge en sådan ovn, 
der til gengæld kun holder 1 år eller lj/2> så egentlig hører dette 
arbejde med til at lave raku).
Lertingene sænkes ned gennem „skorstenen“ og brændes direkte i 
flammerne. Ovnen fyres med korte mellemrum, således at den hol
der en temperatur på omkring 800. Efter et kvarterstid er glasuren 
smeltet ud, og lertingene kan tages op igen. De kan nu enten stilles 
til afkøling — eller de kan reduceres: den glødende lerting kom
mes i en bøtte med savsmuld eller spåner og et lå lægges hen over. 
Når spånerne antændes foregår en brænding med et underskud af 
ilt, hvorved ilten fra leret og glasuren „trækkes“ ud og glasuren 
skifter farve. Denne brænding varer ikke over et minut. Derefter 
tages lertingen op og afkøles i vand.
Som sagt, det er ikke nogen særlig vanskelig arbejdsgang, men den 
er utrolig fascinerende. Det er lige spændende hver gang et arbejde 
sænkes ned i flammerne eller tages rygende varm op af vandet. 
„Holder den nu“, „hvilken farve fik glasuren“. Røg i øjnene og en 
brandvabel følger nok med i købet, men er vel resultatet værd.

Robert Huntingjord.
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RUNGSTED PRIVATSKOLES FORÆLDRE- 
OG ELEVFOND

Det forløbne år har været meget aktivt både med hensyn til at skaffe 
midler til fondskassen - og tildels give dem ud igen.
For første gang opførte skolen - nærmere betegnet II. real — skole
komedie til fordel for forældre- og elevfonden. Det var til trods for 
handicap — i form af en skolerejse for de medvirkende ligt midt i 
de afsluttende prøver — en festlig oplevelse, der klappede ikke mindst 
på grund af Palle Børgesens indsats. Forhåbentlig vil skolekomedien 
blive en årligt tilbagevende begivenhed — også på grund af den 
smukke post på regnskabet.
Andespillet er, så vidt vi i fondsstyrelsen kan skønne, ved at blive 
en god tradition. Deltagerantallet var igen i år så stort, at man for
uden gymnastiksalen måtte tage et klasseværelse i brug og kommu
nikere via walkie-talkie. Det store fremmøde af både små og store 
elever sætter kulør på denne fornøjelige aften, og det er vort håb, 
at arrangementet fortsat vil have såvel børns som forældres bevå
genhed. Når dette går i trykken, vil det endelige resultat ikke være 
opgjort, men efter et hurtigt overblik menes overskuddet at blive 
lige så pænt som sidste år.
Det bør vel lige nævnes, at der stadig sælges T-shirts med skolens 
mærke samt mærkater til skolebøgerne.
„Nøddeknækkerprisen“ uddeltes igen, denne gang til en elev i II 
real.
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Som sædvanlig er ansøgninger om tilskud til skolerejser og lejrskole
ophold blevet imødekommet, hvor man har fundet behovet rimeligt. 
Den største post på udgiftssiden er imidlertid indkøb af et Video
anlæg i fællesskab med elevrådet, der selv havde skaffet en del af 
pengene. Vi håber, at denne nyanskaffelse allerede har været og 
fremover vil blive til nytte i undervisningen.
Det kan med glæde konstateres, at der regelmæssigt indgår bidrag 
til fonden, ikke mindst i forbindelse med forældremøderne, hvor vi 
er snu nok til at erindre om dens eksistens. Da dette også er en god 
lejlighed hertil, skal vi gøre opmærksom på, at beløb kan indsendes 
til:

Rungsted Private Realskoles Forældre- og Elevfond, 
Postbox 9,
Gironummer 142881.
Landmandsbankens Rungsted afdeling, 
kontonummer 6-19847.

Den på generalforsamlingen i 1974 valgte fondsbestyrelse består af: 
Ingeniør Bent O. Abildstrøm, skolebestyrer C. Bengtsson, fru Sara 
Sloma, fru Annette Madsen samt Lisbet Ravn, II real.

På fondsstyrelsens vegne
Sara Sloma

EN HILSEN FRA STYRELSEN

Ved et fællesmøde for forældrene fra 1. til 7. klasse i september d. å. 
blev fru I. Greisen valgt som tilsynsførende for disse klassetrin. Fru 
Greisen, som tidligere i en årrække i skolens styrelse har ydet en 
meget påskønnet indsats, vil efter styrelsens opfattelse, på glimren
de vis kunne fortsætte det arbejde, som provst Dickmeiss tidligere 
havde påtaget sig.

58



Efter mange overvejelser og grundige drøftelser med lærerkollegiet 
vedtoges det, at skolen fra skoleåret 1974/75 skal være 2-sporet fra 
7. klasse. I dette skoleår har vi derfor haft to 7. klasser og to I. 
realer.
Styrelsens indsats i det forløbne år har i høj grad været koncentre
ret om at få det efterhånden „legendariske“ byggeri sat i gang. Vi 
har mødt mange vanskeligheder, men alt tyder nu heldigvis på, at 
når dette årsskrift læses, vil det første spadestik, på et meget ned
skåret projekt, være taget. Såfremt alt går som ønsket og planlagt, 
skulle vi kunne tage tilbygningen i brug senest august 1975.
Vi er i styrelsen enige om, at dette projekt ikke er det helt ideelle, 
men den meget beskedne beløbsramme, vi har haft at arbejde inden 
for, gør, at vi trods alt betragter resultatet som fuldt acceptabelt, 
bl. a. fordi det muliggør yderligere tilbygning uden alvorligere ind
greb i den daglige skolegang.
Vi vil fra styrelsen gerne benytte denne lejlighed til at ønske hele 
skolekredsen en rigtig glædelig jul og et godt nytår, idet vi samtidig 
udtrykker håbet om, at også 1975 vil blive et godt arbejdsår for alle, 
der arbejder for vor skoles fortsatte fremgang.

På styrelsens vegne
Aage Andersen

Skolens styrelse består af:
Formand: Grosserer Aage Andersen
Næstformand: Advokat E. Ardenkjær-Madsen 
Sekretær m. v.: Advokat Niels Heilbuth
Fru S. Sloma
Civilingeniør T. Skieller
Fru E. Westergaard
Civiløkonom Flemming Schiøtz

Suppleanter:
Fru Annette Madsen
Konsulent Erik Vognsen
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FRA ELEVRÅDET

Fra slutningen af skoleåret 1973/74 huskes med stolthed to af elev
rådets arrangementer. Dels „det store skolebal“ som, takket være 
samarbejdet med den daværende 3. real, blev „årets drøn“ på skolen 
og dels den gigantiske avisindsamling, der gav et udbytte over al for
ventning - 3000,- kr. Denne formue gjorde det muligt i fællesskab 
med fonden at udstyre skolen med en video-recorder, der er i stand 
til at optage tv-udsendelser på bånd.
Efter sommerferien valgtes, som skik er, nyt elevråd, og udfaldet 
var følgende:

Elevrådsformand: Lisbet Ravn, II real
Næstformand: Morten Eldrup Jørgensen, 7 x
Sekretær: Gharlotte Petersen, III real
Kasserer: Vilhelm Hahn Petersen, I real x

Som det også er skik, repræsenteres elevrådet i bestyrelsens, lærer
rådets og skolefondens møder. Den legendariske frugtbod fungerer 
upåklageligt, og sørger stadig for skolens daglige vitamintilskud.
I begyndelsen af det nye år vil elevrådet arrangere en ny avisind
samling, og vi håber at kunne gentage succesen fra sidste år.
Men forinden da vil jeg som en hilsen fra elevrådet ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår.

Lisbet Ravn
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LÆRERRÅDET

Et skoleår er en af vore tidsregninger, et kalenderår en anden. Da 
dette årsskrift følger kalenderåret, bliver det et slags midtvejsstop 
i skoleåret. Endnu et stop. Ja, for dem er der mange af: efterårs
ferie, novemberuge, terminsprøve, julespil, juleferie, vinterferie, 
terminsprøve (igen!), påskeferie, eksamen — og så de enkelte hellig
dage og lejrskolerne. Er der overhovedet noget skoleår tilbage? Man 
kunne godt blive nedtrykt over de korte, sammenhængende skole
perioder, et skoleår er kommet til at bestå af. Hvis man altså ikke 
prøver at se det hele lidt fra oven.
Gør man det, og betragter skolearbejdet, timerne, som en del af ele
vernes uddannelse, nemlig den „teoretiske“, ser hele sagen lidt ly
sere ud. Det er nærliggende, især for skolefolk, at anse skolearbej
det for hele elevens liv; men det er vigtigt, at den teoretiske viden, 
der bliver „hældt på“ i skolen, bliver prøvet i praksis, f. eks. på lejr
skoler og i ferier. Ligesom det er vigtigt, at eleverne stifter bekendt
skab med andre erfaringsområder, end skolen kan byde på. Set fra 
denne synsvinkel er det altså ikke så ringe med de mange „afbry
delser“. Vi skal blot erkende, at vor rolle er at samle op og forbe
rede i den tid, vi har eleverne.
Vore muligheder som lærere for at arbejde for og med eleverne 
vil sandsynligvis undergå ændringer i den nærmeste fremtid, idet 
en ny skolelov kommer til at danne grundlag for arbejdet for såvel 
elever som lærere. Vi håber, at loven får et langt sigt, således at der 
er indbygget en udvikling, og sådan at vi ved, hvad vi kan regne 
med i nogen tid fremover. Vi håber også, at der gives lærerne mu
lighed for at blive omskolet til de nye vilkår.
Omkring dette års midtvejsstop sker der altså ting med begyndende 
virkning fra næste skoleår — måske. Men når dette skrift udkommer, 
er der allerede sket nye og nærværende ting her på stedet — forlæn
gelsen af gymnastiksalsfløjen. Det tiltrængte byggeri bliver ikke så 
omfattende som vi havde regnet med, men noget er meget bedre end 
intet i denne sammenhæng, og så håber vi på, at der er sat en udvik
ling igang, som vil føre mere med sig med hensyn til udbygning af 
skolens faciliteter.

Loft
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

På årsberetningens sidste blad sendes en hilsen til alle skolens ele
ver, forældre, tidligere elever og gode venner af skolen.
Tak for et rigt og godt år med støtte og hjælpsomhed i alle forhold, 
der var til bedste for den skole, vi alle holder af. Alle de varme og 
lyse følelser, der ved årets slutning strømmer skolen i møde, gen
spejles forhåbentligt i denne årsberetning som taknemmelighed. 
Til alle, der læser denne årsberetning, sender vi ønsket om et godt 
1975.

Rikke og Carl Bengtsson

Rungsted i december 1974.
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Dette er 
SÆTTERNISSEN, 
som også var med!




