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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE.
1936 — 37.



Det første Aar

En Sommerferie-Hilsen

til Elever, Lærere og For ældre!



Skolehjem bag Blomsterhæk, 
-Zv bag Bølger — blaa og brede — 
et frit og muntert Fugletræk 
skal fostres i din Rede.
Luk Solen ind i Barnets Bog, 
gør Sindet rent, gør Tanken klog, 
fang Lykken ind i Lege 
langs lyse Barneveje!

Vi ved, at Livets Alvors-Leg 
er Smil og bitre Taarer, 
at Vejrlig grønner Eng og Skov 
— dog grønnest, naar det vaarer . . . 
Giv Barnesindet Voksekaar, 
gør Daad af Drøm, mens Dage gaar, 
saa Barnehjertet banker 
i Ly af glade Tanker.

I Barnets Smil, i Barnets Leg 
— som alt og intet aner — 
en Længsel gror og finder Vej 
ad nye Længslers Baner — 
Kun den, der lytter Dag for Dag 
til Barnets stille Hjerteslag 
og følger glad dets Færden, 
har Ret i Barnets Verden!

Du Skolehjem bag Blomsterhæk 
— et Ly for Smil og Smerte — 
lad Vaabnet være Pen og Blæk, 
men Virket Sind og Hjerte! 
Lad Glæden gro i Barnebryst, 
saa Vovemod og Virkelyst 
— det høje og det jævne — 
gør Evighed af Evne!

G. J.



„Skoleliv er Menneskeliv . . .
H. C. Frederiksen.

Skoleaar er gaaet. Det første. Uden at møde frem med 
et fasttømret Program og uden i korte, klare Paragraffer 

at have formuleret, hvad min Skole i Grunden var og vilde, 
mødtes jeg den 18. August forrige Aar med 44 Piger og Drenge, 
hvis Forældre — uden Tvivl af højst forskellige Grunde! — 
havde besluttet sig til at melde Poderne ind i noget saa „usik
kert“^ om en ny privat Forberedelses-, Mellem- og Realskole. — 
Denne min Mangel paa forudaverterede Retningslinier var be
vidst, idet det fra min tidligste Ungdom har staaet mig klart, 
at skulde jeg engang komme til at lede en Skole, saa maatte 
det blive et Samfund, der formedes indefra — et lille Stykke 
Menneskeliv, hvis Grundakkord var Treklangen: Børn, Lærere, 
Forældre.

Aaret, der nu er gaaet, har tilfulde styrket mig i min Tro 
paa, at Grundpillerne, der skal bære et lille Skolesamfund som 
vort, er: Tillid, Arbejdsiver, Kærlighed og Humør! — Det sid
ste er heldigvis for de fleste Børn en medfødt Gave — og 
føler de, at de Dagen igennem — fra Morgensang til sidste 
Time! — er omgivet af Mennesker (det være sig Lærere eller 
Kammerater!), der vil dem det vel — og hos hvem de finder 
Lydhørhed over for deres Glæder, Sorger, Fremtidslængsler og 
Smaabekymringer — da skal der nok efterhaanden — hvis 
man har lært den svære Kunst at give Tid! — udvikle sig et 
sundt og lystbetonet Arbejdstempo, der ligger lige fjernt fra 
forstemmende Lektieterperi og haabløs Given-op!



Naturligvis er al Begyndelse svær! Det tager Tid, før et 
halvt Hundrede Børn fra vidt forskellige Skoler gror til under 
nye Forhold! Og Tid, inden det gaar op for hver enkelt af dem, 
at man udmærket godt kan blive en baade flittig, dygtig og 
maalbevidst arbejdende Elev, selv om Klassen er uden Kateder 
og den daglige Omgangstone en lille Smule „hjemligere“ og 
„friere“, end det kan gaa an, hvor Hundreder af Børn skal 
kunne færdes uden Kaos! Men saa meget er i hvert Fald vist, 
at vi er startet i Solskin og under blaa Himmel — og trods 
Smaabyger undervejs er Summen af første Aars Erfaringer for 
mit Vedkommende en klippefast Tro paa, at hvor Børn faar 
Lov til at gro deres stille, stærke Vækst — uden hæmmende 
Baand af Angst og Tvivl og uden unødig Skelen til en Frem
tid, som vi alligevel ikke evner at granske! — dér skabes 
der Menneskeliv, som engang „ad Aare“ — det være sig tidlig 
eller silde — nok skal bære Frugt!

Dette er ikke en „Aarsberetning“ i almindelig Forstand! Ikke 
en prunkende Paavisning af, hvordan man gør 60 Disciple til 
w^-Børn! Det hele skal kun tages som en Tak fra mig personlig! 
En Tak til Forældrene for Tilliden, de har vist mig — til Læ
rerne for deres uegennyttige Arbejdsiver — og til Børnene 
for deres uudtømmelige, gnistrende Humør, deres trofaste Hen
givenhed og de mange smaa Smil, som gjorde Hverdagen til 
Fest!

Gunnar Jørgensen.

Hos „Onkel Steen".



Begyndelsen —

3ko I emær ket -
2)er gror en Birk paa min Faders Grav, 
hentet fra Barndommens Have!
Har Livet mødt mig med Kamp og Krav 
— min Barndom var: idel Gave!

Gud give. Fugle maa finde Ly 
i Birkens glitrende Krone 
og ane Genskær af Villaby 
og Foraar i Løvets Tone------

— maa vokse frigjort i Sol og Vind 
og tro paa et Kald, der kommer — 
------ og flyve bort med et Solskins-Sind, 
der varsler Ungdom og Sommer . . .



I. Meilern i Lejr.

Skolens Dagbog
1936—37.

18. August: Skolens Indvielse. — Ved en Festlighed i Skolehaven 
samledes Elever og Forældre. Operasangerinde Fru Ellen Laub sang 
„Du Skolehjem bag Blomsterhæk —“, hvorefter Pastor K. E. Nielsen, 
Skovshoved, og Forlagsboghandler Steen Hasselbalch talte.

19. August: Første Skoledag. — I eet af Frikvarterne hejste „Onkel 
Steen“ for første Gang vor blaa Stander og forærede en stor Samling 
Bøger til Skolens Bibliotek. Disse er i Aarets Løb blevet „tyret igen
nem“ med en Iver, der næsten har gjort Lektiefliden til Skamme! — 
Som „Bibliotekar“ har Knud Fleischer — „Marius“ — udfoldet enestaa- 
ende Energi!

5. September: Første Skoleaften. — I Løbet af Aaret er afholdt ialt 
7 Skoleaftener. Programmerne har været saare brogede: Films, Trylle
kunster, Dukketeater, Solosang (Koncertsanger Kristian Balle), Dilet
tantkomedie („Den falske Doktor“, „Askepot“) o.m.a ! Og som „Ramme“ 
om Aftenernes „kunstneriske“ Præstationer: smaa „indendørs Lejrbaal“ 
og festlige Minutter ved Tebordene!

11. September: Efteraars-Skovtur. — I to rummelige Turistbiler gik 
Turen i straalende Septembersol op gennem Nordsjælland. Efter Fro
kosthvil ved „Sandkroen“ og en bloddryppende „Røver og Soldater“ i 
Asserbo Plantage var vi Gæster hos Forlagsboghandler Steen Hassel
balch og Frue i deres skønne Sommerresidens „Kahytten“. Mindet om de 
glade Timer paa Skrænterne ud mod det knaldblaa Kattegat, i Blom
mehaven og ved det festlige Chokoladebord vil sent glemmes!

13. Oktober: Besøg paa Tuborg Fabrikker. — Efter at have foretaget 
en interessant Rundtur i Bryggerierne trakteredes vi med „Sodavand’er“ 
og fik forevist den smukke Tuborg-Film.



20. December: Juleafslutningen, hvortil vi havde haabet at kunne 
invitere Forældrene, blev paa Grund af Influenza-Epedemien ganske 
kort. — Julemaaneden festligholdtes ved Lys ved Morgensangen og 
Udsmykning af de smaas Klasse. Her havde Birger Nielsen, Kurt 
Jurckmann og Jørgen Holstebroe arrangeret noget virkeligt smukt med 
Nissemænd, Snelandskaber og anden „juleagtig“ Festivitas!

6. Februar: Fastelavnsfest for Forberedelsesklasserne og I. Mellem. 
— De fjerprydede Indianere og tomahawk-svingende Rødhuder livede 
i Frikvartererne svært op i Skolehaven.

13. Februar: Skolebal for Mellemskolen og Realklassen. Med Eleverne 
som Festarrangører (Direktør: Niels Haslund) omdannedes Klas
serne til Krostue, Isbar, Pølsefabrik og Balsal. — Før Dansen læste 
Skuespiller Poul Juhl op.

31. Maj: Foraars-Skovtur. — I Biler gennem Sydsjælland. Besøg paa 
Holmegaardens Glasværk, Næstved Svineslagteri, Herlufsholm, Bre- 
gentved, Gisselfeld. — Chokoladegilde ved Køge.
4.-6. Juni: Under Ledelse af Ib Torrild laa I. Mellem i Lejr i Trørød 
Hegn. Trods Start i silende Regn var Humøret straalende fra først 
til sidst — og alle Deltagerne i denne Skolens første lille Lejrtur skri
ver gladelig under paa, at Mage til oplevelsesrige Dage har de sjæl
dent været ude for! En Tur til ubestridt ugl!

Ja, dette var i smaa korte Lynglimt Skolelivets Dagbog! Lad os 
haabe, vi Juni 1938, naar Syrener og Guldregn atter blomster i vor 
lille Skolehave, maa kunne se tilbage paa lige saa lyse og festlige 
Minder som dem, vi høstede — det første Aar!

Under Æbletræet.



Gaver.
I Aarets Løb har vi haft den Glæde at modtage en Mængde Gaver 

til Skolens Samlinger fra følgende Elever: Carl (Spurvehøg, vulkansk 
Støv, ægyptisk Gud o. a.), Jørgen H. (Snog), Jan (Skovdue, Dammusling, 
Æg), Peer (Knogler), Niels B. (Magnet). Mogens S. (Ilder), Guri (Frøæg), 
Kirsten (Takker), John (vestindisk Taske, Snegle og Muslinger), Bent 
(Egern), Nicolai (Sumpskildpadde, Fuglerede med Æg), Preben (Staal- 
orm, Hugorm), Ove P. (Kranier), — og flere. — Endvidere har vi modta
get Gaver fra Fabrikant Emil F. Grunth (Glas, Fodbold), Kunstmaler 
Gylden (Ugle, Maage), Skipper (Ugle, fysiske Remedier), Frk. Jonna 
Nagel (naturhistoriske Ting), Grosserer Poul Lassen (Krokodille), 
Hother Neckelmann (fysiske Remedier), Bach-Jensen (Skildpaddeskjold), 
Grosserer W. Starup (Flag, Globus, Kort o. a.). — Endelig har Hr. 
Steiner stillet sin Mineralsamling til Skolens Raadighed. — For disse 
(og muligt ikke nævnte!) Gaver bringes herved en hjertelig Tak!

Skolescenen.
30 Elever hai’ i Vinterens Løb overværet følgende 5 Forestillinger 

paa Dansk Skole-Scene: „Gulddaasen“, „Luther'1, „Prinsessen og det 
halve Kongerige“, „Minna von Barnhelm“ og „Scapins Skalkestykker“.

Skolens Lærere.
H. Bach-Jensen. 
Bernhard Christensen. 
Søren Christmas.
Ellen Meyling.
Egon Sander.
Bodil Sauter.
Johs. A. Schmidt. 
Ruth Sevaldsen. 
H. F. G. Steiner. 
Ib Torrild.

Det nye Skoleaar
begynder 18. August 1937 Kl. 10.

Gunnar Jørgensens Skole
Svanemøllevej 122, Hellerup 

Telf. He Ir up 4393


