
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE.
1939—40.



Det fjerde Aar

En Sommerferie-Hilsen

til Elever, Lærere og For ældre!



DANMARK
C7\£ kalder dig et „Dukkeland“ 

fra Eventyrets Rige
— og Eventyret møder man
hos hver en Dreng og Pige!
Med Øjne — blaa som Himmelhvælv — 
de Saga-Sagn fortæller
om Folket, som blev helt sig selv, 
fordi hver enkelt gælder.

Karsk møder os den salte Sø 
med Pust fra aabne Strande 
— og dog har hver en Bøge-0 
lyst Majløv om sin Pande.
Helst smiler vi med sorgløst Sind 
og tier under Graaden
— men hugger Vrag i Paalandsvind, 
gaar tapre Mænd i Baaden!

Kanhænde større Land du fandt 
med Staal og stejle Tinder 
— det Blod, som i Aartusind randt, 
med Livets Pulsslag rinder.
Og Modersmaalet — dit og mit — 
har rene, stærke Klange
— og blander sig dog blødt og blidt 
i Drosselfløjtets Sange.

Mit Land med Hav og Fjord og Muld, 
hvor Sagn og Saga blunder 
— din Hedelyng har Lærkekuld, 
din Hverdag Højtidsstunder!
I lyse Nætters Stjerneskin
Guds Smil din Dom forkynder: 
Naar Kongen rider Dagen ind, 
ny Eventyr begynder!

G. J.



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

A’ Vinter gik —! Man synes, det er saa uendelig længe siden, 
C? vi den 18. August 1939 en sollys Formiddag hejste vort nye 

Flag og sang „I Danmark er jeg født! Dér har jeg hjemme!“ — Dag 
føjedes planmæssigt til Dag og Uge til Uge — men midt under al 
„Planmæssigheden“ holdt skæbnesvangre Realiteter Sindene i Alarm
beredskab og fik Tankerne til at tumle med andet og mere end det, 
der hører „Dagligdagen“ til. — Det fjerde Skoleaar blev et mærket 
Aar.

Vi lever ikke paa Begreber, men paa Værdier! siger den danske 
Religionsfilosof F. C. Krarup — og Inderen Rabindranath Tagore 
taler i sine „Ildfluer“ om Lampen, der gaar ud, mens Stjernerne for
bliver for at vise Vej.

Ingen af os — hverken voksne eller Børn — har oplevet den 9.



April, uden at den har sat Spor i vort Sind. Mangt og meget, som vi 
drømte og sang om som noget selvfølgeligt, har Tidens haarde Til
skikkelser paa ubarmhjertig Vis sat paa Prøve — og Fremtiden vil 
uden al Tvivl paa mangfoldige Punkter haardhændet revidere Be
grebet „dansk Idyl“, som vi mødte det i Eventyrlandet under blaa 
Himmel og lysegrønne Bøge....

Hvem har i Aar kunnet glæde sig fuldt og helt over „Vaarens 
grønne Hæk“? Og hvem har evnet at fryde sig uhæmmet over „den 
fagre Tid, vi vented saa længe“? Finland, Norge, Holland, Belgien ...! 
Følte vi det ikke, som sad der en Brod i Hjertet og stak, naar vi i 
Tankerne fulgte Europas Ungdom — fra hvad Land den end kom! — 
i dens alvorstunge Kamp og grænseløse Liden!

Godt, om vi midt i en Jerntid — midt i en Verden af Vaabengny og 
Vintervé — trods alt tør tro paa det godes Sejr! Godt, om vi nøjsomt 
og trofast — enkeltvis og som Folk — tør regne saa fuldt og fast 
med Aandens Kræfter, at vi hverken haabløst fortvivler eller daad- 
løst lader fem være lige — men modigt og mandigt gaar en uvis 
Fremtid i Møde i sejrssikker Tro paa, at selv om nok saa mange 
„menneskegjorte Lamper“ mørklægges og melder Pas — Guds Stjer
ner skal nok vise Vej!

Tiden veksler. Evigheden varer. Lad os søge Værdierne, hvor de 
er at finde!

Gunnar Jørgensen.

Hjemme og ude ...



Fra Aarsaf slutningen 1939.

Skolens Dagbog.
-2 1. Juni: En Solskinsdag — dermed er i Grunden alting sagt! En fest

lig Afslutning paa et festligt Aar! Ni glade Realister og to lykkelige Mel
lemskoleelever fik overrakt deres Skolevidnesbyrd. Overretssagfører Win
ther og Redaktør Axelsen-Drejer talte. — Og Sommerferien begyndte!

18. August: Vi mødtes paany — i Solskin! — Flaget hejstes. — Tolv 
nye Elever blev budt velkommen, Pastor K. E. Nielsen talte — og vi tog 
fat paa Aaret under Mottoet: Arbejd!

September: Krigen satte selvsagt Spor. „Fona“s Højttaler paa Strand
vejen samlede i Spisefrikvarteret lydhøre Smaagrupper, som spændt fulgte 
Begivenhedernes Gang.

9. September: Skoleaften. — En Film fra Afslutningsfesten 1939 fore
vistes. — Kristian Balle sang, Tage Meyling „jazzede“. — En Del forhen
værende Elever opfriskede gamle Minder.

20. September: Høstblomstdag. — 16 Elever indsamlede ca. 200 Kr.

22. September: Skovtur. Benzin-Restriktionen forhindrede os i at be
nytte de vante Luksus-Biler — hvorfor vi pr. Cykle tog til Jægerhuset og 
tilbragte et Par glade Timer ved Furesøens Vover.

26. September: Traditionen tro cyklede Realklassen — plus gamle Ele
ver — via Sorgenfri (Kongens Fødselsdag!) — til Hillerød, Nøddebo og 
Kølles Gaard (Chokolade!).

Oktober: Krigen satte dybere Spor....

2. November: Under Redaktion af Willy Grunth udkom Skolebladet 
„Tiden“. Fint og fornemt!

18. November: Skoleaften. — Lejrbaal. Films. — Hyggeligt Samvær.



December: Julemaaneden blev — trods Forholdene — venlig og hygge
lig. Lysene tændtes ved Morgensangen — og Julemarkedet (3. December) 
indbragte Kr. 332,77. — Den 20. spillede Realklassen Dukketeater for de 
mindreaarige, og Pigerne fik det aarlige Kursus i Marcipankunst. — Den 
21. holdt vi Juleafslutning med Juletale og Oplæsning af Zakarias Topelius’ 
„Birken og Stjernen“.

8. Januar: Carl Axel Gleissner afrejste som frivillig til Finland. Vi hil
ste ham med „Altid frejdig, naar du gaar Veje, Gud tør kende“.

17. Februar: Skoleaften. Lad os citere „Tiden“: „Efter en indledende Sang 
lagde Gunnar Jørgensen for med Seedorffs smukke Digt: Fem Svaner slog 
sig ned ved Nordens Kyst, hvorefter fulgte Digte af Runeberg og Axel 
Juel. Carl Christian foreviste en af hans Fader optaget Film fra Fefor,

Fra Julemarkedet.

glimrende fotograferet og et sandt Instruktionskursus for skisportinteresse
ret Ungdom, medens Ove med et Bortførelsesdrama og en Tegnefilm vare
tog Filmsafdelingens mere underholdende Del.

Aftenens Hovedbegivenhed blev dog den med Spænding imødesete store 
Radioudsendelse, noget af det mest vellykkede, vi endnu har haft ved no
gen Skoleaften, og som Arrangørerne fortjener den største Anerkendelse 
for. Ikke blot var Ideen morsom og gennemført med forbløffende teknisk 
Fuldkommenhed, men de forskellige Sketches, Sange og Interviews m. v. 
virkelig morsomme. Vi kan kun opfordre Henrik, Helge, Andreas, Emil og 
Albert samt Gæsterne Per Baltz og Kirsten Levinsen til at gentage Spøgen.

Den til Aftenen knyttede Finlandsindsamling gav et endogsaa særdeles 
smukt Resultat, idet der indkom 93,07 Kr., et Beløb, der de følgende Dage 
forøgedes til noget over hundrede Kroner.“

19. Marts: P aa ske af slutning. — Selma Lagerlöf mindedes ved Oplæs
ning af Legenden: Rodkælken.



En Time i det fri.

G. J. S. U.: Ved de ugentlige Fællessangtimer i Aarets Løb har Udsen
delserne fra „et Sted i Bygningen“ gjort stor Lykke.

6. April; III—IV Mellem arrangerede en hyggelig Fest med Under
holdning og Dans.

9. April: Og saa kom den 9. April —! Mens tyske Flyvere kredsede 
over Skolens hvide Villa, samledes vi til Morgensang. — Med et „Altid 
frejdig —“ og et „I Danmark er jeg født —“ saa vi en uvis Fremtid i Møde 
— og gik i Gang med Dagens Dont....

Maj: Foraarsmaaneden lod vente paa sig. — Men langt om længe 
sprang dog Syrenerne ud — og Æbletræet blomstrede. Drenge og Piger 
„spillede Land“ paa Legepladsen — og Eksamenskandidaterne cyklede (del
vis eksamenstrætte, delvis solbrændte!) ind til alma mater for at staa til 
Regnskab for deres Slid i Aarets Løb.

En Vinter gik —!
Snevejr, Is, Kulde — og nu er det Sommer!

Mellemskole- og Realeksamen.
Følgende 11 Elever bestod henholds

vis Mellemskole- og Realeksamen ved 
Universitetet Juni 1939:

Birger August Nielsen, 
Jørgen Holstebroe.

Christiane Ammentorp, 
Mari Anne Bloch, 
Inga Axelsen-Drejer, 
Mogens Green, 
Stig Lassen, 
Karin Levinsen, 
Jan Seltzer Madsen, 
Birthe Wunsch, 
Ole Wunsch.



Eksamensskole?
En Skole er en levende Organisme. — Sol, Regn, Taage, Tørke — saa- 

dan lyder de meteorologiske Vejrmeldinger i saglig Knaphed, men spør
ges der om, hvad Barnet oplevede under Aarets forskellige Vejrlig, da 
kommer selv de nøjagtigste „Vejrmeldinger“ (Vidnesbyrd) tilkort. — Eet 
er, hvad Aaret bragte i gangbar Karakter-Mønt, noget ganske andet, hvad 
der bibragte Barnet og den Unge med Hensyn til Fremdrift og personlig 
Udvikling.

Lad os dog i hvert Fald her i Danmark have lært saa meget af Grundt
vig, at vi indser, at et Barns Værdi ikke ene er afhængig af dets Skole
viden — men nok saa meget af dets Indstilling over for Dagligdagens smaa 
og store Foreteelser. Ørsteds Skala kan beregne en skolemæssig Præsta
tion til minus 23 eller plus 8 — men næppe vurdere et Menneskebarn 
efter dets virkelige Fortjeneste! Hvem siger, at Sofus er umulig som Han
delsmand, fordi han ikke véd, hvornaar Frederik den Syvende døde?!

Skoleliv er Menneskeliv —1
Lad dem tage Eksamen, som fra Fødslen er beriget med Eksamens- 

Hjerne — — men tro endelig ikke, at det kun er dem, der bringer Ver
den „et Hanefjed frem“!

Tit var det Skolens „Umuliusser“, der blev Fremtidens Foregangsmænd!

Gaver.
I Aarets Løb har vi haft den Glæde at modtage følgende Gaver til Sko

len og dens Samlinger: Magneter, Bøger (Carl Christian), Lava fra Vesuv 
(John W.), Fiskepil (Thor), Fysisk Katalog (Pierre), Solsort (Erik N.), Grøn
landsk Konebaad og Kajak (Ole), Fuglerede, Kranier (Ib Georg Jensen), 
Bambusrør, Tænder, Fyrsvamp, (Ernst), Krabbeskjold (Christian), Bøger 
(Niels Jørgen), Bændelorm (Nicolai), Sten (Birger), Paafuglehale, Koben 
(Erik B.), Billeder af danske Konger og Dronninger (Fabrikant Hempel), 
et Birketræ (Sten Rasmusen). — For disse (og muligt ikke nævnte) Gaver 
bringes herved en hjertelig Tak!

Skolescenen.
43 Elever har i Vinterens Løb overværet 5 Forestillinger paa Dansk 

Skolescene. 31 Elever har paa Skolescenens Bio set: „Hundrede Mand og 
en Pige“, „Den hvide Engel“ og „Havets Helte“.

Det nye Skole aar
begynder Mandag den 19. August 1940 Kl. 10.

Teller - Hellerup

Gunnar Jørgensens Skole 
Svanemøllevej 122, Hellerup, 

Telf. Helrup 4393.


