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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE.
1940—41.



Det femte Aar —

En Sommerferie-Hilsen

til Elever, Lærere og For ældre!



KONGEN
XT^ER var engang et Land, som Drotten kaared 

med Troskabs-Ed, mens Sværd og Lanser klang.
Det Land bed DANMARK. — Og hver Gang det vaared, 
fik Folkets Længsel Lyd af Lærkesang.
— Tid fulgte Tid. — Aartusind randt og risted
en RUNE, manddomsstærk og modermild: 
Hvad stort vi evnede, hvad stolt vi misted 
— all blev til Guld i Eventyrets Ild!

Nu fletter Danmarks Folk — fra Dybbøl Banke 
til Skagens Klit og Sundets grønne Bred — 
om Drottens Navn en rød-hvid Rosenranke.
Rig eller fattig — alle er vi med!
Den graa Morlil ved Arnens lyse Lue.
Hver solbrændt Knøs fra Værksted, Plov og Havn.
Den stille Forsker i sin stille Stue.
Hver „lille Ole“ i sin Moders Favn.

Thi hvad som Folk vi vandt i Fryd og Smerte 
— hvert sejrrigt Fremad, født af evig Aand — 
det skrev et DANMARK i et KONGE-HJERTE. 
En Høvding rakte Hirden Broderhaand!
Glad mødtes Drot og Folk i Leg og Lykke, 
i virksomt Dagværk og i Højtidssang.
Kun EET vi vilde: Leve —! Bo og bygge 
i Ly af Mindernes „Der var engang“ —!

Gud signe DANMARK! — Lærkesangen, Sproget! — 
Han lyse Naade over Dagens Liv!
Fribaarne Sind kan tie under Aaget
— de har dog Rod i Evighedens „Bliv!“
Endnu en Gang et Folk sin Konge kaarer. 
September-Stubmark blev til Blomster-Mil.
Og dugges Roserne af Vemodstaarer
— bag Taaren tindrer KÆRLIGHEDENS Smil!

G. J.

Fra Skolens Konge-Fest den 25. September 1940.



Tegning af Asger Riber.
„Skoleliv er Menneskeliv ... “ 

H. C. Frederiksen.

CZ^ET femte Aar blev et dansk Aar —!

I en Skole, som liar gjort Menneskeliv til sit Motto, kan det selv
sagt ikke undgaas, at en Verden i Brand og et Folk i Samling kaster 
Skygger og Solstrejf ind over de afstukne Stier.

Naturligvis liar Hverdagen ogsaa i Aar stillet vante Krav. Mere 
eller mindre hurtigt-nemmende Barnehjerner har slidt med „Pyta
goras“ og herset med „der“ og „die“ og „das“. Men ind mellem 
„Fagene“ gik der Ekko fra det barske Vejrlig, som fik Æteren til at 
dirre med blodigt Nyhedsstof — og Genklang af det blide, alsangs- 
tonende Foraar, som — stille, men stærkt — piblede frem dybt inde 
fra Danmarks Folkesjæl.



Det er ikke en Skoles Opgave, naar der skrives Verdenshistorie, 
at give Eleverne færdigsyede Meninger. — Børn er ikke uskrevne 
Blade, hvorpaa „Hr. Læreren“ skal prente sit Segl! — De er fritvoks
ende og selvstændige Enere, der hver paa sin Vis maa have Lov at 
kæmpe sig frem til et Livssyn, som de helt og fuldt kan kalde deres.

Og dog har vi i Aar — trods menneskelig Forskellighed og person
ligt Særpræg — stiltiende været fælles om een stor og ren Følelse: 
al det er godt at være DANSK! — Ikke, at vi regner os større end 
„disse“ eller herligere end „hine“ — vi har blot klarere end nogen
sinde før faaet Øjet op for, at der er et Land, som er vort! — Et evigt 
Danmark med morgenglade Lærker og lyse Nætter, med sølvblin
kende Foraarsbyger og frodig Sommerlykke — men ogsaa et Dan
mark, hvis stride Blæst og bitre Vinterkulde lærte vort Sind Taal- 
mod og skænkede vort Hjerte — Tro!

— Haardt gaar Havet endnu mod vore Kyster. Og skæbnetungt 
banker Uvejret paa vor Dør.

Maatte den danske Skole — og vi indenfor den — i Aarene, der 
kommer, give Voksekaar for en Ungdom, der fribaaren og arbejds- 
glad ranker Ryggen og af Hjertet synger med paa „Danmark i tu
sind Aar“!

Gunnar Jorgensen.

*

Frokost — Fastelavnsløjer — Frostvejr — Fodbold.



Paa Universitetets Trappe 1940.

Skolens Dagbog.
19. Juni: Sommerfest for Aarets 15 Eksaminander. Koncertsanger Sieben 

sang; Ole Wunsch fortalte Skoleminder.

21. Juni: I straalende Solskin holdt vi Aar s af slutning i Haven med 
Sang og Skolemestertale. — 10 Mellemskoleelever og 5 Realister fik over
rakt Eksamensbeviset. — Overretssagfører Jac. Winther bragte Skolen en 
Tak. — Og Sommerferien begyndte.

19. August: I Graavejr tog vi fat paa Skolens „Jubilæumsaar“. — Pa
stor K. E. Nielsen talte. — 8 nye Elever blev budt velkommen.

18. September: Med vanlig Energi solgte Mellemskoleelever Høstblom
ster i Hellerup og Omegn — og indsamlede et Par Hundrede Kroner.

25. September: Konge-Festen. — Denne Dag blev afgjort Skoleaarets 
største. — Flag og rød-hvide Guirlander dækkede Klassernes Vægge, da 
Eleverne i øsende Regn mødtes om Morgenen — med en Sangbog og en 
Frokostpakke i Skoletasken. — Første Del af Dagen gik paa Højskolevis 
med Foredrag og Sang. — Saga, Riddertid og Sønderjylland var Emnerne 
— og aldrig har „Yderst mod Norden“, „I alle de Riger og Lande“ og „Som 
en rejselysten Flaade“ lydt mere fuldttonende og stærkt. — Derefter fæl
les Frokostbord med røde Sodavander paa hvide Duge! — Og saa Festens 
Clou: Ib Torrilds skønne, poetiske Konge-Hørespil, skrevet til Dagen og 
udført af Elever under Hr. Torrilds dygtige Instruktion. — Inden vi skil
tes, brød Solen frem — og der var Ægthed i de mange „Tak for i Dag“, 
som lød overalt.

10. Oktober: Fodboldkamp med Bagsværd Kostskole. — Desværre tabte 
vi (3—1) — men de nye lyseblaa Sweaters med det hvide G. J. paa Brystet 
livede svært op under Kampen. Næste Gang vinder vi nok!

9. November: Foredrag om H. C. Frederiksen.



10. November: Fest for gamle Elever.

December: Julemaaneden var i Aar som tidligere et lille Kapitel for 
sig. — Efterhaanden som flere og flere Lys tændtes i Stagen paa den jule
mærke-smykkede Sokkel og flere og flere Luger aabnedes i det festligt 
oplyste Juleskib, voksede Forventningen. — Julemarkedet, der stod i rød
hvide Farvers Tegn, blev en Knaldsucces, der indbragte Kr. 402.---- Mange 
gamle Elever rakte en hjælpende Haand, som vi var saare glade for. Se
nere paa Maaneden holdt Frk. Starup Marcipan-Kursus — i Aar baade for 
Piger og Drenge. — 21. December Juleafslutning i den flag- og gransmyk
kede Festsal.

22. Januar: Torkel Vøgg holdt Lysbilledforedrag om den 3. Iglo-Færd.
Pragtfulde Farvefilms! — Og forrygende Snefog paa Hjemvejen!!

Julemarked.

29. Januar: Snefri!

5. Februar: Fest for Flemming, som i Januar havde bestaaet Mellem
skoleeksamen ved Universitetet.

8. April: Paaskeafslutning.

1. Maj: Helge og Jens Otto, som har tilbragt et Par Maaneder paa 
hver sin danske Fløjskole, fortalte os om deres Indtryk og Oplevelser. — 
Det var sikkert ingen daarlig Ide, om mange unge fulgte deres Eksempel!

Ekskursioner: I Aarets Løb har de større Klasser været paa botaniske 
Udflugter under Hr. Steiners Ledelse.

Skoleaftner: Mørklægningen har i nogen Grad lagt Hindringer for vore 
berømte Skoleaftner. Dog har IV m, og Realklassen af og til vovet sig ud 
efter Mørkets Frembrud og holdt smaa, hyggelige Klassefester paa Skolen.

Skolescenen: De fleste af Mellemskolens Elever har overværet Fore
stillingerne paa Dansk Skolescene.



Birketræet vandes.

Af et Brev: I Anledning af Skolens 5-aarige Bestaaen, har en gammel 
Elev, Inga Axelsen-Dreyer, sendt os et Brev, hvoraf vi citerer:

„... i 5 Aar har der nu været Skole paa Svanemøllevej 122. I 5 Somre 
har 70 skoleglade Børn sorgløst leget en vilter Tagfat rundt om det blom
strende Æbletræ, plantet midt paa Legepladsen. Og i 5 Aar har Hr. Stei
ner indledet hver Dag med en taktfast Musikledsagelse til Morgensangen, 
Hr. Torrild forsøgt at dundre de engelske Verber ind i Skolens Unge, Fru 
Meyling og i de sidste Aar Fru Thirstrup kærligt taget sig af Opdragelsen 
af Skolens haabefulde Smaa og „Jönsson“ med Poesiens blaa Blomst gjort 
Dagen til en Oplevelse... Ja, I der endnu har Aar i Skolen, gid man 
kunde faa jer til at paaskønne Livet paa Skolen saa meget, medens I gaar 
i den, som vi gamle gør det, efter at vi er kommet ud.“

Morgensangen: Morgensangen er Skolelivets Helligdom Her mødes vi 
— store og smaa — og giver Dagen dens Indvielse, mens Aarets Gang gen
spejler sig i lyse, festlige og alvorsfulde Ord og Toner. — Falder Forældre
nes Vej en Dag forbi, er de velkomne!

Mellemskole- og Realeksamen.
Følgende 17 Elever bestod henholdsvis Mellem

skole- og Realeksamen ved Universitetet:
Helle-Vibeke Arendorff 
Guri Bonde-Nielsen 
Helge Bruhn 
Torben Grunth 
Albert Kaasbøl 
Niels Maarbjerg 
Flemming Petersen 
Vibeke Ravn 
Emil Tryde

Birthe Vogt 
Eva Winther 
Jørgen Westergaard

*
Jon Andersen
Tove Johansen 
Birger Nielsen 
Nicolai Krohn 
Sten Rasmusen



Skolens Maal.
Eet er Eksamen — et andet, hvad hver enkelt Elev menneskelig set faar 

ud af sin Skoletid. Og det er det sidste, der vejer. — Spørger man mig, 
om min Skole er en Eksamensskole eller ikke, bliver mit Svar et Baade-og! 
— I fem Aar har nu hver Sommer et Hold Elever taget Mellemskole- og 
Realeksamen, men enkelte gik ogsaa ud i Livet uden det „statsanerkendte 
Patent“. Disse sidste faar nemt i egen Bevidsthed og i tankeløse Medmen
neskers Omdomme et lille Minus, som ingen Steder hører hjemme. — Alt 
for ofte klasse-inddeler Skolen (og Forældrene!) Børnene efter Alder i 
Stedet for efter Udvikling og synes at overse, at hvad een kan nemme som 
tolvaarig, fatter en anden først, naar han eller hun er fyldt de femten. — 
„Giv Barnet, hvad Barnet trænger til i Dag!11 prædikede min gamle Skole
mester. — Og jeg giver ham Ret. — Ære være den Dreng eller Pige, som 
ved Flid og Ihærdighed (og medfødt „Eksamenshjerne“!) smutter „gennem 
Naaleøjet“ til „fastsat“ Tid — men tænk ikke ilde om de mange Mulig
heder, der gemmes i de Børn, der ikke udvikles i samme Tempo. Tit var 
det Skolernes „Umuliusser“, der drev det videst, naar „Disciplen“ ude i 
Livet skulde vise, hvad han eller hun kunde yde som Ener i et Samfund. 
— Skolens Maal? — Nuvel! Har en Skole andet og større Maal end dette: 
at møde hvert enkelt Barn som den Menneskesjæl, det er?! — Lad os kun 
i Forbifarten glæde os over „heldige Eksamensresultater“ — men lad os 
aldrig ligge paa Knæ for Karaktersystemets Afgud, men klart og maal- 
bevidst erkende det som vort fornemste Maal at gøre Børnene til — 
Mennesker!

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

og dens Samlinger: Naturhistoriske Præparater (Nicolai og Birger), Nøgle 
(Torsten), Farvekridt (John J.), Raadyrtak, Søpindsvin (Emil), Stenøkse 
(Jens S.), Kokon (Bent), Krabbeskjold (A. Albertsen), Snog med Fisk (Carl 
Christian), Rovfugle (Ernst), Hjemmelavet Stjernekikkert (Pierre), Kalk
sten (Jørgen J.), Næsehornsbille (Helle) samt Erhvervskort (Skibsreder 
Kampen). — For disse (og muligt ikke nævnte!) Gaver bringes herved en 
hjertelig Tak.

Det nye Skoleaar
begynder — paa Skolens 5 Aars Fødselsdag — Mandag den 18. August 
1941 Kl. 10.

Gunnar Jørgensens Skole, 
Svancmøllevej 122, Hellerup.

Telf. Helrup 4395.

Teller - Hellerup


