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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE.
1941—42.



Det sjette Aar —

En Sommerferie-Hilsen

til Elever, Lærere og For ældre!



BARNET
— og den danske Sommer.

£Z)anmark aabner sin Billedbog 

med Blade, der blaaner af Himmel. 

Smaafuglene kvidrer i Midsommersprog. 

Nu bindes der Blomsterkrans af Engenes Vrimmel.

Diger dufter langs Sø og Kær.

Nu kogler de drømmende Moser.

Det kukker saa lønligt bag Skovbrynets Trær.

Det tindrer af Smil i Hegnets rødmende Roser.

Danmark nynner sin Sommersang:

Velsignet hvert Hjerte, som aner 

det evige Ekko i Kildernes Klang 

og Eventyrfryd i Sus fra vingede Svaner.

Hegnets Fugle og Markens Straa

skal tone det lydt over Lande:

Du ejer et DANMARK, som evigt skal staa

— saa længe en Bølge slaar mod stenede Strande.

Danmark favne dit unge Sind 

og Lærker mod Solhimlen slige! 

Gud signe Skærsommerens Smil paa din Kind 

— og kalde dig evigt Barn i Børnenes Rige!
G. J.



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

findes to Former for Opdragelse. Den ene bygger paa 
ydre Autoritet og ser det som sin Hovedopgave at lære Disciplen 
at lystre blindt og bøje sig under et bydende „Du skal”. Den 
anden møder mere stilfærdigt frem og mener ikke, den har naaet 
sit Maal, før den faar ledet Barnet og den unge ind til et frigjort 
og lystbetonet „Jeg vil”.

Ingen skal nægte, at den sidstnævnte Form for Opdragelse langt 
mere end den første kræver Tid, Taalmodighed og Tro paa de 
gode Kræfter i Barnets Sind. — Det er nu engang „nemmere” 
at hælde Saft paa Flasker end at faa Blomster td at gro! — Men 
lige saa usvigelig sikkert og vist er det, at den unge Mand og den 
unge Pige, der — sent eller tidligt, alt efter deres Væsens Art! 
— naar frem til af egen fri Vilje at give sig i Kast med de stil
lede Opgaver og ikke betragter Pligten som en sur Møje, men 
sætter alle Sejl til for at yde det ypperste — han og hun gaar 
ud i Livet som modnere Mennesker og rigere Personligheder end 
de, der fra Barnsben kun lærte at „slide i det”, naar Pisken hang 
over Hovedet.



Kundskab er en god Ballast i Kampen for Tilværelsen. Og kun 
den Institution fortjener Navn af Skole, som i sit daglige Virke 
sætter Lærdom og Viden i Højsædet! Men fattigt stod det til, hvis 
ikke Ungdommen — midt i Sliddet — hørte Lærkerne synge 
over deres Hoved — og lærte at ranke Ryggen i et maalbevidst 
og sejrrigt: JEG VIL —!

„Luk Solen ind i Barnets Bog!
Gør Sindet rent! Gør Tanken klog!
Fang Lykken ind i Lege 
langs lyse Barneveje!“

— Naturligvis har man ikke i seks Aar ledet en Skole efter 
disse Principper uden at møde Vanskeligheder og opleve øjeblikke
lige Skuffelser — men mange smaa Smil og mangen taknemmelig 
Opmuntring har Aarene igennem styrket min Tro paa, at hvad 
der stundom kunde synes at „tabes” udadtil i glorværdig „Trit” 
og „Retning” — det vandtes tusindfold indadtil, hvor Barnet fik 
Lov til at finde sig selv og gro en sund Vækst i festlig Arbejds
glæde og under lyse Kaar.

Glæde, Solskin, Venlighed — det var fra første Færd vor Sko
les Adelsmærke. — Maatte mange af vore Elever, naar de engang 
for længst har sagt Skolen Farvel, kunne mødes i et glad og ærligt: 
„Vi lærte ikke at lystre — men vi satte en Ære i at lyde!”

Gunnar Jørgensen.

GI. Elev- Tur til Nøddebo - Sneboldkamp - Haandarbejdstime i del fri - Fra Fodboldbanen



Fra Aarsafslutningen 1941.

Skolens Dagbog.
19. Juni: Sommerfest for Aarets Eksaminander — 6 Realister og 14 Mellem

skoleelever — med Films, Sange, Sodavand og Dans ... til Mørklægningen kræ
vede Opbrud.

21. Juni: Aarsafslutning i Haven, med Skolemestertaler og Sange. — Overrets
sagfører Winther talte om „Drivhuse“ og „Frilandsgartneri“ og Ellen Oppenhejm og 
Emil Tryde takkede paa Kammeraternes Vegne for Aaret, der gik. — Sommerferien 
begyndte.

18. August: Det nye Skoleaar begyndte paa Skolens j-Aars-Fødselsdag. — Pastor 
K. E. Nielsen talte. — 15 nye Elever blev budt velkommen.

3. September: Skovtur til Jægerhuset — pr. Cykel.

17. September: Høstblomstdagen. — Elever fra Mellemskolen gjorde Vejene 
usikre. — En enkelt — Knud Rasmussen — solgte hele 650!

28. September: Cykeltur med gamle Elever til Nøddebo og Jægerhytten.

5. Oktober: Fodboldkamp mellem Skolens Kamphold og gamle Elever. — 
Resultat: 12—6 til „Ungdommen“!

12. Oktober: Cykeltur til Hillerød med III Mellem.

18. Oktober: Ved denne Dato føler jeg Trang til at takke store og smaa for 
den festlige Maade, hvorpaa I fejrede min 45-Aars Fødselsdag. — Den Dag skal 
jeg sent glemme. — Tak!

1. December: Skolens yngste Elev tændte det nederste Lys i Pyramidestagen 
— og Postvognens første Rude aabnedes.



7. December: Julemarked! — Kan vi nævne denne Begivenhed, uden i Aar 
at mindes Navnet Asger Riber? — Festligt og fikst havde den vante Stab af gamle 
Elever — assisteret af nuværende — tryllet Klasseværelserne om til den hyggeligste 
straatækte Bondegaard, som tænkes kan — men Asger Riber satte Kronen paa Værket 
med sit danske Snelandskab.

Og lad os saa samtidig takke ham for hans smukke, sommerlige Maleri af Skolen, 
der pryder „Festsalen“s ene Væg — og glæder os hver Dag! — Og for Skole
mærket, som vi vist endnu aldrig paa Tryk har faaet sagt ham Tak for!

Julemarkedet blev efter Sigende det bedste, vi endnu har haft — og det siger 
ikke saa lidt! — Overskud: Kr. 269,84.

18. December: „Marcipan“-Kursus for 14 husholdningsinteresserede Piger og 
3 slikvorne Drenge.

Julemarked — Marcipan-Kursus — Fra Fodboldkampen mellem gamle og nuværende
Elever — Julemarked

20. December: Juleafslutning for Elever, Forældre og andre af Skolens Venner.

3. Februar: Snefri!

21. Marts: Hans Olaf Aastrup bestod IV Mellemskoleeksamen.

31. Marts: Paaskeafslutning.

22. Maj: Pinseafslutning.

Ekskursioner: I Aarets Løb har de store Klasser foretaget botaniske Udflugter 
under Hr. Steiners Ledelse.

Skoleaftner: Mørklægningen har atter i Aar lagt Hindringer i Vejen for vore 
berømte „Skoleaftner“ — men et Par enkelte har dog været afholdt. — Særligt 
huskes maaske den storstilede Fest, som nogle gamle Elever — „De fem“ — arran
gerede den 7. Februar. — Endvidere har IV Mellem og Real holdt smaa hyggelige 
„Klasseaftner“ i Vinterens Løb.



Fra. en Fest i Skolehaven

Fodboldturneringen: For første Gang deltog vort Kamphold i Aar i H. I. K.’s 
Turnering for Kommunens Skoler. Af fire Kampe tabte vi 3 og vandt 1.

Skolescenen: De fleste af Eleverne har overværet Skolescenens Forestillinger 
paa det kongelige og det ny Teater, samt Skolebioens Forestillinger i Strandteatret.

Koncerter: 20 Elever har i Aarets Løb overværet Kommunens Koncerter i 
Dyssegaardsskolen og Raadhushallen.

„Alsang“: En Gang om Ugen har Eleverne været samlet i „Festsalen“ og sun
get danske Sange.

Morgensang: Morgensangen er Dagens festlige Indvielse, hvor vi samles — 
store og smaa — og byder hinanden Velkommen til Dagens Arbejde. Aarstiderne 
genspejler sig i Valget af Sange — og særlige Mærkedage markeres, hvad enten 
det drejer sig om et „Fødselsdagsbarn“ blandt Eleverne eller betydningsfulde Begi
venheder ude i den store Verden. — Falder Forældrenes Vej en Dag forbi, er de 
hjertelig velkommen!

Mellemskole- og Realeksamen.
Følgende 21 Elever bestod 1941 henholdsvis 

Mellemskole- og Realeksamen ved Universitetet:

Hans Olaf Aastrup 
Pierre Anbcrtin 
Mogens Bloch-Jørgensen 
Else Thorning-Christensen 
Jørgen Thorning-Christensen

Albert Kaasbøl. 
Vibeke Ravn. 
Emil Tryde.

Tøvs Daell
Bent Holmgaard 
Tommy Lautrup 
Heine Nørgaard 
Jørgen Olesen

Bente Vind-Andersen.
Birthe Vogt.
Eva Winther.*
Ellen Oppenhejm
Ove Pedersen
Birgitte Rekling
Harald Frøy-Kierkegaard
Aage Ørum



Skolens Maal.
Eet er Eksamen — et andet, hvad hver enkelt Elev menneskeligt 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 seks 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 Medmenneskers Omdømme et lille Minus, som ingen 
Steder hører hjemme. — Alt for ofte klasse-inddeler Skolen (og Forældrene!) Bør
nene 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 et fyldt de femten, — 
„Giv Barnet, hvad Barnet trænger til i Dag!“ prædikede min gamle Skolemester. — 
Og jeg giver ham Ret. — Ære være den Dreng eller Pige, som ved Flid og Ihær
dighed (og medfødt „Eksamenshjerne“!) smutter „gennem Naaleøjet“ til „fastsat“ 
Tid — men tænk ikke ilde om de mange Muligheder, der gemmes i de Børn, der 
ikke udvikles i samme Tempo. Tit naaede de videre ude i Livet end den, der fik 
Eksamen, naar de kom paa deres rette Felt! — Skolent Maal? — Nuvel! Har en 
Skole andet og større Maal end dette: at møde hvert Barn som den Ener, deter?! — 
Lad os kun i Forbifarten glæde os over „heldige Eksamensresultater“ — men lad 
os aldrig ligge paa Knæ for Karaktersystemets Afgud, men klart og maalbevidst 
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: Flaskepost, Billeder (Maleren Asger Riber), Springerkæbe (A. Albert
sen), Dyrekranie (Birger Nielsen), Lom, Polarræv, Forstening (Carl Erik B.), Strandskade, 
Søpindsvin, Bøger (Ulrik B.), Uglegylp (Svend H.), Fugle, Asbestpap (Ernst L.), 
Musling (John W.), Lava (Grethe K.). —• For disse (og muligt ikke nævnte!) Gaver 
bringes herved en hjertlig Tak.

Det nye Skoleaar
begynder Tirsdag den 18. August 1942 Kl. 10.

Gunnar Jørgensens Skole,
Svanemøllevej 122, Hellerup.

Telf. Helrup 439s.
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