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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1946—47



Det elvte Aar

En Sommerferie-Hilsen
til Elever, Lærere og Forældre.



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

^Z/Qange Minder myldrer frem i Sindet, naar vi ser tilbage paa de 
fire Aar, vi oplevede paa Svanemøllevej 85. Minder af højst for
skellig Art.

Der var Krig i Verden, da vi rykkede ind i den røde Bygning. 
Danmark var besat. Og selv om Børn og unge har en vidunderlig 
Evne til at „tilpasse“ sig mider det uundgaaelige, saa kastedes der 
dog i hine Uvejrets Aar grelle Skygger ind over glade Sind og lyse 
Fremtidsdrømme. — Her oplevede vi, at en lille syv Aars Purk — 
bleg og benovet — mødte op i Skoleporten efter at have set en 
„Stikker“ blive skudt ned paa Strandvejen — og her sad vi sammen- 
bultrede i mørke Kælderrum, da den franske Skole og Shell-Huset 
jævnedes med Jorden! Her knaldede og knitrede det fra Maskin
pistoler i Omegnen — og Undervisningen blev mere end een Gang 
afbrudt af Sirenernes faretruende „Giv Agt!“ — — Og da Uvejret 
endelig var drevet over, maatte vi — som alle Skoler! — herse med 
en Flok Elever, der havde svært ved at finde tilbage til det rolige 
Arbejdstempo, som bør være Dagligdagens Alfa og Omega. De 
bitre Aar havde gjort Børnene og de unge splittede og skabt Uro 
i Sindene. Her — som overalt — var Mangel paa Koncentration 
Efterkrigsaarenes Svøbe.

— Men det vilde være uretfærdigt, hvis vi gjorde Livet i den gavl
takkede Bygning til lutter Minusser. Ogsaa festlige, rige og glade 
Øjeblikke træder frem af Mulmet og Taagen og tegner gyldne Cifre 
i Erindringsbogen.

Her oplevede vi den 20. November 1944, at Skolen fik Eksamens
ret. — Her smilte og legede vi os gennem de uforglemmelige Majdage 
1945, da Tysker-Aaget blev brudt og Danmark atter frit. — Her 



lyttede vi til Arne Bertelsen, Knud Heglund, Ebbe Rode og Svend 
Methling — og lærte, hvad Kunst er! — Her glædede vi os over 
Asger Ribers smaa maanedlige Naturbilleder og — — ja, saadan 
kunde jeg blive ved! Skovture i store Turistbiler, Alsangstimer, 
Skoleaftener, Klassefester, Julemarkeder, hyggelige Frikvarterer i 
Haven og paa Vejen osv. osv. Kort sagt: fire Aar, hvor vi følte, at 
vi var et lille Samfund, for hvem intet menneskeligt var fremmed.

Nu gaar vi nye Tider i Møde. Tider under større Kaar og rum
meligere Boligforhold. Teltpælene rykkes op og — takket være 
gode Venners Bistand — kan vi efter Ferien, naar vi rykker over 
paa Gersonsvej 43, nyde godt af den haardt tiltrængte Skole-Udvi
delse, som længe har været vort inderlige Ønske.

Maatte Aanden fra elleve Aars glad og festligt Skoleliv følge os 
ud i Fremtiden!

Samarbejdets, Forstaaelsens, Kærlighedens Aand!

Gunnar Jørgensen.

En »Mærkedag«. — »Hans og Trinet. — Paa Skovtur. — Svanemøllevej 8$. —



Af Skolens Dagbog.
19. Juni: Aarets Realister afholdt sammen med Lærerne en lille Aften- 

fest, hvor vi fejrede den veloverstaaede Eksamen.
20. Juni: Aarsafslutning for Forberedelsesklasserne og I Mellem.
21. Juni: Aarsafslutning i „Festsalen“, der knapt kunde rumme de 

mange Forældre og Elever. Efter Skolemester-Tale, Sang, Musik og Op
læsning (Fru Møllmann-Ibsen, Arne Bertelsen, Vibeke Hoffmann) bragte 
en af Realisterne (Nanna Mansted) Skolen en Tak — og vi skiltes for at 
holde Sommerferie.

16. August mødtes vi paany. — Forlagsboghandler Steen Hasselbalch 
og Pastor K. E. Nielsen talte — og det nye Skoleaar begyndte.

17. August: I Anledning af Skolens 10 Aars Fødselsdag (Søndag den 
18. August) samledes Eleverne til en lille Festlighed, hvor Skuespiller 
Knud Heglund læste op.

26. August: En god Ven af Skolen — Gustav Ankerstjerne — der netop 
var vendt hjem fra Østafrika, fortalte spændende Oplevelser.

29. August: Dagen mindedes.
31. August: Vi fejrede Knud Meylings 70 Aars Fødselsdag.
5. September: Efter mange Aars Benzin-Fattigdom lykkedes det os 

paany at tage paa Skovtur i store Turistbiler. Hele fem prangende Luksus
vogne maatte der til for at rumme os. Klokken ni præcis rullede de frem 
foran Skolen og kørte os op i det skønne Nordsjælland, hvor vi bl. a. af
lagde Besøg paa Frederiksborg Slot, Fredensborg og Kronborg. — En pragt
fuld Tur i straalende Sol og Feststemning — som før Krigen!

14. September: Realklassen var i Det kgl. Teater til „Porgy og Bess“.
19. September: Skoleaften med „Lejrbaal“, Film, Is og Dans.



21. September: IV Mellern aflagde det aarlige Besøg paa Gjentofte Kom
munes Bibliotek og fik et nyttigt to Timers Kursus i Bøgers Brug.

5. Oktober: Skoleaften med Oplæsning af Forfatteren Knud Overs og 
Filmsforevisning ved Fritz Helmuth.

18. Oktober: Ved denne Dato føler jeg Trang til at sige en hjertelig 
Tak til alle Elever og Lærere for venlige Tanker i Anledning af min 50 
Aars Fødselsdag. Den festlige Maade, hvorpaa jeg blev fejret, skal jeg sent 
glemme. At den fornemme Cykel var en saare kærkommen Gave, behøver 
jeg næppe at fortælle! — Tak! —

26. Oktober: Ved Velvilje fra den amerikanske Legation fremvistes 
den pragtfulde Farvefilm „The Fighting Lady“.

29. Oktober: III Mellem aflagde Besøg paa Gasværket.
6. November: Den aarlige Højskoledag, hvor al Lektielæsning lægges 

til Side og vi mødes for at lytte, synge og opleve nogle hyggelige Timer 
sammen, blev ogsaa i Aar en stor Begivenhed. Sent vil vi glemme Jean 
Fischers mandige Beretning fra „de onde Aar“ og den storslaaede Film 
fra Iran.

Julemaaneden kom med sin egen hyggelige Stemning, der voksede, alt 
som Decemberdagene gik. — Den 8. holdt vi Julemarked og indsamlede 
Kr. 1412,00 til „Red Barnet“. Den 19. og 20. holdt vi Juleafslutning for smaa 
og store i „Festsalen“.

Norgestur. Med Fru Ingeniør Matzen og Lærer Kai Hansen som Ledere

Julemarked



foretog IV Mellem en Skitur til Norge og vendte hjem efter 14 pragtfulde 
Dage, stoppet til Randen med glade og fornøjelige Minder.

15. Februar: I spraglede Dragter mødte Forberedelsesklasserne op og 
slog Katten af Tønden, mens de store Kammerater saa til — og morede 
sig mindst lige saa godt!

28. Februar: Kulden var over os! En Dag uden Varme i Apparaterne 
fik vi til at gaa med Sangtimer fra først til sidst. — Det gav Humør!

9. April: Dagen mindedes ...
21. April: Mindehøjtid ved Morgensangen i Anledning af Kongens Død.
5. Maj: Dagen mindedes ...
19. Juni: Aftenfest for Realisterne, som skænkede Skolen en ny Fane.
20. Juni: Aarsafslutning for de yngre Elever. — Om Aftenen Fest for 

IV Mellem.
21. Juni: Aarsafslutning med Taler af Steen Hasselbalch, Poul Henning

sen og Vagn Houmand.
Alsangstimerne har i Aar formet sig som smaa hyggelige Week-end- 

Hytter, hvor gamle og nuværende Elever underholdt og belærte. Bl. a. 
fortalte Per Jervin om Flyvepladsen, Inga Axelsen-Drejer om Amerika — og 
Aarets mange Norgesfarere om vort gæstfri Broderland.

Morgensangen! har gennem Aarene været Dagens glade Optakt. Sangene 
vekslede efter Vejrliget — og i Aar fik Onsdag-Morgenerne et særlig fest
ligt Præg ved Arne Bertelsens Musik.

„Paa Komedie“: Saa godt som alle Skolens Eelver har været Medlem
mer af saavel Skolescenen som Skolebioen.

Indsamlinger: Skolens Elever har paa „Mærkedage“ samlet ind til 
adskillige Formaal — og gjort det godt! De er kendt i Kommunen som „de 
bedste Sælgere“!!

ådolemærHet -
Sier staar 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, Fuglé 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 . . .



Skolens Maal.

-— Den nye Skolebygning. Gersonsvej 43. —

N aar Forældre melder deres Bern ind i en Privatskole, kan Aarsagerne 
være af højst forskellig Art — men givet er det, at hver eneste Far og 
Mor nærer det stille Haab, at deres Dreng eller Pige netop her vil finde 
et Voksested, hvor de kan udvikle sig harmonisk og opleve nogle Aar, som 
de engang vil kunne se tilbage paa som gode og lykkelige. — Dermed er 
Skolen stillet overfor en Opgave. Et Kald.

Nu er det hele jo ikke gjort med, at der fra Skolens Side paa For- 
haand mødes frem med sensationelle „Programpunkter“ eller slaas paa 
Tromme for nymodens „Ideer“, der i Løbet af et Par Maaneder gør uvorne 
Unger til Dydsdragoner og Dovendidrikker til uø-Børn. — En Skole er 
andet og mere end en mystisk „Trylleanstalt“, hvor Runerne raades i Løbet 
af et kort Nu. Den er paa een Gang noget langt rigere og enklere. 
Den er en Verden, hvor Eleverne som smaa Enere i et Samfund — gennem 
Arbejde og under Leg — gaar paa Opdagelsestogt og høster Erfaringer i det 
vildsomme, men skønne Eventyrland, som kaldes Menneskeliv!

At give Børnene og de unge glade og trygge Kaar, saa de ikke — bevidst 
eller ubevidst — gaar rundt i Angst for eet eller andet og faar Mindre
værdskomplekser, kan tit være vanskeligt i en „Eksamensskole“, hvor der 
stilles Krav, som en Del af Eleverne — evne- og karaktermæssigt! — har 
svært ved at honorere, men her bliver det da Skolens Kunst at opmuntre 
og hjælpe og lære hvert enkelt Barn saa godt at kende, at det føler sig 
hjemme og tror paa Fremtiden, saa Dagens Pligtarbejde ikke bliver en 
kedsommelig Trædemølle, men en festlig og frodig Arbejdsmark, hvor det 
gror og grønnes ... G. J.



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

Skolen og dens Samlinger: Flinteflække (Helle H.), Billede af Kai Munk 
(Emil Tryde), Søpindsvin (Vagn IL), Richsbilleder, Kolbe, Larver (Søren 
M.), Sten (Cathe C.), Pengesedler (Per B.), Litografier (Forfatteren Svend 
liindholt), Musvaage (Erik G.), Kohorn (Ebbe F.), Slangeskind (Gustav 
Ankerstjerne), Bog (Prof. E. K. Henriksen), Musling (Fleming R.), Silkehale 
(Anne Mette J.), Optiske Apparater (Jørgen K.), Sommerfuglesamling 
(Bent H.), Spisepinde, Bolde (Ulla E.), Kort og Fastelavnstønde (Peter H.), 
Fugl (Arne B.-O.), Fugle (Ib H.). For disse — og muligt ikke nævnte! — 
Gaver bringer vi Skolens hjerteligste Tak!

Mellemskole- og Realeksamen.
Følgende Elever bestod 1946 henholdsvis Mellemskole- og Realeksamen:
Ida Boas, Jørn Carstens, Eiler Foss, Erik Geill, Ib Horneman, Ole Jantzen, 

Tove Kemp, Jørgen Kjær, Merete Kjær, Asger Mansted, Birte Mathiesen, 
Per Miiller, Poul Olesen, Bent Philipson, Jens Schlichtkrull, Kirsten Sehe- 
sted, Margit Stæger, Jane Thiele.

Ulla Abrahamsen, Vibeke Hoffmann, Per Jervin, Betty Kjerulff, Tage 
Larsen, Ulf Lehwald, Birte Levisohn, Nanna Mansted, Kirsten Lansmand 
Nielsen, Inger Møllmann-Ibsen, Birgit Overgaard, Ulla Simmonsen, Frits 
Thiele, Hanne Windfeld-Hansen.

mmmmmmmmmmmmmmmi..... mmmm.........um nun um inni mmmmmmmmmmm iiiii mmimmimmi........ mm........ ...

Dcé cAah. —
1 det tolvte — begynder den 18. August 1947 paa Sko- I 
I lens 11-Aars Fødselsdag. Vi mødes i den nye Skolebyg- I 
I ning — Gersonsvej 43 — Kl. 10 pr. Det vil glæde mig i 
i meget, hvis Forældre og andre af Skolens Venner vil 1 
i komme til Stede ved Indvielsen!
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