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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE

1948—49



trettende år

En sommeferie-hilsen
til elever, lærere og forældre.



Fra årsafslutningen 1948.

»Skoleliv er menneskeliv . . .« 
H. C. Frederiksen.

£Yår et skoleår er gået, er det naturligt at gøre status og undersøge, om man nåede de mål, man satte sig, da året begyndte. — Som oftest vil svaret blive et både - og —• hvorefter man holder sommerferie i tryg forvisning om at have hentet nyt mod ved glæden over det, der lykkedes, og lært af de fejl, der blev begået. — Modgang og medgang — nederlag og sejre — er nu engang polerne, der giver balance i tilværelsen. — Sådan er livets lov.Og hvad er så da skolens mål?For det første — naturligvis — at give børnene og de unge 
kundskaber. De små skal tumle med abc’en og den lille tabel — og de større høste sproglig, naturhistorisk og matematisk viden. Og alle skulle de gerne opleve at se verden åbne sig for deres undrende øjne, alt eftersom erkendelsen øges. — At dette kræver sejgt slid og viljefast indsats — såvel fra lærerens som fra elevens side — er selvsagt. En skole ville ikke være sin opgave voksen, hvis ikke den dagligt satte arbejdet i højsædet og lærte sine disciple, at kun den, der yder, ejer — og at kun den, der spytter i næven og tager fat, har ret til at høste løn. — Men er dette sagt —■ og een gang for alle slået fast — så må det i samme 



nu føjes til, at skolens — denne skoles — egentlige mål er af langt større, langt rigere, langt dybere art! Hvis et barn eller en ung kun skal »takseres« af forældre og lærere efter, hvad han eller hun i øjeblikket opnår i vidnesbyrdsbogens karakterskala, og vi helt ser bort fra de mange rent menneskelige evner og udviklingsmuligheder, der rummes i et ungt sind og lige så fuldt som det kundskabsmæssige kræver røgt og pleje — da har vi i sandhed sat os et alt for fattigt mål! — Det er vor opgave som skole at møde børnene og de unge med et lydhørt sind og forstå, at selv om skolearbejdet lægger beslag på et utal af døgnets timer, så er der andre og mange gange vigtigere problemer, der trænger sig på under barnets opvækst. Tit blev skoleviden andemad, der dækkede barnesindets dybe sø....— Af højst forskellige grunde meldes eleverne ind i denne skole. Nogle vandrer ud i livet med et eksamensbevis i lommen, andre uden det lakprydede dokument. Men for alle skulle det gerne gælde, at årene — dagene — har givet dem så mange lykkelige og glade timer, så megen livsbekræftende ballast, så megen menneskelighed, at de kan gå fremtiden i møde som små ansvarsbevidste personligheder, der hver på sit felt vil dygtiggøre sig til den livsgerning, de har valgt, og selvstændigt søge sig et ståsted i tilværelsens virvar . . .
Så vidtfavnende er skolens mål!— Måtte det lykkes os at nå det! Måtte det lykkes os at gøre 

skoleliv til menneskeliv!
Gunnar Jørgensen.

Vignet af Asger Riber.



Ved Roskilde Domkirke. — På travetur i Asserbo.

Af skolens dagbog.
18. AUGUST: Det nye skoleår begynder. — Ved en festlighed kl. 10 

blev mellemskolens og realklassens elever budt velkommen. En gammel 
elev, Vibeke Hoffmann, fremsagde digtet »Efter ferien . . .«. Kl. 12 
mødte forberedelsesklasserne. Skuespillerinde ved Det kgl. Teater, fru 
Karen Berg læste eventyr, og fabrikant Weis Petersen bragte en hilsen 
fra forældrene, som var mødt talstærkt op ved begge festlighederne.

3. SEPTEMBER: Realklassen foretog i skoletiden en lille cykletur 
til Oehlenschlægers træ i Dyrehaven.

8. SEPTEMBER: Skolebladet -“Birketræet“ arrangerede en »aften« 
med spændende film og — pandekager!

14. SEPTEMBER: I gråvejr, men med godt humør, kørte de ældste 
elever i fem store rutebiler til Roskilde, hvor vi aflagde et interessant 
besøg i domkirken. — Turen gik videre til Jægerspris, hvor vi spiste 
frokost og tilbragte et par timer i omegnen. — Efter at have drukket 
sodavand og spist kager i Færgekroen »Bi-lidt« rullede vi atter hjemad 
til skolen.

16. SEPTEMBER: Forberedelsesklasserne foretog en meget vellykket 
skovtur til Asserbo-egnen. Frokost i Sandkroen, besøg ved ruinerne og 
»bjergbestigning« ved Tibirke Bakker! Hjemtur over Hillerød, Flørs- 
holm og Rungsted.

21. SEPTEMBER: Stor håndbolddag, hvor vi spillede fem kampe 
med forskellige klasser fra Gentofte Statsskole. — Efter skoletid var de 
fleste elever til Jet-jager-opvisning over vandstrandvejen.

28. OKTOBER: Mellemskolen overværede skoleradioens udsendelse 
om takt og tone!

6. NOVEMBER: Under stor tilslutning afholdtes årets første skole
aften, der indledtes med et »lejrbål« med sange, sketches, solodans 
(Susanne), oplæsningskonkurrence og meget andet. Aftenen sluttede med 
dans til tonerne fra skolens dygtige og energiske orkester. I »restaura
tionen« var der aftenen igennem stort run på sodavanderne, isen og 
pølserne!

17. NOVEMBER: HØJSKOLEDAGEN. — En af skolens ældste og 
kæreste traditioner er den årligt tilbagevendende »Højskoledag«, hvor 
lektiebøgerne bliver liggende derhjemme og timerne erstattes af oplæs
ning, sang og foredrag i den flagprydede festsal. — I år lagde Ib Torrild 
for med et fint og fornøjeligt causeri om »ånden fra 48«, som kyndigt og 



underholdende gav os et billede af København for hundrede år siden. 
Foredraget ledsagedes af Arne Bertelsens klavertoner. — Efter en kort 
»alsangstime«, hvor vi anede noget af glæden ved at synge os sammen, 
fortalte adjunkt ved Ordrup gymnasium, fru Else Ross, om tyske flygt
ningebørn på en måde, der greb os alle — og gav os noget at tænke 
over. — Dagen sluttede med en festlig oplæsning ved Skuespillerinde 
ved Den kgl. Teater fru Karen Berg, der så tit i årenes løb har glædet 
os med sin kunst. Programmet var denne gang: Gunnar Gunnarson, Lis 
Byrdal, Johannes Buchholz og Carl Ewald. — En dag, der vejede mange 
almindelige skoledage op!!

1. DECEMBER: Skolens yngste elev tændte det første lille lys i 
trappestagen — og julemåneden var begyndt!

12. DECEMBER: JULEMARKED! Det begynder med travle for
beredelser. En uge igennem kommer små og store elever slæbende med 
alskens gammelt legetøj og andre »værdigenstande« til tombola og boder, 
så skolens roderum efterhånden ligner en velassorteret marskandiserfor
retning. Alle er med — og alt kan bruges! — Lørdagen før markedet 
stiger travlheden til uanede højder. Et flittigt arbejdshold, bestående 
af gamle og nuværende elever, sætter skolen på den anden ende og 
fremtryller biografteater, restaurationslokaler, spøgelseskabinet, kunst
udstillinger, spåhus — og hvad der ellers hører med til et »vinter
tivoli«. — Og så oprinder dagen. Biler ruller op foran skoleporten — og 
forældre, gamle elever og andre af skolens venner møder frem i store 
skarer og køber tilbage, hvad de velvilligst har skænket som gaver. 
Resultat: Et kæmpeoverskud — i år kr. 1205,74, som sendtes til F.N.! 
— Den begivenhedsrige dag ender med årets største bal, hvor gamle 
og nuværende elever svinger sig i salen, til klokken slår 12.

20. og 21. DECEMBER: Juleafslutning afholdtes i den granpry
dede sal for elever og forældre.

12. og 13. JANUAR: Eleverne overværede transmissionen fra Ama
lienborg, hvor Danmarks skolebørn i små glimt fik lov til at kigge 
indenfor i kongeslottet og blev vidne til et lyst og lykkeligt familieliv.

18. JANUAR: For forældre og elever forevistes den strålende farve
film fra Østafrika »Jambo Bwana«.

5. FEBRUAR: For første gang i skolens historie afholdtes et karne
val for samtlige klasser i overskolen. Det blev en afgjort sukces! Med 
Arne Bertelsen som elegant og munter balinspektør svingede de farve- 
prangende par sig til orkestrets toner og gjorde salen til et festligt skue. 
Et lille kursus i folkedans midt i det hele forhøjede kun stemningen!

Fra politiets undervisning i færdselslære.



De stores karneval — og de smås fastelavnsfest.

26. FEBRUAR: Den årlige fastelavnsfest, hvor de små møder op 
på skolen i allehånde fantastiske dragter og de store overværer deres 
tøndeslagning, blev som altid morsom og munter. Under øredøvende 
hurraråb og i en regn af flagrende serpentiner hyldedes den 12-årige 
og den 4-årige kattekonge.

3.MARTS: Skuespiller Melander læste Terje Vigen for de store og 
H. C. Andersen-eventyr for de små.

7. MARTS: I anledning af Storm-Petersens død mindedes den store 
kunstner ved morgensangen.

10. MARTS: Realklassen og IV mellem aflagde besøg på Bing og 
Grøndals fabrik.

9. APRIL: Dagen mindedes ved en alsangstime i morgensangssalen.
12. APRIL: Påskeafslutning.
30. APRIL: Et festligt og fornøjeligt forårsbal afholdtes.
5. MAJ: Dagen mindedes i sang, tale og oplæsning — i en bøge

smykket festsal.
EKSKURSIONER: Med hr. Steiner som leder har de større elever 

foretaget nogle botaniske ekskursioner. — II mellem har aflagt besøg 
i Akvariet og 3. forberedelsesklasse i Nationalmuseet med henholdsvis 
hr. Asgar Pedersen og frk. Ellinor Hansen som ledere.

KLASSE AFTNER: I vinterens løb har enkelte klasser holdt små 
hyggelige klasseaftener med sammenskudsgilde og dans.

ELEVRÅDET: Noget helt nyt har vi i år prøvet ved dannelsen af 
et elevråd. Een gang om måneden har ca. 30 repræsentanter, valgt af 
eleverne i de forskellige klasser, været samlet til et møde, hvor de i 
fællesskab har drøftet skolens indre forhold og er kommet frem med 
ferslag og ønsker. Der er ingen tvivl om, at elevrådet i de kommende 
år vil blive et frugtbart bindeled mellem skolen og dens elever.

Fra karnevallet 5. februar 1949.



Fra julemarkedet 12. december 1948.

FÆRDSELSUNDERVISNING: 3. og 4. forberedelsesklasse har — 
ved velvilje fra politiets side — i et par instruktionstimer fået et lille 
kursus i færdselslære. Turen med »salatfadet« var selvsagt spændende 
—• og den kyndige undervisning skal nok have virket belærende for de 
små trafikanter.

NORGESTUR: Med hr. Asgar Pedersen og frk. Aase Christensen 
som ledere foretog realklassen en vellykket Norgestur i juleferien.

Sidste efterår stiftedes foreningen »Dansk Skibsadoption« med det formål at bibringe den danske ungdom et sandfærdigt kendskab til de kår, hvorunder søens folk lever, at give skoleelever et indtryk af skibsfartens betydning for Danmark og at hjælpe skolen med at gøre fag som geografi og erhvervsgeografi levende. Mange skoler har sluttet op om foreningen, og også Gunnar Jørgensens Skole har fået et »adoptivbarn«, nemlig rederiet A. P. Møllers »Grete Mærsk«. Den første sending breve og billeder, skolen har modtaget, har vakt stor interesse, og alt tyder på, at adoptionen vil blive til glæde for begge parter.



Mellemskole- og realeksamen.
Følgende elever bestod juni 1948 henholdsvis mellemskole- og real

eksamen:
Jørn Buhl, Jørn Christiansen, Lise Engelsen, Bent Graff, Lotte 

Hammerich, Jørgen Heitmann, Jesper Høm, Liselotte Jacobsen, Bente 
Kjær, Hanne Olsen, Jan Pers, Ole Petri, Kirsten Trepka, Erik Wiese, 
Poul Bjerre, Madeleine Dickson, Niels Harboe, Inger Holstebroe, Jørgen 
Nielsen, Finn Oelsner, Ibit Rafn, Niels Rindom, Annelise Schmidt, Niels 
Schønemann og Janne Thide.

Tom Andersen, Cathe Christensen, Ulla Eberth, Strange Hansen, 
Karen Lena Jensen, Knud Krogh, Kjeld Lersey, Jørgen Permin, Karin 
Rasmussen, Karen Margrethe Schaffalitzky de Muckadell, Ib Sørensen 
og Gert Tvermoes.

Gaver.
I årets løb har vi haft den glæde at modtage følgende gaver til 

skolens samlinger: Læsekasse (Georg Wiese), sommerfuglesamling (frk. 
E. Warming), græshoppe (Inge L.), mineralier (Kai Hansen), fuglerede 
(Hans H.), erhvervsgeografisk præparat (Niels J.), Bøger (Teddy), stor 
fuglesamling (dir. Houmøller), bøger (ing. Naumann), spejl (Poul L.), 
brilleslange (Hanne O.), lotteri (Birgitte T.), salamander (Ole L.), 
plancher (frk. Skotting), gneis (fru inspektør Bing) og jernbakke (Tom 
H.). —■ For disse — og eventuelt ikke nævnte — gaver bringer vi skolens 
hjerteligste tak.

Meddelelser.
GYMNASTIKDRAGT TIL PIGERNE: Mørkeblå jerseydragter, be

stående af kittel og benklæder — fås gennem skolens gymnastik- 
lcox*crindc

GYMNASTIKDRAGT TIL DRENGENE: Underskolen: Hvide ben
klæder og trøje. Mellemskolen: Hvide benklæder og kongeblaa trøje 
med lange ærmer — hvide trøjer.

SKOLEHUER kan købes i Magasin du Nord (Pris: Kr. 10.50).
FORÆLD RES AMT ALER. Forældrene er hjertelig velkomne på sko

len. En samtale om barnet — dets evner, arbejdsmåde og fremtid — vil 
altid være af værdi, såvel for hjemmet som for skolen.

Træffetiden er kl. 14-15, men der kan altid telefonisk aftales andre 
tider.

Det nye skoleår begynder torsdag den 18. august.

GUNNAR JØRGENSENS SKOLE 
Gersonsvej 43, Hellerup 

Tlf. HE 4395


