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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1950-51
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Det femtende år

En sommerferie-hilsen
til elever, lærere og forældre.



gro

— et ly for smil 
lad våbnet være 
men virket sind
Lad glæden 
så vovemod 
— det høje 
gør evighed

%

Tegning af Asger Riber.

skolehjem bag blomsterhæk, 
bag bølger — blå og brede — 
et frit og muntert fugletræk 
skal fostres i din rede. 
Luk solen ind i barnets bog, 
gør sindet rent, gør tanken klog, 
fang lykken ind i lege 
langs lyse barneveje!

Vi ved, at livets alvors-lov 
er smil og bitre tårer, 
at vejrlig grønner eng og skov 
—■ dog grønnest, når det vårer . . . 
Giv barnesindet voksekår, 
gør dåd af drøm, mens dage går, 
så barnehjertet banker 
i ly af glade tanker.

I barnets smil og barnets leg 
— som alt og intet aner — 
en længsel gror og finder vej 
ad nye længslers baner — 
Kun den, der lytter dag for dag 
til barnets stille hjerteslag 
og følger glad dets færden, 
har ret i barnets verden.

Du skolehjem bag blomsterhæk
og smerte — 
pen og blæk, 
og hjerte!
i barnebryst,

og virkelyst
og det jævne — 
af evne!



»Skoleliv er menneskeliv...« 
H. C. FREDERIKSEN.//lange mennesker tror, at en skole er et sted, hvor drenge og piger i seks timer sidder bænket ved skolepulte og med mere eller mindre interessebetoneit iver modtager kundskab af forskellig art. Det er den også — naturligvis — men den er samtidig noget meget, meget mere. Den er ganske simpelt et lille samfund, hvor små menneskebørn lever et liv, der — som alt menneskeliv — er fyldt med medgang og modgang, glæder og skuffelser, sejre og nederlag. Den er et grosted for uanede muligheder. En verden med vid horisont.Hvis skolens mål kun var at putte viden ind i børnene og føre dem frem til en eksamen, så var det ingen sag. Så gjaldt det bare om at mase på med lektier og hukommelsestræning og ved hjælp af gammeldags autoritær dressur at presse børnene ind i et pligtbetonet arbejdstempo. Men derved blev skolen nemt en daglig trædemølle, hvor de rent menneskelige evner og anlæg hos børnene kun i ringe grad fik den udvikling og den udfoldelse, de har krav på.Naturligvis skal et skolebarn lære at arbejde — og ingen vil mere end skolen glæde sig over enhver form for flid og påpasselighed — men grænsen for skolens virkefelt er ikke afstukket ved den gode arbejdsindsats og de lærte lektier. Alt for ofte er både forældre og lærere tilbøjelige til ene og alene at »taksere« et barn efter tallene i den månedlige karakterbog! Alt for ofte glemmer vi, at der er en verden uden for Verona!



Man taler i nutidens skoledebat om karakteropdragelse som et af skolens formål. Men i samme øjeblik, man lægger hovedvægten på denne — og ikke på det rent kundskabsmæssige — må skole og hjem mere end nogensinde være på bølgelængde. Da må vi se i øjnene, om barnets evner ligger på det boglige eller det praktiske område — og aldrig presse det ind på en ørkenvandring, hvor dagens timer bliver trælsomt slid og håbløs kamp med opgaver, det ikke kan løse. Da må vi forstå, at det stort set ikke er afgørende, om drengen og pigen får mg eller g — ja, end ikke om de går ud i livet med eller uden eksamensbevis — men ene og alene, om vi evner at give dem nogle skoleår, som gør dem til gode og glade mennesker. Nogle år, hvor barnet får tid til at finde sig selv og ad tusind usporlige veje — under trygge voksekår — henter næring for de udefinerlige kræfter, der ligger som kim i sjælen og ved fri udfoldelse skal gøre dem til — mennesker!— Skoleviden er meget værd. — Og skam få den, der ikke udnytter sine evner til at dygtiggøre sig til livets kamp! — Men skam få også det hjem og den skole, som ikke tilfulde forstår, at — »vigtigst af alle fag er det, der ikke står på skemaet!«
Gunnar Jørgensen.

En højskoledag i den gamle skole.



Hvor skolen begyndte —

Femten år
et begyndte den 18. august 1936 i den hvide villa, Svanemøllevej 122. 

I strålende solskin samledes vi i den lille skolehave, hvor flaget vajede 
mod en blå himmel. 44 forventningsfulde piger og drenge sad bænket 
mellem forældre, lærere, venner og bekendte og lyttede pænt og an
dægtigt til »skolemesteren«, der — med stentrappen som talerstol — bød 
velkommen. Efter at pastor K. E. Nielsen og forlagsboghandler Steen 
Hasselbalch havde talt og operasangerinde fru Ellen Laub havde sunget 
»Du skolehjem bag blomsterhæk —«, var indvielsesfesten slut. — Skolen 
var en kendsgerning. — I solskin og under en blå himmel var vi startet 
— og glædede os til at tage fat.

Og så begyndte syv lykkelige år i den hvide villa.
Mange er de minder, der knytter sig til dette sted. Her fyldte lyse 

forårsdage luften med fuglesang, mens blomstrende guldregn og duften
de syrener gjorde skolehaven til en lille fredlyst plet, hvor det var godt 
at være — og her stred vi os tappert gennem kolde isvintre, hvor lege
pladsen føg til med meterhøje, hvide driver, og sneboldene fløj os om 
ørene som hvinende håndgranater. Her hyggede vi os inden døre i de 
»dagligstueagtige« klasseværelser og holdt fysiktimer i »køkkenet« og 
diskussionsmøder på »kontoret«, der var så diminutivt, at dei’ dårligt 
kunne stille ret mange ad gangen »til klø hos inspektøren«!!

Nogle spredte minder fra disse skolens første solskinsår? •— Nuvel da: 
Vi var en såre broget flok, der kom fra vidt forskellige hjem og vidt 
forskellige skoler og sled bravt i det med dagens lektier. Og vi opnåede 
da også helt pæne resultater ved eksaminerne, skønt disse dengang fore



gik på universitetet med fremmede eksaminatorer og kæmpestore pensa! 
Det ligesom »lå i luften«, at det daglige arbejde var en naturlig ting, 
der nu engang hørte sig til, hvis skolegangen overhovedet skulle have 
nogen mening.

Men ind mellem dagligdagenes skemamæssige pligter fik vi dog tid til 
mangt og meget, der nu står i erindringen som glade og festlige minder. 
Hvem af de »gamle« fra de første år glemmer nogensinde de solfyldte 
morgener, når de store, gule turistbiler rullede op foran havelågen 
for at køre os ud i Sjællands skønneste egne — hvad enten turen så gik 
til Dronningmølle, Jægerspris og Dejligheden eller sydpå gennem ny-

En langboldtime. — Hr. Torrild underviser. — Fra håndarbejdsklassen.
Frikvarter!

udsprungne, anemonehvide forårsskove til Bregentved, Holmegård, 
Stevns og Køge! Og hvem vil ikke altid mindes de mange muntre og 
hyggelige julemarkeder, hvor bygningen et par dage stod på gloende 
pæle og klasseværelserne blev til stråtækte bøndergårde! Eller skole- 
aftenerne med deres traditionelle lejrbål, tedrikning, films og sang! For 
slet ikke at tale om de ugentlige keramiktimer med »Fritz« og »Lilo«. . . 
lejrturen med Torrild... fastelavnsfesterne for fru Meylings forberedel
sesklasser. . . cykleturene til Nøddebo på Majestætens fødselsdag o. s. v., 
o. s. v. Og ind mellem disse »store« oplevelser: små hyggelige spadsere
ture i frikvartererne (rundt om kirken!) og stille, festlige øjeblikke 
under morgensangen — både ved forårstide, når fuglene kvidrede med 
ude fra haven, og i december måned, når lysene tændtes eet for eet i



Vinter og sommer —

den grønne pyramidestage og stuerne duftede af gran. . . Jo, vist var der 
hygge og idyl i hine »længstforsvundne« dage!

— Men også alvoren taler i minderne fra den hvide villa:
Her oplevede vi den 9. april....' Mens tyske flyvere kredsede over 

fredelige Hellerup-haver som skæbnesvangre ulykkesørne, mødtes vi til 
morgensang og gik denne mærkelige dag i Danmarkshistorien — og en 
uvis fremtid! — i møde med »Altid frejdig« og »I Danmark er jeg født! 
Der har jeg hjemme!«

Årene, der fulgte, blev på mange måder prægede af tidens dystre alvor. 
— Mørklægningen lagde hindringer i vejen for skoleafteneme — og på 
skovturene nåede vi nu kun pr. cykel eller tog til Furesø og omegn! — 
Men selv om vi måtte lære at »give afkald« og »undvære«, fik vi dag og
så i disse år lov at opleve mange festlige og glade stunder — med idræts- 
kampe og alsangstimer, højskoledage og kongefester! Vi lærte at stå sam
men og fik mere end nogensinde øjet op for, hvad det vil sige at være 
DANSK!

---- Så kom det ottende år! En milepæl på vejen! Ikke blot opnåede 
vi eksamensret, men ved gode venners hjælp lykkedes det os at erhverve 
eget hus med rummeligere pladsforhold, samtidig med at en forældre
kreds trådte sammen og skænkede skolen en fyldig og righoldig natur-

Fra en hobby-udstilling ved et julemarked.



Fra et julemarked.

historisk og fysisk samling. — I den gavltakkede, røde bygning på 
Svanemøllevej nr. 85 begyndte et nyt afsnit af skolens historie, alt imens 
elevtallet øgedes.

— Men samtidig strammede krigen sit jerngreb om Danmarks strube 
— og dagene, der kom, bar — trods daglige glæder under arbejdet og i 
skolelivet — på mangfoldige måder præg af mørketidens uhygge. Gang 
på gang tudede sirenerne. Og i skolens nærmeste nabolag lød der skarpe 
skud fra hipo-biler og drønende brag fra sabotage-bomber. Her oplevede 
vi, at en lille syv-års purk, bleg og benovet, mødte op i skolegården 
efter at have set en »stikker« blive skudt ned på Strandvejen — og her 
sad vi sammenbultrede i de mørke kælderrum, da Den franske Skole og 
Shellhuset jævnedes med jorden. Krigen var rykket os nær. Aviser og 
radio meldte om razziaer, dødsdomme, mord. . . Hvor kunne det andet 
end slide på nerverne og gøre dagene til et flimrende virvar af oplevel
ser, der var fyldt med spænding, men også med gru!

Og så kom den 4. maj 1945-—! Hin uforglemmelige aften, hvor det 
store under skete! Danmark var atter frit! — Havde skoleårets første 
måneder været fyldt med bange anelser, så fejedes himlen med eet ren 
— og vi åndede op efter »herrefolket«s kvælertag! — Det var en glad 
og lykkelig skare elever, lærere og forældre, der den 9. maj 1945 sam
ledes til fest-morgensang mellem rød-hvide flag og lysegrønt bøgeløv og 
lyttede til Svend Methlings mandige recitation af Helge Rodes skønne 
ord om det Danmark, hvis frihed vi til evig tid vil værne.

Hine lykkelige, lyse forårsdage — med kærkomne besøg af gamle ele
ver, der vendte hjem fra Sverrig, Frøslev, Vestre, Neuengamme og The
resienstadt, og med korte lynvisitter af raske frihedskæmpere med tre
farvede armbind og med maskinpistol over skulderen — vil i erindrin
gen stå som mild morgensol og tindrende stjerner!

— Men også den røde skole på Svanemøllevej blev for lille, efterhån
den som elevantallet voksede. Ved støtte fra forældre og andre af sko
ens venner og ved forlagsboghandler Steen Hasselbalchs og landsrets
sagfører Sv. E. Kuhns store og uegennyttige arbejde lykkedes det os at 
erhverve det gamle Aurehøj Statsgymnasium. På skolens 11 års fødsels
dag indviede vi vor nye bygning. Arkitekter og håndværkere havde slidt 
i det ferien igennem, for at alt kunne stå klart til at modtage de 270 



elever, der vendte hjem fra en- pragtfuld eventyrsommer, hvor solen så 
at sige havde strålet fra en blå himmel hver evig eneste dag.

Naturligvis frygtede gamle elever, at noget af skolens »særpræg« ville 
dø bort under de store og rummelige forhold. Ville det lykkes at bevare 
hjemligheden fra den hvide villa og den røde borg — når klasseværel
serne blev store og gangene brede? Og ville den personlige omgangstone 
ikke forsvinde, når eleverne ikke længer holdt frikvarter mellem plæ
ner i en blomstrende have og ikke længer kunne hygge sig i små klasse
værelser og dagligstueagtige omgivelser?

Nuvel —! Gamle minder har jo altid en særegen klokkeklang — men 
livet lader sig ikke standse! Og selv om bygningen fik et mere skole
mæssigt præg under de nye forhold, så er det dog til syvende og sidst 
ikke de ydre rammer, der er af afgørende betydning! Også på en asfal
teret legeplads kan der ved forårstid spilles klink og hinkes paradis — 
og ingen tør vel påstå, at de større forhold ikke har skabt arbejdsmæssigt 
bedre kår! — Ikke mindst har sporten nydt godt af forandringen. Mens 
vi før måtte cykle »milevidt« til gymnastiksal og fodboldplads, har vi 
nu hele herligheden liggende på skolens område! — Og ser vi tilbage på 
de fire år, vi har haft til huse på Gersonsvej 43, myldrer også her min
der frem om et skoleliv, der ikke er til at foragte. De årlige julemarke
der svulmede op til uanede dimensioner, mens vor fornemme gymna
stiksal dannede en fuldendt ramme om højskoledage, skoleaftener, baller 
og karnevaller. Og føjes hertil skolefilmen (under Asgar Pedersens dyg
tige ledelse!), den nyanskaffede skoleradio, sportskampene på den grøn
ne sportsplads og alsangstimerne (ikke at forglemme!) — så vil enhver 
vist indrømme, at vi ind mellem de arbejdsprægede hverdage stadig op
lever festlige stunder året igennem, selv om vi udadtil er blevet — »en 
rigtig skole«!

Og hvad er så, når det kommer til stykket, en rigtig skole? Mon ikke 
det er et sted, hvor børn og unge finder sammen i godt kammeratskab 
og føler sig trygge mellem mennesker, der vil hinanden det vel!

TILLID — ARBEJDSGLÆDE — KÆRLIGHED

De ord har været det uskrevne motto over skolen i de femten år, der
gik. — Måtte de lyse over årene, der kommer!

Foröeredelsesklasserne sopper ved Liseleje strand.



Tale ved en juleafslutning.
E t menneskes liv består af grå timer og gyldne nuer. — Vi kender alle 
dette, at hverdagens pligtslid giver os en følelse af at være små uperson
lige hjul i et stort maskineri — men heldigvis har vi også oplevet ufor
glemmelige nuer, hvor vi helt og fuldt er med i det, der sker, og hvor 
sindet fyldes med festligt solskin. — Det kan møde os i en koncertsal, 
mens vi for en stund lever med i tonernes verden — og vi oplevede det 
den 4. maj 1945, da et helt folk rystede lænkerne af sig og åndede ud i 
en stor, befriende glæde — men det kan -også hænde i stille, af andre 
upåagtede øjeblikke, hvor rige kilder pibler frem dybt nede i sindet. 
— Naturelskeren kender det, når han en tåget decemberaften stryger 
forbi en villahave og ser nogle våde grene glimte i skæret fra en lygte 
. . . andre fornemmer det midt i en travl (hverdag, når to mennesker 
mødes i et håndtryk eller et smil ... og atter andre, når de en stille 
hjemmeaften hygger sig -med gamle bøger og breve . . . Lutter gyldne 
nuer, der kaster glans over hverdagen og giver fred i sindet.

Et sådant gyldent NU er — JULEN!
Og her tænker jeg ikke så meget på alle de ydre ting — de grønne 

grangrene, lysene i butiksvinduerne, gaverne, der hober sig op i stuerne 
derhjemme, hyggen, travlheden og alt det andet, der hører dansk jul 
til og som ingen af os ville undvære! — Nej, jeg tænker på selve julens 
indhold. — det, der gør, at vi endnu i 1950 — i rastløshedens og jagets 
århundrede — stopper op midt i det daglige slid og ønsker hinanden 
glædelig jul!

— Det hændte en nat for snart 2000 år siden, at et lille barn blev født 
— svøbtes i klude — og lagdes i en krybbe-------

Hver dag -fødes der hundreder af små -børn verden over — og hver 
gang er underet lige ufatteligt og stort: at et lille nyt menneskevæsen 
kammer ind i tilværelsen og skal vokse op og kæmpe sig frem gennem 
livets gådefulde virvar af sorger og -glæder! — Men intet fødsels-under 
har sat skel i menneskehedens historie som det, der hændte julenat. — 
Malere har fæstnet det til lærredet og digtere har sunget lovsange der
om, hyrder har knælet på deres marker og vismænd vandret ad mile
lange veje for at finde frem til barnets krybbe! Store domkirker er 
hvælvet til ære for julens fyrste — og i gamle danske landsbykirker 
har furede hænder bladet i gulnede bøger og fromme stemmer sunget 
hans pris! — Århundreder igennem har hjerter banket i fryd, når stjer
nen tændtes — og ensomme sjæle har nynnet cm »den yndigste rose«, 
der sprang ud midt i vinterens kulde . . .

Kald det sagn og myter — kald det historisk virkelighed — hver 
efter sin ærlige overbevisning! — men her møder vi noget stort og stille, 
som fylder vort sind med evig undren.

Og dog — julens budskab var intet værd, hvis ikke det stod sin prøve 
i det daglige liv! Hvis ikke den Skønne funklende gulddukat kunne ud
møntes i gangbar mønt!

Men det kan den -også:



Julen har noget at sige os alle — hvad enten vi er 7 eller 17 eller 70! 
—• Den taler til det lille barn, der »danser på moders skød«, og til dren
gen og pigen, der i kammeraternes kreds tilsyneladende kun har jazz og 
film i hovedet, men som i stille stunder har nok at kæmpe med! Den 
taler til far og mor, når de glæder sig over »børnenes skingre julejubel«, 
men også når de har små og store bryderier med de unge og gennem
lever angstfulde øjeblikke, hvor der nok kan være brug for tillid, tilgivelse 
og — tro! Og den taler til den gamle, når han samler livets erfaringer i 
en sum og som slutfacit finder, at — »alt er godt«.!

Julen er nemlig det evige budskab om kærlighedens og mildhedens 
magt. — I en verden, hvor jern og stål og hårdhed og kulde fører det 
store ord, har vi godt af at besinde os og huske på, at der — trods alt! ■— 
er noget, der hedder hjerte! —- Vi har godt af at minde hinanden om, at 
livet først får værdi, når vi efter fattig evne hjælper hinanden med at 
bære byrderne!

Og lad os så kun se virkeligheden og verdenssituationen i øjnene!
Et lille blafrende julelys — det kan synes så spædt og spinkelt over 

for millionhære med maskinkanoner og bombeflyvere — og dog er det 
symbolet på noget evigt — tegnet på, at der er lys forude —• at der midt 
i larmen lyder et stærkt og stille: FRYGT IKKE —! THI SE — JEG 
FORKYNDER JER EN STOR GLÆDE------- !

Tit fristes vi til at glemme, at der midt i hverdagene er hundreder af 
»små forløb«, hvor godhed og smil og kærlige tanker fylder sindet med 
solskin —- små gyldne nuer, der er langt mere livsbekræftende end alle 
de store og stærke slagskygger, der knuger vore tanker.

Lad julen lære os mildhed og godhed, når træet står tændt i hjemmet 
»med lys som fugle på kviste«! Lad julen skænke os tillid og tro, hver 
gang vi møder et lille barn, som kun er glad og endnu ejer den »hjertets 
renhed«, vi andre forliste! Og lad det ikke blot juleaften, men hele livet 
igennem tone i vort sind, at »det barn, som sig glæder fromt og kønt, 
skal aldrig den glæde miste«!

Det lærte mig et barneblik 
— trods vold og verdenskrige — 
at livets dybe grundmusik 
er mildhed uden lige.

Og truer mig et tvivlens gys, 
som gør min tro til skamme, 
— da tænder jeg et julelys 
og knæler ved dets flamme . . .

G. J.



18. AUGUST: På skolens 14-års fødselsdag mødtes vi på den nyasfal- 
terede legeplads, hvor det grimme tørveskur var fjernet og den falde
færdige trælåge erstattet med ny gitterport. — I anledning af fødsels
dagen glædede to skuespillerinder fra Det kgl. Teater — fru Karen Berg 
og fru Inga Schultz — os med oplæsning og sang.

29. AUGUST: Dagen mindedes . . .
SKOVTURENE: Den 12. og den 15. september rullede henholdsvis for

beredelsesklasserne og »de store« i røde turistbiler til Herthadalen, hvor 
vi tilbragte et par hyggelige sensommertimer med røverleg, vipning, dans 
og småture i omegnen. Hjemturen gik over Jyllinge, hvor vi drak den 
traditionelle sodavand. Vejret var lidt blæsende, men tørt.

18. SEPTEMBER: Håndboldkampe med Gentofte Statsskole. — To 
tabte kampe, to vundne og — een uafgjort.

21. SEPTEMBER: For en lyttende forsamling af mellemskoleelever 
fortalte kaptajn Røder om sine farefulde oplevelser på søen under den 
anden verdenskrig.

29. SEPTEMBER: Tænke- og hukommelseskunstneren »professor« 
Vilfrance underholdt og belærte os med sine imponerende præstationer! 
— Sådan hukommelse og koncentrationsevne skulle man bare være i be
siddelse af ved eksamensbordet!!!

9. OKTOBER: Churchill omtaltes ved morgensangen i anledning af 
et besøg i København.

28. OKTOBER: Første skoleaften — med »lejrbåls«-optræden, dans og 
flittigt besøg i fru Holmbergs is- og sodavandsbar!

30. OKTOBER: Kong Gustav mindedes.
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13. NOVEMBER: Den årlige HØJSKOLEDAG — hvor skoledagens timer 
flyver af sted — begyndte med Arne Bertelsens instruktive sangforedrag 
om fædrelandssangen gennem tiderne. — Derpå fulgte en alsangstime, 
som helt stod i efterårets tegn, hvorefter adjunkt, fru Karen Buch fra 
Ordrup Gymnasium fortalte så interessant om amerikanske skoleforhold, 
at mangen elev sad og blev helt misundelig på ungdommen derovre i 
staterne. — Dagen sluttede med, at skuespiller Peter Poulsen — muntert 
og alvorligt — læste op for os. Ham glæder vi os til at høre en anden 
gang! — Ind imellem »timerne« gjorde vi som altid flittigt brug af sang
bogen.

JULEMÅNEDEN: Mens Aviserne bragte foruroligende nyheder om 
atombombetrusler og Koreakrig, tændte skolens yngste pige på julemå
nedens første dag det første lille lys i »trappestagen«. — Årets festligste 
måned havde holdt sit indtog. — Den sære, uforklarlige stemning, der

5. klasse spiller nissekomedie.

altid præger december-morgensangene, steg med dagene — og søndag 
den 10. afholdt vi alle tiders største og righoldigste JULEMARKED! — 
Alle elever var i aktivitet! Forældre, gamle elever og andre gode venner 
mødte trofast op ved boder, tombola og skydetelt! Skolen stod atter på 
gloende pæle. — En særlig tak bør i år rettes til IV mellem A, som 
bragte en helt ny streg ind i det snart gammelkendte billede ved deres 
virkelig dygtige opførelse af »Klods-Hans«, som de under Erik Jacobsens 
fine og forstående instruktion (og digtning!) gjorde til en helt igennem 
firestjernet forestilling. Intet under, at folk stod i kø helt ud på Gersons
vej! Det lille skuespil var afgjort julemarkedets clou! — Den 19. decem
ber spillede 5. klasse NISSEKOMEDIE for deres små og store kamme
rater på vor nyerhvervede scene. — Og så nåede vi frem til JULE
AFSLUTNINGERNE, hvor forældre og elever mødtes i den gransmyk
kede sal og sang julen ind . . .

20. JANUAR: Mens fjerde A vandt den gyldne spore ved »Klods-Hans«, 
rykkede IV mellem B i marken med HUMØRPARADEN — noget helt 
nyt i skolens historie! Uden hjælp fra voksnes side, men ladet med 
energi og hittepåsomhed gik de unge aktører i gang med opgaven og 
gennemførte såvel forestillingen som de praktiske arrangementer med 
dygtighed og præcision. Sketchs og sange vekslede i livlig brogethed og 
høstede fortjent bifald fra den festglade forsamling. En aften, der givet 
også var fire stjerner værdig!

3. FEBRUAR: Fastelavns-lørdag var de smås dag. Udklædte i skønne, 
morsomme, spændende og fantastiske dragter livede de op på legeplad
sen og skolegangene. Realklasserne arrangerede tøndeslagning i gymna-



Frikvarter og håndboldtime.

stiksalen — og mens de små gæve kæmper svang køllerne i drabelige 
slag, stod skolens store elever langs væggene og morede sig kosteligt. 
Dagen endte med et muntert sodavandsgilde i Ribers tegnesal.

20. FEBRUAR: Håndboldkampe mod Gentofte Statsskole. — 3 vundne 
og to tabte kampe. —

24. FEBRUAR: Også i år blev KARNEVALET en stor succes med godt 
humør og festlig stemning fra først til sidst. — Af aftenens underhold
ning bør nævnes en kort opvisning i folkedans og Vibekes solosang.

10. MARTS: I anledning af kongens fødselsdag (11. marts) afholdt vi 
en alsangstime, hvor vi gennemgik året — med en sang for hver måned.

20. MARTS: Påskeafslutning.
9. APRIL: Dagen mindedes. . . .
23. APRIL: IV m og real, hørte i skoleradioen Kjeld Abeils »Melodien, 

der blev væk«.
28. APRIL: Boksekamp i gymnastiksalen — overværet af et talrigt og 

interesseret publikum.
5. MAJ: Danmarks befrielse mindedes i sang og tale i en alsangstime. 
19. Maj: Forårsbal.
SVERI GESTURE: I maj måned har I mellem og III mellem A foretaget 

vellykkede ture til Kulien.
FORSKELLIGT: I årets løb har eksamensklasserne foretaget ekskur

sioner med hr. Steiner som leder. — Endvidere har nogle af de ældre 
klassier aflagt besøg på Teknisk Museum, hos Bing & Grøndahl samt hos 
Galle & Jessen. — Mange af skolens elever har med forældrenes billi
gelse medvirket ved mærkesalg på forskellige »dage«. — 3. og 4. klasse 
har også i år —ved politiets velvilje — modtaget en god og grundig 
færdselsundervisning. — Hovedparten af mellemskolens elever har på 
Skolescenen set »Seks kammerater«, »Sparekassen« og »En spurv i tra
nedans« og på Skolebioen: Pasteurfilmen, »Pimpernel Smith«, »Det gæl
der os alle« og »Yngste mand ombord«. — 5. klasse har i Skolebioen set 
»Tordenskyen«, »Stenblomsten« og »Kongen bød«. — Realklassen har på

Der hinkes paradis og slikkes solskin.



Det kgl. Teater set tre balletter og i Skolebioen »Sorg klæder Elektra«, 
»Hamlet«, »Spøgelset flytter med« og »Kronens perler«. — Endelig har 
mange mellemskoleklasser afholdt hyggelige og muntre »klasseaftener«.

ELEVRÅDSMØDER: Et par gange i årets løb har repræsentanter fra 
de forskellige klasser været samlet til aftenmøder, hvor de frit kunne 
komme frem med kritik og forslag — og i al fordragelighed »snakke 
skole« med skolemesteren.

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

og dens samlinger: Rørhøg (Frank), fugle, ildere (John M.), oldsager 
(Ulrik), røgkasse (Peter Birger), glimmerskifer med granater (Inger R.), 
bøger (Karen Høg), oldsager (Steen M.), egern, skallesluger (Knud S.), 
gevir (hr. Erik Sørensen), basket-ball-spil (Niels Bang), amerikansk 
horn (Bent P.), hjemmebagte kager! (Inger R., Inger L. og Mette B.). — 
For disse — og muligt ikke nævnte — gaver bringer vi skolens hjerte
ligste tak!

Mellemskole- og realeksamen
Følgende elever bestod juni 1950 henholdsvis mellemskole- og realeksamen:
Hanne Angelo, Mette Bang, Bjørn Anker Christensen, Leif Fabricius, 

Hans Hetler, Niels Jensen, Jens Lacoppidan, Inger Langager, Karen 
Lund, Anne Merete Olufsen, Inger Randrup, Aage Adsbøl, Niels Bang, 
Walther Barfod, Per Bergenholz, Brian Bresson, Poul Cantor, Lene 
Drucker, Poul Erik Ehlers, Erling Essie, Flemming Følsgaard, Per Gun
delach, Lisbeth Hammerich, Bent Valentin Hansen, Edda Harboe, Helle 
Houmøller, Ole Nyholm, Jørgen Schwartz-Hansen, Susanne Theil-Jensen, 
Sven Thyregod, Lise Willumsen.

Inge Gudnitz, Jon Gunnlögsson, Ingrid Hein, Kaare Høiaas, Flem
ming Jorst, Gert Kiær, Hanne Preisler Knudsen, John Duus-Christen- 
sen, Poul Lassen, Per Lyhne, John Mellentin, Per Molzen-Nielsen, Inge- 
Lise Petri, Jørgen Prytz, Jørgen Schannong, Ulla Stæger, Erik Øllgaard, 
Adam Hoff. — Teddy Bloch, Claude Bretteville, John Bretton-Meyer, 
Mogens Breyen, Hans Schram, Jette Hansen, Else Jacobsen, Albert 
Jespersen, Dorthe Kjær, Jørgen Land, Lene Meyer-Petersen, Jens Peder
sen, Ib Randrup, Pia Rasmussen, Per Rubow, Marianne Stausgaard, 
Jørn Wildenradt.



SKOLEMÆRKET -
Der står en birk på min faders grav, 

hentet fra barndommens have.
Har livet mødt mig med kamp og krav 
— min barndom var: idel gave!

Gud give, fugle må finde ly 
i birkens glitrende krone 
og ane genskær af villaby 
og forår i løvets tone —

— må vokse frigjort i sol og vind 
og tro på et kald, der kommer — 
— — og flyve bort med et solskins-sind, 
der varsler ungdom og sommer . . .

G. J.

Meddelelser.
SKOLENS LEDER træffes daglig kl. 14-15, men der kan altid tele

fonisk aftales andre tider.
SKOLENS LÆGE: Mogens Krasilnikoff.
GYMNASTIKDRAGT TIL PIGERNE: Mørkeblå jerseydragter, bestå

ende af kittel og benklæder. Fås gennem skolens gymnastiklærerinde. — 
Til udendørs boldspil er tennissko ønskelige.

GYMNASTIKDRAGT TIL DRENGENE: Hvide benklæder og kongeblå 
trøje med lange ærmer. Underskolen: Hvide benklæder og hvid trøje.

SKOLEHUER kan købes i Magasin du Nord (pris kr. 10,50).
SKOLEEMBLEMER (kr. 0,90) kan købes hos hr. Riber. — SKOLE

MÆRKER til gymnastikdragter (kr. 2,05) købes hos fru Johansen.
NB. Bøger og tøj bedes mærket med navn.

SKOLENS TELEFONER: Helrup 4395 (lederen). Helrup 35042 (ele
verne).

FORÆLDRESAMTALER. Forældrene er hjertelig velkommen på sko
len. En samtale om barnet — dets evner, arbejdsmåde og fremtid — vil 
altid være af værdi, såvel for hjemmet som for Skolen.

— Det nye skoleår begynder onsdag den 15. august. —


