
Vivi om skolen.

Min skole hed MAGLEGAARDSSKOLEN og lå - og ligger stadig - på Phisters-
vej i Hellerup.

Det var en ret stor skole med -
tror jeg nok - ca. 800 elever.

Jeg begyndte i 1. klasse i 1938
en uge efter, at jeg var fYldt 6 år,
og ieg glædede mig meget til at
komme i skole, for jeg ville så
gerne lære at læse. Jeg gik i
den samme skole i 10 år og hav-
de den samme klasselærerinde i
al le 10 år.

Maglegaardsskolen er fra
harogså gået der. '

november l gog, og min mor og hendes søskende

Min første læsebog hed SVANEBOGEN, den må have gjort indtryk på mig, for
jeg kan stadig se den for mig, og jeg ville ønske, at jeg havde 9"n -1 

dag. Men
atte bøger i skolen var til låns, ved skoleårets slutning skulle de afleveres og
næste år bruges af en ny klasse.

Skolen var en "realskole", dVS. man kunne afslutte de 10 års undervisning med
realeksamen. Efter de første 5 år i "underskolen", Som det hed dengang, var
man til optagelsesprøVe til mellemskolen, og - hvis man bestod prøven, der
ikke var sæitig svær - startede man så i 1. mellem, nogle afsluttede med
mellemskoleelisamen efter 4. mellem, andre tog realklassen med og fik
realeksamen, som jeg også gjorde. Skolen havde også klasser med såkaldt
"fri mellem", det vaitor de elever, der efter 5. klasse gik i 6., 7. og 8. klasse og
derefter ud af skolen.

Fra 1. til S. klasse havde vi ikke så mange fag, dog lidt flere for hvert nyt
skoleår, men der blev gjoft meget ud af undervisningen, specielt i dansk og
regning. I mellemskoten tiX vi matematik og geometri, fysik, engelsk, året efter
tyjt<, og 2 år senere fransk, som var valgfrit. Så vidt jeg husker, kunne vi
også få latin, men jeg syntes, det måtte være nok med fransk.

Vi fik karakterbøger 3-4 gange om året, og karaktererne var ikke tal som 13-
skalaen idag, men ug ludmærket godt), mg (meget godt), g (godq' tg
(temmelig god$, mOt (måOeligt) og slet. Der blev så tilføjet plus eller minus ved
karakterJrne, altså mg+ og mg./. Det er nogle mærkelige betegnelser, tg blev
absolut ikke regnet stm nogen "temmelig god" karakter. Ved beregning a{
gennemsnitskaåkter ved eksamen brugte man så nogle talværdier, der var 15
for ug og 14 for mg.
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Dengang gik vi i skole også om lørdagen, og det forekommer mig, at vi altid
mødte kl. 8 om morgenen, men der har nok været undtagelser, i hvert fald i de
små klasser. På min vej til skole kom jeg forbi Messiaskirken, og når
kirkeklokkerne begyndte at ringe, var det bare om at tage benene på nakken,
for så kunne man lige nå inden for skoleporten i rette tid ti l den almindelige
opstilling 2 og 2 i lange rækker, der foruentedes at gå stille og roligt op ad den
brede trappe til morgensang. Jeg synes, det var en god tradition med
morgensang, den har jeg savnet i mine egne børns skole.
Vi havde i nogle år - jeg husker ikke hvor mange - en time om ugen i sang, og
der lærte vi de kendte danske sange. I faget religion lærte vi nok salmevers,
men vi sang også salmerne.

Kuglepenne fandtes ikke dengang i 40'erne - i hvert fald ikke i Danmark - så vi
skrev med blyant, og regnestykker og stile, der skulle "skrives ind" og
afleveres, skulle skrives med pen og blæk. Vi havde penneskafter og
forskellige penne til tyk og tynd skrift, og i hjørnet af skolepulten var der et hul
til blækhuset.

Jeg var meget glad,for at gå i skole og troede dengang - naivt - at andre skoler
i Danmark var ligesom min skole, For en del år siden er jeg så blevet klar over
- ved at andre har fortalt om deres skoler - at jeg var meget heldig med min
skole, den var nok efter datidens begreber meget moderne. Den meget brugte
betegnelse "Den sorte skole" med afstraffelser passer ikke på min skole. Jeg
er aldrig selv blevet slået i skolen, men har dog hørt om andre, der har fået
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nogen på kassen, men det var ikke hverdagskost, og jeg har aldrig høft, at
nogen har smagt spanskrør.
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En enkelt oplevelse gjorde stort indtryk på os alle, netop fordi den var så
usædvanlig. I et spisefrikvafter kom en ikke særlig populær lærer hen til en pi-
ge, der sad på en bænk, og gav hende uden forklaring adskill ige lussinger på
begge sider af hovedet. Hele flokken af elever, der stimlede sammen foran
optrinet, var målløse. Læreren var bofte fra skolen i lang tid - sygemeldt?
tvungen orlov? - jeg ved det ikke.

Få skridt fra den ene skolepoft på Phistersvej lå HIK's tennisbaner, og der var
en kiosk med slik! Fristende - men vi måtte ikke forlade skolegården i
frikvartererne uden tilladelse. Men blev sliktrangen for stor, og nogle
småpenge brændte i lommen, så måtte man jo af sted til slikmutter, mens
gårdvagten var optaget andetsteds, Jeg ved ikke, hvorfor gårdvagter har øjne i
nakken, for ret ofte skete det, at gårdvagten stod i porten og modtog eleven
med den netop indkøbte slikpose i hånden. Der var kort proces: Papirposens
indhold med lakridser, bolcher eller andet røg lige ned i kloakristen, der var
lige inden for porten, og den tomme pose blev rakt tilbage til eleven.

Jeg var glad for de fleste af mine lærere, men jeg tror også, at jeg var heldig
med dem, jeg fik, for der var andre klasser, der var knapt så begejstrede for
deres lærere, og jeg havde da også et par undtagelser. Vores fysiklærer
interesserede sig ikke en pind for at lære pigerne i klassen noget - jeg prøvede
et par gange at læse hjemme på lektien, så jeg nærmest kunne den ordret, det
passede ham dårligt, så han hørile mig så bare i noget, der slet ikke stod i
bogen. Jamen så giver man op og bruger sine kræfter på nogle mere
interessante fag.

Vores historielærer var heller ikke ligefrem klassens favorit, hverken
drengenes eller pigernes. Han var cand.mag. i historie og meget vidende, men
ikke dygtig til at lære fra sig og gøre os interesserede i faget. Vi skulle kunne
lektien udenad ordret, og hvis vi ikke, når vi blev hør1, kunne fortsætte med det
rigtige ord, hvor den forrige slap, kunne vi godt synke ned på pulten igen med
hans som regel korte kommentar, der kunne være: 'TAK, det var tilstrækkeligt
fra dig", 'FREMRAGENDE!' eller "du har som sædvanlig ikke læst godt nok
på lektien".

Mine bedste fag var dansk, engelsk, tysk og matematik, og i de fag havde vi
de lærere, jeg var mest glad for, nemlig min klasselærer, Gerda Tamboe, i
dansk og engelsk, Jørgen Andreasen i tysk og Holger Paaskesen i regning og
matematik. Det var også de lærere, der var med klassen i Tivoli ved
afslutningen af vores skolegang efter realeksamen.

Gymnastiktimerne var en dejlig afveksling, jeg tror, vi havde det 2 gange om
ugen, og vi havde mange forskellige aktiviteter. Om sommeren var vi på sko-
lens store fodboldbane, der lå lige uden for porten, drengene spillede fodbold,
pigerne rundbold eller langbold.
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Samme store græsareal blev om vinteren overrislet, så der var skøjtebane, og
så havde vi skøjterne med hjemmefra - og skøjterne dengang var nogle, der
kunne spændes med en nøgle på skistøvlerne. I gymnastiksalen havde vi
selvfølgelig af og til almindelig bøj- og stræk-gymnastik - det var lidt kedeligt -
men også meget redskabsgymnastik, og en vinter dansede vi folkedans og
optrådte med det ved skoleafslutningen det år.

Vi havde sjældent vikarer, men det skete selvfølgelig en gang imellem, og
vikarerne var som regel lærerstuderende. Jeg ved ikke, om klassen havde
været for artig i alt for lang tid, men en eller anden fandt i hvert fald på, at vi
skulle have lidt skæg i vikartimen. Så den dreng, der boede lige over for
skolen, gik hjem og hentede vaskepulver, som vi alle fik lidt af og i løbet af
timen snusede oo i næsen. Resultatet var som forudset - vikaren fik ikke
mange ord indført på grund al 28 konstant nysende elever. For dette påfund
fik klassen en kollektiv straf, en "eftersidning", der betød, at vi alle skulle møde
kl. 7 næste morgen i stedet for kl. 8.

Ved juletid var der traditioner i vores klasse - og sikkert også i andre. En
dygtig tegner, en pige i klassen, tegnede granguirlander på tavlen med 24 lys,
et lys blev "tændt" hver dag, ved at en flamme blev tegnet med kridt. Det var
vores form for julekalender. På den sidste skoledag tør jul var vi - i hvert fald
nogle år - i kirken, hvor der blev optørl krybbespil.

Der er nok mange, der har svært ved at tro, at der var fattige familier i
Charlottenlund og Hellerup, men det var der dengang, og et år i mellemskolen
var min klasse udvalgt ti l at uddele julekurve til de såkaldt "mindrebemidlede
familied' i området, Vi gik 2 sammen, det tog hele aftenen en eller to dage lør
jul, det var mørkt og koldt, kurvene var tunge af den gode mad - men det var
utrolig dejligt at opleve, hvor glade modtagerne var for de ting, vi kom med.

En anden god tradition, vi havde i de større klasser, var teaterforestillinger
gennem DANSK SKOLESCENE, som man meldte sig til i staften af skoleåret.
Så vidt jeg husker, kostede det noget, men nok ikke så meget. I løbet af
vinteren fik vi så billetter til et par forestillinger på Det Ny Teater, og vi tog af
sted i samlet flok med toget til København. Jeg kan desværre ikke huske,
hvilke skuespil vi så, men mener det bl.a. har været Holberg-stykker. Til
gengæld kan jeg endnu se for mig den mand, der stod på scenen, da alle var
kommet på plads, med en sort bog højt hævet i hånden. Han behøvede ikke at
sige noget, vi vidste efterhånden, at det betød: "Så tier I stille, nu begynder fo-
restillingen".

| 1948 sluttede min skolegang med realeksamen, som langt de fleste i klassen
også tog. Nogle få fortsatte i gymnasiet - det var ikke almindeligt dengang,
som det er i dag, at man tog studentereksamen. Jeg ville meget gerne i
gymnasiet, min dansk/engelsk lærer syntes, at jeg skulle tage den sproglige
linie, og min matematiklærer at jeg skulle tage den matematiske, men jeg
måtte ikke komme igymnasiet.
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