Vivi om skolen.
og lå - og liggerstadig- på PhistersMinskolehed MAGLEGAARDSSKOLEN
vej i Hellerup.
Detvar en ret storskolemed trorjeg nok- ca. 800 elever.
Jeg begyndtei 1. klassei 1938
en ugeefter,at jeg varfYldt6 år,
og ieg glædedemig megettil at
kommei skole,for jeg ville så
gerne lære at læse. Jeg gik i
densammeskolei 10 år og havi
de den sammeklasselærerinde
alle10 år.
er fra novemberl gog, og min mor og hendessøskende
Maglegaardsskolen
harogsågåetder. '
den må havegjortindtrykpå mig,for
Minførstelæseboghed SVANEBOGEN,
jeg
villeønske,at jeg havde9"n dag. Men
jeg kan stadigse den for mig,og
-1
attebøgeri skolenvar til låns,ved skoleåretsslutningskullede afleveresog
næsteår brugesaf en ny klasse.
med
dVS.mankunneafsluttede 10 års undervisning
Skolenvar en "realskole",
Somdet hed dengang,var
Efterde første5 år i "underskolen",
realeksamen.
hvis
man bestodprøven,der
og
til mellemskolen, man til optagelsesprøVe
ikke var sæitigsvær - startedeman så i 1. mellem,nogle afsluttedemed
efter 4. mellem,andre tog realklassenmed og fik
mellemskoleelisamen
som jeg også gjorde.Skolenhavdeogså klassermed såkaldt
realeksamen,
"fri mellem",det vaitor de elever,der efter5. klassegik i 6., 7. og 8. klasseog
derefterud af skolen.
Fra 1. til S. klassehavdevi ikke så mangefag, dog lidt flere for hvert nyt
specielti danskog
skoleår,men der blev gjoft megetud af undervisningen,
geometri,
engelsk,åretefter
fysik,
tiXvi matematikog
regning.I mellemskoten
tyjt<,og 2 år senerefransk, som var valgfrit. Så vidt jeg husker,kunnevi
ogsåfå latin,menjeg syntes,det måtteværenok medfransk.
var ikketal som 133-4 gangeom året,og karaktererne
Vi fik karakterbøger
skalaen idag, men ug ludmærket godt), mg (meget godt), g (godq' tg
og slet.Der blevså tilføjetplusellerminusved
god$,mOt(måOeligt)
(temmelig
tg blev
altsåmg+ og mg./. Det er noglemærkeligebetegnelser,
karakterJrne,
absolutikke regnetstm nogen"temmeliggod" karakter.Ved beregninga{
der var 15
ved eksamenbrugteman så nogletalværdier,
gennemsnitskaåkter
for ug og 14 for mg.
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Denganggik vi i skoleogsåom lørdagen,og det forekommermig, at vi altid
mødtekl. 8 om morgenen,
mender har nokværetundtagelser,
i hvertfald i de
små klasser. På min vej til skole kom jeg forbi Messiaskirken,
og når
kirkeklokkerne
begyndteat ringe,var det bareom at tagebenenepå nakken,
for så kunneman ligenå indenfor skoleporten
i rettetid til den almindelige
opstilling
2 og 2 i langerækker,derforuentedes
at gå stilleog roligt op ad den
brede trappe til morgensang.
Jeg synes, det var en god traditionmed
morgensang,
den harjeg savneti mineegnebørnsskole.
Vi havdei nogleår - jeg huskerikkehvormange- en timeom ugeni sang,og
der lærtevi de kendtedanskesange. I fagetreligionlærtevi nok salmevers,
menvi sangogsåsalmerne.
Kuglepenne
fandtesikkedengangi 40'erne- i hvertfald ikkei Danmark- så vi
skrev med blyant, og regnestykker
og stile, der skulle "skrivesind" og
afleveres,skulle skrives med pen og blæk. Vi havde penneskafterog
pennetil tyk og tyndskrift,og i hjørnetaf skolepulten
forskellige
var der et hul
til blækhuset.
Jeg var megetglad,forat gå i skoleog troededengang- naivt- at andreskoler
i Danmarkvar ligesomminskole,Foren del år sidener jeg så blevetklarover
- ved at andrehar fortaltom deresskoler- at jeg var megetheldigmed min
skole,denvar nok efterdatidensbegrebermegetmoderne.Den megetbrugte
passerikkepå min skole.Jeg
"Densorteskole"med afstraffelser
betegnelse
er aldrigselvblevetslåeti skolen,menhar dog hørtom andre,der har fået
"ii
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nogenpå kassen,men det var ikke hverdagskost,
og jeg har aldrighøft, at
nogenhar smagtspanskrør.
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En enkeltoplevelsegjordestort indtrykpå os alle, netopfordi den var så
usædvanlig.
komen ikkesærligpopulærlærerhentil en piI et spisefrikvafter
ge, der sad på en bænk,og gav hendeudenforklaring
på
lussinger
adskillige
beggesideraf hovedet.Heleflokkenaf elever,derstimledesammenforan
optrinet,var målløse.Lærerenvar bofte fra skoleni lang tid - sygemeldt?
tvungenorlov?- jeg ved det ikke.
Få skridtfra den ene skolepoftpå Phistersvej
lå HIK'stennisbaner,
og der var
en kiosk med slik! Fristende- men vi måtte ikke forladeskolegårdeni
frikvartererneuden tilladelse.Men blev sliktrangenfor stor, og nogle
småpengebrændtei lommen,så måtteman jo af sted til slikmutter,mens
gårdvagten
var optagetandetsteds,
Jegved ikke,hvorforgårdvagter
har øjnei
gårdvagten
porten
nakken,for ret ofte skete det, at
stod i
og modtogeleven
med den netopindkøbteslikposei hånden.Dervar kort proces:Papirposens
indholdmed lakridser,
der var
bolcherellerandetrøg ligened i kloakristen,
ligeindenfor porten,og dentommeposeblevrakttilbagetil eleven.
Jeg var gladfor de flesteaf minelærere,menjeg tror også,at jeg var heldig
med dem,jeg fik, for der var andreklasser,der var knaptså begejstrede
for
jeg
deres lærere,og
havde da også et par undtagelser.
Vores fysiklærer
interesserede
sig ikkeen pindfor at lærepigernei klassennoget- jeg prøvede
et par gangeat læsehjemmepå lektien,så jeg nærmestkunnedenordret,det
passedeham dårligt,så han hørilemig så bare i noget,der slet ikke stod i
bogen. Jamen så giver man op og bruger sine kræfterpå nogle mere
interessante
fag.
Vores historielærervar heller ikke ligefrem klassens favorit, hverken
i historie
drengenes
ellerpigernes.
Hanvarcand.mag.
og megetvidende,men
ikkedygtigtil at lærefra sig og gøreos interesserede
i faget.Vi skullekunne
lektienudenadordret,og hvisvi ikke,nårvi blevhør1,kunnefortsættemeddet
rigtigeord, hvorden forrigeslap,kunnevi godtsynkened på pultenigenmed
hanssom regelkortekommentar,
der kunnevære:'TAK, det var tilstrækkeligt
fra dig",'FREMRAGENDE!'
ikkelæstgodtnok
eller"du har som sædvanlig
på lektien".
Minebedstefag var dansk,engelsk,tysk og matematik,
og i de fag havdevi
jeg
glad
de lærere,
var mest
for, nemligmin klasselærer,
GerdaTamboe,i
danskog engelsk,JørgenAndreaseni tyskog HolgerPaaskesen
i regningog
matematik.Det var også de lærere,der var med klassen i Tivoli ved
afslutningen
af voresskolegang
efterrealeksamen.
jeg tror,vi havdedet 2 gangeom
Gymnastiktimerne
var en dejligafveksling,
ugen,og vi havdemangeforskellige
aktiviteter.Om sommerenvar vi på skolensstorefodboldbane,
der lå ligeudenfor porten,drengenespilledefodbold,
pigernerundbold
ellerlangbold.
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og
så der var skøjtebane,
Sammestoregræsarealblevom vinterenoverrislet,
så havdevi skøjternemed hjemmefra- og skøjternedengangvar nogle,der
havdevi
I gymnastiksalen
kunne spændesmed en nøgle på skistøvlerne.
selvfølgelig
af og til almindeligbøj-og stræk-gymnastik
- det var lidtkedeligtog en vinterdansedevi folkedansog
men også megetredskabsgymnastik,
det år.
optrådtemeddet ved skoleafslutningen
en gang imellem,og
Vi havdesjældentvikarer,men det skete selvfølgelig
Jeg ved ikke, om klassenhavde
vikarernevar som regel lærerstuderende.
væretfor artigi alt for langtid, men en ellerandenfandti hvertfald på, at vi
skullehave lidt skæg i vikartimen.Så den dreng,der boede lige over for
som vi alle fik lidt af og i løbetaf
skolen,gik hjem og hentedevaskepulver,
timen snusedeoo i næsen.Resultatetvar som forudset- vikarenfik ikke
mangeord indførtpå grundal 28 konstantnysendeelever.For dettepåfund
der betød,at vi alleskullemøde
fik klassenen kollektivstraf,en "eftersidning",
kl.
8.
i
for
kl. 7 næstemorgen stedet
Ved juletidvar der traditioneri voresklasse- og sikkertogså i andre.En
på tavlenmed24 lys,
dygtigtegner,en pigei klassen,tegnedegranguirlander
et lys blev"tændt"hverdag,ved at en flammeblevtegnetmed kridt.Det var
På den sidsteskoledagtør jul var vi - i hvertfald
voresform for julekalender.
nogleår - i kirken,hvorder blev optørlkrybbespil.
Der er nok mange,der har svært ved at tro, at der var fattigefamilieri
og et år i mellemskolen
mendetvar der dengang,
og Hellerup,
Charlottenlund
til de såkaldt"mindrebemidlede
var min klasseudvalgttil at uddelejulekurve
gik
det
tog
hele
aftenenen ellerto dagelør
2 sammen,
familied'i området,Vi
jul, det var mørktog koldt,kurvenevar tungeaf den godemad - men det var
var for de ting,vi kommed.
utroligdejligtat opleve,hvorglademodtagerne
En anden god tradition,vi havdei de størreklasser,var teaterforestillinger
gennemDANSKSKOLESCENE,
som man meldtesigtil i staftenaf skoleåret.
Så vidt jeg husker,kostededet noget,men nok ikke så meget.I løbet af
på Det Ny Teater,og vi tog af
vinterenfik vi så billettertil et par forestillinger
sted i samletflok med toget til København.Jeg kan desværreikke huske,
Til
hvilke skuespilvi så, men mener det bl.a. har været Holberg-stykker.
gengældkanjeg endnuse for migden mand,der stodpå scenen,da allevar
kommetpå plads,meden sortboghøjthæveti hånden.Hanbehøvedeikkeat
at det betød: "Såtier I stille,nu begynderfosigenoget,vi vidsteefterhånden,
restillingen".
som langtde flestei klassen
| 1948sluttedemin skolegangmed realeksamen,
også tog. Noglefå fortsattei gymnasiet- det var ikke almindeligtdengang,
Jeg ville meget gerne i
som det er i dag, at man tog studentereksamen.
jeg
gymnasiet,min dansk/engelsk
lærersyntes,at
skulletage den sproglige
men jeg
at jeg skulletage den matematiske,
linie, og min matematiklærer
måtteikkekommeigymnasiet.
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