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Sunt qui dicant
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 4. Torsdag den 4. Maj 1916. 2. Aarg.

„Højskamling.”
—o—

Højskamlings Formand forsøgte i sidste Nummer af „Sunt 
qui dicant" at forsvare Foreningen for et velbegrundet Angreb, 
men er sluppet temmelig uheldigt fra det. Hvad Hr. „W“ mener, 
naar han siger, at Formanden ikke havde udbedt sig Ind
senderens Samtykke til at afholde Foredraget, er ikke godt at 
vide, da „Indsenderen,“ som han selv sagde, ikke er Medlem af 
Højskamling, men kan forsvare Diskussionsklubben; det har iøvrigt 
ikke Spor Forbindelse med Angrebet. Hr „W“s Lignelse med 
de „socialistiske Repræsentanter, der holder Foredrag om Kapita
listerne“, er afgjort umuligt, og vidner i høj Grad om, at „W“ 
aldrig har hørt et saadant Foredrag. Selfølgelig vil en „socialistisk 
Foredragsholder“ aldrig give sig til at tale alene om, hvordan 
Kapitalisterne har det, hvordan deres Huse er, hvad de læser og 
spiser o. s ,v. Nej, han vil sammenligne Kapitalisterne med de 
„ulykkelige“ Arbejdere eller fortælle om deres Undertrykkelser af 
Arbejderne. — Se, havde Foredragsholderen sammenlignet tyske 
Forhold med sønderjydske, eller havde han fortalt om Tyskernes 
Undertrykkelser i Sønderjylland, saa havde der ikke været noget 
at indvende mod Foredraget; men han nævnede ikke Sønder
jylland eller Sønderjyder en eneste Gang.

Vel var der ikke Diskussion ved Mødet, skønt der i aller 
højeste Grad kunde trænges til det, for at Foredragsholderen 
kunde faa rost sit glimrende, højst oplysende Foredrag. Der holdes 
jo ogsaa oplysende Foredrag i Diskussionsklubben, og her burde 
Foredraget have været holdt, selv om Foredragsholderen saa ikke 
var sluppen med en lille, mild Kritik af Formanden alene.



Til Slut maa jeg bemærke, at det glæder mig at min Artikel 
har virket, og at det forundrer mig, at der er nogle, som vil være 
Medlem af „Højskamling“, der er saa mærkelig indrettet, at en 
eneste som en østerlandsk Despot raader for alt; kun Hr. For
manden har noget at sige, og han kan endogsaa ødelægge det 
hele, uden at de andre Medlemmer kan forhindre det: han styrer 
ubegrænset et helt Aar.

X- *•X-
Det er beklageligt, saa meget Højskamling er gaaet tilbage 

med H. t. Medlemmernes Kvantitet og Kvalitet. Det var et meget 
barnligt Publikum, der var til Stede ved sidste Møde. Der staar 
i § 2 „at vække og understøtte Interessen for Sønderjylland blandt 
den danske Latinskoleungdom“. — Latinskoleungdom — det er 
et meget stort Begreb. De smaa Gutter fra 1. Forberedelse er 
maaske ogsaa Medlemmer? I hvert Fald var Medlemmerne ved 
sidste Møde lige saa barnagtige, som de.

Min Mening og mit Raad er, at Foreningen bliver ophævet, 
og at der dannes en Forening med samme Navn, samme Formaal 
og forøvrigt ogsaa samme Love blot med nogle Tilføjelser og 
Forandringer om Mødepligt, Aldersgrænse og Generalforsamlinger 
med særligt Henblik paa Valg af Bestyrelse, da denne optræder 
alt for enevældigt. H. P. Nyborg

Svar: Det havde været rart, om den ærede Indsender
havde haft en bedre Viden, førend han offentliggjorde en saadan 
Artikel, thi han lader ikke til at vide, at der ved Formandsskiftet 
vil blive indført Reformer i „Højskamling“, men som paa Grund 
af det sene Tidspunkt først vil blive gennemført til næste Skole- 
aar. Arnold Kristensi n.

Fodbold«
— o -

Maa jeg have Lov til at stille et Par Spørgsmaal til „Sunt 
qui dicant“s Sportsmedarbejder; det er, saa vidt jeg ved, Hr. H. 
P. Nyborg.

Er det Meningen, at Haslev Gymnasiums Kamphold skal 
spille mod andre Skoler? I saa Fald, hvorfor bliver der da ikke 
trænet? Vort Kamphold har i Aar, saa vidt jeg ved, ikke været 



fuldtalligt til nogen Træning. Følgen bliver, at Gymnasiets Hold 
møder til Kamp lige saa uforberedt som Haslev Bys Hold gjorde 
for nogen Tid siden i Næstved. Og dér saa man jo, hvordan det 
gik, selv om Hr. Nyborg spillede „glimrende". Er det Meningen, 
at det skal gaa Skolens Hold ligesaa?

Jeg kunde tænke mig, at Nyborg vilde svare, at Semina
risterne ikke kan spille med os; men kan vi da ikke spille selv 
uden at have Seminaristerne til Barnepiger?

Er der da ikke Fodboldinteresserede nok paa Haslev Gym
nasium?

Jeg synes, at Hr. Sportsmedarbejder og Kampholdspiller 
H. P. Nyborg burde interessere sig lidt mere for denne Sag.

C. n.

Gymnastikopvisning
—o

Der har siden Skolebladet sidst udkom været to Gymnastik
opvisninger der aabenbarede, at der her paa Skolen findes en 
Mængde dygtige Gymnaster, hvilket vi naturligvis nok kunde 
formode, da vi vidste at begge Hold havde en fortrinlig Ledelse.

De ældre Drenge - eller de unge Herrer — glimrede især 
ved den store Ensartethed, hvormed alle Øvelserne, især de for
beredende, blev udført; og det var desuden en Fornøjelse at se, 
at alle, selv de, der havde tynde Arme og krogede Knæ, gjorde 
alle Øvelserne med saa stor Akkuratesse, at Hjertet hoppede 
af Glæde i Livet paa de overmaade talrige Tilskuere.

Særlig Svanehoppet vakte vild Jubel, — man befandt sig 
omtrent som i en Dyrehave. Nogle sprang virkelig som store 
Svaner eller rettere fløj som store Svaner, let og elegant. Det 
var dog heldigvis kun faa, der udførte Springet saaledes, ellers 
vilde det naturligvis have virket altfor kedeligt Derfor var der 
nogle, som i Stedet for sprang som Løver med en saa beundrings
værdig Kraft at de trykkede den „stærke" Mand, som tog imod 
dem, helt ind til Væggen. En kom dundrende som en Bjørn paa 
Bagben, nogle sprang som Frøer, og ikke helt faa gjorde vel
lykkede Forsøg paa at ligne Skruptudser. Forøvrigt fortjener 
Gymnastiklæreren, hvis Cykleklemmer forresten klædte ham godt, 
Ros for sin høje, klare, gennemtrængende,letforstaaelige Kommando.

Alt i alt en glorværdig Opvisning.
Hvad de unge Damers Opvisning angaar, er der ogsaa her 

kun godt at sige. Alle Øvelserne var præget af kvindelig Lang- 
omhed og Ynde; og vel gjorde Drengene de forberedende Øvel

ser udmærket, men Pigerne gjorde dem bedre, og de var saa 
sglade for dem, at de næsten ikke gjorde andet.



j, Sorn en Forfriskning oven paa Gymnastikken virkede Sang
legene. Dog burde Lærerinden have overtænkt, om disse svenske 
Lege ikke er for anstrængende for danske (maaske særlig sjæl
landske) Piger, de svedte og pustede i hvert Fald stærkt, medens 
de dansede dem, og jeg har hørt flere af de kvindelige Gymnaster 
klage over Træthed og Værk i Lemmerne flere Dage efter Op
visningen; og jeg ved, at fra selve Gymnastikken kan det ikke 
stamme.

Der afsluttedes med fritstaaende Øvelser og Vuggegang, som 
for nogles vedkommende viste, at de dansede „fortrinlig Boston”.

Der han været endnu to Opvisninger, som varde „Voksnes“ 
en miniature. ■

Disse to „Mindreudgaver“ viste, at der ogsaa i Fremtiden er 
god Grund til at forvente god Gymnastik paa Haslev Gymnasium.

Ns.* w X-
Det var en Overraskelse, Fru Lambertsen bød paa den 4. 

Alle Tilskuerne blev virkelig forbavsede over det store Pigehold. 
Det frembød et smukt Hele, og de staaende Øvelser blev udført 
med en „Præcision“ og „Akkuratesse“, som ingen af Drenge
holdene havde. Der var dog een Fejl, som blev begaaet af næsten 
alle, en Fejl, der lod til at være temmelig godt indgroet ved lang 
Øvelse, og det var Kropbøjningerne bagud. Enhver Gymnast ved, 
at man skal bøje i øverste Del af Ryggen; næsten alle de 
unge Damer bøjede i Lænden. Redskabsøvelserne var ikke saa 
gode, dog virkede Krophævningen ved Bommen meget fixt saa- 
vel som de plastiske Øvelser.

Hvor smukt det end var med Trapperne, saa virkede det 
dog noget søgt, næsten latterligt, og mangt et Smil saaspaaTil- 
skuernes Ansigter. „Rejsen til Stokholm“ er en munter og for
nøjelig Leg, men gjorde vist ikke den ønskede Virkning, man 
fik Indtryk af en umaadelig Barnlighed hos de unge Damer, — 
men, det var maaske ogsaa Hensigten.

.. Nu kommer Langboldsæsonen, og da der er Emner til gode 
Langboldspillere, vil vi henvende os til Skolen om at foranstalte 
Langb.oldkampe for de unge Piger, ligesom der ordnes Fodbold- 
kampe^for Drengene.

Konversationsleksikon.
Til Hjælp for nye Elever.

Klokkeringning — Frikvarter.
Bankning paa en Blikkasse Timen begynder 
Flid — Seks
Dovenskab — O.
Urolighed — Kontortur
Snakken i Timerne — Anmærkning
Næsvished — do. -F Kontortur



I sidste Minut.
-O —

Uha, tænker man uvilkaarligt, naar man om Aftenen ser 
paa sit Skema, at man skal have Time Kl. 8, „det var tidligt, og 
endnu mangler jeg den sidste Side Tysk, for slet ikke at tale 
om Matematikken, jeg aner ikke, hvad, det handler om.“

Og med en daarlig Samvittighed gaar man i Seng efter at 
have stillet Vækkeuret til at vække for fuld Kraft, saa sent, som 
det paa nogen mulig Maade kan lade sig gøre. Om Morgenen 
vaagner man forskrækket ved den hæftige Ringning, man kunde 
absolut godt sove en Time endnu. Naa, 5 Minutter kan man nok 
blive liggende, man kan jo læse imens Naturligvis falder man i 
Søvn over Bogen og vaagner først, ganske kort Tid før man skal 
være paa Skolen. I en forfærdelig Fart kommer man op, og efter 
at man har klædt sig paa paa den mindst mulige Tid, griber 
man de Bøger, der ligger nærmest i Haab om, at det er de rig
tige, og styrter af Sted, muligvis har man faaet Tid til at stoppe 
et Stykke Mad i Munden, ellers maa man sulte til Kl. 12.

Hvis du, min kære Læser, hører til dem, der aldrig har lidt 
de Kvaler, der er uundgaaelige, naar man er kommet for sent 
op, og saaledes aldrig har set, hvordan Byen ser ud 13 Minutter 
over 8, saa raader jeg dig til at staa tidlig op en Morgen, du 
skal møde Kl. 9, thi det Skuespil, der da oprulles for dine Øjne 
er det nok værd at være Tilskuer til.

Man styrter altsaa af Sted med flagrende Ulster, medens 
man forgæves søger at knappe sine Handsker (for Resten burde 
Handsker ganske afskaffes paa den Tid af Døgnet, de volder 
kun Ulejlighed, og man faar dem dog aldrig rigtig paa). Alle, 
større og mindre, styrter af Sted. Begynderen (i at komme i sid
ste Øjeblik) vil blive forundret ved at se en saadan Forvirring i 
en ellers saa fredelig By. Nu forbavses man ikke mere, man væn
ner sig til a't. — Snart ser man Frk. Bagger i det fjerne. Man 
standser og venter, dels for at puste ud, dels for at faa en at 
følges med og senere være to til at dele de Skænd, der vanker, 
hvis man kommer for sent. Endnu før man naar Hjørnet, ser 
man en stor mørk Klump komme oppe paa Ringstedvej. Efter- 
haanden som den rykker nærmere, opløser den sig i flere Styk
ker, og man ser de 5-6 Søskende Davidsen — saa ved man, at 
nu gælder det.

Endelig naar man Skolen, i heldigste Tilfælde lige inden 
det ringer. (En Ting, der for Resten har bevirket, at det har været 
vanskeligt for I. G.s Medlemmer at komme i rette Tid, siden de 
har byttet Klasse med 4 ML, er de mange Trapper. Det halve 
Minut, det tager at komme op ad dem, tager endnu ingen i Be
tragtning.)

Forpustet træder man ind i Klassen. Læreren er der allerede 
(i Reglen da, hvis han da ikke ogsaa kommer en Smule for sent, 
hvad der jo undertiden kan hænde). Man er stolt og lykkelig 



over at have naaet det, man betinder sig i den syvende Himmel 
men pludselig dumper man ned — Matematikken og den sidste 
Side Tysk?! V.

W

Hr. Redaktør!
Vær saa venlig at optage følgende i Deres Blad.
Det har forbavset mig meget at se to af II. G.s kvindelige 

Elever sidde og læse Familiejournalen i Spisefrikvarteret. Jeg 
synes, at de skulde være saa voxne, at de følte sig hævet over 
at læse det, dette Blad indeholder. Det glædede mig meget, at 
det ved sidste Diskussionsmøde udtrykkelig blev slaaet fast, baade 
af Hr. Pastor Kildeby og af alle de tilstedeværende, at vedkom
mende Ugeblad kun var for Børn og barnlige Sjæle, men det 
kan jo være, at de to kvindelige Elever er Børn! Naa, ja, saa 
siger jeg ingen Ting

Med Tak for Optagelsen tegner jeg mig som Deres B. X.

Har De hørt —
at Realklassen regner sig for den roligste Klasse i Stueetagen. 
I Sandhed ubegribeligt for os fra IV. M. og II. G., da vi i de 
første fem Minutter af hver Time aldrig kan høre andet end Støj 
fra Realklassen.
at i 4. M.s Tysk- og Matematiktimer er Udgang tilladt, derimod 
ikke Indgang.
at Kluns klarede en Bold den 27/4, og at Preuss rørte samme.
at de først udsprungne Bøgeblade blev os overrakt af Jørgen 
Kristiansen I. M.

Modtaget i sidste Sekund!
Har De hørt, at en skolerejsende Pige fra 5. Underklasse for
talte en Lærerinde, at Stenbideren lever i Skoven. Som bekendt 
er Stenbideren en Fisk og lever i Vandet.

Atter den kvindelige Uvidenhed!
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Haslev Kiosk
ved Alfred Moller.

Stort Udvalg i Cigarer, Cigaretter, 
Piber og Tobakker samt Postkort, 
Bøger, Blade, Stokke, Portemonæer 

Cigar- og Cigaretetui».
Telefon 270. (Samtalestation.)

Lingeri. 
Sports=Fodtøj. 

Skræderforretningen 
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen-Skree.
Skotøjshuset. >»»»^ w Haslev største Skotøjs.Etablissement.W Enestaaende Udvalg. «
A Reparationer udføres prompte.

*>»»» Hertz. Ä



Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedste.

Dæk, Slanger, alle Reservedele billigst. 
Tennis-Rachets og Bolde.

N. Johannessen, Haslev.

Hjemmelavet Konfekt 
anbefales, samt de fineste Choko
lader. Orison, Haukeli, Lindt og 
Cloetta. The, Kiks og hjemmelavede 
Smaakager ira Karen Wnlff.

IH. Hnnch, 
Tlf. 288 Haslev. Tlf 288

Den bedste Sko.lecykle er 
Hamlet eller Kuréer, 
da de forener Lethed og Styrke. 
Alle Reparationer udføres bedst 
og billigst hos

A. P. Egerrup.

Udvalg af friske, fyldte

Dessert=Chokolader
fra Anthon Berg m. fl. findes altid hos

M. Sørensen, Haslev Materialhandel.

Støt de Averterende!
Husk 

æ Lauritz Smiths Boghandel, 
Haslev. Telefon 8.

dionéitor
Daglig frisklavet 

Konfekt, Chokolade, 
etc

Vestergade, 
Haslev.

Telefon 132.

Trykt i Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.


