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Sunt qui dicant.
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 5. Torsdag den 18. Maj 1916. 2. Aarg.

Majfesten.
-0 —

Med herligt Vejr oprandt Dagen, som vi alle havde glædet 
os saa meget til. Nogle „Store“ mente jo nok de foregaaende 
Dage, at de var lidt for store, men de tog deres Ord i sig, da 
de kom hjem. Fornøjelig fra først til sidst var Turen.

Fortroppen med Majgrevinden.

Det var et langt Tog, der drog ud af Skolegaarden, efter 
at der var holdt en kort Andagt. Ad Ringstedvej, Vestergade, 
Jernbanegade og Sofiendalsvej marcheredes til den smukke Heste
have. Smuk var Skoven, klædt i sin lyseste Dragt, og kønt lød 
Musiken under det hvælvede Loft.

Saa snart Bestemmelsesstedet var naaet, kom Udflugtens 
Glansnummer, hvad nogle mente, der blev spist - og drukket, og 
strax efter begyndte Drengene paa deres lidt voldsomme Røver



leg, som ikke gik helt af uden „braadne“ Pander og revne Lom
metørklæder, medens Pigerne begyndte paa deres velkendte „pla
stiske Øvelser“. Latter og fornøjede Udbrud hørtes fra alle Sider, 
og det var med Soig, vi maatte bryde op derfra, efter at have

Bagtroppen af Majtoget.

sunget nogle Fædrelandssange, hvor en urimelig Masse af Læ
rere og Elever blottede sig med Hensyn til Ordene i disse Sange 
og Rækkefølgen af Versene. Saaledes blev der sunget tre for
skellige Vers paa en Gang, for ikke at tale om visse unge Men
nesker, der tog en Linie fra hvert.

Det vigtigste kom til sidst, Kaaringen af Majgrevinden, 
Grever og Baroner. Ingeborg Engeli blev den udvalgte, og hun 
lignede en lille Engel, som hun sad paa Rektors Skulder. Kristen 
Weibel, alm. kaldet „Grisen“ (i god Betydning), samt Arnold 
Kristensen, ogsaa kaldet „Nolle“ (kun Matematiker), blev Baroner, 
og Kaj Jenssen, H P. Nyborg, Niels Tybjerg og Georg Ulrich 
blev det overdraget at bære Majgrevinden. — Efter nogen Tids 
Tøven satte „den levende Skov“ sig i Bevægelse og drog mod 
Haslev. Rektor havde ordnet det saadan, at ogsaa vore syge fik 
et Pust af Majfesten, idet Toget under klingende Spil drog forbi 
Sygehuset og ned gennem Jernbanegade, hvor Kameraerne 
ustandselig klikkede — Ved Jernbanen blev der gjordt Holdt, 



og Majsangene blev sunget. Nydeligt lød det med de mange, 
glade Barnestemmer iblandet Brummen og Klokkespil. Rektor 
talte kort, og et Leve blev udbragt for Haslev By, hvorpaa Toget 
atter skred frem mod Skolegaarden. Her holdt Rektor sin Tale 
og brækkede Ferien og Riset.

Festen var forbi for denne Gang, men en anden og for- 
baabentlig lige saa god Fest venter os næste Aar. „Sunt qui 
dicant“ vil gerne bringe Rektor en Tak fra dets Abonnenter, ihu
kommende det gamle Ord: „Bedre sent end aldrig“.

„Højskamlmg.”
—o—

Det er utroligt, saa energisk den Hr. Indsenderen af Høj- 
skamlings-Artiklen i Blad Nr. 4 er, han tror sikkert ikke selv, 
at han er tabt bag af en Vogn, hvad han desværre er; han ind
vikler sin lille Barnehjerne alt for meget i politiske Sager, saa at 
det tilsidst løber rundt. Ja, han er endogsaa i Stand til at sige, at 
Hr. „V.“ aldrig har hørt et saadant Foredrag. Det var jo meget 
godt, om denne Hr. Indsender til hvert Skoleblad kunde indsende 
Klager over „Højskamling“, saa at Bladet paa den Maade kunde 
blive fyldt. At Indsenderen af denne Artikel slet ikke viser Spor 
af Fædrelandskærlighed er tydeligt. Jeg synes, at Hr. Indsenderen 
nu snart skulde sætte Slaa for sine kraftige Artikler mod „Høj
skamling“, saa kan han om ikke andet fortsætte næste Aargang, 
da „Højskamling“ ihvert Fald vil fortsætte næste Skoleaar.

Desuden vil jeg meddele Hr. Indsenderen, at hans Artikel 
ikke har gjort synderlig Virkning paa vore Medlemmer; vi var 
64 Medlemmer fra Begyndelsen og er nu 62. Jeg synes, det 
vilde være sørgeligt, om den danske Ungdom var saadan imod 
sønderjydske Foreninger som Indsenderen. Det kan ikke nægtes, 
at det var et meget „barnligt Publikum“, der var til Stede ved 
vort sidste Møde, som Hr. H. P. Nyborg skriver i sin Artikel, 
men han kan jo godt have Grund til at skrive dette, da det jo 
for største Delen var Medlemmer fra 2. Gymnasieklasse, som var 
til Stede; det kan jo ikke nægtes, at disse undertiden er lige saa 
barnagtige, som de smaa Gutter fra 1. Forberedelsesklasse. W.

Hermed ser vi os nødt til at afbryde videre Diskussion. Red



Sport.
—o—

Emnet „Fodbold“ er af saa gammel Dato, at det vilde være 
Fyldekalk at tage det op til Drøftelse. Indsenderen er rimeligvis 
ikke paa Kampholdet, saa vilde han have vidst bedre Besked, og 
desuden er der kommet Orden indenfor Holdet siden da.

Vedkommende maa være sportsinteresseret, og det er al 
Ære værd, men maaske Hr. „Cn“ ikke har haft Lejlighed til at 
drive saa meget Sport, som han gerne vilde. Denne Mangel, at 
nogen, der gerne vil, men ikke kan faa Lejlighed til Idræt, vil 
blive afhjulpet efter Sommerferien. Det er nemlig saa godt som 
givet, at der vil blive dannet en Sportsklub efter Ferien. I denne 
vil saa vidt mulig alle Grene af Idræt blive optaget. Først og 
fremmest Fodbold, men ogsaa Tennis, Femkamp (og om muligt 
Hockey og Langbold) om Sommeren, medens Gymnastik (og even
tuelt Boksning, Skydning og lignende) vil blive drevet om Vin
teren. Til Klubben skulde der saa betales et Kontingent, der, 
plus et Tilskud fra Skolen, skulde afholde Udgifterne, Rejser, 
Rekvisitter osv., for selvfølgelig vil der blive Kampe med andre 
Skoler indenfor de forskellige Afdelinger.

Det vil jo blive et ret stort Foretagende, selvom noget af 
det ovenfor nævnte ikke kan gennemføres, men saafremt der 
kommer virkelig sportsinteresserede med nogen Tid, de vil ofre 
paa deres egen og Kammeraters Idræt, skal det sikkert lykkes 
at skabe en Forening, som vil kunne bringe Haslev Gymnasiums 
Sport et stort Skridt fremad. H. P.

Fodboldkamp.
Haslev contra Herlufsholm.

—o—
Det var vor første Kamp i Aar, og „da ging’s frisch“; det 

vil sige, det var Herlovianerne, der gik paa, for vi har endnu 
aldrig set en sørgeligere Kamp fra vor Side. Det er Uvirksomhedens 
(for ikke at sige Dovenskabens) Følger. Og istedetfor at tage 
sig sammen ved Uheldene, sløjede vore mere og mere af, hvilket 
alene Tiden viste: Herlufsholms første Maal faldt efter 15 Mi
nutters Spil, 2. Maal efter 10 Minutter, 3. Maal 2 Minutter efter 



anden Halvlegs Begyndelse, og saa fulgte de saa huitigt efter 
hinanden, at vi ganske og aldeles opgav at holde Regnskab 
med dem.

Herlufsholm havde et smukt og helstøbt Hold, vel sammen
spillet og vel træneret, men vore manglede Sammenspil, Træning, 
Hurtighed, Udholdenhed osv. Holdet havde kun et Lyspunkt: 
Hans Madsen (delvis ogsaa Nyborg), hvis Spil virkelig var pænt: 
og det var da sikkert ogsaa ved et rent „Ulykkestilfælde“, at 
Nyborg lavede det ene Maal, Haslev fik. Maalmanden og Bak
kerne var rimeligvis faldet i Søvn af lutter Arbejdsløshed.

Vi maatte jo rødme af Skam, naar f. Eks. „Stump“ den ene 
Gang efter den anden kiksede Bolden, og saa ikke mere gjorde 
Forsøg paa at bemægtige sig den; eller naar vor „elskede Olding 
med de bløde Lokker“ kom farende som en lille Stormvind og 
sparkede med mægtig Kraft - lige ved Siden af Bolden, som 
Herlovianerne derpaa med den største Lethed førte i Maal. Og 
„Kluns“, o, du vor Smertens Barn, du gjorde dig endnu tyndere 
end du er for ikke at genere Bolden, naar den fandt paa at 
ville trille i Maal, men du havde jo ogsaa et Væddemaal, som 
du skulde vinde.

Det vil vare længe, inden vi bliver Herlufsholm jævnbyrdig, 
der maa lang Træning til, men vi maa jo haabe, det kommer.

„Saa knytter vi Næverne!“ Ms. C.n.

Birkerod — Slaslev. 7. Maj. (1-0 2 — 0)
Det var rimeligt, for ikke at sige selvfølgeligt, at vort Hold 

gik ud af Kampen som det tabende. Birkerød er jo bekendt 
for at være et ualmindelig godt Hold og næsten jævnbyrdigt med 
Herlufsholm; men al Ære og Respekt for vort Hold; det gør 
stadig Fremskridt. Det glæder mig, at det endelig har fundet en 
Maalmand, som er Benævnelsen værdig. Harald Davidsen gjorde 
sine Sager godt, og tegner til at blive en udmærket Maalmand, 
spinkel, men behændig. Vore Basks viste sig fortræffelige, særlig 
Ulrich, Nordentoft var ogsaa god, særlig i Betragtning af, at han 
er ny i sin Plads; ligesom Maalmanden tegner ogsaa han til at 
blive en god Kampspiller, der nok i Tidens Løb stadig vil høre 
til vore „eleven“. Halfbackrækken spillede, som den skulde, Ny
borg selvfølgelig som den brillerende, dog har han visse Tricks, 
som han burde vænne sig af med. Forwardsrækken var svag, 



selvom de enkelte spillede godt; de 5 Forwards skal nu engang 
spille sammen, hvis de vil have Maal og Sejr. Paa Birkerøds 
Hold var højre og venstre innerwings fortræffelige. I det hele 
taget havde de det Sammenspil, vi manglede. Birkerød vandt 
altsaa med 3 Maal mod 0. I Forhold til Chancen burde Haslev 
have faaet 1 eller 2 Maal, men Fru Fortuna hældede nu den Dag 
til de fremmedes Side. Vi maa haabe „bedre Lykke næste Gang“. 

Harry.

Sæsonens sidste Fodboldkamp mellem 
Stenhus og Haslev.

1. Halvleg. (1—1)
I første Halvleg fik Stenhus alle Fordelene, Medvind, Sol i 

Ryggen og ned ad Bakke; de aabnede derfor ogsaa Spillet med 
et farligt Angreb, som dog blev bremset af de under hele Kampen 
meget fortrinlige Backs. Haslev fik næste Angreb og ved et meget 
fint Sammenspil fik de første Maal efter kun 4 Minutters Forløb 
Det var venstre innerwing, Hans Madsen, som gav Bolden Slut- 
sparket ind i Stenhus’s Net. Efter 11 Minutters Forløb svarede 
Stenhus med en Bold i Haslevs Net, som Harald Davidsen burde 
have afværget. Det var Collet, som langt ude paa Banen sendte 
Bolden ind. Halvlegen endte, uden at der blev flere Maal paa 
nogen af Siderne.

2. Halvleg. (1 — 1)
Som. i første Halvleg aabnede Stenhus Spillet med et Op

løb, som dog ikke kom længere end til vore halfbacks. Skønt 
Haslev nu havde alle Fordelene,saa havde dog Stenhusi Begyndelsen 
de fleste Angreb og fik et Maal ved Grandjean efter 9 Minutters 
Forløb. Haslev maatte nu strænge sig an, og det maa siges til 
forwards Pris, at de gjorde alt, hvad de kunde præstere. Det 
varede længe, inden de kunde finde Vejen til Stenhus’s Net, 
men endelig sendte Johannes Hansen ved en Tilrettelægning fra 
„Stump“ Bolden i Maal. Det stod nu som i første Halvleg (1-1), og 
det lod til, at Skæbnen vilde det saaledes, thi skønt begge Par
tier gjorde alt for at faa det tredie Maal, saa lykkedes det ikke. 
Halvlegen endte altsaa med 1 — 1, og med første Halvleg 2—2.

Dette var nu meget berettiget, da Holdene viste sig at være 
jævnbyrdige, saa det havde været Uretfærdighed, hvis Stenhus 



eller Haslev havde vundet. Blandt de fremmede Spillere lagde 
man særlig Mærke til Holstein, som viste sig at være en fortræf
felig og sikker Back, der bremsede mangt et Opløb fra Haslevs 
Side. Ellers spillede Holdet i sin Helhed saadan jævnt godt. 
Blandt Haslevs Spillere kan man ikke godt tage en frem og rose, 
uden man skal gøre det ved dem alle; dog var halfbacks svage, 
særlig i anden Halvleg, og for langt tilbage; forwards maatte 
støtte sig selv. I sin Helhed maa man sige, at de ogsaa spillede 
jævnt godt; det er bare en Skam, at Sæsonen holder op nu, da 
Holdet netop er i god Træning. Hany.

Foredrag.
— o

Missionær Hoff, eller med Henblik paa Foredraget er det 
maaske rigtigere at kalde ham Rektor Hoff, holdt Torsdag Efter- 
termiddag Foredrag paa Skolen. Et udmærket, livligt og lærerigt 
Foredrag var det, som vi alle sammen maa sige Rektoren Tak for.

Det interesserede os selvfølgelig i allerhøjeste Grad at høre 
om Livet paa et indisk Gymnasium; og der var da navnlig to 
Ting, som de indiske Gymnasiaster har mere af end de danske: 
mere Frihed og mere virkelig Kristendom. Det er to Ting, som 
vi ikke kan vurdere højt nok. Saa har de indiske Skoledrenge 
ogsaa mere Respekt for Skolen, end de danske; paa det Punkt 
bør vi ogsaa lære af dem, for mange af os er tilbøjelige til at for
agte Skolen og Lektierne; vi ser ofte paa disse Ting, som om 
det er noget, man skal se at snyde og skulke sig fra saa meget 
som muligt, og saa kommer det i Virkeligheden til at svie til 
os selv. Men dette hænger maaske netop sammen med den 
Mangel paa Frihed, som danske Skoleelever, særlig Kostelever, 
har.

Der var dog ogsaa adskillige Lighedspunkter mellem dansk 
og indisk Skoleliv, saaledes bemærkede vi, at Pigerne begge 
Steder er de flittigste, meget beskæmmende for os Mandfolk 
naturligvis.

Alt i alt var det en interessant og lærerig Time, en af den 
Slags som sikkert burde gentages meget ofte. C. n.



„Naar det regner paa Præsten, drypper det paa Degnen.“ 
Saadan var det den Torsdag, Rektor Hoff var her. Rektoren holdt 
nemlig et om muligt endnu bedre Foredrag om Aftenen paa 
Kostskolen. Han fortalte smukt og levende om indiske Forhold 
i al Almindelighed, og det var ikke faa Gange, Tilhørerne fik 
deres Lunger rystede eftertrykkeligt. Man plejer at høre, at Kvinden 
i Ægteskabet i Indien er den forkuede, men efter Hr. Pastorens 
Fremstilling lod Manden til at være, i hvert Fald i nogle Til
fælde, noget af en Tøffelhelt. Kvinderne er intilligente derude. 
Et Middel til at faa Manden til at parere Ordre er følgende : 
Hun tager adskillige Aftener i Træk, naar Manden kommer sulten 
fra sit Arbejde, og putter Smaasten i Maden. Kan man tænke 
sig en mere raffineret Maade at faa Manden til at lystre paa. 
Mændene i Danmark er lykkelige, at deres Koner ikke er saa 
kloge.

Sidste Nyt.
—o —

Læreren: Se, dette er Tobaksplanten 1
Eleven (ivrig): Hvornaar bliver Cigarerne modne?

* * 
*

Et Maleri, 20X30 m, købes til højeste Pris.
A. Davidsen, Gullashmand.

•X- x*
*

I Eatin.
Læreren: Den, der skammer sig, hvad Kasus staar han i?
Eleven: Skammekrogen;
Læreren: Slyngel, Akkusativ! 

* *

I Naturfag.
Læreren: Kan Dekan kaldes Savannaland ?
Eleven: Nej, De’ kan ikke!



Morgenvandring.
—o —

Rektor fattet, høj og rolig, 
ta’r majestetiske Syvmileskridt, 
Vejen fra Kostens til Lærdommens Bolig 
er for ham kun ganske lidt.

Madsen, C. W., Kluns og Nyborg, 
de kan slet ikke følges ad, 
Kluns han tror, at de vil til Nyborg, 
derfor slentrer han lige glad.

Frøken Bergholt er nu paa Gaden, 
lidt paa Snur har hun Hatten sat. 
Skyndsomt Hr. Sønderlund slugte Maden 
og har nu taget Stokken fat.

* X-
•X*

Hvem kommer der paa Gammelvej 
med underdanige „Lakai“, 
som frister Kaar saa trange?
Aah, det er Frøken Ingerborg! 
Nu ser hun til sin „store Sorg“, 
at Klokken er for mange.

Hr. Spang har ret sat Dampen op, 
af Sted det gaar i fuld Galop.
Nu ingen smaat kan ginge. 
Det varer kun en liden Stund, 
maaske 9/,0 Sekund, 
før Klokken ind vil ringe.

Nu alle er i Hurtiggang, 
hver Pigelil og Dreng saa lang. 
De lytter efter Klokkens Sang. 
Ak, hørte du den klang? 
De sidste ikke Maalet naar. 
Av, der paa Gangen Rektor staar. 
Hans Alvorstale til dem naar: 
„Ak, lille Børn, husk Klokkens Klang!“ 

8.



Har De hørt —
at en Matematiker i 1. G. - første Ge — sagde, da han hørte, 
at Arboe-Rasmussen var frifundet: Arboe-Rasmussen, hvad erdet 
for en? Er det en, som har slaaet en Mand ihjel? Han maa 
aabenbart have grublet lidt for meget over Matematiken.

at der er udtaget Patent paa en Lussingmaskine, fem Hestes 
Kraft, smækker især godt til højre, hvorfor den egner sig godt 
for Rektor og Hr. V. D.

at vi har udsat en meget stor Præmie for Opfindelsen af en 
Fodboldstøvle, som rammer Bolden ufejlbarligt. Man bedes skynde 
sig, da vi ellers ikke mere kan tælle, hvor mange Nederlag, vort 
Kamphold har lidt.

at i Tennis kaldes Bolden ikke mere „gammel“, naar den har 
rørt Jorden to eller flere Gange, men „Philip“.

at dette er næstsidste Nummer før Sommerferien. — Naa, De har 
ikke hørt det. Men nu har De da set det.

at Meteorologisk Institut har anmodet os om at indskrænke vore 
Vittigheder. Landmændene har faaet Regn nok.

Fra Skolen.
Lille Peter kom hjem fra Skolen og ser meget misfornøjet ud.
— Du ser saa bedrøvet ud, sagde hans Fa’r, er der hændet 

dig noget ubehageligt i Skolen?
— Ja, der er, sagde Peter, jeg fik en Lussing af min Regne

lærerinde.
— Hvad havde du da gjort ?
— Det var din Skyld, Fa’r. For i Aftes, da jeg spurgte dig, 

hvor meget en Million Kroner var, sagde du, at det var en ko
lonorm Bunke Penge, det svarede jeg saa Læreren, og saa faldt 
Lussingen.
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Haslev Kiosk
ved Alfred Moller.

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

Cigar- og Cigaret etuis.
Telefon 270. (Samtalestation.)

Lingeri.
Sports=Fodtøj.

Skræderforretningen
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen = Skree.
Skotøjshuset. »>»»^

Haslev største Skotøjs=Etablissement. w 
Enestaaende Udvalg. w

M Reparationer udføres prompte. 

^»»»> Hertz. TÄ.



Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedete.

D æ k, Slanger, alle Reservedele billigst. 
Tennis-Rachets og Bolde.

N. Johannessen, Haslev.

Hjemmelavet Konfekt 
anbefales, samt de fineste Choko
lader. Grison, Haukeli, Lindt og 
Cloetta. The, Kiks og hjemmelavede 
Smaakager ir a Karen Wulff.

E. Munch,
Tlf. 288. Haslev. Tlf 288

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

A. I*. Egerrup.

Udvalg af friske, fyldte

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

51. Sørensen, Haslev Materialhandel.

Støt de Averterende!

^onåitor c&loeR.
Daglig frisklavet 

Konfekt, Chokolade, 
etc

Vestergade, 
Haslev.

Telefon 132.

Trykt i Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.


