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§1 . o . Wl
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 4. Torsdag den 23. November 1916. 3. Aarg.

Gør det ikke!
- o—

Jeg tænker paa det at bande. Der siges, at der i intet Land 
bandes saa meget, som i Danmark. Jeg ved det ikke. Det er 
maaske rigtigt. Min Erfaring efter 18 Maaneders Militærtjeneste 
er, at langt den største Del af Danmarks Ungdom bander. Det 
er mest de fra Byerne og særlig København. De gør det ogsaa 
paa Landet; ja, man kan endogsaa høre det blandt Skoleelever.

Mange gør det kun sagte de første Gange; de tør ikke 
rigtig høre deres egen Stemnje udtale disse Eder.

Hvorfor gør de det?
Fordi de andre gør det; og man maa da ligne de andre og 

drive med Strømmen.
Fordi de tror, det lyder „flot“ og „rask“ at kunne sætte en 

Ed paa.



Fordi det er bleven en Vane, saa de enten gør det ganske 
tankeløst, eller de er bleven saa afhængige og bundne af Vanen, 
at de ikke kan lade være.

Fordi de vil overbevise andie om, at de har intet med det 
kristelige at gøre.

Det er mest Mændene, der bruger at flette Djævelens Navn 
ind i deres Tale. Kvinderne er værre til at bruge Guds Navn paa 
en tankeløs og usømmelig Maade. Det sidste er for Resten det 
værste. '

Det er at mishandle og tilsmudse sit Modersmaal at bande, 
Skulde ikke nok disse Tider lære os at faa vort Modersmaal kært.

Det er Udtryk for simpel og ubehersket Tale at bande. 
Hvor meningsløst er det dog ikke at bekræfte sine Ord ved at 
paaberaabe sig Løgnens Fader!

Det forringer et Menneske at bande, og gør dets Ord 
uvederhæftige.

Det er umandigt at bande. Man skulde ikke tro det muligt, 
at noget fornuftigt Menneske kunde udtale, at de ønsker at blive 
knust eller brækket af den onde.

Det er hensynsløst at bande. For det første overfor de 
Mennesker, der tror paa Gud. Det smerter at høre paa, at det 
helligste bliver tilsmudset og nedtraadt i Snavset, og at høre, at 
Mennesker højt og uden at bæve tilkendegiver, at de staar i 
Pagt med Djævelen. For det andet overfor de Børn, der hører 
det. Det smitter.

Det er syndigt at bande. Kristus har bestemt forbudt det. 
Derfor — gør det ikke!

M. Danielsen.

Et Ønske.
—o—

Der er fra flere Sider ytret Ønske om Spejle paa Gangene. 
Med „flere Sider“ mener vi selvfølgelig den kvindelige Ungdom. 
Det var heller ikke af Vejen, at der blev anbragt et eller maaske 
to paa hver Etage. Plads er der jo nok af, og det kunde maaske 
hjælpe lidt paa de unge Damers Uopmærksomhed i Begyndelsen 
af Timerne, hvor de altid har saa travlt med deres Lommespejle. 
Vi henstiller herved til Rektor at tænke over det.



Vi har modtaget en sand. Overflod af Digte fra forskellige 
Sider, og vi vil offentliggøre et Par af dem som en Opmuntring. 
Alle Vegne er Fødderne jo ikke helt rigtige, og det ene er maaske 
noget for overspændt, men alligevel.

Krigsbillede.
—o—

Du herlige Himmel, 
der hvælver sig højt med Stjerners Vrimmel 
over blodige Strande 
med drivende Lig 
mellem bølgende Siv.
Over kæmpende Lande, 
hvor Mændene strider, 
hvor Kvinderne lider, 
hvor Kanonerne tordner, 
hvor Krudtrøgen sortner 
de faldnes Lig.

Erindringsliste.
—o—

Vi er begunstigede, vi Skoledisciple. — Vi lærer alt mellem 
Himmel og Jord. Foruden de almindelige Kundskaber vi tilegner 
os ved i vort Ansigts Sved at slide hjemme, faar vi ogsaa anden 
Lærdom, som kan være nyttig, naar vi engang skal ud i Livet. 
Tænker I paa hvilken Øvelse vi faar i Selvbeherskelse, saa ved 
en og saa ved en anden Lejlighed. Tænker i paa, hvilken Taal- 
modighed vi tilegner os; hvilken Overbærenhed mod andre Men
nesker vi faar (dette gælder især, naar vi faar vore Karakterbøger). 
Lad os skønne paa det, medens det er Tid. Lad os være tak
nemlige overfor Lærerne, som har saa megen Omsorg overfor 
vort Vel, at de ikke undlader at bibringe os disse nyttige Livs
visdomme.

Og saa, jeg havde nær glemt en Ting. Vi lærer ogsaa, at 
Menneskegunst er ikke til at stole paa, at den er som en Sæbe
boble, der bliver større og større, indtil den pludselig springer, 



uden ydre Aarsag eller ved et lille Stød. Og saa er der en Ting 
til, vi lærer at ydmyge os, nogle har lettere ved at lære det end 
andre, de gør det frivilligt, vi kalder det vistnok „at fedte“, andre 
gør det nødigt, men alle maa vi gøre det. De stolteste og mest 
frie Naturer maa bøje sig; bøje sig under en tør Boglærdom.

Dog, det er ogsaa en Skole, som vi trænger til, men husk 
nu at skønne paa den.

H. P.

Tanker om en Kostelevs Tankegang.
—o—

Jeg ej er en ærværdig Broder, 
som tripper saa pænt paa den brolagte Vej, 
Prækener og Principer er smukke, 
men de frister mig ej.
At gaa i Skole og trælle og spare, 
det passer ej for mig, som I ser, 
men jeg vil min Frihed bevare, 
og leve som flot Kavaler.

Lad arge de gamle Pedanter 
forarges og kalde mig fræk, 
lad alle de dydige Kammerater 
mig nævne med Afsky og Skræk. 
Hvad har jeg af Verden at frygte? 
Hvad kommer dens Sladder mig ved? 
Jeg har assureret mit Rygte, 
saa det gør „de“ ingen Fortræd.

Jeg har hverken Rang eller Stilling 
og hører til intet Parti, 
i Kassen er ikke en Skilling, 
som sætter mig i Bryderi.
Min Skoletid er som at feriere, 
Det gør jeg saa godt, jeg formaar. 
Og Klokken kan ej mig genere, 
for Uret det — ja, det staar.



Jeg elsker og tjener de Smukke, 
men gør det med Smag og Forstand, 
thi der er mange, som sukke, 
jeg trøster saa mange, jeg kan, 
Det strider mod skyldig Respekt, at 
gaa nogen ufølsom forbi, 
nok sagt: „Variatio delectat“, 
det faar de at finde sig i.

Saa længe jeg kan, vil jeg stride 
for Frihed og Flothed med Lyst, 
og naar jeg til Slutning skal bide 
i Græsset, saa er det min Trøst, 
at jeg har i Tide begrebet 
mit Kald og mit Ærinde „her“. 
Ich habe geliebt und gelebet 
og rejser, som flot Kavaler.

—r—
Det er besynderligt, saa lidt Forfatteren til Digtet kender 

til en Kostelevs Tankegang. Red.

Den nyeste Film.
■ — o —

Kanin=Opdræt eller En ny Maade at fremstille 
Gullasch paa (Film i 5 Akter, iscenesat af et Konsortium) 
hedder denne Uges Film i Søllerød Biografteater.

Af Programmet fremhæves: 1) Man laver lukkede Bure 
med Hø som Tækningsmiddel. 2) Kaninerne købes. 3) Medens 
Ungerne er smaa. 4) Det kniber med at faa Centralvarmen til 
at virke. 5) Nogle Unger kan ikke overleve Vinteren. 6) Natu
rens Gang: Slagsmaal (meget interessant). 7) Vanskeligheden 
ved at fange de løsslupne Kaniner. 8) Kaninerne fedes. 9) Ka
ninerne slagtes og laves til Gullasch o. s. v.

Denne Film er en af de interessanteste, der endnu er fore
vist her i Byen; den er meget videnskabelig tilrettelagt, optaget 
i smukke Naturomgivelser og afvekslende: den giver et levende 
Billede af Livet blandt Dyrene, og det fremgaar tydeligt, at 



Kaniner kan formere sig i Fangenskab. Filmen viser, hvor højt 
Bygningskunsten staar; de glimrende Kaninhuse med de mange 
Overdaadigheder og det fortræffeligt virkende Ventilationssystem 
vidner i høj Grad herom. Jeg maa anbefale denne Film paa det 
kraftigste, den bør ses af e n h v e r. Den er som optaget specielt 
for Skoleungdommen, som dér kan faa Indblik i Naturens Dyb
sindigheder og faa Horisonten udvidet. —n.

Fra Skolen.
—o—

Der er indløbet en beklagelig „Fejl“ i Nr. 3 af „Sunt qui 
dicant“. Under Overskriften „Tableauerne“ staar der: „Kejser 
Wallbridge virkede ganske pompøst, da han stod med den u d- 
traadte Tøffel hævet til Slag“. Ejermanden til denne kom 
imidlertid meget fornærmet og præsenterede Red. denne Tøffel, 
der viste sig ved nærmere Eftersyn at være meget respektabel. 
Vi vil gerne offentlig gøre en Undskyldning for det lille „H-i-b“.

•X*

Naar disse Linier læses arbejdes der allerede paa Kraft igen 
blandt vore Musikkræfter, Kor, Orkester og Børneorkestret. Det 
sidste venter vi os især meget af, da det har faaet en Dirigent, 
som i hvert Fald af Udseende ikke staar tilbage for Høeberg.

Har De hørt —
at Jøderne fejrer deres Fastedag Fredag (i det mindste ved H. G.) 

i Jakke med hvidt, dog kun til Kl. 6,
a t en af Lærerne var ude at spadsere forleden Dag, og idet han 

hilste paa en Mand, opdagede han noget hvidt paa sin Hat og 
sagde: „En lille Fugleklat, hvor Naturen er viselig indrettet, at 
det nu f. Eks. ikke er Køerne, d r flyver om i Luften“.

a t, naar Kridtet ikke kan skrive, skal man blot støde Enden 
mod Tavlen, saa gaar det udmærket.

a t ogsaa i Danmark har vi Maalstræv, som i Norge. I III. G., 
nyspr., findes der flere Dialekter af Tysk og Engelsk.



ff
Alfred Jensens Boghandel

Største Lager
af

Skolebøger eg
SkolematerieL

Fyldepenne. — Fotografiske Artikler.

ff

Haslev Kiosk
ved Alfred Moller.

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

Cigar- og Cigaretetuis.
Telefon 270. (Samtalestation.)

Lingeri.
Sports=Fodtøj.

Skræderforretningen 
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen-Skree.
Skotøjshuset. »>»»^
A Haslev største Skotøjs.Etablissetnent. A
A Enestaaende Udvalg. A
A Reparationer udføres prompte. A

^»»»» Hertz.



Undervisning i Tegning
samt Maling med Akvarel og Oliefarver

gives hos
Kunstmaler M. Skov.

Torsdag for Voksne Kl. 3. til 5. Onsdag og Fredag for Børn og 
Voksne Kl. 3 til 5. For Voksne 40 Øre og Børn 25 Øre i Timen.

Dürkopp og Sleipner Cykler
er de bedste

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

BL Johannessen. Haslev

Støt de Averterende!
Hjemmelavet Konfekt 

anbefales, samt de fineste Choko
lader, Grison, Haukeli, Lindt og 
Cloetta. The, Kiks og hjemmelavede 
Smaakager fra Karen Wulff.

E. Mn stell,
Tlf. 288. Haslev. Tlf. 288.

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

A. 1*. Egerrnp.

KONDITOR BLOCK.
Daglig frisklavet, 

Konfekt, Chokolade, 
etc.

Vestergade, 
Haslev.

Telefon 132.

Trykt i
Haslev Bogtrykkeri. — C. Bagger.



Sunt qui dicant.
Organ for Haslev Gymnasium.

Nr. 5. Torsdag den 7. December 1916. 3. Aarg.

Det bedste under Solen!
— 0—

Det er ikke Juleferien, jeg tænker paa, det skal ellers blive 
herligt at faa Juleferie; men dels faar den jo hurtig Ende, dels 
vilde det i Grunden være skrækkeligt, ganske skrækkeligt, hvis 
den ikke fik Ende. Nej, det bedste under Solen, det er noget 
ganske andet: ,,Intet er bedre under Solen end at et Menneske 
er glad”, siger Prædikerne. Glæde er absolut ikke det samme 
som: Kaadhed, Lystighed, Grin, Sjov eller Kommers — alt det 
kan man være med til, ja toneangivende i, uden at være glad. 
Men det er heller ikke det samme som godt Humør; thi det er 
i Grunden afhængig af om Maven er i Orden, (pas derfor paa 
nu til Jul — og lad forresten Aaret rundt Fru B. og Frk. M. 
lidt rpere i Fred)! Nej, Glæde har man kun, naar „det Indre" 



er i Orden; det er Sjælens Udtryk for, at den har det godt, og 
derfor er der en dyb og nøje Forbindelse mellem en god Sam
vittighed og det at være glad. Vil du altsaa have det bedste 
under Solen, vil du forgæves lede efter det paa alle de Steder, 
hvor man morer sig, blandt dem, som tømte Forlystelsernes Bæ
ger til Bunden, grasserer ofte en slem Sygdom, som Englænder
ne kalder „spleen“. Kilden til sand Glæde ligger langt nærmere 
og er langt renere:

Vær en god og taknemlig Datter eller Søn i dit Hjem; man 
kan ikke have en god Samvittighed, hvis man ikke gør sit til, 
at eens Hjem bliver den lyseste og lykkeligste Plet paa Jorden.

Og fyld saa din Plads i Skolen, Dovenskab giver ingen god 
Samvittighed, Snyderi endnu mindre. Der burde ikke være noget 
som hed „Skolemoral“, Løgn er Løgn, selvom det faar et pæne
re Navn: „at klare den“, og Uærlighed er Uærlighed baade i og 
udenfor Skolen. Det slider i Længden paa Samvittigheden ikke 
at være reel i sin Skole.

Men saa er der jo ingen „glade i Landet”, som Mads Niel
sen skriver om, for saaledes er jo ingen Jo, saaledes er der dem, 
som er paa god Vej til at blive, dem, som har taget deres Parti 
og valgt Jesus Kristus til deres Frelser og Mester; thi han er 
den eneste, som kan give en god Samvittighed baade overfor 
Gud og Mennesker — og derfor gør han: „mit saare Hjærte 
glad“.

Kildeby.

Ungdomsdrøm.
— o—

Danske Ungdom! du som drømmer, 
du som Kundskabs Skat udtømmer, 
du som skælver, du som higer, 
vis at ej dit Kald du sviger, 
men gaar fremad Skridt for Skridt.



Du vil fremad, frem til Sejer, 
vis at Ungdoms Kraft du ejer; 
Kæmp og strid og lid og taal, 
og med Viljen haard som Staal, 
du din Ungdoms Drøm vil eje.

Men hvad gavned dine Drømme, 
om de ej var holdt i Tømme, 
om de ej var undergivet 
ham, som helt du skylder Livet, 
som i Døden for dig gik.

Vær paa Vagt naar Fjenden frister, 
at han ej dig overlister, 
men staa fast trods Kampens Brag, 
da du sikkert naar den Dag 
da din Ungdoms Drøm du ejer.

D. S. U. A.
(Danmarks studerende Ungdoms 

Afholdsforbund.)
—o—

Haslev Gymnasiums Afholdsforening har til Opgave som 
Afdeling af D. S. U. A. at virke for Tilslutning til Afholdssagen 
og Forstaaelse af Alkohol sspørgsmaalet. blandt Elever og 
Lærere paa Haslev Gymnasium”.

Saaledes lyder § 1. i den nyoprettede Forening her paa 
Skolen. Denne Paragraf siger kort og klart Foreningens Formaal, 
saa det er unyttigt at gaa nærmere ind derpaa — „Vi har ikke 
Brug for en saadan Forening her”, siger mange. Jo, det er net
op det, vi har.



Selv om Nydelsen af Spiritus til Overmaal ikke har fundet 
Sted paa Haslev Gymnasium, saa er der dog mamge, der gerne 
vil have et „lille Glas” — ved festlige Lejligheder Og hvor 
mange lader det saa blive ved det „lille Glas”. Mon ikke mange 
først da rigtig faar Smag paa det, og lader denne „festlige 
Lejlighed“ gentage sig ret ofte. Saa er man kommet ud paa Skraa- 
planet, og det gælder nu at vende om.

Derfor er det, at Afholdsforeningen bliver oprettet. Og den 
er ikke alene oprettet for „dem, der skal have en Afholdsforening 
i Ryggen for at lade være a.t drikke”, som mange saa smukt 
udtrykker sig, men ogsaa for dem, der aldrig har nydt en Draa- 
be Spiritus, og som maaske er karakterstærke nok til at klare sig 
selv. Saadanne Mennesker maa gaa ind i Afholdsforeningen for 
at give de mindre kårakterstærke et godt Eksempel.

Foreningen tæller allerede en Del Medlemmer, saa vel 
blandt Elever gom blandt Lærere, men langt fra nok endnu.

„Naar Foreningen først er kommet i Gang, og der viser 
sig Tilslutning, saa skal vi nok komme”. Det Svar giver mange, 
naar man taler til dem om Afholdssagen. ■—

Meld dig ind i „Haslev Gymnasiums Afholdsfor
ening!!

Christen Weibel.

Forslag til en Reform.
—o—

Høflighed er en god og nødvendig Ting, uden den kom
mer man ikke langt i Verden. Men overdreven Høflighed er af 
det onde. Naar man om Eftermiddagen gaar ned igennem Jernba
negade, saa skal man omtrent gaa med Hatten i Haanden; thi der 
er saa mange Mennesker man kender, og hvis man ikke tager 
Hatten af, ja, saa er man uhøflig. Jeg synes, at dette burde for. 
andres. Jeg ved ogsaa, at der er nogle her ved Skolen, som me
ner det samme. Kunde vi ikke blive enige om at lade være med 
at tage Hatten af; thi naar engelske Gentlemen kan lade være 
med denne overdrevne Høflighed, hvorfor skulde saa ikke Haslev 



Borgere, Lærer og Skolediciplé véd Haslev Gymnasium, ja, hele 
Danmarks Befolkning kunde lade være at tage Hatten af. Thi 
naar man skal tage Hatten af saa tidt, som det er nødvendigt, 
for at være høflig, saa ødelægger manbaade Hatten og sin Skil
ning, hvis man har en saadan.

De eneste vi burde hilse paa er Damer, men det er saa- 
mænd heller ikke nødvendigt; thi de er ikke altid saa høflige 
over for os Mandfolk, som de burde være.

En III. ö.’s Betragtninger 
før Juleprøven.

—o—
Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk!
Jeg hører Rektorens Stemme;
Thi ogsaa jeg er kun her paa Træk 
og haver andetsteds hjemme.

Jeg vidste længe, jeg skal herfra,
Det Hjertet ofte betynger, 
Og derfor sorrigfuld nu og da 
Til Morgensangen jeg synger.

Jeg skulde læst jo lidt mer maaske, — 
Maaske vel ogsaa lidt bedre; — 
Men Vidnesbyrdene kom — o, ve, 
De skulde mig ikke hædre.

Mig bæres for, som ret snart til Jul, 
At Gitterværket vil briste;
Thi kvidre vil jeg et ømt Farvel, 
Maaske det bliver det sidste.



Lyt dog, o Rektor, til denne Sang,
Du hører stud, arten kvæde,
Du ved, maaske er det sidste Gang, 
Du kan mig Stakkel re’de.

(Frit efter Blicher.) 

stud, in spe.

Har De hørt —
at en „Læder“ havde „saadan en Tandpine“ forleden Nat, og 

han fortalte med Graad og Tænders Gnidsel, at han havde 
virkelig saa ondt af de stakkels Tænder,

hvad der hændte i en mindre Klasse. Læreren fortalte: „Altsaa 
alle Dyr, som bringer levende Unger til Verden, er Pattedyr. 
Kan du nævne mig et Pattedyr, Oluf?“ „Storken“ lød Svaret.



Alfred Jensens Boghandel.
Største Lager 

af
Skolebøger eg
Skolemateriel.

Fyldepenne. — Fotografiske Artikler.
5

Haslev Kiosk
ved Alfred Møller.

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

Cigar- og Cigaretetuis.
Telefon 270. (Samtalestation.)

Lingeri. 
Sports=Fodtøj. 

Skræderforretningen 
anbefales.

Telefon 32. Haslev.

J. Jespersen = Skree.
Skotøjshuset. >»»»^ A Haslev største Skotøjs=Etablissement. A W Enestaaende Udvalg. A
* Reparationer udføres prompte. *

*»>»» Hertz. Ä



Undervisning i Tegning 
samt Maling med Akvarel og Oliefarver 

gives hos
Kunstmaler M. Skov.

Torsdag for Voksne Kl. 3. til 5. Onsdag og Fredag for Børn og 
Voksne Kl. 3 til 5. For Voksne 40 Øre og Børn 25 Øre i Timen

Dürkopp og Sleipner Cykler
er de tedste.

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

N. Johannessen, Haslev.

Støt de Averterende!
Hjemmelavet Konfekt 

anbefales, samt de fineste Choko
lader, Grison, Haukeli, Lindt og 
Cloetta. The, Kiks og hjemmelavede 
Smaakager fra Karen Wulff.

E. 31uncli,
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*. Eger r up.

KONDITOR BLOCK.
Daglig frisklavet 

Konfekt, Chokolade, 
etc.

Vestergade, 
Haslev.

Telefon 132.

Trykt i 
Haslev Bogtrykkeri, — C. Bagger,


