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Nr. 3. Septbr. 1915. 1. Aarg.

Atter en Roulykke i Sundet, hvor tre 
unge Mennesker paa en brat Maade er 
blevet revet bort fra Livet og Ungdommen af 
Dødens ubarmhjertige Haand. Og hvor meget 
mere gaar det os ikke til Hjertet, naar der blandt 
disse tre var en af vore egne, en vi kendte og 
holdt af. Hvem af os kan ikke huske Poul, 
naar han gik til Skole med sit Tornyster paa 
Ryggen, eller i de sidste Aar, naar han deltog i 
vore Sammenkomster, hvor han gik stille om, 

næsten ragende et Hoved op over alle os andre. 
■ Nu er ban ikke mere, men vi vil altid mindes 

ham som den gode, trofaste og godmodig Kam
merat, han var.

Poul Nielsen blev oplaget i Mellemskolen 
1908; og 1913 gik han af med en fin Realeks
amen, afholdt baade af Lærere og Kammerater. 
2 Maaneder efter blev han ansat i 0. K., hvor
fra han i August i Fjor tog sin Afsked, da han 
ikke kunde finde sig til Rette der, for at gaa 
over til D. F. D. S., hvor han har været siden. 
Her fik han Interesese for Rosporten og meldte 
sig derfor ind i D. F. D. S’s. Roklub, hvor 
han gjorde saa gode Fremskridt, at han alle
rede skulde have været med til Kaproningerne nu 
til Efleraaret. For al træne til disse var det, 
at han og hans Kammerater besluttede at tage 
en heldags Tur til Hveen, Den Morgen, de star
tede, blæste det rigtig pænt, men da det var 
Fralandsvind, var Søen temmelig smul inde un
der Land, og det var rimeligvis det, der narrede 
dem. De roede op langs Kysten til Skodsborg, 
og herfra vilde de saa have stukket over til 
Hveen, som de dog aldrig skulde naa. Jo længere 
de kom over mod Hveen, desto større blev Sø
erne og ca. ti Minutters Roning fra Hveen, var 
Baaden saa fuld af Vand, at en af dem vilde
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øse den læns, men da han og de andre forre
sten ogsaa, var blevet nervøse af den overhængende 
Livsfare, tabte han Øsen, og under sine Forsøg 
paa at faa fat i den igen tabte han ikke alene 
sin Aare, men væltede ogsaa Baaden, saa de 
alle fem faldt i Vandet. Styrmanden, som skul
de have opmuntret de andre, da han var meget 
ældre og mere erfaren, sank næsten øjeblikkelig, 
medens de fire andre laa i det næsten iskolde 
Vand og kæmpede for at vende Baaden, me
dens Bølgerne, der paa dette Tidspunkt var ble
vet et Par Alen høje, kastede dem frem og til
bage ind mod Baaden, som de forgæves prøve
de paa at vende. Efter halvanden Times Forløb 
forsvandt Poul, og de andre var saa udmattede 
og sløve, at de ikke en Gang mærkede, at han 
gik ned. Det maa have været en drøj Tid at 
ligge og kæmpe i Vandet, men for ham var det 
halvanden Time, medens der for hans Forældre 
og alle de andre, der holdt af ham, vil gaa Aar, 
Aar, der bliver vanskelige at komme igennem.

Nu da han er fundet i sin vaade, kolde 
Grav, kan vi jo heldigvis komme til at vise ham 
den sidste Ære.

Ernst Christensen.

Eb ung Handelsmands Chancer
efter Verdenskrigen.

Lørdag den 31. Juli, en Uge før sin sørge
lige Død, skrev Poul Kladden til en Artikel, han 
kaldte : En ung Handelsmands Chancer efter 
Verdenskrigen, og det var Meningen, at den 
skulde have været optaget i »Hejmdal«, men 
saa vidt naaede han aldrig. Da denne imidler
tid i højeste Grad fortjener at blive læst af de, 
der kendte og holdt af ham, har jeg efter fattig 
Evne, forsøgt at fuldende den i hans for ham 
»aa særegne Stilart.

A.
Maatte I ikke tro mine unge Venner og 

Kammerater, at jeg, naar jeg vil give mig til at 
filosofere over dette Emne, bilder mig ind at 
kunne belære Jer af Erfaring eller Klogskab, 
det, der er min Mening med disse Par Ord i 
»Hejmdals« Blad, er kun at give de Tanker frit 

Spillerum, som jeg selv føler og som jeg hos 
mine Kolleger virkelig har set gaa i Opfyldelse. 
Det, der udmærker Ungdommen er dens Læng
sel ud i den vide Verden, ud mod den straa- 
lende Fremtid, hvis gyldne Farver den til i en 
stille Time kan ligge og udmale sig. Kan vi 
ikke sammenligne os med den unge Knos, som 
vi, da vi var Børn, læste om i de smukke Even
tyr, der drog ud i den vide Verden og vandt 
den dejlige Kongedatter og det halve Kongerige.

Kunde ikke ogsaa vi drage ud til frem
mede Lande og samle, om end ikke Rigdomme 
saa dog Kundskaber, som senere hen vilde være 
til umaadelig Gavn og Glæde.

Vilde det ikke være et Maal for alle unge, 
at rejse ud omkring og se andre Mennesker, 
lære andre Skikke, bort fra den gamle Træde
mølle og de indgroede Fordomme, se andre 
Lande og øse Kundskab og Glæde i rigeste 
Maal ; hvad om at komme til Troperne, til Ur
skovene, til Indien, det vidunderlige Land, det 
rige Mulighedernes Land, hvorom den unge 
Pige eller Drengs Fantasi har været større, tror 
jeg, end om noget andet Land.

For den energiske Kvinde og Mand, ligger dog 
langt fra de fleste Muligheder i dette Land, tænk 
blot paa Sibirien, paa Sydamerikas og Afrikas 
endnu for Kultur saa unge Lande.

Derfor bør vi unge ruste os til Kampen i 
de nye Verdensdele, overalt vil der sikkert blive 
Chancer, paar den frygtelige Krig, der nu hær
ger Europa er endt. Alt hvad d?r bliver øde
lagt, skal bygges op, og dertil behøves unge 
Hænder og unge Hjerner, og hvem har del bedre 
end vi unge Danske, som Krigens dødskolde 
Haand endnu ikke, og forhaabantlig aldrig vil 
lægge sit knugende Tryk over.

»Lær Sprog«, vil være Løsenet, og lær det 
til Fuldkommenhed, man maa først og frem
mest kunde det Lands Sprog man vil besøge.

Der vil blive Brug for unge Kvinder og 
Mænd, der kan korrespondere fremmede Sprog, 
naar Verdenshandelen alter blomstrer op efter 
Krigens lammende Tryk, og alle de Huller skal 
udfyldes, som Slagmarkens Shrapnelis har lavet. 
Ingen har sikkert ønsket Krigen, men det bør 
dog ikke afholde de unge fra at gribe de Chan
cer, som denne Verdenskatastofe har ført med 
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sig. Hvor vilde det være interessant om Hejm- 
dals Medlemmer kunde komme hjem og holde 
Foredrag om, hvad de havde set og maaske 
skabt i fremmede Lande, for den kommende 
Ungdom. Man bør ikke tvivle paa at kunne 
klare sig i det fremmede, vi er jo ikke alle lige 
rigt udstyrede fra Naturens Haand, men nogle 
gode Sider har vi utvivlsomt alle, og hvad man 
ikke fik i Vuggegave, kan man i høj Grad lære 
sig selv, nar man blot fuldt og fast tror at 
kunne, det er jeg ihvertfald overbevist om.

Nogen Skade kan det aldrig være til at rejse, 
det er da bedre end at sidde paa et Kontor 
for en lumpen Betaling, selv om man jo derved 
har den Fornøjelse at kunne gaa og spille Gentle
man i sit bedste Tøj. Derfor er det eneste 
Raad til mine unge Kammerater, rejs ud, mens 
1 er unge og inden I er saa dumme at forlove 
Jer, thi der har I Chancen, den har I neppe 
mere herhjemme.

Og inden jeg slutter lad mig saa ønske alt 
godt for Hejmdal, for vort nye Blad, og for vor 
gamle Inspektør Wilhelm Rasmussen.

(sign.) Poul Nielsen.

Skovturen den 8. August.

Fra Raadhuspladsen startede Kl. 10 Fm. [ 
det lille Selskab paa 7 Damer og 2 Herrer, som 
denne Gang skulde repræsentere „Heimdal”. 
Vejret var fint, og man undredes over de faa 
Deltagere. Efter Programmet gik det med Spor
vognen til Klampenborg, hvor den medbragte 
Frokost indtoges ved et af Dyrehavens mange 
smaa, idylliske Skovløberhuse, der samtidig tje
ner som Traktørsteder for Skovens glade Søn
dagsgæster. Efter Frokosten spadseredes til Skods
borg med Bøllemosen som Maal. I de tidlige 
Eftermiddagstimer skinnede Solen saa velgørende 
varmt, som den i denne Sommer ikke længe 
har gjort det, og vi nød da ogsaa Vejret, me
dens det var inde, idet vi laa og slikkede Sol
skin og „dasede” i henved 2 Timer. Senere spadse»- 
rede vi til Stranden, hvor Damerne straks lod sig 
friste af „Skodsborg Søbad”, medens Herrerne 
foretrak noget mere materielt og aflagte et lille 

Besøg paa Hotellets Terasse. Kl h1/^ mødtes vi 
igen efter Aftale ved den lille Mole, hvor Søn
dagens smaa Sunddampere lægger til, og med 
en af disse, „Turisten”, satte vi Kl. 550 Kursen 
mod vor By. Ved Ankomsten til Havnegade op
løstes Selskabet tilfredse med Turens Forløb.

Sekretær.

A propos.
Vi kommer godt med i „Heimdal” skuide jeg 

mene. Gaar det ikke løs med Udflugter hvert Øjeblik, 
snart pr. Cykle, snart med Tog og snart til Fods. 
Sjælland bliver os sikkert for lille, og en skønne Dag 
arrangerer man vel en Ferietur til Vesterhavet. Og 
ikke nok med det, Turene bliver beskrevet i Bladet, 
endda paa en lokkende Maade, saaman stundom maa 
ærgre sig over, at man har forsømt en Del af sin 
aandelige Udvikling ved ikke at tage med. Bladet, ja, 
det er all right baade med og uden Trykfejl. Nu 
skal man vel deri, hvis man ikke arter sig vel. En 
skønne Dag læser man: „Hr. Dit var paa hele Turen 
uoplagt og tvær. Han, der ellers til daglig strutter af 
mer eller mindre, gode Vittigheder, sagde næsten 
ikke et Ord. Danse gad han ikke, ordnede Lege 
var han vokset fra. Han var umulig!” Eller: „Frk. 
Dat dansede meget, hun var paa Gulvet hele Tiden; 
men med hvem dansede hun, ikke med Heimdals 
Herrer. Hun har en Svaghed for blanke Knapper.” 
Ja saadan gaar det. Jeg tror saagar, jeg selv vil skrive 
i Bladet. Man behøver jo ikke at sætte sit Navn under; 
blot man sender sit Visitkort med; men det er ogsaa 
nødvendigt; thi Redaktøren vil sikkert helst vide, 
med hvem han har den Ære.

Og saa vil jeg skrive lidt om dette hersens 
Understøttelsesfond, som har vakt saa meget Røre og 
som har min fulde Interesse, bare man lader være 
med at pille ved Kontingentet; thi, skønt jeg nok kun
de ønske, selv al blive understøttet en Smule nu og 
da, særlig sidst paa Maaneden, hvor det stundom kni
ber med Mønten, vilde jeg dog nødig se den staaende 
Vending: „gratis Kaffe” forsvinde fra Programmet, den 
virker nemlig nok saa lokkende paa mig, ikke for 
Kaffens Skyld naturligvis, den kan jeg jo også* faa 
derhjemme, men mere, om jeg saa maa sige, for Kaf- 
fegemytlighedens Skyld, og hvor saadan en gratis 
Kaffe kan skaffe Tilslutning, det er rent vidunderligt.

Men det var Understøttelsesfondet. Det er nu 
alligevel en god Ide; men jeg ønsker forløbig dette 
Fond som en frivillig Sag, hvor jeg yder min lille 
Skærv, naar jeg vinder i Lotteriet eller Kortspil. Et 
Fond, hvortil jeg sender min Glædesgave ved min 
Forlovelse eller ved den eventuelle Ophævelse af 
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samme. Skulde jeg naa til at blive Rigsdagsmand el
ler Minister, vilde det jo være mig en Fornøjelse at 
betænke Fondet særlig klækkeligt. Naa; men jeg 
vrøvler vist, det er da heller ikke saa sært. Naar 
man saadan lige er kommet ud Skolen, ser man end
nu ret lyst paa Tilværelsen. Det er ogsaa længe si
den, jeg har talt med mine Lærere, som dog havde 
en særlig Evne til at faa mig til at se nøgternt paa 
Tingene. Lærerne ser man saa lidt i „Heimdal” ihvert 
Fald om Sommeren. Jeg havde ellers tænkt mig, at 
man i denne Forening kunde forsætte Bekendtskabet til 
gensedig Gavn og Glæde, særlig da i man min Alder nok 
kunde have en Del at spørge et fornuftigt Menneske 
til Raads om. Men, kan hænde, de kommer, naar der 
nu lyses i Bladet efter dem, hvorved de ser, at de er 
baade elsket og — særlig — savnet.

Understøttelsesfondet.

Redaktionen har modtaget nogle Artikler 
for og imod Artiklen „Understøttelsfondet” i 
„Heimdal” Nr 2. Da det vil tage for megen 
Plads at sætte disse samt Svaret i Bladet, og da 
man eventuelt kan vente flere, har man beslut- 
tetat samle alle Arliklerne, forsaai et senere Num
mer af Bladet at gøre Rede for disses Indhold 
vedføjet Bestyrelsens Bemærkninger til samme. 
Som det andetsteds i Bladet vil kunne ses, er 
Understøttelsefondet forøvrigt sat paa den extra- 
ordinære Generalforsamlings Dagsorden.

^oreningsmeddelelser.

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa 
at anonyme Indlæg ikke tages til Følge, da man 
formener, at enhver af „Heimdals” Medlemmer, 
som føler Trang til at skrive i Bladet, skriver 
saadanne Artikler, saa de nok kan være Deres 
Navn bekendt i hvert Tilfælde over for Redak
tionen.

Lørdag den 2. Oktb. Kl. 8. pr. 
Soiré med Dans til Kl. 1. Gimtes lille 
Sal.

Program for September.
Søndag den 12. Seplbr. Kl. 9. pr. Cykle- 

tur til Rudersdal-Stavnsholt-Farum. Mødested: 
Nørrebros Runddel.

Onsdag den 22. Septbr. 8. pr. extraordinær 
Generalforsamling paa Howitzvejens Skole. 
Dagsorden: 1. Bladet 2. Understøttelsesfondet. 
3. Eventuelt.

Husk Generalforsamlingen!
.................................................................................................................. ........................................................."

C. Jensens Ølforretning,
Eversvej 6.

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter
.....  Specialitet: ----- -

Hafnia Skattefri Porter og Citronvand.

Telefon Godthaab 785 y.

Vogne overalt i Byen.

Me'd Dem ind i

Frederiksberg Boldklub
under V. B. U., stiftet 1912.

Optager passive og aktive Medlemmer. 
Klubhus og Bane ved finsensvej.

Spilleaftener : Mandag, Onsdag og Fredag 
samt alle Helligdage.

Indmeldelser modtages paa Banen.

2 Livsforsikringsselskabet „Danebroge’ A|s istegner £
2^ alle Arter af Livsforsikringer
Si samt

Ulykkeforsikring kombineret med X
2 Livsforsikring. Z

I
I 2: Alle Oplysninger gives ved Henvendelse 

til Inspektør O. Christensen, Vendersgade 12.
S; Telefon 495.

Udgivet af Bestyrelsen. Ansvarlig: Henry Fetterlein. Bladets Adr.: Henry Fetterlein, Sofievcj 14. V. 
Trykt i Chr. F. Eltongs Bogtrykkeri, Sofieyej 9.


