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BRÆHOPUH KTET.
Nr. 6. Maj 1912.

Foraaret
er virkelig kommet.

Cyklesæsonen er begyndt.
Race r.

Cyklen henles frem fra Kæl
derstøvet eller fra Cyklehandle- 
rens mørke Opbevaringsrmn. Op 
med Klude og Børster — Snavset 
fyger — Solen straaler og glim
ret' i Maskinens blanke Dele — 
man faar Flyvefornemmelser i 
Benene.

En-to-tre — raske Pumpe
slag faar Slange og Dæk til at 
svulme. Sadlen knirker endnu. 
Skidt med det. Fremad gaar det. 
I susende Fart henad Lande
vejen med den friske Foraarsblæst 
om Ørerne.

Snart «er vi i Skoven. De 
første Bøge grønnes. Skovbunden 
er hvid af Anemoner.

En Favnfuld med hjem til 
Skrivebordet. Saa af Sted igen.

Hvad er det — mørke Skyer 
trækker sammen. — En Draabe 
— flere Draaber — Strømme — 
Spande af Regn. Naada! Det 
gælder om at skynde sig — — 
Knald! der røg Bagringen x/2 
Mil til Stationen.

Plaskdrivendevaad arriverer 
man ved den hjemlige Arne.

Foraaret 1912.

Vaaren er kommet — ikke 
alene ude paa Landet, men og- 
saa herinde i Byen, ja, endogsaa 
i Henrik Madsens Skole. Umis
kendelige Tegn beviser del for 
dem, som ikke vil tro:

Skolens Damer optræder i 
mer eller mindre spraglede Drag
ter.

De fleste Lærere har kastet 
Vinterhammen, og Portneren kry
ber hver Morgen ud af sil Hi 
og fejer Gaarden.

Bestyrerens berømte Pana
mahat, der allerede i Fjor val
en Skræk og Rædsel for alle, 
som gik de skæve Veje, synes 
igen fastgroet paa hans med 
Lokker særdeles sparsomt be
klædte Isse.

Hr. Otto Madsen, der — i 
Parantes bemærket — forleden 
Mandag repræsenterede Skolens 
Topfigur, segnede under Ansvars
byrden og manglede al Selvstæn



dighed, idet han fulgte nogle 
„højere Ordrer”, over hvilke der 
hviler et ret mystisk Slør. Hr. 
Madsens Foraarsfornem melser 
ytrer sig imidlertid kun ved en 
endnu mere sprudlende Veltalen
hed end ellers — angaaende det 
engelske Sprogs Egendommelig- 
heder — og ved en lysegraa 
Sommerfrakke.

Hr. Hauberg ses daglig gaa- 
ende til Skole med Hatten i 
Haanden.

Hr. Muller har i den sidste 
Tid anbefalet 1 G., Bøger til et 
samlet Beløb af kun et Par Kr.; 
om delte alene skyldes Foraaret, 
lader vi staa hen.

Vi tvivler ikke om, at Hr. 
Thygesens velbekendte Vinter
frakke i denne Foraarsvarme 
vilde være forsvundet som Dug 
for Solen, hvis han havde været 
herhjemme; men nu er han jo 
over alle Bjærge for al samle 
Kræfter.

Paa Hr.Bøving-Petersen mær
ker man intet.

Hr. Pauli spadserer derimod 
til Skole ad Dosseringen, mens 
han om Vinteren søger Ly i 
Ryesgade.

Træerne i ,,Paradisets Have“ 
er grønne, og Urtekræmmeren 
lige overfor har faaet Navnefor
andring og hedder nu Palme
lund.

Endelig skinner Solen og 
Fuglene synger. Hvad kan man 
forlange mere ?

B-n

Fotografien
som Urigdomssport.

Hvormange Skoleelever foto
graferer mon ? Det er vist ikke 
mange, og hvem andre skulde ? 
De har jo netop glimrende Lej
lighed til at tage snfukke Billeder 
paa Skoleskovture o. 1. —

„Ja, men det er saa dyrt med 
alle de Plader og Kemikalier11, 
vil nogle sige.

Hertil kan imidlertid svares, 
at en god ortochromatisk*) Pla
de (6 Ligurd) koster 1,50 Kr. 
pr. Dus. (ca. 12 Øre Stk.). 
Kopipapir koster ca. 2 y, Øre 
pr. Blad („Blue Star11). Kemika
lierne kan højst reges til 4 — 5 
Øre pr. Aftryk og 1 — 2 Øre 
for Fremkaldelse og Fiksering 
af hver Plade, og naar man saa 
tager den Glæde, el godi Familie
billede eller et andet smukt Ama
tørfotografi bevirker, med i Be
tragtning, kan man ingenlunde 
sige, at det er dyrt at fotografere.

»Hvad skal jeg fotografere?« 
De skal fotografere, hvad der 
interesserer Dem.

Nogle interesserer sig for Dyr, 
altsaa de har et Album, hvori 
de samler alle de Dyr, de foto
graferer. Kan det ikke more en 
lille Fætter eller Kusine og Kam
meraterne? Andre interesserer 
sig for Sportsbilleder, andre for 
smukke Laudskaber, andre for 
Billeder af Venner og Bekendte, 
osv.

*) En Plade, der gengiver Farverne 
i deres rigtige Lysforhold.



Brændpunktet maa jo kunne 
gøre noget for Amatørfotofra- 
fien. Hvis der ved Skolen fin
des en Lærer, der er Amatør
fotograf, bør Brændpunktet dan
ne en amatørfotografisk Klub og 
se at faa Læreren til Formand.

I en saadan Klub anskaffes 
en Mappe, hvori Medlemmernes 
Fotografier lægges sammen med 
et Kollegiehefte, hvori Medlem
merne kritiserer hinandens Bil
leder.

Denne Mappe kan jo f. Eks. 
gaa rundt en Gang om Maane- 
den og hvert Medlem skal hver 
Gang mindst give et Billede.

I Tyskland findes mange 
saadanne Klubber, som jeg til 
Hjælp for Dannelsen af en Klub 
ved »Henrik Madsens Skole«, 
skal omtale i næste Nummer.

B. Damm.

Bekymringer.
Tilløb til Anstrengelser i Ret

ning af et Forsøg paa Betragt
ninger over Verdens Daarlighed ved 
Sokrates II.

Hvor Folk dog egentlig er 
utilfredse med alt her i Verden. 
Der er snart ikke den Ting, der 
ikke gøres Vrøvl over. I alle 
Aldre, i alle Livets Forhold ytrer 
den stadige Misfornøjelse sig. 
For at tage et nærliggende Eks
empel, Vejret. Dets Omskiftelser 
er altid en Kilde til Ærgrelse. 
Er det koldt hedder det: „At vi 
dog ikke en Gang kan faa lidt 

Varme i Luften. Det er da utro
ligt saa koldt dette Foraar har 
været. “

Men kommer Varmen saa 
virkelig, — er det bare 15—16° 
i Skyggen stønner man: „Puh- 
ha, det er dog en rædselsfuld 
Varme". — „Har man kendt Mage 
til Hede, det er rædsomt".

Landmanden længes efter 
Regn, naar det er Tøvejr — 
medens omvendt Bybeboere kla
ger over, at det „nu netop 
skulde blive Regnvejr, naar vi 
skulde lidt ud i det grønne.

Og saa videre. De ældre og 
livserfarne beklager sig over Ti
dens Tilbagegang, tænker med 
Suk paa den Gang, de var unge, 
paa deres Skoledage, da der 
virkelig var „klassisk Dannelse" 
til og ikke som nu, alt i For
fald.

Men de unge, er de da ikke 
lykkelige? —nej, de længes efter 
Manddommen, den Tid, da de 
skal udføre store Bedrifter (Sæbe
bobler) — den Tid, da de er 
færdige med Skolen — borte fra 
„Aaget.“

Men Børnene da, de aller- 
yngste — de der slet ikke har 
Spor af Grund til Uro — de 
maa da være glade. — Ak nej! 
selv Pattebarnet i Vuggen ytrer 
i høje Toner sin Utilfredshed 
(og dette er en ny Kilde til Sorg 
og Bekymring for Husbeboerne).

Kære Læser-----------
(Ja her maa den kære Læser 

selv tænke sig en højst alvorlig 
tankevækkende og moralsk Slut



ning; thi jeg er — med Skam 
at melde — selv blevet over
vældet af de ikke noksom for
dømte Bekymringer.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal 
skrive —-------)

Tisvilde & Omegn.
Tag engang i en Ferie med 

Toget til Frederiksværk og gaa 
derfra de halvanden Mil til Tis
vilde. Det er en Tur, der lønner 
sig. Men gør den helst inden 
Sommergæsterne oversvømmer 
Kysten, for de spreder Ulykke 
over alt. De ødelægger Gran
luften med Parfume og forandre 
hyggelige Skovpietter til Mød
dinger af Madpapir.

Drag helst ud om Foraaret 
naar Birkene i Tisvilde Hegn 
pranger med deres slørfine, lyse
grønne Løv overfor Granernes 
mørke Naale, naar Bakkernes 
Buskvækst og Lyng grønnes og 
naar de beskedne Foraarsplanter 
paa Sandheden mellem Frede
riksværk og Hegnet aabner deres 
Blomster for Solen. Thi paa 
den Tid er Egnen deromkring 
endnu fredelig. Det tvivler man 
ikke om, naar man hører Fugle
sangen i Plantagen, hvor Bog
finkens smukke Sang konkurerer 
med Skovduens Kurren. Fugle, 
der forstyrres i Frieriet om For
aaret, vil snart fortrække.

I Udkanten af Hegnet ligger 
Asserbo Slots Ruiner. Slottet 
ejedes i længst forsvundne Tider 

af den berømte Hvideslægt, men 
senere brændte det og Sandet 
begravede det. Under Frederik 
d. 7des. Regering blev Ruinerne 
gravet frem. Det er dog en 
frygtelig Vandalisme, naar man 
haj- omgivet dem med et hvid
malet Rækværk med Pigtraad 
over.

Men ikke nok med det, uden
for er der en velplejet Have, 
hvor der er oprejst et Mindes
mærke for Frederik d. 7de „af 
det tro danske Folk , der paa 
Egnen, til Tak for, hvad han 
gjorde for det.“ Om Bønderne 
takker, fordi han afdækkede Ru
inerne, eller fordi han gav Grund
loven, meddeles ikke; men i 
Grunden er det ogsaa ligegyldigt, 
thi af begge Dele har det tro 
danske Folk der paa Egnen For
del.

Det er egentlig forbavsende, 
at en Skov, som Tisvilde Hegn, 
kan vokse paa saa mager Jord. 
Hele det Stykke Land, der ligger 
mellem Arresø og Kattegat er 
sandet, og det er sandsynligt at 
Havet i gamle Dage er gaaet 
ind til Søen; men da Landet blev 
befriet fra Isens Vægt efter Is
tiden, har det hævet sig. At det 
maa være saadan, ser man f.Ex. 
deraf, at Egnen er aldeles blottet 
for Isens Efterladenskaber, nem
lig Rullestenene.

Ikke alene i geologiskog hi
storisk, men ogsaa i zoologisk 
Henseende frembyder Landet 
Mærkværdigheder. Myreløven, 
som vist slet ikke eksisterer andre 
Steder i Danmark, er ret almin-



delig her. Det mærkelige Navn, 
har Dyret faaet ved, at det paa 
et af Udviklingsstadierne graver 
en Grube i Sandet, og naar en 
Myre falder i denne, kaster det 
sig over den og udsuger den. I 
fuldt udviklet Tilstand ligner Myre
løven en Guldsmed. I det hele 
taget vrimler det af Dyri Hegnet. 
Alle Slags Fugle og flere Patte
dyrarter lever her. Det er ogsaa 
i denne Egn, at „den blodrøde 
Myre", den eneste danske Myre
art, der holder Slaver, forekom
mer.

Er Landet dejligt, saa er 
Havet og Kysten det ikke mindre. 
Klitter findes vel ikke, men høje 
Skrænter dækker mange Steder 
mod Bølgerne. Paa Stranden 
kan man finde Rav, Vættelys og 
Raslesten. De fleste. Steder i 
Nærheden af Tisvilde er Strand
bredden temmelig stenet, saa 
man skal ikke løbe for meget 
paa bare Ben. Havet har en langt 
friskere og saltere „Lugt", end 
den vi ellers er vant til ved 
Badestederne langs Øresund.

Kort sagt at tage derop, hvad 
enten det er paa Cycle, med 
Tog eller til Fods, er i højeste 
Grad tilraadeligt. Turen vil ihvert 
Fald blive interessant, men hvor 
fornøjelig den bliver, afhænger jo 
desværre af Vejret.

Fra Skolen.
Fodbold.

Henrik Madsens Skole spil
lede den 24de April paa Østre 
Fælled en Kamp mod Metropo- 
litanskolens Gymnasiehold.

Om Kampen er der ikke meget 
at bemærke — kun det, at Me- 
tropolitanerne var overlegne — 
saavel i Marken som foran Maal. 
Underligt at de kun fik de tre 
AAaal, de fik. Det ene af dem 
burde dog Maalmanden, som 
ellers var saa flink med Lethed 
have klaret.

Paa Metrepoiitanskolens Hold 
lagde man særlig Mærke til cen
tre halfback (Ralf Buch), centre 
forward (K. O. Buch), venstre 
wing (R. Tvermoes) og højre 
back (L. Neergaard).

Vort eget Hold var ikke rig
tigt sammenspillet. Det kunde 
saaledes uden større Anstrengel
se mindst have scoret 2 Maal, 
hvis venstre wing havde centret 
lidt mere præcist og centre for
ward havde haft sine „Skyde- 
støvler" i Orden.

Einar Odland.

Den 14. Maj spillede et Hold 
fra Schnekloths Skole, med et fra 
Henrik Madsens, en Fodbolds
kamp til Indtægt for Børnehjælps- 
dagen. I Begyndelsen lod det 
til, at vore Folk skulde gaa af 
med Sejren, men efterhaanden 
som „Schneeklotherne" spillede 
sig op, var det dem, der tog 



Overkommandoen. Vi fik i første 
Halvleg 2 Maal ved Emmert 
Emmertsen, som vi havde laant 
fra Slomanns Skole. Det lykke
des vore A/Iodstandere at faa et 
Maal. Dette skyldtes Louis 
Christensen, vor Maalmand, som 
ellers havde en heldig Dag, naar 
det undtages, at han ved nogle 
af de haarde Skud, han modtog 
glemte at holde paa Bolden. 
Anden Halvleg var derimod et 
fuldstændig Nederlag for os, idet 
„Schneeklotherne11 Gang paa 
Gang sendte Bolden i Nettet. 
De fik ialt 3 Maal; som vort 
daarlige Forsvar til Dels var 
Skyld i. Især „udmærkede" 
Schørring sig ved for det første 
at lave et Maal og dernæst ved 
at kikse paa de Steder, hvor han 
overhovedet kunde komme der
til. Aabye, vor anden bac red
dede mange vanskelige Situatio
ner og bragte en Gang imellem 
Bolden over paa den anden Side 
af Banen, men vore forwards 
ødelagde dog straks „Tjansen". 
Wolff var en flittig, men ikke 
kraftig nok, sparkende højre wing, 
og Thalbitzer viste sig først som 
en dygtig centre half og bag
efter som en god back i Schør- 
rings Sted.

I det hele var Holdet fra 
Schneekioths Skole vel sammen
spillet, hvad vort fuldstændig 
manglede, idet det jo var sam
mensat af Drenge fra flere Klas
ser. Hr. Christensen synes ikke 
helt at have Grebet paa at danne 
et saadant Hold.

Boon.

Englænderkampene.
Blot dette ene Ord og Folk 

strømmeri Tusindvisud tilldræls- 
parkens Grønsvær, for at se vort 
udvalgte Hold kæmpe mod Skot
ter og Englændere. Store Bede
dag spilledes en Kamp mod 
Edinburgh F. C. (Paa Grund af 
Indlægget i sidste Nummer af 
„Brændpunktet" skal jeg udtale 
mig i Korthed, da man jo har 
kunnet læse sig til Resultatet i 
Aviserne.) Skotternes Spil — 
Maalmandens undtagen — var 
ikke godt, man havde ventet, at 
det var mere fuldendt. Dansker
ne derimod var rigtig i deres 
Es og vandt hver Halvleg med 
1 0.

Af Spillere fremhæver vi hos 
Skotterne først og fremmest Dr. 
C. Burnham — den bedste Spil
ler paa Banen — dernæst A. 
R. Grossert og S. J. Spence. De 
bedste danske Spillere var Wolf- 
hagen, Ant. Olsen, Ose. Nielsen 
og Berth. Den næste Skotte
kamp blev spillet Søndag den 
5te Maj. — Skotternes Spil 
var langt bedre end det, de præ
sterede St. Bededag. Første 
Halvleg vandt de med 1 — 0. 
Maalet blev lavet af R. Niven, 
der ved et Hovedstød satte 
Bolden i Nettet efter et fint 
Hjørnespark, Drescher havde 
ingenChance. Anden Halvleg eller 
rettere Bombardementet paa 
Skottemaalet begyndte præcis efter 
ti Minutters Pause. Danskerne 
var fra første Begyndelse meget 
overlegne. Gastella og Niels 
Middelboe var næsten ustand-



selig paa Midten af Banen, og 
Drescher fik kun 2 — to Gange 
Lejlighed til al røre Bolden. Det 
varede imidlertid en halv Time 
inden vi fik Maal; detvarWolf- 
hagen, der fint satte Bolden ind 
i Maakts højre Hjørne —5 Mi- । 
mitter efter og Olsens Skud । 
havner i Nettet. N. Middelboe 
kommer frem med sin Kanon 
men kan dog ikke faa Bolden i | 
Nettet. Danskerne sejrede 2—1.

Af de skotske Spillere for- ’ 
tjener atter Burnham, Grossort । 
og Finlayson Ros. Del danske 
Forsvar fungerede godt. Drescher 
og Castella var begge sikre — 
Niels Middelboe brillant. Af 
halfbacks bør kun Morville næv
nes. I Angrebet var Wolfhagen 
og Ant. Olsen bedst.

Som Dommer ved begge 
Skottekampene fungerede Inge
niør Kr. Middelboe til alles Til
fredshed. —

Del næste Hold, der kom 
herover blev »Clapton Orient«, 
som er et særdeles godt Hold. 
Det er lutter professionelle Spil
lere og vore Folk fik nok at 
bestille. En af »Clapton«s Be
drifter er, at den slog dette Aars 
Pokalvinder (»Barnsley«) med 2 
Maal mod 1.

I Fredags spillede det nye 
Englænderhold uafgjort med 3 
Maal mod 3. I Søndags imid
lertid viste de til fulde deres 
enorme Overlegenhed, idet de 
sejrede over Danskerne med 
4-0.

Einar Odland.

Morgensangen.
Vi kan vel alle være enige 

om, at den Sang der Mandag 
Morgen præsteres i Gymnastik
salen er, rent ud sagt, rædselsfuld. 
Der er nogle unge Mennesker, 
som tror at de er bleven for 
store til at synge, og de gaar 
endda kun i IV M. I skal en
delig ikke genere eder, der er 
ikke en, der vil gøre Nar af 
eder selv om Stemmerne maaske 
er lidt i Overgang, og i Paran- 
tes bemærket, vær endelig ikke 
bange for, at Røsten tager Ska
de, fordi der bliver sunget en 
Salme Mandag Morgen. I kan 
jo dog ogsaa udmærket synge 
til paa nogle Tidspunkter — -- 
hvorfor saa ikke paa alle. Naar 
der er Tysk Stil i I G. klinger 
de skønne Toner af O Dorthea, 
eller hvad den skønne Sang 
hedder, dog ogsaa ganske forbav
sende kraftig ind til os. Naar 
den Sang med saa stor Pathos 
kan afsynges af eder, kan I 
vel ogsaa være med til al be
gynde Ugen med en Salme Man
dag Morgen. Gymnasieklasser- 
kunde vel ogsaa synge en lille 
Smule, i hvert Fald hvis hver 
10de havde en Salmebog.
Naar særdeles IV og Gymnasie
klasserne enedes om at synge 
med, tror jeg at Ugen vilde bli
ve begyndt anderledes stemnings
fuldt end den gør nu.

Med Tak for Optagelsen 
ærbødigst

Ejnar K e i d i n g.



H. Christensens Bog- & Papirhandel,
GI. Kongevej 105 — Telf. 2664.

Eget Bogbinderi. Eget Bogtrykkeri, 
Leverandør til Henrik Madsens Skole. 

Alle Skolebøger. Alt Skolemateriel.

Vor frue Boglade.
Største.Udvalg af udenlandsk 

Litteratur i billige Udgaver.
— Forlang Katalog —

Nørregade 13. Tit. 9612.

BoldspHrekvisitfer 
købes bedst og billigst i 

Foreningen
til Indkøb af Boldrekvisitter.

Vestervoldgade 8. 
København B. 

(Aarskontingent 50 Øre)Husk Skolens Boghdl.
H. A. SØLLING, 

H. C. Ørstedsvej 42 
(Hj. af Forchhammersvej)

Telf. 2340

Stort Lager af Skolebøger 
og Skolerekvisitter til Henrik 
Madsens Skole.

Poul Hota. 
Siikegade 11 

Gymnastik- og Sportsdragler 
Gymnastiksko og Fodboldstøvler. 

Leverandør til 
Henrik Madsens Skole.

Poul Holm
Silkegade 11.

Redaktionen sluttgt 1. Maj :: Næste Numer udkommer ca. 15. Juni.

Tennis' 
Fodbold 
Cricket 
Boccia 
Krocket 

Kastespil

Harald Børgesen, 
Frederiksberggade 28

Alle Slags Sportsrekvisrtter 
fra bedste engelske Fabrikker.

Lystfiskeri 
Bueskydning 
Salonbøsser 
Skydeskiver 

Spejderartikler 
Svøm merekv.

„Brændpunktet“s Læsere an-
modes om at gøre deres Indkøb Køb og læs „Brændpunktet".
hos dem, der annoncerer i 
Bladet.

Anoncer i „Brændpunktet"

Udgivet af Elever i 1. G. Redaktion: Byesgade 101. Telefon Øbro 2405.
C. Eltong’s Bogtrykkeri, Sofievej 9.


