
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Redaktør : Einar Odland.
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Et Raad 
til de tvivlraadige.

De er mange — og mange 
flere end man tænker sig — 
som netop, naar Studentereksa
men er overstaaet og Livet 
staar dem aabent, føler sig ulyk
kelige og vildfarne overfor det 
skæbnesvangre Valg, der skal 
afgøre alt det ydre i deres frem
tidige Tilværelse, Valget af Stu
dium og Livsstilling.

Et Raad til dem, der kommer 
ud i disse Uvishedens og An
svarets Kvaler: Gør det eneste 
du er sikker paa, du ikke kom
mer udenom, hvis du da ikke 
er Krøbling, legemligt eller — 
aandeligt. Bliv Soldat! — Er 
du stærk og kraftig, har du 
Mod til endnu i den helt unge 
Alder at gaa ud blandt dine 
Medmennesker og underkaste 
dig strenge — saa strenge Kaar, 
tag saa Filosoficum i April

Maaned og træk strax efter i 
Trøjen.

Under de lange tavse Marsch- 
ture i Danmarks skønneste Eg
ne, under de lange stjernekla
re Nætter, du staar Vagt i Ka
stellet eller ude i Værløselej- 
ren, vil du faa Tid til at gøre 
dit Regnskab op og blive klar 
over, hvad du vil og hvor det 
er, du vil give din store eller 
lille Indsats i den store Strid.

Naar I holder Rast paa en 
Lysning i Skoven eller paa aa
ben Stubmark, og du finder dig 
Venner og Kamerater blandt 
Mennesker af Samfundslag, du 
maaske ellers aldrig vil staa 
Ansigt til Ansigt med, vil du 
opleve en af disse store Udvi
delser i den aandelige Syns
kreds, som det kun saa sjældent 
falder i .Menneskenes Lod. Dit 
Blik paa Mennesker vil blive 
et andet, og du vil støde paa 
Mænd saa ejendommelige og
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Abonnér paa „HJEMMET',
Danmarks største og bedste Ugeblad, 

1 Kr. 250re pr. Kvartal, 1O Øre pr. Uge.
ø — ø

CARL LØNBERG.
q Herre-Ekvipering. — Danske Spejder-Dragter.
v Militær-Huer, Handsker og Haisbind.

K. F. U. M. Gothersgade 115,

værdifulde, som du ikke har set 
Magen til i dine maaske tip-top 
fornemme Omgangskredse der 
hjemme bag de høje Mure.

Under Øvelserne derude i Ter
rænet, naar du lærer at haand- 
tere det frygtelige Mordvaaben, 
som vort Gevær af 1889 fak
tisk er, naar du bliver sat til 
at sigte paa Skiver i menneske
lig Skikkelse og til med paasat 
Bajonet at storme Bakker, hvor 
dine Kamerater ligger og fyrer 
ned mod dig ... Ja, hvad man 
da føler er vanskeligt at skil
dre. Nogle vil blive oprørte i 
deres inderste og vil til alle Ti
der være svorne Venner af Af
væbningsteorier og Fredstan
ken i alle dens Former; men 
mon de vil høre til de bedste? 
For andre vil selve Statens Styr
ke og Sammenhold blive mær
keligt levende. De vil føle he
le Folkets Vilje samlet i sig, 
dets Magt til at føre sin Sag 
igennem eller falde for den.

Og Staten er ikke en uvilkaar- 
lig Stat, men det er Danmark, 
et lille Samfund, hvis Vaaben 
aldrig kan bruges til Vold el
ler Underkuelse af de svage, 
men kun til Værn for ældgam
le Værdier og Rettigheder. — 
Blandt alle de smaa Folkeslags 
Privilegier er dette maaske det 
største og det oftest glemte: at 
vi lærer vor Krigskunst til For
svar, aldrig til Angreb.

Vig derfor ikke tilbage for 
Soldatertidens Strabadser; men 
gaa ind til den, mens du endnu 
er ung og modtagelig for stær
ke Indtryk.

Rekrut.

Lidt om 
Cykloner.

Med Forfatterens Tilladelse 
benytter vi efter „Bogvennen1* 



for den 5. ds. følgende lille Skil
dring og Selvoplevelse:

Den mægtige Cyklon, der 
Paaskedag foer hen over De 
forenede Staters vestlige Egne, 
med Død og Milliontab i Følge, 
er os en brat Mindelse om et 
Forhold, vi til daglig kun sjel- 
dent skænker en Tanke — at 
vi, og med os utallige andre le
vende Væsener færdes paa Bun
den af et Hav, hvis Bevægelig
hed og Dybde saa langt over- 
gaar Jordens Flave.

Vi kalder det Atmosfæren og 
dets Strømninger Vinde. Af 
disse er ingen saa skæbnesvang
re som de Hvirvelvinde, der 
sammenfattes under Navnet 
Cykloner og opstaar ved, at 
Luften fra alle Sider strømmer 
til ovre Steder, hvor Barometret 
staar meget lavt. Mægtigst er 
de i Troperne og i Egne, hvor 
Dagtemperaturen viser store 
Svingninger — som bl. a. net
op i visse Egne i Nordamerika.

Karakteristisk for de typiske 
Cykloner er det omvendte For
hold mellem deres Omfang og 
deres Styrke. Medens deres 
Tværmaal kan være kun nogle 
Hundrede, ja ganske faa Meter, 
er deres Vindhastighed maalt 
indtil 100—130 km. i Timen, el
ler 35—50 Meter i Sekundet I 
Muligvis kan den være endnu 
større; men man har da ikke 
kunnet bestemme den, fordi in
gen hidtil konstrueret Vindmaa- 
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ler har kunnet modstaa saa væl
dig Kraft.

En saadan Cyklon kan staa 
næsten stille, hvirvlende sig om 
samme Centrum; eller den stry
ger hen over Jord og Hav med 
en Fart af 60—100 km. i Timen.

----Det er ikke blot „kært 
Barn“, der har mange Navne: 
I Vestindien kaldes Cyklonerne 
„Hurrikaner"; langs Østasien 
„Taifuner", af det kinesiske 
„tai-feng", „stor Vind"; men 
mest træffende er det spanske 
Ord „Tornados", „Omdrejnin
ger", hvormed de frygteligste 
af alle Hvirvelstorme betegnes.

Med Rette bærer de deres 
Navn; ti indenfor et Tværmaal, 
der sjeldent overstiger 3—400 
Meter, drejler Luften sig i van
vittig Dans. Hyppigst er de 
Øst for Klippebjergene, i Sta
terne Kansas, Missouri og Jo- 
wa, hvor kolde og hede Luft
strømme ofte mødes og bringer 
Uro i Lufthavet. De dukker 
frem som en lille Sky, der hur
tigt forlænger sig til en Sky
pumpe, som Amerikanerne kal
der en „Elefantsnabel". Snart 
naar Snabelen ned til Jorden og 
opsuger Støv, Sand, Løv og 
Grene, — men efterhaanden, 
som den skrider frem og vok
ser i Styrke, tager den ogsaa 
hele Træer, Dyr, Mennesker og 
Huse, der kan løftes over 100 
Meter tilvejrs.
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Den, der skriver disse Lin
jer, er kun ved et Tilfælde und- 
gaaet at blive suget op eller 
knust af en saadan Cyklon.

Som saa ofte under mit Op
hold paa en brasiliansk Fazen- 
da sad jeg i Havens Bambus- 
allé og skrev under Skyggen 
af en „Rancho" — et paa svæ
re Stolper hvilende Straatag,— 
da et Uvejr nærmede sig. Tit 
havde jeg her nydt Elementer
nes Rasen, medens jeg selv sad 
godt i Læ. Men den Dag var 
der alligevel en saa truende; 
Uhygge over det optrækkende 
Uvejr, at jeg hastigt, inden det 
brød løs, ilede op til Hovedbyg
ningen. Gennem Vinduerne saa 
jeg Naturen forvandles som en 
bevægelig Teaterdekcration: 
Hen gennem en Slugt mellem 
lave Bjergaase sænkede Mørket 
sig som Florsforhæng, tættere 
og tættere, medens Horizontens 
Bjergryg endnu laa fredeligt 
blaanende i blank Soldis. Saa 
kom Orkanen; og Skov og Pal
mer vendte bogstavelig „det 
hvide udad“, thi saa stærkt 
krængedes Kronerne, at kun 
Løvets lyse Underside saas. I 
næste Nu var Luften et eneste 
Væv af „Tove af Regn", over 
hvis graa Rendegarn Lyn paa 
Lyn tegnede deres mangefarve
de Islæt.

Da Uvejret var stilnet, lige 
saa brat som det begyndte, gik 
jeg ned i Bambusalléen. Ran- 

choen var nu en Ruindynge. 
Dens svære Pæle var revne op 
af Jorden, og Taget laa som en 
Straahob over det knuste Bord, 
jeg kun modstræbende havde 
forladt.

Men endnu længe efter, at 
de uhyggelige Spor var fjerne
de, var det med ejendommelige 
Følelser, jeg gik gennem min 
kære Bambusallé. Var jeg ble
vet dernede den Dag, vilde jeg 
have været forhindret i nu at 
skrive om Cykloner og om an
dre — „Universets Undere".

J. O. Bøving-Petersen.

Noter.
For indsendte Manuskripter

kan Redaktionen ikke paatage 
sig noget Ansvar.

Manuskripterne vil dog i Reg
len blive tilbagesendte, i Fald 
frankeret Svarkonvolut med
følger.

Tidligere Elever
der vil være å jour med, hvad 
der foregaar paa Skolen, vil faa 
„Brændpunktet" tilsendt hver 
Maaned i Fald Betalingen (gen
nem Postanvisning) bliver be
talt forskudsvis. 1 Kvartal (In- 
denbysabonnement) 39 0., incl. 
Porto, 1 Kvartal (Udenbysabon
nement) 45 Øre, incl. Porto.

Miss Eevelyn Heepe.
Ja! Vi maa sige det straks:
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Vi havde ventet os det meget 
bedre; vi kan desværre ikke 
nægt Udct. Miss Heepe, som 
dog forrige Aar havde været 
saa ganske udmærket, bragte 
lidt Søvnighed pg Træthed frem 
hos mange Tilhørere, og da hun 
sagde, at hun ikke kunde frem
sige Macbeth som sidste Num
mer, kom det vist som en Let
telse for de fleste.

Til Undskyldning tjener kun, 
at hun var mat og medtaget. 
Ms. Heepe vilde h tve gjort klogt 
i enten slet ikke at have op- 
traadt eller at have udsat Re
citationen, for nu er vi sikre 
paa, at der'til næste Aar (hvis 
hun da kommer') ikke vil kom
me halvt saa mange Tilhørere 
som nu.

Men naar hendes Ry atter er 
paa Tip-Top — og det er vi 
forvissede om snart vil ske — 
saa kan de henrikmadsenske 
Lokaler ikke rumme de mange, 
der gerne vil høre Miss Evelyn 
Heepe.

Ref ere n t.

„Brændpunktet."
Vi har den Glæde at kunne 

meddele, at „Brændpunktet" er 
blevet antaget som Medlems
blad for den nyoprettede Dis
kussionsklub i II G.

Generalforsamling.
Diskussionsklubbens første

Generalforsamling afholdtes i

II. G.s Lokaler, Onsdag den 2. 
April.

Af Bestyrelsen er foreløbig 
valgt.

Formand: Finn T. B. Friis.
Kasserer: Einar Odland, 

hvorimod Sekretærposten end
nu ved dette Blads Trykning er 
ubesat.

Den, som har den største 
Chance til at „erobre" denne 
Post, er Hr. Carl Valdemar 
Thomasen.

Vi anbefaler ham varmt til 
de stemmeberettigede Medlem
mer, hvilke foreløbig er: Søren
sen, Lutzhøft, Levig, Schiøler, 
Floor, Bruhn, Rode, Lassen, 
Jensen, Schellerup og Aller. I 
Løbet af Maaneden vil Tallet 
paa de stemmeberettigede Med
lemmer sikkert stige med: Lar
sen, Petersen og Johansen, 
hvorimod Frants Hvass — hvad 
vi erfarede i en Telefonsamta
le — ikke agter at deltage i Dis
kussionsmøderne (forhaabent- 
lig giver den intelligente Hr. 
Hvass efter).

Altsaa: Ved næste General
forsamling — „Stem paa Liste 
T.“ O d.

Gymnastikeksamenen 
forløb planmæssigt. Først kom 
II. G. paa Tapetet.

Program: Fritstaaende Øvel
ser, Gang, Ribber, Løb, Trapez 
Spring og Hest.

Efter Timen udtalte Hr. H. 
Madsen, der en Del af Dagen 
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var Gymnastikinspektør: „Ja, 
men det var jo virkelig pænt, 
og for enkeltes Vedkommende 
nydeligt."

Hr. Christensen maa da væ
re stolt, han kan nu med ro
ligt Sind give II. G. Fodbold 
et helt halvt Aar.

Dernæst var der — som oven
for nævnt — Generalforsamling, 
saa vi var forhindrede i at over
være I. G.s fritstaaende Øvel
ser, Løb, Gang og Ribber. Da 
vi kom derned blev der sprun
get; det første Spring, vi saa, 
var ynkeligt — vi tror selv en 
Natmand kan gøre det bedre, 
men saa kom den lille, vævre 
Alsing og sprang nydeligt — 
for ikke at sige flot, der er et 
Ord, som er en lille Kende for 
stærkt (hvis han skulde have 
haft Karakter, og 8 var det bed
ste, skulde han efter min Me
ning have haft 6,93).

Til Lykke Alsing! Du er den 
bedste Springer il. G. Men 
lad nu ikke Rosen gaa Dig til 
Hovedet, saa Dine Kammera
ter med Rette kan kalde Dig 
for Hr. S. T. Orsnudet.

Efter Alsing sprang Riisager 
•— og vi forlod skyndsomst Val
pladsen.

Od.
Torsdag

13. Marts, holdt Miss Smith i 
Fysikværelset et engelsk Fore
drag om London. Foredraget 
var ledsaget af Lysbilleder.

Fredag
14. Marts, var der atter Lagka
gefest i den ene „Halvdel" af 
anden G. Undertegnede (der i 
Parentes bemærket ikke er no
get „Stinkdyr" — heldigvis) 
deltog sammen med Hr. A. 
Hauberg og Hr. O. Madsen i 
den vellykkede Fest.

Od.

En Fodtur gennem 
Jotunheimen.

Onsdag den 12. Marts holdt 
Hr. Madsens Huslæge, Dr. S. 
Nandrup, et særdeles vellykket 
Foredrag for „udsolgt" Hus.

Foredraget, der behandlede 
en Fodtur gennem Jotunheimen 
var ledsaget af prægtige Lys
billeder, som førte os fra det 
ene storslaaede Sted til det an
det. (Adolph Danin af'Realklas
sen, der nu i et Aar trolig har 
passet Lysbilledapparatet, kan 
nu trænge til at faa Fortjenst
medaljen af 3. Rang.) — —

Selv om dette Foredrag snart 
vil være glemt, saa har vi dog 
lært ét: Skal vi se Naturskøn
heder, da rejs ikke længere end 
nødvendigt. „Rejs blot en Dags 
Tid mod Nord — og Du staar 
i Norges henrivende Land."

Od.
Artikler,

der ønskes optaget i „Brænd
punktet", bedes tilsendt Redak
tionen inden den 2 i hver Maa- 
ned.
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Meddelelse.
Redaktionen er flyttet fra Bii- 

lowsvej 7 A til F æ 11 e d v e j 
27. 2 S.

Telefonnummeret efter 1ste 
April: Nora 1208 x.

Vil I spare Penge?

Det vil sikkert de fleste Men
nesker hernede paa Guds grøn
ne Jord; men det kan gøres 
paa mange Maader, og det er 
om en af disse, jeg her vil for
tælle.

Paa Diskussionsklubbens Ge
neralforsamling (i Parentes be
mærket : Diskussionsklubben 
omfatter indtil Sommerferien 
II. G., efter Sommerferien — 
hvis det kan lade sig gøre — 
Gymnasieklasserne og Realklas
sen) blev det enstemmigt 
vedtaget, at „Brændpunktet" 
skulde være Medlemsblad. Men 
hvad vil det sige: „Medlems
blad" ? — Det vil sige, at alle 
Klubbens aktive Medlemmer, 
naar de forpligter sig til 
alle at købe det, vil faa 
„Brændpunktet" for 5 — fem 
— Øre pr. Maaned.

Det Forslag, som jeg her vil
de komme med var følgende: 
En Elev i en Klasse sætter sig 
i Spidsen for en „Bevægelse", 
d. v. s., at han gaar rundt til 

hver enkelt Elev i Klassen og 
spørger: „Vil Du give 5 Øre 
om Maaneden for „Brændpunk
tet" ?“

Naar han saa har faaet alle 
Elevernes Navne opskrevnepaa 
et Dokument (det skal være de 
enkelte Elevers egne Haand- 
skrifter) gaar han til rette Ved
kommende med det og siger: 
„Jeg udbeder mig herved 
„Brændpunktet" som Medlems
blad for . . . Klasse."

Bladet vil da til næste Maa
ned blive uddelt til hver enkelt 
i Klassen for 5 — fem — Øre.

Økonom.
P. S.

Naar „Brændpunktet" bliver 
Medlemsblad for en Klasse, vil 
det gerne være Talsmand for 
denne Klasses Interesser og ud
beder sig derfor en fast Kor
respondent fra samme.

Red.

Stud, mag'ernes 
Fremtid.

Af Dr. phil. E. Kaper.

Det gælder sikkert i særlig 
Grad for stud, mag.’ernes Ved
kommende, at deres Studievalg 
beror paa Interesse: og det bør 
man have al Agtelse for. Men 
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i Reglen er det vist mere Inter
esse for ét eller flere Fag, som 
de allerede under deres Skole
tid har faaet kær, end for den 
Livsgerning, Studierne fører til. 
Hvad der absorberes til Univer
sitetet, Bibliothekerne, Livsfor
sikringsanstalterne o. lign, er i 
Virkeligheden saa forsvindende, 
at det er Lærergerningen, der 
for langt de fleste bliver Løbe
banen. Og det maa gøre en be
tænkelig. Thi dér er et nødven
digt Krav om ganske andre Ev
ner og Interesser end dem, der 
gør sig gældende overfor de 
enkelte Fag. For den, der ikke 
har umiddelbar Lyst og Evne 
til at omgaas Børn og ganske 
unge Mennesker, er Lærerens 
Arbejde meget trælsomt. Dertil 
kommer de smaa Kaar. Ved 
Landets 12 Statsskoler er Læ
rerne nu ganske ordentlig stil
lede, men dels er det kun faa, 
der naar til disse priviligerede 
Stillinger, som dog altid staar 
tilbage for, hvad Akademikere 
med et tilsvarende Studium hyp
pigst naar frem til, dels naas 
de i Reglen først ved 35-Aars 
Alderen. Tilbage staar for Ho
vedparten Privatskolen. Ude i 
Landet byder den saa ringe 
Livsvilkaar, at den slet ikke 
kommer i Betragtning. I Kø
benhavn! er, som bekendt, Vil- 
kaarene lige akkurat paa Lav- 
maalet. Da der stadig maa luk
kes Skoler, bliver der endvidere 

færre og færre Stillinger at aspi
rere til.

Stud, mag’ernes Fremtidsud
sigter beror derfor for Største
delen paa, om de kan faa Ad
gang til Folkeskolen. Skønt der 
i denne undervises i en Række 
Fag, hvori Seminaristerne ingen 
Uddannelse har faaet, er disse 
dog indtil videre saa godt som 
eneberettigede. Det er jo over
hovedet en Besynderlighed, at 
det staar som et gyldent Frem- 
tidshaab for de vordende aka
demisk uddannede Lærere at 
kunne faa Adgang til de samme 
Stillinger som Seminaristerne. 
Om dette store Maal naas, sy
nes endda usikkert, og saa er 
der i vort Land — til Forskel 
fra vistnok alle andre civilisere
de Lande — saa godt som in
gen Brug for akademisk uddan
nede Lærere. Paa dette Punkt 
synes vi som de første at være 
naaet til et Forbud mod at kun
ne for meget.

Universitetsstudiet byder for 
stud, mag.'erne den Tillokkelse 
at være meget frit. Der er ik
ke fra Universitetets Side lagt 
nogen Plan for Studenternes 
Fremgang, Timerne passer ik
ke sammen og der undervises 
kun meget delvis i det, Studen
terne har Brug for. Derved spil
der hver stud. mag. normalt c. 
lUa Aar af sin bedste Tid.

— Da Udsigterne er saa rin
ge, bør man helst holde sig fra
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Studiet. Det er haardt at skul
le sige saaledes for den, der 
sætter baade Studiet og den 
akademisk uddannede Lærer- 
stand højt, og som selv kunde 
ønske at faa de bedst mulige 
Mennesker knyttet til den Ger
ning, han har kær.

J. O. B ø v i n g-P e t e r s e n :

Universets Undere.
(g: b. n. f.)

Om Værkets Idé skriver dets 
danske Bearbejder:

Universets Undere! De to 
Ord rummer som i en Kerne 
hele dette Værks Idé. Uni
verset — det er jo ikke blot 
det Sandskorn i det uendelige 
Verdensrums Vrimmel af Klo
der, som vi kalder: vor Jord; 
men det er tillige Sol, Maane 
og alle Stjerner, som vi ser gli
de taust, matematisk nøjagtig 
ad deres fjerne Himmelbaner, 
og hvis Natur Astronomen sø
ger at udforske gennem Kik
kert,. Spektralanalyse og minu
tiøse Beregninger. Hans Forsk
ninger stiller os Ansigt til An
sigt med Universets vældige 
Storhed, aabner et Perspektiv 
udefter, saa svimlende endeløst, 
at vore Sanser og vor Tanke 
endnu, trods Aarhundreders 
Forskning, kun er undervejs 
mod Maalet — det Maal, vi al

drig helt vil naa; thi for hver 
teknisk Forbedring af Kikker
ten og for hver ny Erobring af 
ukendte Kloder anes der jo an
dre, endnu fjernere ude i Him
melrummets sorte Nat.

Men Universet er ogsaa det 
uendelige Smaa, alt det usyn
lige, myldrende Liv — i Luf
ten, i Støvet, i Vandet, — som 
Kikkertens optiske Modsætning 
— Mikroskopet aabenbarer os, 
givende os Indblik i en Ver
den, ikke mindre endeløs end 
Solsystemernes. Og ligesom 
den astronomiske Kikkert Aar 
efter Aar skærpes og forlænger 
vor Erkendelses Perspektiv ud 
i Verdensrummet, saaledes for
bedres stedse den mikroskopi
ske Teknik og afslører hver 
Gang nye, endnu mindre Lille- 
putverdener. Ogsaa i denne, 
modsatte Retning — Retningen 
fra det grænseløst Store til det 
grænseløst Smaa — taber Uni
versets Perspektiv sig da i 
usynlig Fjernhed.

Mellem disse Grænseegne — 
Solenes og Mikrobernes Riger 
— ligger hele den myldrende 
Verden af Undere, som i ka
lejdoskopisk Brogethed frem- 
trylles for vore Læsere gennem 
dette Pragtværks Billeder og 
Ord.

Alt disse Ord er tilstrækkeli
ge til at give „Brændpunktet“s 
Læsere et Indtryk af Bogen i 
Helhed.
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De første Hefter er meget 
interessante, og vi kan gaa ud 
fra, at de følgende ligeledes vil 
blive det.

Angaaende Illustrationerne, 
saa er de talrige og særdeles 
tydelige.

Vi ønsker herved Hr. Bøving- 
Petersen til Lykke med Pragt
værket — gid han maa faa For
nøjelse af det.

Og saa vil vi til Slut sige til 
hver især i Skolen: ,,Bestil 
„Universets Undere" i Tide — 
og De angrer det ikke."

Journalist.

Thomas P. Krag.

Den norske Forfatters Død 
har gjort et Indtryk hernede, 
som havde vi mistet en af de 
bedste blandt vore egne.

Krag beherskede som Digter 
ikke noget stort Omraade, men 
paa sit Felt var han en uover
træffelig Mester. De to Typer, 
han beskrev bedst, var Storby
ens letlevende Kvinde — en 
Skikkelse han varierede atter 
og atter uden at gentage sig 
selv. Den anden var Storbyens 
forulykkede Eksistenser. Men 
ligegyldig hvorfra Krag hente

de sine Modeller, var de aldrig 
saa usle, i hans Fantasi blev de 
til Mennesker med Glød og for
tærende Lidenskaber. — Hans 
Personer var ofte som hans Stil. 
Udvendig ligesom stivnede i 
Trækkene, standsede i Udvik
lingen. Indvendig glødende, sy
dende som smeltet Lava. Hans 
Foredrag blev aldrig forceret. 
Hans Kunst var at frembringe 
Fornemmelsen af endnu ikke 
paa langt nær at være naaet til 
Grænsen af sin Ydeevne.

I vor Tid er Prosaen udvik
let til en saadan Højde, at den 
skrevet af en Mester gør Ver
set overflødig. En saadan Me
ster var Thomas Krag. Hans 
Prosa har Versets Korthed i 
Udtrykket, og Sætningerne er 
sammenstillede paa en saadan 
Maade, at de giver Fornemmel
sen af Versefodets Rytme —

Havde Thomas Krag oplevet 
store Skuffelser, man mærke
de det ikke direkte i hans Digt
ning. Han blev aldrig senti
mental eller gold. Fra først til 
sidst samme fyrstelige Rejsning 
de aandeligt Stores Adelsmær
ke.

J. i „Akad. Ugebi."



Tennis. 
Fodbold. 
Cricket. 
Boccia.
Krocket. 
Skøjter, 
Kastespil.

Gør Deres
Indkøb

hos

HARALD BØRGESEN,
FrederiKsberggade 28.

Side 11
Kælker. Ski.

Lystfiskeri.
Bueskydning.
Salonbøsser.
Skydeskiver.

Spejderartikler.
Svømmerekv.

Nu er
Tiden inde!

Cyklen skal efterses. ।
og nye Cykler skal købes.

Reparationer udføtes billigt og godt.
1. Klasses Cykler føres. ;

Cykleforretningen ‘Aladdin, j
Frederiksberg AVé 70. |

Telf. Vester 1715 x. i

Vilhelm Hass,
Glarmester,

Niels Ebbesensvej 25, 
anbefaler sig med alt 
— til Faget hørende —

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 1.50 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 

Ofi store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.
Emil Clausen.

H. Christensens 
Bog- og Papirhandel,

GI. Kongevej 105. — TeleLn 2664.
Eget Bogbinderi. Eget BogtryKKeri.

Leverandør til Henrik Madsens Skole.
Alle Skolebøger Alt Skolemateriale

Husk

Skolens 
Boghandel.

H. A. SØLLING.
H. C. Ørstedsvej 42.

(Hj. af Forchhammersvej.)
Telf. 2 3 40.

Stort Lager af Skolebøger og Skole
rekvisitter til Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.

- Gymnastik- og Sportsdragter. - 
Gymnastiksko og Fodboldstøvler. 
Leverandør til Henrik Madsens Skole.

POUL HOLM,
Silkegade 11.



Side 12
Naar De vil købe „Fotografiapparater1*, eller De vil have 

Oplysninger om Fotografien, da henvend Dem til os. Vi 
giver gærne alle Oplysninger. Vore „Signrd“ og „Ilford“ 
Plader er enestaaende.

Kongsbak Q, Cohn, Skovbog. 1

Deres Fodtøj bør De kobe
i

»SRotøjsfabriRernes 
Udsalg, 

FalRonérallé 3.
Telefon: Godthaab 615.

Alt i fix og moderne Facon, 
Reparationer udføres.

Boldspilrekvisitter 
købes bedst og billigst i 

Foreningen til Indkøb af Bold
rekvisitter.

Vestervoldgade 8. 
København B.

(Aarskontingent 50 Øre.)

Til «Brændpunktet“s Læsere!

Abonnér paa „Sportsbladet",

Organ for Spejdersport og al 
— anden Sport. —

1 Kr. Kvartalet.
Enkelte Numre 10 0.

Stort Udvalg i Skolefodtøj.
Reparationer udføres 
- bedst og billigst. -

Skotøjsforretningen „FREM".
M. Weilgaard.

GI. Kongevej 135.
Leverandør til Brugsforeningen 
for Embeds- og Bestillingsmænd 
— samt Læger, ■—

Klaverundervisning i Elevens
Hjem. Frk. A. Oanielsen,

Niels Hemmingsensgade 12, 1.

I Tndervisning 
i Ping-Pong 

(Bordtennis)

i Elevens Hjem.

= 1 Kr. Timen. =
— Henvendelse til Redaktionen. —

Vor Frue 
Boglade.

Største Udvalg af udenlandsk 
Literatur i billige Udgaver. 
— Forlang Katalog. •— 
Nørregade 13. Tlf. 9612.

Redaktionen sluttet den 5. April Næste Nummer udkommer i Maj.
Redaktion, Fælledvej 27. Telefon Nora 1208x.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 1?.


