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Nationalfølelse.
I min sidste Artikel prøvede 

jeg at paavise den fredelige Na
tionalismes største Synder paa 
Samfundsøkonomiens Omraade, 
men over de store Daarska- 
ber. den faar Menneskeheden til 
at begaa, maa man dog ikke 
glemme de uhyre •mange s m a a. 
Alle de nationale Smaaforenin- 
ger. der ikke udretter andet end 
at holde den kroniske, national
istiske Ophidselsestilstand ved
lige, lever hovedsagelig paa 
den, skønt de altid pr mere end 
parate til at forlade det „frede- 
lige“ Standpunkt og slaa over i 
Fraser om Nationens Ære o. 
s. v., naar Omstændighederne 
— som f. Eks. nu — tillader 
det. Under [normale Forhold vo
ver end ikke disse Foreningers 
Leder at tale om en Krigs Nød
vendighed. —

Den ,.fredelige“ Nationalis
mes Hovedvirkefelt er selvsagt 

Handelskrigen, og paa dette 
Omraade virker den med alle 
optænkelige Midler, kraftigt un
derstøttet af det besiddende 
Mindretal, der har Fordel af, at 
Udlandets bedre og billigere 
Varer lukkes ude ved Toldafgif
ter og Agitation for vedkom
mende Lands eget Arbejde, en 
Agitation hvor en lille Dosis 
Patriotisme og Had til de frem
mede Folk ikke undlader at vir
ke; at det er Udlandets bedre 
og billigere Varer man vil til 
Livs, siger sig selv, Udlandets 
mindre gode Produkter kan 
selvfølgelig ikke fortrænge Lan
dets egne Frembringelser, hvis 
de er bedre.

Men. kunde nu de mindst tra
ditionsbundne Mennesker sige, 
fordi Nationalitetsfølelsen fri
villigt eller ufrivilligt benyttes 
paa mindre tiltalende Maader 
eller endogsaa til ligefrem ska
delige og umenneskelige Ting,
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behøver jo selve Kærligheden 
til Nationen ikke at være sam- 
fundsødelæggende, at den be
nyttes sjofelt, falder kun til
bage paa de Mennesker og Par
tier, der benytter den saaledes.

Dette er i og for sig rigtigt. 
Hvis man tager hele Reklame- 
apparatet bort, hvis man stryger 
det nationale og økonomiske, er 
selve Kærligheden til Nationen 
som Helhed ikke skadelig. Men 
søger man en logisk Begrundel
se for denne Kærlighed til et 
vist Antal Mennesklerj i Modsæt
ning til den øvrige Menneske
hed — selv Følelseslivet har vel 
sine fornuftsmæssige Love — 
indser man at selv denne, den 
skønneste Form for Nationalis
me er meningsløs, selv om den 
ikke er skadelig, naar den ses 
fra et ikke-kristeligt Standpunkt 
Dog Behandlingen af denne, 
Nationalismens sidste, Forsvars
grund fordrer en Artikel for sig.

ho m o.

Grimsø.
(Slut.)

—, For 80 Aar siden iførte 
Grim sø-Præsten sig en Dag sit 
fulde Ornat, og lod sig fire ned 
paa et saadant farligt Sted. He
le Menigheden stod oppe paa 
Fjældkanten. Præsten havde 
paalagt alle at synge Salmer 
uden nogen Standsning pg af 
al Kraft, medens han var nede 
rimeligvis for at aflede deres 
Opmærksomhed fra, hvad han 
foretog sig. Med en Hammer, 
som han havde skjult under sin 
Præstekjole, afhuggede han de 
farligste og skarpeste Stenspid
ser, som var den egentlige Aar- 
sag til Ulykkerne. Den prakti
ske Indvielse hjalp; Trolden har 
aldrig siden vist sig' paa det 
Sted.

En Læge har der aldrig været 
bosat paa Grimsø, og Præster 
har det ofte været svært at faa 
til dette fattige og afsides lig
gende Sogn, Naar der ingen 
Præst var, maatte Beboerne sølv 
i Kirken holde Bibellæsning og i
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmershus.

Salmesang. En af Islands 
frugtbareste Salmedigtere, Pje- 
tur Gudmundsson (død 1902) 
var imidlertid i 26 Aar Præst 
paa Øen, skønt det visselig var 
andet end Udsigt til timelig 
Fordel, der bandt ham dertil. 
Den aarlige Gage er 800 Kr. 
76 Øre, samt 4 Fugle af hver 
120, der fanges fra Tov; hvert 
tyvende Æg; en Fisk for hver 
Baad i hver Fisketur; og en 
Ottendedel af hvert Stykke 
Drivtømmer, der er over otte 
Alen langt. —

Der bor nu omkring 90 Men
nesker paa Grimsø, i 10 Gaar- 
de, som ligger langs den lille 
Bugt paa Vestsiden. Efter at 
fremmede Sælfangere er be
gyndt at berige sig i Ishavet, 
bringer Drivisen sjældent no
gen stor Fangst. Drivtømmeret 
er ogsaa sparsomt, efter at Sko
vene er ryddede langs de ame
rikanske Floder. For at holde 
Varme i Husene bruges Tang, 
Fiskeben og Faaregødning til 
Brændsel. Der er paa Grimsø 
200 Faar og 5 Køer. Det kni
ber at skaffe [Vinterfoder; Gaar- 
denes Hjemmemarker har kun 
lidet udviklede Græsarter blan

det med Dværgpil. Høsten gi
ver gennemsnitlig kun 250 
Hestbyrder Hø. Paa Grimsø 
findes en Del Hunde og to halv
vilde Fleste, som har det stor
artet og bliver gamle, skønt de 
om Vinteren maa passe sig selv 
og bjerge Føden, som de kan. 
En 'Hoppe, der var bleven 36 
Aar gammel og meget fed, dø
de i 1882 i en Snestorm, idet 
den blev blæst ud over Kanten 
af Fuglefjældet.

Næringsvejene er de samme 
som tidligere. Fra Fugletov 
fanges 17,000 Fugle om Aaret; 
fra en halv Snes aabne Baade 
fanges 50,000 Stk. Fisk. Fra 
Edderfugle faas aarlig 19 Pund 
Edderdun. Alle Livsfornøden
heder har Indbyggerne maattet 
hente med aaben Baad i de to 
nærmeste Byer paa Island, hen
holdsvis 8 og 14 danske Mil 
væk. I de sidste Par Aar er 
en Kystdamper begyndt at anlø
be Grinisø to Gange i Løbet 
af Sommeren. Men i Løbet af 
en lang Vinter kan hele Befolk
ningen uddø, uden at det var 
muligt at faa det at vide.

I de lange Vinteraftener sid
der hele Grimsø’s Befolkning 
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og fortæller islandske Sagaer 
og spiller Skak. Paa begge dis
se Omraader overgaas de ikke 
af nogen i hele Verden. Dette 
var Øens Lykke. Der levede 
nemlig en hovedrig amerikansk 
Professor Fiske, der ikke inter
esserede sig for andet under So
len end — islandske Sagaer og 
Skak. Han kom til Grimsø en 
Sommer —, og følte sig som i 
Paradis. Han testamenterede et 
stort Bibliotek til øen, og skæn
kede 12,000 Dollars til Grimsø 
Kommune, der saaledes er ble
ven den forholdsvis rigeste i 
hele Verden. Renterne af Sum
men har rigeligt kunnet dække 
alle offentlige Udgifter; allere
de er en Biblioteksbygning og 
en Skole bygget.

— Mine Tanker gaar saa of
te op til Grimsø, den lille storm
piskede Forpost mod Nord. Jeg 
beundrer den lille Samling Men
nesker, der i naturlig Fromhed 
og Mandsmod kæmper for Li
vet imod Elementerne, I, uden 
Frygt træder Døden under Øj
ne og ikke har ladet sig kue 

af de slemme Sygdomme, de 
stejle Fuglefjælde, det stormen
de Hav, Drivisen og den ende
løse Polarnat. De vilde ikke 
bytte deres lille Rige bort for 
Palmelunde. Med Livet som 
Indsats kæmpende; og magre 
Faar nipper fattigt Polargræs 
paa den Tue, som Grimsøkæm- 
perne har opnaaet som sidste 
Hvilested, — hvis deres Grav 
da ikke er blevet en kæntret 
Baad paa Ishavet.

Finn T u 1 i n i u s.

Hvorfor har vi ikke 
en Skakforening?
Nu er det omtrent ét Aar si

den den gamle Skakforening 
gik ind. Det var rimeligvis af 
Mangel paa Interesse og Til
slutning.

Den gamle Skakforening blev 
hovedsagelig baaret oppe af da
værende 3. Gymnasie, og da 
denne Klasse forlod Skolen, gik 
Foreningen i Stykker.

Vor Frue Boglade
anbefaler sit store Udvalg af engelske, franske 
og tyske illustrerede Fremstillinger af Krigen, 

nørregade 13, Telefon 9612,
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Crome Q, Goldschmidts 
Hovedudsalg Cityga.de

Altid billligste Priser paa gode smukke danske Varer
Specialitet: Stærkt Skoletøj.

I iAar har her nu atter hæ
vet sig Røster for at faa dannet 
en Skakforening i Gymnasiet, 
hvor der findes mange, der 
har megen Interesse for Spillet

Foreningen vilde faa ivrig 
Tilslutning af flere baade i 1. 
og 2. Gymnasie, og vi anmoder 
derfor Skakspillerne i 3. Gym
nasie om at interessere sig for 
Sagen og danne Foreningen. 
De, som ønsker at danne For
eningen, kan henvende sig til 
Redaktionen og derigennem faa 
Forbindelse med de yngre 
Skakspillere.

T. og D.

Skoleorkestret.
I Løbet af den korte- Tid fra 

sidste Skolekoncert er Skolens 
Orkester gaaet ind. Det er 
højst beklageligt, at dette fik 
Lov til at ske, men Grunden er 
næppe den, at der er mindre 
Interesse paa Skolen nu, end da 
Orkesteret blev stiftet. Der var 

sikkert mange paa Skolen, som 
gerne vilde spille med og som 
ogsaa kunde, men man fik nemt 
det Indtryk, at Orkestret var af 
ganske privat Karakter og at 
ingen andre kunde komme ind 
end dem, der engang var der. 
Derfor saa man ved sidste Kon
cert det Særsyn, at der var for
holdsvis faa Orkestermedlem
mer fra. Henrik Madsens Skole. 
Og Lederne kunde ikke und
skylde sig med, at der ingen 
var, som kunde, thi f. Eks. kar 
der to Damer til at spille Pia
no, skønt der sikkert blandt de 
mange klaverspillende Elever i 
Skolen var nogle, som var Til
strækkelig dygtige 1

Var det nu ikke muligt, at 
„ B rændpunktet “s Redaktion 
vilde være Talsmand for, at der 
dannedes et nyt Orkester, for
trinsvis Elever, forhenværende 
og nuværende, fra Flenrik Mad
sens Skole. Det er jo ikke nød
vendigt, at det bliver saa stort; 
et lille Orkester er ogsaa lette
re at spille sammen. ,4

Derfor haaber jeg, at vi snart 

Cityga.de
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kan begynde at holde Prøver 
paa |et nyt Orkester, som vi i 
Oijdets rette Betydning kan kal
de et Skoleorkester.

Pierre.

Da Nr. 2 og Nr. 3

kommer saa hurtigt efter hin
anden, kan vi desværre ikke be
kendtgøre Udfaldet af Præmie- 
konkurrencen „For de yngre“ 
førend i Nr. 4.

Historisk G aa de.

Det første i Odin, 
det andet i Harald, 
det fjerde i Kristoffer, 
det tredie i Knud, 
det femte i Knud den Hellige, 
det sjette i Grundtvig, 
det syvende i Oehlenschläger, 
det ottende i Erik Ejegod, 
det niende i Abel, 
det tiende i Gorm, 
det hele ler en Konge, 
som du kender fra din Historie. 

tilstand, og svarede: „Aa, kæ
re Ven! Jeg har forgæves an
vendt alle Midler; jeg maa le
ve og dø med denne Plage; des
værre berøver den mig ogsaa 
Søvnen og piner mig forfærde
lig om Natten.

-----o-----

Ryttergeneralen Farrat var 
berømt for sine Kæmpekræfter. 
I sin høje Alder blev han syg; 
han laa til Sengs og havde 
maattet lade Lægen .hente. Da 
denne sad ved Siden af Sengen, 
begyndte den gamle at klage: 
„Aah, Hr. Doktor, De kan ik
ke tro, hvor svag jeg er, alle 
mine Kræfter er borte. De ser, 
kære D oktor, at — dermed 
tog han med den højre .Haand 
fat om Benet paa |den Stlolh hvor- 
paa Lægen sad, og løftede lang
somt Stolen og Lægen i Vejret 
—• dette volder mig ligefrem 
Vanskelighed!

Misforstaaet.

Der blev forleden rettet det 
Spørgsmaal til en Mand, som 
led af Døvhed og Gigt, hvorle
des hans Kone havde det. Den 
tiltalte forstod Spørgsmaalet 
fejlt, idet han troede, at der blev 
spurgt om hans egen Helbreds-



Side 7

Abonnement paa „Brændpunktet“ koster for Resten at Januar 
Kvartal kun 35 Øre. Alle Eleverne bør holde Skolens Blad.

F. W. DALBERG
BOG- OG PAPIRHANDEL 

H. C. ØRSTEDSVEJ 50 C

G. C. Gravesen,
Boghandler.

:: Nordre Frihavnsgade 1. ::
Lager af alt, hvad der bruges paa Skolen'

Husk Papirhan
delen

GI- Kongevej 82
Telf. Vester 4728.

Oktaver 3 for 10 Øre
Skriveboger 6 Øre
Johan Faber 6 Øre 
Regnehæfter 80 Sider, 5 Øre 
Notes fra 2 Øre.

A. Muusieldt-Jensen.

Alle Skolebøger, Stilebøger, 
Karakterbøger, som bruges 
i Ingrid Jespersens Skole, 

faas i
Emil Wienes 

Boghandel
Østorhrog,23 (Hj. af Ryesgad e

Stort Udvalg i elegante 
Læderpenaler.

J. H. Heilemark
Vesterbrogade 20
Boghandel

Bogudlaan;
10 Øre pr. Bog

HUSK
Skolens 

Boghandel 
Johs. Marcker - Aaboulevard 9 

(Hj. af Jac. Dannefærdsvej 2).
Telf. 8353.

Kollegiehæfter, Oktav 96 Sider 10 Øre
— Kvart 72 - 15 -
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- Q, KarbadeBillige Damp
hs 25 35 Øre

BAD København 
Studiestræde 61

i
Største 

Udvalg i 
Fotografi
apparater 
fra Kr. 3.50

O
____Nyheder i Plader og Papirer. 

Mørkkammer gratis til Afbenyttelse.
Nordisk Foto Kompagni A|S 
Købjnagergade 5 * Tif. 11805. - Købeohavn K

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

l.KI.HemBkvipBnngojSkræderi
-- Moderate Priser —

i _______________________

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2. ä 
Fotografier fra Kr. 2,00 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen. .

Husk

Skolens 
Boghandel.

* Hi A. Sølling; t '' £ H. C. Ørstedsvej 42.
(Hj. af Forchliammersvej.) 

’t ’ Telt. 2 3 4 0.

Node Antikvariat
Johan Nielsen,

22, St. Klosterstr. 22, St.
(2det Sted fra Skindergade.)

Noder købes og 
sælges.

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

3' Redaktion: T- Salicath, Sølvgade 26, Telt. Palæ 70iy.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


