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Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole.

Redaktør : V. Thorsen.

Nr. 16 1. November 1915. 4. Aarg.

Ungdom og „Nationalitetsfølelse“.
Lad ©s straks indrømme, at der 

er en Del af Ungdommen, der le
ver i Døgnets Melodier for Fjas 
og Pjank, men at Ungdommen 
som Helhed skulde leve saaledes, 
hvad Hr. Bernhard Damm øjen. 
synlig mener, behøver man næppe 
nogen overvættes klar Forstand for 
at se, er forkert. I det hele ta
get udmærker Hr. Damm sig ikke 
ved nogen logisk Hjerne, ellers vil
de han vel ikke i en Reklamear
tikel for „Skamlingsstøtten“, der 
vel som andre ,,Skamlings“-For- 
eninger skal støtte, hvad der er 
ejendommeligt: dansk, og hvad der 
præger den danske Nation, hæv
de, at den danske Nationalkarak
ter er lad og pjattet.

Det er aabenbart, at Hr. Damm 
mener, at Ungdommen, der ,,skal 

bære Danmark frem‘‘, kun vil 
være i Stand til at løse denne my
stiske Opgave, hvis de gaar ind i 
Rækkerne som Enere eller maaske 
snarere N ulier i den nationale Fbr, 
eningsbevægelse. Er det da vir
kelig- muligt, at Hr. Damm er naiv 
nok til at tro, at det er at gaa 
frem, det at værne en saa snever- 
synet og samfundsskadelig Følelse 
som Nationalfølelsen og det der. 
med følgende Nationalhad ?

h o m o.
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Erslev Q. Hasselbalch 
K0b™Ä26 lileroilioiil Boghandel Kø,rXTC26

Störste Lager af danske og udenlandske Beger
SCOUT LITTERATUR

Skoleelever og Skoleforhold 
i gamle Dage.

Skoletugten var overordentlig 
stræng i .ældre Tid. Der var her
om givet Skolelove for hver en
kelt Skole, som Hørere og Discip
le havde .at rette sig efter. Det 
almindeligste Straffemiddel for de 
fleste større dg mindre Forseel
ser var Ris. Læreren havde altid 
et forsvarligt Ris liggende hos sig 
eller stukket i sin Lomme indenfor 
Kjolen paa Brystet, og det var en 
gammel Skik, at naar en Hører 
blev indsat i sit Embede, overle
veredes der ham et Ris, det saa- 
kaldte Skolescepter. Det anvendtes 
for allehaande Forseelser, saasom 
for Dovenskab, for at komme for 
sent i Skole, for at tale Dansk i 
Stedet for Latin o. s. v. Straffe
retten tilkom Hørerne i hver en
kelt Klasse, men var der begaaet 
nogen Forseelse ved Sammenrot
ning af flere Klassers Disciple, 
blev Straffen idømt og eksekveret 
af Rektor.

Rektor I. H. Tauber fra Hor
sens har efterladt Erindringer fra 
sin Skolegang i Aalborg Skole i 
IMidten af det 18. Aarhundrcde. 
Deri skildrer han det alt andet 
end behagelige Indtryk, han mod
tog fra den første Dag, han satte 
sin Fod i Skolen. Han fortæller 
bl. .a., at det var en sand Ræd- 
selsdag for Disciplene, naar der 
blev rettet Stil; for hver Fejl blev 
der givet af Riset, saa stærkt Hø
rerne kunde slaa. Mange var imid
lertid saa gennembankede, at det 
ikke generede dem det mindste.

De babariske Afstraffelser hør
te til Dagens Orden, uagtet Re
geringen ved Forordninger havde 
foreskrevet en humanere Behand
ling af Disciplene. I en Forord
ning hedder det: „Lærere maa ej 
med Hug !og Slag haardeligen rev
se dem, der gerne ville, omend- 
skøndt de ej altid kunne lære saa 
hurtigt som andre, og skulde no-
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
"Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helmers hus.

gen befindes utilbørligen at straf
fe sine Disciple og ikke deri at 
holde Maade, skal han, naar in
gen Advarsel deri kan frugte, al
deles forvises fra Skolen“. Hvor
ledes der blev „holdt M,aade“ ses 
let af Eksempler. Saaledes fortæl
les fra Aarhus Skole, at en Hø
rer rev saa voldsomt i en Di
sciples Øre, at han beholdt det 
lafrevne Øre i Haanden. En anden 
var saa streng i sin Straffemaade, 
at flere Disciple forlod Skolen for 
at beholde hele Lemmer. Mjeget 
betegnende er Ogsaa det Svar, som 
Rektor Greger Lassen Fog i Ri
be gav Chr. V. paa dennes Spørgs- 
maal, Om hvorledes det gik til, at 
der kom saa mange lærde Mænd 
fra, Ribe. „Det skal jeg sige De
res Majestæt,“ lød Rektorens Svar, 
„her er en skønne Birkeskov ikke 
langtfra Ribe, den gør gode Di
sciple“.

At Disciplene vistnok ofte træng
te til Afstraffelse, om end langtfra 
paa saa en grusom Maade, som 
’det i Reglen skete, maa imidlertid 
indrømmes. Deres Opførsel var of
test meget raa, og de fandt paa 
mangfoldige Optøjer og grove Spil- 
lopper, hvorved de fortrædigede 
baade Hørerne og Borgerne i By

en. Selv i Kirkerne kunde de ik
ke dy sig. Der fortælles saaledes, 
hvorledes Odense Skoleungdom 
rumsterede i St. Knuds Kirke og 
miorede sig paa deres Vis bl. a. 
ved at bære de mumieagtige Lig 
af en adelig Frue og hendes Ynd- 
lingskat Op og ned ad Kirkegulvet 
i Procession under Sang og andre 
andre Ceremonier. Foruden at fle
re af de ældre Disciple ved alle 
Lejligheder søgte at drille Hører
ne, tyranniserede de ogsaa de yng
re Disciple, der maatte være dem 
lydige og hørige i alt, gøre hvad 
de forlangte og endda kun faa 
Prygl til Tak derfor.

Flvad der iøvrigt bidrog til at 
gøre Skoletugten saa streng, var 
Lærernes Beskaffenhed og deres 
hele Stilling. De var i Alminde
lighed yderst slet lønnede, saa at 
Skolen hyppig maatte tage, hvem 
den kunde faa for gjodt Køb, lunder
tiden endog Folk som ikke havde 
studeret. Naar disse da ikke kun
de skaffe sig Myndighed ved de
res Lærdom eller Dygtighed, saa 
søgte de at gøre det ved hyppig 
Anvendelse af Riset. Hvor der ik
ke var Spisning paa Skolen, maat
te de ofte tiltigge sig Middagsmad 
hos Borgerne i Byen; at saadan- 
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ne Tilstande let kunde lede til Li. 
gegyldighed og raat Væsen er be
gribeligt, ikke at tale om, at disse 
Mennesker let forfaldt til Dati
dens Laster, især Drukkenskab.

Selv endnu i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede hørte Drukken
bolte ikke til Sjældenhederne 
blandt de lærde Skolers Lærer, 
personale.

En interessant Skakopgave.
Man har ofte forsøgt paa Skak, 

brædtet at fremstille Krigsbegiven
heder, saasom Slag eller hele Felt
tog. De fleste af disse Forsøg har 
imidlertid ikke altid været lige 
heldige. Som et ualmindelig hel
digt Eksempel meddeler vi her ne- 
denstaaende Spil, der er bekendt 
under Navnet „N ap o 1 e o n s Ti 1- 
bagetog fra M.oskva“. Det 
blev i Aaret 1839 tilsendt Pariser- 
skakklubben af den russiske Skak
spiller Petroff.

Brikkernes Opstilling var som 
følger:

Hvid: c 2, c 5, d 4, S. e 2, S.
f i, L. g 6, D. h i, K. h 2, 

Sort: a 4, b 2, c 4, c 7, e 6, f 2,
g 4, g 7, S. a 5, S. d 8, L. 
e 3, T. f 4, T. f 6, K. b 1.

Kongen paa b 1 forestiller Na
poleon, de to hvide Springere de 
forfølgende russiske Kosakker, Fel- 
tet h 8 Paris, hvor Kampen ender. 
Petroff undlader i 6te Træk at 
sætte mat med Dronningen paa 
a 8 af Hensyn til „den mulige, 
men forsømte Tilintetgørelse af 

Fjenden ved Berezina, hvilken Flod 
paa Brædtet betegnes ved Diago
nalen h i til a 8. Hvids Træk er 
følgende; Sorts følger som tvung
ne af sig selv :

1) S. f 1 — d 2 +
2) S. e 2 — c 3 +
3) S d 2 -b 1 +
4) S. c 3 — a 2 +
5) S. b 1 — a 3
6) S. a 2 — b 4 +

(her kunde D. h 1 — h 8 gøre 
mat).

Ved Modtagelsen af dette Spil 
gjorde Franskmændene, hvis Na
tionalfølelse var blevet lidt saaret, 
følgende Bemærkning: „Vi tror, at 
det havde været mere passende,

7) S. a 3 - b 5 +
8) S. b 4 — a 6 +
9) S. b 5 - a 7 +

10) S. a 6
11) S. a 7
12) S. b 8
13) S. c 8

14) K. h 2 —

— b 8 +
— c 8 +
- d 7 +
— e 7 +
g 2 fordæks +

hvorefter Sort er mat.
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Crome Q, Goldschmidts
Hovedudsalg .0 Citygade

Altid billligste Priser paa gode smukke danske Varer

Specialitet: Stærkt Skoletøj.

om Forfatteren ved Siden af Hr. 
to russiske Springere havde sat 
adskillige andre Brikker, som kun
de have forestillet Østrigere, Preus
serne, Svenskerne, Sachseme. Bay
rerne m. fl., der alle hjalp at spar
ke til den døende Løve“.

I næste Nummer skal vi bringe 
Opgaven „Tamerlans Jernbur“.

Det mystiske Mord
(Forts.)

Lidt efter (kom Fangevogteren til. 
bage med den Besked, at han hav
de ringet til den gamle Sagfører 
Mr. With, men at det var umu
ligt at faa ham i Tale, da han var 
paa en Forretningsrejse. Mr. Burn 
var fortvivlet. Mr. With var hans 
eneste Redning, han vilde sikkert 
alligevel tro ham, nu da hverken 
Venner eller Familie vilde det. 
Fangevogteren, der stadig stod i 
Døren, begyndte nu: „Det var det 
te med Ekstraforplejningen; Pen
gene er opbrugte.

„Allerede? Naa, ja saa hent 
mig Papir og Blæk, saa at jeg kan 

faa skrevet til Mr. With’s Fuld
mægtig efter flere Penge.“

Fangevogteren gik bort i straa- 
lende Humør.

„Hvis jeg nogensinde kommer 
ud,“ tænkte Mr. Burn, „saa skal 
jeg dog faa denne Fangevogters 
Forhold undersøgt.“ Jeg betaler 
ham gennemsnitlig 10 Dollars om 
Dagen; naa, men jeg maa vel gø
re gode Miner til slet Spil; thi 
uden hans Hjælp opnaar jeg vist 
slet intet.“

I det samme kom Fangevogteren 
tilbage med Blyant og Papir, hvor
efter Mr. Burn satte sig til at 
skrive.

„Sig mig,“ spurgte Mr. Burn, 
da. han var færdig, „hvorfor har 
De givet mig en Blyant; sæt nu 
at Fuldmægtigen ikke vil tage et 
blyantskrevet Brev for gode Va
rer“ ?

„Ja, jeg havde desværre ikke 
andet i Øjeblikket,“ svarede Fan
gevogteren, „men jeg kan jo nok, 
hvis det endelig skal være — —“

„Nej, lad os nu blot forsøge, 
siden De ikke har andet.“

(Fortsættes).
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i SIDSTE NYT I 
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H j e m kom m e t:

H. D. h. at Viggo Fevejle, der 
som Frivillig deltog i den fran
ske Hær, er vendt hjem.

Og at han som Sejrstrofæ med
bringer en tysk Bukseknap.

*

Han mente, at han nu havde 
hjulpet den franske Hær over det 
værste.

*

Tilslutningen til Skoleballet har 
allerede været saa stor, at det 
paa Grund af Pladsmangel tilraa- 
des Damerne ikke at møde i alt 
for vide Kjoler.

*

Dog vil der ikke blive nægtet 
Damer Adgang, som kun har hvi
de Kjoler. —

Hva’beha’r. 
*

Redaktøren vil være at træffe 
hver Onsdag fra 3—4.

Telefonen virker stadig ikke. 
*

Det bekendtgøres herved for 
Slægt og Venner, at Bladet

VALHALLA

er afgaaet ved Døden efter et 
længere Sygeleje.

Officiel Grund: Redaktøren har 
ikke Tid mere. (

Virkelig Grund: Sidste Gang 
det udkom afsatte Redaktøren kun 
4 (fire) Numre, hvoraf de 3 var 
Frinumre.

Begravelsen foregaar i samme 
Stilhed, som Bladet levede i.

De sørgende Efterladte.

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

Rørregade 13. Telefon 9612.
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G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

C. Vest 

- - Stærkt - - 
Skolefodtøj 
H. C. Ørstedsvej 41.

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

faas i

Emil Wienes 
Boghandel 

Østorbrog. 23 (Hj. af Ryesgade) 

Stort Udvalg i elegante 
Læderpenaler.

Bestil:
Lommebog

for Skoleelever
for Drenge og Piger, 

indbunden 1 Kr. hos 
F. W. DAHLBERG 

H. C. Ørstedsvej 50 C 
Telefon Nora 2192 y.

Hepreekvipepingsfoprelningen

High-Life
Vesterbrogade 82.

Hjemmelavet

5 Konfekt ■
g Vesterbrogade 20 g
■ anbefaler sig daglig med frisk- ■
® lavet Konfekt Tlf. V. 2067 v. ■

ANNA OLSEN

Chr. Steinbach Papirhandel
fører Lager af alle Skolebøger og Tegnematerialier, 

der bruges paa Skolen.

Vesterbrogade 10 (ligefor Helgolandsgade)
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Billige Damp- Karbade
25 35 Øre

BAA København
Studiestræde 61

Største 
Udvalg i 
Fotografi
apparater 
fra Kr. 3.50

O
Nyheder i Plader og Papirer. 

Mørkkammer gratis til Afbenyttelse. 
Nordisk Foto Kompagni A|S 
Købmagergade 5 - Tlf. 11805. * Kebeohavn K.

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

l.ttl.hreehiperiDg^Weri
— Moderate Priser —

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
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. 
H. A. Selling:

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.

Fodbold- og Tennisdragter. - - - 
Tennissko og Fodboldstøvler. - - 
Reglementerede Gymnastikdragter, 

og Gymnastiksko.
Leverandør til Henrik Madsens Skole

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Redaktion: V. Thorsen, Biilowsvej 38 C. København V.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


