
 

 
 

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/


Ingrid Jespersens Skole. — Henrik Madsens Skole.

Redaktør : Knud Møller.

Nr. 8 15. Maj 1915. 4. Aarg.

En Skoledag
i det gamle Rom.

Ved Tiro.

(Slut.)
I'ilder slige behagelige, om end 

mindre lærerige Betragtninger var 
denne De] af Undervisningen for
bi, og de holdt fri en halv Ti 
mes Tid og trak Vejret i det rum
melige Atrium. Dionysios overlod 
Drengene til sig selv, det var ikke 
hans Opgave at lame dem romersk 
Optræden og Sømmelighed.

Og aldrig saa snart var han 
ude af Syne, for Drengene halede 
et Par Vagtler ud af deres Sko
letasker; de stillede sig op i en 
Rundkreds og hidsede Fuglene 
paa hnanden. Disse stridbare Dyr 
lod sig ikke længe tirre, men røg 
i vildt Raseri lige i Øjnene paa 
hinanden. Drengene opmuntrede 
snart den ene, snart den anden, 
drøftede Kampens Chancer, indgik 
Væddemaal, var lutter Fyr og 
Flamme. - Indtil der inde fra Plu
set hortes lidt slæbende Trin. Saa 

i Huj og Hast Dyrene fra hinan
den og mer eller mindre halvdöde 
paa Hovederne i Taskerne igen I 
Dionysios yndede ikke den Slags 
Adspredelser.

Drengene sad igen paa Plad
serne, og anden Del af Under
visningen begyndte. Nu lærte Dio
nysios om Indholdet af det skrev
ne. Om Personerne, der optraad- 
te, batide (luder og Mennesker, 
deres Skæbner og Ejendommelig
heder, om dc skildrede Lande og 
Begivenheder, om den digteriske 
Skønhed i Versene - om alt ind
til de mindste Detailler. Og naar 
Dionysios havde gennemgaaet det
te, læste han det op for sine Di
sciple. og derefter skulde de læ
se det op med Forstaaelse og med 
smukt Foredrag af de klangfulde 
Vers. Og efter Hukommelsen 
fremsagde de tidligere læste Af
snit af Homer, Vers i Hundrede
vis, med usvigelig Sikkerhed.

Morgenundervisningen sluttede 
af med Matematik. Paa Klokke- 
slet indfandt Læreren sig, den fri- 
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givne Syrus. Disse Timer var al
drig kedelige; men det var rig
tignok Drengene, der gjorde dem 
morsomme. Geometri, Aritmetik, 
Astronomi var ikke særlig æsti
merede Fag i' Rom ,og man nøj
edes med det mindst mulige. Men 
Drengene opfattede Timerne paa 
deres Maade og udregnede i Ste
det de værste Spilopper. Og Sy
rus belønnede Resultatet med en 
Flod af drøje Ord, og naar det ik
ke forslog, med et Indhug med 
Tampen. Derfor plejede Syrus al
tid. 'naar Dionysios Skridt var helt 
‘døet hen. at .trække den tunge 
Skydedør for, saa. Støjen holdt 
sig inden for de fire Vægge. Det 
var siden Dionysios ved et Uheld 
var kommet over dem midt i 

Krigsbulderet. Marcus huskede det 
ganske tydeligt. Pludselig stod 
h|an i Døren. ; Ferien i Syrus 
Haand sank uden en Lyd i Ka
tederet, og alle Drengene sad sti
ve og stumme paa deres Pladser 
— som de gamle Husguder hjem
me paa Arnen. Og Dionysios hav
de holdt en hel Folketale til dem. 
Og saa havde Cais Septimius sagt 
— han skulde nu altid optræde 
som en Laban —: ,Jamen, hvad 
Fordel har vi af at lære dette?“ 
Hvorpaa Dionysios sendte ham et 
Blik — Marcus glemte det aldrig 
— vendte sig i Døren, kaldte paa 
sin Slave og sagde: „Giv Konsu
lens Søn, Cajus Septimius, en halv 
Denar (30—35 Øre), siden han 

endelig vil have Fordel af, hvad' 
han lærer.“

Efter Matematiktimen henledes 
Drengene hjem af deres Pædago
ger. Et solidt Maaltid, lidt Mo
tion og Hvile. Saa mødtes de 
igen efter et Par Timers Forløb. 
N'u toges fat paa de romerske 
Digtere, og Dionysios studerede 
Latinen med dem paa samme Maa
de som Græsk. Til sidst gik en 
eller flere af de ældste Disciple op 
paa. Katederet og holdt et Fore
drag. Den Dag var der to. Titus 
Carvilius udviklede med stor Pa
tos : „Bondens Tanker ved Synet 
af det første Skib“. Og derpaa tog 
Lucius Lentulus Ordet og talte paa 
samme Maade, som han havde hørt 
den strenge Filosof i Søjlegangen 
— over Emnet: „At sove Natten 
igennem, det sømmer sig slet for 
en Konge“.

Det kunde være en droj Dag; 
men nu nærmede Eftermiddagen 
sig, og saa vinkede Marsmarken 
med det muntre Liv derude. Rid
ning, Svømning, Vaabenøvelser. 
Og det bedste af alt, om tre Uger 
den 15de Juni begyndte Sommer
ferien, fire lange dejlige Sommer- 
maaneder ude paa Landet, paa 
Fars Gods nede ved Neapel.
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F. D. F.

Tillad mig at begynde med at 
søge at klare to Fejltagelser, som 
Folk almindeligvis svæver i, naar 
Talen er om F. D. F. Den før
ste er den, at Folk tror, at F. 
D. F. liar noget med de frivil
lige Korps at gøre — er et „mi
litaristisk“ Forbund. Det er en 
gal Opfattelse. F. D. F. har in
gen Forbindelse ,med de frivillige 
Korps, og det eneste „militaristi
ske“ ved F. D. F. er, at det er 
organiseret som et Korps under 
Kommando. Disciplin er nemlig 
en saare nyttig Ting.

Den anden Fejltagelse er den, 
at man tænker, at „F. D. F., ja 
det er saadan noget som Kristen
dom.“ Det er ogsaa galt. Vi 
stiller i F. D. F. ikke Kristen
dommen sideordnet med, hvad vi 
ellers byder paa, den er vort Ho
vedprogram.

F. D. F.s Motto er: „Med Gud 
for Danmarks Ungdom“, og deri 
er vort Formaal med Arbejdet i 
Forbundet, de Idealer, som op
stilles for Drengene, klart Ud
trykt ; men vi har mange Midler 
til at naa vort Maal: at vindei 
Danmarks Drenge for Kristus. 
F. D. F.s Ledere ved naturlig
vis godt, at man vinder ikke Dren
ge ved ,at „prædike“, det træt
ter dem ganske simpelt. Nej, Kri
stendommen træder dem i Mø

de i den. Skikkelse, d e have 
Brug for den. For det første læ
rer man Drengene, at de overho
vedet har Brug for Kristendom
men, dernæst, at Kristendommen 
ikke er noget, man bruger om 
Søndagen; men at den netop fin
der Anvendelse i det daglige Liv. 
Drengene faar at høre, at Kristus 
er ikke en Person, der engang 
har levet nede i Jødeland, men 
)at han er den levende Frelser 
den Dag i Dag, ogsaa for hvert 
enkelt Menneske nu. Men vi 
lærer i F. D. F. ikke Drengene 
|a,t blive Hængehoveder. Derfor 
forener vi Idræt — fornøjeligt, 
hyggeligt Samvær, — raskt Fri
luftsliv — interessante Foredrag 
etc. med det andet. Der er intet 
Sted, hvor Drengene er mere mod
tagelige for, hvad der bringes dem 
om Kristus, end der, hvor Frilufts
livet er det raskeste og Sporten 
ivrigst dyrket — nemlig paa F. 
D. F.s Feriekolonier. Det var værd 
at fortælle om Livet paa en saa
dan Feriekoloni; men det kan jeg 
maaske komme tilbage til en an
den Gang.

F. D. F. blev stiftet den 27. 
Oktober 1902 af Arkitekt Holger 
Tornøe og Pastor Ludvig Valen
tiner ude paa Frederiksberg, med 
forholdsvis lille Medlemsantal til 
at begynde med. Det er siden vok- 
'set jævnt og er nu orgjaniseret 
som et Landsforbund med over 
6000 Medlemmer og Afdelinger i
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Udstyr 
for Spejdere. 

Bøgelund- 
Raadhusplads 2.

Skarpe 
Lommeknive.

Jensen,
Helniershus.

de fleste af Landets Byer. I Ko
benhavn er der 14 Kredse med 
r2.—1400 Medlemmer ialt. Paa 
Frederiksberg er der 5 Kredse 
med ca. 600 Medlemmer.

(Fortsættes.)

KARNEVAL
(Fortsat.)

Endelig naaede hun-hjem. For
an Gadedøren laa en stor Sne
drive, den maatte hun først igen
nem. Hun laaste Gadedøren op og 
styrtede op ad Trapperne, kime
de paa Klokken indtil hendes Mor 
kom gattende for at lukke op. 
„Men Sofie dog!“ udbrød hun for
bavset, „hvordan er det dog. Du 
ser ud ?“ Sofie kastede sig græ
dende ned paa en Stol og lidt ef
ter lidt lykkedes det Moderen at 
faa det hele lokket ud af hende. 
Mens Sofie talte, havde Moderen 
varsomt taget Tojet af hende og 
lagde hende nu i Seng. Hun saa 
ængsteligt paa Sofies febcrgløden- 
de Kinder og tindrende Øjne. So
fie faldt straks i Søvn, men an
derledes var .det med Moderen, 
flere Gange var hun oppe at se 
til sin lille Pige, men endelig faldt 

ogsaa hun i Søvn. Da hun vaag- 
nede om Morgenen, hørte hun 
Sofie ligge og klage sig, underti
den hostede hun saa ainderligt, 
saa skreg hun højt af Smerte og 
faldt saa i en Døs igen. Hurtigt 
stod Moderen op, vækkede Vil
helm, Sofies Broder, og bad ham 
om hurtigst muligt at hente Læ
gen. En Times Tid efter kom Læ
gen. Da han saa Sofie, rystede 
han betænkeligt paa Hovedet. „De 
maa passe godt paa hende“, sag
de han. „hun er angrebet af Lun
gebetændelse, hvis De ikke nøjag
tigt følger mine Anvisninger, kan 
det let gaa galt.

(Fortsættes).

DET MYSTISKE MORD

(Fortsat.)

„De skal komme til at staa til 
Regnskab for Deres Ord, det vil 
jeg sige Dem.“

Uden at svare henvendte Mr.
Bull sig til to Opdagere.

„Vær saa god at anholde denne 
Mand.“

Mr. Burn blegnede af Raseri, 
men forblev tilsyneladende rolig. 
Han gik ud til Bilen, talende ven
skabeligt med Opdagerne, ingen 
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kunde se paa ham; at han var 
Arrestant.

Det var en stor Dag for Ret
ten. I Dag skulde Mr. Burn for
hores. Salen var fyldt til sidste 
Plads. Som Vidner var mødt Mr. 
Burns Husholderske og Konduk
toren, han havde talt med i Toget.

Assessoren: „Mr. Burn, hvor op
holdt De Dem den i. April paa 
den Tid Mordet blev begaaet ?“

Mr. Burn: „I min Seng.“
Assessoren: „Hvomaar gik De 

i Seng?“
Mr. Burn: ,,Klokken io1^ an

tager jeg.“
Assessoren: „Hvad bestilte De 

inden De gik i Seng?
Mr. Burn: „Arbejdede i mit 

Kontor.“
Assessoren: „Hvormed ?“
Mr. Burn : „Korretninger.“
Assessoren: „Hvilke?“
Mr. Burn (irriteret): „Bankens.1 
Assessoren: „Kan De sige mig. 

hvad det var for Korretninger ?“
Mr. Burn : „Nej 1“

Æortsættes).

Præmiekonkurencen

Det er noget sent at tale om 
-Gækkevers nu. men ikke desto 
mindre er vi nod til at gore det. 
Vi har modtaget en Del Gække
vers, men vore Læsere synes ik

ke at have meget stort Talent, 
maaske kan det komme med Ti
den.

Det bedste Vers, der -er ind
sendt af Henny Münter, lyder 
saaledes:
Henne bag vor Haves Hæk, 
fandt jeg denne Vintergæk, 
jeg lagde den i Brevet ind, 
bær dig nu fiffigt ad og find, 
hvem jeg er som dig sender dette, 
et Æg du faar for det at gætte.

Kroken Henny har altsaa vundet 
Præmien.

Fra
Ingrid Jespersens 

Skole.
Onsdag den 21. afholdtes cn 

større Aftenunderholdning paa Ing
rid Jespersens Skole.

Kørst sang 8.—9. Klasse, nogle ' 
Sange, hvorefter 7. Klasse spille
de en lille engelsk Komedie. Der
næst blev der igen sungen nogle 
Sange.

To Elever fra 9. Klasse frem- 
sagde saa en Dialog mellem en 
gammel, kedelig Lærerinde og en 
tilstrækkelig næsvis Skolepige.

Aftenen sluttede med, at 10, 11., 
i. og 2. Gymnasieklasse sang nogle 
meget smukke, tyske Sange, til 
hvilke Hr. Geisler akkompagnere
de. - I det hele var Aftenen me
get vellykket og Tilskuerne morede 
sig godt. I. K.
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Den b I aa Kogebog
Frikadeller.

Hertil bruges: En Sparegris, en 
Gyngehest og en Mariehøne. Alt 
æltes koldt sammen. (Ekstramel 

haves ved Haanden.) Naar Dejen 
er blevet en jævn tyktflydende 
Masse, sættes den med en Spise

ske paa Panden (ikke Pæren) og 
brunes med lidt Smør. Serveres
paa varmt Fad. I. S.

qo —qq OPrip nH

SIDSTE NYT
□P ' OD 'nF Rn

Fødselsdage :

Frederik Kink-Petersen, 23. Maj, 
II. G.

Aage Læssøe-Amstrup. 31. Maj, 
II. G.

Helms, 17. Maj, II. Mell.

Efter Forlydende giver Amstrup 
Chocolade til samtlige Skolens Ele

ver. 31. Maj, Kl. ii, hvis Viserne 

paa Raadhuset løber den gale Vej 

rundt.

* *
*

Har De hørt!

At III. G. Torsdag den 20. af

sluttede Skolcaaret med et mæg
tigt Gilde hos „Bäcker", og at 

der blev serveret Champagne til 

i o1/» Øre. Flasken^

*

Har De hort. at der i Gaar saas 
en tysk Pikkelhue paa Strøget,

*

|mcn at det var i Thorngreen’s 

Vindue i Vimmelskaftet.

*

Har De hørt, at Fotografikon

kurrencen endnu en Gang omfat 
ter Landskabsbilleder.

*

Har De hørt, at det bedste Bil

lede indsendtes af Hr. P. Møller.

*

Og at Andenpræmien, der bc- 
staar i et Hurra! og hæderligt 
Omtale, tilfalder Frk. J. Karsten.

•

1'or at tale om noget andet, 



Side 7

skal Artikler til „Brændpunktet“ 
indsendes til Redaktionen Sten
osgade i. Man kan atter i den
ne Maaned se Redaktøren sam

me Sted hver Onsdag fra sVs- 

61/,. Entréen er gratis.

Dog tilvandes det, hvis det har 

regnet om Tirsdagen, at telefo
nere til Red., hvis Telefon lyder 

Nummeret: Vester Tretusindeni- 
hundredeogseksoghalvfjerds. ------

Træk Vejret! I 1

Køb —
hos vore . - 
Annoncerende.

G. C. Gravesen,
Boghandler.

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

HARALD BBRGESEN
FREDERIKSBEEGGADE 28 - TLF. 689

Rekvisitter til
Tennis, Hockey, Fodbold.

Forlang vor ny Special-Priskurant.
111. Catalog Nr. 1

K. Lindahl
Tandlæge

Raadhuspl. 37
Tlf. Byen 1441 y.

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. - Tit. 11805. - Købeohavn K.

w din
Moder

og
Søster 
til at købe 
Hatte hos

Fonnesbech Nørrebro

Victor Hansen,
Nørrebrogade li.
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Billige Damp- Q, Karbade
25 «a 35 Øre

BAD København 
Studiestræde 61

Østergade 23

Magasin for elegante Barne- 
dragter i største Udvalg.

C. P. Lauritzen & Co.
Vesterbrogade 30

l.KI.Rerreekvipering’sSkræileri
— Moderate Priser —

Alle bør fotograferes. Frederiksberggade 34, 2.
Fotografier fra Kr. 1.50 pr. Dusin ogsaa efter indsendte Fotografier. Grupper 
og store Billeder meget billigt! — Aabent Søndag og Hverdag fra 9—7.

Emil Clausen.

Husk

Skolens 
Boghandel. 
I-L A. Soiling.

H. C. Ørstedsvej 42.
(Ilj. af Forohhamniersvej.)

Telt. 2 3 4 0.

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

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Fodbold- og Tennisdragter. - - - 

Tennissko og Fodboldstøvler. - - 
Reglementerede Gymnastikdragter 

Leverandør til Henrik Madsens Skole

POUL HOLM,
Silkegade 11.

Redaktion, Stenosgade 1.

Aage Hansens Bogtrykkeri, Nørregade 45.


