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SPEKTRET
Skoleblad for Vejle Mellem- og Realskole.

Nr. 2 Den 30. Jauuar 1917. 2. Aarg.

Svar 
til 

Sv. Aage Amtorp.
I Anledning af Amtorps Ar

tikel i »Spektret«s foregaaende 
Nummer, vil jeg tillade mig at 
bemærke følgende:

For det første var det ikke 
et Skolebal, som blev afholdt, 
eftersom mange udenforstaaende, 
ganske vist gamle Elever fra 
Mellem- og Realskolen, havde 
tegnet sig.

Derefter skriver Amtorp saa 
smukt om Elever, som har maattet 
forlade Skolen, for at følge Kon
gens Bud og dø. for Fædrelandet.

Amtorp maa da tro paa de 
mange Historier,, som Aviserne 
og andre Blade serverer i denne 
Tid om Elever, som forlader Sko
len og dør for Fædrelandet.

Er det da aldeles givet, at de 
kommer frem i de forreste Linier 
og døt lige med det samme?

Har Amtorp maaske Beviser 
herfor? Det vil da glæde mig, 

om han vil fremføre dem i næste 
Nr. af »Spektret«.

Og er det sikkert, at Elever, 
der er Tale om, er 14—16 Aar; 
det er sandsynligvis nogle, der 
læser til Studentereksamen, der 
har været Tale om. Det kan 
være saa romantisk og helte
modigt, det være vil, men jeg tror 
ikke paa den Slags Historier, 
som Aviserne serverer saa mange 
af i denne Tid.

Endvidere skriver Amtorp no
get om Hovedmændene for dette 
Bal, som om vi stod i Spidsen 
for et eller andet revulotionært 
Foretagende, eller vi vilde sprænge 
Skolen i Luften osv.

Amtorp skriver om det An
svar, vi har for dette Bal. Jeg 
gad vidst, hvad det er for et An
svar? Amtorp mener maaske, at 
dette Bal vil ødelægge Deltagerne 
i moralsk Henseende, derfor "kan 
Amtorp være ganske rolig.

I korte Træk forløb Ballet 
saaledes:

Vi havde fælles Kaffebord, 
og ved dette fortalte Hr. C. P. A. 
Jensen et Par muntre Historier, 
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som modtoges med stærkt Bi
fald. Derefter dansede vi til Kl. 
1, hvilket er en meget pæn Tid 
at holde op paa.

Med Hensyn til det, at de 
unge, der er under Realklassen, 
ser op til os, er det vist meget 
sløjt bevendt.

Amtorp kalder det at gaa i 
Theater i denne Tid letsindigt. 
Jeg finder, at denne Udtryksmaade 
er ukorrekt, thi i denne Tid op
føres der mange gode, indholds
rige og belærende Skuespil, som 
er taget fra det daglige Liv i de 
krigsførende Lande.

Af disse Skuespil kan nævnes 
»Fred paa Jorden« og »Ned med 
Vaabnene«. Jeg synes absolut 
ikke, at disse Skuespil skulde 
gøre Danskerne letsindige.

Alle andre Lande laa hen som 
uddøde, da Krigen udbrød, skri
ver Amtorp, men det passer ikke 
thi i Rumæniens Hovedstad mo
rede man sig lige saa meget 
som i Danmark, indtil Rumænien 
blev indraget i Krigen.

Jeg haaber, at Amtorp i næste 
Nummer vil fremkomme med sine 
Beviser.

Med Tak for Optagelsen.
Georg J. Petersen, 

Realklassen.

Fremtidens Landevej.
Naar man tænker paa, hvor 

stor en Rolle Flyvemaskinen spil
ler i Verdenskrigen, saa er det 
vanskeligt at forstaa, at det kun 
er godt 13 Aar siden, at den før
ste Flyvemaskine hævede sig fra 
Jorden.

Selv de mest skeptiske maa 
indrømme, at der er sket en 
enormlldvikling, en Udvikling, som 
er ganske uden Sidestykke inden
for Teknikens Historie. Det er 
ikke med Urette, at Flyvemaskinen 
kaldes »det tyvende Aarhundredes 
største Opfindelse!«

Men den Udvikling, [som vi 
saaledes har været Vidne til, er 
intet mod den, der vil komme.

I 1917 synes det saaledes at 
skulle blive til Alvor med den 
længe ventende Atlanterhavsflyv- 
ning. Blandt Deltagerne er jo, 
som bekendt, vores Landsmand, 
Løjtnant Pollner. Det er hans 
Mening at starte fra København 
i Maj eller Juni med Færøerne 
som Maal. Der vil han' saa af
vente gunstigt Vejr til den næste 
Tur til New Foundland.

Det vilde jo være stolt, om 
det blev en Dansker, der gennem
førte denne storslaaede Bedrift, 
men han har [farlige Konkurrenter, 
bl. a. en Amerikaner med en 
Kæmpemaskine, hvis Motorer
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yder over 1000 Hestekræfter, me
dens Pollners kun har 320.

Det kan jo tænkes, at ingen 
af dem har Heldet med sig, men 
selv om det ikke lykkes denne 
Gang, kan der næppe være Tvivl 
om, at det vil blive gennemført 
et af de første Aar; det er blot 
et Tidsspørgsmaal.

Der findes stadig Mennesker, 
som betvivler, at Flyvemaskinen 
har nogen Fremtid for sig und
tagen som Krigsvaaben. De ta
ger fejl. Jeg vover at paastaa, 
at Flyvemaskinen om tyve Aar 
— eller maaske endog om ti — 
er det vigtigste Passagersam
færdselsmiddel — i det mindste 
over længere Afstande. Allerede 
Aar 1920 vil man sikkert kunne 
sende Breve til Amerika pr. Luft
post. Med en hurtig Maskine vil 
det tage knap 24 Timer. Den 
hurtige Ekspedition vil sikkert 
rigeligt kunne opveje en eventuel 
Ekstratakst.
Ja, Luften er den slagne Landevej, 

som Menneskeheden først nu ser 
sig i Stand til at udnytte, men 
som til Gengæld vil blive udnyttet 
i en Udstrækning, som kun faa 
drømmer om. Det vil jo nok, i 
det mindste til at begynde med, 
blive dyrere at rejse pr. Flyve
maskine end at rejse pr. Skib el
ler Bane, men »time is money«, 
og intet nuærende Befordrings
middel kan blot tilnærmelsesvis 

konkurrere med Flyvemaskinen i 
Hastighed.

Jeg er ganske klar over, at 
der er en hel Del Mennesker, 
som overlegent vil trække paa 
Skuldrene ad alt dette og kalde 
det løse Fantasier. Nuvel, mine 
ærede Medborgere, jeg kan kun 
sige: Vent og se! Jeg vil allige
vel faa Ret, jeg véd det.

De skal nok blive overbevist, 
om ikke før, saa naar De ser 
»Skandinavien - Amerika-Liniens« 
Flyvebaad gaa til Vejrs fra Kø
benhavn med sine Hundrede Pas
sagerer og med New-York som 
Maal.

• stud, polyt. A. S.

Skolens Regler.
Hvis vi skal overholde Sko

lens Regler, saa skal Lærerne 
vel ogsaa.

Der staar i Ordensreglementet 
for Eleverne:' »Saa snart det rin
ger, skal Eleven ufortøvet begive 
sig ned paa Pladsen.«

Men nogle Lærere lader os 
ikke slippe, før det halve Fri
kvarter er gaaet, fordi de ikke er 
færdige med at give Lektierne 
for. De skulde indrette Over
høringen og Forklaringen af Lek
tierne saaledes, at det ikke gaar 
ud over Elevernes Frikvarter.

Qemse.
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Det ringer.
Da jeg en Dag ryddede op i mit Pulterkammer (ikke min 

Hjernekasse), fandt jeg følgende Manuskript. Maaske kan det bru
ges i »Spektret«:

Egen Melodi.

Lørdag. 
Klokken nu ringer, 
Lifligt det klinger. 
Tiden udrunden, 
Lærer’n forsvunden; 
Bøgerne pakkes. 
Vrøvles og snakkes 
Gøres der gerne; 
For i det fjerne 
Herligt nu blinker, 
Kærligt os vinker 
Søndagens Hvile; 
Mod den vi ile.

Mandag. 
Vækuret ringer! 
»Straks« op vi springer. 
Tiden er svunden, 
Mandag oprunden. 
Bøgerne pakkes, 
Ej nu der snakkes. 
Fuld er vor Hjerne; 
For i det fjerne 
Skolen os vinker. 
»Bli’r vi mon Sinker?« 
Hastigt vi ile. 
Blot vi ku’ bile.

Poppe Skrat.

Din Læsning.
Hermed mener jeg din Mor

skabslæsning; jeg gaar ud fra, at 
du har Lyst til at læse. Jeg véd, 
der er Drenge, som ikke en Gang 
gider røre en Morskabsbog. Dette 
er en stor Fejl ved dem, og denne 
maa man søge at rette, thi Bøgerne 
kan bringe dig stor Glæde, og de 
udvikler din Karakter; de bringer 
Bud til dig fra den store Verden, 

som du endnu ikke kender saa 
meget til, og gennem dem kan 
du selv forberedes til at kende 
Livet.

Blandt de Bøger, du maa læse 
i dine Drengeaar, kan nævnes 
Walter Scotts, Marryats og Coo- 
pers mange Fortællinger, men her
til kommer endnu en Mængde 
Bøger, skrevne i Nutiden og 
skrevne for Drenge.

Der findes naturligvis ogsaa 
en Mængde daarlige Bøger, slette
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Forbryderfortællinger, som er 
uvirkelige i deres Skildringer, og 
Heltene er slet ikke Helte, de 
slipper bare fra enhver Ulykke, 
ellers kan Bogen ikke fortsættes, 
og Fortjenesten vil høre op.

Det er Bøger, der kan for
styrre en Drengs Fantasi, det har 
man set mange Eksempler paa, 
og de bør være Genstand for 
enhver Drengs Foragt.

Nej, hold dig til alle de gode 
Bøger, der findes, og brug din 
Fritid til sund Morskabslæsning, 
særlig de lange Vinteraftener.

C. M.

Indsend gode Artikler
Denne Gang har vi haft den 

Glæde at modtage gode Artikler. 
Og for at faa mere Fart i Ind
leveringen af Artikler, har vi be
sluttet at udsætte en god Bog til 
den, der skriver den bedsteArtikkel, 
og for at hjælpe jer til at finde 
paa noget, har vi udvalgt tre 
Emner:

1. »Hvorledes tilbringer du din 
Fritid?« Dog skal der ikke 
fortælles om Lektielæsning.

2. Fortæl om en eller anden 
Sport, ligegyldig hvilken.

3. Fortæl hvilken Forfatters 
Bøger du holder mest af at 
læse, og fremkom med Grun
dene derfor.

Artiklerne maa ikke være 
større, end at de fylder 3 Spalter i 
»Spektret«. Artiklerne sendes til 
Georg Petersen, Grønnegade 
27 St., inden Lørdag den 10. Fe
bruar.

Artikler, der er skrevet af ef
ter Bøger eller Blade, kasseres.

Oemse.

Kupon til »Spektret«s Præmie- 
Opgave.

Elevens Navn

Klasse ......

Husk Artiklerne undertegnes 
med fulde Navn.

Anmærkninger.
Der er her paa Skolen ind

ført et Straffemiddel, som kaldes 
Anmærkninger, og disse opskri- 
ves i en Bog, som kaldes An
mærkningsprotokollen, eller popu
lært »Sorte Magnus«. Hvilken 
Indflydelse Anmærkningerne har, 
er det unødvendigt at omtale, men 
jeg vil i det følgende give en 
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Prøve paa Anmærkninger, som 
ikke hører (il de almindeligste.

»Synger og hyler i Klassen«.
»Snakker og vil lyve sig fra 

det«.
»Fløjter og leger. — Slaas i 

Timen«.
»Altfor lattermild. — River 

Tændstikker af. — Kan ikke tale 
højt; Stemmen bedre.«

»Kaster med Papirskugler.«
»Leger med sin Uhrkasse i 

Timen.«
»Klager over Karakterer.«
»Spiser Bolscher i Timen. — 

Læser »Holger Danske« i Mate
matiktimen.«

»Borer med Proptrækker gen
nem Bordet.«

»Brændt sin Karakterbog for 
tidlig.«

»Træder paa Knaldperler paa . 
Gangen.«

»Skriver Noveller i Religions
timen.« *

»Drejer Lirekasse i Timen. — 
'Filmer. — Fører Kassebog i 
Timen.«

«Spiller Klown, naar han bli
ver eksamineret. — Spiller Bold 
med Tavlekluden. — Slaar en 
Kammerat i Klassen« osv.

Skønt jeg har gaaet i Skole 
i 10 Aar, saa er det dog ikke 
lykkedes mig at drive det til mere 
end én Anmærkning, og saa vidt 
jeg véd er det den længste, der 
er givet:

»Forsømmer at skaffe Kridt, 
bliver smidt ud, naar han forsøger 
at skaffe det; gemmer et Stykke 
i Bukselommen for at det ikke' 
skal blive taget til andre Klasser.«

Saaledes lød den, det var det 
hele. J.s

Bøger
Da jeg af Erfaring véd, at 

Drenge (nndskyld, unge Menne
sker) ho'der meget af at læse 
Bøger, som ikke har noget med 
Lektier at gøre, vil jeg tage mig 
den Frihed at nævne et Par af 
Jack Londons gode og muntre 
Bøger, og da jeg selv er en af 
de saakaldte Jack London-Elskere 
og har læst en Del af hans Bø
ger, kan jeg roligt anbefale dem 
til mine Standsfæller. For at jeg 
ikke skal tale med om noget, som 
jeg ikke har Forstand paa, vil 
jeg nøjes med at nævne et Par 
af de Bøger, som jeg selv har 
læst: »Hvor Guldfeberen raser«, 
»Sydhavet«, »I Nordens Skove«, 
»Solens Søn«, »Martin Eden«, 
»Naar Naturen kalder«, »Vaga
bondliv«, »Paa Eventyr«, »Paa 
Langfart med Snarken« osv.

En Del af Bøgerne kan laa
nes fra Skolens Bibliothek, og 
er der en eller anden, som flere 
Elever gerne vil laane, kan den, 
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naar man pænt henvender sig til 
Bibliotekarerne vel skaffes til
Veje. J3.

Gramofonen.
A. »Hvad Forskel er der

mellem eh Slange og en' Loppe?«
B ? ? ?
A. En Slange kryber paa sin

egen Bug; en Loppe er ikke al
tid saa nøjeregnende«

* # *

Ligbegængelse ombord.
Kaptajnen har bedt Bønnen 

for den døde, og for at Liget 
kan synke til Bunds i Havet, 
bindes en Sæk, fyldt med Stenkul, 
ved Fødderne af det.

Passagererne er dybt grebne.
Pludselig begynder Grosserer 

Peterson fra Gøteborg at skoggerle 
til almindelig Forargelse for Pas
sagererne.

Efter Ligbegængelsen henven
der Kaptajnen sig til Peterson 
og paataler hans forargerlige Op
træden.

Peterson: »Ja, ha — Hr. Kap
tajnen faar undskylde, at jeg lo, 
men jeg kunde ikke lade være; 
for vel har jeg set mange Sjæle 
fare til Helvede, men jeg har 
endnu aldrig set nogen, der selv 
tog Kul med.«

Rejsen før og nu.
Mennesket har altid haft Lyst 

til at rejse, og til at komme sam
men med fremmede Mennesker, 
for at lære hvordan de levede. 
Men i ældre Tid, var det meget 
vanskeligt at rejse, thi da var 
der ingen Jærnbaner eller Damp
skibe; dersom man i hin Tider 
skulde foretage en længere Rejs^ 
kunde det godt vare et helt Aar, 
før man kom tilbage igen. Man 
har saaledes Exempler paa, at 
en Rejse fra Danmark til Rom 
kunde tage 5 Aar.

Men paa hvilken Maade fore
gik disse Rejser? Ja, de foregik 
dels paa Hesteryg, dels med Sejl
skibe, det sidste var dog det let
teste.

Lad os nu følge en saa- 
dan Adelsmand, som skulde fore
tage en længere Rejse. Det er 
en velstaaende Mand, saa han 
har Raad til at have Tjenere til 
at ledsage sig. I Tiden før Rej
sen har han meget travlt, thi han 
skal rundt til Slægt og Venner 
for at tage Afsked. Det gaar 
meget højtideligt til, og det kan 
vare flere Dage, før han kommer 
fra det ene Sted til det andet, og 
alle vil have ham til at blive flere 
Dage hos sig, thi hvem ved, om 
han nogen Sinde kommer tilbage.

Naa, imidlertid er Afrejsens 
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Dag kommen, og Adelsmanden 
tager af Sted. I Begyndelsen 
gaar det ret hurtigt, thi alle er 
jo friske og raske.

Hen imod Aften naar man et
Værtshus, hvor man overnatter. 
Hvis Hestene er meget udmattede 
kan man her faa friske Heste, og 
paa den Maade kan man skifte 
Heste hver Dag.

Imidlertid foregaar en saadan 
Rejse ikke uden Besværligheder 
og Eventyr. Vejene, hvis der i 
det hele taget er nogen, er me
get elendige. Snart forsvinder 
man i et Hul, snart gaar det 
igennem en Aa, ingen Steder er 
slaaet Bro over Aaerne. Derfor 
maa man søge et Vadested, og 
det varer ofte flere Timer.

Men ikke alene Vejene kan 
frembyde Besværligheder. Nogle 
Steder, særlig i skovrige Egne, 
er der slet ingen Veje, og her er 
det meget vanskeligt og farligt 
at rejse.

(Fortsættes.)'

Annoncer.
Fine

Festtelegrammer
køber man altid smukkest i

Vejle Reklame-Bureau
Telefoner 1111 og 1001.

„PAPYRUS”
Papirvarer & Kontorartikler, 

Skolerekvisitter, 
Læderpenaler,

Pencala, 
Guldfyldepenne.

Skolebøger 
og Skolemateriel.

Slørste Udvalg!
Jfoidehus Soglade.

P. Jørgensens 
Cigarforretning, 

Sønderbrogade 1, 
anbefales.

Drengeklædninger, Stor
trøjer, Disters, 

Regnslag og Hner 
købes bedst og billigst hos

Bertel Jensen, 
Kirketorvet 14.

Jfielsen Jtelmars 
Cigarf ot retning,. 

Tlf. 701. Kirketorvet. Tlf. 701.

Eksprestrykkeriet (Chr. Høyer), Vejle.


