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SKOLEBLADET

VORE LÆRERE IIL

Hr. Doktor Engeli.

Biografteater.
Det var en nydelig Moralprædiken, som 

det interessante Emne „Biografteater“ har 
inspireret „Jon“ til.

Det var rigtignok en morsom Artikel; faar 
Skolebladet mange af dem, beklager jeg de 
stakkels Abonnenter.

I disse Krigstider tales og skrives der jo 
stadig om Uretfærdighed. — Det er maaske af 
den Grund, at Hr „Jon“ vil vise, at han ogsaa 
kan skrive noget, der er uretfærdigt.

Har det været hans Hensigt, da er det 
lykkedes ham godt, — thi der kan næppe 
siges noget mere uretfærdigt, end at „Biograf
teatret er en Smagsfordærver“, og at Filmen 
ikke er Kunst.

(Gaa nøjere ind paa „Jon“s alt for lange 
Artikel vil jeg ikke — saa blev jeg vist aldrig 
færdig —).

Den ærede Hr. „Jon“ har vel saa meget 
af sin Fornuft tilbage, at han vil indrømme, 
at en „Teaterforestilling ikke er smagsfordær
vende“, og „at det en dygtig Skuespiller præ
sterer er Kunst“.

Er Filmen da ikke ligeledes Kunst? — Jo!!! 
Thi „paa det hvide Lærred“ er det kun den 
virkelige Kunstner, der ved sit mesterlige Herre-
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dømme over den „mimiske Kunst“ kan bibringe 
Tilskuerne Opfattelsen af Rollens Karakter.

Kan det være „smagsfordærvende“ at over
være dygtige Kunstneres Præstationer? Nej!!!

Biografteatret er altsaa ikke „smagsfordær
vende“.

Lad os derfor ikke laane „Jon“ og „lige
sindede“ Øre; — lad os hellere være bedrø
vede over, at der her paa denne Skole findes 
Elever, der er saa smagsfordærvede, at de ikke 
kan forstaa den mimiske Kunst.

„Ære være Filmen!“
Bob

NB. I næste Nr. vil Jon svare.

En Julegave.
Det gaar mod Jul, Mørket falder tidligt paa, 

og Dagene bliver korte, vi er allerede i De
cember. Der er vel nogle af os, der er begyndt 
at tænke paa Julegaver. Baade paa dem, vi 
selv skal have, og dem, vi vil give de andre. 
Og der er een Ting, der ikke maa mangle paa 
Julebordet, det er Bøger. De kan ikke und
væres. — Hvad er en Juleferie uden en god 
Bog? — Først og fremmest skal man jo læse 
i alt Fald een Julebog; og saa er der jo ellers 
nok at vælge imellem. Efteraarets Bogmarked 
er som sædvanlig blevet oversvømmet med 
Bøger; og nogle af dem — og det er vel de 
fleste —• vil blive glemt, naar de er læst, og 
andre — det er jo desværre nok de færreste 
— vil blive læst og gemt, husket og atter læst.

Saa gælder det om at vælge de rette.
Men vi maa heller ikke glemme de gamle 

Bøger over alle de ny.
Jeg nævner her en „gammel“, som jeg 

særlig vil anbefale. Det er Bjørnstjerne Bjørn
sons Fortællinger. Alene Oplagets Størrelse — 
sidste Aar var de trykt i alt i 170,000 Eksem
plarer, og i Aar kommer der sagtens flere til 

— vidner om, hvor læste de er. Og de for
tjener det. De er skrevet i den store norske 
Digters friske Sprog; det er Prosa-Fortællinger, 
men skrevet med saa digterisk Talent, at Pro
saen bliver Poesi — Kunst, som det er helt 
igennem, Side for Side.

Og saa handler næsten alle Fortællingerne 
om Ungdom, der er skildret med en ægte 
Digters fine Forstaaelse. Baade fra Formens 
og Indholdets Side er det Perler af Fortællin
ger De er rent ud sagt vidunderlige. — Hvem 
er der, som kan læse „Synnøve Solbakken“ 
og „Arne“, „Brudeslåtten“ og „En glad gut“ 
uden at begejstres? Hvilken ung kan læse 
disse Fortællinger uden at føle sit Hjerte slaa 
af Glæde ved at vide, at han selv er ung, 
som de Personer, han læser om.

Bjørnsons Fortællinger er ægte Skønlittera
tur — de er ikke sødladne og sentimentale —■ 
heller ikke spændende paa samme Maade som 
en Knald-Roman — men det skal nok vise 
sig — ja har vist sig gennem de sidste 50 
Aar — at de kan holde Læsere i Aande fra 
først til sidst. Det er ikke blot vore Fædre 
og Mødre og Bedsteforældre med, der med 
blanke Øjne og vild Begejstring har læst sig 
glad i Bjørnson, dengang de var unge, den 
Magt, hans Fortællinger havde for 50 Aar 
siden, har de den Dag i Dag. Man bliver glad 
ved at læse dem, der er noget friskt og frej
digt over dem, og der anslaas Strænge i dem, 
der toner i Samklang med vore egne Hjerters 
reneste og bedste Ungdomsfølelser. Vi glædes 
ved disse Fortællinger, fordi vi finder saa 
meget af os selv deri; og vi føler med de 
Personer, der skildres, deres Glæder bliver 
vore Glæder, deres Sorger vore Sorger, deres 
Længsler vore Længsler. — Og mange af 
Bjørnsons pragtfulde Sange, som vi kender, 
finder vi her indlagt i Fortællingerne.

For Eksempel det vidunderlige Digt „Undrer 
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mig på, hvad jeg får at se“. Læs engang 
Verset:

Ud vil jeg. Ud! Å, så langt, langt, langt 
over de høje Fjælde!
Her er så knugende, tærende trangt, 
og mit mod er saa ungt og rankt. 
Lad det få stigningen friste 
— ikke mod murkanten briste.

Er det ikke nogen af vor egen Stemning, 
her gengives?

Jeg nævner andre: Det lille nydelige Digt 
„Træet stod færdigt med blad og med knop“, 
„Og ræven lå under birkerod", den storartede 
Fædrelandssang „Jeg vil værge mit land“ og 
det brillante Digt „Han fik ej lov til at lægge 
ud“. — Og saa er der „Ingrid Lassen af 
Lillejord“, „Løft dit hode, du raske gut“ og 
mange andre.

Bjørnsons Fortællinger er saa fulde af fine, 
lyse Pigeskikkelser, og det er deres og de 
mange udmærket tegnede unge Mænds Længs
ler og Følelser, Haab og Kærlighed, der skildres.

Maaske er der flere af „Småstykkerne“, 
der kun interesserer de ældste Læsere — de 
er ikke alle lige lette at tilegne sig — men 
det bør ikke afholde nogen fra at læse alle 
de andre pragtfulde Fortællinger. Og ingen 
maa lade sig skræmme af det norske Sprog, 
det er jo saa at sige Dansk (særlige norske 
Udtryk er endogsaa oversat) — og saa er det 
saa dejlig friskt og kraftigt.

Bjørnsons Fortællinger vil være en god 
Julegave.*)  De vil ikke nøjes med at blive læst 
i Ferien — og saa komme paa Hylden og 
blive glemt — men de vil blive taget frem 
igen og læst paany —■ mer end baade en og 

*) Hvad Prisen angaar, kan de to Bind, Fortællingerne udgør, 
faas for 4 Kr., indbunden i Shirting 6.50 og i Skind 10 Kr

to Gange. Unge har læst dem, og unge vil 
læse dem; for i Bjørnson, den Digter der har 
skrevet

Løft dit hode; ti i dig selv 
blåner ogsaa et udstrakt hvælv, 
hvor der med harper klinger, 
jubler, toner og svinger, 

i ham læser man sig glad.
En, der er „glad“ i Bjørnson.

Afsluttende Bemærkning 
angaaende John Keats.

Atter maa man forbavses!
„Den 16-aarige“ afviser blindt enhver An

klage for uvederhæftig Citeren. Ja! omgiver 
sig endog med en Hædersglorie for indlagt 
Fortjeneste i Oplysningens Tjeneste. Hvor pragt
fuldt !!

„Den 16-aarige“ synes aabenbart at hylde 
Theorien: Hensigten helliger Midlet; hvilket 
altsaa overført paa dette Tilfælde vil sige, at 
man kan male lige ud af en anden Mands 
Arbejde, citere hans Meninger uden saa me
get som en Antydning af en Reference til denne 
Mand, at give det ud for sit eget og saa kalde 
det Arbejde i Oplysningens Tjeneste. At 
„den 16-aarige“s Meninger tilfældigvis falder 
sammen med Just Bings, berettiger ham ende
lig ikke til at drive en saa lurvet Journalistik, 
som den, han har anvendt i Artiklen om John 
Keats.

Hvad Synsvinkel man end ser det under, 
kan man ikke kalde det andet end journalistisk 
U vederhæftighed. Enhver kan let overbevise 
sig ved blot at gennemlæse Just Bings Gen
nemgang, af Keats og „den 16-aariges Citat.

Til „den 16-aarige“ vil jeg blot sige, at 
han engang skulde prøve at aflevere en dansk 
Stil af den Art og afvente Resultatet.
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Med min bedste Vilje kan jeg ikke indse, 
at Afsløringerne i sidste Nr. af Skolebladet 
indbød til Forsvar, fra „den 16-aarige“s Side 
— tvært imod.

Poul Werner.

Svar til Poul Werner.
Jeg læste for nogen Tid siden en Bog, hvor 

Hovedpersonen, en ung Eventyrer af den ægte 
Slags, frimodig og brav, eftertrykkeligt gen- 
nempryglede en Dranker, hver Gang denne 
kom drukken fra Værtshuset.

Ingen vilde finde paa at sige, den Mand op
førte sig brutalt og uædelt; og hvorfor ikke? — 
fordi han havde en god Hensigt. Paa samme 
Maade gaar det Artiklen om John Keats, — 
den var skrevet i en god Hensigt, ikke fordi 
jeg ønskede at brillere, men kun for at andre 
skulde kende lidt til den i mine og mange 
andres Øjne ideale Skikkelse, dersom de ikke 
gjorde det i Forvejen.

Jeg maa nu gaa til en ligefrem systema
tisk Dokumentation.

Naar De ironisk antyder mit Kendskab til 
Keats Liv, da har det ikke været mig muligt 
at ty til anden Kilde end Just Bings Littera
turhistorie, og naar jeg derfra „citerer“, han 
var Søn af en Vognmand, og i Indskudet, at 
Sigbjørn Obstfelder var Bagersøn fra Stavan
ger, saa hører det det rent biografiske til, og 
det er da i hvert Tilfælde ikke skabt af Lit
teraturhistorikerens Fantasi.

Endvidere har jeg bragt Dem i Forundring 
over mit „Kendskab til norsk Digtning“, — 
Obstfelder’s „Korset“ turde dog være ret be
kendt indenfor litterært-interesserede Kredse, 
og hvad Komplimentet til Georg Brandes an- 
gaar, — som jeg tror, han virkelig vilde glæde 
sig over —, er det ikke Overdrivelse fra min 
Side. Brandes har altid med sine udmærkede 
Sider staaet som et stort Geni for mig.

Nej, jeg har et langt bedre Raad at give 
Poul Werner: „Skriv selv noget til Skolebladet 
fremfor saa inkvisitorisk at kritisere en Artikel, 
der peger i en god Retning;“ selvom jeg dog 
derfor alligevel indrømmer, der burde have 
staaet Henvisninger til Just Bings kendte Lit
teraturhistorie.

Den 16-aarige.

Den var ikke „redelig“.
Direktør Theodorus Sølilienholm var en 

smart Mand og en fin Forretningsmand. Det 
var der ingen, der var i Tvivl om. Selv den 
ødsle Løjtnant Preben de Rosenstock-Sørensen 
havde anset Direktørens Forretning som saa 
holdbar, saa han ved Forlovelsen med hans 
Datter havde indgaaet en varig Forbindelse 
med hans Pengeposer.

Den pengestærke Direktør havde kun en 
Svaghed. Han ansaa sig selv som en ufejl
barlig Hestekender. Det var hans Lyst at købe 
Heste. Ved en saadan Lejlighed gjorde han 
alt, hvad der var i hans Magt for at snyde 
Sælgeren. — En Dag købte han en efter sin 
egen Mening pragtfuld langhaaret Ponny. Han 
betalte 600 Kr. kontant for den og mente 
endda at have gjort en fin Forretning. Den 
næste Dag vilde han dupere sin Svigersøn ved 
at vise ham denne sin sidste Erhvervelse. — 
Stor var hans Sorg, da Løjtnanten gav sig til 
at grine af Hesten og kalde den kohaset, rak- 
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halset m. m. Han vilde selvfølgelig ikke ved- 
gaa sin Fejltagelse og solgte derfor skyndsomst 
den næste Dag Hesten til en Handelsmand 
for — 176 Kr. og 37 Øre. Skønt han selv 
kun havde haft Hesten een Dag og købt den 
„som den var“, lovede han den dog redelig 
i enhver Henseende. Det var nu en gammel 
Vane han havde, han anbefalede altid sine 
Varer, enten de var gode eller ej. — Han
delsmanden solgte imidlertid Hesten videre paa 
de samme Vilkaar, som han havde købt den. 
Den blev derefter i Løbet af en Uge solgt 
adskillige Gange „som redelig“. Til Slut hav
nede den hos en Hestehandler i København. 
Han lod den coupere, klippe og satte saa en 
Dag et Avertissement i Avisen:

Ualmindelig smuk irsk Pony til Salg. 
Redelig i enhver Henseende! Kan beses...

Denne tiltalende Annonce undgik ikke Di
rektør Th. Sølilienholms Opmærksomhed. Han 
tog straks ud til Hestehandleren, der efter at 
have givet Hesten et Stykke Ingefær op un
der Halen, førte den frem til den begejstrede 
Direktør. Han betalte den med 600 Kr. kon
tant og mente endda at have gjort en fin For
retning. — — Men Aah Skræk, Oh Klage. 
Hvor længe var Adam i Paradis? Den første 
Dag, han kørte med det prægtige Dyr, viste 
det sig, at den led af uhelbredelig Flyvekuller. 
Men Direktøren var skam ikke saadan at spøge 
med. Han anlagde Sag mod Hestehandleren. 
Sagen gik Sælgeren imod. Naa 1 Hestehandleren 
var lige glad, han anlagde Sag mod Manden, 
han havde købt Hesten af. Sagen gik stadig 
Sælgeren imod, og de vedkommende Sælgere 
blev hver Gang tilpligtet at betale Sagens Om
kostninger. — Hvem kan tænke sig Direktør 
Th. S.’s Forfærdelse, da han en Dag bliver 
stævnet og maa løse den kulrede Hest hjem 
for 1993 Kr. og 13 Øre, alt iberegnet. Da 
han saa Hesten blive lukket gennem sin Port, 
svor han paa, at han vilde forvandle dens

Flyvekuller til Dødkuller. Det ærgrede ham jo 
grusomt, at det ikke var en Belgier, han havde 
købt. For som Sagerne nu stod, kunde den 
vel ikke engang ved tilstrækkelig Tilsætning 
af andre ædle Ingredienser naa op paa ca. 4075 
Daaser herlig velsmagende Gullasch.

De ærede Læsere 
bedes gøre deres Indkøb 

hos Annoncørerne.

Frimærke-Centralen
(H. T. Mandix)

3, Lille Kannikestræde 3.
Bedste Forbindelse for begyndende Samlere.

Lommebog for Skoleelever 
1917

er

udkommet.
— Pris: 1 Kr. 25 Øre. —

Skriv den paa Ønskesedlen til Jul.
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Aktieselskabet

FOTO-AMATØREN
NØRREVOLD 64.

Udfører alt fotografisk Arbejde hurtigst, 

bedst og billigst.

--------- -— Specialitet: Forstørrelser.------------

JULEGAVER 
købes i Aar bedst hos 

HARALD BØRGESEN 
Sportsforretning,

Tlf.C.689. 28, Frederiksberggade 28. Tlf.C.689.

— Mit illustrerede Katalog gratis. —

Brug 

BARNÆNGEN S 
BLÆK 

til Skolebrug og til Privatbrug. 
Faas hos enhver Bog- og Papirhandler.

Udkommen er:

V. Riegels:Hvad Taagen skjulte.
Pris: 2 Kr. 50 Øre.

En udmærket Roman for raske Drenge 
om en Opdagelsesexpeditions eventyrlige 

Hændelser i Ny Guinea.

V. PIOS BOGHANDEL
— POVL BRANNER — .

Skoletasker /. Tornystre 
Rygsække og Bogmapper

købes billigst i

Lædervareforretningen
GI. Kongevej 119.

Preisler. Telf. Vester 4029.

Østerbrogade 84 C. A. PETERSEN Telf. Øbro 652x
— Grundlagt 1900. —

anbefaler Hel- og Halvreglementerede Matros- & Norfolksdragter, Ulsters- & Stortrøjer 
til baaade Drenge og Piger, stærke Skoledragter, solide Skolebenklæder, Kjoler, Neder

dele, Gummifrakker, Skoleslag etc. — Fine Huer, Hatte, 
Muffer, Kraver, Spadseregamacher, Handsker etc. —

Autoriseret Leverandør til Varelotteriet.
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HUSK! Til Skolebrug anbefales: HUSK!
Sømandsdragter...................................................................... 10—16 Aar Kr. 25,00
Stortrøjer......... ..................................................................... 10—16 „ „ 20,00—22,00
Hammondbenklæder............................................................. 10—18 „ blaa „ 10,00—11,50
Knæbenklæder....................................................................... 10—16 „ „ 5,25
Vindjakker.............................................................................. 10—18 „ „ 9,00

do. imprægnerede..................................................... 10—18 „ „ 12,00
do. do. ...............................................   Olskind „ 14,00—16,00

Regnfrakker til Ridebrug........................................................................... do. „ 14,00—26,00
Cycleslag....................................................................................................... do. „ 9,50—12,50
Rygsække.................................................................................................................... „ 3,25

Spejderkorpsets Munderings- og Udrustningsdepot,
Nørregade 14. København K. Telefon 3186.

L. HAALS Ballet- og Danseskoler, 
Henrik Rungsgade 214. — Telf. Nora 3563. 
Undervisning for Voksne-Begyndere.

Hold og Enetimer.
Rutine-Hold for Voksne med Kendskab til aim. 

Dans. Danseskole-Hold og Ballet-Hold for Børn. 
Plastik-Hold for Damer. Skolens Lærerinde:

Fru Agnes Nyrop-Christensen. 
Undervisningslokaler: 

Sortedams-Palæet, Dosseringen 87. 
„Gimle“, Grundtvigsvej 14.
H. C. Ørstedsvej 69 (Ballet-Hold).
Valby Byggeforenings-Lokale.

Program tilsepdes og udleveres i Københavns Kiosker.

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningerne

Øbro - Napoli - Firkløveret
(Trianglen 4) (Godthaabs- (GI. Kongevej 81) 

Tlf. Øbro 1205x. vej 2) ? i"" Tif.'lVester

samt i

Konfektureforretningen, Ravnsborggade 3.
(Nørrebros Theater).

SIGNETER, DØRPLADER, PERFORERER
Numeratører.. Haandtrykkerier, Brændejern.

Poul Holm
Silkegade 11.
Leverandør til alle 
Sportsforeninger 

og Skoler.

Gymnastikdragter 
Løbe- og 

Svømmedragter 
Bryderdragter 

Støvler og Sko 
billigst hos

Poul Holm



Side 8 SKOLEBLADET Nr. 10

<u

>
bß

<u■o c

<U

Ragnar Baggesen.
Bog- Papir- & Kunsthandel.

Østerbrogade 54.
rt 
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OO

Telefon 2054. Lige for Søerne.

Bestil Julehefterne i Tide.

Lommebog for Skoleelever 1917.

SKOLEBESTIK
fra

Cornelius Knudsen,
Købmagergade 15.

Q

5

.SP on
<Z> O

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-, Legetøjs- og 

Sports-Magasin.

Køb Julegaver bos os.

KØB BpRNLT^ØJ 
hos 
N.I.HJORDT-

Axel Duckert
26 Gothersqade26

Stue,1ste,2^og3Éi« Etg.
Grundlagt 1855

Alle Slags Habitter
i største Udvalg.

EMIL WIENES
BOGHANDEL

Østerbrogade 23
(Hj. af Ryesgade).

Telefoner- 5029’ -------- Grundlagttetetoner. 12029 1876.

Smørrebrødspapir. .’. .’.
Stilebøger til alle Skoler.

TONAFIX PAPIR
er det bedste selvtonende Papir.

Saavel Begyndere som den viderekomne 
Amatørfotograf kan ved Hjælp af Fixerbad 
alene eller med et Saltforbad fremstille de 
herligste Billeder i forskellige Toner.

Faas i alle gangbare Sorter, Størrelser og
Postkort hos enhver Fotohandler og hos Videre
forhandlere af fotografiske Artikler, i Pakker 
å 50 Øre og 1 Krone. Postkort 50 Øre pr. 
10 Stk.

Brug TONAFIX til Feriebilleder.
Køb kun danske Industrivarer.

Emulsions-papir-Fabriken „MERKUR“
— Carl Poulsen —

København — Valby.

Redigeret af Aage Bech og Herbert Graessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Allé 16 
1. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach).


