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Til de ærede Læsere!

Efter næsten 3 — tre — Maaneders 
Standsning ser Redaktionen sig herved i 
Stand til at fortsætte Udgivelsen af „Skole
bladet“, omend med et noget forandret Ud
seende, idet det har været os umuligt at faa 
Bladet heftet, da alt den Nikkeltraad, der 
findes i København, er blevet opkøbt af 
nogle faa Etablissementer, og Bladet kom
mer som Følge heraf til ogsaa at fremtræde 
uopskaaret. Vi tror dog sikkert, at denne 
lille Forringelse af Bladets Udstyrelse, ikke 
vil forandre noget i den Modtagelse, det vil 
faa af Læserne, og vi ovetgiver det da for
trøstningsfuldt i disses Hænder, idet vi sam
tidig udtaler Ønsket om, at vort Arbejde for 
Fremtiden vil blive fulgt og støttet med en 
Smule større Interesse, end det hidtil har 
været Tilfældet.

Bladet fremkommer denne Gang uden 
noget Lærerbillede; dette skyldes et ind

truffet Uheld, og vi haaber med næste Num
mer at kunne fortsætte Lærerserien.

Endvidere meddeler vi herved, at Redak
tionskontoret paany er henflyttet til Rosen- 
vængets Allé 16.

Ærb.
Red.

Hvorfor — ?

Hvorfor faar vi ikke Skolekomedie? Det 
er et Spørgsmaal, der allerede i længere 
Tid har ligget mange paa Sinde.

Da nu den ny Redaktion af Skolebladet 
i deres Opraab saa stærkt betonede, at de 
ønskede Bidrag fra Eleverne, mente jeg, at 
Tiden var inde til atter at fremsætte Spørgs- 
maalet. Spørgsmaalet maa egentlig nærmest 
være rettet til Pastor Hansen, der jo skal 
træffe Afgørelsen i saadanne Retninger. Sid
ste Gang, der blev rettet en Forespørgsel 
til Pastor Hansen, blev der svaret, at Tiden 
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var for alvorlig (il den Slags Ting, og Si
tuationen herhjemme har jo egentlig ikke 
bedret sig siden den Gang.

Men alligevel!
De voksne morer sig stadig; gaar til Brid

gemiddage, Baller og i Teatre, og vi unge 
kan nu engang ikke stadig gaa og føle os 
trykkede af den frygtelige Krig. Desuden er 
er det jo ikke alle de, der for Tiden gaar 
i Skolen, der engang kan komme til at more 
sig ved Skolekomedien; thi Krigen er vel 
næppe forbi før Realklassen og 3die G. 
Klasserne for stedse forlader Skolen. Der 
kan da absolut ikke være noget ondt i at 
more sig selv i en saa alvorlig Tid, som 
den vi lever i.

Mange andre Skoler har haft Komedie i 
den sidste Tid. Kan de derfor betegnes 
som slette, moralsk fordærvede Skoler?

Paa Pigeskolen indøver Komtesse Moltke 
for Tiden en Komedie af Dickens.*)  Kan 
Pigebørn da bedre taale at spille Skuespil 
end Drenge? Naar Pastor Hansen han hjælpe 
Pigeskolen med smaa Finesser tfl Forestil
lingen, kan det altsaa ikke være af Princip, 
at Drengeskolen ikke faar nogen Skoleko
medie. Paa Drengeskolen findes der dog 
ikke saa faa morsomme Fyre, der kunde 
egne sig godt til at spille Komedie.

* Dette passer ikke nu; Artiklen er skrevet kort 
før Fru Bay’s Død og den Gang passede det!

Red.

Tro endelig ikke, at undertegnede skriver 
dette, fordi han har Lyst til de skraa Bræd
der. Nej, jeg er blevet opfordret dertil fra 
flere Sider.

Kunde det ikke være en Ide, at lave en 
Skolerevue. Nogle vittige Hoveder i Fore
ning kunde nok faa noget godt ud af dette 
Emne. D’hrr. Lærere vilde vel næppe føle 
sig vrede over en saadan Spøg, selv om den 
engang imellem gaar ud over dem selv.

Der er næppe en Skole i København, der 
har saa almindelig afholdte Lærere,som vore 
saa der vilde sikkert ikke blive taget haardt 
paa d’Hrr. af Forfatterne. Desuden kunde 
den jo ved en passende Censur gøres gan
ske harmløs.

Hvis denne Ide blev realiseret, vilde Sko
len sikkert erobre sig en Førerstilling paa 
dette Omraadt ; men hvis det er for dristig 
en Plan, jeg har fremlagt, kan man jo ogsaa 
og det sikkert med godt Resultat, benytte 
et af vore gode, gamle Lystspil.

Idet jeg haaber Plads for min Artikel.
Ærb.

Erik Lindgren.

Vinter.
5. Februar.

Det mærkværdige er sket. Vi har faaet 
Vinter i Aar, rigtig hvid V.nter med Frost 
og Sne og Skøjteløb og Kælkning. I tre 
Uger har vi kunnet skøjte, og fire pragt
fulde Vintersøndage har vi haft. — Og jeg, 
som troede, vi skulde gaa den hele Vinter 
i graa Luft, der var tung og fugtig og højst 
kunde give saa meget Sne, at Gaderne blev 
sølede og sjaskede og ækle at traske igen
nem —! Og nu har vi faaet baade Sne og 
Frost. Først var det, at de smaa Skovsøer 
frøs til — i Gaar for tre Uger siden var 
jeg første Gang paa Fuglesangsøen (men 
da var jeg lige ved at gaa igennem!) og 
nu synger Skøjtejern over alle kommunale 
Baners flade Is. Paa Kanalen i Frederiksberg 
Have skøjtes der, „Vanilleisen“ er taget i 
Brug, og paa Peblingesøen danses Skøjtevals 
i yndefulde Rytmer, til Musikkens muntre 
Toner. Søndagene er som Festdage for Kø
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benhavnerne. I strømmevis gaar det til Sko
vene. Traditionen tro! — Er det Vinter, 
skal vi til Kælkesport paa Højnæsbjerg ogi 
Ulvedalene — og nu ogsaa paa den nye 
Rudersdalsbakke.

Bagsværd Sø er tillagt — og nu tilsidst 
ogsaa Sundet, store Dele af det. Man kan 
gaa paa Øresund! Og skøjte paa det! Ja 
det lyder utroligt; men det er sandt! I Dag 
var jeg derude. Jeg gik paa Sundets bølge
frosne Vande. Det, der om Sommeren blaa- 
ner blankt og smiler blidt i Solskin, laa nu 
trosset til og øde — hvidt og fladt, saa 
langt Øjet rakte, fjernt i Synskredsens af
sluttende Linier smeltende sammen med Him
lens graanende Hvælv. Store hvide Flader 
bredte sig foran mig og til Siderne. Nu gik 
jeg hér, hvor Sommerens Skibe sejlede og 
havde hvid og fast „Giund" under Fødderne. 
Skøjteløbere bevægede sig langt ude og 
blev til smaa, sorte Streger i det store hvide 
— længere borte kæmpede enkelte Dampere 
sig frem gennem Isen med lange Haler af 
sort Røg staaende efter sig. Da Solen gik 
ned, buede Himlen rød bag alle sorte Skor
stene ved Hellerup Gasværk og ved Tuborg. 
Maanen havde allerede længe været fremme 
og stod først bleg og hvid paa Himl.ens 
graa, men siden blev den stærkere i Farven 
og mere fremtrædende, tydelig og skinnende 
for til sidst at staa stor og rund og lysende, 
medens Himlen blaanede bag den og det 
glitrede i Isens Sne som af de klareste og 
reneste Krystaller.

— — Jeg gik hjem forbi Langelinies lille 
Havfrue, der gyste i det kolde Maaneskin. 
Stakkels lille! — hun mærkede, at det var 
Vinter. Men paa den „frie Vold“ tumlede 
vor Bys yngste Ungdom sig endnu. Det 
frøs stærkt og var knagende koldt, Sneen 
knirkede under mine Fødder, og Kulden rev 
i Hænder og Ører. Ja —tænk jer, og brugte 

for mig selv det norske Udtryk; For en Vin
ter vi da har i Aar!

Aabent Brev.
Den nuværende Redaktion af „Skolebla

det“ bebudede i deres første Nummer (Nr. 
6), at de vilde gaa frem i et helt andet 
Spor end den gamle Redaktion. Jeg selv 
indsaa straks Umuligheden ved at gaa til
bage i den forrige Redaktfons Spor, naar 
de vilde føre Bladet frem; men da jeg har 
erfaret, at ikke alle har forstaaet disse be
vingede Ord, synes jeg nok, at de kan 
trænge til en nærmere Forklaring.

Mærkværdigt er det, at et Skoleblad, der 
blev startet med saa mange gode Ønsker 
for sin Fremtid, som dette, ikke i de føl
gende Numre kunde opvise nogle Artikler 
fra de velvillige Journalister. Nogen er der 
jo altid, der skriver; men hvis alt, hvad 
der bliver skrevet, skulde i Bladet, vilde det 
faa et ret mærkeligt Udseende. Jeg kan 
ikke rigtig forestille mig, hvad de ærede 
Købere vilde sige, naar der paa hver Side 
stod med fede Typer: „Slettet af Censor“.

Her paa Skolen er der dog mange, der 
fører en god, spids Pen, men de skriver 
ikke noget. Ikke nær saadan, at jeg vil 
fornærme de, der hidtil har givet deres Bi
drag i Bladet (jeg har nemlig selv været 
ibland dem).

Naa til Sagen! Skolebladet kunde jo blive 
et vanvittigt godt Blad, hvis alle de, der 
kunde skrive, indsendte.

Jeg vil selvfølgelig ikke opfordre nogen 
til at øve sig i Afskrift efter „Salomonsen“ 
eller lign, oplysende Bøger. (Medmindre 
den kære Afskriver da selv har forfattet det 
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benyttede Værk). Det har selvfølgelig ogsaa 
sin Charme, særlig som Gættekonkurrence. 
.(Hvem kan finde, hvor denne Linie stammer 
fra eller lignende?); mendet opirrer jo blot 
de, der kan men ikke vil skrive til at ind
sende noget til Bladet.

Redaktionen har jo saa paa sin Samvit
tighed, at de svigter deres Principper, og 
en Redaktion med en daarlig Samvittighed 
nærmer sig jo i en betænkelig Grad til en 
normal Redaktion. Det kan altsaa slet ikke 
gaa! For at forhindre det maa Redaktionen 
jo altsaa have et nøje Kendskab til alle op
lysende Skrifter saa den øjeblikkelig kan 
opdage, naar der kommer en opkogt Artik
kel.

Den der studerer den danske Presse, und
taget Skolebladet for Østersøgades G., maa 
absolut forbavses, naar han kommer til det. 
Den øvrige Presse bliver nemlig redigeret 
paa en hel anden Maade end vort Skole
blad. De kære Redaktører ved de andre 
Blade en nemlig selv ivrige Bladsmørere. 
Læs engang „Socialdemokrabaten“, naa und
skyld, hvis jeg fornærmede nogen, men læs 
da i hvert Fald blot en eller anden køben
havnsk Avis og tænk paa fra hvilke „agtede 
Sider“ et saadant Blad modtager de mange 
smaa værdifulde Vink, som det indeholder.

Det ses aldrig i vort Blad! Atter en Mærk
værdighed!!

Den sidste og største Forskel mellem Sko
lebladets Redaktører og den øvrige Presses 
er, at de første ikke tjener Guld paa deres 
Blad, saaledes som de sidste paa deres. 
„Han er bestukket!“ raaber nu alle de, der 
blot læser Skolebladet for at kritisere.

Men Ak! bare jeg var det, for det er sidst 
paa Maaneden.

„Den i Øjeblikket nedtrykte!!

Grenoble.

Paa Opfordring af den ærede Redaktør, 
som jeg har .haft Fornøjelsen, at stifte Be
kendtskab med, skal jeg hermed til „Skole
bladet“ fortælle lidt om den sydfranske By 
Grenoble, der ligger sydøst for Lyon, i 
Departementet Isére, ved Floden af samme 
Navn. Dens latinske Navn er Grat i an o - 
polis, men allerede før Romernes Invasion 
hører vi den omtale under Navnet Cularo; 
saaledes nævnes den i et Brev fraMunatius 
Plinius til Cicero i Aar 43 f. Chr. Oprin
delig var den kun vicus (Landsby), men 
i Slutningen af det 4de Aarh. forfremmes 
den til civitas (Købstad). Dens Historie 
har været meget bevæget, og flere Gange 
har dens Existens været alvorlig truet, saa
ledes var den nær faldet i Hænderne paa 
Lombarderne i Aaret 574. Protestantismen 
indførtes 1522 af en religiøst bevæget 
Franciskanermunk, Pierre de Sebriville, men 
det varede dog ikke længe, før Katholicis- 
men fik Overhaand, og i vore Dage er Byen 
overvejende katholsk — der findes dog et 
saakaldet „temple protestant“. Bartholomæus- 
nattens Rædsler forskaanedes den dog nogen
lunde for, takket være Generallieutenant Be- 
trand de Gardes. Med Begejstring sluttede 
denne sig til Revolutionen, uden at den dog 
blev Skueplads for særlig blodige Begiven
heder. Efter Napoleons Tilbagekomst fra 
Elba, var Grenoble den første By, han 
holdt sit Indtog i, og han modtoges her 
som en Triumfator (8de Marts 1815). Flere 
Gange senere har Byen været udsat for 
store Begivenheder, men jeg skal dog ikke 
komme nærmere ind paa disse her, men 
indskrænke mig til at fortælle, ät den er 
en Fæstning mod Italien, hvilket jo nu sy
nes at være overflødigt, da Frankrig og 
Italien er Allierede, men det har jo ikke al
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tid været saaledes. Paa højre Side af Floden । 
Isire, som løber gennem Byen, ligger For
terne La Baslille og Rabot, paa venstre Side 
en Række mindre Forter. Den er Sæde 
for 14de Armekops og 23de Division. For
øvrigt er Grenoble kendt for sine fortrinlige 
Handsker — paa Østergade her i Byen fin
des forøvrigt et Udsalg; La ganterie grenob- 
loise — for sin Cementindustri, sin Fabri
kation af Straahatte og — Likører. Ogsaa 
andre betydelige Industrigrene kunde næv
nes, f. Ex. en fortrinlig Ost Sassenage.

— At jeg har valgt at skrive om Gre
noble, har sin Grund i, at jeg i Efteraaret 
og Vinteren 1910 havde Lejlighed til, paa 
mit Studiums Vegne, at tilbringe nogen Tid 
i denne vidundeiligt smukke By med de 
storslaaede Naturomgivelser: Alperne. Med 
Rette kaldes Grenoble „la reine des alpes 
francaises“, og pragtfuldt er .det, naar Solen 
lyser over de sneklædte Toppe paa Belle- 
donner-Kæden eller Moucherotte, mens Kæm
pen over dem alle, Mont-Blanc, skimtes i 
det Fjerne' Jeg glemmer aldrig den første 
Morgen, jeg lukkede mit Vindue op ogsia 
Alperne ganske tæt ved — jeg var kommet 
til Byen sent om Aftenen. Selve Byen lig
ger i en frugtbar Dal, Gresivandan; den 
har nu med Forstad, ca. 100,000 Indbyggere. 
Dens Beliggenhed ved Isére og Bifloden 
Drac er forøvrigt ingenlunde ufarlig, og 
flere Gange har den lidt meget af Over
svømmelser, saaledes 23 Gange i Løbet af 
det 13de og 14de Aarh.; den værste var 
1219 og skyldtes Gennembrudet af en Sø, 
som Floden havde dannet omkring Aar 
1191. Et gammelt Rim fra Dauphine, Pro
vinsen, hvori Grenoble ligger, siger ogsaa:

„Le serpent (Isére) et le dragon (Droc) 
Mettront Grenoble en savon.“

(„Slangen og Dragen vil t ilsidst tilintet
gøre Grenoble").

Pesten bragtes til Byen fra Italien af Char
les den 8.s, Ludvig den 12.s og Frants den 
l.s Hære. Som Grenoble nu er, er den 
en ejendommelig Blanding af Nyt og Gam
melt: paa den ene Side ejendommelige, 
krogede Gyder, stejle som en Bjergskrænt 
og snævre som i de italienske Byer, med 
Tøjet hængende til Tørring tværs over Ga
den og ivrig Snakken, eller rettere Raaben 
fra Hus til Hus af malerisk klædte Kvinder, 
blandet med Skrig af Børn, Gyder, hvor det 
ikke er helt ufarligt for en enlig Vandrer 
at færdes, og saa lige opad, omtrent, ele
gante, brede Boulevarder og Avenuer og 
store, træbeplantede Pladser a la Paris, med 
Beaumonden strygende forbi, med Militær
musik og Lørdag Aften Retræten med Fak
ler, og med de aabne, oplyste Cafeer, 
der kan maale sig med Paris; som bekendt 
lever Franskmændene meget paa Cafe.

Prægtige Rygninger finder man her: Uni- 
versitetspaladset med juridisk, filologisk og 
medicinsk Fakultet, Hotel de Ville (Raad- 
huset), hvis ene Hjørne dannes af et gam
melt romersk Taarn, Levningen af en æld
gammel Vold. Fremdeles Palæs de justice, 
Museet, det righoldigste i’Provinsen, Bibli
oteket med ca. 180,000 Bind og 5000 Ma
nuskripter. Endelig Domkirken og Kirken 
Set. Laurents. Paa Torvet ser man en Sta
tue af Bayads „le chevalier de peuretsans 
reproche“ (Riddderen uden Frygt og uden 
Dadel.)

(Fortsætte^)-
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Specialitet:

Sc Jsanretninger
Fineste Chocolader. Eget Fabrikat.

Aktieselskabet

focoflmjORen
Nørrevold 64.

Udfører alt fotografisk Arbejde hurtigst, 
bedst og billigst.

Specialitet: Forstørrelser.

Brug

Barnængens
Blæk

til Skolebrug og til Privatbrug.

Faas bos alle Bog- og Papirhandlere.

Ypperlig

2 Bind. Nedsat Pris.

Fram over Polhavet.
Æ.fi iVansen

Ca. 1100 Sider med mange Illustrationer 
Helsidesbilleder og Kort.

Forlang at se Bogen hos Deres Bog
handler og skriv denipaa Ønskesedlen

Før 25 Kr. indb. Nu 10 Kr.
- 20 - uind. 6

Skolebøger til Østerbros Skoler købes p. Østerbro

Emil Wienes boghandel
Østerbrogade 23

(Hj. af Ryesgade)
„ , . 5029 GrundlagtTel.foner: 12>029 ----- 1876

Smørrebrødspapir. Voxdugs mapper. 
Lædeipensler.

Stort Lager af alle Skolens Bøger

De ærede Læsere 

bedes gøre Deres Indkøb 

hos Annoncørerne.

I
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Til Cycle- og Sportsbrug
anbefaler vi:

Vindjakker 9 og 12 Kr. — Damer og Herrer, Piger og Drenge
Vindbenklæder 8—12 Kr. — Damer og Herrer, Piger og Drenge

Vindnederdele 9—12 Kr. — Damer og Piger
Spejder Depotet, Nørregade 14.

Telefon 3180.

„yiux petits fours KAGER. IS. CONFITURER.

52, Østerbrogade 52.
Udfor Sortedamssøen.

Det bedste!

Telefon 5297. Fri Notering.
Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har ingen Filialer.

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetöjs- og

Sports-Magasin

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningerne

Obro - Napoli - Firkløveret 
(Trianglen 4) (Godthaabs (GI. Kongevej 81) 
Tlf. Øbro 1205 x vej 2 Tlf. Vester 863 y 

samt i
KonfektureforretningenRavnsborggade3

(Nørrebros Teater.)

Poul Holm, 
Silkegade 11. 
Leverandør til alle 

Skoler.
Boldspildragter, 

Løbe- og 
Svømmedragter, 

Gymnastikdragter, 
Bryderdragter.

Støvler og 
Gymnastiksko 

billigst hos

Poul Holm.
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PRÆMIE-OPGAVE
I „BØRNENES MAGASIN“

B. M. udsætter som Præmie et Harley-Davids jr, s 
Motorkøretøj (Motorcykle med elegant Sid > 
vogn) — det er en Maskine for dig!
B. M's Præmiegaade er let at løse, og Præ
mien er af en enestaaende Art. Harley-Davidson 
har saa godt som vundet alle de hjemlige Løb i 
Aar — og har desuden for anden Gang slaaet 
Verdensrekorden vedOrdge City (300-mjlesL.) 
og vundet det paa eh saa afgørende Maade, at 
der ikke kan være nogen Tvivl om dens Paa- 
lidelighed i alle Henseender.
B. M. spørger blot: Hvad hedder de to Skov
træer, hvis Billeder staar paa Side 15 i „Børne
nes Magasin“? Dit .Svar belønnes, hvis Du er 
heldig, med et 1. Klasses Motorkøretøj.
B. M.'s Abonnement koster for hele Aaret 1 Kr 
Tegn Abonnement paa „Børnenes Magasin" 
og indsend Løsningen paa Præmiegaaden, og 
Motorkøretøjet Harley-Davidson kan blive dit.
B. M's Aarsabonnement kan tegnes baade af 
Voksne og Børn. Og baade Voksne og Børn 
kan løse den store Præmiegaade ogsaaledes 
vinde Motorkøretøjet Harley-Davidson.

Abonnement paa Børnenes Magasin“ tegnes ved Hovedkassen i „Magasin du Nord 
eller gennem Telefon 4030.

Redigeret af flage Tf ah og Herbert Qraessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Allé 16. 
Hellerup Bogtrykkeri, Hellerupvej 8.


