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Vaar i Vente.
— 24. Marts.

Det er Vinter endnu. Og vi skulde endda 
have Foraar! Men Luften er kold, hvis So
len ikke skinner. Og paa Gaderne ligger 
der endnu Rester af Sne (den berømte Mar- 
strandske Sne!) — Vi har haft Vinter i snart 
tre Maaneder og længes nu efter Vaar.

Men den synes at lade vente paa sig.
Og dog vil den komme. Det føles trods 

alt, at den er i Vente.
Vi ser Tegn paa Foraar i Avisernes An

noncer om Foraarstøj og Foraarsmode og 
i Magasinernes Udstillinger af Foraarets 
nyeste Dragter.

Og de mange „Ferniseringer“ er gode 
Tegn — plejer da at være det —; naar 
Kleis aabner, og Den Fri og Charlottenborg 
udstiller, skulde det da helst betyde, at nu 
har vi Foraar.

— Men naar vi nu alligevel har Vinter, 
og til for faa Dage siden har haft stærk 
Frost, baade om Natten og om Dagen?? 
— Foraaret maa dog komme! Til trods for 
alt. Det føles paa Villavejene, naar Solen 
skinner og faar den sidste Skorpe af snav
set Sne til at blive til skinnende Vandpytter, 

mens Kvidren af Vinterens Spurve blander 
sig med de første Stæres Solskinsfløjt. Men 
mest føles det om Aftenen, der for hver 
Dag, der gaar, bliver lysere og længere. 
Og naar det ved Aftenstid er lyst, og nøgne 
Træer staar sorte og med skarpe Silhouetter 

1 mod en Himmel, der luer rød i Solnedgang, 
vaagner alle Foraarets lyseste Længsler i 
vort Sind og faar Brystet til at sitre af Uro 
og Forventning efter det, der kommer.

— — — Jeg sidder i en Stue, hvorind 
Solen staar i lyse Strimer, og dens Straaler 
falder som lange, ømme Kys paa tre store 
Tulipaner og faar dem til at gløde gyldent- 
røde i det klare Lys. Og henne i Vinduet 
nikker Paaskeliljer, gule og smukke.

Og jeg glæder mig til at høre Fuglesang 
og til at plukke alle Foraarets favreste 
Blomster.

Hvad bør der staa i et Skoleblad ?
Smaa Interviews.

I et halvt Aar har vi nu ledet Skolebladet, 
og i dette halve Aar har vi af bedste Evne 
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søgt at gøre det saa godt som muligt og 
forsyne det med Stof som kan behage stør
ste Delen af Læserne. Ikke desto mindre 
har vi fra forskellige Sider hørt, at Bladet 
ikke er meget værd, at det, der staar i det 
er noget Sludder, som slet ikke burde staa 
i et Skoleblad. Disse Angreb er det, der 
har fremkaldt det SpørgsmaaJ, der er Over
skrift til denne Artikel, og for at faa et 
Svar derpaa, har vi anmodet en Del af vore 
Lærere om at udtale deres Mening om Sa
gen:

Den første, vi henvender os til, er 
Hr. Berthelsen,

som vi træffer for hjemgaaende paa Trappen. 
I det vi slaar Følge, spørger vi: „Undskyld, 
Hr. Berthelsen, De vilde vel ikke være saa 
elskværdig til „Skolebladet“ at udtale Deres 
Mening om, hvad der bør staa i et „Skole
blad?“

„Saa-aa-aah, det kunde I li’e at vide,“ 
siger Hr. Berthelsen, „jo, ser I, først skal 
der være en rigtig stor bred Margen, saa- 
dan“, og Hr. Berthelsen viser med Fingrene 
en Margen, der i betænkelig Grad nærmer 
sig en tre Tommer.

„Hva’ heha’r“, udbryder vi forskrækket.
„Ja,“ smiler Hr. Berthelsen, „saadan, rig

tig bred“.
„Men hvad skal der da staa?“ vover vi 

at spørge idet vi samler os og forsøger at 
se muntre ud.

„En hel Masse mellem Linierne“, lyder 
Svaret, idet Hr. Berthelsens Ansigt er eet 
stort Smil.

„Mellem Linierne gentager vi.
„Ja, mellem Linierne og ikke et Ord 

der ud over!“
„Er det Deres alvorlige Mening, Hr. Ber

thelsen?“ spørger vi modløse.
„Ja, vel er det saa —,“ og med smilende 

Ansigt og et muntert Blink i Øjet forsvinder 
Hr. Berthelsen ud gennem Porten, medens 
vi forvirrede vender tilbage til Legepladsen 
for at finde et nyt og lettere Offer.

Hos Dr. Engeil.
Hele Dagen igennem har vi søgt at komme 

i Tale med Dr. Engeli. Men først i sidste 
Frikvarter lykkes det os at træffe Doktoren, 
der det meste af Dagen har været optaget 
nede i Kemistuen, hvor I. G. laver Forsøg. 
Vi blivel vel modtaget, da vi nede paa 
Gaardspladsen henvender os til ham med 
Spørgsmaalet: „Hvad synes De om „Skole
bladet“ som det er, og hvordan mener De, 
det burde være?"

Doktoren smiler og svarer os, at det har 
han saamænd aldrig rigtig tænkt over.

Vi vil dog gerne have en lille Udtalelse 
og prøver derfor igen: „Hvad mener De 
om Censuren? Vilde det ikke være bedst, 
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at------ Men Doktoren svarer os be
stemt: „Naturligvis har jeg mine Meninger, 
men jeg ønsker nu ikke at udtale mig. — 
Men prøv, hvad andre vilde sige til et In
terview — Hr. Nielsen, f. Eks.“

„Ja. Men vil De ikke?“
„Næ,“ fortsætter Dr. Engeil, „jeg har som

sagt egentlig ikke noget at sige derom. — 
Kun undrede det mig, da jeg i Hr. Møllers 
Artikel i det første Nr. af Skolebladet under 
den nye Redaktion læste, at Bladene har ri
geligt — ja altfor meget Stof."

„Hvordan det????“
„Jo, for naar man saa ser det, der ende

lig kommer i Bladene, kan man jo ikke 
lade være med at tænke, hvor jammerligt 
Journalisterne skriver!“

Og Doktoren ler. Og vi maa give ham 
Ret. (Men ak, hører vi da ikke selv med til 
„les misérables!“)

Doktor Engeil skal lige til at gaa med 
sin Cykle, da vi spørger om, hvordan det 
gaar med Foraaret i Charlottenlund.

Doktoren smiler glad: „Ja, det kan'jeg 
svare paa! Derude er alt i Orden —“

„Og de gule Eranthis kommet?“
„Ja 1“
Dr. Engeli gaar, men nede ved Potten 

vender han sig om til os: „Saa er der jo 
forøvrigt det at sige om „Skolebladet“, at 
Redaktørerne i den senere Tid er blevet 
meget energiske — “

— O, Fryd at høre!
— Ja, med Annoncerne, aitsaa !“ — Og 

i Solskinsvejr kører Dr. Engell ud til alle 
Charlottenlunds lyse Foiaarsblomster.

pt.

Fra Skolen —

I Dagene fra d. 20—22 Mart« afholdtes 
paa Skolen en Prøve for Elever, der v a r 
fyldt og fylder 14 Aar mellem 1. November 
1916 og 1 Maj 1917. 29 Eleverdeltog hen
holdsvis fra 1ste 2en og 3die Mellem.

Det forlyder at Piøvens Afholdelse skyl
des, at Kommuneskolerne skal have paa- 
staaet, at deres Elever i samme Alder 
skulde være langt dygtigere end Privatsko
lernes. I den Anledning skulde der aitsaa 
afholdes en Prøve paa alle Privat- og Kom
muneskoler, hvilken Prøve en Del Privat
skoler dog afslog at deltage i.— Det for
tælles at Prøven paa Kommuneskolerne 
skal være faldet meget uheldigt ud. —

Prøven bestod i: 1) en Genfortælling, 
„Trofast som Barnepige,“ 2) en Diktat, der 
handlede om Jyllands Vestkyst og efter si-



Side 4 SKOLEBLADET Nr. 12

„yinx petits fours
52, Østerbrogade 52.

Udfor Sortedamssøen.

Telefon 5297. Fri Notering.

KAGER, IS, CONFITURER.

Det bedste!

Udbringes selvfølgelig overalt.
Forretningen har ingen Filialer.

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetöjs- og

Sports-Magasin

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningen 

Øbro, 
Trianglen 4, Tlf. Øbro 1205 x, 

samt i
KonfektureforretningenRavnsborggade3

(Nørrebros Teater.)

De ærede Læsere 

bedes gøre Deres Indkøb 

hos Annoncørerne.

Poul Holm, 
Silkegade 11. 
Leverandør til alle 

Skoler. 
Boldspildragter, 

Løbe- og 
Svømmedragter, 

Gymnastikdragter, 
Bryderdragter.

Støvler og 
Gymnastiksko 

billigst hos .

Poul Holm.

Brug

Barnængens 
Blæk

til Skolebrug og til Privatbrug.

Faas hos alle Bog- og Papirhandlere. 
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gende lagde Vægt paa Stavningen af: kunne 
skulle og ville, og 3) endelig fire Regne
opgaver, der lød som følger:

i.
Hvor meget tjente en Mand sidste Aar ved sin 

Forretning, naar hans Indtægt var 6190 Kr. og 70 Øre, 
og hans Udgifter var følgende: i Januar 367 Kr. 78 
Øre, Februar 288 Kr., Marts 176 Kr. 5 Øre, April 135 
Kr. 12 Øre, Maj 259 Kr., Juni 83 Kr. 7 Øre, Juli 306 
Kr. 50 Øre, August 94 Kr. og i September, Oktober, 
November og December tilsammen 1237 Kr. 28 Øre?

II.
Hvor meget koster 19,5 m. Klæde, naar 26 m. 

koster 299 Kr.?

III.
Paa en, Fabrik der beskæftiger 68 Arbejdere, er 

den daglige Arbejdsløn 391 Kr. Hvor stor bliver den 
aarlige Arbejdsløn, naar Fabrikken er i Gang 2933/* 
Dag om Aaret? og hvor meget udbetales gennem
snitlig hver Arbejder i Løbet af et Aar.

IV.
En Købmand købte 200 hl. Kul a 3,84 Kr. I Fragt 

betalte han 61/» pCt af Indkøbsprisen, og de øvrige 
Omkostninger beløb sig til 23,36 Kr. Hvor mange 
pCt. tjente han ved denne Handel, naar han solgte 
Kullene for 4,69 Kr. pr. hl? —

Saavidt vides faldt Prøven her paa Sko
len for de flestes vedkommende tilfredsstil
lende ud.

Grenoble.
Som Sportscentrnm indtager Grenoble en 

fremragende Plads, og Hotellernes Antal 
er næsten legio. Man maa vel huske paa, 
at Vintersporten dyrkes meget ivrigt i Al
perne, særlig Skiløb og Kælkning. Men 
ogsaa for Automobilerne er, i hvert Fald, 
de franske Alper ej sandt Paradis, thi Vej
ene er fortrinlige, Naturen paa een Gang 
storslaaet og smilende og, hvad der ikke 
er mindst vigtigt for en Bilist, er Køreha- 
stigheden uindskrænket. Tit og mange Gange 

har jeg foretaget dejlige Køreture i Bjærgene 
med et Par Englændere, der selv havde Bil, 
og morsomt var det at suse gennem Lands
byerne og se de forundrede Børn titte efter 
os med Fingren i Munden eller høre dem 
raabe: „Maman, qu’est-ce que c’est pour un 
animal!“ (Mor, hvad er det for et Dyr!), 
som jeg har hørt det; mindre morsomt var 
det, pludselig ved en Omdrejning at møde 
en Flok dovne, hvide Oxer,' der ikke ytrede 
stor Lyst til at flytte sig. Naturen er herlig 
og Klimaet sundt, hvorfor der. ogsaa findes 
flere store Badeetablissementer i Omegnen, 
f. Eks. Unages-les-Bains. Tæt ved ligger 
ogsaa det berømte Kloster La Chartreuse 
med den, ligesaa berømte Likør af samme 
Navn, hvortil Opskriften desvære er gaaet 
tabt, da Munkene tog den med ved deres 
Fordrivelse fra Frankrig. Klostret blev byg
get 1086. — Paa Beboerne (Grenoblois) 
selv mærker man den friske sunde Lufts 
Indvirkning, de er gennemgaaende kraftige, 
modsat f. Eks. Pariseren, og saa er de liv
lige, godmodige, ja næsten barnlige, men, 
som de fleste Franskmænd, selv blandt de 
dannede Klasser, sørgeligt uvidende i geo
grafisk Henseende. Det var ikke sjældent 
at høre en Ytring som, at København var 
en svensk Provins, eller at Tysk var Ho
vedsproget ved vort Universitet. Engang 
blev jeg spurgt, om det ikke var sandt, at 
der færdedes Isbjørne paa Gaderne, da der 
jo var Sne altid! og at vi selvfølgelig ikke 
kendte stort til Autormobiler! Forøvrigt var 
man meget gunstig stemt mod Danmark, 
idet man havde hørt noget om, at vi ikke 
egentlig elskede Prøjserne — desuden var 
Danmark det eneste Land i Europa, som 
aldrig havde været i Krig med Frankrig. 
Et meget karakteristisk Træk i Grenobles 
Fysiognomi er, eller rettere sagt var, det 
rige Studenterliv, der udfoldes der hele Aa-
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Specialitet:

Fineste Chocolader. Eget Fabrikat.
nnaiiiinninniiinHMininiHi^
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Axel Duckert 
26 Gothersqade 26 

Stue,l£le,2deUog3^ Elg.
Grundlagt 1855 /

ret rundt, navnlig af udenlandske Studenter, 
idet Universitetet væsentligt er baseret paa 
disse og har oprettet en lille Examen: Cer- 
tificat d’ Etudes francaises, som jeg da 
ogsaa har. Samlivet mellem Professorer og 
Studenter var ret intimt, om jeg saa maa 
sige, skønt sidstnævntes Antal var oppe paa 
over 1000, og med Glæde og Taknemlighed 
tænker jeg tilbage paa flere af mine gamle 
Lærere dernede, f. Eks. den ærværdige Pro
fessor honoris causa Hardorun, Prof. Va- 
renne, hos hvem jeg boede, ægte Sydfransk
mand, mørk af Lød, sprudlende livlig, med 

et Hjerte af Guld, og den unge, dygtige 
Prof. Laurencin. Der hvor jeg boede, var 
vi en broget Skare: Franskmand, Englæn
dere, Amerikanere, Russere og Tyskere, men 
altid taltes der Fransk ved Bordet; det var 
under Bødestraf forbudt at tale andet, und
tagen naar man rejste sig. Navnlig Englæn
dernes Fransk var kosteligt!

Hr. Varenne selv kunde Dansk, fortalte 
han mig; da jeg ganske forbavset bad om 
at høre lidt, rejste han sig og udbragte: 
„Din Skaal, min Skaal, alle skønne Pigers 
Skaal!“ Almindelig Jubel!-------

Men herlige Dage var det, og mit inder
lige Haab er, at den frygtelige Strid, som 
skiller Europas Folk ad, ogsaa Folk dernede 
fra, som dengang var gode Venner, maa' 
høre op, og at ogsaa la douce France (det 
skønne Frankrig) maa faa Lov til igen at 
nyde Fredens Velsignelser; dette Land elsker 
jeg, dets Folk, dets Sprog, dets vidunder
lige Hovedstad, men ogsaa den lille Plet, 
som hedder Grenoble! —

P. M.

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


