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Hvad bör der staa i et Skoleblad?

Vi fortsætter i Dag de 
smaa Intervieus, som be
gyndte i forige Nr. af Sko
lebladet for at faa oven- 
staaende Spørgsmaal besva
ret/og det tredie Offer for 
denne vor Videbegærlig
hed er

Hr. Møller,
hvis Udsagn i særlig Grad 
har Interesse, fordi Herr 
Møller er Censor af „Sko
lebladet".

Vi træffer Herr Møller paa første Sal i 
Spisefrikvarteret og paa vort Spørgsmaal 
svarer Hr. M.: „Ja, der er jo absolut ingen 
Grænse for, hvad der kan skrives i Sko
lebladet!“ Dette Svar var saa uventet, saa 
overvældende, at vi i første Øjeblik stod 
maalløse: ^tænk, der er ingen Grænse for, 
hvad vi kan skrive i vort Blad! Da vi imid
lertid mente, at vi havde hørt Fejl, bad vi 
Hr. Møller gentage sit Svar og tillige ud

tale sig en Smule nærmere om Sagen, hvil
ket sidste Hr. Møller ingenlunde gjorde.

Vi blev dog nødt til at tro vore Øren, 
hvorpaa vi spurgte: „Ja’men, Hr. Møller, 
hvordan i al Verden kan De forene dette 
med Censuren, og kan De garantere os, at 
alt, hvad der skrives, kan blive trykt?“ En 
Smule ilde berørt over det uventede Spørgs
maal skyndte Hr. Møller sig at svare:,, Dette 
lader sig storartet forene med Censur, og 
alt, hvad der angaar Skolen og dens Mo
ral kan altsaa ikke gaa igennem!“ Med 
disse Ord vendte Hr. Møller tilbage til sin 
afbrudte Frokost og lod os blive tilbage i 
vore egne bedrøvelige Tanker: O, hvilken 
vidunderlig Selvmodsigelse; i det ene Øje
blik erklærer Hr. Møller, at der absolut in
gen Grænse er, for hvad der kan skrives, 
medens han i det næste siger, at alt, hvad 
angaar Skolen, ikke kan trykkes! ;Netop 
det Felt, hvorpaa et Skoleblad skal baseres.

A. H.
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Fra Skolen —
Som bekendt meddelte Rektor Hansen 

den 20 Marts, at en Indsamling til Fordel 
for „Røde Kors“ skulde finde Sted i de 
nærmest følgende Dage. Denne Indsamling 
startede den 22 og varede til den 24. Den 
indbragte: 35 Kr. 50 Øre.

Som Rektor ligeledes meddelte, skal de 
indkomne Penge bruges til Fremstilling af 
Postkort, der skulde uddeles til de russiske 
og. tyske Krigsfanger, der skal komme her 
til Landet. Tanken at samle ind til dem er 
rigtig pæn, men det forekommer os, at de 
indkomne Penge kan anvendes til noget, 
der er mere nyttigt end Postkort, f. Eks. 
varme Sokker, da Kortene sandsynligvis . 
alligevel klippes midt over, da Russerne ikke ' 
vil have den Halvdel, hvorpaa der staar 
Tysk, og Tyskerne ikke den Del, der er 
paaskrevet med Russisk. (For ikke at tale 
om, at der nok paa den ene Side findes 
enkelte, der ikke kan læse.)

a—u.

Ungt Sind.
Jeg sidder for mig selv i mine egne 

Tanker.
Jeg føler, Græsset gror, og Træets Hjerte 

banker.

Blidt dæmpet Sollys hen ad Vejen falder, 
paa alle gode Minder i mig det kalder.

Hen ad Vejen kommer vandrende en dejlig 
Kvinde.

Jeg ser hende skride frem og — forsvinde.

Helt tavs da sidder jeg og ser mod den 
Kant, 

hvor den under-dej lige Kvinde forsvandt.

Der falder saa fine Skygger 
paa Græsset, som er saa blødt, 
fra Grene hvor Drosler bygger, 
og Violerne dufter saa sødt.

Da springer frem der en farende, glubende 
Hund, 

glammende og gøende, med Tungen ud af 
Mund.

Jeg for op i selvsamme Stund.

Junior.

Lille Jernbanehistorie.

Det var da ogsaa kedeligt —
Ja-h!
Fjols!
Ja-ha!
— nu glemte jeg at se naar Toget kom

mer til København.
Tror Du nu, vi kommer meget senere nu?
Aa, hold nu op!
Skal vi holde nu?
Skaan mig for din Begavelse! Du skul

de altid gaa med Zahles Mundkurv. Du 
skulde berøves Tzahlefriheden, Du, Du, Din 
Vaniliesut!

Tavshed.
Du har vel ikke en Rejseliste?
Stadig Tavshed.
Har Du ikke en Rejseliste, Menneske?
Lydløs Tavshed.
Hører Du ikke?



Nr. 13 SKOLEBLADET Side 3

Nikker.
Taler Du ikke?
Ryster paa Hovedet.
Saa tal dog Mand, Mand!
Ryster beklagende paa Hovedet.
Hør nu,
Nikker.
Har Du ikke en Rejseliste?
Nikker.
Men saa kom dog med den!
Roder i sine Lommer, sætter sig derpaa 

atter taalmodigt til Rette i en typisk dansk 
magelig Stilling.

Tør jeg spørge, er den usynlig?
Tør jeg spørge, er det undertegnede til

ladt at oplade Munden i vort kære demo
kratiske Land? — For en kort Bemærkning!

Ja, hvis Du vil oplyse mig om Din spi- 
ritiske Seance, er din Rejseliste usynlig og —

Sandsynligvis ikke, jeg vil snarere frem
sætte den Hypotese, at den endnu befinder 
sig i ganske normal Tilstand i min dertil 
indrettede —

Du er jo haabløs!
Er det mig tilladt at tilføje endnu eet 

Ord: Papirkurv. Det er dig maaske ikke 
ubekendt, at der i Gaar kom en ny Køre
plan.

Fast Stoppested.

Den taalmodige Tilhører

Børn af Tiden.
„Hvad skal jeg nu skrive om"? — — 

var det første jeg tænkte, da jeg havde sagt 
ja til at skrive lidt til Skolebladet. Og da 
jeg havde tænkt lidt, kom jeg til det Resul

tat, at jeg skulde skrive om de mærkelige 
store Tider, vi lever i, med Offensiv i Vest 
og Revolution i Øst og næsten en hel Jord
klode i Krig, de Tider, som Efterslægten 
vil misunde os; men da jeg havde tænkt 
lidt mere derover, følte jeg snart, at det kun
de jeg ikke; i Stedet forsøger jeg at følge 
Grundtvigs Raad: selv at tie og lede de hen
farne tale og paa den Maade kaste lidt Lys 
ogsaa paa vor Tid.

Først anfører jeg et Citat af en Mand, 
der vel ikke bogsavelig men dog ill Dels 
i aandelig Forstand hører til de henfarne, en 
Aand, der har haft en umaadelig Betydning 
baade paa denforrigeog — direkte eller in
direkte — ogsaa paa den nuværende Slægt, 
den Aand om hvem Henrik Pontoppidan en 
Gang med Rette skrev, at han havde plan
tet et Kundskabstræ paa godt og ondt i 
Danmark, Georg Brandes, den Mand, hvis 
Mænd, deriblandt hans Broder, nu — mira- 
bile dictu — styrer Danmark; (jeg kan ikke 
lade være med her at udtale et Ønske om, 
at nogle af dem, der læser dette, vil eiken- 
de Rigtigheden af følgende Ord, som Bran
des selv udtalte i den berømte Forelæsning 
han den 3. November 1871 holdt paa Kø
benhavns Universitet, nemlig, at en »sand, 
udfyldende og irettesættende Reaktion er 
Fremskridt.« Men skal der nu komme en 
saadan, og dertil er der endnu Trang, maa 
man ikke overse at Brandesianismen ogsaa 
bragte meget godt, og man maa heller ikke 
glemme, at hvis man vil være med til at 
skabe en ny Tid, maa man forstaa den Tid 
man lever i; man maa have et Archimedes- 
punkt at staa paa for at kunne bevæge Jor
den. — Efter at have indskudt disse Be
mærkninger, skal jeg anføre det omtalte Ci
tat, der netop taler om at forstaa sin Tid). 
Citatet er taget fra et Sted i Hovedstrømnin
gerne“, hvor husker jeg ikke, men et Sted,
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„/Tux petits fours
52, Østerbrogade 52.

Udfor Sortedamssøen.

KAGER, IS, CONFITURER.

Det bedste!

Telefon 5297. Fri Notering.
Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har ingen Filialer.

BØRNENES BAZAR
Frederiksborggade 21.

Dukke-

Legetjs- og

Sports-Magasin

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningen

Trianglen 4, Tit. Øbro 1205 x,
samt i

KonfektureforretningenRavnsborggade3
(Nørrebros Teater.)

Silkegade 11.
Leverandør til alle 

Skoler.
Boldspildragter, 

Løbe- og 
Svømmedtagter, 

Gymnastikdragter, 
Rryderdragter.

Støvler og 
Gymnastiksko 

billigst hos 

Poul Holm. 

Til Cycle- og Sportsbrug
anbefaler vi

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

Vindnederdele g—12 Kr. — Damer og Piger.
Spejder Depotet, Nørregade 84.

Telefon 3186.
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hvor Brandes taler om, at Danmark som 
alle smaa Lande har en Tilbøjelighed til at 
blive en lille provinsiel Afkrog af den sto
re Verden, hvor Tidens stærke Strømninger 
vanskelig naar hen, og han skriver derpaa: 
„. . . Saaledes havde engang den franske 
Revolution udspilt sit hele storartede Dra
ma, medens visse Folk sang Rahbekske Vi
ser. Saaledes havde København spillet Pri
vatkomedie under Slaget ved Waterloo og 
Danmark læst Heibergs Den flyvendee Post 
under Julierevolutionen."

Kommentarer burde egentlig være over
flødige, og jeg har med overanførte Ord 
egentlig ogsaa sagt alt, hvad jeg har at sige.

Men for at udvikle lidt tydeligere, hvad 
det er jeg har paa Hjerte, skal jeg i nøje 
Tilknytning til det lige anførte Citat citere 
et Par Linier af en Mand, der ogsaa kun i 
en vis Forstand kan siges at høre til de 
henfarne, for saa vidt som hans Aand endnu 
lever om end iklædt andre Former; i de 
nedenfor anførte Verslinier af Rahbekske 
Drikkeviser vil den normalt begavede Læ
ser let kunne se, at som man den Gang 
i Klubberne sang om Tysken tænker man
ge endnu, og han (og vel ogsaa hun) kan 
uden større Vanskelihad finde et Udtryk, 
der kan erstatte „den ny Paahit“.

Her er da et Par Linier — saa kan man 
jo i øvrigt selv finde fler, og ogsaa, om 
man har Lyst, sætte sig hen og læse den 
flyvende Post under samme Synsvinkel:

„Fri vil jeg være, mens jeg spiser, 
for al den Kiævlen om Aviser, 
den ny Paahit og Politik;
er det ej nok at vore Dage 
er skabt til Arbejd og til Plage?
Vor Aften er Ro og Drik.“

„Nu bort med alskens Politik, 
og lad os passe vores Drik 

man ærgrer dog ej Tysken bort, 
om man sig ærgrer sort.“

„Hvad gaar os stakkels Polen an, 
vi dog det ikke hjælpe kan.“

(Heroven paa kan det være godt at min
des, hvad Henrik Ibsen, der jo som bekendt 
vilde have, at Norge skulde have hjulpet 
Danmark i 1864, svarede, da én en Gang 
bagefter sagde til ham, at Norge i saa Til
fælde vilde have faaet mange Prygl: „Na
turligvis mange. Men hvad skader, vi var 
kommen med i Bevægelsen, havde hørt med 
til Europa. Blot ikke blive udenfor!“

Og det kan gøre godt at huske paa, at 
der har været Tider i Danmark, da der var 
Liv herhjemme; den Bølge, der i 1848 gik 
hen over Europa, kom dog ogsaa til Dan
mark, og den Gang var det, som om der 
fra Himlen blev sendt os en „Begejstrin
gens Rand.“

Selv om Skildringen i Den lille Hornblæ
ser, at „Stupigengav sin halve Løn og Bon
den sine Heste“ nok er lidt hyperholstre 
saa havde H. P. Holst dog Ret, derom har 
vi mange Vidnedsbyrd, da han skrev:

Lyksalig den, som med sit Folk 
en saadan Tid opleved.“

Vi er maaske misundelige paa dem, som 
levede i hine Tider, men lad os huske, at 
ogsaa vores Tider med deres Muligheder 
for os en Gang vil blive misundte, og lad 
os hellere søge at udnytte de Chancer, vi 
har, end sørge over det svundne, huske 
Ingemanns Holger Danskes Sang: „Se frem 
men ej tilbage — “ og følge Hostrups gode 
Raad:

Være med, se, det er Sagen, 
leve med og være vaagen,
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Specialitet:

& Jsanretninger
Fineste Chocolader. Eget Fabrikat.

Brug

Barnængens 
Blæk.

til Skolebrug og til Privatbrug.

Faas hos alle Bog- og Papirhandlere.

De ærede Læsere 

bedes gøre Deres Indkøb 

hos Annoncørerne.

leve kort Tid eller længe, 
blot vi lyser op i Taagen.

Men saa skal det heller ikke skjules, at 
man for at kunne leve et rigtigt levende og 
„jævnt og virksomt Liv paa Jord“ maa er

fare den dybe Sandhed, som Schiller udtryk
ker saaledes i „Wallensteins Lager“ :

,jUnd setzen wir nicht das Leben ein, 
nie wird uns das Leben gewonnen sein,“

at sætter vi ikke Livet paa Spil, aldrig Li
vet vi vinde vil; thi „den, som elsker sit 
Liv, skal miste det; og den som hader sit 
Liv i denne Verden, skal bevare det til et 
evigt Liv.“

Vivere es militaire. „At leve er Krig med' 
Trolde i Hjertets og Hjernens Hvælv •—

Vivere non necesse est, sed necesse est 
narigare. Der er nok at tage fat paa — 
baade med os selv og saa — — thi der 
gives Tilfælde, hvor Egoisme er rigtigere 
end Altruisme, — saa blandt de andre, og 
det kan altsammen ske naar vi fyldes af den 
rette Aand.

„Vi er nu omtrent halvfjersinstyve Mand,, 
som alle vil det samme — sagde Garland, 
nogle af os er fattige, andre har tilkæmpet 
sig gode Stillinger: her er Læger, Jurister, 
bildende Kunstnere, Forretningsfolk, Haand- 
værkere, Forfattere, Videnskabsmænd, Skue
spillere, Politikere..................... Folk fra hele
Unionen, fra Øst og Vest —- og alle vil vi 
et og alle ved vi et.“' (Forts.)

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


