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PALLAS ATHENE.
Nr. 7-8. Onsdag den 9. Juli 1913. 2. Aarg.

To Billeder.
Jog stod en lun Sommeraften paa Altanen foran 

mit Hotelværelse i Luzern. Fra Terrassen hørte jeg 
brusende Musik, kælne, biode, smidige Wienervalse.

Der var stille blandt Turisterne dernede; fra, alle 
Lande var de stævnede hid, fra milevide, mørke, sne
dækte Naaleskovo, fra gyldne Vinhaver og solbagté 
Orangelunde, fra kolde, klamme, regnvaade Klippe- 
kyster, hvor Bølgerne knuses til støvfint Skum, naar 
de kaste sig ind i Brændingen, fra dybe Palmelunde 
og fra berusende, blomsterduftende Tropeluft, — men 
i den lune Sommeraften stirrede de alle bjærgtagne, i 
Ordets egentlige Forstand, ud i Vienvaldstättersoens 
Bølger, dar nu og da blev badet i et straalende Lys
hav, naar de pragtfuldt illuminerede Dampere gled læn 
over dem.

Jeg stod og saa op mod Bjærgene; rundt omkring 
m'g saa jeg Lys, Lys, der laa højt, højt over Byens 
'Page, Lys, detr ligesom svævede i Luften, det var 
do oplyste Bjærghotoller. Jeg stirrede op mod Bjær
gene, de fjerne, skumle, mørke, rugende, ludende, 
majestætiske Bjærge. Det tordnede et Sted højt oppe 
over de evige Ismarker, og med lange Mellemrum 
(lammede Lynet op,. Som i den herligste Drøm laa. 
Berner Oberland der, de Stolte, utilgængelige, himmel
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stræbende Tinder, hist og her kranset af morke Tor
denskyer, og i Læ for Søndenvinden de mægtige Slug
ter, dækket af tindrende, knitrende hvid Sne. evig 
Sne. Kim et Sekund varede Drømmesynet, saa favne
de Mørket atter de fjerne Bjærge, — Wienervalsene 
brusede, og Luften fyldtes af slebent Krystals dæm
pede Klirren.

Men i det Lynglimt lærte jeg at forstaa Schweizer- 
folket, stolt, modigt og tappert, hvad enten det gad
der en Kamp mod snavset, raa og blodtørstig Pøhel 
i et fremmed Land, eller Kamp mod Fædrelandets 
Fjender, naar de stormer de snævre Bjærgpasser der
oppe i den evige Sno.

— Det var Aaret efter. Jeg stod en mild. lun 
Sommeraften paa Grenen og saa Fiskerne trække 
Vaad; stolte, svære Skikkelser med alvorlige, vejrbid
te Ansigter og kraftige, barkede Næver. 1 sejge, stær
ke Tag trak de Vaaddet nærmer o og nærmere Land, 
kun nu og da faldt, der en tor Bemærkning, ellers 
horle man ikke nogen anden Lyd end de. taktfaste 
Aandedrag og do svære Støvlers 'Tramp mod Sandet, 
naar Fiskerne byttede Plads. — cl Raub, et Tag. der 
lik Tovet til at knirke og knage, og Vaaddet laa 
paa Strandbredden. Fiskerne bøjede sig over et Bjærg 
af sprællende, springende, sølvskællede Fisk. De sor
terede Fangsten, kastede over Halvdelen i Vandet igen 
og gik bort.

Jeg var alene. — Jeg stod som fortryllet! — De 
lyse Nælters Glans havde favnet det store, stille, 
lungtaandende Hav og do hvide, stormpiskede Klit
ler. Bolgernes klare, solvbrannmode Tunger slikkede 
ind over Sandet, og' kun don hemmelighedsfulde, evi- 
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ge Susen, der toner fra Havet, selv naar det er blik
stille, lod ud i Mørket. Fyret sendte søgende og ad
varende sin Lys kogle ml i Natten; i et Glimt saa man 
langt, langt ude paa Soen stolte Sejlere, der hastede 
mod fjerne, fremmede Lande.

Et lille Sangkor ude paa den nordligste Spids var 
begyndt at synge. Næppe hørlige, losrevne Strofer 
blev al svage Vindpusl haaret ned mod mig; det var 
miste Vers af Danmarks Nationalsang, Hymnen til 
I lavet.

Jeg kom lil at tænke paa den lune Sommeraften 
ved Vicrwaldståttersøen for et Aai- siden. Og jeg 
,-yiltes. Bjærgboerne var saa fattige, saa uendelig fat 
lige mod dot lille Folk, der kendte og elskede Havet, 
der hver Dag indaandede Havets sal tf riske Luft.

Og kendte Havet ikke ligesom Bjærgene til Men
neskers Heltemod? Naar graatunge, forrevne Storm
skyer drev ind over ile barske Klitter, naar Havet 
rejste sig i sin frygtelige Vælde, naar de stolte Ocean- 

1‘lyvere. derude blev kastet ind mod de grusomme Rev
ler. da gik de tavse Fiskere, jeg for havde set, i 
Redningsbaaden, og med Døden for Øje arbejdede de 
Baaden frem gennem do skummende, sydende Bølger 
tid til det splintrede, sonderhuggedd Vrag for at red
de en llaandfuld Mænd, de aldrig for havde set, og 
hvis Sprog de ikke forstod.

Havde I lanmark blot en .Digter, der kunde tolke 
Havets Sange, da skulde Verden se en Ungdom, hvis 
Natur var som Havets, som de tavse, alvorlige Fiske
res, arbejdsom og frugtbringende i det daglige Liv, og 
.-toll, kæk og tapper, naar graatunge Stormskyer drev 
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lien over Danmark, stoltcre og taprere end den Ung
dom, der aarvaagent holder Vagt i den evige Snes 
snævre Bjærgpasser.

Februar 1913.
Ca-Ra.

® ® ®

3. Juli 1913.
Skolen har luk't sin Dor 
nu i som aldrig for. 
Bort fra, dens Ravnekrog 
— fri for dens Aug — 
stiger i sluttet Trop 
vi paa Parnasset op; 
flammende Fri lieds I irand 
flænger hver Mand.

Nu skal vi vise dem, 
nu skal vi bære frem, 
hvad vi kan kaste af 
i Tidens Krav.
Nu har vi Mandemod. 
nu har vi Vilje god; 
staar vi i sluttet Trop 
kendes det nok.
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Moder os Livets Nod, 
giver vi fattig Brod: 
bryder man Landets Fred, 
kæmper vi med.
Spire i Livets Jord 
skal nu hver Tanke stor.
Sammen vi vil og kan
løfte vort Land.

Bort med dets Smaalighed.
storl skaber Enighed.
Manket gor Kampen let: 
Sandhed og Ret!
Slægten skal arve vorl
ældgamle Danmarkskorl.

1 >a skal det kendes stort, 
hvad vi har gjort.

® ® ®

Biskoppen og Provsten.
(St. St. Blicher).

—o—

Een Biskop, om hvem nærværende Anekdote blev 
fortalt, havde en egen Maade at forøge sit Bibliotek 
paa. Paa sin Visitation forlangte han at se Præster- 
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nes Boger for, som hau udtcykle sig. ogsaa i denne 
Ihmseende at gore sit Embede Fyldest. Traf han nu 
paa et eller andet godt Skrift, han ikke allerede eje
de, udbad han sig samme til Laans, men glemte at le
vero det tilbage.

I’aa den Maade havde Provst P o n t o p p i d a n 
mistet el Par klassiske Værker, og han havde ikke 
Raad til at miste flere. Imidlertid var Biskoppens 
Sendebrev, Visitats angaaende. aller ankommet; atter 
gjaldt det en Bog i Provstens lille, men udvalgte Sam
ling. Hvad har Hr. P o n i o p p i d a n at gore? 
Han binder sine Bøger i et' stort Taigen og hænger 
Pakken op under Loftet inde i sit 'Studerekammer. 
Hans Hojan-værdighed kom, visiterede, spiste, drak cg 
yttredo Attraa efter at so Bogerne. Provsten uåbnede 
sin Kammerdør. Ved Indtrædelsen studsede Visitator; 
thi han fandt kun tomme Hylder.

„Men hvor har I gjort af Eders Bøger, Hr. 
Provst?“ spurgto han i en irettesættende Tone.

P o n t o p p i d a n pegede paa Loftet med de Ord: 
„■Jeg har set mig nødsaget til at hænge 'dem der
oppe.“

„Og hvorfor det, kære?“ spurgte Biskoppen.
„For at have dem i Fred for Mus !“ lod Svaret.
Bispen, som netop hed M u s . havde paa Turen 

til Provstens Nabo Tid nok til at anstille Sammenlig
ning imellem sig og sine Navnere, og Præsterne be
holdt fra den Dag deres Boger i Fred.

® ® ®
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Rødo Roser i Vinterens Øde.
Flammende Lynglimt i muld sorte Nat. 
Fygende Snestorm i Vaarens Grøde. 
Kraftige Næver ved stormdrejet Rat.

Februar 1913.

® ® ®

Til

vore Abonnenter.
—o—

.Pallas Athena“ udkommer i Dobbeltnummer paa 
8 Sider denne Gang, da Redaktorerne har Sommerfe
rie. Det forhøjer dog ikke Prisen paa enkelte Numre.

Vi haaber. at vore .orede Abonnenter ogsaa vil 
holdø Illadet i næste Kvartal.

Hvis De rejser bort, saa kan De hare melde del 
paa Redaktionskontorot. Bladene, skal da. blive, efter' 
sendt. Hvis De flytter, bedes De for Ordens Skyld 
melde <let paa Redaktionskontoret.

R e d.

® ®
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Annoncer.

De forenede B ry gge rie r s Hvidtøl og 
Skibsøl. Autoriseret Aftapning. — L. 1’. II o i e r ,
Rycsgade 67. Tlf. Nora 2086

Et M I KR O SK O li med to stærke Lindser er 
til Salg. Kasse tilligemed andre Smaating folger med 
Det or al Messing og har fra nyt kostet 3,50 Kr., nu 
2.00 eller 1,75 Kr. Henvendelse, til Redaktionen.

A /S. F. Lademann, Østerbrogade 25. Far
ve- og Tapethandler. Anbefaler: Gulvfernis, Lak, 
Beitze og Bronce. Tlf. 1698.

C li r. B I a i) gst r u p J o h a n s e n. FLÆ-
SKE-BORS. Rycsgade 58.

1. Kl.s Paalægs- og Fcdcvaroforretning.

„ PALLAS ATHENE“ udkommer to Gauge om 
Maanoden og koster 25 Ore Kvartalet, 5 < >re enkelte 
Numre. 10 Øre i Porto til Provinsen.

„PALLAS ATHENE“ redigeres af Paul Holt (an- 
svarhavendo) og Joh.s Weltzer.

Fr. Jensen, Kbh. F.


