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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 19 8. November 1913. 2. Aarg.

Vore Lærere.

Dr. phii. M. C. Engell.

Sidste Aar der stukket blev 
en Plade af en lærd Elev, 
Billedet er blevet flot
og det ligner Doktoren godt.
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Boulie de riz. (Risengrød).

En vis Herre, som jeg af Nemhedshensyn vil tillade 
mig at kalde Hr. X., har, efter at han med Indignation 
har læst Artiklen „Det røde Automobil“, følt sig for
anlediget til at rette et Angreb, ikke alene paa Artik
len men ogsaa paa Forfatterens Mening om Bøger og 
Litteratur.

Hr. X har aabenbart misforstaaet, eller rettere ikke 
forstaaet Artiklen, i Sandhed en gyldig og i Almindelig
hed yndet Grund til at blive indigneret! Hr. X’s Mis- 
forstaaelser gaar endogsaa saa langt tilbage som til, 
hvad Formaalet med et Skoleblad er; han maa gøre 
sig det klart, at det for Red. ikke gælder om at skaffe 
Stof, som med Udbytte kan læses af alle Skolens Elever, 
men derimod at skaffe noget, der er baseret paa de 
højere Klassers Elevers Forudsætninger og dernæst 
noget med Adresse til Forskolen. En Artikel som „D. 
r. Automobil“ er ifølge Sagens Natur skrevet for de 
højere Klasser.

Hr. X skriver, at han „vover at antage, at det er 
bidende Ironi paa Hr. S’s Læber at anbefale „disse 
Herrers“ Værker til Læsere af et Skoleblad! (Eurypides 
& Terentius). „Snaps“ anbefaler, som man ved nøjere 
Eftersyn selv kan forvisse sig om, aldeles ikke E. & T.s 
Værker, han nævner dem kun for at vise, hvilket broget 
Felt af Lekture, der findes imellem dem og Feuilleton- 
erne. Hvad „Snaps“ anbefaler, og med Rette, er de be
rømte Digteres Værker, som han derefter nævner, og 
jeg tror, at man med Billighed vil kunne forlange af 
Gymnasiaster, at de skal være saa aandelig udviklede, 
at de med i hvert Tilfælde noget Udbytte kan læse disse 
Værker; men der gives, som det synes, og som rime
ligt er, Undtagelser herfra. Selvfølgelig mener „Snaps“ 
ikke Elever i Forskolen, som det vil fremgaa af Værkerne 
for blot nogenlunde normale Mennesker.

Hr. X skriver endvidere, at det efter hans intetsigende 
Mening, ja i Sandhed, er ligegyldigt, om man læser 
Johannes V. Jensen før eller efter Shakespeare. Maaske 
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er det i det anførte Tilfælde ligegyldigt, men det er 
sandelig ikke lige meget, hvad man mixer sammen; 
— for at blive inden for Hr. X’s Rammer: der skal 
være Plan i en Spiseseddel (Menu!!). Hr. X er aaben- 
bart mere bevandret udi Bordets Glæder end i Litte
raturens nøgterne Forraadskammer, at dømme efter 
hans „Gourmet“, hans „Feinschmecker“, hans Risengrød 
og hans Trestjernet“.

Efter at Hr. X i kraftige og bestemte Vendinger har 
angrebet dette, skriver han, at det naturligvis ikke er 
det, der har vakt hans Indignation; Quo usque tandem 
abutere. Hr. X patientia nostra? —Hvad der i Virke
ligheden har vakt Hr. X’s Harme er altsaa, at „Snaps“ 
skulde have beskyldt Rider Haggards Romaner for ikke 
atvære „sund og god“ Læsning. I saa Fald vilde Hr. 
X’s Harme være fuldt ud berettiget, men det gør „Snaps“ 
ikke — tværtimod.

Hvad Hr. „Snaps“ mener er aabenbart, at Haggards 
Romaner er Bøger for mindreaarige (som endnu ikke 
læser C. C. Christensens Geografi) og som de udmærket 
kan læse uden demoraliserende Virkning; og ganske 
rigtig, det er netop Bøger, som „Ungdommen“ maa 
og skal læse i den Tid, hvor man i Tankerne selv 
færdes paa Amerikas Prærier og i Afrikas Urskove 
— — — men Gymnasiaster, — kære Hr. X! — med 
Træsabel og 50 Øres-Pistol, ikke sandt, det lyder under
ligt. Nej, naar man kommer i Besiddelse af lidt Aands
dannelse, skulde man gerne foretrække Bøger, „der 
har et virkeligt Ideal at kæmpe for og et Tankeliv 
til Basis“, som „Snaps“ skriver; og forhaabenlig anser 
Hr. X ikke Coopers og Haggards Romaner særlig skik
kede til just at sætte Tankerne i Bevægelse. (Mærk 
Forskellen mellem Tanker og Fantasi).

Hr. „Snaps“ vil dog vel ikke i sin vildeste Fantasi 
falde paa at kalde Coopers berømte Romaner for Bog
fabrikanters letkøbte Feuilletonfyld“, spørger Hr. X. 
Vides ikke; Hr. „Snaps“ har ikke udtalt sigj desangaa- 
ende. Sandsynligvis forveksler Hr. X. Cooper og Hag
gard, og jeg vil sandelig haabe, at „Snaps“ vil fastholde 
sin Mening, hvis han angriber Haggards Romaners 
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Berettigelse til at henregnes til Begrebet Litteratur.
I øvrigt faar man en tilVished grænsende Formodning 

om, at Hr. X’s Kendskab til Haggards Bøger er be
tydelig større end til de af „Snaps“ anbefalede; dog ind
rømmer Hr. X samvittighedsfuldt, at „D. r. Automobil“ 
er ham ubekendt og udtaler en Formodning om, at 
den kun er nævnt for at skaffe Artiklen en gnistrende 
Titel. Selvfølgelig! Thi hvad er en Titel vel andet end 
Reklame, der tilsigter at vække Læsernes Opmærksom
hed. (Forhaabentlig har den af mig valgte Titel den 
forønskede Virkning). Det er for øvrigt farligt for Hr. 
X at henlede Opmærksomheden paa Glimmer, eftersom 
hans Artikel har et Anstrøg at „Galleri“; Artiklen, som, 
spækket med uoriginale Udtryk, gamle Kendinge for 
Gymnasiets sproglige Elever, tager sig ganske godt 
ud, smuldrer let bort mellem Fingrene paa én, hvis 
man ser paa den fra Meningens Side.

Dog trods alt dette skal Hr. X ikke fortvivle over 
litterære Begreber; thi det vil vel komme med Alderen; 
dog vil Hr. X sikkert endnn en rum Tid med Glæde 
og Udbytte kunne læse Haggards Bøger. „Alt kommer 
nok, naar først du bliver stor“.

NB. Grunden til, at „Elefantjægeren“ optraadte i Fler
tal, er beklageligvis en Trykfejl, hvilket Red. vil kunne 
overbevise Hr. X om ved Hjælp af Manuskriptet.

Aliqius.

D’Hrr. Redaktører, mine Lidelsesfæller,
giver De mig ikke Ret i følgende?

„Unge Genbyrds Liv i Norden 
Røst fra vore Fædres Grav“ — 
Vi den synger tretten-fjorten 
Gange om hver Ugedag.
Disse Toner kan jeg høre 
Baade Nat og klaren Dag, 
Og de lyder i mit Øre 
Li’som Drøn og Vaabendrag.
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Ja, de styrrer al min Slummer, 
Gør min Hjerne dorsk og dum, 
De er Grund til al min Kummer, 
Volder mig en Smerte grum. — 
Fri os for den Sang at sjunge, 
Lad os lære nu en ny, 
Da vi atter bliver unge 
Synger glad i vilden Sky.

cantor fleens.

egs

Fra 0. G. S.
Maanedsskema for November.

Søndag d. 2.: Patruljeførerskolen.
— - 9.: Tropstur.

Lørdag - 15.: Tropsmøde paa Skolen.
Søndag - 16.: Patruljeture (nærmere Ordre hos

Patruljeførerne).
— - 23.: Patruljeførerskolen.
— - 30.: Opvisning? E. 0.

Snapop.
G®B

Skolens Bogsamling.
Der er fornylig udkommet et Katalog over Skolens 

Bogsamling; det sælges til en Pris af 5 Øre, og flet 
anbefales enhver at købe dette. I Parentes bemærket 
kan Pengene eventuelt tilvejebringes ved at lade være 
med at købe et Wienerbrød den Dag; nu er Fristel
sen ikke mere saa stor, da Vinduerne præcis 5 Minutter 
over 11 smækkes i hos Portneren efter højere Ordre. 
Jeg anbefaler Kataloget, fordi det giver en udmærket 
Oversigt over, hvad Bogsamlingen rummer, og de to 
nye Bibliotekarer, d’Hrr. Arnstrøm og Rannow fra 
2. G., fortjener Tak for Katalogets Trykning og Ud
givelse.
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Jeg vil ikke dvæle ved Afsnit A „Børnebøger“, men 
det indeholder uden Tvivl meget læseværdigt for Skolens 
„yngste Ungdom“. Afdeling B omhandler „Fortællinger 
for Ungdommen“. Her staar vel nok H. Becker-Stowe’s 
„Onkel Toms Hytte“ som Nummer Et; — ja jeg mener 
ikke, at den staar først i det Afsnit (hvad den forresten 
gør) men at det er den mest læseværdige. Foruden 
dette ene „Guldkorn“, der iøvrigt findes i 3 Eksemplarer, 
er f. Eks. Cooper repræsenteret med nogle af sine mest 
„bloddryppende“ Romaner, som Hr. %* i „Skolebladet“ 
Nr. 17 meget betegnende har karakteriseret Coopers 
Produktion som. Endvidere findes der en hel Del yderst 
spændende Bøger af Jules Verne. — Afdeling B er, 
som Overskriften viser, beregnet for „Ungdommen“, 
det er udlagt: de tre første Mellemskoleklasser, me
dens Afsnit A, med den forøvrigt ganske upassende 
Titel „Børnebøger“ over for lovende unge Mennesker, 
bejler til Forskolens Gunst.

Afsnit C. „Romaner og Fortællinger. Historie“, in
deholder Bogsamlingens mest inteiessante og læse
værdige Bøger og henvender sig baade til 4. M. og 
til de ophøjede Hrr. Gymnasiaster.

Af Forfattere for 4. M. i dette Afsnit bør Navne som 
Carit Etlar, Walter Scott og Zakarias Topelius nævnes; 
den sidstes aldeles glimrende Bøger er ordnet galt i 
Kataloget; de skal være i kronologisk Orden, da alle 
Bøgerne danner een sammenhængende Roman: Felt
lægens Historier; i hvilken Orden Bøgerne saa skal 
staa, vil jeg overlade til d’Hrr. Bibliotekarer og Læsere 
at, udforske paa Grundlag af deres „vidtgaaende“ 
historiske Studier.

At man i samme Afsnit finder Ingemann, Marryat og 
den ret uundgaaelige Cooper, maa betragtes som mindre 
heldigt, da disses (hermed mener jeg navnlig de to 
førstes) forøvrigt fortræffelige Produktioner nærmest 
maa regnes som „Fortællinger for Ungdommen“.

I dette Afsnit findes mange andre fortræffelige Bø
ger. Hvad siger d’Hrr. Gymnasiaster til Jonas Lie’s 
samlede Værker, en Mængde af Dickens bedste Pro
duktioner, Sudermanns udmærkede Bog „Paa Skygge
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siden“ og Tolstoys „Kosakkerne“ og endelig Kipling, 
den mesterlige Kipling, der blandt andet er repræsen
teret ved de to Junglebøger.j

Foruden alle disse er denne Afdeling blevet forøget 
med en hel Del Bøger, som Fru Bay har været saa 
elskværdig at forære. Disse naaede imidlertid ikke at 
komme med i Kataloget. En af disse er „Den franske 
Revolutions Historie“ af Thiers, d. v. s. kun 1. og 3. 
Bind, men 2. Bind haaber Bibliotekarerne at kunne 
skaffe snarest.

4. Afsnit kaldes D og indeholder „Skønlitteratur“; 
men det er en uheldig Inddeling, da alle Bøger i det 
foregaaende Afsnit, undtagen de saglige historiske, 
kan regnes ind under dette Begreb. Der burde have 
været en Afdeling med Skønlitteratur og en anden 
med Historie. Den nuværende Ordning er, saavidt jeg 
kan se, noget misvisende.

Naa — men den omtalte Afdeling indeholder Bøger 
som „Antikristens Mirakler“ og „Køresvenden“ af Selma 
Lagerlöf, „En Malstrøm“ af Jonas Lie (2 Eks.), end
videre af danske Forfattere „En Jøde“ af Goldschmidt 
og af Paludan Müller bl. a.: „Adam Homo“ (læs den 
d’Hrr. af 2. og 3. G.!) og „Seks Digte“, som bl. a. 
indeholder „Abels Død“ og „Benedikt fra Nursia og 
hans Amme“.

5. Afsnit omhandler „Geografi og Naturvidenskab“. 
Til denne Afdeling har Fru Bay, der, som sagt, nylig 
har beriget Bogsamlingen med adskillige udmærkede 
Bøger, foræret „Opfindelsernes Bog'T, II og III af A. 
Lütken og H. Holst. Denne Bog staar imidlertid ikke 
i Kataloget, da den først er modtaget efter Trykningen.

Ja — alt dette er kun et lille Uddrag af det 12- 
sidede Katalog.

Bogsamlingens Medlemsantal, der for Øjeblikket 
beløber sig til 17 — sytten — er jo komplet latterligt 
i Forhold til dens Kvalitet. Jeg vil foreslaa, navnlig 
d’Hrr. af 3. og 4. M. og 1. G. at ofre 10 Øre om Maa- 
neden i et Aars Tid eller to, den Tid vil vel være til
strækkelig til at læse, hvad I bryder jer om. Redak
tionen er allerede Medlem af Bogsamlingen, og jeg 
haaber, at mange vil følge dens Eksempel.
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Alt dette, jeg her har skrevet er ikke „like a tale 
of little meaning though the words are strong“, som 
Tennyson skriver; men jeg vil anbefale jer meget at 
blive Medlem, da I sikkert vil faa Fornøjelse af det.

Jeg vil slutte med at ønske d’Hrr. Arnstrøm og 
Rannow god Lykke med det slet ikke lette Arbejde, 
de har paataget sig. c. H. K

Gjsa

Fodbold.
I Skolebladet for d. 27. ds. læser jeg med Afsky et 

mislykket Forsøg af „Carl“paa at skrive en J Fodbold
kritik. Mon ikke han skulde overlade dette til andre, 
som for det første har Forstand paa dette og for det 
andet stiller sig neutrale, og ikke paa Grund af sin 
Klasses Pres, hæver denne til Skyerne, og rakker godt 
ned paa Modspillerne. Naar han skriver, at Kampen 
„langt mere betød et Nederlag for denne Klasse (Real) 
end for Modstanderen 2 G)“ kan dette betvivles, thi 
skulde der tales om Spillet den Dag var Realklassen 2 G 
langt overlegen.

Dernæst skulde „Carl“ ikke tale om Malmøturen; 
thi da Skolens „bedste“ Hold gennemgaaende er meget 
ældre end Realklassens Hold maatte Aldersgrænsen 
for svenske Hold sættes en god Del op; altsaa er det 
givet, at Skolens „bedste“ Hold i dette Tilfælde bedre 
kunde repræsentere Skolens Fodboldfærdighed.

Haabende paa, at Skolebladet anskaffer sig en bedre 
Sportsanmelder tegner jeg mig. x.

NB. Resultatet vilde dog være tvivlsomt, hvis samme 
Hold skulde spille en Omkamp med Skolens bedste Hold.

Resultatet af Revancekampen, som 2 G havde ønsket, 
blev, at 2 G sejrede overlegent over Realkl. med 4—0. 

Red.
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