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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 20 22. November 1913. 2. Aarg.

Vore Lærerinder.

Fru M. Bentsen, f. Richard.

H. Rider Haggard.
En vis Person, Hr. Aliquis har, af en mig ufor- 

staaet Grund, forsøgt at forsvare Hr. Snaps’s Angreb 
mod Rider Haggards Romaner. Om dette „Forsvar“ 
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paa nogen Maade har gavnet Hr. S., kan der dispu
teres om, da dette er intetsigende og af en naiv og 
barnlig Natur. —

Forsvaret gaar ud paa, at „Hr. Snaps aabenbart 
har ment, at Rider Haggards Romaner var for mindre- 
aarige“. Det er utroligt, hvad Hr. A. mener, er 
aabenbart. Hr. Snaps skrev: „Derfor væk med 
„Den sorte Lilje“, „Elefantjægeren“ og „Det røde 
Automobil“, og vis Eders Modenhed ved at skille 
Realiteterne ud fra „Bogfabrikanternes letkøbte Feuille- 
tonfyld“. Enhver, der læser dette Stykke, maa med 
Rette tænke: Hvis vi vil ansés for at have Smag for 
litterære Værker, maa vi blues ved at have Rider 
Haggards Romaner inden for vore Døre, da Hr. S., 
der øjensynlig er en erfaren Herre udi „Litteraturens 
nøgterne Forraadskammer“, stempler dem som „Bog
fabrikanternes letkøbte Feuilletonfy 1 d“.

Der er sikkert faa, der har lagt Mærke til det intet
sigende i Hr. A’s Forsvar, da han havde skjult det 
under et Lag af Vittigheder og usande Paastande. 
Hr. A. skriver, med sin i hin Artikel ejendommelige 
Opfindsomhed, at jeg „har følt mig foranlediget til 
at rette et Angreb ikke alene paa Artiklen, men ogsaa 
paa Forfatterens Mening om Bøger og Litteratur“. 
— Deres Sjus maa have været for concentreret den 
Aften, min kære Hr. A. — Jeg skrev udtrykkeligt: 

. . . „Det er naturligvis ikke alt dette, der har vakt 
Indignation hos mig, thi det er meget muligt, at det 
er mig, der tager fejl, og det er Hr. S.’s Smag og 
Mening, der er den ene rette“.

(Hvis det er det, Hr. A. stempler som Angreb paa 
Forf. Mening om Bøger og Litteratur, saa maa han 
være utrolig sensibel).

„Paa eet Punkt vil jeg dog driste mig til at kritisere 
Hr. S.’s Mening stærkt“. — Da jeg desuden bagefter 
skriver „paa et Punkt“, maa Hr. A. dog kunne for- 
staa, at det foregaaende ikke af mig var tænkt eller 
kan forstaaes som et Angreb.

Naar Hr. A. øjensynligt mener, at man skal forsage 
alle de Romaner, som man var begejstret for, da man 
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var et Barn, naar „Aanden og Tankerne vækkes til 
Live“, (at dette Fænomen er sket med Hr. A. og S., 
synes de at være forfærdelig stolte af) saa tror jeg, 
at han tager lidt fejl. „Det skal ikke være den førende 
Læsning“, som Hr. S. samvittighedsfuldt sagde. Nej! 
Naturligvis, men at man ganske skulde slaa Haanden 
af sine gamle Yndlingsforfattere og stemple deres 
Produkter som „Bogfabrikanternes letkøbte Feuilleton- 
fyld“, fordi man som Hr. A. & Co. (ja! undskyld Ud
trykket, men jeg synes, det er træffende, men de maa 
endelig ikke opfatte det som et Angreb paa deres 
beundringsværdige intime Alliance) læser Eurypides 
og Terentius Komedier (?); det fror jeg ikke, mange 
vil være enige med Hr. A. & Co. om.

Blandt de utrolige naive og barnlige Paastande, 
som Hr. A. har spækket sin Artikel med, vil jeg nævne 
den mest komiske: Hr. A. skriver: „Sandsynligvis 
forveksler Hr. X. Cooper og Haggard, og jeg vil 
sandelig haabe, at Snaps vil fastholde sin Mening, 
hvis han angriber Haggards Romaners Berettigelse 
til at henregnes til Begrebet Litteratur“ — Ja! God 
Dag Mand — Økseskaft! — Hr. A. skriver derpaa: 
„Man faar en til Vished grænsende Formodning om, 
at Hr. X Kendskab til Haggards Bøger er betydelig 
større end til de af Snaps anbefalede“. Trods „den 
til Vished grænsende Formodning“ om mit Kendskab 
til Haggards Romaner, tror Hr. A. dog, „at Hr. X 
sandsynligvis forveksler Cooper og Haggard“. — 
Uhyre logisk. — Desuden har Hr. S. ikke stemplet 
Haggards Romaner som „ikke henregnet til Begrebet 
Litteratur“, men som Bogfabrikanternes let
købte Feuilletonfyld. — Der er Forskel. — 
Paa dette var mit Angreb rettet og paa intet andet.

Jeg vil til Slut ikke anbefale Hr. A. at stemple 
andres Artikler for „at have Anstrøg af „Galleri“, da 
hans egen Artikel udelukkende var baseret paa latter
milde Personels Velvillie. * * *
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Skolenyheder.
Rektor Gemzøe er nu hjemkommet fra Hospitalet, 

men er stadig syg og har definitivt maattet opgive 
at arbejde ved Skolen.

—o—
Spejderopvisning i Morgen Kl. 8—9 i den gi. Sal, 

indbudt er Lærerinder og Lærere, 2. og 3. M. og 
Spejdernes Forældre, samt Red.

—o—
Hr. Berthelsen er oppe og gaar daglig Ture, men 

føler sig stadig meget træt. Vi haaber dog at se 
hans glade Aasyn til December.

—o—
Efter Forlydende skal Dr. Kinch i en nær Fremtid 

en Rejse til Rhodos for at tilse de af ham tidligere 
foretagne Udgravningrr.

—o—
Lærermøde paa Tirsdag for 1. G. 2. G. Vid

nesbyrd skulde være færdige Onsdag.

eja

Fodbold.
Maa jeg have Lov at give Hr. X et godt Raad? 

Naar De en anden Gang vil nedsable en Artikel, 
saa læs den først grundigt igennem og tænk Dem 
fornuftigt om, før De farer løs! Hvorledes De af 
min fredelige Artikel finder ud, at jeg hæver min 
Klasse til Skyerne og rakker godt ned paa Modspil
lerne, er mig ganske ufatteligt og absolut uden al 
Grund. Jeg beder Dem dernæst føre Beviset for, at 
jeg skriver under Pres af min Klasse, den Bemærk
ning burde De have sparet Dem! 1 min Artikel er 
kommet en meningsforstyrrende Trykfejl, der delvis 
undskylder Deres harmdirrende Artikel. Jeg havde 
skrevet: Kampen betød mere et Nederlag for denne
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Herved bringer vi et bedre Billede af Dr. Engeli, med samt en 
Undskyldning, for det slette Billede i sidste Nummer, baade til 
Doktoren og til de ærede Læsere. Undskyld!! Det var en Pejl 

fra Reprodiktørens Side.
Red.

Klasse (2 G) end et Bevis paa Spilledygtig
hed hos Modspillerne (Real). Jeg selv beklager 
mest, at dette ikke blev trykt, som jeg havde skrevet, 
men det maa være Sætternissen, der igen har været 
paa Spil.

Vær saa venlig at forklare et af Deres elskede 
„ “, hvorfor stadig sætte Skolens bedste Hold i 
Gaaseøjne, mener De, at det bærer dette Tillægsord 
uden Rette? Trods virkelig Umage fra min Side 
forstaar jeg ikke Deres Protest mod mit Forslag om 
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at lade Skolens bedste Hold (NB. uden Gaaseøjne) 
repræsentere ved Malmøkampen, thi mærkeligt nok 
er De og jeg jo enige om, at vi isaafald vilde vinde 
over Svenskerne. Hvad angaar Aldersgrænsen og 
Deres Udvikling om den store Aldersforskel, da er 
jeg slet ikke med, der er nemlig kun een Spiller paa 
det af mig foreslaaede Hold, der er fyldt 17 Aar, de 
øvrige mener jeg, og med Rette, er ret jævnaldrende.

Carl.

SgB

Foredrag af fhv. Overbestyrerinde ved 
Frk. Zahles Skole

Frk. H. Skram.
Foredraget, der omhandlede Carl Ploug og Skan

dinavismen, afholdtes Torsdag d. 13. Nov. i Sang
salen. Tilhørerne var, foruden Fru Bay og enkelte 
Lærerinder og Lærere, de 3 Gymnasieklasser og 
Realklassen.

Frk. Skram fortalte klart og udmærket om Carl 
Ploug og kom derved nødvendigvis ogsaa ind paa 
Skandinavismen, da Ploug uløseligt er knyttet til 
denne Sag. Frøkenen talte om de nordiske Studen
termøder i Lund, Upsala, København og Kristiania, 
om den begejstrede Modtagelse de danske Studenter 
fik i Upsala, om Plougs Tale her og endelig om hans 
Audiens hos Kong Oskar I. Frk. Skram dvælede 
endelig ved det knusende Slag Carl Ploug og hans 
Meningsfæller fik i 1864 og fortalte, at han, selv om 
hans Mismodighed somme Tider kom frem i hans 
Blad „Fædrelandet“, dog i det store og hele ikke lod 
sig knække, men til det sidste troede paa Skandina
vismens store Sag.

Da Frk. Skram var naaet hertil i sit Foredrag, var 
der gaaet en Time; men Frøkenen havde mere paa 
Hjerte, og efter enstemmig Opfordring fra Tilskuerne 
fortsatte Frk. Skram og gik over til at betragte Skan
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dinavismen nutildags. Her henviste Frk. Skram til 
Troels-Lunds Bog: „De tre nordiske Brødrefolk“, 
(som forresten findes i Skolens Bogsamling) og gen
fortalte kortelig Bogens Indhold.

Efter i alt halvanden Times Forløb sluttede Frk. 
Skram sit interessante og med sjælden Varme holdte 
Foredrag, der lønnedes med kraftig Klappen.

c. H. V.

6gB

Ærede Redaktion!
Jeg tillader mig herved |at bede Dem optage føl

gende:

Sidste Torsdag fik vi Lov, 
til at høre lidt om Plough, 
det var Frk. H. Skram, 
der fortalte om ham. 
Hundred Men’sker hørte til, 
(vi var stuvede som Sild), 
men vi mærked’ det dog ej, 
Ordene fandt nemlig Vej 
lige til vort allerinderste Øre. 
Det var Ord der kunde trænge 
lige ind i alle disse Drenge, 
Og endnu i mange Aar 
de sikkert mindes vil, 
jo de var værd at høre!
Og da Foredraget det var færdigt, 
der var hende overmaade værdigt, 
følte vi os allesammen opbygte derved 
baade Eleverne og Lærer.

Med Haab om Optagelsen er jeg Deres ærbødige
Pst!
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Hvordan en Dag gaar i vor Skole.
Hen ad Gaden rask man farer, 
„Gid jeg slippe kunde bare 
For at faa et grimt „for silde“, 
Det var ogsaa grimme Thilde, 
Som mig ikke vække vilde“. 
Morgenen er mørk og graa, 
Taagen tæt nu for en staa. 
Stadig raskere man gaar, 
Øje nu paa Skolen faar;
Lygterne er nylig slukket, 
Skoleporten er oplukket, 
Gennem den man løber ind 
Med en Smule trykket Sind, 
Thi man ser en Lærer gaa 
Midt imellem Taagen graa; 
Ham man sikkert ikke kender, 
Hovedet til Siden vender. 
„Lille Ven, hvad hedder du, 
Kom og svar mig hurtig nu“. 
Aldrig før man har oplevet, 
At en Lærer har en skrevet. 
„Jeg kom for sent op af min Seng“, 
Fremstammer nu den sølle Dreng. 
„Nu intet Vrøvl min lille Gaas, 
Kom ikke her med saadant Vaas; 
Hører du nu Skolens Kimen, 
Løb nu hurtig op til Timen“.

Ras.

Fru Inger Rump,
Elev af og udmærket anbefalet af Pianistinde Fru Elisabeth 

Anker Heegaard, søger Elever i Klaverspil.
6 Kr. maanedlig for een lime ugentlig.
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