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Frit Ordskifte.
Kære Hr. X. (H. Rider Haggard)!

Tillad mig endnu engang, og for sidste Gang, at 
gribe Pennen i Anledning af Deres sidste Morsom
heder.

De udtaler i Deres sidste Artikkel en dyb For
undring over, at jeg har taget Hr. S.’s Parti og søgt 
at forsvare ham. Grunden forekommer mig at ligge 
nær, simpelthen fordi jeg syntes, at Snaps’ Mening 
var rigtig, hvilket jo er den almindelige Aarsag til, 
at man stiller sig paa en andens Side.

Det er selvfølgelig ikke saa meget S.s „Angreb“ 
paa Haggard, jeg har villet forsvare; det var nemlig 
aldeles ikke det, Snaps’ Art. omhandlede; det var 
derimod en Henvisning til de af ham nævnte For
fattere. Mit Maal er imidlertid kun at vise, med 
hvilket træsk Chikaneri Hr. X hænger sig i even
tuelle angribelige Punkter i andres Artikler. (Hertil 
vil Hr. X sandsynligvis svare, at jeg gør det samme; 
men mine Indlæg i denne Sag er ikke Angreb, men 
Forsvar). Det er mig ufatteligt, at et Menneske ikke 
kan faa Lov til at aabne sin Mund, uden at et Antal 
chikanøse Fyre, som glubende Ulve, kaster sig over 
det, „griner“ af det, haaner det og fremstiller det paa 
den mest ufordelagtige Maade og som det rene 
Vrøvl. Jeg betragter nemlig Deres Angreb paa Hr. 
Snaps som ganske umotiveret. Klargør Dem, Hr. X, 
at dette ikke er en „Hiven i Land“, men et Forsøg 
paa at se Sagen fra et upartisk Standpunkt.

Selvfølgelig undgaar jeg ikke heller Hr. X.s Mor
somheder. De skriver, at mit Forsvar er intetsigende 
og af en naiv og barnlig Natur. — Naturligvis skri
ver man ikke om Modstanderens Art., at den var 
glimrende, og at man er tilintetgjort; men De maa 
kunne forstaa, at man ikke forsvarer sig ved at sige, 
at det er noget Sludder, naar man ikke motiverer sin 
Beskyldning. Det svarer nøjagtigt til Deres eget Ud
tryk: God Dag Mand, —• Økseskaft.
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Tillad mig at henlede Deres Opmærksomhed paa, 
at De kører i Ring, at De med en beundringsværdig 
Ihærdighed genoptager det samme i hver Artikkel; 
det er aabenbart ganske forgæves at forklare eller 
forsvare noget overfor Dem, De kommer haardnakket 
tilbage med det samme igen, ja, De er endog lige 
ved at komme med det, jeg har skrevet: Skriver jeg 
en Ting om Dem, saa skriver De uvægerligt det samme 
om mig. Det minder mig om Smaabørn, der siger: 
„Det kan du selv være“.

De citerer mine Ord om, at De har angrebet Snaps’ 
Mening om Bøger og Litteratur. Rigtig, det skrev 
jeg, og det har De, maaske Dem selv ubevidst, 
gjort. Men De forsvarer Dem aldeles ikke paa 
det Punkt, De kommer med en Bemærkning om, 
at min Sjus har været for koncentreret; ------Du 
store Alverden! et glimrende Forsvar og i Sandhed 
urkomisk, jeg har nydt godt af den de sidste fjorten 
Dage; men tænk engang over, hvad det er for en 
frygtelig Beskyldning, De kommer med, mod et Dem 
ubekendt Menneske; tænk, om jeg var Afholdsmand!

Men som sagt, De forsvarer Dem derudover med 
intet. De stikker mig den urgamle Sætning ud: Det 
er naturligvis ikke a 11 dette, der har vakt min 
Indignation! Kære Hr. X, De kører uhjælpelig rundt; 
jeg har alt een Gang angrebet denne Sætning, hvad 
der tilsyneladende er gaaet sporløst hen over Deres 
Hoved. Hør da igen: Naar et Menneske angriber 
en Artikkel paa omtrent en halv Side og derefter 
skriver, at det naturligvis ikke er det, der har 
indigneret ham, saa stempler jeg det som noget Slud
der og ikke, som De har faaet ud af det, som et 
„Angreb paa Hr. Snaps’ Mening om Bøger og Litte
ratur“. Deri ligger mit Angreb paa Deres gaadefulde 
sproglige Krumspring. —

Og saa er De oppe at køre igen. De siger i fuld 
Overensstemmelse med Snaps, at Haggards Bøger 
ikke skal være den førende Læsning. Rigtigt. Des
uden mener De ikke at burde „forsage“ de Bøger, 
De som „Barn“ var begejstret for. Kæreste De, det 
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blev Dem i forrige Art. paa det kraftigste anbefalet 
til Stadighed at mætte Deres Fantasi og udvide Deres 
geografiske Kundskaber (som De selv siger) ved Hjælp 
af Haggards Børnebøger. Der hersker altsaa en rø
rende Overensstemmelse paa det Punkt. Hvad vil 
De mere? For gaa ud fra, at andre ogsaa, til Deres 
Dødsdag, skal føle sig i den Grad fængslede af Hag
gards Bøger, det kan De virkelig ikke.

Deres Bemærkning om A. & Co. (som De selv 
synes er træffende) forbyder Artiklens Inkognito Dem 
at komme med. — De sætter Spørgsmaalstegn ved 
Formodningen om, at „A. & Co.“ læser Eurypides’ 
og Terentius’ Komedier; det kan jeg godt forstaa, 
men Menneske dog! Jeg har adskillige Gange gen
drevet denne fantastiske Formodning og forklaret, 
hvorfor disse Forfattere nævntes i Hr. Snaps’ Artikkel 
af en længst forsvunden Dato; det maa jo være en 
fiks Idé, De har, at ville have alt fortalt to eller flere 
Gange; jeg gad vide, om Sagens Sammenhæng alli
gevel gaar op for Dem; — jeg kan kun henvise til 
min forrige Art., der vil De finde Svaret; disse Bøger 
anbefales ikke engang, og Formodningen om, at 
A. & Co. skulde læse dem, er altsaa opstaaet i Deres 
egen „cooperske“ Hjernekiste. Jeg ved ikke, hvorfor 
De stadig henviser til min Opfindsomhed, hvis jeg er 
i Besiddelse af en saadan, giver De mig sandelig 
ikke noget efter i den Retning. For øvrigt beviser De 
ikke det, De kalder Opfindsomhed og Usandhed.

Grunde!! Hr. X, Grunde??
Og for sidste Gang maa jeg forhindre en længere 

Udflugt pr. Vogn, foretaget af Hr. X. Det er angaa- 
ende Cooper. De har, kære X, skældt Snaps og mig 
Huden fuld for den gode Coopers Skyld, ogsaa efter 
at det er blevet Dem forklaret, at Snaps ikke med 
et Ord nævner Cooper i sin Artikkel. De er selv 
kommet stikkende med ham, og vi kan da ikke gøre 
for, at Cooper og Haggard, for Deres Bevidsthed, 
gaar op i en højere Enhed. Se! Se! Se! i de andre 
Artikler; De har faaet Svar for lange Tider siden.

Og saa lyver De, lille Hr. X. Fy! Det havde jeg 
ikke troet om Dem.
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De beskylder mig for at have skrevet, „at trods 
den til Vished grænsende Formodning om Deres 
Kendskab til Haggards Romaner tror jeg, at De for
veksler Cooper og Haggard! — De betegner det som 
„uhyre logisk“, ja, det har De Ret i. Men ser De, 
Hr. X, det er en lille Morsomhed, som De har lavet 
ganske solo, og den e r virkelig meget morsom, men 
j e g har aldeles ikke gjort mig skyldig i en saadan 
Forsyndelse imod Modersmaalet. —

Tillad mig med det samme at spørge Dem, hvor
ledes følgende Sætning vilde lyde oversat paa Dansk: 
Det er utroligt, hvad Hr. A. mener, er aabenbart. (??) 
-----------Hvad jeg mener med „aabenbart“ er, at 
Sagens Sammenhæng fremgaar af det ovenstaaende 
i Artiklen.

Jeg haaber, at det er fremgaaet, især for Hr. X. selv, 
hvor indholdsrige hans Artikler har været, og hvor 
mange Gange han har spurgt om, gentaget og an
grebet de samme Ting. Jeg vil atter anbefale ham 
at læse de hidtil fremkomne Art. angaaende Bøger 
om og om igen, dér findes nemlig de af mig med 
sjælden Godmodighed gentagne Svar; for jeg nærer 
aldeles ikke Tvivl om, at Hr. X, med den ham karak
teristiske Udholdenhed, vil blive ved, saa længe der 
i det Hele taget eksisterer et Skoleblad, dog har jeg 
selvfølgelig ikke i Sinde at spilde min Ungdom samt 
Blæk og Papir paa noget saa ørkesløst som at til
fredsstille Hr. X, og jeg overlader ham med Glæde 
det sidste Ord, dog var det sidste for morsomt til, 
at jeg kunde undlade at svare.

Endnu eet, Hr. X. De skulde anskaffe Dem en 
„Looping the Loop“ til privat Brug og saa sidde 
der og køre, medens De læste Cooper; det vilde De 
have Fornøjelse af; men lad endelig være med at 
avertere i Skolebladet om det.

Ærbødigst
___________ Aliqvis.
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Boganmeldelse.
Conrad Hansen: Excelsior. Hagerups Forlag. 96 

Sider. 1 Kr. 50 Øre.
Det er 10 Taler til unge, særlig til den Ungdom i 

Skolerne, som „kalder sig med Kristennavnet“. Pa
stor Hansen har som mangeaarig Skolemand og 
K. F. U. M.-Arbejder et indgaaende Kendskab til 
denne Ungdom, og han holder af den med Kristi 
Kærlighed. Hvert et Blad i Bogen vidner om, hvor 
det ligger ham paa Sinde at faa det store excelsior 
(opad!) lagt ind i de unges Liv, opad fra Verdslig
hedens og Filisteriets og Trællesindets lave Plan til 
Vandringen i Jesu Kristi Efterfølgelse som Guds frie 
og glade Børn. Det er myndig og alvorlig Tale, som 
vil drive til Valg, til Handling og til Afgjorthed; og 
gid rigtig mange unge vilde lytte til den Tale og 
træffe det Valg, som aldrig fortrydes.

Skal jeg indvende noget — og det skal en An
melder vel helst —, saa kunde jeg her ønsket lidt 
mere Evangelium, lidt mere af det vinkende, 
det lokkende og dragende ved Frelserskikkelsen.

Og hvad Formen angaar, da er Sproget mandigt 
og kønt: der er ingen overflødige Ord, ingen Væven 
Vadmel; det er praktisk Tale, undertiden dog noget 
skematisk og docerende.

Alt i alt er det imidlertid en udmærket Bog, særlig 
for den lidt modnere Ungdom, og ikke mindre for 
den, der gerne vil vejlede de unge opad og fremad. 
Ogsaa Forældre vil i Pastor Hansens Bog finde mange 
ypperlige Vink til at blive en god Kristen for deres 
Børn. N. Juhl.

De blaa Løver. Spejderfortælling af Anders ■). 
Eriksholm, med Illustrationer af Poul Steffensen. 
Hagerups Forlag. 92 Sider.

Spejdertroppen „De blaa Løver“ drager i Sommer
lejr og slaar sine Telte op ved Kysten i Brynet af 
„en af Herresædet „Egevang“s vidtstrakte Skove“.

Saaledes begynder Historien, og nu følger de mær
keligste Hændelser og Eventyr Slag i Slag. Det er 
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til en heldig Egn, Lærerne er kommet, de faar i alt 
Fald deres Lyst til spændende Oplevelser tilfreds
stillet. Snart deltager de i Slukningsarbejdet, da en 
nærliggende Herregaard brænder, ja, redder endog 
en lille Pige ud af Flammerne fra den visse Død. 
Snart - og dette er Bogens Hovedbegivenhed — er 
de meget virksomme ved Paagribelsen af en farlig, 
international Forbryder, der huserer paa Egnens 
Herregaarde.

Til yngre Læsere, der holder meget af en rigtig 
„spændende“ Fortælling, kan vi anbefale „De blaa 
Løver“. De vil der faa alt, hvad De med Billighed 
kan forlange.

De noget ældre, der faar fat i Bogen, vil maaske blive 
lidt skuffede over, at de kun faar saa lidt at vide 
om de ni Drenge selv og om deres indbyrdes Liv i 
disse Sommerferiedage. Tænk, hvad en Forfatter, 
der kender og holder af Drenge, dog maa kunne 
fortælle fra saadan en Lejrtur!

Skade, at Farrer kun kendte engelske og ikke 
ogsaa danske Drenge.

Men, som sagt, alle danske Drenge, der holder af 
at læse om Eventyr og Kampe, og selv tørster efter 
at øve Heltegerninger, være ,De blaa Løver“ anbe
falet paa det bedste.

Poul Steffensens Illustrationer er som sædvanlig 
gode og smukke. —g.

Skolenyheder.
Lørdag den 22 havde 0. G. S. en lille Opvisning 

i den gamle Sal. Efter at Tropsfører Salling havde budt 
velkommen, trak Spejderne en Vogn, som 3 af dem, 
C. Thomsen, Terkildsen og F. Zeemann havde lavet, 
ned i Salen og fremviste den i dens forskellige Egen
skaber. Derefter fremvistes forskellige Ting, som 
kunde have været meget bedre udført undtagen Sig
naleringen, som gik rigtig godt.
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Fru Inger Rump,
Elev af og udmærket anbefalet af Pianistinde Fru Elisabeth 

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

Kirsteinsgade 6. = Tlf. Øbro 2685 y.

Den bedste Julegave
er et færdigt Dukketeater. Haves i flere Størrelser fra Kr. 4,50 
til Kr. 30,00. Katalog over færdige Teatre, Komedier, Dekora
tioner, Rekvisitter, elektrisk Belysning, samt danske Billeder med 
Soldater, Dyr etc. og Sammensætningsark med Fæstninger, Luft

skibe, Huse m. m., udleveres gratis hos Skolens
Bog- og Papirhandel.

Carl Larsen, Købmagergade 40, 
Hj. af Klareboderne. — Telf. 3753.

HARALD BØRGESEN, 
Sportsforretning,

Frederiksberggade 28. Telefon Central 689.
— Forlang min Ønskeseddel! —

Køb Julegaver
i Bog- og Papirhandelen i K. F. U. M.

„Lommebog for Skoleelever“ haves altid paa Lager.
Gothersgade 115. Telefon Byen 955 x.

JØRGEN PETERSEN.

RAGNAR BAGGESEN, 
Bog- og Papirhandel, 

Østerbrogade 54, ligefor Søerne. Telefon 2 0 5 1.
Julegaver Lommebog for Skoleelever 1914.

OTTO A. OLSEN,
Køkkenudsty r. Glas og Porcelæn. Elektriske Lamper.

Østerbrogade 56. Telefon 10100.
------  Smukke Julegaver. -------

WILLUMSENS FUGLE- & AKVARIEHUS, 
Øster Farimagsgade 45, 

overfor Børnehospitalet (Byggeforeningens Huse).
Forhen Gothersgade 133. Telefon Øbro 2550.
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