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Et Raab
ud fra en Stemning.

Vi havde været fjollede i een
Time, lavet Grin i een, pas

set daarligt paa i en tredje, haft 
Bulder og Ballade mellem hver 
og siddet rolige i tre (Hund ved 
sit Skind at hytte) . . . træt og 
ør i Hovedet springer jeg ned 
ad Trappen, siger grinende Far
vel til Kammeraterne, faar Fat i 
Cyklen. . . videre, videre, møder 
nogle fjollede Pigebørn, er tvun
gent morsom .... bort, bort; 
kommer hjem, kaster mig over 
Arbejdet, kan ikke samle mig til 
det for alt det Spektakel og Grin, 
som farer rundt i Hovedet, styr
ter ned paa Gaden: lutter Fjol- 

I lethed og Sentimentalitet . . væk, 
væk, videre — — den Dag fandt 
jeg ikke Ro, i hvert Fald kun 
tvungent, forstillet; hvad var der 
i Vejen?

Alvor, kære Venner, Alvor var 
det, der manglede overalt; — en 
dyb Længsel, en Attraa greb mig; 
det var Længslen efter den store, 
alvorlige Natur, Attraaen efter 
dens storslaaede, knusende En
somhed, Længsel efter at komme 
væk fra Vrøvlet, fra Grineriet, 
ud i en hvilkensomhelst velgø
rende Naturlighed og gennem 
det hele, en Attraa efter at blive 
lille, at se, hvor lille mit Jeg i 



154 »HØJEN«

Virkeligheden er overfor det meste 
andet — thi gennem al denne 
Mangel paa Alvor skinner dog 
atter og atter Jeg-ti, dét van
skabte Væsen, iført forgyldte 
Pjalter.

Hvor er det ikke dejligt i rig
tigt Uvejr med hylende Vind og 
pibende Snefog eller med Tor
den og Lyn paa Lyn og rasende 
Regn at føle sig rigtig lille over
for det, ja undergivet det; og 
hvor er det ikke en Lykke, naar 
man en Oang i en rigtig hvid 
Vinter, midt i Snemasserne er 
blevet grebet af den store En
somhed, af den vældige, knu
sende Alvor, som faar en til at 
mærke, hvor lidt man egentlig 
besidder af denne Vare, saaman 
mærker Jeg-ti inden i sig skrumpe 
sammen og omsider forsvinde, 
for med et Ryk at vende tilbage 
— i saadanne Øjeblikke skabes 
Beundringen for Naturen og for 
dens Skaber og Længslen efter 
at slippe væk fra Verdens gri
nende Fjæs og Attraaen efter at 
kunne bevare en ligesaa stor Ro 
og Alvor som Naturen selv. —

Det var altsaa Stemningen; 
men Stemninger skal man ikke 
bygge paa, det er usikker Grund. 
Saaledes ogsaa her. Jeg-ti er 
ikke altid den Djævel, det den 
Gang syntes mig — tværtimod. 
Der eksisterer et bedre Jeg. —Det 
Menneske i hvem, det er kvalt, 
maa sikkert være meget fordær
vet, men dog har dette »andet«, 

»bedre« Jeg endnu ikke fuldstæn
dig faaet Magt over nogen, og 
det naas heller aldrig, saa gode 
hverken er eller bliver Menne
skene; — nej, vort Jeg har mange 
Sider, mange Afskygninger, baade 
onde og gode, men den Side, 
Stemningen ovenfor særlig frem
lægger, er blandt dedaarlige: det 
erden, som tilskynder os til ikke 
at bestille andet end more os 
selv og andre og overgaa hin
anden i Vittighed og Morsom
hed — og da man ikke kan leve 
af Morskab alene, løber det hele 
ud i noget ubestemmeligt Krims
krams af Pjank, som er nok til 
at gøre én ganske fortumlet og 
varm i Hovedet.

Denne Side af Jeg-et har faaet 
for megen Overhaand i vore 
Kredse, blandt Gymnasiasterne; 
der er ikke Alvor nok.

Snart er der een, snart en anden, 
som i Øjeblikket bliver ked af 
den hyppige Vaasen og Pjanken, 
men hvad —, det vanskeligt at 
bryde ud af Kammeraternes 
Række, og næste Dag er den 
Stemning glemt; selv om denne 
Længsel efter en alvorligere Tone 
efterhaanden naar hele Raden 
rundt, udebliver dog det, den 
søgte. Vi maa være enige om at 
tage fat. — Selvfølgelig skal vi 
ikke gaa rundt i dybeste Grav
alvor — hvad vilde Tilværelsen 
da blive? Nej, det, vi skal have 
frem, er betidig Alvor og betidig 
Spøg, ikke Fjollethed.
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En betydelig Hinder for, at vi 
kommer ind i denne Betidighed, 
er det sikkert ogsaa, at vi tit 
staar fremmede overfor hinanden; 
naar man møder en Kammerat, 
som man maaske kender mindre 
godt, saa synes man ikke, man 
kan give sig til at drøfte noget 
alvorligere med ham, og saa har 
vi Fjolleriet; — saa hellere nøjes 
med at hilse blot.

Det vi har at gøre er altsaa 
at komme lidt nærmere ind paa 
hinanden, lære hinanden at kende, 
og der kan baade Skoleblad og 
Foredragsforening gøre stor 
Nytte; men vi selv er dog det 
vigtigste, det er os, som skal 
gøre det af med denne kedelige 
Side af Jeg-et.

Altsaa Enighed om betidigAl
vor og betidig Spøg, meget lidt 
Fjollethed og saa megen Natur
lighed som muligt og væk med 
den underlige Skyhed overfor 
Kammeraterne, især Ikke-Klasse- 
kammeraterne-, — er vi enige?

Gymnasiasten,

p^NDSKØNT det turde være 
for sent, bringer »Højen«

i dette Nummer, som er det 
første efter høj ærværdige Pa

stor Qiinthers Navnedag, Pa
storen sin hjærteligste Lyk
ønskning.

Resultatet
af to Generalforsamlinger 

og et Møde.

Man vil undres over de For
andringer, der er foretaget 

i Linjerne lige under Forside
clichéen. Bladet har skiftet Ud
giver og har kun een Redaktør. 
Dette har sin Aarsag i, at den 
tidligere II Gy., som udgav 
»Højen«, var klar over, at den 
snart maatte afgive sin Udgiver
ret til nogle andre, og hvem 
skulde det være? Det var det 
store Spørgsmaal, som man sta
dig debatterede; og det har for- 
aarsaget 2 Generalforsamlinger 
og et Møde, som resulterede i 
en udmærket Løsning af Proble
met. Fler er et kort Referat af 
disse tre Møder:

Den 21. August Kl. 101/2 ind- 
varsledes der til Generalforsam
ling i »Højen«. Det drejede sig 
om et Forslag fra Diskussions
klubbens Bestyrelse om at over
give en eventuel Qymnasiefor- 
ening Udgiverretten til »Højen«. 
Samtidig læstes et Forslag til 
en saadan Forenings Love op.

Efter nogen Diskussion ved
toges det, idet kun to stemte 
imod, at lade en saadan For
ening, om den kunde komme i 
Stand, udgive Skolebladet.

Kl. 1U/2 holdt saa Diskussions
klubben Generalforsamling. Her 
vedtog man efter i lang Tid at 
have drøftet og ændret Hoved
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reglerne, saasom Bestyrelsens 
Sammensætning, som de var i 
Lovforslaget, at stifte den ny For
ening, hvis man kunde blive 
enig med de af »Højen«s Ud
givere, som ikke var til Stede.

Den 22. August samledes der
næst »Højen«s tidligere Udgivere 
med Diskussionsklubbens Med
lemmer til et Møde, hvor den 
nye Forening »Højen« blev dan
net. Den optager enhver Gym
nasiast og Realist paa Kolle
giet og dens Formaal er at højne 
de aandelige Interesser paa Sko
len ved Foredrag, Oplæsning etc. 
og ved Udgivelsen af Skolebla
det »Højen«.

Bestyrelsens Sammensætning 
ses af følgende Valg og den bi- 
staas af en Ephor, som vælges 
af Kollegiets Rektor; Foreningen 
har een Kasse med dobbelt Bog
føring (for dens to Virksomheder). 
Til Formand valgtes H. N. Kri
stensen, til Foredragsbestyrer, Jan 
Ballin, til Redaktør, N. Nøjgaard, 
til Sekretær, Aage Schmidt og til 
Kasserer, W. Bøttern. Ephor er 
P. Meyer.

Dernæst overlod man Besty
relsen at bearbejde det forelig
gende Forslag til Love, for at 
fremlægge dette til Drøftelse paa 
Foreningens aarlige ordinære 
Generalforsamling først i Novem
ber, hvor ogsaa en ny Bestyrelse, 
som træder i Funktion efterjule- 
ferien, vælges, — Andet Steds i

Bladet findes en Agitationsartikel 
for Foreningen. Red.

drømme.
Tror du paa Drømme? SK an Du 

dem tyde?
Steal man sig noget om Drømmene 

6ryde ?
Selv fiar jeg ingen Fro til de Dele,— 
fjeg drømmer Hun — det er det fiele.

gja sælsomt er det, og skønt lean 
det være, 

Sit lade sin Sjæl af Drømmene bære 
3iort fra en Verden trist og graa 
Fil et Vidunderland, fivor SKimlen 

er 6laa, 
SKvor alt, fivad man elsker, man der 

kan naa.
fja, Drømmen er skøn, men tro ej 

derpaa. 
' H. G.

^Jeg drømte — 
TJeg drømte, vor fjord var et 

fierligt Sted, 
i SKærligfiedens Solstraaler Badet, — 
et Sted, fivor intet SYlenneske led, 
fivor døde var Ondskaßen, SJCadet.

fjeg drømte, vor fjord var et fierligt 
Sted, 

fivor 3Kær lig fie dens ^ud fiavde sejret, 
fivor aldrig var SKrig, men evig Skred, 
og Vvisfieds Skyer Bortvejret.

fjeg drømte, vor fjord var et fierligt 
Sted, 

fivor SKærligfieden 6ortjaged Sorgen, 
fivor intet SYlenneske SKænderne vred 
i Rædsel for Dagen i SNorgen.
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jjjeg drømte, vor jjovd var et fertigt 
Sted, —

jeg drømte, — men Drømmen fik 8nde. 
&n Stemme mig kaldte, saa /jaard og 

vred. — 
fjor herden jeg straks kunde kende.

H. O.

Tobaksrygning.

Desværre fik Rigsdagen ikke 
vedtaget en Lov, som for

byder Børn at ryge Tobak, skønt 
det af de foretagne Undersøgel
ser og Beregninger er godtgjort, 
at Børns Tobaksforbrug er for
bavsende stort.

I et Andragende fra Danmarks 
Lærerforening til Regeringen om 
at gribe ind mod Børns Tobaks
rygning hed det bl. a.:

»Det er konstateret ved Un
dersøgelser, at ca. 40 % af Bør
nene i en københavnsk Friskole 
fra det 10. til det 14. Aar daglig 
røg indtil 10 Cigaretter.«

Lærer N. Balle, Aalborg, har 
for nylig i et Foredrag opgivet 
en Statistik, som han havde op
taget blandt en Del Drenge i tre 
Klasser. Af 117 Elever fra i 11 
til 14 Aars Alderen var der 104, 
som svarede Ja til Spørgsmaalet, 
om de røg, og kun 13 svarede 
Nej.

17 erklærede at have røget, 
før de kom i Skole, altsaa i 5—6 
Aars Alderen, 31 havde endnu 
ikke røget mere end 2 Aar — 

med andre Ord: ca. 40 % var 
varitable Vanerygere. Af disse 
48 Drenge tjente de 33 selv til 
Cigaretterne og paastod at have 
deres Forældres Tilladelse. 9 røg 
daglig, Resten ikke regelmæssigt. 
Det varierede fra 70, 50, 35 ned 
til 5 å 10 Stk. om Ugen. Ud
gifterne til Cigaretter for alle 104 
Drenges Vedkommende beløb 
sig til 5‘/a Kr. om Ugen eller 
285 Kr. om Aaret.

Jeg kan nævne - en anden Un
dersøgelse.

Den er foretaget i en køben
havnsk Skole. Læreren, som fore
tog Undersøgelsen kom til et 
Resultat, som manede til alvor
lige Betænkninger.

Det Materiale, der arbejdedes 
med, var 470 Elever i Alderen 
fra 11—14 Aar.

Samtlige Elever var Genstand 
for Undersøgelse. Det viste sig, 
at af disse 470 Elever røg 130 
ikke, og 26 kun sjældent; holdes 
disse udenfor, bliver der 314 Ry
gere tilbage, hvoraf 105 røg 
1—3 Cigaretter ugentlig, 68 røg 
7—9 ugentlig og 15 røg 10-12 
Stk. ugentlig. 39 angav at ryge 
2 Cigaretter daglig, 19 angav 3 
daglig o. s. v. indtil 5, der an
gav at ryge 10 Stk. daglig.

Ved et ganske simpelt Regne
stykke ser man, at Børnene i 
denne Skole aarlig røg 125,459 
Cigaretter, hvilket omsat i Penge 
bliver ca. 1200 Kr.

At disse Penge er spildte, er 
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indlysende; men at Cigaretryg
ningen er i høj Grad skadelig 
for Børnenes saavel legemlige 
som aandelige Sundhed, er næppe 
endnu forstaaet, da Forældrene 
ellers vilde modarbejde den 
skadelige Rygning ganske ander
ledes, end de gør. De ved ikke, 
eller vil ikke vide det, at Cigaret
rygningen nedsætter baade Bør
nenes Vækst, Størrelse, Brystom
fang, ja, Hukommelsen svækkes 
i betydelig Grad.

Det burde derfor simpelt hen 
forbydes Børn at bruge Tobak!!

(Sluttes).
A.

Fra Grænsen.

Det var midt i August Maa- 
ned med det dejligste Sol

skinsvejr og en aldeles skyfri 
Himmel, jeg for første Gang stod 
ved Grænsen til Sønderjylland. 
Jeg kom cyklende fra Vejen, en 
By med 3000 Indbyggere. Her 
kunde man før Krigen købe for 
tyske og danske Penge i Flæng; 
men nu er det strengt forbudt 
at sælge Varer til Tyskerne. Hver 
Dag kommer der dog Masser af 
Sønderjyder op gennem Græn
sen, de har faaet Pas, saa de 
dog kan komme op til deres 
gamle Fædreland og købe en 
Smule; men hvad de har mest 
Brug for, Varer som Lærred, Un
dertøj, Sæbe etc., maa de ikke 
tage med over Grænsen.

En Dag stod jeg inde i en 
Manufakturvareforretning; da kom 
en stakkels Sønderjyde ind, ledet 
af en ung Pige. Han havde været 
i Krigen de to første Aar, og hvor-

A. Petersen
Jægersborg Allé 31

Telef. Ordrup 943.
REPARATION af CYKLER

Motorcykler og Symaskiner udføres.
r—---------------------- --------------
bush BWor

paa at købe
HOLMS

MALT-KAFFE
Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordrup 45.

BARBER- å
FRISØRFORRETNINGEN

1 Fredensvej 1 
anbefaler sig.

[CHR.PAULSEN
SALG AF BREININGS 
TOILETARTIKLER

JÆGERSBORG ALLÉ 28
TELF. ORDRUP 536

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
MEL & GKYN 

Kom & Foderstoffer

Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

KunstigeTænder
Hele Tandsæt, 

Omstilling og Reparationer 
hurtigt, smukt og billigt.

Elisabeth Andrea, 
Lindegaard s vej 11, Charlottenlund.
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o tdkvarterets SYlagasiner
Silexis ^Wrem

1tf Ordrup 40 G- 1084 Charlottenlund

ØSTRUP’s 
Fægteskole 
Frederikkevej 8, 

HELLERUP
Eftm.- & Aften

kursus.
Telef.

ØBRO 2464 y.
Program sendes!

: „Havannahuset“:
102, Ordrupvej 102.

® Cigaretter i 105 forskellige Mærker, ■ 
® alle Mærker i Chagtobakker og stort ■ 

Udvalg i engelske Chagpiber.
^1 ■ B ■ B Si B G ■ ■ ■ ■ ■ ■ v

Alle Elever
paa St. Andreas Kollegiet 

kan ti! Spejderpris købe:
Vindjakker - Stortrøjer HammtHldhpHklfpdor Viklers ’ RVgsække- 

Matrosjakker- Knæbenklæder HullllllvlluutliivÆUul Elektriske Cyklelygter 
og Lommelygter.

Specialitet: Tn Cykle- og Sportsbrug 
Hammondbenklæder af Vindjakkestof.

Forlang Prisliste tilsendt:

Spejder Depotet :: Nørregade 14
Telefon: Central 3186.
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ledes saa han nu ud? Blind var 
han, hans Knæ vaklede under 
ham. Hans ene Arm var borte, 
og kun en skæv Stump var til
bage af hans Næse. Paa hans 
venstre Kind var en Hulning, 
stor, at man kunde have skjult 
en knyttet Haand deri. Graahaa- 
ret som en Olding var han, og 
dog var han kun 28 Aar. Ak! 
Han var bleg som et Lig ogalle 
Steder saa mager, at Benenestak 
som Knuder gennem Huden.

Han vilde købe sig et Sæt 
Undertøj, og for det maatte den 
stakkels, fattige Mand give 30 
Mark; mit Hjerte krympede sig 
sammen derved, jeg var lige ved 
at briste i Graad. To Timer efter 
kørte jeg ned til Grænsen; ca. 
100 Meter fra Broen over Konge- 
aaen ligger Toldhuset, og her 
saa jeg igen de to Sønderjyder. 
Deres Kurve blev undersøgt, men 
Toldbetjenten fattede Mistanke 
og bød dem komme ind i Huset. 
Et lille Stykke fra Huset stillede 
jeg mig, for at se, hvorledes det 
vilde gaa. Et Kvarter efter kom 
den blinde, syge Mand ud, bleg 
og skælvende, berøvet det Sæt 
Undertøj, som han havde givet 
sine sidste Penge for, og hvor
med han skulde have varmet sig 
i Vinter. Ak, hvor kan dog 
Mennesker være saa onde? Jeg 
gik ned til Broen, hvorover der 
var lagt en solid Bjælke; vemo
digt stirrede jeg over paa den 
anden Side, idet jeg tænkte: »Ak, 
kan nu Tyskerne ikke engang 
unde os Kongeaaen, skal de nu 
ogsaa berøve os Halvdelen af 
den?<

En hel Del Mennesker var for
samlede dernede og betragtede 
Vagtposterne paa den anden Side. 
De fleste af disse var ældre Mænd, 

saa man kunde fristes til at spørge, 
hvor høj dog Aldersgrænsen for 
Indkaldelserne i Tyskland var.

En Herre kastede en Cigar 
over til en tysk Vagtpost, sky 
saa denne sig til alle Sider og 
nærmede sig saa vedkommende 
Herre. Vagtposten fortalte nu 
bl. a., at hvis det blev opdaget, 
at han talte med eller tog imod 
noget af en Dansker, fik han 5 
Dages mørk Arrest. Han spurgte 
Herren, om han ikke kunde skaffe 
ham et Stykke Sæbe; thi saa 
vidt var det kommet, at de tyske 
Soldater ikke engang kunde blive 
renvaskede mere.

Lige ved Siden af mig stod et 
ungt Menneske, som med vemo
dige Blikke syntes at tale med 
sin gamle Moder, der i nogen 
Afstand stod paa den anden Side 
og bønfaldt om at maatte gaa 
helt hen til Afspærringen, men 
en brutal Haand skubbede hende 
bort; ikke engang en liden Stund 
blev det hende forundt at tale 
med sin egen Dreng. Og saa- 
danne Optrin kunde man se hver 
Dag dernede.

Jeg maatte bide min Læbe til 
Blods for ikke at røbe mit Hjer
tes inderste Følelser, men ak, — 
Medlidenhed er der jo ikke noget, 
der hedder mere i denne Verden.

»5900^.

bør tegne Abonnement paa 

„HØJEN“
Det koster 40 Øre Aaret ud 

(dette Nummer iberegnet).

De nye Elever
'S

y
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Stanislaus Plischke.

Den 26. August i Aar faldt en 
af Kollegiets tidligere Elever,. 

Stanislaus Plischke, paa Vestfron
ten.

Han forlod Skolen 1912; mange 
af de større Elever vil derfor 
endnu kunne huske ham tydeligt 
og det saa meget desto mere, 
som han var overordentlig kendt 
og afholdt blandt de danske 
Kammerater, skønt han gik paa 
den daværende tyske Afdeling af 
Skolen.

Han var, som man vil se af 
Billedet, en smuk ung Mand og 
desuden et særdeles dygtigt, alsi
digt og tiltalende Menneske. Han 
talte godt Dansk og studerede 
ivrig dansk og svensk Litteratur, 
til Trods for sin tyske Nationa
litet.

Hans Afholdthed blandt de 
danske Drenge skyldes vel nok 
først og fremmest den Omstæn

dighed, at han dyrkede Sport 
med stor Iver, var en dygtig 
Fodboldspiller og med paa Kolle
giets en Gang saa berømte 1. 
Hold.

Verdenskrigen afbrød de filolo
giske Studier, han beskæftigede 
sig med, og har nu altsaa taget 
hans Liv; — med ham naar Tal
let paa de faldne, forhenværende 
Kollegianere op mod Snesen.

De’s og du’s.
"Tænke sig, at det er Virkelig- 

* hed, det, at vi nu er i øver
ste Klasse, at vi er Skolens æld
ste. Hvorledes er det dog gaaet 
til, at vi allerede er saa langt 
fremme? Ja, jeg kan ikke selv 
svare derpaa, det er der vist hel
ler ikke nogen af mine Kamme
rater der kan. Jeg er nemlig gan
ske sikker paa, at det er gaaet 
dem, ligesom det er gaaet mig: 
Tiden er fløjet af Sted; men lad 
os tænke os om og gaa dybere 
til Bunds i Sagen, saa kunde det 
maaske alligevel være, at vi kunde 
finde ud af det. Da vi gik i Mel
lemskolen, var det ikke saaledes, 
at Tiden fløj af Sted. Ja, men 
hvordan kan det dog være, at 
disse to Aar, som vi har tilbragt 
i Gymnasiet, er gaaet saa hurtigt? 
Er det fordi vi er blevet et Par 
Aar ældre? Næ, saamænd er det 
ikke. Men mon det ikke skulde 
være fordi, vi har faaet noget 
virkeligt Arbejde, ja, for i Sand
hed, der er nu Forskel paa at 
gaa i Mellemskolen og i Gym
nasiet; mon det ikke skulde være 
Arbejdet, Interessen for Arbejdet 
og Kærligheden til Arbejdet, der 
er Skyld deri. Ja, jeg tror, det 
ene og alene er Grunden.
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A. FONNESBE
MARTIN S

6 31°2 68, ØST ERB
“ (skraas for

IST NYHEDER! Dame Vinte

ÆGTE ESPRIT- O
Nye moderne Blomster til Hi

Silke Bluser — Crepé d Chine Bluser — Flonels 
Silke- og Crepé d’Chine Langschaler 

Moderne brede Kjolebio
Fikse SCHWEIZER-FORKLÆDER. SCHVl 

Silke- Kammerdugs Lommetørklædet 

Stort Udvalg i Silke- og prima Skind 
Store Partier brede Helsilke Bi 

særlig til Haarbaand og Skærfbaand 

Nyheder i fine SCHWEIZER-KRA VER m. Brode 
Store flotte SPÆRTEL-KRAVER 1« 

Helsilke-Skjørter og Moi
Prima stribede engelske Fløjler, meget moderne, til n 

Ekstra Pris. Ekstra prima glatte e

—— Stort Udvalg i fikse

Se Vinduerne og U d s
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CH’s UDSALG
ØRENSEN

ROGADE 68. 6312
Trianglen). ■

r-Hatte - pyntede og u pyntede.

□ FANTASIEFJER.
dte, Theater- og Selskabsbrug.
Bluser — stort UDVALG alle PRISER.
= Helsilke spanske Tüll-Schaler, 

der : alle Priser. 
EIZER-LOMMETØRKLÆDER med Navn.

1 med Broderi og Blonde, alle Priser. 

tasker til Spadsere- og Theaterbrug. 
land-Rester efter Vægt 1|2 Pris, 

i TAFT - LIBERTY og MOIRÉ.

'i 65 0., 3 Stk. 185. Ekstra fine 95 0., 3 Sik.275. 
, 235, 335 under halv Pris.
•e-Skjørter. alle Priser.
ele Dragter—Kjoler og Bluser, alle Farver, 450 Mtr. 
igelske Fløjler, alle Farver, 550 Mtr.

Konfirmationsgaver. —=
t i 11 i n g e n ved Porten.
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Det er nu ikke altid lige be
hageligt at være de ældste i Sko
len, ja, selv i første Gy. kan man 
møde noget, som man ikke synes 
om. Hvorfor siger f. Eks. mange 
Lærere nu De til os i Stedet for 
du? Vi føler det saa ubehageligt 
dette »kolde og fremmede De«. 
Det er, som om vi er kommet 
længere bort fra vore Lærere. 
Jeg tror, at jeg har en lille Anelse 
om Grunden til denne Tiltale. 
Skulde det mon ikke være, fordi 
Lærerne vil gøre os det begribe
ligt, at vi nu har traadt vore 
Børnesko længe nok,-at vi ikke 
mere er Drenge, men unge 
Mænd. Ja! vi forstaar godt, 
at det er Venlighed overfor os, 
men lad dog alligevel være, for 
ligesom vi er og altid vil ved
blive at være Fars og Mors store 
Drenge, saaledes er vi, og vil vi 
vedblive at være Skolens gamle 
Drenge.

Der er ogsaa en anden Ting, 
der gør os kede af at være de 
ældste; og det er det, at de min
dre slet ikke føler, at vi er deres 
Skolekammerater. De siger De 
til os; gid dette ulykkelige De 
ikke eksisterede. Men det er ikke 
blot de smaa Klasser, selv i 4. 
Mellemskoleklasse, ja endog i 
første Gymnasieklasse har jeg 
truffet Drenge, der har sagt De 
til mig.

En Dag kom jeg i Snak med 
en lille Fyr fra første Klasse; un
der hele Samtalen vedblev han 
at sige De til mig. Jeg sagde 
da til ham: »Hør lille Ven, du 
maa virkelig ikke sige De til mig, 
du skal sige du til mig, for vi 
to er jo Skolekammerater«. Fyren 
svarede: »Jamen De er saa stor«. 
Jeg hørte en Dag om en lille 
Dreng, der havde fortalt sin Mor 

om »de fine Herrer« oppe paa 
Skolen. Moderen spurgte ham 
derfor om, hvad det var for Her
rer, han mente, om det var Læ
rerne. Den lille Fyr svarede: »Næ 
Mor! Det er slet ikke Bror Chri
stensen eller Pastor Paulus eller 
nogen af de andre Lærere, jeg 
mener; men det er de fine Her
rer, der gaar i Skole; og tænk 
dig Mor, nogle af dem har hvide 
Benklæder!« Det var altsaa os, 
den lille Fyr mente; saadan er 
vi i deres Øjne; men husk: vi 
har ogsaa en Gang været i den 
Alder og set paa de store med 
samme Øjne, som disse smaa 
Fyre nu ser paa os.

Paa en Kostskole her paa Sjæl
land opfatter de store Elever det 
som en Næsvished, naar de min
dre sige De til dem. Ja, det gaar 
saa vidt, at de besvarer Titula- 
tionen De med en knaldende 
Lussing.

Husk altsaa I, der siger De til 
os, at vi er Skolekammerater alle, 
og at I gerne maa, (ja skal) sige 
du til de store »fine Herrer«.

En af de ældste.

®@®©®@©®®®®®®®©@®®®®®®®© 
g FORENINGEN g 
®®®@©®®®®®©s®®®®®®®®®®@®

Und6ydelse
til

gymnasiaster og Idealister.

Det er jer bekendt, at i de 
sidste Aar har der været en 

Bevægelse oppe, som søgte at 
højne de aandelige Interesser 
blandt os Elever heroppe. De af 
os, som har virket derfor, har 
allerede opnaaet 2 store Resul
tater: Udgivelsen af Skolebladet 
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■»Højen.* og Oprettelsen af Dis
kussionsklubben. Mange rystede 
paa Hovedet — men det gik, og 
det gaar stadig udmærket.

Som en anden Artikel nær
mere meddeler, er »Højen« og 
Diskussionsklubben slaaet sam
men til eet, til en Forening, og 
dette vil betyde en Styrkelse af 
den omtalte Bevægelse, som er 
meget gavnlig, da den søger at 
udvikle Evnen til at kunne be
handle Modersmaalet saa fuld
komment som muligt baade 
skriftligt og mundtligt, hvilket 
burde være i enhver ung Akade
mikers Interesse.

Tøv nu ikke med at melde jer 
ind i Foreningen, men gør det 
straks, 1 vil der gennem Fore
dragsrækken (man kan læse noget 
op eller holde et Foredrag, efter 
Behag med eller uden Diskus
sion) blive ypperlige Repræsen
tanter for det talte Ord og ved 
at støtte »Højen« med gode Ar
tikler efterhaanden erhverve den 
Smidighed og Klarhed i Stilen, 
der gør sin fortræffelige Virkning.

Altsaa meld jer ind — alle 
som en, at ikke nogle faa skal 
kæmpe og arbejde for det hele, 
og derved et berettiget og gavn
ligt Foretagende skal løbe ud i 
Skuddermudder.

Paa Gensyn til den første Fore
dragsaften, d. 1. Oktober, hvor 
Jan Ballin fortæller om »8 Dage 
paa en Folkehøjskole*.

Foreningens Bestyrelse.

MBL VÆRELSE 
med el. Lys, med eller uden Kost 
ønskes til Leje til den 1ste Okto
ber. Man bedes henvende sig til 
Hans Kristensen, Kirkevej 29, Charl.

Julius Simonsen
6, Jægersborg Alle 6

Telef. Ordrup 389
Leverandør til

Varelotteriet.

Christensen, 
17 £ inde gaardsvej 17 

Manufaktur, Trikotage 
:: & Herreekvipering :: 
Telef. ORDRUP 73.

’---------------------------------------------------------------i

Oluf Fange,
Tandlæge.

Jægersborg Allé 5. Tlf. Ordr. 564.

L-------------------------------------------------------------

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det æ^ede Publikum med daglige 
friske GRØNTSAGER og DELIKATESSER 

VARERNE BRINGES OVERALT.

Ejnar Kirkebjerg
Boghandel :: Papirhandel 

Musikhandel ::
Telef. Ordrup 1156

-_

Kaffe Kaffe
JAVA-MØLLEN

LINDEOAARDSVEJ 11 
TELE. ORDRUP 1311

NB. Prøv min Solo Kaffe. NB.
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ALBERT MONTY
25 JÆGERSBORG ALLÉ 25

TELF. ORDRUP 115
Velassorteret 

- - Manufakturforretning. - - 
Egen Systue for Dame-Garderobe.

Th. Hansens
Kager, Ise & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

MERKUR
KOLONIALLAGER 
Hyldegaardsvej 24 

ä'S i «9 billigste bruser.

Telf. Ordr.

356

Reparationer :: 
udføres.

WILH. G. BRUMMERSTED’S EFTF.
Ur- og Instrumentmager, 

JÆGERSBORG ALLÉ 2 8.
:: Reparationer 

udføres.

a æ is s b g e a s® aas saaaaaaasssiH
® G. STRØMAN N “
g FREDENSVEJ 1 CHARLOTTENLUND ,

TELEFON ORDRUP 305, 195 & 1492 B

Centralopvarmningsanlæg :: Sanitære Installationer Støbegods.

ITelf. Ordrup CYKLEFORRLIN1NGEN TelL Ordrup ) 
i Ö 3 5 „TUBA L-K A I N“ 6 3 5.!

CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11.
I CYKLER, af eget Fabrikat og alle løse Cykle dele f
j PAA LAGER: Grammophoner, Pathefoner, Plader og Stifter ni. ni. i
* Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammophonen ? 
j Alt Arbejde udføres solidt og godt. j
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Skolen aabnede sine Porte for Ele- | 
verne i Solskin, i det herligste Som- [ 
niervejr. De kom glade og solbrændte. 
Feriens lange Hvile og alle andre Goder 
havde sat Mærker i Form af runde Kin- [ 
der og friske Kræfter. Der var mangen ’ 
inderlig Gensynsglæde baade mellem । 
Lærere og Elever og Elever indbyrdes. 
Rundt om paa Pladsen saas mange smaa 
Klynger. Feriens Oplevelser fortaltes.

Førend Eleverne bænkede sig i de 
af Fernis og Maling duftende Klasse
værelser, samledes de (5. F. og opefter) 
i Festsalen, hvor P. Günther i faa hjer
telige Ord bød et Velkommen og ud
trykte Ønsket om, at det kommende 
Skoleaar maatte blive et velsignet Ar- 
bejdsaar, og Eksaminerne maatte blive 
lidt bedre end de sidste. Han kunde | 
forsikre, at der fra Lærernes Side blev 
gjort alt for Eleverne og haabede, at 
Eleverne derfor ogsaa maatte vise den 
rette Forstaaelse — de skulde altid tænke 
paa at »Arbejde, det er Liv«.

Dernæst bad P. G. indtrængende om 
at skaane alt det nymalede, som i disse 
Tider var meget dyrt at holde i Stand 
— og ligeledes skulde man være' spar
sommelige med Kridtet — det var næ
sten ikke til at opdrive. Endelig fik man 
en glædelig Nyhed; Kulkældrene var 
fyldte. — Saa skrev Eleverne deres 
Skemaer og gik hjem. Det var en Skole
dag uden Overanstrengelser. a. B. s.

—o—
Magister Hansen menes ikke at kunne 

begynde at undervise før efter 1. Ok
tober.

—o—
Pastor Bach, som for Tiden opholder 

sig i Münster, er hverken blevet Syge
plejer eller Præst, som man maatte 
formode, men Skriver paa et Lazaret

kontor. Flan bliver vist nok snart for
flyttet til Køln, saä nogen sikker Adresse 
kan ikke gives.

—o—
Af Skolens Spejdere har de større 

deltaget i den af Aviserne i sin Tid 
saa omtalte Nældeindsamling, som 
Prof. Hannover har sat i Gang, da 
Strengene i Nældestænglerne har Be
tydning for Tekstilindustrien. — Tage 
Bjering har endog vist Sagen en saa- 
dan Interesse, at han har skrevet en 
Artikel desangaaende til Villabyernes 
Blad.

—o—
Pokalturneringen tager snart sin Be

gyndelse, dog er Skemaet over Kam
pene ikke kommet endnu. De smaa 
Fodboldspillere træner nu med Flid, 
men man burde have begyndt langt 
tidligere, flere af de andre Skoler har 
allerede lang Tid før Sommerferien 
trænet regelmæssigt; i Fjor var vi ikke 
— og er vist næppe i Aar — saa over
legne, at vi har Lov til at smøle med 
Træningen. Naa, vi haaber, at de smaa 
Fyre vil gøre sig Umage og præstere 
noget pænt.

—o—
Hvad maa man høre!

W. K. & W. B. er oppe at mund
hugges. W. K. siger: »Hør ved du 
hvad Bøttern, du er Socialist«. »Saa-h; 
men ved du saa, hvad du er?« »Ja, 
Socialist er jeg i hvert Fald ikke!« 
»Nej, det kan godt være, men saa er 
du Sjusselist!
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Bøger Papir
Anton Andersens Boghandel 
Lindegaardsvej 53 ved Apotheket 

Telefon 127 Ordrup.
BSaasik Tapet

A. M. Hirschsprung & Sønnen
Cigarer, Tobakker og Cigaretter.

import af ægte Havanna-Cigarer
QQ ved B. R O S E N B A U M, QQ 

JÆGERSBORG ALLÉ
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

” Charlottenlund Smørforsyning ::
Telf. Ordrup 267 Lindegaardsvej 21 Telf. Ordrup 267

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

L Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. J
I Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090. I
»i blader og STilms fvemliald.es, og Stilleder forstørres for flmatører. ly

—Villaer købes og sælges. —
Thureson og Juhl.

Telefon Ordrup 301. Lindegaardsvej 53. Telefon Ordrup 301.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth, 

Jægersborg Allé 5 
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

fvemliald.es
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Smaa Meddelelser, særlig til Ar
tikelskriverne gives herunder.

—o —
L. Tankerne i Deres Vers er 

for spredte og uklare.
—o—

L. T. Vi optager ikke Deres 
Tegning. Den er i og for sig 
uskyldig nok og godt udført, 
men Skolebladet har Fjender, for 
hvem den let kunde blive Vand 
paa Møllen, derfor . . .

—o—
Sam. Vi kan ikke optage Ar

tiklen. Hvis De vil skrive en 
Parodi, maa det klart fremgaa af 
Indholdet, at det netop skal være 
en Parodi; en morsom Parodi er 
i det hele taget vanskelig at skrive.

—o—
En Indsender. Vi kan — selv

følgelig — ikke bruge Deres 
Bidrag.

—o—
Han. Versene er uden poetisk 

Værdi; vi optager Dem ikke.

Skriget i Natten
eller

Da „Onkel" stjal Runestenen.
Tekst og Illustrationer af Rinaldo Fcolesso.

Raakold og bidende for Natvinden 
henover Heden. Paa den sandede -

Sti, der slyngede sig hen imod Kæm
pehøjen, saa man en Del Skikkelser, 

som talte hviskende sammen; af deres 
Gestikulationer kunde man se, at deres 
Maal var Højen histovre, hvorpaa den 
berømte Runesten stod.

1 den mørke, tavse og uhyggelige 
Nat lød de hviskende Stemmer dobbelt 
hemmelighedsfulde, det var, som om 
den lille Ekspedition frygtede for at 
blive bemærket, skønt der var milevidt 
til menneskelige Vaaninger. I den lille 
Flok var der især tre, som man straks 
lagde Mærke til; af disse tre var den 
højeste og sværeste uden Tvivl Føreren, 
de andre kaldte ham ærbødigt ved Navnet 
»Onkel«. Han var bevæbnet med et 
Vaaben, der nærmest lignede en lang 
Pibe (hvilket det maaske ogsaa var) og 
hans Haar stod op som Pindsvinepigge,

hvad enten dette nu skyldtes Skræk for 
Nattens Rædsler eller Hjemmeflid. Den 
anden var lige saa høj som Føreren, 
blot langt mere ranglet; det var en ret 
Naturens Søn med mørke, spillende 
Øjne og mørke krusede Haartotter, 
som Solen i Aarenes Løb havde bleget; 
af og til kom hans mægtige Plader i 
Berøring med Sidemændenes Ligtorne, 
hvilket gav Anledning til dæmpede 
Smertenskrig; han kaldtes »Labbin«. — 
Den tredje, som gik under Navnet 
»Hækspøkeren«, var lidt mindre end de 
to andre, men traadte ikke desto min
dre tydeligere frem: han var en tem
melig mager Person med Laksko og 
glatkæmmet Haar, han gik stadig for
rest, da hans Næse brugtes som Lygte.

(Fortsættes).



170 »HØJEN«

Skagen, 8. Aug. 1917.

Til

Hr. Pindebrændefabrikant A. B S.

De hævder i en Artikel under Navnet 
»Pindebrænde«, at Eksamen & 

Varme, eller med andre Ord Eksamen 
& Sommer meget daarligt passer sam
men, — det skal De skam have Ret i; 
men passer Eksamen & Vinter da bedre? 
— Nej, vist gør de ikke nikke nej.

Om Vinteren kræves der Lys for at 
læse. Hvor mange tror De, der kan 
taale at læse ved Lys? Naah, men 
bortset fra dette, maa vi jo ogsaa have 
Varme.......  og hvor faar vi Brændsel 
fra? Ja, maaske ogsaa; hvor faar vi 
Lys fra?

Hører De da ikke hver Dag: vi skal 
spare!! Og sparer vi ikke, hvad saa? 
— Saa faar vi en skønne Dag en Hen
stilling f. Eks. fra Elektricitetsværket 
om, at nu er der brugt tilstrækkeligt 
Lys, og indtil videre vil al elektrisk 
Strøm være afbrudt! — h. p. — Saa 
staar man der. At møde til Eksamen 
med den Undskyldning: jeghar ikke kun
net læse, fordi vi ingen Lys har haft .. 
hvad tror De man vil sige til den? Og 
er det Spor bedre med Brændselet?

Nej, nej, kære ABC — aah, undskyld, 
jeg mente A. B. S. — hold endelig 
ikke med de »ædle humanitetsfølelses
fulde Mennesker«, som lidt for dristigt 
har foreslaaet at henlægge Eksamen 
til om Vinteren. — Da jeg hidtil har 
holdt med de »Reaktionære« (dem som 
er for Sommer-Eksamen), kunde De 
jo let tro, at jeg er een af disse.

Nej, tro endelig ikke det.
Jeg er hverken for Sommer-Eks

amen eller Vinter-Eksamen.
Eksamen om Sommeren er Dyrpla- I 

geri paa Orund af Varmen, og Eks
amen om Vinteren er . ...........................  
ja, hvad er den...............den er rent I
ud sagt umulig paa Grund af .......

Brændsels- og Lysmangel og andre uhel
dige Omstændigheder.

A^/ jeg holder mig til de ædle Men
nesker, som i den allersidste Tid ener
gisk har taget til Orde for at stryge alt, 
hvad der hedder Eksamen!! Længe leve 
disse Nutidens virkelige Humanister! 
Død og Pølse over de Reaktionære.

Ærbødigst
D eres A.

„Pindebrænde“.
Hans N. Kristensen blev Soldat, han 

maatte midt om Natten fortumlet og 
ør fare fra Mors til København, og det 
med en Bøde i behagelig Forventning 
og uden at ane Grunden til denne 
pludselige Indkaldelse. Han var den 
sidste Mand, der fik Tøj; Bukserne 
var en Alen for lange, Huen fladtrykt 
— Skam, han ikke lod sig fotografere, 
saa kunde vi alle have nydt de kæm
pemæssige Bukseopslag.

... I fem Dage eksercerede han saa 
sammen med de værste københavnske 
Bisser, som saa bedre ud i Tøjet end 
han; men man skal ikke skue Hunden 
paa Haarene! Den femte Dag svedte 
han, som han aldrig havde svedt før 
— op og ned ad Fæstningsvoldene i 
fuldt Løb. En Kammerat besvimede 
og fik Krampetrækninger, Hans hjalp 
ham. Da han var traadt an efter Fro
kosten og just var i Lag med at blive 
flyttet højere op i Geleddet, kommer 
en Sergent styrtende og brøler; »Re
krut Nr. fjorten Hundrede og ... skal 
øjeblikkelig hjemsendes, telefonisk Or
dre fra Krigsministeriet!« — Hans vid
ste ikke paa hvilket 
staa, men nu har han 
ud af det igen.

— Til Lykke med 
husker nok en anden

Ben han skulde 
heldigvis fundet

det, Gamle: du 
Gang at sende

Ansøgninger rigtig tidlig af Sted?
Inrullenten.

»i? -Sy -S?

GØR DERES INDKØB HOS
>HØJEN<S ANNONCØRER!
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820) ■

Charlotten I und Afdeling,
" Frede nsvej 1. ::

—' Aabent 9—3 og Lørdag Aften 6—8. '—
Renten er 37, °/0 P- a- Paa almindel. Vilkaar. 

4 % P- a- paä længere Opsigelse.

Sparemærkebøger å 2, 5 & 10 Kr. 
modtages som Indskud.

Udbetaling kan ske ved Check 
37, %

Telefon Ordrup 117.
Sparemærker og Bøger kan købes ved Afdelingen. 

Sparebøsser udlaanes.

O Jægersborg Allé O RvHim 3 Jægersborg Allé O
D Tlf. Ordr. 1186 J V Iggö DJl Uhl J Tlf. Ordr. .1186 J 

CYKLEFORRETN1NG

SKOTØJSFORRETNINGEN

„REFORM“
ORDRUPVEJ 104

sælger endnu Fodtøj til 
rimelige Priser. 

MAKSIMALSTØVLERNE føres paa 
Lager i A L L E Numre.

: Solidt Vinterfodtøj. :

Herreekviperingen
ORDRUPVEJ 104

StortUdvalg i Regnkapper 
til voksne og Børn. 

Herrelingeri & Underbeklædning 
føres paa Lager i stort Udvalg.

N. F. Jensen.
g W. T. EBBESEN’S EFTF. g

Kød- og Flæskeudsalg
g 10 9, ORDRUPVEJ 109 g

Telefon Ordrup 98 Telefon Ordrup 98
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Konfirmations- og Skoledragter
bedst og billigst T|W

SKRÆDDERIET „BERNSTORFF“,
Jægersborg Allé 33 :: Telefoner Ord. 621 & Gentofte 516.

N. Hindsholm's
Specialitet: 

Hjemmebagt 
Leverpostej.

Tlf. Ordrup 240.

Jægersborg Allé 5, Charlottenlund.
Varerne bringes overalt.

Specialitet: 

Fine
sukkersaltede

Skinker.

ORDRUP DAGERI & KONDITORI, Michael Nielsen
Ordrupvej 118 :: Morgenbrød bringes. Tlf. Ordrup 135.

©Nu ved Skolens
Begyndelse bringes mit anerkendte

SKOLEFODTØJ
i velvillig Erindring.

Stort Udvalg og billige PRISER.
Bedste Reparationsværksted i Ordrup og Omegn.

RASMUS OLSEN,
Ordrupvej 123, Hj. af Lindegaardsvej.

Tlf. Ordrup 218.

Kodaks fotografiske Artikler,
Cameraer, Plader, Films, Papirer etc., direkte fra Kodak 

to q q Tøqhw noc

BIANCO HANSEN, Ordrupvej 100
■ g ■ For Abonnenter paa Kollegiet: 40 Øre Kvartalet.Umi am |.AAiAr ForPostabonnenter i Charlottenlund, København, Hellerup, Skovshoved ogEbMIRIb KOSIbI Gentofte: 45 Øre Kvartalet.1BUJ UBI For Postabonnenter andre Steder. 50 Øre Kvartalet.

’ Enkelte Numre å 15 Øre kan faas paa Skolen, hos Boghandler Anton Andersen 
og i Katolsk Bogsalg, Stenosgade 3, Kbhvn.

Tellen Bogtr. Hellerup


