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fflØiEN:
S^: ANDREAS I^KOEDEGICIM

NR. 10 i FREDAG D. 20. DECEMBER 1918 2. AARG.

Julenummeret.
Med dette Julenummer danner 

vi Afslutningen paa» Højen«s
2. Aargang. Desværre har det i 
Aar ikke — som i Fjor — været 
os muligt at udvide Bladet til 40 
Sider, men har maattet indskrænke 
Udvidelsen til 24 Sider. Men 
ikke desto mindre haaber vi, at 
dette sidste Numer, som den nu
værende Redaktion udsender, maa 
finde Velvilje hos vore ærede 
Læsere. Vi har ved Udsendelsen 
af Julenummeret gjort os alle 
mulige Bestræbelser for at gøre 
det saa interessant som muligt 
for alle, saavel yngre som ældre 
Læsere. Om dette er lykkedes 
os, faar vore ærede Læsere selv 
at dømme om.

Hvorledes har nu »Højen« i 
den forløbne Aargang røgtet sin 
Opgave som Skoleblad?

Atter og atter er der — som 
i Fjor — blevet klaget over, at 
»Højen« kun indeholdt Artikler, 
som havde Interesse for de ældre 
Elever, Vi indrømmer, at Kla

gerne ofte har været begrundet, 
thi »Højen« har indtil Dags Dato 
kun indeholdt yderst faa Artikler, 
som kunde være af Interesse for 
de yngre Elever. Men spørger 
man, hos hvem Skylden for dette 
Misforhold ligger, maa vi bestemt 
nægte, at den ligger hos Redak
tionen. Vi har nemlig altid været 
os det bevidst, at »Højen« burde 
indeholde Artikler ogsaa for de 
yngre Elever. Men Sagen er, at vi 
indtil Dags Dato ikke har kunnet 
notere saa meget som eet Bidrag 
fra de yngre Elever. Og det er 
ikke altid lige let for os ældre 
Elever at skrive Artikler, som 
samtidig har Interesse for de 
smaa. Altsaa er det indlysende, 
at hverken de ældre Elever eller 
Redaktionen har Skyld i omtalte 
Misforhold, men de yngre Elever 
selv. Og vi kan kun haabe, at 
der i »Højen«s næste Aargang 
ikke mere maa blive Orund til 
omtalte Klager. Endelig kunde 
vi ved denne Lejlighed udtale 
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Ønsket om, at »Højen« næste 
Aar maatte blive Genstand for 
betydelig mere Interesse, end Til
fældet har været i det forløbne 
Aar, i hvilket Interessen for 
»Højen« til Tider har været ved 
Nulpunktet. Hvad Grunden her
til var, skal vi ikke være i Stand 
til at sige. Lad os da ikke taale, 
at vort Skoleblad om kort Tid 
maa være nødsaget til at »give 
op«, hvilket vilde være en sand 
Skam, men som desværre alt for 
sikkert vil blive Tilfældet, i Fald 
»Højen«s Udvikling ikke bliver 
mere fremadskridende, end den 
har været i det sidste Aar. Lad 
det være os en Æressag at være 
i Besiddelse af et Skoleorgan, 
som bæres oppe af en alminde
lig Interesse.

Til Slut beder vi alle vore ærede 
Medarbejdere modtage vor hjærte- 
ligste Tak for godt Samarbejde 
i det forløbne Aar, samt Ønsket 
om, at det hidtidige gode Sam
arbejde maa fortsættes med den 
nye Redaktion. Redaktionen.

Det kimer nu til Julefest -

Det var et vanskeligt, et saare 
vanskeligt Aar, Aaret 1918. 

Det var haardt indadtil og udad- 
tii i Ordets mest bogstavelige 
Forstand. Lader vi det passere 
Revy nu ved dets Slutning, saa 
staar Meningitisferien først i Ræk

ken af Hindringer og Sorg, Aaret 
har bragt med sig; saa har vi 
vore Kammerater Skjold Møllers 
og Find Waagø’s Død, endelig 
de to Spansksygeferier. Ja, den 
spanske Syge, den sætter ogsaa 
sit Præg paa 1918, den og den 
russiske Syge. Hvor megen Sorg, 
hvor manges Død har ikke disse 
Farsoter voldet! Og Grunden til 
dem, det var Krigen, der jo nu 
heldigvis er afsluttet. Nu har vi 
Fred igen, Aaret 1918 er altsaa 
et Fredens Aar, et Glædens Aar, 
der danner Afslutningen paa de 
fire, som har været Europas haar- 
deste.

Igen en Gang staar Juletræet 
tændt hos rig og fattig, overalt 
kimer det nu til Julefest, fra Dom
kirkens gyldne Spir og fra Lands
bykirkens ’ lave Taarn for den 
samme høje Gæst, for Barnet i 
Krybben. Det kommer igen og 
denne Gang med Freden. Ja, 
Fred er der ganske vist, men 
ikke desto mindre staar Aaret og 
Julen 1918 i Ulykkens Tegn — 
saa mange uskyldige er ramt af 
bitter Nød. Maa Julen for disse 
Stakler ikke føles dobbelt bitter 
og smertefuld, da Billedet af Kri
gens Spøgelse endnu staar lys
levende i deres Hukommelse og 
ligesom et friskrevet Saar først 
nu skal til at læges? Mindet om 
tidligere Tids Julefred er det 
alene ikke iStand til at ødelægge 
hele Juleglæden?

Sagen er denne: tænker vi og 
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tænkte mere omrørte krigsførende 
Landes Befolkning før Krigen, 
hvis Fest Julen egentlig er? Nu 
da Julegaverne savnes, har Julen 
for mange mistet sin Betydning, 
nu kan den ikke mere være et 
Ædegilde, hvad er den saa for 
de mange, der ikke kender Jule
kongen? De har ikke Jul, de véd 
ikke, hvad rigtig Jul er.

Det, at vi her i Danmark er 
bievne holdt ude fra Verdens
katastrofen, skal vi opfatte det 
som en Belønning for, at vi tid
ligere har været bedre end andre? 
Sikkert ikke; thi det har ikke 
været Tilfældet. Lad os ikke 
gøre os daarligere, end vi er i 
Forvejen, men lad os være enige 
om, at desværre for saare mange 
herhjemme har den fromme Jule
salme, det sande Indhold i Or
dene: Det kimer nu til Julefest, 
det kimer for den høje Gæst, 
ikke været andet end tomme Ord, 
end et Forspil til et bedre Maal- 
tid, efter at Julelysene var gaaet 
ud, den rigtige Mening med 
Teksten, har den været Genstand 
for tilstrækkelig Omtanke? Nej, 
lad os tænke paa, hvem der kom
mer til os, og hvis Fest vi fej
rer om Julen og saa ønske hver
andre en glædelig Jul, et rigt 
Udbytte af Julekongens Gaver, 
frem for alt Fred, en anden dog 
end den blodige, 1918 vil faa sit 
Præg af; thi

han steg til lave Hytter ned 
med Nytaarsgaver, Fryd og Fred.

Bif.

Aabent Brev
til

Hr. stud. art. DyreJespersen.
Min. kære Broderi

Jeg har idag læst dit Indlæg 
i »Højen« af den 26. ds. og tak
ker dig derfor i faa, men vel
valgte Ord; altsaa mange Tak!

Dernæst maa jeg bede dig om 
at benytte nogle mere neutrale 
Udtalelser end »Pjalt« o. s. v. om 
»Højen«s respektable Medarbej
dere; husk, at det er dem, der 
bærer det Blad, hvorfor du selv 
har sat Navn til som Forlægger.

Et ældgammelt Ord fortæller, 
at det er en skidt Fugl, som gør 
i sin egen Rede, og synes du, 
at der er noget at rette ved dine 
tro Venner, burde du gøre dette 
ganske privat, og ikke som nu 
gøre dem til Grin for hele Menig
heden.

Desforuden beder jeg dig ven
ligst erindre, at mange af de 
Pseudonymer, som bliver anvendt 
i Bladet, er »Kælenavne«, hvor
under vedkommende Skribent er 
udmærket kendt af Kammerater 
og Venner, og at han som Følge 
deraf ikke skriver anonymt, og 
altsaa ikke gør sig skyldig i nogen 
Art af Fejghed.

Haabende, at du har indset 
omtalte klart, vil jeg gøre dig 
opmærksom paa endnu en Ting.

Ser du min dyrebare Broder, 
der er blandt vor Tids unge 
Mennesker nogle, som er mere 
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beskedne, end det egentlig er 
klogt at være. Disse Mennesker 
anvender Pseudonymet af bar 
Beskedenhed, de er bange for at 
være alt for anmassende og bli
ver forlegne ved at modtage al 
den Hyldest, som venter en dyg
tig Journalist — og dygtige er 
de alle — se, derfor gemmer de 
sig bag et Pseudonym. Er Be
skedenhed ikke en god Ting? 
selv om den resulterer i Pseudo
nymer? Jo vist er den saa, og 
derfor, kære Dyre, lad dine be
skedne Kammerater være i Fred 
med deres Pseudonymer, og de 
mindre beskedne med deres Kæle
navne.

Til Slut vil jeg strejfe din Be
mærkning om, at en Artikel med 
Pseudonym ikke gør den halve 
Virkning af en Artikel med Navn. 
Det kommer i høj Grad an paa, 
hvem der har skrevet den; hvis 
det er en af dine saakaldte Pjalte, 
som har skrevet den, gør den 
sikkert mere Virkning, naar han 
er anonym, end naar han fortæl
ler, hvem han er.

Modtag saa endnu en Tak for 
dine gode Tanker og vær sikker 
paa, at jeg er din altid hengivne 
Broder

Ågo Aubertin-Jespersen.

Helsingør, Bjergegade S, den 22de 
Novbr. 1918.

Sandelig, Tegneren har været 
ondskabsfuld mod stakkels 

Leo. Hvor har han ikke ødelagt 
hans klassisk-jyske Profil, hans 
høje, ædle Pande, hans fintfor- 
/zz^Næse, hans bestemte,smukke 
Mund og hans energiske Hage! 
Og det, som netop burde fore
viges, er udeladt: hansmikreosko- 
piske Corpus! Til Undskyldning 
er angivet Pladsmangel. Det kan 
undertiden være ret ubehageligt 
at være saa lille, f. Eks. naar 
man optræder som Annonce
agent; saa bliver man let smidt 
ud, fordi de Handlende tror, man 
gør Nar af dem, ikke sandt, Leo? 
Det maatte han sande, det lille 
Skind. Men én stor Ting har han 
dog opnaaet, som store ikke kan 
naa: han har vundet Lilleputten 
Emil Frederiksens høje Gunst, 
fordi han er mindre end han. 
Du har Grund til at være stolt, 
Leo, men voks nu ikke for mange 
Tommer i din egen Agtelse, saa 
gaar det galt — for Emil.
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Selv om Leos Højde er ret 
forsvindende, er han saa meget 
bredere. Forskellige Steder har han 
nogle Fedtdeller, som han ynder 
at kalde Muskler. Leo holder 
nemlig uhyre meget af Sport, 
særlig af Fodbold. Det er et 
pragtfuldt Syn at se ham, knald
rød i Hovedet af Iver, opildne 
sine Kammerater til at gøre deres 
yderste, mens han selv med 
sandt Heltemod holder sig i 
Baggrunden eller gemmer sig 
bag et Træ, naar Bolden kom
mer, skønt det kun er muligt at 
ramme Miniature-Mennesket ved 
et Vaadeskud. Han er selvfølge
lig altid med paa Kampholdet, 
da han saa let løber gennem 
Benene paa de andre Spillere. 
Maalmand duer han dog ikke 
til at være, da Bolden let løber 
gennem hans ikke helt parallele 
Skanker. Af samme Orund kan 
han heller ikke blive Landmand; 
naar han skal fange Orise, løber 
de lige gennem Tunnellen.

Men er Kødet (eller Flæsket) 
end skrøbeligt, er Aanden stor 
og herlig. Han er en højtskattet 
Medarbejder ved »Højen«, der 
gentagende Gange har øst af 
hans Aandrigheds sprudlende 
Væld. Altid skriver han hele 
sit Navn under, aldrig Pseydo- 
nymer, hvad der højligt fryder 
Dyre Jespersen, hver Gang han 
ser det; hidtil har hans Glæde 
dog været saa ringe, at jeg, der 
ikke kan regne med uendelig 

smaa Størrelser, ikke kan fatte 
det.

Alle disse mere eller mindre 
straalende Egenskaber har gjort 
Leo meget afholdt, og underteg
nede hører til hans oprigtigste 
Venner. Selv om jeg er lidt 
haard, er det jo kun Spøg, og 
da Dyre selv siger, at en Artikel 
ikke gør Indtryk, naar der er 
Pseydonym under, skjuler jeg 
mig under det »fjollede Pseydo- 
ny Hl« Incognitus.

Et BHk ud i Fremtiden —
„Pindebrænde“.

I Løbet af de næstfølgende Decen
nier vil »Højen«, dersom de ver

denspolitiske Begivenheder med samme 
Hurtighed, som det indtil nu har væ
ret Tilfældet, fortsætter deres Udvikling 
i Retning af Frihed, Lighed og Bro
derskab, fra det artige, maadeholdne 
og konservative Skoleblad, det nu er, 
have faaet et ganske andet Udseende. 
Det vil være redigeret af et Elevraad, 
der vil komme til at sidde inde med 
den højeste lovgivende og den højeste 
dømmende Magt paa Kollegiet.

Det vil ikke være fyldt med en ene
ste Annonce, ikke en eneste »aandelig « 
Artikel, nej, det vil kun indeholde Krav 
overfor den gamle Regering, samt 
Sportsartikler. Eleverne vil alle abon
nere paa »Højen«, og den vil blive 
revet ud af Hænderne paa Forlæggeren, 
muligvis en af nuværende Annonce
ekspedient Peter Andersens (10 %) Ef
terkommere, naar han i det fhv. Sang
værelse, der vil være indrettet til »Høj- 
en«s Redaktionskontor, uddeler Bladet, 
som vil udkomme daglig. Nedenstaa- 
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ende Udgave af »Højen« skal være et 
formindsket Udtog af et Nummer, ud
givet i Overgangstiden, hvor Elevraa- 

det er i Færd med at tilrive sig 
Magten (kun det vigtigste er medta
get):

HØJEN
33/12—193 .. Organ for Skoleverdenens Socialister: (in spe!) Nr. ..

Ledende Artikel:
kort paa Orund af Pladsmangel.

Det er jo nu snart en Kendsger
ning, at »Højen« fuldstændig har 

ændret Kurs fra et moderat Skoleblad 
til et skolesocialistisk Dagblad, og at 
den gamle Regering har undertegnet 
de af Elevraadet stillede 14 Punkter. 
Herved bestemmes det bl. a., at der 
ikke maa opgives Hjemmelektier. (I 
1. Gy. klassisk-spr. vil denne Foran
dring vække Glæde, især i Græsk.

Telegrammer:

Communiqué fra Elevraadet.

Paa Mødet Lillejuleaftensdag har 
Raadet bl. a. krævet følgende For

andringer:
1) skal »Højen« have fuldstændig 

Trykkefrihed.

2) skal alt, hvad der hedder Straf
arbejde og Oversidning afskaffes som 
Indgreb i den personlige Frihed.

Den ledende Artikel er skrevet af 
Blaamand, der til den Tid vil være en 

af den ublodige Revolutions ivrigste
Forkæmpere. Bif.

gK ==^
/ SYled £ak for det forlødne kdar ønsker vi \

alle vore £æsere

kKøjen“s [Redaktion og Skspedition.
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Spredte Indtryk og Tanker 
over en Medborgers Nutid og Fremtid.

1) Hans ydre Dimensioner.
Foragt ej Hansen, thi nuomstunder, 
hvor Synet af Flæsk er et Herrens Under; 
hvor hver Familie har sin egen Tykvom, 
som de ofrer til som en Helligdom;
hvor Lyden af Flæskets Brasen og Bagen 
er en Sjældenhed fra Gjedser til Skagen; 
hvor hver Dansker, der før aad Flæskesvær 
maa nøj’s med at drømme om Grisetæer, 
skal vi ære og elske Delle-Hansen 
med de hundred’ Kilo i Delle-Svansen.

2) Lidt om hans Fremtid.
Engang vilde Hansen være Søofficer, 
men dertil han egner sig næppe mer’ 
end et kal’knæ’t Mandfolk til Kavalarist 
og Leo Basun til at være Gardist.
Men sku’ det dog ske, at der blev en Tjans, 
maa Skuden ej være undervands;
hvad gavned ham ellers det Fedt, han har paa, 
naar han ikke til Overfladen kan naa.

Men trods alt er Hansen en rigtig go’ Mand, 
der egner sig bedst til at blive Kromand.
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Den runde, gemytlige Stribolt-Drøjde, 
den knap afmaalte Beværter-Højde. 
Den dellede Nakke, I paa Bil’det ser, 
de stumpede Ben og meget mer’ 
er den Krop, man fordrer af en Vært i en Kro, 
saa som saadan kan Hansen bli’ rigtig go’.

3) Hans Meriter.
Han er kyndig i Kemi og alskens Blanderi, 
udlært i alle Sprog, hvor man ikke bander i, 
er Kender af alt 01 og enhver anden Drik, 
erfaren i Fysik og ej slet i Mat’matik.
Han kan lægge sammen, men bedre lægge paa, 
for heri en moderne Vært dygtig være maa. 
Han kan forstaa enhver, der ej er udenlandsk, 
hvad end han taler Old- eller Middeldansk.

4) Hans Lyder og Dyder.
Hansen vil være slank ikke lille, fed, 
dyrker derfor Sporten med Ihærdighed.
Men paa en Fodboldplads, med stramme Bukser paa 
han vil Skam ej til Grin for Godtfolk staa.
Thi da man bad ham rykke ind udi vort første Hold, 
han svared: »Nej, den Morskab er mig dog en Orad for kold, 
og desuden er jeg altfor ærbar og ren 
til offentlig frem at vise mine Ben.

Man maa dog ikke sige, det er Vrøvl og Snak, 
at Hansen kunde egne sig til Førsteholdets Back. 
Kun eet er Skade, de Ben er for smaa, 
han har faa’t til at bære sin Sulekrop paa. 
De havde bedre passet til en bitte Dværg 
og ikke til at bære sligt Flæskebjærg.
Een Fordel han har, han er svær at flytte, 
men han falder selv, hvad kan det saa nytte.

5) En ny Sportsgren, hans gode Ven, (og) en ny Lyde.
Desuden er Hansen en drabelig Jæger 
og heller ej slet til at tømme et Bæger. 
Med sin eneste Ven, Jerome von der Fleiss, 
forresten en svagelig, grevelig Splejs, 
skyder han Bum og drikker sig fuld 
i Gaasevin, saa han dratter om kuld.
Vil nogen med Hansen snakke vise Ord, 
er man med »01 og Vin« paa det rette Spor.

At ej jeg ender foruden Moral 
husk: „Fedme volder ofte megen Kval“,

»DU**
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»Fænomenet Ped’drs’n«.

Ved du — kære Læser — egent
lig, hvilken Sum af aandelig 

Viden, der to Gange daglig, fra 
Kl. 9,30 til 9,55 og fra 11,25— 
11,40 vandrer op og ned ad 
Pladsen?

De 5 Væsener er hinanden 
meget lig og dog meget forskel
lige. Man kan hos dem finde 
saa godt som alt menneskeligt, 
lige fra den korteste til den 
længste, som trods stor Forskel 
har mange Lighedspunkter med 
hinanden, alt eftersætningen: les 
extrémes se touchent.

Apropos — les extrémes! — 
Salig Ballin (Tryk paa a, det fal
der bedst!) yndede i særlig Grad 
Ekstremer og selv at være extrem 
(se »Højen« 2. Aarg. Nr. 7). Hvor 
naturligt da, at han holdt over- 
maade af dette Ekstrem, hvis 
højst ekstreme Fjæs — nej! An
sigt man kan betragte over disse 
Linjer, og som bærer det yderst 
ekstreme Navn Petersen — ikke 

at udtale paa en profan og ple
bejisk Maade: Pedders’n, men 
fint og soigneret: Pe—ter—sen 
— et smukt Navn! Og det er 
ikke, fordi salig Ballin havde en 
særlig Forkærlighed for Petersen, 
man kan fristes til at anvende 
Goethes smukke Ord paa ham, 
hvis smukke Fornavn er Svend 
Aage: wer kann ihm nahen und 
ihn hassen?

Nu har jeg saa mange Gange 
brugt det smukke Ord: smuk, 
og — kære Læser — betragt 
engang med stille Andagt den 
smukke Petersens skønne Træk! 
Hvilken vidunderlig Snude — nej, 
Næse, hvilken allersomkæreste 
lille Mund, hvilke vidunderlige 
milde og kloge Øjne, der er gemt 
bag Guldbrillerne, der næsten 
direkte peger paa den vordende 
Professor eller Provst.

Ja, smuk er han — dejlig, vid
underlig, yndig, og dertil fører 
han sig med en saadan let og 
og graciøs Ynde, som en Hind, 
at man med Rette maa betragte 
ham som en Hjerteknuser af 
første Rang. — Hvilket skønheds
elskende Menneske, særlig et 
feminint, kan modstaa en saadan 
næsten nymfeagtig Skønhed — 
paa een Gang?!

Aldrig kunde man blive træt 
af at prise Petersen for hans 
fremragende Egenskaber (de kan 
anvendes i den ene saavel som 
i den anden Retning — efter 
Behag!) Hvor selvfølgeligt kan 
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den gamle, forslidte Sætning om 
det kære Barn med de mange 
Navne anvendes her: Licentiatus, 
»Rasmussen«, Orfeus (paa Grund 
af hans enestaaende Brummeevne) 
og mange andre betegnende 
Navne har» Fænomenet Ped’drs’n« 
erhvervet sig i Tidernes Løb; at 
opregne og begrunde disse Navne, 
et efter andet, vilde være ligesaa 
ørkesløst som at tælle Leddene 
paa hans lange, som et »spansk 
S« formede Rygrad!

Som et særligt Eksempel paa 
Petersens quasi divinae virtutis 
opera skal særlig nævnes den 
Rolle, han skulde have spillet 
som Gabriel i »Skabelsen«; kun 
den, der har set og hørt (!) ham, 
kan gøre sig nogen ringe Fore
stilling om hans enestaaende ' 
Genialitet. |

Et andet Eksempel, mere til- | 
gængelig for i det mindste flere, er 
hans enorme Arbejde i »Højen«s 
Tjeneste som Ædil. Sveddryp
pende saa man ham fare Pladsen 
rundt som en Nymfe paa lette 
Vinger (svedende Nymfe!). Resul
tatet har jo været overvældende; 
Referater af Møder i Diskussions
klubben »Højen», som Petersen 
med beundringsværdig Flid har 
faaet ordnet, fyldte næsten Skole
bladets »Højen«s Spalter i de 
sidste Numre. Ingen kan derfor 
forbavses over, at der nu ofres et 
Par Linier paa Fænomenet, nu, da 
han i sit Arbejde i »Højen«s Tjene
ste alt synger paa det sidste Vers.

Til sidst maa vi altsaa alle i 
Kor takke Petersen pro primo 
for hans velsignelsesrige Virke 
i Oplysningens Fremme — som 
Ædil nemlig, og pro secundo for 
hans blotte Nærværelse, der for- 
maar at fylde os med Følelser 
af alle Slags.

Ped’drs’n leve!
Hurra—a—a!!

Jeg fandt
forleden Dag, da jeg støvede et 
gammelt Bogskab, der stod paa 
Loftet, igennem, en grøn Mappe, 
fuld af gamle, gulnede Papirer. 
Blandt disse var der et, der sær
lig tiltrak sig min Opmærksom
hed. Det var tæt beskrevet med 
smaa, sirlige Bogstaver, men for
øvrigt ligesaa gult og gammelt 
som de andre. Efter hvad jeg 
har kunnet faa oplyst, er det af
døde Skuespiller Sophus Neu
mann, som det skyldes.
Det lød:

Peter sidder over.
(Monolog).

»Ood Dag, kender De mig? 
Jeg hedder Peter! Nu skal jeg 
sidde over igen! Det er fjerde 
Gang i denne Uge, og det er 
først Torsdag i Dag! Det er 
denne Hr. Kaspersens Skyld; 
han er Lærer i Dansk og Histo
rie. Han har altid plejet at høre 
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de nederste først, og saa behø
ver man kun at læse paa det 
første af Lektien! Jeg er nemlig 
Nr. 1 fra neden! Nr. 1 fra oven 
han sidder øverst ved Døren; 
det er en lang, mager, vindtør, 
skeløjet Rad, der hedder Møller! 
Vi kalder ham aldrig for andet 
end Duxe-Møller! — Faderen er 
død, men Moderen lever! Hun 
er Melmand! — Men saa finder 
Kaspersen paa at begynde med 
de øverste, og saa var vi jo le
veret !

Denne Gang var det nu for
resten den danske Stil, der var 
Aarsag til det hele! Vi havde 
faaet den Opgave at skulle skrive 
noget til Avisen. Det gjorde ikke 
noget, at det var noget Vrøvl, 
naar der bare var Mening i det! 
Han, som sidder ved Siden af 
mig, han vilde skrive no’et lige 
ud af »Nationaltidende«, for den 
er i Familie med »Aftenposten«, 
og det er han nok ogsaa, for 
hans Fader har en Broder, hvis 
Kusine har en Fætter, der er 
gift med Søsteren til en ung 
Mand, som skriver i det Blad, 
og saa faar de den gratis og 
læser den hver Morgen til Te 
for at have lidt tørt til det vaade, 
hvis de da ikke bruger den til 
at pakke ind med, for nu er Pa
piret saa rart til det Brug. Men 
jeg sagde til mig selv: nej, sagde 
jeg, jeg laver noget selv, og saa 
skrev jeg: »En smuk Fugl er 
fløjet bort fra en ældre Kone 

med Kalot, spættede Vinger og 
to sorte Fjer i Halen, som kan 
afleveres Brolæggerstræde 32, 2. 
Sal i Baggaarden, hvor Skomager 
Hansen hænger over Døren paa 
en Messingplade«, men saa fik 
jeg »maadelig« og blev skældt 
ud for et Fæhovede oven i Købet; 
for Hr. Kaspersen sagde, at en
hver maatte tro, at det var Konen, 
der havde sorte Fjer i Halen, 
efter det jeg havde skrevet; det 
kan jeg nu ikke forstaa, for en
hver ved da nok, at en Kone 
ingen Hale har, saa hun kan da 
heller ingen Fjer have i den. 
Men det var nu ogsaa ligefrem 
et Uheld, for jeg var ligeved at 
faa »godt« i Historie, men saa 
kom jeg til at kalde Magnus Lade- 
laas for Magnus Smæklaas, og 
saa fik jeg »tg«. Saadan var det 
ligesaadan med den tyske Stil; 
den fik jeg »slet« for, men jeg 
syn’s nu slet ikke, den var saa 
slet. Nu skal De høre: Meine 
Tochter fet gestorben — min 
Doktor er død — von einer 
Wunde an der Leber — af et 
Onde paa sine Læber. — Zuletzt 
sprach er ganz ruhig — til sidst 
sprak han ganske rolig — Viel 
habe ich nie in meinem Leben 
gehabt — Jeg har aldrig haft en 
Fil i Livet — ein wenig Geld 
hab’ ich doch zurück — en lille 
Gæld har jeg dog i Ryggen — 
Lebe wohl und alle Tage mit 
Ruhe — Lev vel og tag det alle 
med Ro — Der alte Greis kehrte 
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nach Hause zurück — den gamle 
Oris kørte hjem paa Ryggen. — 
Synes De nu, at den er saa slet. 
Den er maaske nok lidt frit over
sat, men det har jeg saa tit set 
paa Teaterplakaterne, at Forfat
terne gør efter det franske! Og 
saa kan jeg da ligesaa godt gøre 
det efter det tyske! Men det vilde 
han slet ikke indrømme!

Kender De forresten Kasper- 
sen? Han er saamænd god nok 
at kende:

Mel : Min Søn, vil du i Verden frem saa buk.

Hvor gammel, at Kaspersen er, vil
De spø’re, 

lad se.
Han er vel omtrent syv-otte og fyrre 

maaske.
Saa har han en Næse, ja han har 

nu haft den 
fra lille; men nu er den farvet af

Kraften 
af Vindruesaften, 
den ta’r han hver Aften

til Te.

I Klæderne kan han nu slet ikke kaldes 
for fin,

og i vores Klasse, der volder han alles 
Ruin.

Han hades af mange og elskes af 
færre, 

for han har den Vane at bide og 
snærre 

og vil være Herre, 
men bliver desværre 

til Grin.

I Skolen han prygler, saa det er næsten 
en Skam.

Men hjemme der er han nok ellers 
forresten 

saa tam.
Der Konen og Ungerne vilde 

zusammen 
regere det hele i Fryd og i Gammen, 

han maa sige Amen, 
for der har Madammen 

hans Kram.

(Stemme udenfor).
Peter! Peter! — er du der 

oppe?
(Peter).

Ja vel er jeg her oppe! Jeg 
sidder over!

(Stemmen).
Oaar du med paa Isen, den 

kan bære!
(Peter).

Ja vel gaar jeg med! Men 
hvordan skal jeg bære mig ad 
med at slippe ud? Alle Døre er 
lukkede. Bi lidt, jeg har det! 
Jeg firer mig ud af Vinduet! 
(river Gardinerne ned). Jeg blæ
ser baade paa Modgang og Med
gang, Opgang og Indgang og 
laver mig en Udgang (binder 
Gardinerne sammen), og idet jeg 
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haaber, at min Nedgang ikke maa 
blive til min Undergang, saa jeg 
faar mig en Omgang, laver jeg 
mig en Afgang, idet jeg siger, 
at det hele er en Overgang.

Og det er der god Oang i!
PJatr.

„Højen“s aarlige
Generalforsamling.

FA en 26. ds. afholdt Foreningen 
»Højen« sin aarlige Gene

ralforsamling.
Dagsordenen var Valg af en 

ny Bestyrelse.
Som Kandidater til Redaktør

posten var opstillet Paul Plate 
fra II Oy. og Frantz Blatt fra 1 
Gy. Imidlertid nægtede Paul 
Plate straks paa Forhaand at 
modtage eventuelt Valg. Som 
Følge heraf blev Hans Sonder
gaard opstillet i Stedet for Paul 
Plate, skønt han kun nødig gik 
ind derpaa. Ved Afstemning blev 
Sondergaard valgt med 11 Stem
mer mod 9.

Som Ædil var opstillede Poul 
Falck Madsen, samt Dyre Jes
persen, begge fra II Gy. Paa 
Forespørgsel af Pater Meyer, om 
nogen i Forsamlingen vilde fore- 
slaa en anden til Ædil, nævntes 
Leo Christensen. Udfaldet af 
Afstemningen blev, at Leo Chri
stensen valgtes med 13 Stemmer 
mod 8.

Som Kandidat til Sekretærstil
lingen var opstillet Paul Plate.

Man foreslog ogsaa at opstille 
Frantz Blatt. Sidstnævnte blev 
valgt med 14 Stemmer mod 8.

Til Kasserer var opstillet Georg 
Brauner fra I Gy.

Atter blev der opstillet andre 
til dette Embede: Gunnar Grü
ner, Poul Nøhrlind og Poul 
Plate.

Nøhrlind sejrede med 13 Stem
mer mod 7.

Den forrige Annonceagent 
havde faaet et Honorar af 10% 
af Udbyttet; men Formanden op
lyste nu, at Foreningen herefter 
kun kunde give 5% og spurgte 
samtidig, om nogen vilde paa
tage sig Stillingen som Annonce
agent for den Pris. Dyre Auber- 
tin-Jespersen fra II Qy. erklærede 
sig villig til at paatage sig denne 
Stilling, men vel at mærke uden 
Betaling/! Dette Tilbud mod
toges naturligvis under Bravo- 
raab.

»Højen«s Regnskab skulde nu 
have været forelagt Forsamlin
gen; men paa Grund af en yderst 
beklagelig Misforstaaelse var Kas
sereren udeblevet fra Mødet. —

Herefter hævedes Mødet.

Extraordinær
Generalforsamling.

Den 27. ds. blev der indvars
let til en extraordinær General
forsamling, som afholdtes Dagen 
efter, d. 28. ds.
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Anledningen til denne extra- 
ordinære Generalforsamling var, 
at Sondergaard ønskede at bytte 
Stilling med Frantz Blatt, som 
jo var blevet valgt til Sekretær.

Pater Meyer aabnede Mødet. 
Han udtalte, at Hans Sonder
gaard af forskellige Orunde gerne 
vilde afstaa Redaktørembedet til 
Fordel for Frantz Blatt. Denne 
havde nemlig gerne villet mod
tage Stillingen som Redaktør, 
medens Sondergaard kun nødig 
var gaaet ind derpaa.

Pater Meyer mente, at Bladet 
vilde være bedst tjent med at 
blive redigeret af en Redaktør, 
som havde Interesse for sit Em
bede og bad Forsamlingen til
kendegive, om den vilde tillade 
Forandringen. Ved Afstemning 
vedtoges det eenstemmigt, at 
Blatt blev Redaktør, medens Son
dergaard fik hans Stilling som 
Sekretær.

— Samtidig blev Regnskabet 
forelagt paa den extraordinære 
Generalforsamling, hvorefter Mø
det hævedes. Sekretær.

Bidrag
til første Nummer iden nye Aar- 
gang bedes sendt til: Frantz 
Blatt, Stuckenbergsvej, Kongens 
Lyngby, senest den 5. Januar.

—o—

Til Læserne.
Bestillinger paa hele 2. Aar- 

gang bedes indsendt til: Poul 
Nøhrlind, Jægersborg Allé 31 A, 
Charlottenlund.

—o—

Tegn straks Aarsabonnement 
ved at udfylde vedlagte Bestil
lingsseddel og sende den til 
Adressen: Poul Nøhrlind, Jægers
borg Allé 31 A, Charlottenlund.

NB. Hidtidige Abonnenter be
høver dog ikke at indsende oven- 
staaende Bestillingsseddel.

B. W. Vi beklager meget, at 
vi paa Grund af Pladsmangel 
ikke har kunnet optage Deres 
Vers.

Antilaps I. Vi har ikke op
taget Deres Indlæg, og hermed 
bør Diskussionen betragtes som 
afsluttet. Ked.
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Herreekviperingen Ordrupvej 104
Stort Udvalg af fikse Konfirmations-Klædninger.

Herrelingeri & Underbeklædning 
føres paa Lager i stort Udvalg.

Telefon Ordrup 324. N. F. JENSEN.

3 G. STRØMANN, ► 
. Fredensvej 1. Charlottenlund..

Telefon Ordrup 305 - 1492 & 195.
Centralopvarmningsanlæg ►

j og sanitære Installationer. T

N. HINDSHOLM’S
telefon Viktualieforretning telefon
ORDRUP & ORDRUP

240 5, Jægersborg Allé 5. 240
— ------ Varerne bringes overalt.----------—-.

Ordrup Bageri & Conditori
Michael Nielsen. 118, Ordrupvej 118.

Morgenbrød bringes. Telf. Ordr. 135.

i o i ri miiiiiiiiii ru iniuri mim ii i
GØR DERES INDKØB HOS

»HØJENES ANNONCØRER
1 riTTTTTT TTTT-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTI 
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oIdUvarterets 3}tagasiner
Alexis clOrem

llf. Ordrup 40 & 1084 Charlottenlund

Ida & Gustav Krog
Fotografisk Atelier.

Christiansholm, Klampenborg. Lindegaardsvej 39, Charlottenlund. 
Tlf. Ord. 211. Tlf. Ord. 1090.

blader og Sdlms fremUaldes, og Siilledev forstørres for Amatører.

ALBERT MONTY
25, Jægersborg Allé 25 Telf. Ordrup 115.

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

Skotøjs-Reparation A
Jægersborg Allé 54. Telf. Ordrup 1756.

Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer 
bedste Saaler til Skolebrug.

ALB. HOUBORG.
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H. H. DANØ’S Boghandel,
Jægersborg Allé 6. Telf. Ordrup 1156.

ALLE SKOLEBØGER SKOLEMATERIALE /.
Al dansk og fremmed Litteratur, Blade og Tidsskrifter.

HEDDA HALLAGER 
TANDLÆGE 

FREDENSVEJ 48

Skotøjsmagasinet „Bernstorff“,
Jægersborg Allé 33 Telf. Ordrup 533
Stort Lager af godt, moderne Fodtøj.

Ærbødigst MART|N ANDERSEN.

Telf. Ordrup 10. Telf. Ordrup 10.

Wm. Graderts Eftf.,
Knud Orth,

Jægersborg Allé 5
Ekspedition for Kolonial, Vin og Conserves.

IChr. Larsens 1 Kl.s Haandskomageri
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

^Tlf. Ordr. 825. Billigste Priser. Fodtøjet hentes og bringes. Tlf. Ordr. 825.^

TELF. ORDRUP 536 TELF. ORDRUP 536

4 CHR. POULSEN >
< JÆGERSBORG ALLÉ 28 ►

SALG AF PARFÜMERIE BREININGS TOILETARTIKLER.
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Grøntforretningen
50, Fredensvej 50 

anbefaler sig.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
Tlf97°3rd Fredensvej 73 Tlf97T’

Modemagasinet
Lindegaardsvej 40 

anbefales til Sæsonen.............=
Sidste Nyheder i

Hatte, Blomster og Fantasi.

JUL. HANSEN 
<2S> SNEDKERMESTER <5CS> 

LINDEGAARDSVEJ 
11

Husk!
W. PETERSEN’S

Skotøjs-Reparationsværksted
107, Ordrupvej 107.

Oluf Ofielsen 
SKød- og 3læs de-Udsalg. 

Telf. Ordrup 47. 

^Jægers6org f/lllé 23.

86 - ORDRUPVEJ - %
L. Christensen 

anbefaler sig med alt henhørende nnder 

S kotøj s reparation er 
Solidt og billigt.

H. Holm
Jægersborg Allé 6. Tlf. Ordr. 45.

Ægte Haarlemer-Løg 
hjemkomne.

WILLUM IBSEN
SKOMAGERMESTER

15 - LINDEGAARDSVEJ - 15 
1. Kl- Reparationsværksted

Moderate Priser.
■ ■ ..i i.a.:.' . ■ ........  A ".i ■■■;■      -aiiMlUi,. ..mim  

..Den elektriske Rulle“ 
Lindegaardsvej 12 
Telefon Ordrup 685

Specialitet: DÆKKETØJ

• •••••••••••

FRISØRSALON 
Fru Dagmar Olsen, 
Ole Bruunsvej l1.

Tlf. Ord. 419. Tlf. Ord. 419.
• •••••••••••

Rulleforretningen
Jernbanevej 13 

anbefaler sig. 
Rulletøj hentes og bringes.
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Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

S. EBBESEN
MEL 4 GRYN 

Korn & Foderstoffer
Tlf. Ordrup 12 og 512 Tlf. Ordrup 12 og 512

J. P. PETERSEN,
GLARMESTER.

Lindegaardsvej 36. Telf. Ordr. 293.
yilt til faget henhørende.

: Tegner Glasassurance til : 
største og billigste Selskab

Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telf. Ordrup 389.

Leverandør til
Vareiotteriet.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

FRITZ IVERSEN
Ordrupvej 100.
Telf. Ordr. 96.

Stort Udvalg i
JULEGAVER 

til alle Priser.
L_________________________ J

Blomsterforretningen
S „Le J ar di nier“, -gS Jægersborg Allé 6.5 Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri.•p LUDVIG E. BOA.

^4 Moderne Binderi.

Alb. Schimmel,
Skræder.

Lindegaardsvej 10.
Anbefaler sig med alt til Faget 

henhørende.

"vv. T. Ebbesens ÉftT
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.
L_____________ ___________ J

C^r. Christensen,
i 7 £indegaardsvej 17

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

Lingeri-Magasinet
Jægersborg Alié 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.
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BOGBINDERI BOGTRYKKERI
OTTO TELLER
STRANDVEJ 163 (HAVEHUSET) 

  TELEFON; HELRUP 376   

BOGBINDERI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BOGTRYKKERI

18 7, Strandvej 187
Ældste og største Specialforretning i Hellerup.

---------------------;'

Oluf £ange
tandlæge

fjægers6org 31 llé 5. 3elf. Ordr. 56^.

Viktualiehandler L LARSEN
anbefaler sig med 1. Klasses Varer til Julen.

i „SANGUNDERVISNING“ I
Elever modtages i SANG af Æ

& Fru KAREN WREM
i 17, JÆGERSBORG ALLÉ 17 <^s>«2S>«2S> TELF ORDRUP 896

Uddannet ved det kgl. danske Musikkonservatorium.
Elev af kgl. Operasanger Valdemar Lincke
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A. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER /. TOBAKKER CIOARETTER

IMPORT AF ÆGTE HAVANNA-CIOARER
Q Q ved B. ROSENBAUM Q Q 

Jægersborg Allé
lige for Lindegaardsvej. Tlf. Ordrup 717.

Frisørsalon. Fru IDA MØLLER.
Jensløvsvej S a.

Tlf. Ordr. 493.

Spis Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.

VALD. NIELSEN
Jægersborg Allé 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække, 
Bogbærere 

og Fodbolde m. m.

e_________________________________s

GLARMESTER
WALTHER JENSEN

FREDENSVEJ 48. 
- TELEFON 2 5-ORDRUP - 

c--------------------------------------------------

BBBBB^BBSBBBBHBB 
■ E. Hasselholfs ®
® w Cigarforretning og Kiosk -» b
® Lindegaardsvej 9 ■
g Telf. Ordrup 1504. ?

S Stort Udvalg i Cigarer fra Lan- g 
B dets bedste Firmaer. B
^BBBBBBBBBBBBBBBF

4 Vindjakke og Regnfrakke,A samt alle øvrige Beklædningsgenstande,X Alatr osdragter, Jakke og JKordfolktøj,

• Mammod Benklæder9 af blaat Cheviot, Khacki og VindstofA køber man i

A Spej'der Depotet :: Nørregade 14.
® Telefon: Central 318Ö.
$ Alt stærkt og billigt.
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„CHROMSAÄLEN”
Jægersborg Allé 20 leverer vandtætte Saaler

2 å 3 Gange stærkere end almindeligt Læder.

Frugtforretningen „Jægersborg“. Teif. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.

Varerne bringes overalt.
Ærbødigst G. BELLING.

.„UUUlUuu-alllUaiUU.,. '-"lim*..., i

I Telf. Ordrup
16 3 5.

CYKLEFORRETNINGEN
„cCu6al-SKaint<

Telf. Ordrup |

I CHARLES HENRICHSEN, Lindegaardsvej 11. I i CYKLER af eget Fabrikat og alle løse Cykledele I
] PAA LAGER: Grammofoner, Pathefoner, Plader og Stifter m. m. i
' Stort Reparationsværksted for Cykler, Symaskiner og Grammaphoner. 'I Alt Arbejde udføres solidt og godt. i

...vi«' ■ - 'ii«i:iini—«iiirø'"' '*,ii irti|t*r,"nfflii>1 ~ winw inaiii’"' a*<>irunn»<.... '■«mm........ ■ •’-nianrin’—.............. .........

Charlottenlund Smørforsyninø
Telf. Ordrup 267 :. Lindegaardsvej 21 /. Telf. Ordrup 267
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Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
:: Fredensvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 3’/3 “I« P- a. paa almindel. Vilkaar. 

4 % P- a- Paa længere Opsigelse.

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

Udbetaling kan ske ved Check 
3% 7»

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

gUUST Indbetaling af Skatter.

O Jægersborg Allé O VinrfA Ruflim Jægersborg Allé Q J Tlf. Ordr. 1186 J V IggD Dj I Ulli J Tlf. Ordr. 1186
CYKLEFCKRETKIJiG

Jægersborg AIJé’s Mejeri
anbefaler sig til de ærede Forbrugere af

Mælk, Fløde, Smør og Is.
Friske Varer. Fineste Kvalitet.

Butik: Jægersborg Allé 30. Telf. Ordrup 37.

Filialer: Strandvejen 136. Telf. Hellerup 1577.
Gjentoftegade 23. Telf. Gjentofte 507.
Bernstorffvej 127. Telf. Hellerup 1987.
Hyldegaardsvej 7. Telf. (opgives senere).

■rum mmminimm1i11ii r iii1 n
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