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:HBJEN:
NR. 10 LØRDAG D. 20. DECEMBER 1919 3. AARG.

JUL.

Pjen lyse Sommer var forbi, 
L Aaret hældede. Aarets Aften, 
Høsten, sænkede sig over alt 
Jorderige. Dagen skred under, og 
Natten stundede til.

Det er Nat. Det er Vinter —
Men i Mørket rinder Lys op, 

Saa underfuldt er dette Lys, at 
dets Glans er bleven set og for
kyndt længe før dets Opgang. 
Det er Frelsens Lys; Kristi Lys.

Tusinde Aar før den skønne 
Stjerne randt af Øst, blev den 
set og varslet af Profeten: »Jeg 
ser ham, men ikke nu, jeg skuer 
ham, men ikke nær. En Stjerne 
vil oprinde af Jakob, en Krist 
vil opstaa af Israel.« — Syv Sek
ler før Betlehemsstjernen lyste 
paa de tre vises Vej, blev det 
store Under forudsagt: »Se, Jom
fruen skal undfange og føde en 
Søn.«

»— Den mørke Stald skal være 
mit Hjertes Frydéslot«.

For to Tusinde Aar siden er 
Lyset runden. Det straaler nu 
over den ganske Verden. Ogsaa 
det blev forudforkyndt af den 
sidste Profet, to Hundrede Aar 
før Lyset randt: »Thi se, fra So
lens Opgang til dens Nedgang 
skal mit Navn vorde stort iblandt 
Hedningefolkene.«

Nu fejres der Jul fra Solens 
Opgang og til dens Nedgang. 
Det er ikke den gamle hedenske 
Julefest — Solhvervsfesten; det 
er Weihnachten — den hellige 
Nat; det er Christmas — Krist- 
messe. »Julen er kommen med 
Solhverv for Hjerterne bange.« 
Den hvide Krist er kommen til 
Folkeslagene, til Individerne, med 
Liv og Lys, med Fred og Fryd.

Himmel ogjord, den krænkede 
Himmel og den brødefulde Jord, 
har mødt hinanden i Forsonin
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gens Kys, gennem Betlehem, 
gennem Guds Moder —

Vi vil tænde Glædens Fakkel 
i vort Hjerte og fejre Frelserens 
Fødsel i vort Hjertes Vraa.

»Mit Hjerte altiå vanker
i Jesu Føderum.
Did samles mine Tanker
i deres Hovedsum;
der er min Længsel hjemme, 
der har min Tro sin Skat, 
jeg kan dig aldrig glemme, 
du søde Julenat.«

Arne Skjelsø,

Det svundne Aar.
Aarsskiftet staar for Døren.
Naar vi ser ud over den vide 

Verden, vil vi finde, at Aaret 1919 
ikke har svaret til de store For
ventninger, det blev hilst med. 
For de fleste Mennesker har det 
bragt lidet mere end de nærmest 
foregaaende Aar. Den virkelige 
Fred, som man nu i fem Aar 
har sukket efter og bedt om over 
den hele jord, udeblev ogsaa i 
1919. Den eneste, den samme 
Længsel, der har besjælet de 
uendelige Menneskemasser, vil 
den mon blive udløst næste Aar?

Men der er en lille Plet paa 
Kloden, hvor det ser lysere ud 
end nogensinde. Og det er Dan
mark, vort Fædreland. Der blus
ser Haabet som aldrig før, skønt 
Julen 1919 ikke skulde blive den 
første, da alle dets Sønner sam
ledes til Højtid ved det gamle 

Fædrehjems Arne. Lad os ønske 
og haabe, at den næste Jul maa 
bringe det, som saa mange har 
viet deres bedste Kræfter, og 
som de har lidt og ladt deres 
Liv for.

* * *

Efter saaledes oppe fra Højen 
at have vendt Blikket ud over 
vor sædvanlige Synskreds vil vi 
se tilbage paa vor egen, paa 
Højboernes Virksomhed i det 
forløbne Aar. Nu først, da vi 
har prøvet Sorg og Sygdom, 
ved vi tilfulde at skatte et saa 
veisignelsesrigt Arbejdsaar, som 
1919 har 'været. Give Gud, at 
vi ogsaa i Fremtiden under de 
samme gunstige Forhold maa 
kunne arbejde i og derved for 
vor Skole.

Vi lader Læserne bedømme, 
hvordan vi har røgtet vor Op
gave i »Højenes Tjeneste. Da 
denne nu gaar over i andre 
Hænder, vil vi udtrykke vor bed
ste Tak over for vore Medarbej
dere og alle dem, der ved at ud
brede og paa anden Maade at 
virke for Bladet har lettet vort 
Arbejde. En særlig Tak retter 
vi til Hr. Chr. Nøhrlind for de 
talrige Klichéer, han har givet os. 
Det er vort Ønske og vor Tro, 
at den ny Redaktion vil opfylde 
sine Pligter med samme Lyst 
som vi, og at det udmærkede 
Forhold mellem Medarbejderne 
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og Redaktionen i 1919 vil blive 
uforandret næste Aar.

Skolebladet »Højenes Redaktion 
for 1919.

Med faß for det svundne 
Star Geder vi vore fæsere mod
tage Ønsket om en

glædelig £Jul!
v3Cøjen" sJledak.- S/SUspedition

St. Andreas-Festen.

Var Andreas-Festen fuldt vel
lykket i Aar? Sikkert alle 

er enige om, at det var en An- 

Trappegangen var der Feststem
ning.

Præcis Kl. 53/4 løftede Manden 
for det hele, Frater Stäuble, sin 
Taktstok og Hornorkestret ind
ledede med »Schäfers Sonntagsl- 
lied«, som kunde have været 
pompøs.

Og nu kan der nævnes Navne 
i lange Baner. Poul Plate spil
lede en Gavotte for Klaver, der 
var pompøs, baade paa Papir og 
i Udførelse. Sangkoret under 
Hr. Jørgensens Ledelse leverede 
ikke et firstemmigt Brøl, men let 
og nydeligt »Brudefærden i Har-

dreas-Fest efter gode gamle Me
toder.

»Højen« havde udfoldet en 
storstilet og indbringende Re
klamevirksomhed, beskærfede 
Marskaller solgte det uundvær
lige Program, gamle Elever klum
pede sig sammen i smaa genken
dende Klynger — allerede paa

A. Walter Poulsen, fot. 

danger« og stort og prægtigt 
»Morgensang af Elverskud«. 
Torkild Krumbak deklamerede 
sikkert og med Fynd Mester Ole 
Vind, og Poul Falck Madsen 
udførte smukt til Poul Plates 
Akkompagnement 1. Del og Ro
mancen — som nogle opfattede 
som Ekstranummer — af Gades 
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Sonate i b-Dur. — Saa kom 
endelig Børnekomedien »Den lille 
Hornblæser«, som samtlige smaa 
Drenge trippede saa længsels
fuldt efter.

Nu bliver det vanskeligt med 
Adjektiverne! Carlo Madsen i 
Hovedrollen spillede fikst og for
nøjeligt og røbede Talent. R 
Klinkhart aabenbarede komiske 
Evner, og det bedste, jeg kan 
sige om Mogens Brandt, er, at 
han var simpelthen sød. Den 
beskæggede Lods kunde være 
stolt af sin nuttede Kone og hun 
af sin tapre Mand. Som dekla
merende Valkyrie i Aabenbarings- 
belysning fungerede endelig R. 
Rasmussen. Men Aftenens clou 
var dog Dyre Jespersens Solo
sange af Bellmans Sange; han 
var simpelthen storartet. Og som 
den samme Dyre Jespersen har 
gemt paa sit Talent; men han 
havde saa sandt da ikke gravet 
det ned i Jorden!

Foruden Dyrejespersens Solo
sange udfyldtes Mellemakterne 
af Korsange og et Nummer af 
Hornorkestret; men Tiden var 
knap, og de sidste Numre lød 
lidt forceret. Endelig spillede 
Poul Plate »Sonate pathétique«s 
første Sats langt bedre end man 
skulde vente sig det paa Orund 
af Flyglet, der næppe egner sig 
til Beethovens Musik.

Hornorkestret afsluttede med 
»Gustav Adolfs Festmarch«, og 
Publikum forlod Salen.

Jo, Andreas-Festen 1919 var 
vellykket, og derfor takker vi 
først og fremmest Frater Stäuble, 
der har arrangeret det hele, men 
ikke mindre Dyre Jsspersen, som 
vi haaber at høre mere af ved 
en anden Lejlighed.

Bemærkelsesværdigt var, at der 
var mange gamle Elever til Stede. 
Skolen kan være stolt af stadig 
at se de gamle Ansigter og have 
fast Forbindelse med sine »gamle 
Drenge«. Emu Fr.

* * *

Hvordan en fra 3. F. „refere
rede“ hjem om Andreasfesten!

Jeg har det godt, og jeg haaber, at 
i ogsaa har det godt. Den lille Horn
blæser var en god Komedie, først spil
lede de paa Trompeter og Horn; saa 
sang de. Det var vores Sanglærer, der 
dirigerede, saa var der en der spillede 
paa Klaver, saa var der en næsten 
voksen Mand. (Du er altsaa ikke helt 
voksen endnu, Dyre! — Red.) Jeg 
tror han var Student der gik i Skole 
her paa Skolen, han sang, saa rullede 
Tæppet op. og en Dreng söm saa ud 
som om han var en Mand sang en 
sang. (Knud Rehermann saa altsaa kun 
ud som en Mand, skønt han havde 
Skæg paa! — Red.), saa kom det samme 
om igen, og saa kom Komedien. Hils 
Bedstemoder fra mig, det gaar godt i 
Skolen. * * *

Da der forleden Dag skulde være 
Møde i »Højen«, var der meget hen
sigtsmæssigt foruden Seddelen i Ram
men ogsaa heftet én op i de Gange, 
hvor II og III Gy holder til. Et stort 
Barn fra 3. Oy — og deri ligger Skan
dalen — havde saa moret sig med at 
skrive »Aflyst« samt nogle fjollede Be
mærkninger under Opslaget. Den be
klagelige Følge af denne ganske vist 
harmløse, men dumme Spøg: 3—4 Med
lemmer, der ellers var kommet til Mø
det, udeblev, da de kun havde faaet 
Øje paa »Aflyst«.
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For Eftertiden maa Bekendtgørelser 
af Møder altsaa sættes fast under Lof
tet! * *

Ægteskab.
En Mand, som foruden et Pengeskab, 

et Klædeskab, et Bogskab, et Glasskab 
og et Madskab har den Egenskab, at 
han sætter Troskab langt højere end 
Ondskab, Galskab og Fuldskab, ønsker 
at stifte Bekendtskab for senere Ægte
skab med en Dame, der kan gøre sig 
i et godt Selskab.

Hun skal helst medtage Sølvtøjsskab 
og Linnedskab, maa ikke sætte Fjend
skab mellem sit Mandskab, men altid 
sørge for Folkenes indbyrdes Venskab. 
Morskab frabedes. Billet mrkt. »Aman
dus 6983« modtager dette Blads Eks
pedition.

Der er næppe nogen, der i den 
sidste Tid har været ivrigere i I 

»Højen«s Tjeneste end Lille-Jensen. f 
Efter Forlydende skal denne Iver have ! 

været saa stor, at han har slaaet af 
paa Lektierne. I det følgende skal vi 
omtale hans Fortjenester ved at skaffe 
Annoncer og ved at agitere for »Højen« 
under Andreas-Festen.

Alt har sin Aarsag — ogsaa Lille-Jen- 
sens Iver og Interesse for »Højen«. Og 
da der i det ovenfor afbildede Subjekt lig
ger noget af et Handelsgeni, er det ikke 
hellig Iver for at støtte Skolebladet, 
der jo skal hæve det aandelige Niveau 
paa Kollegiet og saaledes næppe kæm
per for samme Maal som Lille-Jensen, 
der har bevæget ham til at skaffe os 
henved en halv Snes Annoncer. Nej, 
vor ypperlige Støtte havde et langt 
ædlere Motiv, nemlig den Lommebog 
for Skoleelever, der vinkede som Be
lønning. Skønt den i og for sig ikke 
var bestemt for Annoncerne, kan han 
dog afhente den paa Redaktionen 
Lille-Jensens Eksempel være altsaa til 
Opbyggelse og Efterlignelse for kom

mende Slægter.
Heller ikke ved Andreas-Festen 

var han uvirksom. »Højen« tjente 
ganske vist den Aften, men Lille- 
Jensen tjente ikke meget mindre, 
idet han solgte enkelte Numre af 
»Højen« for 1 Kr. og ædelmodigt 
overlod os de fastsatte 15 Øre. — 
Der findes ogsaa andre vindskibe- 
lige Fyre inden for Kollegiets Mure, 
blandt disse er

Poul Lachmann, 
der ved Andreas-Festen var Lille- 
Jensen en slem Konkurrent. Han 
tjente endnu mere end denne og 
fik solgt saa meget, at han foruden 
at kunne afbetale en lille privat 
Gæld paa 3 Kr. kunde notere et 
samlet Overskud paa et Par Kroner. 
Gør ham det efter!

I skal begge to have særlig Tak, 
fordi I har arbejdet i >Højen«s Tjeneste 
mere end mange, for hvilke det havde 
ligget nærmere. Vær vis paa, at 
»Højen« ikke saa snart skal glemme jer
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Snap-shots 1919.

Ingv. Mikkelsen, fot.

T AD mig knytte nogle anerken- 
dende Ord til den Person, 

det første og bedste Snap-shot 
fremstiller. Det er Arne Bene
dikt Felix Skjelsø, Foreningen 
»Højen«s ypperlige Formand og 
Bladets meget virksomme Redak
tionssekretær.

Naar jeg bringer til Læsernes 
Kundskab, at Skjelsø er frisk 
importeret fra Norge (udtal ikke 
»Norje«), Kæmpers Fødeland, da 
vil de næppe forundre sig over, 
at han midt i Vinterkulden fær
des uden Overtøj (se Billedet). 
Som norsk Kæmpe drikker Skjelsø 
i første Frikvarter Mjød(-Malt- 
Ekstrakt) i saa store Kvantiteter, 
at hans Hjerne undertiden midt 
om Dagen er fuldstændig om- 
taaget. Men et lille Blund i en 
Græsktime e. 1. er tilstrækkelig 
til at jage Rusen paa Flugt og 
give Kæmpen fornyet Kraft til 
at arbejde i »Højen«s Tjeneste 
og for Resten ogsaa i Skolen. 
Det Arbejde, Skjelsø udretter for 

»Højen« strækker sig ogsaa ud 
over Danmarks Grænser. Som 
den Patriot Skjelsø er — han vil 
saaledes for at bevare sit Norsk 
uforvansket tale udelukkende 
Norsk i Skolen, ogsaa i Dansk
timerne; som norsk Kæmpe el
sker han Oldnorsk, sit Moders- 
maal, og især glider oldnorske 
Adjektiver ned i ham som Smør; 
hans Morskabslæsning er paa 
Landsmaal — har han nemlig 
ogsaa forsøgt at berige sit her
lige Fædreland med de aandelige 
Skatte, »Højen«, Danmarks bed
ste Blad, indeholder. Dette For
søg er langt fra blevet uden Re
sultat, idet »Højen« har mere end 
een Abonnent i Norges dannede 
Kredse. Dersom Udviklingen i 
saa Henseende fortsætter i det 
af Skjelsø angivne Spor, vil man 
om nogle Aar i Oslos fine Ho
teller finde »Højen« jævnsides 
med udenlandske Blade som Ti
mes, Berliner Tageszeitung, Wie
ner Neue Freie Presse osv.

Saa meget om Skjelsøs store 
Arbejde for Bladet. Om hans 
Fortjeneste af Foreningen maa 
det være nok at nævne, at han 
har bragt den paa Fode igen — 
en saare vanskelig Præstation. 
Jeg kunde, dersom Pladsen tillod 
det, fortabe mig i Lovtaler over 
den staute, norske Fjeldgubbe. 
Lad mig blot endnu fremføre et 
lille pudsigt Træk af Skjelsøs 
Patriotisme: Hvergang han i 
Naturkundskabstimerne opholder 
sig i Museet føler han ømt paa 
de Sten, der hidrører fra de nor
ske Fjælde. Taarerne staar i 
hans Øjne af Hjemlængsel, saa 
saare han ser et Stykke af sin 
fædrene Jord.
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H. H. DANA* bqgHANDEL
JÆGERSBORG ALLÉ 6 (HJ. AF FREDENSVEJ).

Alle Skolebøger. - Skolemateriel.

Jeg haaber, at Læserne — saa- 
ledes som det var min Hensigt 
— ved disse smaa Brudstykker 
af Skjelsøs Liv her paa Kollegiet 
og ved at læse lidt mellem Li

Til venstre: 
Leudesdorff 

tilbage fra 
Estland.

Til højre:
Hr. Jørgen- 

sengaarMor- 
gentur paa 
Pladsen.

nierne vil have faaet det rette 
Billede af denne vor Forenings 
og vort Blads ypperste Støtte.

FranZ Blatt.

g- g- g- g- g- g- for

Foreningen „Højen“.
Januar—Februar—Marts 1920.

Datum Foredragsholder Emne
19. Januar Sv. A. Petersen C. Hostrup
2. Februar Luja Bølling Særskole og Fællesskole
1. Marts Arne Skjelsø H. Ibsens Ungdom og første Digtning

15. — Emil Frederiksen Henrik Ibsen (Fortsættelse 1)
29. — — II)
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Osramlampe R. SchlÖth, Osramlampe
auf. Installatør.

41, Ordrupvej 41

Osramlampe TdH- Ordrup 490. Osramlampe

Oluf £ange
Tandlæge

jægers 6or g Sillé 5. ^elf. Ordr. 564.

Ny Bog! Ny Bog!

W. T. Ebbesens Eftf
1. Kl.s Kød- og 

Flæskeudsalg
109, Ordrupvej 109 

Telf. Ordrup 98.

GUNNAR JØRGENSEN:

„FRIE FUGLE —”
Ny Bog! Ny Oogl

VALD. NIELSEN“
Jægersborg Alle 6, 

prima Solinger Lommeknive, Dolke, 
Portemonnæer,

Rygsække,
Bogbærere

og Fodbolde m. m.

Lingeri-Magasinet •
(NANNA JESPERSEN)

Jægersborg Allé 23 Telf. Ordr. 1179

Bluser, Kraver, Silkebaand.

L Skotøjs-Baparation å
Jægersborg Allé 54- Telf. Ordrup 1756.

Mit store Lager af stærkt Materiale garanterer
A.’V bedste Saaler til Skolebrug,

ALB. HOUBORG.



»HØJEN« 153

Af Rigmor Petersens 
Stilebog.

(Meddelt ved H. B.)

Matrosen.
En Gendfortælling af Kristan Hventer.

Der var en gang en Matrods 
og han steg i Land hved Tolv- 
baaden og hans Haard var ble
vet saa vide af Sorg over at han 
ikke havde været nede ved Stran
den saa længe og han hade hel
der ikke, set at Byen var faldet 
omkul for skæbbenen ham havde 
fra hjemmet kaldt langt bordt til 
fremmede Lande, og han stod 
og saa saa Vred ud, for han 
hade saadan nogen Sorte Øjne 
og Haanden paa Barmen, fordi 
at der ikke var nogn Svaner i 
Svanereden, for de var vel Vin
ter saa der var nogn der havde 
taed dem bordt lisom ude hved 
Pævlingesøen hvor jeg har set 
at de fanger dem værd Efteraar for 
at de ikke skal frysse dem ihjeld. 
Ogsaa tøred han sit Skæg med 
sit Lommetørkle, og hans Taarer 
de var saa varme at de Brændte 
ham paa Kinderne og hans Hæn
der de sitrede, og han stod og 
var lige hved, og Rive sin egen 
gamle Bejede Hat i-tu. Og han 
spore Folk om de ikke hveste 
vor alle Svarerne var blevet af 

og han fortalte dem at de kunne 
kenne dem paa, at derres Brøster 
var af Egeplanker med smaa 
Danebrogsfamer paa og at de 
havde glemt den gamle sang med 
Jublene Toner for nu skød de 
med Kanoner. Men jeg tror nu 
at han var fuld for han hade 
Drokket en skaal bitter, og den 
var enda iskænket til bredfuldt 
Maal og de kunne han vist ikke 
Taale for saa trode han at hans 
Jærte skulle breste. Og da han 
nu skulle sove Russen ud, saa 
frøs han og saa sa han til sine 
Kammerater at de skule svøjbe 
ham ind i en Fane og fortøje 
ham for at han ikke skulle ruide 
i Vandet. Og saa saa han at den 
store Baadsmand Småt nok ville 
vægge ham naar han væggede 
de døde og han trode nok at 
han ville blive glad hved at se 
ham og kalde ham en gammel 
Ørn og sige at han skulle gaa 
lit ned i Kahytten til sin Herres 
Qlæde og saa trode han nok at 
han ville møde Vessel, Hjul og 
Rud og en Mand med eet Øje. 
Men saa hade han talt sig træt, 
og de trode at han falt i Tanker 
men da de saa paa ham opda
gede de at han var død og at 
den var saa let, og de tænkte 
nok at de var fordi at hans Hode 
laa paa et Anger.

HOLGER FREDERIKSEN
FOTOGRAFISKE ARTIKLER

Ordrupvej 100. — — Telefon Ordrup 710.
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oId^varterets Magasiner
Sllexis 'LOvem

Tlf. Ordrup 40 G- 1084 Charlottenlund

Chr. Larsens i Kl.s Haandskomageri
Ole Bruunsvej 3 (Kælderen) Hj. af Jægersborg Allé

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

Salg »g Udlejning
Betalt Leje af g aar ved Køb 
fra Købesummen.

TELF. 63 04 og 10024

ROYAL benyttes bl. a. af:

Den danske Landmandsbank. Skandinavia—Amerika Linien. Mini
sterierne. Nævnene. Danske Gen. Magnus Swenson. G. K. Hansen. 
Laane- & Diskontobanken. Gyldendal. Statsgældskontoret, Finans- 
hovedkassen. Grän og Witsche. Industriraadet. Vaeum Oil. Orient. 
National Gity Bank. Orlogsværftet. LIafnia. Nordisk Brandforsikr. 
Nord. Ulykkesforsikring. Børsen. Fournais----------------------------------
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Det er med Sorg i Hu, af jeg 
tager Pennen i min Haand 

for at sige nogle Ord om min 
Forgænger i Redaktørembedet, 
om Casimir Jaworski, hvem oven- 
staaende Tegning forsøger at 
ligne. Jeg vil ikke give mig af 
med at fremhæve Mandens even
tuelle legemlige Fortrin og Ska
vanker, da jeg er en personlig 
Modstander af saa nærgaaende 
at behandle en Medskabning, 
der tilmed er min fhv. Kollega.

Jeg beklager dybt at maatte be
lyse Casimirs Forhold til »Højen«, 
baade til Foreningen og til Bla
det. Det er en sørgelig Kends
gerning, at Foreningen kun een 
eneste Gang i det forløbne Aar 
har nydt Fornøjelsen af at se 
Casimirs mørke, mystiske Skik
kelse ved sine Sammenkomster. 
Enhver vil ogsaa indrømme mig, 
at det er haardt at skulde rejse 
en Anklage mod et saa grund
hæderligt og rettænkende Menne
ske som det, der i forrige Jule
nummer skev de Linier: »Lad 
det være os en Æressag at være 
i Besiddelse af et Skoleorgan, 
som bæres oppe af almindelig 
Interesse«.

Hvorvidt Casimir har haft In

teresse for Fortsættelsen af det 
Arbejde, han en Tid lang havde 
viet sine bedste Kræfter, vil jeg 
lade uberørt. Jeg holder mig 
kun til Fakta: Redaktionen har 
i hele det forløbne Aar ikke 
modtaget saa meget som een Ar
tikel af en Medarbejder, der vilde 
have haft baade en øvet Pen og 
rigelig Erfaring. Sagen er alt for 
sørgelig til at blive end mere 
uddybet. Thi Casimir har to 
Fæller, der er lige saa slemme 
som han selv, omend vi ikke har 
det sort paa hvidt, at det er dem 
en Æressag at have et Skoleblad, 
der bæres oppe af almindelig 
Interesse.

Mod disse tre Syndere, der er 
blottet for ethvert Forsvar, rejser 
jeg en højtidelig Anklage for 
»Højenes Læsere.

Skønt det er mit oprigtige 
Ønske, at Bladet ogsaa næste 
Aar vil kunne beslaa uden disse 
Herrers Hjælp, vilde det glæde 
mig mindst lige saa meget, om 
de ikke var for blaserte til at 
tage sig disse Linier ad notam.

Dette er rent Sprog og sandt 
Sprog. Vi har ingenlunde Ca
simir & Co.s Artikler behov, men 
det er en Skam, at saa mange 
ikke rigtig lever Livet med her
oppe paa Højen af dem, der om 
en stakket Stund skal forlade 
den som Studenter.

Franz Blatt.

Sammenpluk.
Historielæreren-. Naa Thomsen, kan De 

saa sige mig, naar Stavnsbaandet 
blev ophævet?
Intet Svar.

Læreren (med stigende Røst): Thom
sen, det er Dem, jeg taler till
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Thomsen vaagner, men svarer mærk
værdig nok ikke.

Læreren-, Thomsen, De maa gerne læse 
lidt bedre paa Deres Historie.

Thomsen (søvnigt); Det gør jeg ogsaa!
Læreren-, De andre maa gerne markere. 

Alle Fingrene ryger i Vejret.
Læreren: Naturligvis kun dem, der ved 

det!
Et betydeligt Antal Fingre forsvinder, 
deriblandt Bøllings.

Læreren: Ved De det virkelig ikke, 
Bølling?

Bølling: Jo-o.
Læreren: Hvorfor markerer De da ikke?
Bølling: Fordi jeg har el markeret An

sigt; jeg troede det kunde gøre det!
Læreren: Grüner, det forekommer mig, 

De rider en mager Kæphest!
Qriiner-, Ja, Hestefoder er dyrt for Ti

den!
Det ringer. Tæppet gaar ned.

Geijer.

H. Bæk: Erik O ustaf Oeijer. Et 
Livsbillede (Aschehoug. 220 S.).

Nogle af de ældste Elever 
havde vist i længere Tid med 
Spænding ventet paa Hr. Bæks 
Bog om Oeijer.

Endelig kom den, og hvem 
der maaske allerede har læst den, 

vil have genkendt Forfatteren Hr. 
Bæk, nøjagtigt som han er i 
Skoletimerne: klar, præcis, af 
hverken flere eller færre Ord end 
nødvendigt.

Hr. Bæk giver ikke sin Bog 
ud for et Førstehaandsarbejde; 
den skal blot »søge at give en 
let læst og nogenlunde kort 
Skildring af denne mærkelige 
Mand, der ikke synes at være 
meget kendt i Danmark. Sine 
Læsere har Forf. særlig tænkt at 
kunne finde blandt dansk Ung
dom.«-

Og sandelig — den unge 
Mand, der har den rette Inter
esse for ’ Litteratur og Historie, 
vil sikkert blive begejstret ved 
Oeijers prægtige Skikkelse.

- - Helstøbt, mandig og kær
nefuld som Oeijer selv var — 
saaledes er ogsaa det Livsbillede, 
som Hr. Bæk giver os.

Før kendte vi kun Oeijer gen
nem Litteraturhistorien og gen
nem Hr. Bæks begejstrede Om
tale af ham, naar vi i Svensk
bogen læste »Odalbonden« eller 
»Vikingen«.

Nu har vi et fuldttonende Bil
lede af denne Sveriges største 
Mand, et Billede, der paa mere 
end een Maade har Bud til dansk 
og ikke mindst til kollegiansk 
Ungdom. £. F.

ffIda & Gustav Krog l
Fotografisk Atelier.

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

LP lader og 3-ilms fremkaldes, og Stilleder forstørres for Flmatører.
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Julius Simonsen
1. Kl.s Skotøjsmagasin.

Jægersborg Allé 6. 
Telt. Ordrup 389.

Leverandør til
Varelotteriet.

Brugsforeningen 
for Ordrup og Omegn 
™9?3rd Fredensvej 73 T,f97o3rd-

Oluf Olie Isen 
'SKød- og Ælæ s He-Udsalg, 

“telf. Ordrup 47.

ffægers6org SUle 23.

Uhre, Briller, Pincenez, 
Lager af alle Sorter Uhre. Ældste 
Uhrmagerforretning i Charlotten 
lund, Største Garanti. Reparationer 

rimelige Priser.
P. J. HYLLEHOLT,
Uhr- og Instrumentmager, 

Jægersborg Alle 20. Tlf. Ordrup 425.

TORVEHALLEN
Jægersborg Allé 5 
Telef. Ordrup 515.

Anbefaler sig til det ærede Publikum 
med daglig friske 

Grøntsager og Delikatesser.
VARERNE BRINGES OVERALT.

Avertér i „Højen“

^4 
^4 
#4

Blomsterforretningen 
„Le Jardinier“, 
Jægersborg Allé 6. 
Telef. Ordrup 83.

Udsalg fra 
Teglgaardens Handelsgartneri. 

LUDVIG E. BOA.
= Moderne Binderi. =

Cigavfort einingen

- ULy Ideg aardsvej 4.
Udvahi af

fine J U L EG A V r !i
og gode CIGARER

N. P. POULSEN
Hjemmelavet Paalæg 

L Klasses Flæsk

37 f^edemsvej 37

GJENTOFTE BOGHANDEL 
TELEFON 147 

BØOER :: PAPIR

FOTOGRAFISKE ARTIKLER

g Ta r m e s t e~r
WALTHER JENSEN 

FREDENSVEJ 48. 
- TELEFON 2 5 ORDRUP — 

g ------------ o

Chr. W. Rasmussen 
Købmandshandel 
Fredensvej 37 x Tlf. Ordr. 72
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Thomseniana.

Motto: Man skal ikke skue Hunden 
paa Haarene.

TAet er nu lx/2 Aar siden den 
U Personlighed, hvis Træk her 
er foreviget, gjorde sin Entré her 
oppe og med sin bebrillede Næse 
betraadte Kollegiets Spisesal. 
Hans værdige Ydre og alvors
fulde Mine vakte almindelig Op
sigt ved Bordene. Disse Ting 
tilligemed det noget livsfjerne 
Blik bag Brillerne lod en ane en 
sjælden og betydelig Personlig
hed bag det beherskede, noget 
indesluttede Væsen. Man led
sagede ham derfor med beun
drende Blikke, medens han be
vægede sig over Gulvet. Thi 
alle, baade store og smaa, for
modede, at han var en »Profes
sor« — altsaa meget lærd og 
meget flittig. Og det skulde sy
nes med Rette.

Men ingen af Delene er Til

fældet. Med Skam at sige, saa 
har vi ladet os dupere af hans i 
sig selv fordybede Væsen og 
hans Briller. Vi har kun een 
Undskyldning: at en Del af Skam
men falder paa — Thomsen. 
Dog, paa eet Omraade er han 
en Autoritet: Sporvognsordnin
gens. Men Thomsen er altsaa 
ikke meget lærd. Tyngdepunk
tet i hans Begavelse ligger andet
steds.

Hans Anlæg og Egenskaber 
spænder imidlertid over flere Fel
ter. En meget fremragende Egen
skab hos ham er en usædvanlig 
stor Træghed — et Karaktertræk, 
som man har genfundet hos 
flere Tæge- og Sneglearter. Til 
nærmere Belysning af denne Side 
i Thomsens Sjæl, der er trekan
tet, vil vi anføre, at han har for-' 
bavset Verden med to Gange at 
komme præcis om Morgenen. 
Desuden ynder han i Skolen at 
indtage en ubevægelig liggende 
Stilling.

En anden Side af hans Karak
ter er den utrolige Tungeraphed 
i Skolen; Ordene triller ud af 
hans Mund som Ærter af en 
Sæk, og Knæveren gaar som en 
Peberkværn, ja, han overgaar 
endog den tungerappeste i 3. G. 
Kun i Dansktimerne iagttager 
Thomsen en haardnakket Tavs
hed; om det er af Interesse for 
Dansklæreren eller for Oldnorsk 
vides ikke med Sikkerhed.

Vi vil tilsidst skarpt belyse 
denne Personligheds mest frem
ragende Egenskab og den mest 
fremherskende Side af hans Ka
rakter: Han har kun een Liden
skab, den er noksom bekendt. 
Lad det straks være sagt: hans 
Livret er Pandekager. Naar han 
svælger Pandekager, lukker han
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BRODERI
V. PETERSEN

FREDERIKSBORGG. 25
TELF. BYEN 1976 Y

Husk den nye ~ °""' 
Cykleforretning, 

der er aabnet

120, Ordrup vej 120
vis a vis Lindegaardsvej.

1, K1.S Reparationsværksted.

Volmer Matiassen
Bernstorffsvej 100

Kolonialhandel.

Sparekassen for Xjøbenhavn og Omegn.
(Stiftet 1820)

Charlottenlund Afdeling,
” Frød g nsvej 1. ::

Aabent 9—3, Lørdag 9—2 samt Fredag Aften 6—8.
Renten er 3’/s °/o 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% %

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

ggH" Indbetaling af Skatter.
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Øjnene som Hønen, naar den 1 
synker Vand. Hvis man ikke 
daglig var sammen med Thom
sen, men kun havde Lejlighed 
til at bivaane eet af hans Maal- 
tider, skulde man tro, at han 
ligesom Slangen tog Næring’ til 
sig for længere Tid ad Gangen.

Vi har nu tilstrækkelig belyst 
de tre Sider i Thomsens Karak
ter; men vi vilde gøre denne 
Personlighed Uret, hvis vi her 
lagde Pennen ned. Han har og
saa en god Forstand og et godt 
Hjerte. M. H. t. den første, saa 
hænder det, at hans Hjerne slaar 
Klik, som fornylig, da han vilde 
studere under bengalsk Belysning. 
Hermed er ikke sagt, at Thom
sen, hver Gang hans Hjerne 
bakker, anstiller Studier i rødt 
og grønt. Thomsens Hjerte er 
første Klasses; det handler godt 
mod alle, undtagen mod sig selv 
og de smaa.

Moral: Thomsen, Thomsen, i 
denke d’ran, was aus dir noch 
werden kann.

Sidekammerat.

FORENINGEN

Generalforsamlingen d. 3. Decbr. 1919. I
Til den aarlige Generalforsamling, । 

der efter Lovene skulde have været 1 
holdt i November, hvilket imidlertid af 
flere Aarsager var umuligt, var mødt , 
26 af Foreningens Medlemmer. Besty- [ 
reisen fremsatte en Del Forslag, som 
alle vedtoges næsten uden Diskussion, i

Dagsordenen havde 5 Punkter.
1. Oplæsning af Lovene. Efor, P. 1 

Meyer, tilføjede, at Lovene vil blive trykt 
som Særtryk.

2. Formandens Beretning om Aarets • 
Arbejde. 1 Aarets Løb har der været 3 j 
Møder med Diskussion og 5 uden Dis
kussion samt 2 Generalforsamlinger.

3. Regnskabets Fremlæggelse. Regn
skabet anerkendtes af Forsamlingen at 
være i Orden. Bladets Kassebeholdning 

var 45,71 Kr, Der har hidtil været en 
Kasse for Bladet og en Kasse for For
eningen; Eforen udtalte, at denne Ad
skillelse ikke er paabudt ved nogen Lov, 
og foreslog at slaa Regnskaberne sam
men Dette vedtoges enstemmigt.

Forsamlingen vedtog derpaa en For
andring af § 11 i »Højenes Love. Pa- 
grafen hedder nu; Bestyrelsen er nødt 
til at supplere"*sig med en Annonce
agent og en Redaktionssekretær, som 
begge har Adgang til og kan kaldes til 
Bestyrelsesmøderne.

Det paataltes, at Annonceagenten 
ikke binde være fra Mellemskolen ; men 
for Tiden er ingen i Gymnasiet villig 
til at paatage sig en Annonceagents 
Arbejde, og Spørgsmaalet har ogsaa 
kun ringe Betydning.

4. Diskussion om Foreningens Ar
bejde.

I Foreningens første Aar var der 
baade en Kasserer og en Forlægger, 
nu er Kassereren tillige Forlægger. 
Forsamlingen vedtog at forhøje Aars- 
kontirigentet til 1 Kr.

Eforen opfordrede Medlemmerne til 
at være omhyggelige med Artikler o. 
desl Vi maa huske paa, af »Højen« 
er et Skoleblad, og at Læsekredsen let 
kan anse Udtalelser i Bladet for Ud
talelser fra Skolen.

5. Bestyrelsesvalg.
Til Redakter valgtes Berthel Schou, 

til Sekretær Franz Blatt, til Kasserer 
og Forlægger Gunnar Garth-Grüner, 
og til Ædil Luja Bølling.

Der kom intet af større Betydning- 
frem paa Mødet; Medlemmerne gjorde 
kun faa Indvendinger mod de af Be
styrelsen fremsatte Forslag. Til Slut 
takkede Eforen den gamle Bestyielse 
for dens Arbejde i Foreningens Tjene
ste, hvorpaa Mødet hævedes.

Sekretair.

_ Vor gamle Kammerat, Medlem af 
Foreningen og dennes tidligere For
mand, Hans Christensen, afrejste Lør
dag den 6. ds. til Sydamerika.

— o—
Artikler og andre Bidrag til næste 

Aargangs første Numer bedes sendt ti! 
Berthel Schou, St. Andreas Collegiet, 

Charlottenhmd,
inden den 15. Januar 1920.
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Papirforretningen, Lindegaardsvej 17,
faas

Indrammede Billeder. Rammer i stort Udvalg. Malerier af kendte Kunstnere.
Papir. Poser. Prospektkort. (Kom og se vor Juleudstilling).

Augusta Nielsen. Telf. Ordrup 477.

— HERREEKVIPERING —
N. F. JENSEN. ORDRUPVEJ 104.

TELEFON ORDRUP 324 TELEFON ORDRUP 324

Største Udvalg i Drengedragter. Ulsters og Stortrøjer,

CyHleforretning  en ffCu6al SKainf
£indeg aardsvej 77.

fRep aration af Cykler, Symaskiner.
^ramofon-fklader og Stifter.

Cfjr. £arsen.

Marcipan, Konfekt, Chocoiade
i stort Udvalg til alle Priser.

Udenlandske Chocoiader i kendte Mærker.

C. Jensen, Hyldegaardsvej 24.Frugtforretningen , Jægersborg“. Telf. Ordrup 735.
23, Jægersborg Allé 23.

Daglig Tilførsel af 1. Klasses Frugt og Grøntsager.
Varerne bringes overalt.

Ærbødigst G. BELLING.

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

Velassorteret Manufakturforretning.
= Egen Systue for Dame-Garderobe. - ■ —
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E. Hasselholfs
® wr Cigarforretning og Kiosk t» s 

Lindegaardsvej 9 
Telf. Ordrup 1504.

K Stort Udvalg i Cigarer fra. Lan- g
® dets bedste Firmaer. H

TZ Nielsen,
S ko tøjs repaza ti o n.

fferndanevej 13.

IS 
Magasinet

Lindegaardsvej 40 
anbefales til Sæsonen =

Sidste Nyheder i
Hatte, Blomster og Fantasi.

Gamle Hatte omsyes.

Fritz Bwerseiia
100, Ordrupwej 100.

Tlf. Ordrup 96. Tlf. Ordrup 96-

Julegaver i stort Udvalg
G. Steffensen,

Barber & Frisør, 
anbefaler sig.------------------------

Ordrupvej 93.

Husk!
Flæskebørsen.

Prima Varer.
Billige Priser.

Telf. 1643.
Varerne bringes.

Ærbødigst

N. Hansen U Søn.

WILLUM IBSEN,
Skomagermester.

15, Lindegaardsvej V5.
1. Kis Reparationsværksted.

Moderate Priser.

Charlotten I und 
Broderimagasin 

Lindegaardsvej 50 
(Hj. af Jægersborg Allé). 
Alt til Faget henherende. .-.

Paategning, 
Arrangement af 

Kjolebroderi.

AH tii billigste Pris.

La
Vognmandsforretning.

Kirkevej 10. Telf. Ordr. 124. 
Al Arbejdskørsel besørges.

Sten, Havegrus og Gødning 
leveres.
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k. M. Hirschsprung & Sønner.
CIGARER :. TOBAKKER CIGARETTER

IMPORT AF ÆGTE HAVANNA-CIGARER
Q Q ved B. ROSENBAUM Q O Oy Jægersborg Allé

Tlf. Ordrup 717.lige for Lindegaardsvej.

Alt til 
Juletræer 

faas her.

ttt ind °S se vor si°re 
ttUIH Juleudstilling! ! !

Papirforretningen
Lindegaardsvej 17.

Otto Hansens Eftf.

Rammer, Billeder, 
Galanteri varer 

i stort Udvalg.

Telef. Ordr. 1477.

A. Petersen
Jægersborg Allé 31 

Telef. Ordrup 943. 
REPARATION af CYKLER 

Motorcykler og Symaskiner udføres. 
Cykler opbevares for Vinteren.

r———----- — 
Alb. Schimmel, 

Skrædder.
Lindegaardsvej 10.

Anbefaler sig med alt til Faget 
henhørende.

Høgfeldt & Andersen
aut. Kloakmester og Entreprenør.

Scholdansvej 13, Telf. Ordrup 946

Entreprenør Andersen-. Fredensvej 461 
Telf. Ordrup 1135.

Th. Hansens
Kager, Is & Konfecturer.

TELF. ORDRUP 308
TELF. AMAGER 503 x.
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t C. JOHANSEN’8
J KØD- og FLÆSKEUDSALG

Sdellerupvej 43 ^jentoftegade 19.

V Telf. Hellerup 7. Gentofte 3.
Privat-Telf. Hellerup 1672.

Q Jægersborg Allé 0 Vi™« Rurum Jægersborg Allé 
J Tlf. Ordr. 1186 J VlggO Dj I Ulli Tlf. Ordr. 1186

CYKL R R E T N g N G
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