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senere værel gl"d ved, ol Jeg beg)'ndle med cl S,1~ j:evllt
IIotion,,1t 1:ll1ne, hvortil jeg h~"de Ad~nR lil gode Kilder,
og som jeg kUllde Ilwglt. Elter denne beskedne !k!;)'n.
delsc ful{:le der joen hel Del Foredrag, og skjulte poe.
liske Kildtl"æld
brodfrellli Da_
gen;lI1ellnogel
nærmere kali
jegikkehuskc.
I s,1ll1mc Aar
ellerA.1rctefter
udkom cl lille
Blad: .Sam.

fundscfterret_
ninl:"er·,lldgi_
l·elafForenin.
!':cn i Handers
Det v~r cl Fæl·
ItSOr{:al\lorl'or.
ellIngerne i

D,1Il1l1.1rk,
Norge ogSver
rig. Deriskre\"
~f d~l1ske: Karl POlllsen, R)'slinge - ,\IOrlen Pontoppi_
d~n· - Fr. Vandalo. n, - 0gs.1a jeg sel\". Del ha"dc
dog kun en korl U:I'clid, Jeg tror nok, al Re~lor i Ran·

dersal p.:roagOll:iske Orundesatleen
Slopptr lor del·,

l. BALDURS FØDSEL

H~~:~~;~~~I;~~R:;\~~: ~\J~~er~l 11~~~~;k I;~,~~;r ~11~~11,~'~
I Sorø Besul: ~l en lllll: SI;~gll1\lIg, Frk, Joll~n"e Obhn,

cn D~ll"r af
Stillspro,'slcn i
A~loor.l:. 1-1\111

lorL1ltcmig, der
komcll Del hos
Pr:tSlcns, 0111 ell
s,1ahldt.:l-;;lhe_
liskl'orening',
son\ v~r sliftet
MOI'ersleKbsse
iA~lborgKalhe_

dr.1lskole. Dell
Interesserede

hendell1cgelog
lIledsillkvinde.
ligeVelL11enhed
animercde hun
1I1iJ!til,1tf.1.1no·
get lignende i

Oang i Som, OgS.1.1 Pr:t'Slens 5011, Egede 01,1hn,
og h"ns og min fællcs Ven, Olav Krebs, fik hUII
lil"tinlercsscres,gforalcnl'oreningble,'stifletiSoro,
Vi var nu alle Ire i 7. B, og vi hen_
I'endte os derfor lil 7. ,\ med \"ort
Forst1g. Del blel' gunSligt modL1ge!.
Part el gnlluHæggell(le Modc valgtes II, BARNEAARENE
Victor Redohl, n\lv:cren(lc Pr:t'St i Klubbens lorste Formand, Pastor 66-
Ollsted, til l'orl\1,111\1. Ocr var jo pa" Redohl, skri\"er Iii mig: .Eller Deres 67
den Tid lignende I'oreninger lrindl Ønske og11led en god Villie har jeg
0111 ved de borde Skoler,og de oor gr.1velcfter i min Hukommelse men
"l1e et nordisk OudenJ\'n: Odin, 111M dti\"ærrc lilslaa,al dt 50 A~r hos
Br:1ge, J-Icimd,,1 o. s, v. Der var ikke mi::!: n;estenh~r udslelletenh\"cr Erin_
Illange lil Resl, men ingen havde drin;; 011l.naldur" udO"cr lwad Dc
k,11dldercsl'orcning .1i:lhtl1r·, Jeg sell' meddeler, og h\O\dMr\"isl er
foreslog derfor at vor Forening fik rigligt nok, Sagen tr visl imidlertid
Navnellerdel1llcejendonllneligl',nlllde ogsa.1"at del hele Ira forsl'al hn\"do:
og dybe Ouddom, der v~r SOIl1 en meget lose Former; PrOlokol og
Velsignelse i Gu(ternts Krerls,ogsorn 1.0l'C eksisteredt vistnok ikke, men
ogs.1n san godl kllnde p.1sse til Soros dcr v~r,S3~ \"idl j~hllsker,Sammen_
blide drOlllmellde N.l1ur. r\\ill'orslag kornSlcr efter Tid og Lejlighed for
blel',solll bekendl,vedL1gel. Del fnrstc 10\1,... l>"" \'I\bd.. Ot<~"k. ~lIe, h\"C111 der vilde del13ge, hvor
Forcd;"g, der blev holdl i vor Forening, I'ar der imellem ble\' holdl el Fon::drng (Hnuberg, den llU_
en frel11slilling af ul'olkc1iv og Folkeskikke i Somlcrjyl. I'ærende Formand for Sor. SamL, husker jeg, holdt el
land". Del \'ar mig, der ma.1Ue holde for, og jeg har om cl physisk Elline) og hvor de poeliske BidrnJ::, der
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\".Ir illd~omlle,

blev op13.'Sle.
Viggo t-lobldn
(lh":'lIeIl),Ore

g<:rsen ~R:t

dernrherflil,
ligete\·er.mdu.
rer, jeg scl\'
• bC'gik· nok og
sunnel1emno
get(der\'islnJ;U
11:I\-e\'Zret ret
laell) men p3<I

del Tidspunkl
1fKlubbensTil
'lZn'lsell:lr Sol
det, som fulgte

Ldar\.ot VkUt AItt... _ mtd, \'ist 1fgjorl

mdugel 110,·tdp1.:ld~n, $3J. del i Virkehgheden nok
kun \':tr et meget sp.l'dt Ibm, der den 01ng kom til
Verden, og del er underligl nOk,:l1 del tulr kunnet holde
Livels.ulJenge".

" Delle An begynder Protokollen,') ru Titelbbdel sl1:lr:
;& PROTOKOL

FOR DEN ÆSTHI!:TISKE fORENINO
.. 8ALDUR"

STIfTET D. n SEPTEMBER
1166.

forre$l sb.1r lo,'ene, P:u. rørste Mode i 5.:es.onen, den
12.9.67, oplæ5cs de. De dmfles Ikke, de be\T:I'-'lts SOln
\'edLlgne og 11Stsluede. Der er nOj:lel k.1melæon:lgtigt \'ed

disse: .B.lldllr"_love. Ved de,es Slore FOT:lnderlighed har
de gennem Tiderne S\':r.ret udmærket lil deres formni:
del Jl gh'e Illpas elUl.ISke Regler lor del lille Samfunds
liv, Har en lovbeslemmelse ikke p;1SSel i en gil'en Si
IUJlion, \'el _ s.u harm1nslraksp:u \'edkommendeMode
omformet den dier renl JlskDffel den eller udfundd en
særlig ,\!,1.1de 31 omgu den p.u, Og har Il\Jn havl I3mg
for en n)'lovbeslemmelse, har man v:erel r.lp lil:ll \'ed.
tage en ny I)JT:lgT:lf. M:lIlge :II disse OmlOfl1lllingcr eller
N)'dannelser har klin en kOrlle\'elid. Nogle frisler livel
gennem nogle Uger,:lndre ikke l:enger end lil n:c:ste Mode,
j1 der er del11,der:lnives igen ved Slulningen3fscl\,el.
del Mode, hvor de er kommel lil Verden. Jeg nøjes her
med 31 n;J:vne nORle:lf de m~'S1 fundmllenl:lJe l\eslelHlIlel
ser i lovene, De er alle udell UndLlgelse,som lilan vil se
3f det l"lgende,o\'erlr::mdle eller for:lndrede i Tidens lob:

§ l. Forrnil/gtlls Navn u .Boldur', og d~tlt NaVlI maa
iHt jorundres,")

§ 2. It/Ctl/ n)l Lov kan su'f(r.; igtn/ltm, dusom dtn lUt
har tf) oj Sltmmtrnt. ingtn gammtl jorkastes uJt/I

'/s ajSltmmtrnt,

~..... r.Ill'"..s. .. u,."'ln.''-'''ln,''!fYUBolIC."lw.

"l::' :.'=I:'."Il<~•.:"';:'~'I;:S:;,'I~'::ool'=':~~"'~:;:
...'..., ...Id<!' .....' .... ICn..oIICf1'.' ....ro4<l·

§ 3. En Klttlmjfm kim iUt forslt)'fltS /il tit /II/lltll Af/til,
lIuur du mUllgfu 'I, uf Mri/f~mmcrnt

(lX""f f'c",gu., synfSIllig, ~t h"i, du or',afMrd·
l.m",cmo li1,lcdo, bIl dcu iHo fo"'kyd<", mon ... bc·
Sllllllh.gsdn:lig, Men ... dcUelb ~l '~'Io for on Ile
tin~l~forlkoll1tnillgsd)·gtJghf\f?lXlerih\"tftfald

<Ion oUCSlolk$lomrnolK. dor ll"'cr en S1a~SUllpl ...
01001 til § 2).

§ 5, Ingrn I/ndta/!rn jorhtnl'lJ'f(mlt og ntll'lFrtni/r Mttl
Itm/1lumoo~ForrninJ:tl/.

§ S. '...,IiNk og /NfSlJnligt TriSflX/l(lttr smltf rrligioSt Em·
ItU jorbydr:s.

§ 4. Ordtn ol! fufdl:ommrn R" (t' rn Forplig!tlst, dr'
bur ol'uholda; bis dnlt iUt s*u, bfllvr Vtd1t.om·
mtndt jagtl bort aj l'msidtnfm

§ 9. lngtll maa "/bovt IltII, dtrhurOnitf.. naarmun
bagtJrtr "il Inlrrprl/tt"(, moa man IKilt om Onitl
has Prtnidtn!tn.

§ 1-1, Dtn, dtr lø OanJ!( har jorstY"'! RolightrJrn, blirtrr,
i/usom dtt sUr paon)', udr/uUrt aj Fo"ninl!tn for
bt's/nndig.

§ 15. UIKlingd LydiKhtrJ mod Prrnldtnlm, naar han ad,
Ol'(rsil/ lal'{/gtOrrning.

Modtaltntrne udfyldes al forcdng, forl3tler1lesning
eHer Oplzsning af egne Digte, Del hele tr noget n)'l,
SJI i <bing og holdt i Uve af nogle lu ~rlig intercs.
seredl'. Man morrktr en Smag og AI\'or, dtr tydtr p;uI

ikktringtModenhcd hosdtl.cdende.foredrn~n1nttne

er SDWnnc: som: .Soro i Beg, :.1 A.trh,· .Afsmt af
S. As Hi;;t," - • Tronskiflet 18-18· - .FrcdtriciJsbgcl"

.,\mbrosius Stub" - .ttolbcrJ:" .lIrcdahl·
.H3uch" mw Oplæsning af udvJIJ:le Sl)'kkcr af disse
1'0r13l1tre og gerne indltdel mfil Di!:l JI I'orcdragshol
'kren lil Vedkommtndcs Ære. Opl;\'Sningernt spænder
ol'er n:esltn hele OuldalderlilleT:lluren nlell dtsllden Ol'or
s;ladJnne Ting som: .113nnibal Schcsteds politiskt Tesla·
menle· - .Afsnit :lI ~'rederik d. Vl.s HisL· - .Rohcs
pierrts Tale mod Dumourie1. og Vet$:ni,111ds SI'3r~ for_

SV3rherimod",
Dtr er ikke Spor af den .humoristiske Genre". Men

lrods § S stikker alltredt i delle, Klubbtns andel,Aar en
lille Nisse, der senere skulde komme li13t spille en slor
Rolle, sil Hoved frem, idet der frcmkonllller en lb;:kkt
Krilikkeraf Klubheus Medltnllller l1Ied J>trsonliJ:e Allgreb,
der e1lerfulgcs af Forsv3r og Angreb i form 3f Mod,
krilikker,

Klubbens Sliflere h:lr l1ll forladl Soru, ol: slT:l\cs sl1p. !!
res lnlertsscn lor Klubben. Allerede ved 4. Modt Mnyt. "
td~ Prrr.sitknltll Ltj"/!hl{/(n fil at Ilt/skilt ~fl alm. Op
jOrllriflg til sal/ltligt Altd/~l/Imu om III vis~ Forrningtn
s/orrl! Inl~rt:Sst, forf31ltrlresning horer mCsltll heil op.
Orcgersen Sliver:lf ved al sende Digte herned. Det hjæl-
per ikke SIOfl. Om 8. Mode sL"1r der: Intr/ Fortdrug
ol/mt/dt. Intt/ Digt. Modd aj1)1SD, Del 9, Mode l':tr del
sidsle i &c:sonen. Dl' fu Fortdrag. der ble\' holdl, var



Dd tI' os, d" skllldt lu,,,,lr /Jaldurs fn~ No.n.
Dr/"os, tfrrsJlllld, Kil" F,rd,r/nlldrf OnM,

Ogol"i'ltIldanskrn-r
indlilt/fIlnrSfund,
""poa slla/lk.i5rl.lrff,
n/i.lJnllla"'sL"ml
II'Y"rlll/ hOlls Nn,'a ogAUIHlrhosfIllilltFloll,
tf" fil Danilla,), ni fors.art hnr af Modrl nol<,
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~r ~Ivorligl Indhold og roses. GellrltUl Digtene gaM lier Del g~M igen tilb.1gt. Man lorwf:cr med ot oplæse ~

en alvorlig Tone. Det tr, som iovri{t1 i hdt lIenne Pc· Digle Ira de forrige A~rf:Jnge of( beslutler at lavt en Avis. 10
riode i Shllningen ~I 6O'erne, 5.wlig Tabet af SillH!cr· Den skal ulllf.'Ia hver Torsdag og oplæses paa Modet.
jylland, der 10ller igennem, og Tanken om Oprejsning Forsle Nummer ullkonllnet 15.9.70. - Præsidenten sklll
er Slærkl fremll1e, ha"c Overopsyncl med !tClhklioncn. Men del hele g<t.:lr

~ I dennc S:tson gøres der ~h'orlil:e Ikslr:ebe_lser for al lIaarligt. Allerede 26.9.70. nedla:-gger Pncsidcnttn sin Be.
10 wckke liv. El Skridl henill\od dCII • hUlllorisllskt Gcnrc' slillinl!, jo,di drr hm'de "Il'rt/ sanmeget Muddrr mTd 1101/$

gores, idel Thack,'ray illdfores. M~II vælger lil 01'l:l"Oning. Pm:sh/rlllslwlJ, og dcn ny Pra:sident Imsiger sig kort
SlykkcraITillsskriflcr.Fo. dercflcrsinPostsomOvtr.
redrng>cmncrnecrddsrclll r:?3,tl7"..7.:.~ opsynsmand voo Avisen,

~:;~~;:;I::~sl~;:~~:~!:'~I~:Il: (tl" ..~ I~L""l J. ", L Jf~', :;;,~:;;:~;~,;:e{;(~~/~~;
.NordjyllandlllH!crPrOlscr· 1"1': .... ':"'1, ..ic-I''(. ' ""f.,-.tjr SOl! lit adsllillige sttJl/Plt

~~~s:~~~:I~:~:da~:~~'~~I~: ~,,,,&!,,=-===.-;_;:,,.~.";.?c;(..:;.=:;::==~/v~ ~~~~;i:;~;e~: ~n;::~~
dest.'lltl for lOOAarsiden". (:t.;"'",_,.,.w,/ lil at c;ensurere alt lil AviSoCn
- Pr;l'S. forcs1aar,'lindlc. ....._ ••".1",:_4............ indle\'eretSlol. - Derllol.
"ere Krilik. al 1'0redr:JI(Clle I'...... "'""""-.'-~-.......-....... des k.un ru foredmg, og

·· ..···""-'I'··-~/-r'~og Diglenc. DClll;~rer god F ~ f .... _ ' • .......·1,4"'J- Emnerne cr henlel Tra Hi.

~~~~~r~I~. g~,'e~)~::.~~: ?-~2:~:;~~.:.z?2 ~:~~~r~l1el:I=~~I:~~kO~
al hverl /IIedlell1sllu/skri"e :!-::?i;.:~~:~~ foroor:tgene. Oplæsning af

~e~l~~:~.isti~t\"~ i~~e~n~~~ ::::_~::':,,::":.~-'::':' ~;~e::ns~;~i;f. ~~:t~~:
Mlllkt.l·tvelllderskalskri"e ..:.";.:.....~~:.;.:~~ des kun ia,., Moder,lnleres-

og 0111 hvelll, afj:(ores "00 ~~;:.',:,':;::;~"~"::":--:: sen S)'nes at "a-re ringe.
Lodlrækninj:(. - Der Ild· ,1'.,_.","'1"1"""""" Denne Sæson er dog ?!
5.-ctlcs I'risoplf-t"cr og ind. ~":'::;;~-Lt.:-.~~,::;Z: endnu ringere:. Der holdes n

~~~I~~,I~;~~~I~e;nr~~Vi~::~: '::jI~:;::::I'~;':~ ~~~:I l~~k~~~: ~~ue;~
linder 8 p. - GregCl'1i('n '~:?-.f;~.:_~f..;'.-.~.?~.~. digte og tili~ldigt Slof SJ,a.
"cdll\h'e~ al slolte ved al _,.'__ ~. _ somSmaatingaIC.1rlBcrn·

:de~nnt~:·a'l~:l::;;~ ~:;:~~;~-:; ::~I~:~:~~~~n~a~.~
i\Iinde.Denblcvallrykti /-.;--;:'":::I"-'~~:" der ,-ar det na:slsidSlc

.SoroAvis·. - Man mær· ?~:;:2.Gc: Modc, siges:
ker i SmIgene st.,di~ I~fter. ,L'--r~ .....~~... KlubfH:nsM,dltmlllr,bln'

~:~~~l~~:l~e~~Cl~e~; de?:~ ~:.;~'::-:::-i;·::~~?!E..2~::~ :;t:;~;:n7t~n:~~)~;/::
;~jS~~;: ~ ·~~:nG;:~~~; . ~L. ':~~;:g~ ~~:~;~:n(~7.(t:;~~
for Ilational frihed' - fH:rgs fiJl'mdr Post /828).

;~;:~:o~;!~~en~~:u~:~;: 0., l.fll< ~~~~:~:,'~;"~~.'~:'::~',~ 5,.,,<1><) ;,;fG(,,:::esr :~;; n;i~G~~

ordene lil .H.,ldur·: oplcr:st' 711G,lIrl'O)"s .[ksJurbn~l'Q/lg"StOl'kr".1 d,l "de
1'i \"I'{ haa!Jr, Imjl af hin" Dnnltln,J/s I'IlTIfrnnovn, Mgd l'ist'S drr stOt l.igrcytdighrd, Modt/nr tI' jna/alligr,
1'i for Danmarll klrmpr, iii dtt far os i sin FIIl'n, Ilrr I"Ilrstrs s/lGr/ig U/ldrrgong jo' Klubbrn.

\lnr det g;lli ifjor, blil'er dct værre i Aar. Opla:sningcrtle ~
indskrænkes lil hUlllorisliske Smll.1ling, .FrelSI" ar Rosing 13
ogcn Forlæ11ing ni Dickcns. Der holdes cl encste foredrag.
Gnlnd!vigs Dod og Skolens 50 AarsJubilæulll gh'cr Anled·
Iling lil ('t Par Digte, al hvilke særlig det om Grundlvig
er ubehjælpsoml OR: IIIrveligl. - Man pro"cr med Pris
opg~ver, som ogsaa. besvares, men dcl hjælper Ikkc.

Dell3\ad,dcr blev slartcl 1870, b.~rer Na\'net .Baldurs



Den er i disse lo S..l5Oner fyldt arVers og Pros.1slykkcr
uden Behandling af personlige Forhold eller anslrxngle
Beslræbelser for al være morsom. r Vcrsprolokollen ef tlcr
Masser af Digle, og ganske vist er Sleenbu'eh og Rosen
berg fædre lil de flesle, men deres Iver smiUer. og efler.
haanden erder ikke saafa.1K'amll1er.ller,dcrskrivcr.Sloffel
fordeles saaledes,.1t delleIlere ga.1r lil Avisen. del mere
lødige lil Versprotokoll~n. Oplæsningen af all delle lIlaa
lIave taget lang Tid p;t.1,\loderne. "leo lrods del, er del
~aoske overvældende Mængder af Lil1er.ltur, ilian har Fanel
Tid lilal nyde. Del er nawrligvis de lo Opl<l'SCre, Bang

0<.1.,"<1' .....".1./011·".. ·1'1.5'."<1..)
•dl."',"'1 d,n 14. s.1"~" lSl6

Ol( 1~O$Cnlxrl:, der kan holde InIeresselI for Fodauerlæs,
Iling oppc. Der er SlIart ikkc den dallske Digler fra Tode
lied lil ehr. Rich.1rdl der ikke er p.'!.' Progr.l1l1t11cl. Ilbndl(',
Wdha"cn og ShakSI>care repr.t'SCllteredc den fremmede
Lil1eT:llllr. O.1n~ke s.wh~ er Sh.1kspC;lfC rXlaskOllnel o)::
l~o>cnl}{'rg er hJIIS P/oft,l. - Foredragene bliver jlaa den
"'aade 1I:l1urligvisllIindreL1Irigc.lIlcnalH.'rllcrSl'iIlerde
cnkeUe$.'l:rlig inlelcsscrede <'n stor Rolle. Bau,r: lalcr I. Eks.'

.011I Kritik og Krilikere'
_ .0IllKaalo,r:andreHo
vcdeT' .1ll'ad er Kunst
Ol: hvad l)i!cllanlistnc· 
.KOlllcdiensOpkOlIlSI" 
,Or;ck"'Tllt'S IJdral:lnilll:
af 1)(J(!cn" - Hos,'nocrg"
om: .Thealrd og den
(h~llll. KIIII$I i 1:lIgbud
forSh:lkspeare"-.Sh.1k-

,t.. ~ / .J.. ~~ .~: ~~:;:~:"VCI~ K;I~~~:III,e~~:~
~~,~.,: ;. Videllsk.1ben· - Verner

.. "/" ~'I'" .....~, ~J/' '~~." ... ~. /NO :~II~~'I:letr~;;;lin;~~~~:

~ ";.::" • : .: ... , 7 .,~~., /. 4,-.. ~'~(~~:~l ~~:::;~:IYd::'~~~::

.,~.,., .~".::,... "~~ ..... ':;"; ,: - ::," :~~:;:. ~fle'r~~~;~et~~i::~:
• /." .' ,,~,....... ", r" /. ,.~.... '·.tf dcr. s.1.l$n.1rll:llll1et

':::~':~;C ;':':/~~'~I,h~;~:~ ~;;,,:', ~:':z. ~~;~~:~g~~,:;~:f;
dCl Arocjde. der ligger

'.~~.;.~~,.~~~. :~ :;..~~:'~'i~".:.:··:~~~~:~ bag dem. IUCII 5.'1.1 lillige

.t· .:,'. ol- I ;~~~ a:,~:lg~~lh~I;~cn~::~,:~~~

r ~'.:~~ /:~~:. ~;~~. ~..~:~~:;:~,'.::~_:,',,_.;_:,~; ~ ~~::Iror'~;;:~n. ;~liliS~;'/," "j <. sociale og religiosc Sporgs.
.:; ." 7~'~:- ;~:. ;~'/...:' lIIa.11 kUlide Il1naske IIok

r beskæftige den enkelles
slille Tallker, men de
kom ikke rrem lil Be.
handlingforaaOCnlTæpl>C·

Disse lO s,'L'$Oner "lecl tieres lalrige og, reg"ede eflef
Baldurs Ni'·C.lll, utlmærkede Vigle og store Pros,1·Arbejder
og med den SL'l:rke lnlercsse forFin og god LillemIlIr Slaar
lIbelingelSOItl Baldurs bedsleTid SOIlI ren 1l'Sthelisk Klub.

DelllleS,'CSon g:mrtlel egelIllig lidlSlojt. Forfaller\'.1Igcl ~
er godt. J. P. Jaeollseu rykker lild p.1a ProgramIIlet for 1~
Tiderne igennem at holde sig der. Vi lr:dfcr Nm'ne SOUl
Werge!and, t\. Munch og Palll ~lcysc. Foredr.lj;!enc er gode
ifolge Krilikken. 1:l1l1lcrne er $.1atlal1l1e S011l: .f.n Skole·
discipelS Liv i forrige Aarh." - .Frelll11lede Ord i det
danske Srro~· (med Diskussion) - .Rasmus R.1sk· -

,\vis" l)els forsle /\.1l)::mg· imll'l1ol11er ~,1t\ske "isl ikke
nogel Poesi 11Iell en Del I'ro"ISlykh'r. NovelleT, I\'~n.

ligh('(kr Ol( l),skussioner, A"'kll Aargang har l1\e~el faa
NUlllre.ol1lnllhold"lhliH'TIl1efCoglllcrelXrsonliJ;et\ngreb
og FOr:,''''T, Tredll' Aarg;ln!: anlagl'rSOIlI Undcrlilcl: Ny. OK
lIif/1i:!l"llsbfad. Ilvad V'Ulghe<.!c1l allg;l,1r.liolderlkt Ikh'.
1"'addl'llover.A1rl>':ltlgcnerf)'[(Il111<"I1 rel b.una!(ligIVæv.
h.unligt "iuigc AVCrlisscmenler og;r.llllle forlærskl"lk/\Illlck.
dotcr, - Man bar del
Imtlryk 1);l.1rlc af '\"isell,
ai,k fa.1 ,\loderogafVers·
prolokolIens Indhold al
Smagen o~ .\lodenhco:kll
Ikke'jusl har Værl'l frem·
r.lgc",k. :)om .Æ:sHI<'.
lisk Klub", <'r \3:lldur
langl ne<.k. del l;cngSle
den har '';I.'rel nede i
a1Il' de:'O Aar.

1II. YNGLINGE
AARENE

JeglagcrdiSSClOS,'l:'
soner undeT \:1. Thi n;ur
de for Eflertiden kom lil
al sl:J.:l i en vis Glans.
'':Ir del, fordi de var præ.
gede af dcl llold, der
Tj'U:ede op p.1a Gymna·
siel 1873 og hk,' Slu.
denter 1875. del liold
der pa;l \:n Gang rUllI
medelres,'I.1ejendolllme.
lig beg:m~de Medlemmer
SOlll J-lerman Bang. Axel
Sleenbllehog P. ,\. Rosen.
berg. - .Baldurs Avis·
skiflerPhysiognomi.Slr.lks
gennernlndledningsdigtel
slaas Tonen an:

/.(lIIDSd)'rk~nltyl"'u"lnO,,1

al Kunst OJrslM"~ Sar/gt,
(ad os viM, Iwad ios /Jo,.
af Aa"dms Evnnma"I!'"
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.De Vildf~rel5CrN~lun'idensbbcnhargennenlgue\, inden
de slore Grundlo\'e i NalUrtn blev opdaf:Ne OK lagt III
Grund lor Vidensbbc:n i dens mll';J:rende Skikkelsc· 
Dtr er i Mods.:dning lil forrige ,\;Ir f.u Di$:le. Det synes,
al der har \'zret nogle fu inte~rtde, al d~ hu u·
btidel ufortrøden\, men at de hu lllUllel gi\'e op, fordi
de ikke har kunnet fu den slore nok med. Efter 17de
Modetillujer 1>r:JeSSkienlen: Dmnr PfVlokoistrml~UrM"

har maa. logi !oItrrlte Iii, ni i dm ~lIere Tid er dd
nagd .Ju~·, "i I~r op, ""n lIaar mali i~ /toll b)'d~

!oIrdkmilWrllr lIagd, hro/Df dr: /ton .f[rillr:~, Ul" kammer
dr: ilt~. _ Dc sidste Moder er klin bc:sogt al nogle fa.l,
ORda der VCllsidste Mode kom 13 Mcdleml11erlilstedc.lil.
fOJ\'$ der i Prolokol1Cll: 1111rigl Mødr.

!! Man har a.,!>tnOOrt FornemmelsclI af, at nOf:el m3:1
77 dcr gmn. Ryherg_Hanscn og Krislian Gade sLuler s,"I.1

(,1.9.76 Ul:ebladel .ltIinerva·. Del er vel egenllig klin
.B.,ldu!"S Avis· med nyl Nal'n. Og .Minenm·s i\.u""nge
regne$ikkefr.J76 men fr.J 70. Men delbli\'cr i IlI"ert
F"ld en Udvidelsc og Fornyelse af .Baldurs Avis·,
Bbdel lurer gennem Tiderne ulOr.Jlldrel Underlillen:
Krilisil-trS/l/rlisk Ugr(Jlnd. Del indledes med en
Redaklions.,rlikkel, i hvilken del siges, al Udlrykkel
.æslhellsk· iHe behøver nogen MOlivering. Ikke
SM mro Udlrykket .Kritisk". Del rnoti\'eres
udforligt. Man mener, at Censorernes Krihk er ikke nok,
lordi den ikke kommer offentligt frem for alle Klubbens
Medlemmer. Om delle skele, vilde del vzre ga\'1\ligt for
dem og vzkke deres lntercsst, Man slnr fast, al lVi/w"
lulsl maa IVn: allaII)'"", da rl/rrs dern Vir/ts4mhrd Id
medfører Prf'Sl}nlighrdrr, drr UlalW er upIJSMnd~ Jam
farbudlr poa rar Klub. - Hnd rron nu end m~ner om
delle sidue, er del dog sikkert, at delle Bbd .MinC!W.·
5iden da II;r \'ZrCt .B.:lidur·s tro Ledsagerinde, og al
ikke mindst Kriti~rne hu br.lgl Li\' i Moderne og vir.
kel opdrag~nde. fra nu al spiller Opl:tSningen af .Mi.
nen':l· en Rolle som en ~rlig puskonnel Underhold.
ning ~ Moderne, - Man udforer ~k1amation pu
Omgang af mange forskellige Medlemmer PO'" samme
Allen. _ Dc:suden begynder delle Aar for forste Gang
Disklissionen om julekomroien at komme frem i .B..,I.
dur- og den opl:lger mange Moder, - Oplæsningen
hold~r sig \':t:SCntlig lil hUlIloristiske Smanling m~1l dog
af Folk SOII1 Schalldorph, Mark Twain og Udpluk af
.Komren·. ~

Mandiskulerer;.Skolc\·X'Sllcl i D:ummrk· - Socialis
liske Meningerog Grundsælninger', Det er forsle Gang
i Klubbc:ns Liv atakluc1le Emner lJgtS op lillkhandling.
Men rigtignok siges der; N. N. gllr d forfl'MtI Forsøg
poa al indlrdt rn Disku$sion om dl' S«ialis/~ M~njllgu

ag OnJl/dSlrlning~r. Hall u/p l'ids/~Itnapl nagrl al indl((!e
dd mtd og ingrn havdt nogrl S)'ndrriigl al SIvre, saa
Didusswnrn b/n irtcUl Didussian, og dd hrle lable sig
i Vn:.../. - fomingcne er fu og alle om hisloriske eller
IUlurvidenskabc:1igc Emner. for forste Gang l:tscr man

i PrOlokolIen, al Cl foredragermisl)'kkel,fordiTa!trrnrr
lemmrlig b/Qllrl far Vd/Q!tllhr;d Qg aldr/n ifu ha"drfarbe
n:dlsig. Drt hrlrblrr rrtslarS/tonda1r:. Han maallnfbf}Y1n,

Dtlte Aar synes lnlercsstn mCSl al samle sig om .Ml- !?
nen"'·. Dens Indhold er godlog rigeligt. Polimik og 7$
Satire ret underordnet. Pu Modcrne er der til albc:gynde
med meget Liv. Der er DisJrussioner som f. EJes, .Om
Søvnen· - .Ii\·on-idl bør rll3n holde med Russen eller
Tyrken· - .I'redenk d.Vn·.

Dt er li\'lige og over slor Tillnekning. Der holdes kun
J:'lnske la.a ~·oredr.lg og td Oplzsning vz1ges gJmle TllIg
af .B.aldur·s Arki\' eller letlere Ting af Blanche, Mark
T...-ain, E.8ogh eller Aristophanes. Ved de sidste 7 Mø-
der forlod Medlemrrle:rneSalen,da..Minen-a· I;lr l:tslop.

Dtnne Sæson byder pu gode Foredr.lg. Dog er Em- .!!
nerne lil dem alle rel upersonlige og lid~t aktuelle.•Mi- ,.,
llen';\·sygnerhen,s.uderal1eredel'edI3deModebc:blldcs,
al del vil ophøre at udkomme af Mangel pu Slol. Af
Opl:tSninger lægger Ilian Mærke til el Par liolbcrgallner.
Der forsogcs ell Diskussion om Duels Tilladelighcd, men
oll1delllykkedcs,kanlllall;kke~.Ft:lNo\'embc:rti1Febru.r

afholdes Ugemoder, og scnere ma.a Moderne all)'Sd ar
Mangel Il.,a Dtlbgere. - Der udgh'es el Bind. Vurblade.·

l denne Sæson lzscr nu.n for lome Gang om, ~t A\'is.- 79
holdelog Diskussionen derom dr.tgesind under.lbldur·s to
Virksomhed. Med at diskulere A,issporgsm.ul, b::sc op
al gamle Baldursager og scnere drofte Julekomedicn op
l:I~ en hel Rm:kke Moder. Ved Afuemningcn om Jule.
komedien kommer det til Iiundgribc:lighedcr. - Øhlcn·
slJtgcrs Hundrcdursdag fcjr\'$ med Mode. .Minm-a· op
Izscs, der holdes foredr.tg om Steen Blicher. "un horer
inlet om 0hlenslqer. Der holdes io\-rigt inlet foredng
d~nnc Sæson. Oplz$ningernc synes ik1cc at lui\"t gjor1
Lykke. Ocr 1zses dog .EI Dukk~hl~m· - .Sostrme po».
KinR:lkulla· - Skitser al Marie Tonin, Dkkens, Wcsstl og
E. 8ogh. Men hvad enlen det nu er,fordi ingen bn b::sc
ordentlig op, eller Medlemmerne er uimodugelige, nok er
det: Allldd haws, da d~ }leslt Mcdi~mm~r lorladt/' drt
ulld~r Oplæsrtillf[rll af ~n Skitse al E. &gh. Ved el af
Moderne oplæses ti o~ lro M. Oad~ mrd An/yd·
ning af, nI drn rt)' O)'mrta:liaststJnc (Hmd I'i rri') har ~n

umiwnddig Ughri/ mril (II /lef'( AilI' brT/gI SllIdrnlu_
knn/n(r, :lom han umllr, Dm n)' O)'mnasiaslsang (I'rd·
(agrt 1877 - 78)') (JItl' sna I'rd Afs/~mflillg IQrkaslrl. Mrn
da mnrt hritu jkAt I!.uni/e r.nn Qm ol grnoplagr dm gQmft
(Vi dartnr w KO'rtge . . ,), utl:Jafte man (II Pmmic paa
5 Kr. (25 Ørr 101' hl'UI Med/rm) til dtn, drr IuJn laf'
lalte dm brdJlt Sang. 'MikI skal Mlt/mnn paa førslr
Modr iflrr Fas!dQI'n.

Pu delle op1:tscs og afsynges de indleverede $.Inge,
og der fores en lIng Diskussion om dem. Pu ~teMode
igen afstemmes Uer w. og den gamle Sang (Vi danne
en Klynge) \'cdlagcs med stprfoujoritel.
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~ I d~llne &rsoll dr:tges V:alget :af B.11pr,nid~llt med ind
linder .B.1ldurs· Virksomhed, '\"is og JlIkkomMiedrof
telse: opLlgrr rn~nl:e Moder, ,\\~n forsøger som enl,.';Ing for
11lt<1 ~Imindelig Dekl~m~lion men uden tieId, S:1:J.re ll1~nge

Dekl:am:atorer nlU opgive E\'I'~I. To Forror:lg og Opl:a:s
ning :af, som d~l syn{$, god~ Ting, Som nye Forbnere
komm~r bl V,klOr R)'d~rg. F~nzos og Ilolg~rDrxhnunn.
.Mult""· ~r nol frodig, iszr ~r d~r m.:Ing~ PrOS3St)'kker.
J\d;~ rel nung~ Muder.

81 VIlh. Ande~n ~r Pr.rsident og ugn fat med ~tumor.

Bi Slr.lks I lt.lns Refernl:af lurste Mod~ har vi h~111 lysle,'cmle:
Il Prrrsidrnlm opla$l/! "AI/fI..,,'a". IlI'Orrff..r 11011 i Nm.

hold til ti af Dr. Brondrrun (II. A.) flJt/alfd, i AI/nm'QS
fo/'Sle Nununu indl)'UI!I. EpD$ fNtilut "f/liaden" olyrrolk
2) V. QlldllU " Diplom. du fNrrttignl.. ham lil al MI.
d-kU-SI!rt for Oym/fasiJlsu~. (/f ,uerldeulse, du h,lrtt'S

$/atundl! af FONlJmlingm og /1WdfrJgn mnl /i"lig.. Harm_
maJ) for Qud~ .. , J) Rump frrm$D1fe i sin Egenskab
af &Idirig..nt nogle, af malemalisk Nøjagliglled nl/rrlrdr.
oplysende Dem"rA1f/ngu om />ololUl:Stn, rlu fIIuligm I(l'/I'
m indfurt fHUJ Akndemkis &Ikr.

Efler :al de sæd\':an1ig~ Diskussioner om Avisoer og Jule.
komedi~ er udlomIe. fonogel der ved cl Mod~ med :alm.
Dt:kLJnution. Men del g:u.r pIL Su pro,-er man IIled
Diskussion~r. først om h,;ul der udfordres til den højere
DJnnel~, om hvilken siges: OtnMm fømr//ig/! 11ft/gelser
fra Emntl kom Diskusslontn fi/sidsl til Ol dnj/! sig om
dtn Si!lsJ:alNlige DWlntlse, dern~t om Darvins Teori, om
hvilken siges: Fjeml førrJllkt/igd htraf opllorrdes kortelig
lkgrtfNme ElsJ:o~ og KæliIthed. Men SoD er Vilh, Ander
sen bl~'tl ked af del, og pIol ru::sle '\Iod~ nedlzgger lun
sin Pn::sident>n:rdighed. ItItd ti Al.. OrdyHndt han du
q-u.., al rj~' hans OYU6cvisning ~ildc ~/due VURsomhtd
i ..Baldur' for i Aor I'"rrfrugfnløs, Gradvis "ar "Daldur'
sygntt htn rjltr sin /Jlomslrin/JSpt'rio(/r, ti/bugt I'or lun
,,skyggfn af d Na~n", en lannendt, stvjtntlt FOfSflmling,
du ydtl$t sjælden !madle $Dmmen for ol hørr A~istn,

h~is Indhold for SllU3ldr/m l'tlr fllCrr dkr mindrr behage
ligt Orø~hnltr, oplæs/og af og lil tf rnMt Digt, hl'is
Op/~, IlIIdtrtidtn "'nnttUs mrd ol f= Pibernes "'g.
forMigt Indhold op i Na:srlJol'tnt. Fo' denne Klub $Da han
stg iHL island lil ul arlN'jd/! paa rrlt/! Maad/! og ntd·
fogdt drt/o' sil Pmsidentsknb, Derpoa fik Rump Orr/tf.
Han forr:sliJg en Omfonnm'ngu/KllIlJkn. "Minum" sJi.uldc
fortloblg ojshJfJn, potliW Frtnlbringttstr indfortS I Vm
prolokolkn. Ala Ilgtnllig/! $Dmmt1fADmslrr sJi.uldt ,jiu
eVM 1I0ltks Fortdn1g og .,Mrtlt:s ProIJkmrr IlIIdu lkbaf'.
El miJOII/!dligt IoltdftmSlJidtrJg (25 Ørr) af/l'tlldes tif Frø.
mitr for PrisoPla~(f o. L ItItdkmsanlalkl, der vrd denn/!
LJjlightd indsUrrnUdes "'lydtligt, u IIU 12, De gamk
UJ~t bllNlloldes, Alodtr holdts Onsdag Afl(ll 8"a, 9" •
u den besUmle Opbruihlid, dog knn j paakommtnd/! Til·
flrfde "orhWldlingtnl/! forlstrlles. - Dereftet fomælter den
lille Krtds. Pnsopgavtme peger str.ab mod Slore Mul:
Al puvise Forholdt!. mdlcm d~n lyriskt, episkt og drama-

tiske KunSI,og: Ih'orvidll1(!er P:uvirkmllg:af dekllSS1Ske
MønSlresiJ(sporellO:l"OftAarhlllldrMe$ ,l~llske DiRlere?
Der holdes Diskussioner 0111 del 3f Rosenbcrg i sill Tid
frc:mforte Emne: J-lv~d er MellncskelS bedSle Vtn, Kunsl
ellerVidensk:lb? _ l..llin ogOt:l.'Sk clr, de [e\'tnde Sprog,
- Middd:aldtren, Der holdes I'oredr.tg, 111~n Emntrnc for
dem '-;lrligC'SJ.:1lidl aklllell~ 5011I de Ir.t DisJ,:uwontrne
eUtf Prisopgaverne. - Om .,\!men..• lur;o Pr:3eSidenlen
lIdult sig o"enfor, dog mu hlfojes, al der er nogtegode
Digte,

Med ~kl1syn lil ,\~rd siges: I Ftrllrslrfubbtll tf 1101dl:
Modtr _ Itllllllrlig foo, Af fklJ'dlling; Illief, -

IV. MANDOMSALDER
Delle,urs Protokol begynder dernon5t~li"1 n.ed: Af/t ~

af 5, Dg 6. Klasu u i Aa, Mtdlemnur og $DaWn er &3

dtl sløre Anlol af 15 Mtdummtr bfr\'(/ fIaIld. Mulklk3sst
og Soldekassc dr"ftes. Der stilles Prisopga,·~r, l Prolo
kollen indfol'C'S fra 11l13f Krilik over f'orMrngent. [)isse

er rel talrige og foruden hiSloriske og æstheliske Emner
er der ct SJ:l :aklutll som .NtojsAoftn, nOl'nUg drn nyslijltde
i Sorø (S,~rds)·, I'orfaller...alget er god!, al ny kOnlmer
til Fnlz Reuler og Soæltren P. A. Rostn~tg. For f"rst~

Oangindfol'C'SrnuSlkalsl;Aftenund~rholdning,idclenK\"llr.
let giver KonC'erL - Pr.nid~nlen forslUr:al hundtlJ:\'e
sin Myndighed. El MMlem fordr~r Rel lil al opl:tSt ~l

Stykke med stærke personlige ,\ngreb, Prn:sidenlen for.
byder del. D~refl('r holdes htle lO Oener:llfors.ll1llinger,
og pa;t den sidsle:af disse vedlJges en Udvidelse: M en
af dt gamle Paragrafer. det ndopunderstrcgtrd~n.\l.1gl.
fllldkOll'lmenhnl. som przsidenten har Brug for for Til_
fældet Delle ,ur er dd ogsu fOl'Sle OJng man ~r en
I..vtrs Navn i forbindelse mM d Mode. Trcgder skal
n:nte Dag forlade Soro. "!:an har v:eret rundl p;Ll Kam
rene nI sige Farvel, Visti Øslerga.lrd lager Ordelog t1ler
for Iml1l, Efter 3t have lovprisl Prolessor Tregder og ud-
Ull den I'larme, han og :alle fOlte over d~n '\!aad~, l,;la
hvilken han var bln'el nodSJgd til al lorl:ade Akademiet,
sllltlnle han med et: u,'e Professor Tregder, Dc1lt ltvt
istemlø 3f knflige Hurrarub Ira alle. - .Minen"ll· lur

vzrel righoldig og der er i Szson~n skrevet ~n Mængde
Digl~, Prn:sidenlen slllller sin A:l.rsoversigt med de Ord:
Men jrg VOI'tr al udf4le tf slklrut Haab om, at eri Dd af '
dm fllfefT$SI! og Vlrl:tf)'Sf, SO/ti Itar risl sig I Klubbr.n i Aar
mrre end ifjllr, l'i/I'OksI! med hl'trf Aor, dø ~il .&Idu~

uh'Msoml blive lil den sffJrsle Glæde Dg Go~n for alk
IoftdliJ/Untr.

Pl'3:Sid~nlen relter g~nlagne O:ange kraftigt Opfordrin.
ger lil 5, Kl:lsse om 3i være :aklive. Om hans sid5t~ Hen_
vendelse sbJr der: Pmsldi!lllen li/lalt/! 5. K./a.sse sAarpl
(mtil (fIlef/e Undlogt/su) po" Grund uf, al der hidtil
II:I:/! l'or pra:sftrrl noget af dtn. Nan beb"dldt, I,,'is iHe
5.~ gjorde fidl for ol oprrfhold/! Klubben, tl/ Om·
ordning af den, 111'0'; $Da hJn aMi,'t Io1tdkmmu IID/f ind·
kmmn. Trudsl~n bln' ikke iVlltrksal. $!J formaningen har
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I'd virket. - Delle AM kOlli mel' forsle Oang politiske
Menilll;er til ,1lslaa overforhinallden. Fursle 0311g er del
I'ed en I~ng.gellnem flere Muder lorisal Forhandling om
,\I'isholdet, hvor Stridl'lI sl:J.~r 0111 .D,'gs.wisen·. Anden
Oallg er I'cd et foredrng: DalIlaarks For/IOId fif Tysk_
I(//ul, IlI'ornf der rejser si}: cn s~erk Polemik om .Del
lillerærc Venstrco. - Af andre Foredrag Cl' der el 0111

Kvindesagen, der sLuligAar dlcr Aar syncs al interesscre
de unge /IIenncsker. D~ Forrorngsholderen tre Oange
Ilæl'der, /II Kvitldetl klltl er skabt li! af opdml!e Bom,
rejser der sig st:erk ModSI~nd i FOTS-1mlingen og der fores
en lang og varm Diskussion. Et Medlem holdl Foredrng
om UlIgdofllllJrtlS Lysl fil at dig!c, du IMg fog a/ /IIcd
lIaf'/'lIc lI(T'rnll'S! fJlIII Omlld 0/ Stiflitlgl'mr. i /.i'·et. D0l!
/mmmfMr /ton In(!rtlllttule a! sOKr sig ru Stillif/g i Livef.
- Da der stiIIcs Forslag om ll'ungent l'oredrng, bliver

del fork.'lSlet Og det belllwes heller ikke. Der s)'ncs al
have I'æret Medlemmer med Talent for Opl:tSning og
Dekl~nmtion, og delle hjælper godt lil al Ildlylde Mode_
allnerne. Forfallervalget Cl' godt. M n)' N~I'l1e lræller vi
E. Brandcs. 50m Tegn paa dcn poliliske Interesse, som
derovellforerhenlydeltil,kananlurCS,atder,"ellel11
de Ting, der læses op, Cl': Poliliske Flyveblade. - I
,,/IIinerva" er der cl Digl "Til dm gllmfr.Somtlcr". I Note
lIedenl1nder tilfojes: "Dril gamlr. Samt/n" er drn bro\'c
Malllf, drr saa "annl fog sig a/ l'or Sag I I'or Kamp
mod Dr.spofisme og Tyroltni \'~d al skri\'(: t:II IIrtikkel
1/1011 Nem drn 20. NOl'. 83 i Morgmblarfds SolldllgS
tII/llt/t1u. - .MineTV:I° indeholderdesudenl;ode Karak_
terisliker. De gor altid stor Lykke og forer ikke til KOII
troverser, Der er mange Ar!lejder b:J.:lde p;l.1 Vers og
Prosa. - Præs. Afskedsord lyder: Nennro er t/a Arorj·
tid slilffef /or drftr Aor. - Tidrll /oriob hurtigf. - Vi
samlrde.s ltfr'Sfrlt Ill't!r Torsdag - og vi mon.-t!e os. 
Det/c l'Itr jo Heltsigten. - SktJlldf jeg ikke horddbedsfr.
Håab /or KfllbJNII /oe rle kOll/mr.I/t/r. lIor fiM Grllnd a/
ot de l/ul'lrrtndc Elf!I'~r i 4. Klasse ~r Neroimlerc og SI/O
I~du olddes Il/llaliggjortc $1)/11 Somnere, Iwa{)cr jrg dog,

af dm tIIll'(T'rr:llde 5. Klasse vil galoplagr. llro~jdcf mcd
/omyet Km/t til tul'S1c AI/r.

~ Denne S=n begynder med at der indfores tvungent
85 Foredrag, en Beslenunelse der kom til at Sll1a ved ,\13gt

ligetil de sidsle A~r, og SOIll h:lr været af den storsle Be
tydning [Ol' Klubbens Liv. Foredmgel skal bedolnnles af
en Komik Hvis dellorkastes, givcs Bode. En endnu
slorre beL~les, hvis man ulldrager sig sin Pliglog ikke hol
der foredrng, n:L1r elis Tur kOll1l11er, Til at begyllde med
sYlles foredragene ikke just udma:rkede at domme elter
Kritikerne. Om et hedder det: N, N. boldt Foredrog om

• Tldcrllts Daoriigllr.d· og endlc med .Salr.ns 8u(T'gtlu
om jordcn· - .Minervaa illdeholder IlIalIge Vers og Pro
S3Slykker. Der er et særlig nOl Holbergnummer. Karnkte
risliker a: hele humoristiske Biogrnlier beg)'llder.1 Anled.
Iling af Redaklorskiftel ved Morgenbladet, hvor E, Brnndes
og I·torup gaar, er der en I~ng ""tikket - Der kommer

Sirid mellem S, og 6. Klasse om Anl'endelSoCn af MulkternI'.
Den bilægges I'd dter nogen Tids forløb men SV:l,'kker
dog Klubl>en. Eitel' Jul holdes ingen Moder, Der er kun
læst lidt Oll, men det, der er læst, er godt Af ny Navne
komrnertilllyron.

Denne Szson swr i Politikkel\S Tegn. Forst lores der ~

gennem flere Moder, med p;ufølgende skriftlige Indlæg, ll6
Diskussion om KvindC$Jgen. Dernæst foredrag og Dis
kussion 0111 Sot/alumen (lornarsaget I'ed AtlenL1tet ru
J:strup), Oll/ OClldannerikorpsrt, Oll/ EJlrup ag Bug, om Kø
bmlwvlIS Brflt:Slnilllf og endelig 0/11 de pof/fiske Portiers
Af!italioll (!t:/11lenl Prt'$Sl'n. Senere er der en I<Ing Diskus
sion med Avisindl:l'g 0111 KlZ,lig/t~d og Egenllluligbrd. 
Pudsigt er det i vore Dage atlæsc.o om et Foredrag med
Titlen; .I1I'orfrdes Krigsvtr:Snd vil blivr. i dd tyv~ndr

Aarft. O
• Kritiken siger: floll d ..{l'!~(fr. kUli l'ld dlll IIto.

piskr. Till/kr. om LII/fkrigm, Foredrngsholderen imod~gm

slrnks skarpt, Forcdrngel forkastes, og den elendige maa
med Mulkl bOOe lor sine Utopier. Der maa wl're gode
Oplæscrc p.'I.'\ tloldet, thi der er mange Oplæsninger, og
det er klassiske Ting der vælges, _ .Miner'\'a· er righoldig.
Karnkteristikerne er, trods megen /IIaliee, kvikke og langtfrn
nOI·e. De indeholder mangegodl op[altedeTræk og giver
ofte, trods Overdril'dscr, en god Tegningaf vedkommende,

J delle Aar er der Droftc1se ang....ende Badehusnogle, ll6
Baadnogleog Fodboldspil. I el Klubmøde alskediges Præ- 87
sidenten for Trckroner og en n)' udnævnes. frnllu brilIges
i det hc1e all, hvad G)'mnasidil'et anga.ar, frem paa .Bal
dur'S Moder, ., BL a, droftes vidtlofligl dtf aM!dige For_

/iold, (/rr fto~ !lIb'ikfrt sig nlrff~1II rir. flojtrt og IOIWt
Klasser. Du ap/onlm lil al ind/Ur(, soa vidl maIigi, no-
g~1 11/ dm gom!e Disciplin. - .Baldur·s 20·Aars Fesl
fejres ~ed el Mode, hvor de 20-Aars Virksomhed gennem_
ga:Js, Miner'\'a oplæses, der deklameres og en foredrags
holder sogrr af I'lu, af Skril'~kunslrn ikk/! rr op/lladd
II/M Cl/ulf, - Gennem Bidragene til • Minerv;\° gaarder
en sL'Crk Mtional Tone men tillige en ret fanatisk Politik,
I en l>egejstrel HYlllne lor Hojrem:l'nd er, ligesom andet·
steds i Aarg:mgene, Udtrykkene st:erke. Venslrctyn.nner,
Pobl'lregin\ente er ikke de\':l,'rste. Der holdes en M:l'ngde
Foredrag, De er jo h'llllgne. Emnerne er mange Gange
gode: Den politiske Silu~tion herhjemme. ~ Sonderjyske
Forhold. - Stra.1mandsinstitutionen, - Bcfæstningssagen.
- Bolgebel'ægc1sc i den menncskeligt Kulturudvikling, 
Lyrik og Bel'islorc1se. - Ubi bene. ibi patria.
Forfat1ervalgel er godt, n)' Nal'ne paa ProgramIIlet er lob,
Tolstoi, Kielland, Michaelis og fonss. Der synes al ha\'e
været nogle særlige Holl>ergOlllæsninger,

Mange foredrag,l:mner som: Vcsterhal'et og Livet der 87
(al en Vesljyde) - Færoiske Sæder og Skikke (af en færing) U
- Menneskets saakaldte Foririn frcmfor Dyrene - Den
nuværende politiske Situation. - Kvilldesagen, - Socia
lismens Udvikling og lktydning. - I~vorvidt bunder I<:l'r
lighed i ,\l1r:1~, og III'0rvidt har Dans som oftest sit Ud
spring Ira AUraa? - Præsidenlen gor i Anledning af ~t
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ødmorlul ;,wrukt;rt og gøJl holdt Forn1ruX, urr mrd
sin. OTTlfldigllrd hal'd.. trrrttrl FørsomfjflJ!t'n, mtgCt fOT_

nuftigt opmJl:rk$om p.u. ol drl moa UIl54 før ølfSktligt,
om rorrdru/[Viold..,rn ."il nr/g.. /rir og før rorsomlin
gm mfTf intrfr$SQflte Em"" fil dur:s rwn/mg. _
NJlurligv;s rT lkrc :'Ir Olt11l1:tVnlr l'orcdr:tR ltul1rdning
til Diskussion. Mcd tt(,lI~yn lIL EmllrT for sOl.1dnul1c foler
m:lll sig indskrænket \'cd [ksleulInelSC:fl1c i § 8. 1-II'ad
Politik JUl,.oaar S)'lll"S man P.la eltidliGl Tidspunkt al være
kommet udol'u P.lragr:tfen, idel man gJllskc sirllflt'1I liJT
IIC'gligerd den. Nu vcdl.1gt'S rntd Ilrlls}'n til Religion 101
&rnd(': R,rligwn .., tilladr pau Mødrmr. dog llJn!of$JUJ"idt

ltUVl ikb tomm.., ind paa m)Er' pro/unt dl,., jor A1td
U~mr onSJoHJslvfu"d,. Fifldt'r lkt/e S"d \'il Pnni
derfor øjdJliUri'K ha'-t ola!b?'d, Diskussion"fI. Dtlf, ual
ogma W, naar hall d,,,iJ opj<mJI't:S afd af Mrdltmmrmr,
dog undr' dur Forodsalning, al Mrdltmmrrnr iHr 5til/u
rn $lIodan Fordring udtn Orond, hl'i{kl Fonantfing(tl5
iUajorildvilha.'ralnjgun:. Elterat S;laledes I'ormerne
er i Orden, Ia:!{ger man for med Diskussion Olll: For.
holdd mrl/cm Sfotm og Kim.., - I denne Sæson afstelH
11lC'S der Hd el MlIde om en Udfordring 1m Københavns
Boldklub skal mOObgrt. Der er i del hele "ere Drollel
ser om l(rid:elbssen, om Krieket og Fodbold, Der op
fordres III il ~rpc Disciplinen under Spillelogi for
bindelse henned i del t-lele Respekten i Forholdet mellem
stof(' og Sll'W.

.Minel".";'/,· er righoldi5! og udmzrker sig \'ed enkelle
urlig gode Dig1e. Der provcs og med Held med Pris·
opgaver, hvor der fordres Digte med opgivne Rim og
over opgivel Emne, _ Pa., .(J.,ldur"s 21.Aars !'udsels
dag (oi\\inerva" og .B.1Idllr" er nu i den Grad blevet
et i den alm. Bevidsthed, al der over Digtet sl:la,t: Ved
Minel".-U 21·A.ars Fodseldag) er der cl Digt om, hvorledes
de gamle ,-ar S10re i Aanden (se Aargang 72-73) og
Ønsket om, al de nulC'o'ende nw gøre all, hvad de lor
lruIOIIr, for Ikke il gore Tr.Mlitionen til Skimme. - Der
synes i diS5C.' Hold allu\'(' \~f('t noget af den rette Aand og
Myndighed hos dem, der forte an. I et Digl: Raptk' jor
AantkfU S/armand! hedder del i de 5idste Vers m«l en
direkte Henvendelse lil ,isse J-::imer:lter:

Ad S4odon rn Skjofd") ml du i/IM/I,
jqn/i Di" Kylliffgrlfjrrnr
1 m/tflfrr af jaf/r, h(/lif han kund~ si,
or Ska/Im jorvrJulrr mrd 1(,"nr;
ogrr din PIIndr5110 lom OEhu/,
ardm spalrrrdro Kuns/non .wrJ ..
Du spa"" dm E!/mrtndr SDmmnfqf,
fardi D/l D' O,.", iSJ#rrt.
Vi tMdn, drr m/lO f A~t11 SmJ

PO/J Afar:tm Fl'Ilpmtr mlt,
IrJd Øl I arbHir KtrrlfKhrt!
dr .dl'OIgm Mlnår jmfr.
SDm 81ttd('tl( faldr frø. T1'/1! hvm Aor
øp;sprrtfnj/Jr/JI/( Vtirt/r,
Sfqgt rftrrSJrrgr III a".nd~raor
mm "frf rrtlrrrs Allndr.

Ved Indvielscssoldet 101~C'' !'ol'"s:lIl1lingeus hjm~li5!e .!!
folelscr for Skolen~ R~~lor (BlicheIl), IAns Sk:ul ud_ "
bringn med de htd'ik Øn~er for hans Fremtid (~

"arganl:: S3-84). Ny Samling • V»rbbde" udgivrt. 
Pra:sidenlen klag~r flere Gauge over Uro p.la Modun~.

I\Jr:l.kleristi~k for Tr:ldilionens Maltl er folgende; 5 Med
lemmer 1m for.;.;t )ig, bar RelJrillland~ af Præsidenten
og melder sig ud. De barat "ide,al de S.1.1 ogsaa er ude
ar i\,'isklllhbcn, prOleslerer ivrigt og \'il Ikke boje sil::.
Men da ,'n SludenI, der er G:l'Sl p;la ,\h,uel, etkla:rtr,al
s:ulbn h.1rdelal1ld ,~rct,er .11 Modstand som bb:sl bort,
og de skyldige bojer sig. - KuriOSI lyder lolgende: Del
\'edbges, al \~ Afstemning p;a;l So'·('.<,J1en OlU It hold~

op med at ble, .1 dr $O,yndr nmy Slrmmrrrl. Del
er dog v;sl nage! ganske enesb:w:nde i p.lIulllenbriske
l'o~,nhnger,On1enddelk:ln\~relf.1'rdigtllokidette

TIIf;.:lde. mandl de m:mge Foredrag er der i h,'ert raid
nogle med akluelle Emner: SlImlhrJspltjrn pllII So,." "ko
dmti _ Tidsuul/dm i drt /9, "ar/l. - KIWrnhaw/s /k.
jl1'$t//ing. - Og af Diskussionerne ~n, SOIU del synes,
fOl"l>L1ndig og alvOllig om fkkrrmprl5e uf kUl/sligr Ud5lvj·
rl$(r, _ Om Orul/dfovsspargsmQa!, indledel Irn et moder:lt
Vellslre>bndpunkL - Om Hojsko/dm/krn og f/oj5kofrn
i Soro, indledet med et Uddrng af Aarsbcretningen frn
J\5ko\' HD/Skole. - Om dm $Ondrlj}* $o.g, med Op
b':sning al Br~~ og resullerende i en Uc"lulning om al
indS:II11lc Buger lil Bomene derovre, - ØJ: endclig om
ÆdrueliglKd~gen,- ForbltelY.llgel er ROltL Noget hu_
morislisk skal der jo lil, og Sophus NCUll1alln e:r p;a;l

Progrnl11111eL
El 1l0geturoligl kr. For forsle Gang opfures i llal- !!

durprOlokollen alle Gymnasiets mange Embedsmænd. _ 90

Det beslemmes, al enhver k.1n vælge, istedellor al holde
Foredrng, at la:'SCopi mindst 20 Minllller, Paa n:cste Mode
ophzves denne Bestemmelse. Men senere igen er det,
tiltrod$ herfor, dog tvungen Oplæsning. V«I et Mode stines
der forsbJt om, ;al Prz$identerl skal ,~Ign if 6. Kbssc.
Det forkastes, og demonS!rnti\'1 \'Z'lges der ~n af 5. Kbssc.
Sene~ paJ. et Mode vedbgCS !'o~get Olll, at Prxsiden-
len skal vælges ;al 6. Kbssc. Præsidenlen af S. Kbssc
lIfs;:etles og en n)' if 6, Kbsse \'zlges. MlIdcme er olle
daarligl hesog1. Ved el af dem spiller nogle Medlemmer
1\0rtSlraks indfore5 en Lovp;lragrafOIll,at Kortspil under
Moderne er i~ke: till~dl. - I denne Sæsoll vedIlIges, at
Religion er lorblldlpa.1 Moderne.-Opl:t'sningernehar
V.1'SCntlig vzret hUllloristiske. Der læses op af .Vinter
gronlo og Tidsskriller, Pu Programmet er iovrigt af ny
Ni\'ne:: Edg:u Hoyer, Qunn.1r lieibcrg, Slrindberg og
Kursbcrg. - ForcdJ1lgene er ikke ~Irige, rimelig\-ts pu
Grund ;af 8c:stemmelsen om, al de lcan a"oscs med Op
lzsninger, og Emnerne: tyder ikke paa særlig personlig
IndsaIS. UndIlIges maa dog: Uttuulunns hl'tJd og hloor

leda og Søttdrrjy$k SproJdorhold.

Minerva indeholder enkelte: rel gode Ting.
Del v«llllges, at der skal indfores Sang ved Begyndel. ~
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~n og Slulnin~n aF hvert Mode, og at Ikslfrel~n sbl
btsorge en Samling aF passtnde San~ dl'ts øf Jønw Dig
11'", og dris af I(labbrl/$ f'/!d FøbriJml. San~ellt sbl al.
s)'nges mrd I<L:...el'llkkompagnmlenllkn 13.11.90 brn),
lrs forste: Oang Ofmnzsirts nf Sangbog.

Til al btgynde mrd synes dtl al ~ d.1:trligt mrd fore.
dr::agene. Krilikerne er i alt fald 11l';lSSt. N. N. log Onid
og ol'l'rbrris/~ siM: .HuTrI' og DoJ1U"I" om, ol Napofron
dm $ion: bln ludl d. J5. AugusI J7~9. tIt" øl hØIY II/I'd.
dril rn )'tkfSi uhyggdig His/oril' Oll/ dl' nUrt/lI'" Olll$/un
djghrdl'l' wd dmnl' sia" Monds FudMl, ujfdTrd~ høn j

lumr, afbrud/r Satningl't', uf h"j/ll' PaUSl'ml' II/ao//I' sil!t':$
at Ytr" dl' jnll'TrS!iiJntt:ltl', riilrfr .M ftun/'SSl' dt: Napollon·,
111m - til dm s/ør.sfI' $lllffdM løl' hal/$ laJ/nrll/lI/rijgr
Tilha"", - jUr. fll'ngl'fr t:nd til hans .1nllomst til 8ri.
I'IUlI'. Du Iml Tnfr"n sig, I'fkt' I'n (:!rufuld PaU$(', ud·
/)'ldl nit/I flJm·iI·kJr. Forsag pnn nI øpdage Endrll nI ,,('//
SlJllfkrlmllffr Trond pnn Papif"f'l, fifbagt: IIIrd I'n bml Kom
{J1iJt/{'I/1 og fod Ilrf/rll/orlig Vrflu!Nlllrt/rus foJ:.1rlldr. Utu
!}(rr1:roll$ i Slikkrtl. Tre p;t;l hinanden Følgende foredr:lg
mXl lorbsles, og l'r.e;idenlen rrUer en a1l'0rlig Fotlna_
Uhl!: lil Medlemmerne om al Llge sig sammen. Fra nu
al S)'nes Foredragene 3.1 blil'e gode, nQgle endda, eller
Kritikken al d"lIlnle. S3.'rdeles gode. Der er Emner som:
Orørg IJrondt:S. - HlIjdolm ,. Soro. - JlrlNjdet:lpOrgs·
mau"". _ I(oomhar/U Bt:lrrslnint:. - Sil FtnJ"fant/ s1)'!
du man alt... - Sportm ol! dms garnligl' I'i,*"ingl't'.
.Miner.-a" mdeholdl'r Forudm godl' Digte: ronrinligl' hu.
moristisk-$I1iriske lndlzg pa:t VI'fS og Prosa. Prisop·
gaver mrd opgivet Emne og opgi\'n~ Rim fOI~ttes rr::a
forrige An. - To Episode! er inlercss;rnte. IJaa ti Mooe
brkb~! N. N. sig o\~r, al ti andel Medlem lur gi,·et
lum en 0rd'igen, $U NotSl'TI sprallg op al blooe. prz.
sidenll'n afgør Sag~n lIK'd tI: forliges i SkabluISl'!
Der opb$es et Stykke af Human Ibng (hvilket siges ikke).
Oplæsnmgen fuldendes ltlI'd Nod og neppe under slor Uro,
der lildels grundrdes i For:samlingrns anlid~rrde Foniom·
II/I'W af Hrrmuu Bon/!. Oplæsningerne synes lorslorste [k.

len al h1l~ v:J:ld alletIere humorisliske Ting. AI ny Navnl'
pa.l Progr:mul1et 1l1l'rfer vi Karl Oiellerup, Carl Moller,
J-lernlal1 Ibng og Ejnar Christiansen.'I l denne S:eson er Foredragene lalrige, men EmIlernI'

il udens..~r1ig InlerCSSC'. Der holdes en Diskussion, der drejer
sig OlU Kvindesagen, delle sl,dig li1I),'lAevendende Emne.
l'orrallervalget er godt. AI ny Navne kOllll1ler til: Mau.
pa.5S.1nt, Daudet, Ernsl Eeksteinn og OHo llem.OIl. - [
.Minerw" er der Aarene igennel1llejlighedsvis brhaudlet
Skolearr~rer og is:rr disciplinære S.1ger Ira Oymn.asiet.
Suledes ogsu dette A:J.r. Naar undtages Ikhandlingrn al
O)·mn1si.lSlemes ~lusl~ller, Rrktor, hans Dalre og Adjunkt
Petersen,er 8chandlingm altid godmodig og ikke uden
Vid. S:t:r1ig yndet er den dramatiske ikhandlng. Der
vises slor Skrivdærdighrd, især i ubundet Stil. Delle ,\:M
er ..MineI\-a" s:r:rlig righoldig og indeholder fiell' gode
Ting.

Aarrts aOIl e! ,,&Idur"s 25 Aars Fod~lscbg. h"ottil
knyues en Fcstlor Krickctspillet, dl'r i 1866 \';Ir indfort
al Eugene Ibsc:n. Ikn 25.9.91 komml'r med Togc1
I'n DC'1 gamle Sol':lnere, der modl.:lges pa:t Ibnrgurden
ar Ofmnasiasltnle. KI. 2 Middag i SpiSl'salen. Tall'r- lor
ReInoren, Adlunkt Petersen og - "Ibldur". Erler Mid·
<bgen Tur III Ægir, hloor der drikkes Kaffe med Cogrøk
KI. 6 Mode pa:t L:eses.:l1en med O~ing af "Minerva"
og kor! O\~rsigt, ved Pr:t:sidenlen, Ol~! "BaJdurs" Virk.
5(lmhed ~nnem de: 25 An. 1<1. 11 Afslulning.

l'oredr::agenekriliserC'Ssuerklfo~m1in~nl'furolig,gi. ~

dl'r ikke hore Oplæsning, lusker af dl~! sidder og sover. ,J
Du ma3. reUes stærke Opfordringer lil Medlemmerne om al
slOll1' "Minerv;l,". l MaMS begynder en heflig Sirid. klr_
sagen er 5(1111 s.rdl':l:nlig helt ubttfddig, men SIriden ud
vikler sig. Der vælges ny Przsidenl, og nere Medlemmer
melder sig ud. Man har lJllIedet af el ,\ar med ringe
Inlerl'$5l' og Mangel PO'" fasl Slyrelse.

Ved Oplæsningerne Rribtr man lil Albrrt Schous: "Til
Oplæsning" og til DiI1ing.1 ,,1IIinerva" er der dog nogle
morsomme aktuelle Dra111~er og en villig Fremvisning af
laterna 11lagi(;l.llilleder. Disst rorcstilll'r Ofmnasluler,
der Iwer l:ur el Vers, og Tilskul'me I'r I...1:rtrne, der
gennel11 de Btm~rkninger, hl'ormed de ledsager BilledernI',
karikeres eller retlert kar::akteriseres pa:t en O\'ermude
"illig Mude. Eli Avisgenel':lllors.amling all..1:Tert er o\·er·
stadig morsom. fure er skil':il'redl' P;u en 1ob.:lde, S3.3. man
undres o\~r, hl"or godt Bn'unl' kender dem.

Der sfnrs at lu\'1' \'~ret m Del Uro det N!, men n
iO\'riglogS:tOl Arbejde ar nogle lu. I ..Minm-a~ er der ii
man~ Digte, nogle ganske gode. Ml'n de nCSlI' I'r al 1'1
Par enkelte Poeter. I OplæsningernI', dl'f ikke I'r blrige,
u al sport en Bcstr;cbrlsc for al komml' bor! lr::a den
rl'nt Ijumoristiske Genre. Foredl':lgscmneme er lidet inlff.
I'SS3nll', dog lur der \~rtl 1:111 om: F~gt'l. - s,n.
dr.l'jyfland. - Finland og - naturligvis - om KI'jndl'
SfZgt'l. De kriti~res skarpt men s)'nes ogsu at lortjene
det. - Dm lir/ight:d, du hcnJu:de i For:samlingtn, vir_
krdl' øjt:l/$ynlig gMrI'l'Udr paa dM unge Hr. N. N., hl'Of'
for del hUII/orislis1:e Fartdrog (Btg)"ldrIMn iii Danmarks
Hislorie) da s/rr{jg brilll'rrde lyd sine mngt: og I·t/am'tnd/r
PUl/Sri'. Eftl't' dril sit/sIt:, SOli/ l'Onde d Par Miuulft:t', og
501/1 frrmkaidle 1'1/ DIUIS5ti1hed, lortalte han, al drl l'Dr
halll uml/fit:tat (:!aa i-irlrfr, ftrorpau han bll'g mmlal/el
solle sig nrd. - Ingen Diskussioner synes at "ært holdt.
Der rellcssl.1dig krahigcOpfordringer lil at skrive i "Mi
nen'a". - Præsidenten brklagu sig slvkl Den TonI',
som i dri hl'll' togt/ hrrsku i I(lflbbta, hOTU nldrk$ ikk~

hjemme hu og bunk IV" fuldsltrndig Irrmmtd. ... En
lille Strid mgnng ill/riltm, som bilJrggt':$ i Mindrlightd,
kan '"fl7t ganske morsom og opfri!iJ:rnde, lflUI til Stri.
dightdl'mt gortS til Vtlnl', rI' 5fUlddig i htljtslt: Orod 101'
ka51tligt. ... At Dik ød,'isu atminf1t:lig Hoj1ightd, ntwr
de lillolu Forsomlingen, l'ilæ mfUJSkt: ogstJo bidroge til al
bringt lidt mur Ro og Orr/Ul i FamoldUle. - Dog Pnt:si-
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d~nl~n n~g1('r ikkt al tumle I=O~11lhngtn. han nC'<lI;rg_
gtr sin Va:rdightd. og 111:111 \'a'lgn _ Magiskr bi~ndi.

Han bnnger n~nhmd(' rolige "'orhold blvcje, - M
sn~ klir:lklC'rl'hSkt 1kgi,'C'nhwer er du Onmd lil al 31l·
fo",: Der fremkommer tn fousporgscol hl !)e.lyrel-en, om
denne hu korrespondefl'l mro hl i 4. Kbsse Stiftet ~~
li:>k fon~ning. 1~)'rrlstllS Svar er, "-U,idl man bn for_
sW:lf Protokollen. del' ~ delle Punkt tT ret uklar,
undvigende, 12 MC'dlrmmer s:l.IT1nu~nbld('r $;I:1lil dcstr.t.
Onlin;J:'T Oentr:l][ors::lOlling. P.u cknnt f~r m:ln:l.I ,ide,
Jl del, der er sJ"et, tf" 31 ,.B:J.Jdllr'~ !kstyrelsc har St'ndl
den i 4. Kbs..~ oprcnedc- Klub eR LyLollskning. Ikst)'·

rr1-rn hu nu fra 4. Kl.assr:> Klubben przslcrel en Er
kla:-ring om, al L)'konslmingen \';IT at forsb., som pril':ll.
OClltrnlfOl'$lmlingtncndermcd at!k;,lyrdSCIl faarSynds.
forladelse. - J Marts 94 afholdes ekstmordina:rt Mode
mod Adjunkt Petersen. Det "wL'ges: atllndfadent drikke
hl/ns J(lIffe og luhandle ham med kaltt ''-"omgt ,Jllls alsktns
Drillm~r, Et P,lT Uger dter stryges denne K~flelov J:

den Mulkt ~1 25 ør.., der var vedl~get lor hver Kop
Kalle, der var drukkcl hos Petersen,

~ hY:;I~~t:~ek~~i~r~e~~;,~h~t~:I~~~hl~l~ef?;n~l:; ~:~
Mude,hvorpu de bliver holdt. Ikke mindst revseshoj.
tr7.\~de, sl.::a~l<:tige og unaturlige Manerer. Der gil'es vir.
kelig gode Rud sasom dene: Od maa i dtl hdr: tit·
raades d'Hrr. ForrdmgJho/dr:n at l-alge $Oadanne Em
nu, $Om dL kIlnne bdtondk, om $Oil moa siges, fm d
'l!d SøndpunAJ. og jAh holde Fortdmg, der o/Ifor /1U;o

gd mindr:r om ~OpfinddMrnes &/!", ..J(onl't:~fjonsld·
siAon~ o. /.

Grund har der \'Zrd til fonmninRer, thi der ti" ikke
et eneste Emne al dem, der kan, om det sa:l maa siges,
behandles fJ1l et eget Sundpunkl, om det end ikke altid
er saa galt som, da Przsidenten gav Onld til d(ll unge
fir. N. N. (den S3mme som kom galt IJ1I del forrige ,\;Ir),
dtr vilde oplyst: Forsomtingtns Aledlt:mmtr, dtr formodes
at "al't sJumrtf i Oldnorr/isA- Timerne, om, hvor de forsk.
Runaune $Iod, hviJAd han slildrrdt j d kort mtn trogi
kamisA Fortdrog, SilO at Fo~mtingtn rjltr "'oredrogd
iltAt: rigtig var paa det rtnt mtd dt staaende Stond
punkter.- Der holdes Diskussion oml-lojskolen,medertS
I!n om Iljholdswgen f~lder til Jorden. Adjunkl Maullicssen
holder Foredrag om Dromme. Til Opl~ning har man
n~ten udelukkende valgt Id humoristisk SlOf. Det er
betegnende, at en Oplæsning af noget (hvilket siges ikke)
af Ousbv Wicd mJ.a sbnds.es paa. Orund ~l Forsamlin

gens Protest mod at hore derpa.2. - "Minerva" er jzvnt
god, Kritikerne og de dr.t.matiske Scener bliver nogel
merelussluplleogmindrerammendeenddeforeg:uendel+.:Jr.

Del synes (dog er det ikke helt lel at K af Protokol.
len, om det er noget heil nyt eller nogel gammelt, der'
JWny fUI$Iucs), at der nu \~lgcs Przsidellt hvert 6.
Mode. Dog _ denne Bestemmelse er ret uvatntlig. da

Pr11C$identCInealtid huvzrrt meget raske tIl at nedJzgge

deres t ll'er\', Ol: der olle I~u \";n-('\ hyppige S~ilter, Pr:e
sidentstillmRen,

JJ:'\'n Virbomhed i Klubben. Eller Krili~en at dllnune !!
s}'nes de flt'Sle foredr.llj: al \Ol:re godt holdte. Der blei "
om: j. P. jaroiJstn. og opLr;es PrOI'C'r p.u luns Kunst
- /k modrrnr Frujallrtt:. - Digtar(rr. - /k EgrnshJiJu,
ri har an"(f rjttr ''Orr Fmt". - J(rindt'SOgm. - Fro til

UdrnlondsrrjSt (StIl·oplC\'C'bc). Der dis~ulertS om: Søn.
drrjy//and _ S}:andina,ismr - l:ar og ...ød Idroltr. 
Oplzsningerneholdtl"sig~godlsomudduklcendetildell

humoristiske Oenre. Magle~ilde ~ommtr p;u Pr~rnmmel,

og \'i hore for lorste Gang om Di:Jle~t-Opl.rsninxer. -
I ~Mincl"\':I" er der mange og ogs.1.1 gode Vers. dr:lIl1a_
tiske Scener OJ.:" megen personlig Polemik. En RC\'II adsted.
kommer mange og lange Skri"erier.

Lc<ldsen synes al 1I:lI"e va:ret kr:lrtiX og ~t h~v(' virket ~
ihærdigt for ~t Iaa gode Resulwer. Pra:sidenlen vil h~I'" "
den gode Sm~J.:" Irem. Der er l3."St Digle Itf AOrt$ffllP,
aj Il_Ukr dl' jltsfr 1'01' $rl'rrldl's gOIk. Ikke dtslOfl/irrdre blrl'
Stl'mnillgf"ll mlllu Opfu:snirrgtll mm' Ol! men: SOI'lIil!!
Drt vilde dog \'Irre jorl!a/(, om rl/olI skuMl' grib,. lil "r,,"o.
ristisk O'Jltr.Slling jor ol holde luk dm - trStrliske 
Forsamling l'OIlI!(n!l Og l'ol'S;ll1llingen s}'ntS at I'a:re
guct i sig sell'. Den kan ilm:~rtrald n}'de s.udanne Ting
som: Kong SøIOfl/on og jtJt"f!tn Hal/rmager. - SI'end
Oratht - 8)"'"Ons: Drommrs)"ntt. - Abrl.s Dtuf, uden
al Slemnin&<,n JW Model slappes. Den tr.rUes i~ke ved
forcdr:lg som: l.essing, sartig Nathan du .·riSt. - øh/m·
silrgrrs Digtr jrø 1803. - Sprogrtnsningen i Afidtrn øj 18.

Aorh. - johannn Eo'Olds &nrdom og fDrstr Unl!dom.
Smaating af Axel Sttenbueh og Herman lung l:i'r Lykke.
Przsidenlen minder om ~Iolger Dr.Khmanns !lO Aars
fodsdsdag, og der opl:cscs i den Anledning el Ud\'alg al
haM Digte. Der diskutercs om drt søndajyW Spørgsmøol
og om dr: gamle Sprogs IJdydning for Danntlstn. Men
Przsidenlen siger,ot dt (Diskussionerne) gtnntmgaoende

jaklt til jorr/en, jonli Forsomlingen ilth vor ,"oden nok
dUT iIth hal'de Intt~ jor Emnun~. - Det \'edLlges
at ansbffe en S.1mling Portra:Ueraf .B:tlcJur"s Præsiden-
ter.• B:tldur·s JO Aars l'odselsdag lejres. og Præsidenten
10rta:ller dens Historie.•Minerv~· har en meget slor
Ab:ngde Digte Ol{ en Del PrQS3slykker. Pr~identen siger
Iii Alsked: Dd ~r mit inderfige ØnSM. nf dm (Ill/Mllr)
mlln blive kær jor de kommende Slrrgter, som (It/r 1101'

I'ærtl del jor dt /rtnjarne, ot dtn tnd i en IlfJl'rrsklldig
Fremtid mao ftve III Oavn og Ofu:de jor enlnu, (Irr
kommer under dtM Tag.

Der I:tRgcs særlig Vægt paa foredrag. Emnerne vidne !!
ikke om nogen særlig personlig Indsats. Et af dem: Fr). '8
den /827-30 er IcdlOlgel af Oplæsning al f1cibergs La
terna magia-Vise og af Wilslel"$ Svar. Der diskuteres om
MiIi/ommtn (dor hen al Mangel pu Modstandere), om
Pro$fitutu,ntn og om Idtrl/u. Alan kUnde mtr1'k, of dt,
dLr sarlig tog /RI i disse DisAl/$$ionu, ~iTklig havde
tænltl a/lwtigt over Emnd, 0E dd l'Or Itlln den Iongt
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ftrl/lf;rkkrdl Tid, du konK /I{ Afsllllning. Om .Minerva"
sijler Pr.t'Sideulen eiter den forste Oplæsning, nlfersler:
frrlllltlrst It/lUl JtIali glrrde siK e~'rr, 111 dm skrplisk Aaml
cg K.liklrll'Srnd a!dda ikkl /tar faud Inflpas. Men der
kommer dog i AarelS lob en lal1gv~riil æslhelisk Pok.
mik, der udarler til pcrso,lIig Strid. Der er ikke Ill~nge

Digte, lIlelI dC'S Ilere ProsaSlyklcer.
~ Denne S.rson sLur i Diskussionernes Tegn. Afholds·
99 Saglil (Flert~lIel imod). _ Dm offmtligr Prostililtiall. _

K.rig og Fml (strækker sig gennem flere /Iloder). 
Ortr:Sk og I.II/in i Skolrml. - K"liulesogm, - Socialis
men (elIn et særligt omhyggeligt tilrellel~!lt Foredrog).
En Diskussion aIli æstllrliskr Klllbbrr kommer n~turlillvis

lil al dreje sig 0111 .B.lldllr·, dens Forhold Ol'erfor Uge·
blad, Foredr~g, Diskussion og Oplæsning, Medens de tre
forste af alle an$l'S for al være p~a deres Plads i KlulJ
ben, er det anderledes med tiensyn til Opl<eSning. For_
samlingell mener, ~t der kun bl,r læses smaa humoristiske
Tinr. op, der k.1U more Medkllllllerne. En enkelt fore.
sl~.lr musik~lske Emner. _ Adjunkt Mal1hiessen holder
Foredrnll om den sonderjydske 5.1g,

Der er ikke megen Forbl1erlæsniug. livad der læses
er godl, og trods t'orsaOllingens Ol'enfor udL1l1e Forkær_
lighed for dt: sm1la humoristiske Ting, er der ingen s,,1.1_
danne paa i\arris Progrom. Blandt f'orcdmgsemnefne er
udO\'er de ved Diskussionerne nævnle egentlig klln et
OlU FrdUllshrrr og el om Mrrl:anlilisllle, der ligger
udenfor del æstheliske, hisloriskeellernahlrvidenskabelige
Omwade, .Minerva· er righoldig. Der synes al herske
el sandi Sl'ærmeri for lysk L\ller:Jtur. Der er en lang
Ovel'S.1,'l1e1se af .Herman und Dorothea" ogaf Digleaf
lieine samt en lang, omh)'ggelig uuarbejdet Alhandlillg
om Schiller. Fonluen mange Digte er der lange Poli·
miker og ur:Jlll,-satiriske Skildringer.

!! Et i flere Hensccnderma:,>rkeligIAar.• Miner...a· s)'nes
00 at skulle cfterhaanden spille slorre og storre Rolle. Der

bliver ikke nogen Tid til Forfatlerlæsning ...ed Mooerne,
1'0redr:Jg, Droftelser om Avis og JulekOllu:die, Diskussio.
Iler og Oplæsning af.Minerl'a· tager Tidell. I.Miner...a"
Nr. IO og II er der to lange Indlæg med Angreb paa
Tids,,1.1nden. Det ene hedder Missionsfoll:. Om d~t siges
der, at det er ti Angreb paa 1:11 Trosrt/lling, som af/e vi
IInge fola U"il/ie iII/od, lIIue fordi "i jimler Intlremis_
sjonen IInntllr/ig cg frostndtllde, end fordi vi bar nogen
OvtrtJe~isnfng nt stille imod dell. Det andel er en stærk
Prolesl mod Nlltidens Opfntlefst af Nids Ebbestll, Der
er særlig mange Prosaindlæg og dr.lmMiske Scener, og
Revuerne ol'er de 10 Klassers Medlemmer bli\'er efter
h,1auden SU1cnde Numre paa Progr:Jmmel, De gor ~l1iu

stor Lykke, men kan jo 0gs:t.1adsledkolnme Misstemning,
Digte er der ikke ret mange a!. Man gorel Forsog med
allrække lod 0111, hvem der skal holde Extempornlfore_
drag, Del r:Jmmer en af S.Klasses, derpaastaaende
fod taler om de dode Sprog i Skolen, DiskllssiOllenbli
ver livlig og ma.1 (orlsæt1es p:t.:l n:t'Ste Mode. - Borge

Usslllg (Sludent 18(7) taler om fædrelandskærlighed,
/-lan /:lIrstor Lykke. Derefter hviler Klubben en Maanetls
Tid, og da MooerJle igen bcgynut:r, taler Præsidt:nten
opflammende men tillige form~nende Ord lil fors,,'lln
liugell. ! lan sluller med at sige: Drl, du IIeIIIlig mong·
IN os sdv og dafar agsaa prfrgu, !I ..ad ri frembrillgrr,
rr O''Usklldig/trd. Del Ilrr i "frsrllllig Orud og SOfT/
oftrsl sltlmll/IU (It Foredrog. du /toldrs i .Daldlll"", er
nrtop Mallgd paa O..rrslmdig/ted. Senere kommer Sludent
Axcl \Vest {Sllldenl I8(8) ned og holder foredr.lgom Livet i
.Baldur·. Hall giver kloge og gode lUoid, s)'nes at bli\'e
lorslaael og gurlndtr)'k paa l'orsamlingen, I næste Mode
holdes der Foredrag om .Nationalitelen· med Udg<lngs
punkt fra og i Tilslulning til Ussings og \Vests I'ore_
drag. Der er llll 1':L1gnet en saa slor Lyst til al holde
Foredrag, at man k::ln vedL1ge al sll')'ge [)aragrafen om
tvungne Forcdr.lg lor Restell af Sa:sonen. Der holdes
Diskussion om: irka/iSn/log Realisml med Indlednings
foredrag, og der kæmpes "armt OfT/ dtngam{eromontis/te
Utflrotllr og dril modtme rtalistiskt. En HO"ldfql "ed
Diskllssi(men Var Illaaske, a/ Begrdiemr Romantik og
Rmlisflle a/fjor IIIrgr/ smtiledt SafT/mtll, DernæsI disku
teres Oltl: Sko/ldina'-isllle - Or.org BroIIdes -!..rJrkoutrn
- Frtdssagen. - l AarelS Lob l'cd13ges, al eoh,'u skuMt
gorr sil lil, at dtll Skik, at de lIIilldrr biisle paa Oym.
lIasinstrme, kUlldt indfores i Som i Lighld mtd Her/ufs·
1101/11 (!), Mali moa haabe, III dd "il fykkn ,'orr ener
giske AI/slrrngdsrr (l/ gmllrJllfore denIIr gal'lllige Rtjorm.

R.eferaterne Ir.! Moderne bliver c1lerhaanden meget ~
lauge, Kriliker af Foredrag og Digte ligeledes, saa Op- Ol
læsning af Prolokol og wMinerva" bger lang Tid. Med
]-lens)'n til f'oredragene siger Præsidenten: Det lader til
al wcrc el Ondl /ter i Fortningen absolut ol skullt lage
et li/(erotllr!listor/sk Elline, Olld bevares! de kDlI i og for
sig "frre IIItgd gode, lIIefI i Lungdtn kan Illall bli"l lud
nf ol Tillg. Og IlIw/or just hu i Fereningen uddanne
sill Aand [alenel i dm Rdning? H"orjor iJIh fel"SDge
sig lidI paa alldre Omroadu, I Eks. dd politiske? Dd
elldu blot Illed, at Imar ilian I:Olllmu ud hu fro Som,
stnar /lian fltll blottd lor Viden fro ddtl Ftf(, og Ill"ad
flar "i e/I Fotrlling lil, hris del ikke u jOr al dfT/fle dm
Slags Ting, Det synes som om Medlemmerne har ladet
s'i'g p.1avirke, derp:t.:lt}'der Foredl':lgscmner som: Rtligie.
IIms lildflyde/se pIIa SamfundsudviMingell - Negle &
troglniagu O"U dlll ortodoksl Kirke - S(I(;ialisme og
A/lI/rklSlllt - Provisorillidtn. - Endvidert: Diskussions
emner som: Sludelltetrksalllell selll Danneises'Jro,'e 
H,'ilkul Rrgrringsjorm tr at jorelra'.kk.e? - KvindesagtIl,
hvor Meningerne slaar ret Sk.1rpt overtor hinanden. -
13 Medlemmer illdleverer cn Prolest mod, at der ...ed
.Baldur"s Moder blev læst ho)t nf OllSL1V Wicds: Det
svage Koo, D~t er iovrigt den eneste Oplæsning, man
horer om. Adjunkt Lauritzen sender Tilbud om at holdt:
1'0redr:Jg om Forsvarssagen. Dct vedtogt:S al bge mod
Tilbuuct men iii el ekslrnordinæl1 Mode p:t.:l Læsts..,len,
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da UJI'~ iJ:J:e t;med" andlr md Soronur: Adgang.
I)cor bruges her el forkert Udtryk. idel der menes for
hCO\'ærcndc- .\\edlcmmcr :1.( .&lldnc", Men del fremgur
d htk denne S3R. :1.1 forcstillin~n om § 5 h3r vzrd
le\~ndC'. Der holdes $.U cksl~ordin~n Mode, hvor l;Ill.
nlnn og Kjorboc.- (StudeIl! (900) uler om fM\':ll'SS3gcn.
~ncrt' bIer Adjunkt Laurilzttl om Politik og Adjunkt
Hoff-Han~n om engelske Uni\'crsitctsforhold, btggc p:l:\

ckstrnordinærc Moder. Tre Gange er Tiden tlter Prato.
kOlkl1sog.Mincrv.l"sOpl:esningblc\·ctudfyldtmed/llllsik.

!!! I AM fOru;.æltd Diskussionerne. - Emner: Stlldenlu
02 cksDmm $Om Dunndscsmiddd (forts.-cUclsc fm Hjar) _

H,'od kan Ungdommen lUTr- af 1/(// modune Skon
Iii/fm/ur.' - Dan-inismm - Er RU/fg og Ti/Ir, hrldige
pr ri wnd? - Om de tim/igt Lov/1m/ag. _ flere
Moder udfyldes med Musiknumlc. - J. P. J:l.cobsc:n.
Opbesning. - foredrng om O~rg Br:lndes, dter 11\;1.
1<t1 el Billede;tf Brandt$, Itgnet.1f ti Medlem, O\·=k.
les K1ubbtn. - Adjunkt 01.:lhn taltr om ~ris og sit
Ophold dk. - Adjun1« ~uritun bier om Btth(wen,
t1 Med.lem udforer IXthOI-ennumre. 8tgge Modtr tr
eks!rnordi=- ~Mmen'3"erikktsærligomfangsrig.men
der er en"elle gode Digte. I ti lndlzg udbler et Med·
km sin Indignation Olocr al en Gymnaslibssislent, som
g:anske vist ogsaa v:lrtn Person, der slet ikke hortthjtmme
\'ed en Skole som Soro, havde trakterel en O)'l11nasbsl
med lussinger. Men s:llnlidig læser lndsoendefen denne
Gyrnnasi<lst og K.,mrnernlerne Ofdentllg Tekslen,jol'fli de
MI,' opfl11V' sig i Timtrne som Bl1m, og udtaler, ol forsl
naar d~ Mil, gDr sig Umage for at Dpfl1rl sig som Voksne,
kan de m(d R~rt~ forlDnge al khandks som soadanne,

~ Dtr holdes foredrng med paafolgende Diskussion om
ØJ SDJgd 0/ tk \'estindisk ~r - Om Nalu,.";d~nskab og

Fitasafi - Om jtldroom tig /VisICldom rlkr snal'tre tlm
BilNJAritiJI tig Kristi Qutkmffl,fliglud. Dtr er iovrigt neft
og gode fortdrng, livligt og meget kritisk Rder:lL 
"Mintn'3" er god. Horup besynges i Anledning af luns
Dod, Diskussionen om jlXietJem og Kriskndtlm affoder
bnge Aflundlinger. "bn rnzrker stærke Brydninger mel.
ltm Rtpræstnbnterne for diametnll modstUe Stand
punkttr.

Ol Det er forslt Gang dtl i Protokollen btm~fkC5, al 6.
Gi Klasse har holdllukkel Mode og Ixsat dt saare mange

Emtxdsposter. Paa l. Mode i Sæsonen læstS Lislen over
Embedsbc:sættelSol'tnt op, og lOl'ene jorrtaga. - Slraks
i forsteMode holder Joh3.nncs itasmussen (SttJdent 1900)
foredr;g tlm den Arisldige SludenlerOeWFgdsa Maal ag
AI/dier - gaalnde ud jra SIu4enkrmødd I Søm 1903,

Efter Rdentt1.11 domme b1i\'er hans Henvendelse lil dC'
ungC' godt optaget, forsla.tc1 og puskonnC'L Pu ti følgende
ModC' bli\'er du stillet Forslag om .11 nytle G~rg Bnln
des BilledC' fnl dels Pbd" som m.tn bIder lokalets H~C'n
Pbds, lil en mindre frC'mlrzdcnde. Dtr fores C'n megel
varm Debat herom. M.1n nuer\::er den ungdommelige
F.1rl3.tisme JW begge Sider. Det C'nder med, .1t Billedtl

b1i\ocrnytlt1,mC'nenDdaldeo\"et'Sltll1lenleldC'rsigudlll
Klubben. Dtr C'r enketle gode l'ortdr;l~ sultdes d om
A10zarl med ,\1l1sikledS3gdse - Om tlrirrn Li.. - Om
}, P. jtUØbMrr _ Om Sø",a KirktgourrJ, IX IO sidste
er ledstgtl af Oplnning.1f ud''3lgle Slykker. Diskussion:
Om Sørialisml'. Rtcitation af "lkrgliol" og al "Guldhor.
ntnC'" med henholdsvis Griegs ogltattm.1llnsMllsik. For
forsle Gang hore man Tale om en "Oberbrelll.Aften",
I"lele. Underholdningen leveres af Klubbc:ns egne Med.
lemlller, Der er Oplæsning af Sleen llIiclleri Di:llekt, der
spillesSc:tlabrinisMusiktil.Ka:rtighedudcnSlfOmper",OX
s.,ngcne afsynges. Tilsidst oplr~der Olllnles.,ngere. Del
hele gllr storlykke,- I "Miner.'ll" er der genllelll de
Sl:nereAAr en j:J:'l'n Ud\'ikling i lklning al Neurupin('re,
komiske Pontætleraf Kammer.lter, Polimiker og DisklISo
sionC'r. Man rn:l'rktr sbdig i diSSl:, selvom de s)'ncs al
dreje sig 0111 de irHIb)'rdes Forhold /lU OymnasiC't, C'n
I<;:lmp ,nelkm rel udpr.egede ModS,""('Ininger p.ta del p0

litiske, sociale og religiøse. Omrude, I A.trsrdel'3ltl hed.
der dt1: Ftmldln disse Digtere furdn ogsaa ri iHe ringl'
Arr!al }uristu, Politiul't, 1(n'likt'rr tig andre Vidnuhlbs.
mand In minitJIure rrp~nllrtdl'. De hnr SQ'rfig bIsIet
sig Ol'" lidss\'al'tffde, dlfflokrrJliske LAvfølS/ag, /igl'SOm Ile
DgstJa ",f Djfl: har Dfsungrt nOKfe haSkmte Stridsdu·
eflu og udkamiK! nogte fOn/vngl hujsf ufarfige og IIbft>..
dige DIIl'lfrr.

Ikke II1nnge foredrag, EllInet: KriKl:l1 i t870 - Son. (H

dr/jylland ol! den sønderjyskl: SUK - Del j!alllle poIsIIe OS
Riges tndr. Oplæsning af Referaterne maa Il3ve laget
tn uforhoJdsm;tSSig lang Tid,thi de ers.a.ve lange, Krilik
ftemkaldtr Modkrilik. og suledes droltes der frelll og
lilb.:lge ba:ldt skrifltigt og mundtligt. Od helt synes rtl
ufruglbart. - IXr er nere Oberbretll.Altner med 53ng.
Musik og Rtcilation. Altid r;l.3der der en særdeles god
Sm.tg ved Valget.11 Underholdningwmnemc. Oplzsninger
og $.:ang i Di.,lekl er yndcL - Efter en \octlyUel Op
La::sning i jysk Muncbrt tilfojer Pr.csidenten: Opl(l'SJr;nj!
" 'Iagtl, dtr ; langt htljerr Qrud sAulde wrrd lagf 0'1

paa ; Klu~n. ISlcddfor at nolde Fol'tdrug 0111 en Ftlr·
folier kunde \'(dkQmmtnde lau sfDrre Ting uf ham op
og sao M)'lfe sine Ikmærkninl!rr dum, Th. lind (Stu
dent 1901) holder Foredrng i ordin:.:rt, Adjunkt ~Iollen

i ekstrnordiu:crl Mode. ReferenlelllldL,ler sin IXgeistring
for dm Idl al lillIaide dl: mere sl'/~Sfltlltllgl: Urrert iii at
hoNe I"orrdrug, - ..Min('/"','3" er ikkt Iyldig, Men der
findes deri foruden en Ikskri\'else ~l en SkoIdiml', hvor
IIC'dkomrllende Lærer udell skæmmende Karrikatllr C'r gen.
gil'el godmodigt og iorb.:lusendC' tr:dftnde, en IkskrivelSol'
af Modet i Skcnhedsudl'algct, hl'is enkelIt Medlemmer
C'r skilSC'rtde med en forbloffende Sikkerhed,

forcdrng b1ivt'r hyppigtTC'. EmnernC' er kun for en 05
ringe IXI selvstzndige eller .11«uel1e. Dtr er dog: BrOJl- Di
des, nallS ForM/d fil Kjrhn og /t1t1ru!en - Socialismen
tit K~inden - SocialismtII tig Alktlfrol. _ Dildfanfuml'

Dl dellS For1rold til VidcnskWen - Dafl'inismen - NiM_
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lismtn I Ruslond. I Mod~lning lil Pr.csidtnltnS Udbore!.
ser dtl fon:gaaendt A.1r siges: SkDI &fdur i Ild hdt lagil
tøn; nøgtn ODI'n, !an odd kun sitr gtnnim FoNdmgrnt
øg KriliHLn. for btggt Dtk tr I h".fr9t Omd Ildvikkndt
- I Anledning aftn Iklll.lerkning p.u el Modt anbc::_
fales Jtppe Aakjzrs Bugtf, Reftrenten forholdtf sig megtt
skeptisk O\'er for Aakjrr og luns Bc!:ydning og mtntf
al hovt Orund Iii ot udlaIt, DI f/u$ntlrndrnt$ dnlltn Dig·
ttr. løhdn Skjoldborg, høldu sil! mi" til Vj~/ighfdrn,

udrn DI}tg dtrfø' vil dnIK/olt !Hondtns Bogt"
!kr slilles forsbg om, at § ~ slal o~'tS for Ad·

junkt Ifolttns Vedkommende, Del \';1 med andrt Ord
sige, at Adjunkl Hollen Op\.'lges SOI11 Medlem l Klubben,
sn tllln lan delugl' i ordinært Moder.llollen er lnspek_
tionsha\,ende p.t., Oyn1l13sitl og har for:;\.'lael al komIlIe
i el $;ladam Forhold lil GYlllllasiaSlern{'",t d{'l bn heddI'
i Rtlemlel: Orl (Fo1'$lngrl) bln' SIW I!VIIr so", MslrmmiKI
l'tåtIJKtt, i il" IIInn i dd hrlt: ol! slorr ,'/IT /on'issd om tlt;O

KIJvnligr Indjlyilrlsr Itr, f/vfttnS Tifslrdtl'trrrlse n/lllllle
1IIIl'r p(m "I]afdllr"s Li,'. Hollen blev i Insp·ckliOlltn
anost af Or1h og dCllll{' af West, bel(J;c gamlc Balduri,
autrt. DiSSl' bc::ho\'edt som s,1admllle ikke nogen s,""('rlig
Bcslulningfrn Fors:llnling{'nsSide for at bli\'eMedlemmtr,
De har begRe t\'ntt ligesom Hollen at oprettI' mellem
den Inspeklionsh3\'ende og Oymn3sinterne ti Kammerat
slc:lbsforhold,dertrb.tstrel p.u den ældrtsO\'erlegenhed
i Kran af Iuns Ptrsonlighed ~ Modenhed mue tnd p.u
del pmmtltbgs Kommandoforhold. I-h"ad der ...el ogsu tr
dtt elltsl~ Il.lturligt Forhold, naar d~r sk:Jl \'ZI"e tn In.
5Ptktion~\'ende pu Oymnasitl Vi so!r da fr.! nu af tt
Udslag af delte 1(anunentsk:Jb i den Inspel1ionsh.avtndes
!klbgelse i ..Bo.Ildut"s Moder som almindeligt, mtnigt
Medltm, - I tkstr.lordin.zrt Mod~ holder Q ...erlzrer !-lu.
ritten fortdrag om Maurt-i Anledning af 150 Aars D3_
g~n lor dennes fodsel, og et Medlem led~r dd med
Musik. Lig~ltdes i tkstr.!ordinæn Modt opb::ser P.tSlor
ROstn tn al sint Komeditf. !kl ~r lorste OJng tn Klub
b(n g3nske u\'edkommendt fur Adgang lil el Modt,
ganskt \'isl eltkstraordinært (§ ~ respekleres endnu) og
ganske \'ist ikke elttf atslyr~lstnslniti:lliv, men efter Til
bud fra PASlor 'lostn,

Ob(rbrclll-Allnernegenlllgesogmed Held, Dererp.'1.1
dem Solospil ba:Jde af Violin, Cello og flojte,

V, BALDUR BLIVER GAMMEL OG AN
SKAFFER SIG KRYKKER

06 Vtd&ldursoldetomdobtsKlubbc::nlil.Balder· (st§l).
07 Der er guel fonld ~ll skriftlig Droftelse i .Miner...a·,

h\'orNa\'nel.B.1Idr· er ble~l forcsl33el. Man holder sig
imidlertid iiI .l3.lIld~r·. el Na\'n, der bibeholdes gennem
dtl næsle Tiur, indtil det i Referalel lor sidste A.1r helt
igennem trstaues al det gamlt .Baldur·, D~n 40 t\.1r
g;tllllt Dreng bliver nu hojtidelig dobt - man mu \'el
snarere sigt gendobl - med dd ny Na,'n, Af Hensyn
til hans Alder og btg)'ndtndtAlderoomSS\';Ighed foreta-

Res Daab(n ikke ntd~ i Søen m~n pu ~I~n, luvrigt
und~r meget hojlidtli,l(t FormtI', S31~n er pynld med d
Alltr, og hele Ibndlingen forepar pa.i Latin og OT'3:Slt.
Dtf er en .Uur~rans· til h\'trt Medl~m, Ikke-uli.
ntrne tr h~1t bell.lutd~ og foltf sig næstl'fl udenlor det
h~le, d~ Iur nnskeligt \'Cd at folge Talerne. Mtneftcr
hllnd~n 50m Tldtn gur og Skmningcn stiger, gur la
tinen af Przslernt, og dd Idlt'r h~l.. da ~n al disse lader
sig henri\'~ lil del jr/nt danskI' ml'fl g;tnskt uklassiske
Udbrud: .Hold Kzft!·

En Modl':llften udlyldes med fonogralnumre (!I. nt'!"t
mtd Musik. Musik, drr snDrl rr b/tvd Ul Livs/Dmø
del/11m poa Modrme, fik I'i ogSlJo, - Der holdes io\'.
rigt mange Foredrag og n~re. dtf er Udtryk lor person.
liRt Interesstr. Som: Hvad Havtl [fivrr Ft?rorme, 
A(lndslb'rf paa Frrrormr (begge Fortdr:ag af Færinger).
- KII/svir"'r ol! drm SDI!II {af et Medlem, h\'is senere
SflCei:lle allerede [)'I-' delle Tidspunkt opt,ger hans Inler.
('SSl', Johannes !tasmusstn (Studenl 1900) tal~r om: Er
rirrB"'IJforosl, oJ: Adjunkt Hollen om lappiske Even.
tyr. Bell:J::e taler naturligvis ved ordinære Moder, Hollt"
er jo blel'et lovFormeligt optaget 5O1ll Medlem, i\\~n 0g$U

I'ed ordinære Moder opt~er nu Ikkt_B:lldurianere, ~n

Vikar "ed Skolen, C,nd. phil. P. f, unge som Taler og
Pastor Rosen som Opla::SC'r. Fm nu af synes § ~ ganske
stille at \'ærc sal ud af Kraft, elttr al IIl.1n i nogle i\.1r
har omJ:»ct dtn \'ed al hold~ t~raordinært Modtr, og
al1~ mulige Klubben ganske u\'edkommtnd~ Damer og
Herr~r Illdb)'dts i de komml'flde i\.1r til al forl)"S1~ Med.
lemmerne ved ,\Inderne, - .Mintrvao indeholdt'!" ikke
mange Digt~, men noglt af dem tf ret langt, Na::sttn
Hah"lltlen af dlSSl' ~r O\~ldstr fra fzroisk eller st~m

ningsfulde Udbrud af f;aeringemes Kzrfighed til dtres
Øer, Der tr i Bbdet l'fl !kl Prosastykktf twode No,-d
ler og Polimiker,

Ved forste Modercfcr:at SlUr: Hol/m optages somMrd· 07
Irm, Senere lUr forekommer d~nn~ Tilfojelse ikke. Man Oi= anlagt', atd~lfranual anses for Tradition, at Hol.
Itn er ordinærl Medlem. Et Eksempel pu. h\'orledcs den
InSlXktionsha\"endt betmgtes som almindeligt Mtdlem,
kan man f. Eks. se af el Referat 50m delle: Hr. Hol/en
mlllktrrfS, fordi /trI// ospiJIrr Djæl'lrspi/' mrd CigDr
slumprr poa Borol'l ulldrr Fortdrogtt. Og fra næst~

Mode: Drt kali //oll'rt's som lIogd o/ d Fælloml'lI,
al flr. Hol/ni drl/lliGa/lg vistt. rtl sømmrlig Ad/t?rll
I'cd Modt!, - dd I'Or vist gonskr ubt.vidsl, Eller:
KUl/ In TI/lg I'/ld/lll: Mali sigu, al drl alhrni'l/siske
Folk I'Or sao lal/umildl, al blot rn Talrn Klt?dning
hang i IlrrUr Folder 'I/u hans Holdning /oækom
drm komisk, saa bll'~ lian - hl'o, godt han ellers
loUr - /Id/ri o/ FOfSlJm/illgrn, Du/or sigrr jrg fil
Hr. Hol/rn: Hrld D,m, at Dt talr' i Ba/dur og ikke
pDa Alhms Tal,rstol_ Og til Opl)"Sning lor d~ Gamle,
af h\'ilkt IIl.1ngc \;1 stejl~ \'ed al b:st: dett~, \;1 jeg blot
tilføje, at del ik\;~ ~r, som dd. tnuske "il s}'nes dem,
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Udsbg II Mangtl ~ R~\.:t. Thi del drtjcr sIg om
en l:crI!'T, lier holder !:Od Disciplin, _ sin tgtn Foml
for Di$iplin, om lI1:tn \'il, _ moderne foml for Disci
plin, der er noget forsk('llig fm. lltn gamrnddags. Men
nok So'J Illcgl'l værd. En Di:>ciplin, dtr lægger Illindre
VIl'gI p.u del ydrt', - mere p.1J Opri~lightd, til Disci.
plin, derikkcersmaalSWret, rI1cndog med fasleOr.J,'ll.
~r, ~Itmt ,'ed dtn gennem S:amlil'CI udvikkdc Fo
ldse- for. h\'3d der er passende dIer den modus vi\'endi,
der er fUI$b3CL

Dc-r er ikke rn.tngt foredng elltr Diskussioner. Dog
er II n:wevnc; Om M(f1tlt'S*~plil!lu og ,qffigh~d~r.

Om Rrligion (g("nncm flne Moder). Om La-sflill/! og
Falt/asi. ~r spilles Saner af .Nej· og af .Ambrosius',
giv~ rnusilGllskc Altcllundcrholdningcr, enkelte Deklama.
tioner og Opl.rsningcr. Ved en s:udan, hl'or der efter
ud\Ollglc Stykker:lf .Malie Grubbe' Ines .Svend, Knud
og Valde~r·, go~ der opmærksom paa. at dd /ol/f'S,
ot dd sidslr ikkr hrlt passrdr o"rnpQo drt /orstr. _
Hollen holder tre Fortdrag. en VIkar p;u. Skolen, ond.
thtOl. H. Jorgensen, og Paslor Rosen h\'er et. _ I .Mi.
nen.':I~ er der Grn'Sklifter over hver enkelt Jf del Jf_
p:lende ~Iold, del sidste af den gamle Skole. - Der er
umudeHg lange polemiske ludlæg. lndga:iende Kriliker
over Foredrag og Digte, Enkelle NOI'eller og en kvik
humoriSlisk BehJndling af Sporlsidiofismt'lI. Men om
end .Minen.':)" er rel godt fyldl, er der for Klubben
Tilbligepng og $\'igtende Inter~. Tre Maaneder igen.
nem er der næslen ingen Moder, Der fremkommer i
• Minerva· folgende forhi\'lede fOrsUg: Ethvrrl Mmlfm
o/ Formingrn rr pligfigf tit mindst af modI' paa If
0/4 poa "inandtn /elgradr Mf1dr.r. &dr poa 35 Øre
for Und/adt/st' drm/; a/ ri Btsfyrtlstsfl/('{l/elll Ions
for KOfdroffens Skyld til Fraværdscspr%ko/(f), For.
slaget blev dog ikke vedl:lget.

Der er Tilbligepng, men ogsaa en lapper Kamp imod
den.

~ Til en fkgyndelse optages Mooeme af OpIz:sning .tI
~ humoristiske Smaaling og g.amle B.lldu~~r samt af Mu

sik, Dc:rpu bcgynd(T et Par Diskussioner, der synes at
\~kke lnte~. Forst om dril polifWtr Stil/ing i øjr.
IJliltJlrt og Forn'Of'Ssagrn. Det er Tiden tIler Syslem.
skiftet og især J. C Chrislensen, der bliver OensLlnd lor
Deb3.Uen. Man er svært uenige om all - undlagen For.
svarssagen, Dern:rsl diskulerer man Fodboldspil. Delte
anglibc:s med ungdommelig Voldsomhed ligesom aVeT"·

hOI'edd .111 Sport i ModSZlning lil Gymnastik. - Efter
disse Diskussioner begyndet II\;ln p;u. en Rzkke OpJ:rs
ningeraf Guld.tldcrlil\enlur, der fortszlles gennem flere
Moder. Od er mzrIceligt nok, al disse Oplz:sninget har
kunnd ~mle Medlemmerne Mode tIler ""ooe. Thi da
senere cl Medlem holder foredrag om • Werther·, be
klager Referenten, at han har v:llgl delle Emne. Ikke al
jtI! fIIl'lltr, at Foredrol[sJloldrrl'f1 i!tkl' lIar magftf dd
- dd ,'ar langt Ira - mm poa Orund af PuDli·

!tI/fil,. for ulv om K/ubbrn /orhollfsl'is I'f holdf op
mm af 'W?" FOllboldltfulJbrn .Ballfl/r, sao mfnar
dm dog for ro Dr! o/ Mrdfrmmrr, IIvis fllf.'rrssrr
ikkt liggrr i sammr Frit som Fortdm/.?shofdrrrIlS,
og rftl'f dm SOl'" og Uiflfrn'ssrrdlll'd Ilt dUlI/lIIl',

drr ut!l'isfrs i $o/am ol! hist og IIrr I/l'Il Bort/d,
robrdrs drffr Forhollf dES11tUn' alt/ar tydrligf. Der
udsætICS Prisopg:J.l'er og uddelcs Pl"a:'mier. forWr.lgene
er mCSI om 1iuel"lCrt Emner, Dog er dl'r holdt el fore.
dr.lJ: om AlhoklSAgen, bag hvilket der liWr en rd

sU'rk Ik\':rgelse bl.:lndt en Dl'1 af de Unge og Sal11men.
slu,ningafdernienMholdslorening.

Adjunkl Holten har hold' 5 foredrag, Overlxrer uu.
rillen et og PaSlor I~osen en 01l1;l'Sning.

I.Miner.·a" er der en stor Mængde Digte, nrl'Slen in.
gen Prosa og slet ingen Polemiker, - l Anledning af
al Medlemmerne har hon nogel om, al dl'r fra anden
Side var gjort forsog p.u al fu udfurt Orkestermusik
O..tTSkzlingsafknenSOnlCl Lt<1 i Underholdnmgen, ned·
lzggc:s der i .MinCf\':I" ell illdigneret Prolest og for·
søgelforhind!"'-

Der holdes nogle for('(lr:lg, saasom om: Noosm, ~

Frollltlifl, PtaTjl, _ Dl' farrrI' KfoSSff'S DI'/lagl'lst i IO

$fafssfyrtlstfl. - Eli OamiSOIlS Bdydflillg for til By.
Der 1;l'S('S op b.ude [l:l3 I'ngel~k og paa dansk, mcst !ellI'
Ting men dOll: ogs,uKlassikert, Diskussioner 011\ Milli·
sf,drt (del lorsle ndlkale~ - N"'1!0ord og j, c. Om'·
sfrns,n. - Musikaltner. - Men dd kmber mw SeJl"
virksomheden og man gliber i hojere Gr:Ml end de lor•
rige Aar til at g;u. med Krykktf, ); lade andre bc50rge
Underholdnin~n, _ Hollen holder 4 fOt"edrag. Ussing
(Sluden' 1909) cl. Paslor Rosen og Pastor Bjerre (Stn_
dent 1880) hver en Opl:csnings.1flen,

I .Millerva" er der gode Digte men ikkeU1"nge, Lange
Diskussioner. Dd har allid vxrel Skik al udSl)'re "Mi.
nerva"s Forside m('(l en Tegning. Der har værel Aar
gange, hl'or disse Tegninger var rigtig gode - en en·
kell h\"(lr de \'ilr fortrinlige og originale. I disse senere
Aargan~optrædeTtgllere,dereriBesidddsealenOp

findsomhed og et Humor, der er ud over del almiooe
li~. Hele Numre af ..Min(lV:I~ opt:lges al humorisliske
Billeder, af hvilke nogle Serier f. EJes. fortæller om en
GymnasiasI Ul' og Eventyr, ligcsaa morsomlog tydeligt
som mange lange Digle og Prosastykker.

Der gorcs energiske Ans,rængtlser for al bringe Klub- ~
ben i sund Virksomhed. Tiden er blevd kræsc:n overfor Il
OpI.J:Sninger. Der lcveres skarp Klitik .af dem, og det
lremhzo.'tS Gang p.aa Gang. at m.tn hellere bor holde
sig lil fortdr.lg,da del et meget svzrere all:esc: op. Men
Medlemmerne bet:ller hellere Mulkt end de holdu Fore
drag, de vil endda nok hore pa.t andre, men selv vil de
ikke anstrenge sig, Del er nogle enkelte,der 'rækker L:J:s..
sel,ogdeJl~terevirke1igJlogCI.DcrerForc:drngom;

Od lIIodt!Fllt! ffali,,, og Frtmtlllm - Srollfbtvægl'lsl'f/
- Hofgrr DrorJ,mafln (med Oplzsning' og Sang) -
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Iil'flll(1f/ Bal/g (rn('(1 Oplæsning ~f Udvalg 1m "Det h"ide
Hus") o~ endelig 0111: Krisltlldomml'1I alf dms Forltold
li! Vid(llskabrl/ogMI'/I//tskrf, Der sigcs orn dellesidsle:
Alligrrcl joUr IIInll sig slraks liUmkkrl aj N, N:s
Fonllrog, og IltIIr skyldrs sikkert jorsl og jrlll/ml'sl
rid, at 11/11/1 IImltr hdr Forrdflll!rt skim!rde lif/liS Lys!
lif at jorlæ"l' sinr Ka/ll/fll'ra!a 01/1 lIogrt, da havde
grrbrlliampl'tSolllig.
Dl't \'ar fif/I/S I'glll'
Tal/krra/[ErjarillKrr,
fal! Ild af dl'/I dy
bl'st/' Ol·rrbtl'isllillg.
PfII'sidl'llt('ll jon'sfoJ,!
drrjor, III FotS(llIItill
K(II islrdrlforlltk(ap·
prskutrlrrrjsr sig op.
-1"Mincrva"erder
"",'lige Digtc,morsom_
lllcS:!lirerO"cr L'l'rerc
og EIe,'er, K.'mklcristi.
ker, der nu bides Hc·
vuer, dmlllaliske Sccucr,
og mhn:crkedeTegnill'
Rer.

Adjunklerne I'lollen,
Ohrt,5imonscnogOvcrl,
MaHhiC5SCn har holdt
Forcdmg, den sidste 0111

Konssygdomme. Delle
l'orWmg synes ~l hal'e
gjorllntrykpaaFors.,m_
lingen. J)esuden haren
UdselldingFrn Kl'. U,
M. Gunnar Engberg
ogJOh.'llllcsRnsl11usscn
(Studcnt 1900) t.,It.
Endelig har man gre·
bet til den Ud\'ej ~l

FMcn Dame Ira Byen
liIall~ op. Præsi,
denlensMskedsordslul.
tes med: All i nlf
har Batrlllr gan('! i
d rigtig jævn!, lill/I
LUI/letrav illukofl/·
fIIf'ltd/' N. F. Orulld!vigs skol/fI/' Onl: Vi rr ikke
skabte la Hojhed og Blæst, l'rd jordrll al blil"e,
det Ijeller os bedsl

II Delg;laraller rellrægl med Medlemmernes egne Præs!;}·
i2 Iioner. Ganske vist holdes der nogle [lUl l'oredrng, men

eller Titlerne at dOl1\1ne har de ikke været meget person.
ligt prægede, Der holdes kun cn Diskussion: om Tilladelig·
heden aF al beroveel Menllcske Livet, l) ved Selvmord,
2) ved Drno, 3) ved Krigstjeneste, 4) "ed Dødsslmf. Æmnel
har været vedugel I'ed tidligere Mode, o~ Medlemmerne

har fJ:lct OpFordring til al forbcredc sig. Opl,rsningeme
synes at havc sl;met Klik lor mange, og man holder sig
til den kUere humoristiske Oenre. HI'erllUrdlem lIar
sill Drl i IIl1svtlrrt jor .8a/(//1r·s Vel/ært!. Iiar mali
ikkf' jorsogl, bor lltall Uf/(lrrsog~, III'on'idt IIIUII i dd
lir/r laget lIaf Mllligllf:flrll jor III ydr I/ogrt, og lIar
fllall dd, bor 11/(/11 jofe tit! som sil/ PligI al btnylle

sig deraf - saadall
blltdedelværr. Ejll'r
flIiII "'1millg tr del
.Balilur.s Opgave
grl/lIl'fII Forrdragtne
og især Diskllssio
1I~ff1e at virke opdro.
/trIIde paa sille Med·
lrmmf'rog idell R,l't
/IilIg I/(/r .8ald/lr~

ikkt værr! stærk, i
lIar. Deri har Præ·
sidenten Ret, Sclv\"irk.
somheden er slappet,
manladerandrearbcjde
For sig. Overt. GI3.hn
har læsl op; Adjunkt
Olm har holdllo, Ad.
junktliollen IO og Pa.
storROSl'n,Schjerfl(Stu·
dent 1908) og Benniek
(SluderIl1907) h\"erd
I'oredrag,delsldsleagi.
lercnde lor AfholdSS.'l·
gen.

I.Miner....a· ruder
el sprudlende Humor.
Billederne spiller en
Ircml~endeRolleog·

snaiTeksten. Dereren
Tegning al et Idiol/od.
boldkoslllllll', der staar
p;!<' I~ojde med de bed
ste Karrikaturtegnin
ger i Verdensbladene.
Billeder al Gurdm,
der hl'II!l'r TOl/der-
III: poa Trrkroller,

og et kosteligt: Ttlxf'II') komflIer. Mange Digle og langt'
dmmaliske Scener, Hevuer med Randbilleder. Man laar
sig en sund LnUer ved at se alt detle igennem og glæ.
der sig o\"er, at .Minerva· dog heldigvis endnu er en
Tumleplads, hvor de Unge er ene om at optræde og
hvor de derfor ogsm baade anspænder deres Energi og
lader Humoret ha,-e fril lob.

Der holdes Foredmg om l. P, Jaoobscn. Nogle for. 12
lAder Model. MoaUc blolmllver af/dcII, hvem dd d" i3
jon:gik paa MOItd ikke illlerrssl'fl'tk, have væn! saa
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opfindsom al forlQd~ Mødt! og hflsl pau ri lid.
ligtn Tidspunk/. ind", dd jufdsttrntlig Iykkt'tlrs at
joa .. Baldur' {Ol'r! om !il fil SkO/I'S/ilt jor /IIrf/fm
sko1m. hiV' mun holdrr On"n og Frsl bag hinandrns
Ryg. I sao Fald ri Forrningrn øldrir.; l'U'rdilus. ~f
(f kun ru fonod~ mf:$l litlef:l'~. dog er der ti om;
Frilrrdrn lift/adlil og udadtil - og ti 011\ Soda/ismm
med Diskussion.

lomgl som Sf'(h';lnhg rig Anvc:ndelS(' ~f Kr)'kker: ,\d·
junia Orth, Adjunkt ~lolll.'n og Ttglbj:Jtrg (Sludent 1910)
holder Forcdrn~, Dr. I<a.lrsbcrg læser op og el Par Da

mer giver Koncert med Musik og Sang. I:ndclig holder
en Shldenl 301m (?) 1>oIilisk, :\gilatorisk Foredrog i Hujre.
retning. Om delle' bem:rrkes, 31 del \':lktc Opposition, dt,
dog /tommtT tilkørt o~rr/ør dm slagfærdigt POIi/iRlt.
IXr Ilar hele A:lrct været fort en stldig K3mp mod fjas
og Orin p;l2 Moderne.

~'\\inen'll" Ilar enkelte endtb mq:el gode Digte. En
bng 1\'o\'(lle, dr:mUliske Sttner, Diskussioner om For.
hold indenfor Gymnasidi\'el Som ifjor gode Tq:ninger,
g:rlig ;lf lzl'(l'( og K:ammer.aler. l det hele er den hu·
moristiske Gtnre ovel"\'Cjende.

13 AaI'(I begyndte mtd et fortdr.ag; Indlryk fru rI Oym.
'i4 nasiastmødt. Dtl ~1(Jnrdr om mrgtf p'l'$(}l/figt Ud·

byllt af disY Sommrnnodrr og Forrdmgrt himle 
frrmfor mangr amlrr Forrdmg, sam ~i i Lobrl af de
Io sidstt Aar har har/fm samme P/alls - dm For
dd al vrr:rt af Fortdragsfloldrrt:n Ofr ikkt: mlskrevl'f
af tfI rfler al/dm ol Bibliolhekrts BOl!I'r. Der disku·
leres om: Arislokrati - Politik - Frrdssagm, I ,\n·
ledning af 50 Aarel for Krigen 1564 holdles der fest.
mode med KI';lrtets.'lnJ;:. Oplzsning ;lf el Par SlOrre i D;l·
gens Anledning $lo:rel'ne Digte og fol'((jr.ag J.I O\'erlæl'(r
Ma"hiesscn.

lo\Tigt er Moderne udlyldt af Oplzsning af en DJ.ml',
al Konttn med ~ng og Musik af andre DJ.mer, Oplæs
ning af Overlz~r Gbhn, fol'((jr.ag af Adjunkleml' Hol.
ItR, Ohrt og Rosen og o ve! Oplzsning J.f l'n Borger
fr.a B~n, der er 1'l'lftnomcrct som Oplæser i Omegnl'ns
Iandllgl' OplæsnlRgsforeninger. Han lur ved denne Lej·
lighed været SJ.,1 libcr:ll ikke at bcregnl' sig ml'reend sit
,sædY.lnlige Honor.ar fr.! Snoldemd forsnmlingshus.

Klubben ruder over gode Krreher deUe ..\nr, og V.1T der
blol i1o:1o:l' den u5.1lige ..Tradilion" for at benylle Under.
holdningskrrefter udefr.!, Y.lr man blot ikke indstillet pa:l

at benytte ,.Æselsbro", Y.lr der nok kommel Liv i Klubben.
li Der er holdt nogle foredrag, SJ.,1 godt SOl1L alle om
Is zsthttiske Emner. Ganske fu Oplæsninger af Medlemmerne

selv. 1 AJ.fSO\'Cl"$igten siges: Dt virltr/ig Iyltktlk Af/rn
unduholdningu !tor paa fao Undlagr/srr nar.
alit vtenlydtde allltk,..Oymnasiaskr. Drl rr jo over·
ort/tl/lfiggltedt/igl, ol Damtr og H,rnr udrnfor von
,gne Rtekker 1'11 I'ise os dm Ært ol ofn lidi Tid
poa l'or Fonning og rn nnl nalurlig Ting, ol vi
iHL yiv kan )'fIe noget sao godlfl}. Om AJ.rets Virk-

..omh«l er ~lIentlig klin al siJ:~, al Adjunllerne \V~

Ollrl ~ Itollen. O''<:rl;n-~r ,\\allhinsen. (';Ind. mag. la CoLlr,
Schjerff (Slmknt 190~) og Clnd. maJ:. rri5('h, Vibr p;u
Skolen,harholdll'or«lng.lnd,·idere Il;Ir~nDalnelzslop.

Personlige Stridigheder og pol~'niske Jndlzg ~r J.lnlln·
ddige hgdOIl' forrige ~r. D~r ~r mq:et lange Digte,
hl'ornf to er hele Dramaer. En Del Plads opl3gC'S ogsu
J.I Indlæg mod Ivullgellt Forcdr.lg. Der indle\'~rC'S For.
sl~g lil en hd Itl:kke lo.-ændnnger, der \'cdtaKtS- lovngt
er det ikke heil ligetil nt afgor~, IlI'~d der horer lil den
cnc ,\arJ(.lng eller den ~nden, eftersom ud er !lIevel
Skik i de senere A~r omhyggeligt ~t lmdg~~ enlll'er An.
l)'dning al Dato eller ,\~rstnl l),la oMillervao.Numrene.

Delle sidstei\,1rhuI·ærel,lIegelllrohgl. Der har været IS
holdt Foredrng om KriSlendommen med meget ungdom. i4
melige Angftb paa den. Del vJ.kte fOr:lrgdse og der var
ingen ~ngbllnd lor dc1. Man J.Iskaffer de Ivunglle Fore.
dr:lg. Foredngsemner er fOnlden o\'CnnZ\'nte; AfhOldS'
SQgm. -- Dr nordisk, Brodrrfolk. - Frr:rorrne (If en
fvillg). Amby (Studenl 1914) lur holdt rdigi051 Fore.
dr:lg, der ~reftrt5)'dl'T51 \'el\',lhgl Men det er lydeligt,
atdererellreludpr.t'gelradikaloghgl$laudp~

konSl'rv;lli,' flok, der 513dig støder S:lllllnen. Og da den
r:ldik.,le floj "cd en AIstemnillg faar Flertal kan dc1 af.
fode en $:Iadan Yllring i Protokollen som: SaSOIU/I
1915-16 vil for Fremtidms Nislorirskrivrrr komme
fil at staa salli ri Vmd,'pullkl: Radilwlisml'fls. Srjr
ol'rrKOl/srn'IIIiSlIIl'II.

"MineTVa" er rig pDa Digle. Der ~r CII hel Række
Ol'ersætlelser og Ik~rbcjdclser M gr:J:'Ske Digtere. Dr.!·
m~liskc Situationer. Krigen - is:er Iklgiells Sk:eblle 
algi\~r naturligvis i dette Aar Oere Gange Stof lil al\·or.
lige og virkelig folte Digle.'

for«lr.ag er holdl af Adjunkterne Ohrt, West og Hol·
len. En Dame lur IZSl op. I -ursrcferatCl heddcr det:
Trrdir Kl'arial: Modernr larmul, sig fro nu al nar
mrsl som Kannibol/est,r. Forrdrogsltoldrmes Tal"
I,dsol!edts af orrtiol'tndt Musik Irtmbrugt rrd al sloa
los paa (1m arme Kakkrlovn /IIrd Ifdskovfr, f/drol!rrt,
Askrbal!rn, Tr(krol/(fl/o/llrr rUrr hvad mali tUrrs
kUl/d' /tille poa. Fjerde K,·artol: Dt sidsle MOI/rr
illlr larr(sltll anlogtl (II mimlre slojrmle Kamkl",
og dtr "ar værd tf Par udm(uknle Fortdrog. Bol·
gl'fl/e !tllr /faad lIojt i .. Bu/dl/r" iOllr, bamle i mrn
og mimlre IlI'ldig Bdydlliflg,' 111(11 L'i kali dog olle
være (/ligt 0111, al .. Bo/dM" i Aards Lob lIor Skaf
Id os lill/a!!", lystig SI/md, og L'td TOl/kta htrpao
l'iI vi ollr fortnt os i Øllskrl om, oi "Baldur" iii
næstl Aar lil'skroflig moa kUl/ne holde sil/ 50 Aars
Fødsrlsdag.

NOGLE BEMÆRKNINGER OM "BALDUR"·
MUSEN

Om ikke al andre Grunde maa jeg alene af Pbdshtn·
syn g,IRske alholde mig Ira en nøjere VuT(!tnng af den
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righoldige LilteT'Jtur, der er Resullolld ~I Klubmedlem_
mernes Arbejde gennem SO A:lr, Ixr er sbdijt - med
IO A:lrs Mellemnlm-blC"o'el udgi,'et de s.J~bldte .V:ur.
blade". Derlil vil teg henvise dem, der Ilar Lyst til ~I

gore lkkendtsbb med dC1, der ~f K:unlller:llerne til en
hver Tid er .anset for dd bnlSle. Jeg slal tln'kun {f.m
ske korl berore Sporgsmulel Om OriginalIlet. - Od er
en l3cskyldning, der iddig kommer igen, .at }Jans Mu
us /()-sAJtrd ikke er ulzslehg, .at et DikU ronn eller
i~delSlndholderhugget.aDl.letSte<l$fr:i,-kOrls.JJ:l;

Beskyldninger for l>t.agi:lt. l de allelnesk' Till:J:'k1e er
denne Besk)'ldning ganske un1lJerdig. hvor bc-relligel den
end bn s)'nes for en O'o'erfl:ldisk IkIT'Jgllling. - Der
kJn n~lurligvis lorel:gge gr:i\'erendc Tlll:J:'lde, Jeg liar dog
kun IlIndet IO SoJadanne, hvor el P,lT 1Inge Ærgerrighe·
der,lor ikke al Sl.1a tilbJge for K.1mI1lernlerne, uden vi.
dere harafskrel'el:l'ldre.B.,ldurodigte (MOrege~nog

Zinl1). Opdages et s,1..,d"nl 1',,1511111, er del ikke lIler end
ril1lelillt, ni Forbr}'(lcren stemples p.la t)'delic Maade i
Protokollen. Thi her har vi at gore med 1I0gd, der er
absolut unfair og ikke bort.1.:lles, Mell i det Slore Anl:ll
TIII:dde. der l1I('<lfUTer Angreb og !'orsl'ar, ofte IJnge
DdJ.111cr, der vist har værel s,,,,re pinlige for den, dd
gik ud over, kan man ikke I<Ide I'Jere med Jt haveondl
al den forlulgte. Thi det er jo i Virkeligheden kun i fu
Till:J:'lde og egentlig kun. naar del gaolder foleisen lor
Moderen og Hjemmet eller en erotisk Slemning, at $.U

unge Mennesker bn gil'e af deres eget Inderste, Og
nzstcn aldrig vil de '.ere nuet til at linde sig en egen
Sul, en for dem SZTqen form. [XI normale vil va:re.
.al nur de kommer i Stemninsc. vil denne medfore, at
bes1qtede Udtl)'k, der ligger genlt pu Dunden .al deres
Be'·ldsthed.tl"%ngersigfrem,olteendcbledS:l~alden

form, som Sloffet ,'ar iklzdl, dengang dd i sin Tid
blt\, opbgtl i Bevidslheden, J:I del bn ogs.u hznde,
.at en bestemt form har ligget geml i Underbe\'idslhe
den ogsenere\'ed al dukke op i Bevidstheden har frem.
kaldt den Stemning og del Stol, hl'orlil den oprindelig
VlIr knyltet. S.uledes opsl.1ar de mange Ellerligninger af
ehr. Winihers ROl1lan~, al A.1.reslrup, J. p, JaC'Obscn,
Holger Drndunann, Runeberg, Erik Dogh 0$ al Heine.
Lorele)'-I:herligningerne bei}'nder med el Digl 1T'J den
~lIerreldste Tid, Dct gengiver Origin~ldiglcts Ve!slorm
og dets vresenl1ige Indhold, lIlelI del hde er dog om·
formels.uledes, al111an lorstaar, al den Ineget unge
Maud i luldkommen god Tro har kunnel give del som
sit eget. I Tidens Lob folger SJ.l - nled Aanl Mellem.
rum-andre Lorell:)"er- i det hdc en hal\' Snes
Stykker,-al bvilke kun ti Par enkelte har Tillojelsen;
Irit efter Heine. Med friheden er del egenllig aldrig
stort b!:\'endl, og dd enten Ti1Iojelscn er der eller ej,
[Xt hde er sikkert i god Tro, thi lorder slod i den
tyske L:c:stbog, 'lU i de foregaaende Kbsstr gennemguet
~ggcnnemterptl, \Ol.r opsuget i BeVidstheden og slodse.
nere lor O)'l1InasUsten som en Od af hans eget. - Re·

produktion af el Slof, der omlonnes eller )'derligere ud
\'iklcs, har jC'2 fundd i et Par Digte, der stammer hen·
holdsvis lrll Ibsen og Bjornson. Dt! ene er en Oengivelst
af Terje Vl~en. h\'or llelten er en dansk Husm:lnd. der
ri\"es bort Ira Kone og smu Born, lordi lun m.a.a dnge
i Krigen. Da han kommer hjem igen. har Pro)serne b~dt
hans Hus :If. hans Kone og Born hgger pu Kirkegur_
den, døde:ll Sult. $u bUI'" hon mLnnaUsky, bor udi
bag Oronntrnt$ Ly, iW hvilket ensomrm og fJetne Sted
forbtleren lilfrkligt gor h.ans Sckendtsbb, Det andet er
t! bngt Digt i lrC' Afdelinger. 11\'u :Il disse: SVlll"C'l" m*
lil h\'erl al dc Ire Ven i d mesterligt lille Digt ,l Bjorn.
son. hwm han skildrer en hd li\'Sfom.an. Od er dC1,
dcr beg)'nder: "Han t\':l:r Ol'er Brnkene hang", og som
er alminddig kendt. Man bn ikke frigore sig ror den
Tanke, al "u"ldur"·l'orfalteren harmenl,at en omhygge
lig Udmaling vilde bilde nogd pa;I Bjornsons altfor store
Knaphed. - Men $th' hvor man ikke kan paaptge el
enkelt Digl SOI1l 1'0rbil1«let, kan elArbejde, hvor megel
end Stemningen erlo1ln! vedkonllnendesom oprigtig og
ul1liddelbar, dog vise SJa l)'delig Paa.l'irkning.al en enkeII
Digter, al man \':Inskeligt vil kunne kalde dd originalt.
folgende Veni f. Eks. maa \"el dog. fT'J$Ct formens Ube
hja;olpsol11hed, kaldes ganske DT:lchmannske:

Jf'J! " ""fl, tlrfrr ril JY"Jlt.j"nJijf'J! " ""I.
ua4·"Jltfrr lllu SiJ"fl i8ryJbf.
tlflfrr·l1illibtl'.,pmmrlOKtnfHu,
jørrJi ........" .. l1Ii_"ifttlfQ/Isdl ",triiJUt..,

Jf'J! "'til'" mff[, JlJa/,rlf/{t Pr hM Pm/{t i ",ilf Ptø.~

ør h"r h .-Itu flm'. pr dtr i"fd til Sap.
Jf'J! " fllJd, QI: h 1IOtI_ mie, jordi jrr" Ul.
Drl " /tf"rl JlJ'" /Jap.

JrrrililtU rim' Ttrlf/tr'r,J41J ~If/{tfrrtr/l""

fIN' TallJunlr ih /t(nfr"," Mit ad A..,..,
",'-',.SiJtIf{ttrUSladi/{t. JlJm l'ilukJUS SII.U>I,
J1flJrl Ul/f" h, JMrl jrrllU'r frK"' TlJ..,...
Ofl hl'Qfjar mtltl ",alf iJ:U fll"' JiE SumlfinJ[t1l i ViJld?
DtrtrprlltrJi"trljøm.jd;ztiLil'tr.
Jo:;' drl dø $Ila gadt (l/ r(1'rt '[lltfl",r1U4g OK Itøld?
Jrgitøtt iItU brgrib'rt.

Hvorledes en IOorm kan p;ulvinge sig, tillældigl og
ubevidsl.oglndholdell'a;oreselvstændigt,erfolgendeen
Prove pa.1, El længere Digt har til Indhold en Sammen
ligning mellem Menneskets og Dognflllens Liv, Selve
Digtel har i denneS.,nllnenhæng ingen Inleresse og er for
bngl lil at gengives her. Men det indledes med d ganske
korl Vel1> i andet Versmaal end Hoveddigtet, h\"or Dogn.
nuensynger:

OP~lfrd-IfrdOfltlp,

mrrf dl drWipllJitlp,
",rrf dll#/tJtl Sriltg
paa dot d"fl!mu LMflhtl. jq dølUlr i R.Utf[

Dette Vers gi\'er et s.aa Iro Billede af Døgnnuernes
[hns i Lullen, suledes som man ser dt! her \'ed Søen
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Jeg g:u.r ud Ira, at fvingens Digt er hans egrt Thi
ved de nunge O\"tl"S3:lttber'J1I færOlisk i "Minerva" til
fojesellersaltid med stor Pietet den Ijzme færoislre Diglers

(6 Vers) Old sUdu LJU",f~ møø
mllJurrt FøJn{ølld.
Hror/t",Oa .1l.øt}"q[wlflØa.
JOa fad ",ir $lrr1# !lush pall,
at ./rv, ln~ for mil Land,
mll &IO/l~ flrrJnfø"d.

tl\ forsommer:J.hen, 31 jq: ikke vil bel;l:nkt mig p.u al
p;a3SW, .1.\ Indhf'ldel er stlvsb:ndigl, h'llrmtgt'1 del
(nd ltdtr Tanken hen p.u St. H~n~rkn"pll. Thi Billedet
er wt og gengi\'el, som det er seL

Det, der fOrb:lln i et Digt, km \':l'n' i den Or.>d et
Loun fr:J. lzsning. at nl)n ikke .'td, om 1I1:1n $b;Iro,~r

for tn Parodi elltr et Uds1:lg :Ir Naivitet Som fol~nde:

3. /)qg jv å., m 0"'",,1, ~. $agdr $/la mm ,'("Ng Tort"
SOm /{l'l: Dm paa bl<>diK l',,~ Nar du &T1I øJ[ IIIIr du K.ont,
narmn! sig m sJa/dds $Dam, Iii'" h "i. JH1D Drn 8",51,
MiJppnUMmlJlidflH'oLoIJM. luv Da tj lillfoKri LysJ?

!l. Ommd. Ul! Srvrtt W,

1m>1t ~t iHr paa min NM!,
fms l btJlr FadrriDlltht,

u .. !"rlallp h 1 .",iht.

OjanlrOudrlllDI'Hbn
Dfbad Ds'r/rrpriw,
.ar Du l"drn/_jrS/u"d
rII af Vrrdrns Vis<-.

Lø Q slad/~ Vm fNJD Vm
lJIal/Dr IV/mms Klinf((n.
SlIl",l~ pnnrm ""'""rn$ Ens
Ouldtl - drl Ir ri"gm,

N;'I\'n. Det er el ligefremt Ud~g af F:l:ringemn RC'5ptkl
for og K:crhghed lil :ll!, h\~d \kr \'ellrorer deres Øer
og deres Sprog.

I'rn dtn alkrzldSleTid \'11 jtg htrcilcre et Digt, uer
tr karakteristisk og hdt SC'1''Sb:ndigt budr i Fonn og
Indhok!. Man kan Ir:rkkt JR.' Snllltb.undet;'lfden unge
t.bnds forlvivielse. Men dtn første l(:erhghNSlykktog
uens SkuFfC'lser er netop noget aF det. der hos uen IIlll::e
O)·mn..'si;'lSI k:m a:lblle Sluserne OR f:l.1 det lil at v:~ldc

Irem fm hans Va'SCns Indersle,
Forst btskril'cs 1i~l1s hele hellro.,edc og IICdlr)'kle Slcm_

11Ing,og$a:l:

Till/m, lI"n IIrn<itr <irn msrndr Kval.
$(1m dylJljrg l fljrrlrt m,,,, 1rIrrr-,
aE/Da hDrnaarr ~D billrrlrl ral
afs"rrrr~Dlun&rDrs~,

Øff&lrtl"flØ'ltrnUr,
Dt~rsLlrtfkt'T,

ae M~JI"~ RtrdH
bil Ul)'kMwJlUr.
db smt riUr lidllr' ",ir Im'qtr " Om"".
Mtll 1l1.sidrs dmnr rr - l'rJrødlUo.",.

Af Sm:Ll korte Ting. og det er i diSSC', de epigr.am
Olgtigt,en\'isStI~ndightdlellestlrangi\·esigUdsbg.

rrdrr flrte kl~ og fornojelige:

Dem:est gores dtr Rtdt for, hvorltdes h3n er bind
skuffel i sin ungt I(zrlighed. ~bn troedt hrndr s:I:l \'el,
men hun h;'lr kun legel med ham. Og S:Ll:

Oll W1~lr Dig drr/ar for Kvl"d~flsl,

thi Kvindm Iran kun Im/aalr.
Jrg, som dd harp,.,'rl,jrg&igrr/orvisf,
drl kan kun .."Idr Dll! TaDlr,
Tro ri lrrndrs Edrr.
fri: IM"firM dirlJrdrr,
!I/lnSorcDiebrrrdn;
dnsomhø"Olc fMlT•
"'", $101 Møl fNJa Oud, Din /Ilmartw FDdrr,
i N.tI trE i Modf!iJ"r lian Q Oit /DrladlT,

~1I~r:

LrvOll U"'"I11g/llI/D/(slllfr
sy"g mrrl f'j[r" Røst DIn SDlIC,
stafpaDqrrnIVøJluES"lIfr,
L_n"rnMmmlT"oll,,, Oane,

eller:
"MuStmrs Da"s" Mn h dagfir INP,sr - "rad M" drl

IIftrlp' - ",Ur OtiJla Irwrl
Hrngø"rdllf $l'a: C-II Oø{qp, 1l11r FnllJ _ /ourdrn lit SNr:

T.... ht'T",pgm·

l det b.mmer.uligc 53mliv p;l.1 Gymnasiet udvilrles 53n·
se:n fortn visgO<brtet Malioe, der rr af Betydning i
drn indbyrdes Opdl1lgtlse:. Dtn kommer s:rrlig frem i
dt saakaldte Kritiker og Re\'uer. Kan end Ordrne synes

'2 5atJmir GIt fI- {a"
smldl omMitgp<llJ maC 0it/l;1o.
l"tJa dm> ,""Jllt iIIp" Sjm,
It.rrk,,,, lumJ:lrp'"1 sigst/•.

Nedenunder delle Digt har en sjællandSk K:u111ner;'lt,
paavirket al færingens Stemning. skrevet et SI;'l(,'S Svar,

hvis J, Vers lyder:

Ja, $bnl drlt'T-jo, &4>rl drl IT

ø/dWFtrrlnftrd,
al f.u .annl tUt $la", VQ7l1
af Modnsmaaln.s $bIffU Om,
ø/ FtrUø DaDd i FmJ øg /Vil.
sur KarlieIurJ pr rir.

Det hde er virktlig mtgt'l "origiru.h~. men Indholdet
synes ma.n:lt h.nehortlor.- Duer n;'lturligvisDigte,
og slet ikke SD f:l:l, der boude i form og Indhold er
se:lvstzndige, SD meget som nu.n bn vente sig det hos
$U unge Mennesker. Som jeg For.m Mr SOlgt, kan jeg
ikke her citere eher sloHe M:Lllestok, hl'or Fristende det
end kunde va:re. Jeg m:Ll indSkrænke mig lil ;'It ~engil'e

yderstla:t, m:LlSke ingenlllnde de bedsle, da legllla;'! holde
lIlig til de korteste. De bedste foreligger jo iovrigt som
trykte.

En færing skri\'er:

(2. V~J Ja F,,", Olll No/ur tF sJM,
WIII $d. 00 IiJk t'T.
El NHm ulld! ••ar/laJ h for,
Døaltlt//mil HjtIU/JøT.
Oø _ ", Orflll,w,C, øj ør pnld,
s6af't'T JlaJ'dud.

l. Pi/. pif. J1DjJtt UaJill/N
""'rgtJnK OffitrTrn NJ.
S~drn~ om Ortt fI,).
AI/ v"rJItJI(JfSI~. fIKSt,,}.
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nok $.'1:1 sbrpc og droj~, h~ndtr dtt dog sj~ld~nt, al
de r:llnrntr ulorskyldte Sb\'3.nker, og al de er egenllig
ublnnhjærlige. Dcl er mere i den endnu yngre Alder,
Drengeubumhjll'l"tigheden gh'er sig ubel:l'nk$omnl(' og
hensynslOSC' Udslag. Jeg \'ilde ikke vzre nogen riJ:1Jg
g:unmel Ua\durianer, om jeg underlrykle mm Sans for
'\blttt og nq:tede mig den forno~lse al $lulle dttle
Afsnit med nedenstauntk POC'lIl, der afgiver el godt Eks
empel pia Oymrusiastorigill.1lilet b.ude i Form og Ind.
hold, Men jeg skal \'tl vogle 1I11g lor, Idel ;eg fremforu
denne Kan.Jcterisltk afO}'mnasi.lslen, al gleml1l('al under
strege, al del alts.u er el Cl\.:ll fra .Minerva", for l1ul
egel Vedkommende siger jeg med salig lori.a; .Nuda!
del skulde h;I.' vzrel mig, Muller, <lu ha'de vovel det,
5;l3 ha'de der ligget el Hus." Sa.a hor da:

A;"I~ SDvr, skffndn., w.vlr,
grlnlr, &PO'/', jon"II,
I, siKsollljøldrndl' /føl'lr,
naM,J ,Ir,n. Ondr,sk',
lroal .,"' f'od/rl KII'fr,
nøard,blalkallbogslllv"r
Saudon kali mali hørligl mlllr
RrlIlatgaarJrns Kø,'alrn,

BALDURSOLDENE

Efter al man lorsl engang har be1:yndl al lejre .Bal,
dur"s I'ooselsdag med Sold, s)'nes d,s.sc al VZI't bln'el
lr:adillOndlc. I de lorsle ..urer det ubcnblrt den .zsthe.

~ Ilske' Dcl al dem, der lur \~rtl del \'ZSI:nlli~te, s.u
man ikke allid af RdeT:lternt bn ~, om <ler i del hek:
blgel lur \~rel T.lle om et egenllig Sold. Senere hen, d.t
.Ilt Oymnuicli\'et \'edkommende drages ind under Drøftelse
ogRelerali.Baldur·,ttdtt~Bcskrivelsenuog

d.t.ll.lndre Sold,lnd\,elscssold,Holbcrgsold,Alslutnings..
sold. Det bliv~r d.t ikke altid lel al Rderaterne .Il Sl!, om
el Sold l. EJcs.lur \'Zrtl Indvielscssoldeller.Baldur·
Sold, d.l I1:lns Fødselsdag jo falder i Skoltaards Ikgyn
<leise. Skondl jeg hh egenllig kun vilde beskæflige mig
med .B.,ldur··Soldene, an derfor de forskellige Sold
ikke godl holdes hdl ude fra hinallden. El og andel af
del, jeg fort:..:l1er elter ProlokolIen, ~n p.:ISSC Ogs:Ll paa
alldre Sold, ligesom jeg ogsaa kommer til ligefrem al
bcroredisseimin fremstilling. Dette er dog lIv:J.'Senlligt.
Seh'c .li,ldllr·-Soldcnes ~Iislorie givcr alligcvcl ell viglig
_ Oln end kUli en enkelt - Side af Oymnasielivcts
Vekslen genllcm TiderlIe, - Dcl første .U:lldur·sold, der
omtales i PrOlokollen, er Oildet paa .Baldur·s IO Aars
Fødselsdag i 1876, Der staa.r Ikke .lndel om del end:
Man spiste Bof, drak Rt'lfrnst'antr Pul/sdl - mtn
ikJu' all/ormtcrt. l Lobcl.lf de nOl:Sle lON.r synes det,
alder har fæslnet sig en bestemt form for delte Sold, Fra at
have vzre1. en Slags Afslutning po en .lInundelig Mode
allen bli\'tr del til el .11mindeligt Sold - i ro Afdtlinger,
l den lorsle spises K.tger og drikkes PunS(h. N.aar Stem_
ningen nur en vis Hojde og Bollerne en vis Ebbclilstand,

holdes der Hvil. Vtd Sludiet .lf K1.Issikerne har INn ~,
.aldeg:tmle Romere gik ud underM.uJudet for ved kraltig
Udtomning .II ~lIe sIg isand iii .Il induge ny forsyning
.II M~I og Drikke. Man hlpuscr Metoden efler L..tjligheden
og l:ur efter fursle Afdeling ud .Il str:lmme sig op til ny
Anslrzngelser,"tdenS~dsertluriden friskelufL Denne
Tur er lil forskellige Tider I;ud .Id forskellIge Veje -
i de senert 1.1r gennem AkademibaVtfl lil Dommerbrotn
og hjem lorbi MIndeslenen. Pu Dommerbrotn er anbral:l
C'Ilhojflagnwt,lhvllkC'llTradillonenbod,attnal~.

O\'trste Kl.tsse klalrede op for at udblinge ti: Soen leve,
Derefler vendte hele flokken tilbage 111 Oildesh.lllen og
forts3tte Soldet, III Bollerne \':tr absolul lomme. I Blieherts
Tid og el Slykke ind i HoFFs blev del Skik II .spæde
Punsehen med Kognak el. lign. Samlidig begynder Refe
ralerne i .U:lldllr"s PrOlokol .al blive megd ombn~rige

og indg:lJende. S:crlig udmales Slutningen af Solden~,

den sidsle AFdeling, og Eflerspillet paa SovtS.llen med
grelle Farver. I..;eser lilan IIU om disse morsonlIne og før.
nojellge S.'l1lmenkomstcr, gur del et lidllrisllndlryk,nll.u
man kommer III fkskri\"elsen al Soldets Slutning, al st
f. Eks. lworledcs N. N., der; Soldets forsle Del er op
lra.:tdtSOlllenfornojelig og vitlig T.tlerog som man min_
des som et lilblende ungt Menneske, p.u Soldets sidste
Stadium oplr:l:der lil N.lr for K.tmeraterne, vmvler, hunes
og lilsidsl med Nød og neppe bringes i Seng fordtr at
lide alle $osygcns Kvaler. Air 1900 sw.r der for rorste
O.tng i ProlokolIen om Baldursoldd: Man spislL KOK"
og drok ChakofadL, ~Ie Air siges dtt om Indvielses
soldet, al m.ln kun ba\'deen I-l.tske Rodvintil Spa:dningcn,
Iktsigcs ikke udlrykkeligt,.llingen\'Ufulde, men hclltt
ikke, at nogen var bcdzn'et. Ved ..8a.ldur"'-Soldel drikkes
Chokolade, hnd der dertlter bli\'tr TT:ldltion. Der staar
udtrykkeligt bem~rket: Sttmnt'ngt.n I'Grantmtrtl ogholdt
sig ud//lurktf, for nzste ..ur rtfereres S1utninJtSSOldel
ganske kort: Lag/wgL, KronsdagL og lign. Punsd! og
Sllrrry. Ingtn Opkaslning", ..urt!. derefter tilfojes ..ed
Referalafrndv;elscssoldet:lngrnfNdll'rvLdt, Endehgsynes
fra 1904 Holbergsoldd.ll være kom'erterel til et Aftens...
multid med HarCSleg og Rodvin, Selve Baldursoldene
er JIts.'U ble\"~1 Iii Chokobdegilder, Men m.ln mu ikke
tro, Jl d~ derfor er mindre morsonlln~. Referalerne gi\'er
lndlryk af megel munln' Sammenkomster, Fra 1911 slaar
d~r: Salrn l"f/r jlot drkareret og DrkorolialltrllL blt:~

brt/lldrrf, Mm lIIalI blLv dog sl/or! rt:l'rt borl fro
dtlte Syn I'ed d('11 lifligL Dufl fro - [Punsehebol.
lerne? - n~jll_ Chokoladtpokaltmt, J.lrgonen tr den
SlImme som i g:tmle D.tge, Humøret det samme, for del
lolger med Ungdommen u.llh~ngig af, om den SlUr pu
Choko\a.de, Punseh eller Champagne. - VII min ha\'t'

el l~'tnde Indtryk .Il forskellen paa for og nu, skal INn
gmmmenholde el Referal fra W'erne, hvor hde Neder
1agets Elendighed p;Ll KamppL1dsen og So\'$len beskri.
\'es realistisk, hvor Soldets .Inden Afdeling b1ivtT skildrtt
som en ikrigende Dlshumoni efltT cl smukt og l)'5tigt
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MllSlknllml1l~r,mw ~l Rder:ll Fm de senere A.,r. Jrf: lager
det fra 1912-13. Efler al Soldet:; iorsleMde1ing er forbi
og mali har været P.l:l DOllllllerbrotll, g;m Vejen tilbage
hen forbi Mimtestcnen for de !:Ildne Soml1crc: Vi kel/'
dtr drn a/l~alllmr/l,(trIllIt store vg kfun/(dt Slin med
sin djærvt og fyndige J/II/skrift - 11Im rjteT hin Af/tIl
gor vi In Ting tndnu - I,j I!lrmnlrr dm aldril! lIurt'.
De Ord, SOIll Præsidmim ud/olicom Dal/llla/ks cmI/le
Itlil/dtskofl.., var kfar/udjolfllrde Tanker, som (III/vrr
Dansk mrd O/ædr kunde fy/Ir til, - og i Ærbodig
lud og trofast lil'lIgil'rnhnl b/oUrde ilian HOI'flierne
for drm, som dm jaflig! prydet/r Sfm/"'rhærrrMil/dd
om, hillc &rolll'n' llrF ojrrde Liv og Blod for Fæl!
rrlandtis Ære. Ud orrr Som fydtr SOl/glll: "Slumrtr
sadl i Slr.>l'igs jord" - fil kort Stund hores dr. sid
ste Tonu, sao jor:svimkr ogsao ,il' og dur bort i
Morkd og Slilllldm, /Ilen Slrn//lingen er in Gang
yoki, og ,ttll /toMer sig, IIIrIIS Sang ejter Sang af
syngts for mdelig al slutte med Oymnasiaslsangell
under Træd - lungf kos/(s Ekkoei tilbage jra de
gamle Kirkemuf('. - tifblm er forbi, fIIlfl ai/er er CfL
Sim byggd fil i den },1I1r, som domJrS af glade og
slemnif/gsrige Sorøll/inder.

fra 1909 skri\'cs i Refer::Jlel i Anledning af l'l::J.gsL1ng.;i
klatringen p.u Dommerbroen: I gamle Dage lrak/ue
dts der iAAe poo 1kI1durs Fodse/sdag mld C/iokolOfic
som f/Il men med Punsch. Sao skelr det jo af og til,
ai in jik en Taar o~'er Tors/m, og drn mls/ 0/11/00
glde sJulde sao Idolre op i Mas/m jor om IIInligl
o/ plumpe i Vandel. Dmgang vnr der alfsao Ilogen
Mening i Spasen, fIIlfl al nag/eme IIlIge Mænd ejkr
til Kop alOMlade skulde jindr FOfflflje/se i al se ell
Kammerat luznge og dingle i ell ""asidop, del er dag
jor lai/trUgt. Den Slags Tiflg kan /lian lade julde
Folk, ef/er lad mig !lef/ere sige Folk, der lige !lar
drukket Punscll i lange Balllr, II/ore sig over. jeg
Sl'nes vor Fesl er jor /tojfitftfig og s/f!fflflil/gsjnld fil
af den Slags lIoade Streger skal fif/odes.

El Sporgsmaal, der pa.l det najeste IH~nger S::J.mmen med
Fornndringen i Soldenes Karakter, er det om Gynm::J.Siast
sangen. Engbergs ypperlige 5.1ng giver et ualmindelig
vdlykket og ~'elfonncl Billede af Gymnasi::J.SUypcn og GYI1l
n::J.Siastli\·et pa.l de Tider og de l1a-rmesle li Aar dertlter.
Ingen af os gamle kan synge den uden at gennemrisles
:lI varme Erindringsstrommc og drOllune os tilb.1ge 1il
vore G}·mn::J.Siasldage. Anderledes med senere 1·lold. De
h:rr :lItid f"lt sig nogel fremmede overfor denne Sang fra
den gamle Tid. Allerede i 1877 var Sporgsm::J.:Ilet om en
Gymnasiastsang fremme,en ny blev ved13get, men to Anr
efter alter forkastet til Fordel for den gamle.

11896 vedloges det at lade en Sang af Olrik trykke.

Det V:lr "Vi lystige Svende", en Ltjlighedss.1ng skrevet
lil et af de Sold, hvis Naehspiel er saa livligt skildret i
den Tids "Baldur"-Referater. Det gaarvisl moo denne Sang
for Olriks Vedkommende OQllrent som det lomiles (nlen

derforl,l,'lIes 10s.:L11llegCl,derikkebdml"er al være s.lndl)
0111 l'lostrup og hans Studenter-Komedier. D~ h~n ble,'
gamlllel,gencrcdedcl ham lidt,athanenganl: havde
været S.1a 1I11~ og han "ar ikke helt glad ved at \'ed
kelHlesigtlell1.5.111gen har ikke tlcstomindregl:cdet
Hold lor t-1pld. Dens noget forsorne Tone, ell vis Fandcn_
j·voltlskhC\t i ForbindelselllC\1 fOfmelle Forlrin og hik
Melodi gjorde den i hoj Grntl populær. Men den horer
for megel hjel1lme i en beslcmt Periode, den der stod i
PunseheSlxedningens Tegn, lit at \1en Imn egne sig til
offidel GYlllllasiaSlS::J.ng, h\'ad den da heller aldrig er ble
vet. Og dterhaanden SOUl Tiden gaar, vil den, ligesom
Engber~ 5.1ng, komme Ulerog mer paa AlstInd for den
Slægt, der færdes hernede. - l 1909 besluttede san de
Sorola-rere, der var gamle B.1ldllriatlere, al gure noget
for at fremlokke elltid~varende Gymn~siasl"lng. Vi spid
sede til et S"h-bæger, der ved Mindefesten p:l,l Gymna.
siel lor Stormen pa.~ Kobcllhavll blev overrakt "Baldur"s
Præsident, lor al det kunde opbcv:ucs i Klllbbclls Arkiv
og blive Belonning for den, der skrev "Den nyOynlna
siast&lng".lklingelsenfor,at dennekllndeanerkendes
som officiel, skulde være, at den godkendtes saavc1 af
Klubbens Bestyrelse som ~f de ædle Gi,·ere. Desværre
er der aldrig lil disse sidstes Bedonllllelse fremkommel
nogen 5.1ng. De forskellige Bestyrelser har alts.l.lI hidtil
ikke fumlctnogenværdigtilat afllJSC.Engbcrgsog Olriks.
Men at en s,ladan Sang tiltrænges, og at"Vi lystige Svende"
ikke længer ti1fred~liller, synes yderligere al frelllgM af
lolgende Rcferatom Mslulningen af "l)..lldllr"_Soldet 19t3
_ et Refernl,som m,1nl1lanskenok lor kalde et "Tidens
Tegn". _ Scenen er Pladsen ved Mindeslenen. Her holdf
Præsidelllcn l'lI virIlelig boade gribeflllf'. og Slllllll Tale,
der soUe os alle i ell alvorlig SIelllllillg, salli jor mit
Vedkomml!nde varede, indJiI vi sOlllll'des om Træd i
Trekofltl'll og sang Viseu 011I dc lystige Svende.
Saa slog dm alvorlige Stel/llling om i cn. gl/ovel/.
f1vor/ænge sllol Yi GymJlasiaslrr blive l'ed med al
SYI/ge det SllIdder og Bavl? SlIal for:st vou Ejftr
kOllImere /to~'e ÆrN/. af al slryge del Vaas af Fest·
programmel for BaiduTS Fodse/sdog og Overskæ
rillgsajlnm? Da delle Rdernt oplæstes i na;ste /Ilode,
validt det stormel/dl' Bllotd I//Idcr /tele den lat/ge Op.
læsfling. '

AFSLUTNING

Klubben kom lil Verden i 1866 ~orn ell !Cnl.æstetisk·
Klub elter den Tids MonsIer. Det vil.sige, det skulde
være en Tumleplads for Poeter, for dem, der produce
rede i bunden Stil. Ved SidelI deraf skulde der holdes
foredrag. Det faldl den(;.lng ikke let nogen Gymnasiast,
i hvert fald ikke nogen Provinsgymnasinst, illd at be
bandleElIIller fra det poliliske, sociale eller religiøse Om
raade. Vi ser da ogsaa, at der ligefrem er forbud der
imod i .Baldur·s forSle love. Nan holdt sig til detliUe--
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r.t're, historiske eller lIatlllViltcnskab<'lige, alt 1I0gel, han egne Kr.t'ltcr, lIIen nu, mur dd kniber med sclvalkunne
h,wdc I'oling II\cd Ira Skoldilllerne. hllllryk 1m Krigen pr:estcrc noget, hCIlI'cnder sig iii ~rerc om foredrag
i 64, FoleIsen af den Uret, vi ha\·de lidt, og som ,'cd· og Oplæsninger, cl1cr - hvad der cr mangc Oange
ligeholdt('S ved dc sondcrjySke J~1mlSTmcnds lkhandling. værft _ til J1errer og Damer i B)·cn om Musik eller
er $Ja sl.1'rke, al de kOllllller lit al give sig Udslag, men Oplæsninger, dct sidSle cndog i et enkelt Tillælde lor
ellers m:erkcr man i Klubbens Li\' ikke megd til Slron1- l3eUling, For udenforswende er der maaske ikke nogd
ningeTllC ude 1m dcn Verden, der lif:ger udenFor del s,'trlig o,·erraskende i, at en Klub griber lil dennc Ud·
lille Soro, Klubben cr og: bli,'u reni a.-stclisk lige op vcj. Foredragll· OR Oplaesningslorcningen i Snolderød
til Bcgyndelsen af t'irseruc. Dc IO Perioder, som jeg har ke'l~er jo ingen anden !>Lude at underholde sine Med·
kaldt Barne. og YnRlingealderen, liilner hinallden deri, lemmer paa. For ell gammel Baldurianer stiller Sagtn
al de begynder med en f:\sk OpL,kt eilcrfulgt al jæ,·n sig dog nogd anderledes. AI l...ærerne kommer i Baldur
Nedgang. Forsl tller 82 komIlIer der St.,bililet i Forhol. of: holder foredmg !<nu ,·cl hverken forarge eller lor_
dene, s.,mlidig med al Klubben skiltcr Karakter, og Ira b:l\"se nogen, Særlig da ikke den, der har Fornemmelsen
en .a.'Sletisk· bliver en almindelig Oy,nnasiastktub, der ~f den Forskel, der er pa.a Forholdel llIellem Lærere og
komIlIer lil nt omfatte all til O)'nlllasielivct henhorende. Elever nu og lor i Tiden. Men hvad del aogaar al lukke
Den slyrkes yderligere ved at udvide sine RamIHer og- l)urcne op for Herrer og Damer. der ~r" Baldur· ganske
s.1a l)lIa den M1I.1(le, al Musik, I~e<.'ital\on og Deklamalion og aldeles uvedkommende, ja _ da byder det mig som
indFores i SIOTre Maalestok, ved .1t foredrag og Diskus- gamlllel G)'InnaSiaSI absolul imod. I 1902 siger P~.
sioner udslrækk('S til politiske, 5O<"i.11e og religiose Emner, i sine Alskedsord: Mod, siger jrg, mod allc, gor Ild
og selv Sporgsmaal al den mesl nærliggende Inlercs'U' af rders FOfrdrag dd brdslt, I kan, og Klubfivtl
som Ulldervisnings\·æsen, Sportsvæ5Cn, Sædelighed og I'il dn I'lue del, dr! skal vært, fl opdfagendt of[
Ædrllc1ighed lal;cs op lil Behandling, Yderligcre ved al fornojendt Sall/liv IIIdlflll Kall/II/ualtr, dtr slaar !tin
tvungne Foredrag ,ndføres, s.," der appelleres kraltigt til nI/tim Ilær, Sall nær, som man Mtrllol'edd kan slaa
alles Medvirken. Del er en I'irke!ig Renæss.,nee, der ind_ Ilfnanden. Ol:: dd er netop del, der skal bær(' "Baldur"
ledes i 82, og takkel være del\l,e k.,n Klubben i l11er oppe, delle opdragende og fornojende Saml;" mellem
end :20 ,\ar lorc ell sund og fruglb.'r Tilvxrtlse. Den K.,ml1lernter, der swr hinanden saa nær, som man o,·er
lever i disse Aar et sel\"Slændigt Liv, klarer sig med egen hovedet kan slaa hinanden.•3aldur·s Moder skal være
Hjælp og lanr som Rt'grl Medlemmerne til virkelig at en for alle Indgreb udelm fredlyst Plel, hvor Ordet er ,
ugc et Tal:: med. Det gJ.:l.r op og ned - ned og op, Frit, hvor J.:I.ndelige Kampe: kan udlægtes hensynsloslog
del er s,1ndl. Thi o,'ermaade meget har del naturligvis lidenskabeligt, som del nu engang ligger lor Ungdom
at sige, llilar der paa Cl Hold er I. Eks. gode Oplæsere, men, Iwor man fornojer sig s:nnmen. mens nlan opdra
habile Musikere, Foredragsholdere, der kan ose af dercs ger hinanden og sliber Kanlerne al. Der kan Dorene
eget Aandsindhold, i\lcdlemmer 'ucd udpr.t'gede Inter. aabnes For ældre K.1Imnernter, enten disse nu er Studen_
esser. Og lorsl og fremmest er del al Viglighed, at der ter eller L~rere, n3.1r de har nogel p:m Hjæ(\e, som de
er en Bestyrelse oJ.: s.~r1ig en Pr:e;ident, der forsla'" at mener at kllllnc gore Oavn med hos de Unge. Men
bringe Liv i Mbtjdt't, skalle sig Myndighed og 5ylll- io,'rigt bor der staa ved ,Baldur's Dor, om nogetsteds
]><1ti blandt Kal11111emlerne, - l 1894 ble\' der lor forSle i VerdeII, et stort .Ingen Adgang for Uvedkommende'.
Gang i Klubbens Historie holdl fOr<'dmg af cn Lærer. - Del er ved at lordybe mig i .13aldur·s Historil', jeg
jeg man dcs''ll'rre bekende, at den skyldige var ingen er blevcl ledet lil disse Belmgtninger. jeg har scl, at
andcn cnd jeg scl\'. jeg l:enktc ikke paa l'olgcrne. 11898 Klubbens 1JI0111slrillgslid, rel beset, ikke er Aarene 73
,'ar jeg igen p.'" Færde. Kort Tid efter holdt en anden 1\1 7~, SOIlI mange hidlil har lI\enl, men den j:tvne Ar
af 1~1:rerne Foredrag derovre. Og nu, da Isen var brudt, bejdSlid 1m 82 lil 06, hvor den le,·er sil egel scl\"Sl:en
gik del Slag i Slag. Men indtil 1906 er det, saavidt jeg (lige Li\' alene ved egcl Arbejde og kun nabner sine
,'cd, og efter lll'nd der oplyses i Protokollen, allid I.æ- Dore en sjælden Gang, nnar en L-erer har nogel pam
reme sdv, der har lagel Initialil'et og tilbl1dt sig, ikke l-ljærte, som han gærne \'il sige de Unge. Og jeg har
Klubben, der har hell\'endt sig lil dem og bedt om sct, Il\'orledes KIllbliv~1 .er g;t.1d i !'orlald og er blevel
Hjælp til Aftenunderholdningen. - Fm 1906 blil'cr del larmende og uroligt i de senerc ""r, h\'orledes Med_
nu anderledes, nu er det Klubben, der lidi efler lidt lemmerncs Uvillie til at gore et Arbejde er liltaget pro·
idcl Selvvirksomheden svækkes, opdager, al det er de; portionallmed Tilbøjelighedcn lil udelm aIliikaIde l-ljælp.
nemmeste al la.' andre lil at besorge Ull(lerholdningcn. Vel har disse Hold haft den Ulempe: at kæmpe: imod,
Jeg s.-etler delle Amr som Begyndelsen al en ny Periodt', der sl.1llllner Ira deres uh)'re Storrdse. Thi medens Mid
skont det lorsl er noget senere, at denne m!\'ikler sig delanl.1l1et al Oylllnasiaster i Klubbens lorsl\.' 5 ,\ar er
til en afgjort Forfaldsperiode. Del ny, der konuner til, ca, 21, er det lor de sidstc 5 Aa.r steJtel til 56, I\dgau.
cr altsaa delte, at man ved Plnnl:egf:clscn al Klublllo. gen li1 Gymnasiel cr blevel s.a., lel, Muligheden for nt
dcrne ikke mcre som tidligere loler sig henvisIlil slippe godt igennem del $.U.stor, at del nutildags kOlll_



lIler til at rumme en Del, bnl\"e og gode, Mcnnesker,
SOUl blot P.l~r megel oolre lil meJ::d andel end just
lil et Oyt11n;'1silllll. Dc kan k0111l1\c lil al dannc Kærnen
i tn, Mudelig scl, noget dod flok, der kan virke hæm_
memk - i hn:rt F~ld som oftest ret stoj\'mtr. Men p.la
den anden Side er der mere Chance for, 3t der vil lin.
des en Od kvikk(', aanddig bevægelige Medlemmer bIamIl
56 end blandt 2l,og del I'iser sig da 0gs.13 baadeved
at læse .Minerva- og af dd, jeg har fremfort ovenfor
i Afsniueneom Soldene, at disse Hold harrullllllet s;Llre
mange modne og mll'iklede Medlemmer, Jeg bil da SL1.
dig ikke se anden Orund til, al .B.l1dur" er sloj og
• Miner.-a· udmærkel i diS$(' Aar, end at man endnll
ikk(' hu gil'el Byens lkfolkning Adgang til at skrive
i .Minen':l·, mwens man, s.u5l1arl det knilJ.er, beder
dem om 3t komme og hjælpe den sbkkels .Baldur", 
Jegharlidllgere citeret den Præsident, der anbefaler at
lilkalde de mere sr!vsto'l/digr. Lærrre lil al holde fore·
drng.Jeggaarudfr:J,athatl Illeddelle ikke helt klare
Udlrykhar menl ~rcre,der havde noget af deres eget,
nogt'1 der fyldte dem selv, som de virkelig folie Tr:Jllg
til al meddele de unge. Og er del Tilfældet, er jeg gan_
ske enig med den :l:'r\ode Pr.l'sidenl. Men g:l3r lærerne
videre,soUl jeg 111a.1 indromme, al jeg selv har gjort det,
og indiadervi os paa al gaaover og lalei "B.lldur" 
ikke p;1.1 Orund af indre Tr:Jng, men fordi vi anmodes
om al komme over og udfylde en Arten, ja sa.l lror jeg,
efter den Indsigt jeg har i forholdene, al vi ikkegl,lr
Oa"n men kun gor Skade. Na.1r lorst KritikelI ol'er en
J...lorers foredr:Jgkm komIIle til al lyde: vorege/lllig Ild
mærktl godl gtnllcmlæ/lkl, klor! og IIItd /læs/m /110
ttmatisk Nnjagliglted gmlltmlnrle Stlltniflger, 11/('/1

det milldedt lor fIItgd om m Skoldimc, og Emllel
londl iHe 1I0gCl/ slor 11I1('ressf! lins TilllOr/'rnf!, der dng
tnl/lltdr Fortdrogshntdtrf!1/ !lied
slor! Bifnld, $3a mener jeg, al der
for os lærere Imn \':l:'re Grund til a:
bge Reb i $('jlene. - En Ting vil
jeg gerne sige i denne Sammen
hæng, Der er noget i cl af afdode
Ol'erlærer Ibsens Par:Jdolcscr, der
lod s;Llledes omtreni: "Da jeg gik
i Skole, havde vi mange umulige
J...lorere, Det meste af del, vi skulde'
lære,muue"i sk al ru lært p.1a egen
Hund og "W egen Hjælp! Men
del udviklede". Nutildags flaskes de
unge op 'gennem Mellemskolen 
ja, man kunde saamænd godt sige:
ogsaa gennem Gymnasiel, og h"is
jeg ikke selv var lærer vilde jeg
tilfoje: af udmærkede l.ærere. Sko
len lorsommer ganske visl ikke
Udviklingen af Elevernes Sel""irk·
somhed. Tvertimod. Den bger i hoj

Ol:ld denne Ud"iklillj:: i ~ill 1·la~lld og suger j::ennelll
Tilrellelæl:gelst ~I Undervislllngell at stulle deu, Sdv Sport
og I'ritidsbesk:dtigelse lager Skolen sig a[.AI1 O\'<"Illaade
godl! Men S.1ltllidig bli"erdeIOlllrn.1(k, hvor dCII 11ll.!:C
bn fa.l frit Slag for den hall) ilJQellde Trang 111 scl\< al
hille P;", III al sy Stuvlerne dier Sil egelllol'ed oJ:: (il
p.la egen lia~lld at prol'e de Kræfter, han ",,'ner sig i
Besiddelse ar. en Del mindre eml i den gamle Skole
"B.1Idur"er et af de Ina Olllr.lader, hvor de unge kan
fnalejlighed til al ove deres Krnh helt [>:la egell,H""ml,
g:Illske uden Skolens Ledelse, og I'il hal'e godl af de1.

P"" et Skolehjem som vort SOr.lnske spiller den illd.
byrdes Opdr:Jgelsc den allersturste Rolle. Nel0p lordenne
har det s.'Ia slor Bet)'duing, al der her hos os mudes
Unge fra snart s.'Igl alle f~1g af Bdolkningen, Land·
mænd ligdr:J Godsejeren og ned til HlISIlI,1r)(!cn, 1:111_
beds.oglkstillingstlHCndfradehojesteSpidserogllcU
lil Portorer og ])epotMhejdert', Handelsmænd fr.l Stor.
handleren og ned iiI den lille [~1ndhuker, l'la.1nd\':erkeren
og lonarbejderen S('nder os deres Sonner. ~ler mudes
Jyder, Øboer og Ko!Jcllhal'nere lIIed Sonderjyder, Færin_
ger og Oronlænderc, ja med danske fr.l omlrenI alle
Verdens Egne, Netop p.la Oymnasiet er Indvirknillgen
af de forskellige Llg l).la hiMnden særlig virkningsfuld,
fordi de Unge her er mere modne, bedre kan lære af
hinanden, slibe de sidsle slmpe Kallteral,pilledesidste
fordonllueog Nykker ud. /IIaulæser ud al Protokollen,
lworledes Vigtighed, Pengestolthed, Llpseri, Kejlelhed,
Unalur og forkælelse revses, hl'orled<'S l'ljelnkærlighed,
alyorlig Overbevisning, udpræJ(et Personlighed respekle
res. Man kan heller ikke læse Beretningen 0111 disse
mange ,\ars Klubvirksol1lhed il':ennem uden 31 fna el

Ic"ende Indlryk af den Iklydning, de unge der kOllll11erlr.l
lijel11 IIlW lIdpræget""ndeligt liv og II1ws.'CrligeliUerære,
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llolil;S~l.", ldil:"'se tllu lolktligt IntC'resstr hu for Kam_
mtr.ltC'rnC'. !'or mig. du hu ktrldl dC' lorskdligC' Hold
su I.nll.t IIII),III.C', C'r dt't swC'ndt, h"il~tll IndllydC'lse dC'
lljtlll, fr" h,'HkC' dC"'irksommC'og ~ndslivlill.C' Ungt t'r
udg~C',h.lrspilldJtgbnrindtdtnnC'lndllylklsei

I'ort'dr./:So- og Diskussionsemntrllt, i u\lC'r.ltulYlIlgC'1 "n!
OplæsningunC', j.t - i hC'lC' dC'n ~ d Hold hC'rs1o;C'ndC'
TonC'

IXt tr ik1o;C' 1.ldC'1 mig ind lor,.t ~I»ldur-' kundC'
ha"C'dtn~gog;skC' Iktydning, som dC'1l virlcC'ligh.1r
hall.Jt'f:C'rtilbojt'ligtil.lsigt,3IhvisvitkkC'lI.1vdC'
h.111 C'n s.udan Oymn:lSia5t1dllb, bunk vi 5Orll:C' lor hur.
lil:S1 muligt 3tl;u b"d C'n. Men nu har I'i t!C'n. ovC'n.
Ikol!t'1 med 50 Aars Autoritelog Tr:ldition i Ryggen.
l.;td os Ib ''ære gl.dt for den, hude vi lz1't'rC' og I
Unl:e! Til mine Kolleger I'il jeg sige: l.;td os stollC' dC'n,

men mm V3rsomhn!, S3:I vi pusrr pø ikke .t blll·t en
~lsbro", dtr fremmtr MaRClight'd og ,,\;In/o:tl pu
ener!,:i hos de Unge. Og III Jt'T Unge vil jtg sige: S3et
C'n ÆrC' i 'l ..hejde lor"ll.Ildur-', ~ltdcsat uVd d~r

kan vzrC' til F1't'lllme for I;.ck:rs Sel,"$lzndighn!, Izre
JC'r Sell'\<irksomht'd, fure Jer lil OpdagC'lsen af E"ne-f og
Krzftt'r, der Iiggt'T og s1l1mrC'r i jer og kun "enttr pu
del Stoo, K1ublil'tt kan give dC'm, for al I;t;Ignt. Lev dn
rt opdrogrndr og IOfnojmdr Somliv, saalC'dcs som dd
virkelig kan leves mrllrm J(ommrrakr, drr staar hin·
andrn flar, sao mrr som man ol'rrhovrtlrt kan stoa
hinol/dm. Lev dellt Samliv i Kamp og l Fortrolighed,
i SIrid og l lælles Olzde, i frejdig Trods og i Irofast
l-tC'ngil'tlsc', men altid sa.aledes.'1 I med Olzdc og nogtn
StolthC'd bn se tilba.ge- derpaa, n;ur Li"et hllr krummtl
jt'rcs Ryg og hvidl1tt jercs Haar.
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