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Østersøgades Gymnasium.

1917Nr. 14 Maj

Geologisk Udflugt.
I Store Bededagsferien d. 4. og 5. Maj 

foretog Hr. Doktor Engeil bistaaet af Hr. 
Docent Stamm (tidl. Lærer ved Skolen) en 
geologisk Udflugt til Stevns Klint og Fakse 
Kalkbrud med første Gymnasieklasse. Hr. 
Ralf Buch havde paataget sig at forberede 
Turen, der for en stor Del skulde være en 
Fodtur, et ikke ganske let Arbejde, fra hvil
ket Hr. B. dog skilte sig med vanlig Dyg
tighed. (Nu maa det jo erindres, at Fodture 
som bekendt er Hr. Buch’s Speciale.)

Fra Centralbanegaarden foregik Starten 
Fredag Morgen og den Jernbanekøretur, 
der saaledes skulde aabne Rejsen, vor den 
allerkedsommeligste Del af hele Turen. Paa 
Statsbanerne kunde det endda gaa, men da 
vi havde skiftet i Køge og var kommet over 
i „Østsjællandske Jærnbane-Selskabs« Vogne, 
blev det rent galt: Paa hveranden Station 
kørte Toget tilbage, og vi fik det tydelige 
Indtryk, at Banen var lagt i Zig-Zag, forat 
hvereneste Bondeby kunde faa Station. Jub
len var derfor ikke ringe, da Store Hed
dinge endelig naaedes, og vi skulde stige 
ud, ikke mindst, fordi der skulde spises 
her paa Højskolehjemmet; medbragt Mad, 

Ah! Og der blev spist, næsten ædt! Stem
ningen blev højere og højere, til sidst saa høj, 
at Doktor Engeli fandt sig foranlediget til 
paa sin egen tørre Maade, at bede d’Herrer 
om ikke minde ham om hans daglige Ger
ning paa Skolen, saa meget Papir laa der 
paa Gulvet!

Efter Frokosten en rask March paa et 
Par Timer ad Højrup til, en Tur, paa hvil
ken vi gjorde saa mange Gange Bekendt
skab med den samme Zeppeliner, at Docent 
Stamm til Slut udbrød: „Den skulde sky
des ned; hvad ska’ de tyske Sataner her?“ 
— Endelig naaede vi Klinten, og nu gik 
nogle muntre Timer med at springe rundt 
at se paa dennes Herligkeder. Docenten 
var utrættelig; ustandselig kunde han van
dre, finde saa det ene, saa det andet; han 
travede endnu længe efter, at vi andre var 
blevet træt, kun fulgt af 4 Elever!! Det der 
især var Genstand for Undersøgelse, var 
Fiskeleret, for i det skulde der findes Haj
tænder og lign, og under denne Jagt ind
traf følgende lille Episode, der nok fortjener 
at omtales:

En af Deltagerne, Børge Sieverts fra l.G. 
matematisk Linie, laa halvvejs oppe paa 
Klinten paa en meget smal, græsklædt 
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Skrænt ogsaa ledende efter Hajtænder; 
pludselig glider han, ruteher ned, — vi andre 
iler til; han er ganske og aldeles uskadt 
trods det store fald takket være sin fæno- 
mene Aandsnærværelse.

Fra Højrup gik Marchen igen ad den 
støvede Landevej gennem Inderlavninger, 
Morænebakker og Gud ved hvad — til 
Rødvig, hvor en bedre Aftensmad, for det 
var blevet Aften i Mellemtiden, indtages af 
den meget for rigelige og tunge Forsyning 
Hr. Buch havde ladet os medbringe. Derpaa 
af Sted paany for at bruge de stakkels Ben 
sidste Gang paa den Dag, idet Maalet denne 
Gang var Nattekvarteret paa Højstrup. Her 
vaskede vi os i Østersøens halvsalte Vande, 
spiste nok engang Aftensmad og gik derpaa 
efter en lille Maaneskinstur i „Halmen“, 
ikke i Seng, for vi sov i en Halmstak i en 
Lade. — Jeg siger sov, men det er „Lyv“; 
sov gjorde kun de færreste. I „Halmen“ KL 
10 i Hr. Buch’s geniale Soveposer, det gik 
næsten alle, men i de nærmeste to Timer 
blev der leveret den ene mere horrible Vit
tighed efter den anden baade om Kamme
raterne og — Doktor Engeli; vi anede jo 
ikke, at Doktoren laa i samme Stak og 
hørte hvert eneste Ord!! Fra 12 til 4 var 
der saa nogenlunde — nogenlunde — Ro, 
men KL 4 brød det løs igen, og vi stod 
derfor alle op. Ny Rengøring i Østersøen, 
et lille Morgenmaaltid og saa af Sted fra 
det ubehagelige Natkvarter til Vemmetofte, 
hvor vi vidste, at Hr. Forpagter Egede og 
Frue i deres overstrømmende Venlighed 
ventede os med varm Grød; vi vidste ikke 
hvad for Grød og alle de forskellige Mulig
heder for, hvad det kunde være, se, det var 
Samtaleemne paa Vejen — Gud bevare os, 
ved Siden af Geologien i Skærvebunkerne: 
Granit, Porfyr o. s. v.!

Endelig, — der er Vemmetofte og — 

Grøden — Havregrøden —; til Skuffelse 
for nogle, og til dobbelt Glæde for andre, 
(blandt disse Forfatteren af disse Linier); 
men Forpagter Egede nøjedes ikke med at 
servere Grød til 24 Slughalse —1 foruden 
Lærere, nej, ogsaa Æg fik vi, dejlige, ny
lagte, blødkogte Æg, Kaffe med friskbagte 
Boller og Mælk, herlig Mælk, saa meget vi 
kunde drikke. Mage til Gæstfrihed vil man 
forgæves støve Verden rundt for ät finde; 
det følte vi da ogsaa, hvorfor Dr. Engeil 
holdt en nydelig improviseret Tale, der 
endte med et „Leve Forpagter Egede og 
Frue“, som vi alle af Hjertet istemte.

Vemmetofte Klosterhave og Forpagterens 
Kostalde besaas endnu, inden vi lagde det 
Sted bag os, hvor vi havde mødt saä megen 
Venlighed, for paa en støvet, stegende hed 
Landevej til Fakse, at skønne endnu mere 
derpaa. Hr. Docent Stamm, der var stødt til 
ospaa Vemmetofte, havde overnattet i Rødvig, 
rimeligvis i en god Seng, havde følgelig 
sovet, og marcherede desaarsag af| Sted i 
en Gangart, der for de flestes Vedkommende 
føltes som Galon. Troppen deltes, de bedste 
Fodgængere fulgte Docenten, medens de 
øvrige holdt sig Doktoren, der, som sagt, 
havde sovet i Lade med os andre og der
for led samme Skæbne. Docentens) Trop 
kom et Kvarter før til Kalkbruddet, fik et 
Kvarter længere Undervisning, — den var 
ellers lang nok i Forvejen .... halvanden 
Time .... hvilket jo som bekendt fer læn
gere end en Geografitime paa Skolen, — 
men de fik ikke Mad — Middagsmad — 
et Kvarter før Resten.

Her som paa Stevns Dagen før’ viste 
Docenten sig utrættelig, i stadigt Arbejde, 
medens de fleste af os andre i den halv
anden Time gik og længtes efter den bedre 
Middag paa „Hotel Fakse“, som efter Si
gende ventede os. Naa, endelig saa ^.Dok
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toren da paa Uret; „saa, af Sted til Mid
dagen“, lød Ordren, og den blev troligt 
fulgt med Glæde. En Decertør — Forfat
teren af „Hvorfor?“ i Bladets forrige Nr. — 
som havde været der en halv Time, med
delte, at der ingen Mad var bestilt! For 
første Gang havde Hr. Buch glemt noget!! 
Hurtigt blev der i midlertid lavet noget; 
der kom igen Liv i os trætte Fyre, og man 
blev næsten bedrøvet, det var jo Turens 
Gravøl vi holdt.

Ved Bordet holdt Doktor Engeil een Tak
ketale til Docent Stamm og een til os i 
saa pæne og nydelige Vendinger, som en 
Lærer sjældent taler til sine Elever, hvor- 
paa et behjertet Menneske rejste sig 
og i faa, men velvalgte Ord tolkede Dok
toren vor Tak for hans overordentlig dygtige 
og elskværdige Ledelse af Turen, medens 
han samtidig bad os huske det Arbejde Hr. 
Buch havde haft i den.

Efter denne meget stilfulde Middag gik 
det til Jernbanen for at komme hjem, og 
det gider jeg ikke skiive om, for det er 
ligesom Begyndelsen med Undtagelse af, 
at vi nu var mere trætte. —

„Fodbold!!“
„Pokalkampen d. 16. Maj 1917!“ 

„Schneeklots Skole" — „Østersøgades
Gymnasium.“

0. G. vinder. 5—0 (1—0) (4—0)

Schneeklots Skole maatte i Onsdags vende 
hjem med et Nederlag, som nok kunde 
have været noget større, for det første fordi 
„0. G.“ ikke var sikre nok i deres Skud 
paa Maal, og for det andet fordi „0. G.“ 
manglede deres venstre innerwing, Poul 

Moldenhawer; Afleveringerne var ikke gode 
og i 1. Halvleg var Spillet daarligt paa 
begge Sider. „0. G.s“ Hold saa saaledes 
ud:
H. Petersen. — B. Walsøe — V. Jørgensen.

(1. M.) (3. M.) (3. M.)
H. Bieger. — J. Lemche.

(1. M.) (3. M.)
S. Tvermoes. — C. Skeel. — E. Løwe.

(3. M.) (2. M.) (2. M.)
P. Skeel. — Aa. Frederiksen.

A. Schreiber.
(2. M.) 

Kampens Forløb.
1. Halvleg.

„0. G.“ var de heldige og valgte Maal 
mod Øvelsesfælleden, saa at Schneeklots 
Skole fik Maal ved Tagensvej med Sol og 
Vind imod. „Schneeklots“ gav Bolden op 
og angreb fra højre Fløj, som dog straks 
standsedes af vore «Backs“. Der er ikke 
meget at sige om 1. Halvleg, for Spillet 
var, som sagt, ikke godt, men i Slutningen 
af Halvlegen livede det dog lidt op blandt 
„0. G.s“ Spillere, da „de“ fik deres første 
Maal ved Therkel Lemche paa en Centring 
fra Henning Petersen.

2. Halvleg.
I denne Halvleg var Spillet betydeligt 

bedre og det kom da ogsaa til at „svie“ 
til „Sneekloterne“. Først fik „0. G.“ Maal 
ved et Opløb paa højre Fløj, en Centring 
ti! Midten, hvor „Boy“ satte Bolden i Net
tet. Det var Nr. 2. Fem til ti Minutter efter 
løber „Boy“ igennem og scorer for anden 
Gang. Det var et glimrende Spil af ham. 
(Bravo!) Nogen Tid efter fik „0. G.“ til
kendt et Straffespark, „Centerhalfback“ sco
rede, og for fjerde Gang maatte „Scheeklots 
Maalmand hente Bolden ud af sit Net. Paa 
Grund af det heldige Resultat blev vort 
Hold ændret saaledes at P. Skeel blev sat
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Frederiksborggade 21.

„fiux petits fours”
52, Østerbrogade 52.

Udfor Sortedamssøen.

KAGER, IS, CONFITURER. i

Det bedste!

Telefon 5397. Fri Notering.
Udbringes selvfølgelig overalt.

Forretningen har ingen Filialer.

BØRNENES BAZAR Skolebøger til Østerbros Skoler købesp. Østerbro

€mil Wienes boghandel'
Østerbrogade 23 

(Hj. af. Ryesgade) 
„ . , 5029 Grundlagt
Telefoner: 12029 1876.

Smørrebrødspapir. Voxdugsmapper. 
Læderpensler.

Stort Lager af alle Skolens Böger.

Brug 

Barnængens 
Blæk.

til Skolebrug og til Privatbrug. 
Faas hos alle Bog- og Papirhandlere. 

Dukke-

Legetjs- og

Sports-Magasin

Den bedste hjemmelavede Konfekt faas i 
Konfektureforretningen

Obvo«
Trianglen 4, Tlf. Øbro 1205 x, 

samt i
KonfektureforretningenRavnsborggade3

(Nørrebros Teater.)

Til Cycle- og Sportsbrug
anbefaler vi

Vindjakker 9 og 12 Kr. — Damer og Herrer, Piger og Drenge 
Vindbenklæder 8—12 Kr. — Damer og Herrer, Piger og Drenge 

Vindnederdele 9—12 Kr. — Damer og Piger.
Spejder Depotet, Nørregade 14.

Telefon 3186.
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frem til „venstre innerving“, H. Bieger blev 
sat tilbage til „venstre halfback“ og S. Tver- 
moes blev sat tilbage til „venstre back“. 
Ikke længe efter blev Bolden givet frem til 
Preben Skeel, som løber uden om „Schnee- 
klots“ ene back og sætter Bolden i Maal, 
men Dommeren erkender det „off side“. 
Imidlertid forsøgte P. Skeel igen, hvilket 
ogsaa lykkedes ham. Han løb nemlig frem 
til Maal, hvor der i det samme kom en 
flot Centring fra „højre ving“ og P. Skeel 
satte Bolden i Maalet. Umiddelbart derefter 
fik „Schneeklots Skole“ et farlig Angreb, 
hvor deres „center forward“ stod for blankt 
Maal, men han fejlede, og skød resolut lige 
paa vor Maalmand, Arne Schreiber. Bolden 
bliver givet ud igen, men Tiden ebber ud, 
Dommeren fløjter, og det lyder: „Østersø- 
gades Gymmasium har vundet!“

— n — t.

„Ungt Sind.“
Tillad mig at komme med et Par Bemærk

ninger om det „under-skønne“ „Digt“ der 
stod i Skolebladet Nr. 13 nemlig „Ungt 
Sind.“

Første Gang jeg læste det fik jeg Kvalme, 
anden Gang tænkte jeg; den Stakkel og 
tredie Gang: Hvad mener Manden dog. Ef
ter en længere ogindgaaende Undersøgelse, 
Analysering o. s. v. kom jeg til det Resul
tat, at en Parodi kunde det ikke være. Alt- 
saa: Hr. Junior mener virkelig hvad han 
skriver. Stakkel!!!

I Vers er der noget der hedder Fødder, 
men Hr. Junior er vist ikke rigtig paa Hat 
med de Fødder. Daktyl, Spondæ, Trochæ 
og Jampe burde vist have en grundig Un

dersøgelse, før Hr. Junior næste Gang kom 
med en af sine ikke helt heldige Udgydel
ser. — „Gaa til Magnus Hansen og bliv 
Vis“ staar der paa denne berømte Boghand
lers Vindue, men jeg vil anbefale Hr. Mag
nus Hansen at gaa til Hr. Junior og blive 
vis. Hr. Magnus Hansen kan blandt andet 
lære: at føle Græsset gro, og Træets 
Hjerte banke“.

„Hen ad Vejen kommer vandrende en 
dejlig Kvinde.“ senere — hvor den under
dejlige Kvinde forsvandt. Hr. Junior tænker 
vist, at i denne Tid hvor vi har saa meget 
med Maksimal o. s. v. Pris, kunde det være 
velgørende at høre lidt om Minimum hvor 
for den dejlige Kvinde mir nicht dir nicht 
bliver til den under-dejlige Kvinde.

Ikke alene kniber det med Fødderne, men 
at udtrykke sig paa smukt, velklingende og 
korrekt Dansk forstaar Hr. Junior sig ikke 
paa.

Et Eks.: Fra Grene, hvor Drosler bygge, 
og Violer dufte saa sødt.

Grene med Violer paa!!! At Hr. Junior 
tør byde os andre Juniore, at Violer vokser 
paa Grene!!! Saa kan jeg godt forstaa, at 
den glubende Hund kommer farende og 
tager Hr. Junior i sin Mund. Var det mig, 
der hørte Hr. Junior deklamere saadant 
noget Sludder, vilde jeg gøre noget der var 
meget værre.

Jeg ved blot, at hvis det var mig, der 
ikke kunde skrive bedre Digte, saa plagede 
jeg ikke mine Medmennesker, saa at de 
skulde sidde og biyde deres Hjerne med 
at finde nogen Mening i al den Galskab.

Ærbødigst
/•
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Specialitet:

& Jsanretning&r
Fineste Chocolader. Eget Fabrikat.
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Børn af Tiden.
(sluttet.)

at, inden ti Aar er gaaet, har vi skabt en 
ærlig Politik, en nobel Presse, fin Kunst, 
god Smag, frisindet Tænkning, udmærkede 
Institutioner i dette store Land, hvis Sønner 
vi er stolte af at være! —

De vil det — og De ved det? spurgte 
jeg, idet jeg uimodstaaelig droges af Glan
sen i Garlands Blik.

Han nikkede — langsomt:
Vi sætter vor Eksistens — vort Liv der- 

paa. Inden ti Aar er vi knust — eller har 
sejret! ....

Han rejste sig, og tilføjede med sit Smil 
— det milde Smil, der var saa overbevisende 
som et Kaardestød:

Men vi ved, at vi vil sejre! —
Ah! sagde jeg, og greb hans Haand: Den 

hellige Ild! —
Han standsede et Øjeblik — saa paa mig 

— smilede og nikkede:
Den „hellige Ild“*)

*) Holger Drachmann: Den hellige Ild 4. Bog XVII

Dette lyder meget godt; men husk paa, 
at Floskler og Fraser ogsaa kan klinge, og 
at ikke enhver Aand er den rette. Det gæl
der om at „prøve Aanderne“, og kan nogen 
være i Tvivl om, at det ikke er tilfældigt, 
at den Forening, Studentersamfundet' som 

dog repræsenterede en god Stump Idealisme, 
og som holdt de Mænd frem, der nu styrer 
Danmark, den gik hen og døde — thi hvem 
vil vel paastaa, at den lever endnu? — 
samtidig med, at dens Sønner naaede at 
indtage Landets højeste Poster?

Der er meget lydende Malm og mange 
klingende Bjælder, gaa kun med Varsomhed 
efter dem. Men hører De „Klokken“s To
ner, da gør som Drengen i H. C. Andersens 
Æventyr. Men vil De, som kæmper i Lig
nelsen drage ud for at gaa i Kamp, da 
glem ikke „først at beregne Omkostningerne,,, 
thi det koster noget, og „setzen wir nicht 
das Leen ein —“, glem heller ikke først at 
bygge Dig en Borg, hvor Du kan trække 
Dig tilbage, og hvorfra Du kan gøre Udfald, 
men byg den ikke paa Sand, byg Dig en 
Klippeborg, som staar urokkelig, find Dig 
et fast Archimedespunkt.

Og bliv saa baade et Barn af Din Tid, 
tag det gode, som den onde Tid skaber, og 
uddan Dig saa til Mand, thi kun Mænd 
kan udrette noget i denne Verden.

Senior.

Redigeret af glage Bed] og Qraessler. — Redaktion og Ekspedition: Rosenvængets Allé 16.
Hellerup Bogtrykkeri, Hellerupvej 8..




