
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Skolebladet.
Øsiersøgades Gymnasium.

Nr. 5. 1. Marts 1913 2. Aarg.

7\/Ted dette Nummer udkommer Skolebladet i nyt 
Format paa otte Sider; ny Redaktion. Det vil 

komme regelmæssigt hver 14. Dag (hveranden Lørdag) 
i Modsætning til den tidligere lidt uregelmæssige Ud
givelse og vil koste 5 Øre pr. enkelt Nummer, 25 Øre 
pr. Kvartal.

Vi haaber, der vil blive vist os samme Imøde
kommenhed som den tidligere Redaktion, selv om Bla
det vil blive ført videre i et andet Spor.

Ærbødigst
Redaktionen.

Abonnement kan tegnes hos Carl Helge Vestberg og 
Ejvin Borgschmidt Hansen

Spejderfssten
En stor Sukces.

Det var en smuk og udmærket Fest, som 12. Øbro 
Trop havde arrangeret i Lørdags i den store Gymnastik
sal, til Fordel for Forsvaret. Salen var overalt dekoreret 
med Flag. For den ene Ende stod Talerstolen, og paa 
hver Side af den en Spejder med henholdsvis Dannebrog 
og Spejdernes Fane. Der var solgt oa. 350 Billetter, saa 
Salen var stuvende fuld; der var en ypperlig Stemning 
over hele Forsamlingen.
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Kl. 7 begyndte Besten. Som Indledning spillede Ernst 
Holm (Realklassen.) en af Chopins Polonaiser.

Derefter besteg Ritm. Zeemann den festligt smykkede 
Talerstol. Ritmesteren fremhævede, at det udelukkende 
var Spejderne selv, der havde arrangeret Festen. En af 
dem, Gustav Castenskiold, havde faaet Ideen og meddelt 
den til sine Kammerater, som straks optog den med .Be
gejstring. De fik da hurtigt samlet et Program og ord
net alting. Ritmesteren endte med at byde Velkommen 
og udtalte Haab om, at det maatte blive en fornøjelig Af
ten for alle. Derpaa gav Ritmesteren Kaptajn Bølck Ordet.

(Kaptajnens lange, udmærkede Tale er af Pladshensyn 
udeladt, men kommer i næste Nummer, som udkommer 
Lørdag den. 15. Marts).

Efter Kaptajn Bølcks Tale spillede Ernst Holm og Kaj 
.Berg (4. M.) en Fantasi over danske Nationalmelodier. 
Den spilledes godt.

Hr Hoffotograf Elfelt viste saa nogle interessante Bil
leder af „En Rekrut fra 64“, bygget over Oberst Rists 
Fortælling af samme Navn.

Derpaa sang Fru Kitty Høyer (akkompagneret af den 
bekendte Frk. Mary Jacobsen), som med sin klangfulde 
Røst og livlige Foredrag tog alles Hjerter med Storm. — 
Først sang Fruen en lille Vise af Leopold Rosenfeldt: 
Ingalille; dernæst en Sang af Chr. Danning og 2 meget 
morsomme Dukkeviser. Som Tak for den vældige Applaus, 
som fulgte disse Sange, gav Fru Høyer saa til sidst Char
les Kjerulfs: Tre Soldater gik en Tur.

Nu er vi naaet til Programmets 7. Nummer. Vi bli
ver denne Gang ført til Portugal, hvor vi ser nogle ud
mærkede Rytterbilleder, og som sidste Nummer af de le
vende Billeder, den af Hr. Premierløjtnant Høyer laan te 
Films. Denne Gang er vi derimod paa Bornholm, hvor vi ser 
vor statelige Konge, Christian X., til Hest, mønstrende sinHær.

Tilsidst blev „Kongernes Konge“ sunget staaende af hele 
Forsamlingen. —• Hermed sluttede den vellykkede Fest.

En Tak til Spejderne, som skabte os denne store For
nøjelse, og selv personlig gav et ikke saa lille Bidrag til

Danmarks Forsvar.
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To Udtalelser om «Den danske Ungdomsmarsch».
(„Lærer og Elev“ 10.—2.):
„Til Slut spilledes en ikke før hørtMarsch. Den var 

ikke særlig original, — men lød ganske godt takket være 
Hr. Bitsch. (!)

Gymnasiast.“

(Dagspresseudtalelse 14.—2.):
„Denne Marsch er særdeles velklingende, rask og lige

til i sine Rhytmer og fortjener at‘kendes i vide Kredse. 
Det er sjældent at se at et Lejlighedsarbejde har faaet 
saa fast en Eorm og er behandlet med saa stor Nænsom
hed i harmonisk Henseende som denne „Den danske Ung
doms Marsch.“

Et Lejlighedsarbejde er nemlig denne Eastmarsch, der- 
sluttsr med Henrik Rungs Fædrelandssang: „Danmark, mit 
Fædreland“. Den sælges til Fordel for Forsvarsindsam
lingen og hele Bruttoindtægten gaar til dette Formaal.

Ungdomsmarschen kan saaledes anbefales paa det 
bedste.

S. A.“.

Mon ikke „Gymnasiast“ fremtidig skulde undlade at 
producere sig som Musikkritiker- og overlade dette Hverv 
til dem, der har Forstand derpaa?

Det kan nytte!
Det vil sikkert iblandt de Elever, der daglig læser de

res Avis, være bekendt, at vi den 11. Marts 1913 skal 
have Borgerrepræsentantvalg i København. Den store Kamp 
vil komme til at staa mellem Socialdemokraternes Liste A. 
og Borgergruppens Liste C. For os, der ønsker, at Kø
benhavn skal styres af en Kommune, der vil forvalte dens 
Finanser fornuftigt og sparsommeligt, gælder det om, at



21. SKOLEBLADET Nr. 5.

Liste C vil vinde. Blandt mange af Borgerlistens Tilhæn
gere siges der: „Hvad kan det nytte? Min Stemme mer’ 
eller mindre gør saamænd hverken fra eller til“. Men det 
er en umaadelig stor Fejltagelse; thi det kan nytte, og 
hvis alle Borgerlistens Tilhængere tager sig sammen og 
paa Stemmedagen gaar hen og sætter X ved Liste C, saa 
vil denne Liste vinde. Thi kun 37 °/0 af Vælgerne stemte 
socialdemokratisk i Fjor. Der var ca. 35,000 af Liste C’s 
Vælgere, som blev hjemme. Derfor vil jeg bede alle dem, 
der hører nogle ældre Venner eller Slægtninge sige: „Hvad 
kan det nytte at stemme, de andre vinder alligevel“, at 
faa det gjort klart for dem, at det kan nytte. Ved at 
agitere saaledes for Liste C, hjælper 1 til, at København 
skaffes af med dens nuværende socialdemokratiske Regi
mente. (E. S.)

Emilie.

Fra 0.12.
For nogen Tid siden udsatte Grev Moltke en Præmie 

paa 500 Kr. til den Trop, der i et vist Tidsrum kunde 
faa flest Ambulancemærker og hverve flest Rekrutter. Ritm. 
Zeemann lod straks vor Trop deltage i Konkurrencen, og 
vi staar foreløbig som Nr. 2 med 14 hvervede Rekrutter 
og næsten alle med Ambulancemærke.

Vi er blevet undervist i Ambulance af Asger Lorenzen, 
som selv er uddannet hos Falck, og som magelig kunde 
paatage sig det. Naar vi er færdig med Konkurrencen, 
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som forhaabentlig vil berige vor Tropoekasse — som i 
allerhøjeste Grad trænget til det — med 500 Kr. er der 
et lille Hold paa 10 Mand, som skal uddannes til Sø-Spej
dere under Ledelse af Kaptajn Kofoed-Lind. Fast.

Køngebesøgef i Berlin.
27—2—13.

I Eftermiddags vendte vort afholdte Kongepar hjem 
fra deres Besøg i den tyske Rigshovedstad.

Man maa sige, at Kejser Wilhelm har gjort alt, hvad 
der stod i hans Magt, for at Besøget i Berlin kunde blive 
saa behageligt og minderigt for vort Kongepar- som mu
ligt. Allerede de Foranstaltninger, der blev truffet til 
Modtagelsen paa. Lehrter Bhf. — Stettiner Bhf. var ikke 
fin nok, — har været saa storstilede, at vi alle har set 
med Forundring og — maaske — Glæde derpaa. Hver 
Dag har det tyske Kejserpar ledsaget Gæsterne paa deres 
Ture rundt i Berlin. Hver Aften har der været Fest til 
Ære for Kong Kristian og Dronning Alexandrine: Teater
forestilling, Gallataffel, Hofkoncert. Paa Grund af det for 
Afrejsen fastsatte tidlige Tidspunkt var der ikke truffet 
nogle extraordinære Foranstaltninger— og Afrejsen fandt 
Sted fra Stettiner Bhf., men Afskeden var overordentlig 
hjertelig.

Nu er vist mange tilbøjelige til at tro, at Forholdet 
mellem Danmark og Tyskland "herefter vil blive betydelig 
bedre. Men skal man mon tage denne Rejse for andet 
end det, den er: en formel Tronskiftevisit? I Berlin har 
man virkelig alle Betingelser for at kunne gøre en saadan 
Modtagelse pragtfuld. Det sandsynligste er, at der ved 
en hvilken som helst anden Monarks Besøg ogsaa vil blive 
spist i den hvide Sal og afholdt en „wunderschön“ Hof
koncert.
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Hvad kan det imidlertid nytte, at „der grosse dänische 
König“ æres i Berlin, naar man omtrent samtidig gøi- Skan
dale i Nordslesvig? Lad os i hvert Fald se, om Forhol
dene bliver ændrede!

Vi kan have Lov til at ræsonnere saaledes angaaende 
Tyskernes Forhold til Sønderjylland. Desværre gaar nu 
mange Danskere videre, og deres Følelser over for deres 
Na,bo mod Syd udvikler sig til Tyskerhad: alt, hvad der 
er tysk, er slet. Hertil er at sige, at den tyske Nation 
som saadan er et Folk, man maa se op til. Vi har lært 
meget af Tyskerne. Hvorfor skal man hade et Folk, der 
här frembragt Mænd som Kant, Lessing, Goethe, Schiller, 
Schumann og Wagner? — selv om vi ikke længere følger 
i Tysklands Fodspor.

Man maa ogsaa vel huske at skelne nøje mellem Preus
sere — og de andre Tyskere. Selv Sproget er jo forskel
ligt. Den „tyske“ Form for en Del Fremmedord kendes 
kun i Preussen. Et Eksempel herpaa: En Herre kom en 
Dag ind i en Restauration i Schwäbisch Gemünd (Württem
berg) og forlangte „Fleischbrühe“. Hertil svarede Opvar
tersken: „Das haben wir nicht, aber Bouillon kennen. 
Sie haben!“

Nu er altsaa Berlinerbesøget endt, og eet er sikkert: 
Kong Christian har gjort et fordelagtigt Indtryk i Berlin 
samtidig med, at hans Popularitet er vokset betydeligt i 
Danmark.

Dyheder.
III G. skal have Vidnesbyrd inden Sommerferien
Den nye, originale Ungdomsmarsch har Chefen for 

Gardens Musikkorps instrumenteret og indlemmet i sit 
Repertoire. Den blev spillet i Søndags, og man vil kunne 
høre den igen i Morgen paa Amalienborg.

Samtidig med Bladet sælges i Dag et begrænset Antal 
smukt udførte Postkort forestillende 1ste Scene af „Sol
daterløjer“, hvor Lange, Barding, Magisteren og Wilmer 
sidder omkring Bordet i ivrig Passiar.

Kortene sælges for 5 Øre pr. Stk.
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Carl Slamberts Eftf., Frederiksboi gg. 23,
anbefaler sit berømte

Skoleuhr tu 2,85 Kr., Lommelamper med Metaltraads- 
pære og gode Elementer 1 Kr.

Dværg
høns

til Salg. Henv. til

Ram lau,
1. G.

Abonnér paa ..Skolebladet“
25 Øre pr. Kvartal.

Willumsens Fugle- og Akvariehus, 
0. Farimagsgade 45. (Fh. Qothersg. 133). Telef. Øbro 2550. 
Fugle samt Bure, Akvarier og Fisk.

Leverancer til Skoler og Læreanstalter,

F. Malmqvist & Søn

SPORTS-FODTØJ
Østerbrogade 84.

Red.: Carl Hesge Vestberg og Ejvin Borgschmidt Hansen.
SPUHR & SlEBUHR, ST. REGNEGAOE 19.


