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Skolebladet
Øsiersøgades Gymnasium.

Nr. 7. 29 Marts 1913 2. Aarg.

Sønderjylland.

VED FREDEN i Wien i 64 maatte vi afstaa Sønder
jylland.

Vi herhjemme er nu naaet til Erkendelse af, at vi 
ikke med Magt kan faa. det danske Sønderjylland tilbage. 
Vi har ogsaa indset, at det er for farligt for os at slutte 
Forbund med Tysklands Modstandere i det llaab ved de
res Hjælp at genvinde det tabte.

Den eneste forsvarlige Politik vi kan drive, er den, at 
staa ene og søge at holde os udenfor kommende Kampe, 
samt om det gøres nødvendigt, at sætte alle Kræfter ind 
paa at forsvare vor Eksistens som selvstændig Stat.

Men kan vi da. og skal vi da intet gøre for vore Lands
mænd i Sønderjylland?

Jo. vi kan hjælpe dem i deres Kamp for at bevare de
res Sprog og deres danske Kultur.

Vi kan efter Evne støtte de hjemlige, sønderjyske For
eninger. De hjælper Synderjyderne i deres Kamp for at 
bevare det danske Sprog og. fremelske det danske Sinde
lag hos de unge, der maa døje de prøjsiske Skolers For
søg paa at germanisere Børnenes Tanker og Sind. Og vi 
kan holde de aandelige Baand ubrudte, der binder Danske 
nær til Danske dernede, holde dem ubrudte og skabe nye. 
Det kan vi ved at vise Interesse for sønderjyske Spørgs- 
maal, følge med i, hvad der foregaar dernede, at ikke det 
tabte Land skal blive et fremmed Land for os.

Vi kan og vi bør, saa ofte som muligt, helst dagligt,- 
læse et sønderjysk Blad, f. Eks. Flensborg Avis.
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mod Loftet som Offerrøg.

Først hørte man en tredobbelt Lattersalve, saa. et 
dumt Hyl, saaledes som Rødhuderne udstøder det. naar 
de angriber de hvide, derpaa en saadan Klappen, Piben, 
Skraben, Trampen og Skrigen, at næsten Syn og Hørelse 
forgik mig, der dog er vant til det værste.

Hansen og jeg løftede i den almindelige Forvirring 
vort Bord omtrent otte Tommer op fra Gulvet og lod det 
derpaa tordne hed igen med saadan en Kraft, at Støvet i 
tætte Skyer slog til Vejrs 

Dette er nogle faa En
keltheder af den stormen
de Hyldest, vi bragte vor 
genopstandne Kammerat!

Aner Du, o min Dag
bogs Genius, hvorledes 
Haslund saa’ ud. da han 
traadte ind i Skolestuen?

Bag paa Ryggen og for
an paa. Maven havde han 
ved Hjælp af røde Rulle
gardinsnore bundet to Ho
vedpuder, Hans Fødder 
stak li hans Faders store, 
laadne Rejsestøvler; to 
.Muffer, som tilhørte hans 
Søstre, tjente ham som 
Muffediser, og om Halsen 
bar han i utallige Vindinger et tommetykt Hampereb.

Berner stod som forstenet. medens Haslund ganske 
roligt stilede hen imod sin Plads.

,,Holdt,“ skreg Læreren, „ikke eySkridt videre? Er 
Du gal — eller tror Du, Du er paa Maskerade?“

„Paa ingen Maade, Hr. Berner.“ svarede Haslund yderst 
høflig. „Saavidt jeg ved, er jeg i Skole “

„Ti stille! Din Kynisme overstiger dog alle Grænser. 
Vil Du øjeblikkelig afføre Dig det Stads der og forføje 
Dig op i Arresten.“

„Hvad for noget Stads, Hr. Berner?“ (fortsættes).
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Berner umuligt at fortsætte Undervisningen. Han holdt et 
Øjeblik inde

„Er Du nu snart færdig?“ raabte kan med lynende 
Øjne, og slog Bogen hæftig mod Katedret.

Haslund hostede endnu højere, og saa naturligt, at jeg 
endnu den Dag i Dag ikke begriber, hvorledes han kunde 
tvinge sin Strube til disse vældige Kysteiser uden at tage 
alvorlig Skade.

„Men Haslund dog,“ skreg Berner ude af sig selv.
Nu indtraadte der en Pause i det fortræffelig efter- 

gjorte Anfald. Haslund rejste sig.
„Hr. Berner, maa jeg nu maaske lukke Vinduet i?“
„Nej, Vinduet skal være aabent! Du skulde skamme 

Dig for paa en saa drengeagtig Maade at vilde tiltvinge 
Dig noget, jeg principmæssig maa nægte Dig.“

Næppe havde disse Ord naaet Haslunds Trommehinde, 
før han straks igen begyndte at hoste, og det saa skral
lende og vallende, at jeg hvert Øjeblik var bange for, der 
skulde springe noget inden i ham.

„Jeg lader Dig øjeblikkelig smide i Kachotten!“ raab
te Berner, ude af sig selv af Vrede „Er Du saa ømskin
det overfor den mindste Ubetydelighed, skulde Du virkelig 
svøbe Dig ind i Bomuld — men jeg taaler ikke, at man 
i mine Timer spiller Komedien.“

„Komedie!“ hostede Haslund. Naar jeg er forkølet, 
maa jeg da virkelig have Lov til at hoste? Hvis Vinduet 
blot var bleven lukket før . . .“

„Du er den frækkeste Knægt, jeg endnu har truffet — 
men nu kan Du gaa hjem og klæde Dig varmere paa! Jeg 
er ked af at trættes med Dig!

“Tak, Hr. Berner,“ hostede Haslund. „Havde jeg vidst 
man skulde sidde her i saadan en Træk,“ mumlede han, 
„skulde jeg nok have pakket mig bedre ind i Morges.“

Haslund bor kun tre Skridt fra Skolen. Han gaar, og 
Berner fortsætter Undervisningen. Det varede omtrent en 
ti Minutters Tid. Saa kom Leopold igen til Syne i Døren, 
og paa én Gang opstod der i Klassen et larmende Røre, 
hvis overvældende ud over alle Grænser gaaende Vildhed 
ikke lader sig udtrykke i Ord.
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Skolehistorien
Af Ernst Eckstein.

fif ßenriksens Dagbog.
_____  (fortsat.)

„Ja, ja,“ sagde Berner, idet han begyndte at rynke 
Panden, „saä bliver Du hvor Du er. 'Trækker det paa Has
lund, kan han tage sin Overfrakke paa.“

„Men naar jeg tager min Overfrakke paa, bliver jeg 
altfor varm, og saa bliver jeg først rigtig forkølet.“

„Aa jeg er lige glad, om Du saa bliver hundrede Gan
ge forkølet — nu vil jeg ikke høre mer om den Sag.“

„Ja. ja, det bliver paa Deres Ansvar,“ sagde Haslund 
dæmpet, men krænket.— .Jeg mærkel’ allerede saadan en 
underlig Kilren i Halsen, og saadan begynder det altid 
hos mig.“

Saa begyndte han at hoste.
Jeg maa her bemærke, at Haslund er en af de sunde

ste Elever i hele Klassen. Hvor ofte har ikke Rektor, vor 
brave Sofus Kringelbach tilraabt ham de knusende Ord:

„Svageleg! Do svageleg! Næ, væd Do hvad, Haslond, 
jeg vælde ønske, ethvært Mænneske onder Saalen var so 
svageleg saam Do! Daaven er Do. men ække svageleg!“—

Med Hensyn til Haslunds hele oppositionelle Opførsel, 
gælder det for ham ene og alene om, hvad man kalder en 
parlamentarisk Afbrydelse.

Det er ham blot om at gøre, at bringe lidt Friskhed 
og Afveksling ind i Undervisningens Monotoni. Fra dette 
Synspunkt bliver da ogsaa de to andre Elevers Vægring 
os begribelig. — Læreren begyndte nu paa Undervisningen, 
og Haslund forberedte sig, med Hovedet trodsig støttet i 
Haanden, paaat fortsætte si n planmæssige, vel overvejede 
Forstyrrelse

Da Klokken slog et Kvarter, hostede han dybt tre 
Gange og stønnede derpaa som om Struben blev kramp
agtig sammensnøret paa ham. Fem Minutter senere havde 
hans Hoste antaget en saa drønende Karakter, at det var 
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holdsvis paa Folketeatret og Østersøgades Gymnasium, at 
førstnævnte, gennemgaaende var bedst, især da det ene 
var professionelle Skuespillere og det andet Dilettanter.

En teaterinteressere t
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lad det ej ske, nej! giv os Mod 
til før at ofre Liv og Blod

i Strid!

Lad Dannebrog, hvis Ry i Nord, 
fløj vidt om Land, 

frit vaje paa vor Odelsjord, 
hvor Kornetf gulner Plovens Spor, 
hvor Bøgen grønnes, Lyngen gror, 

fra Vang, fra Strand,
Saa langt vort *Hj emlands Sange naaer 
og Hjerter varmt for Danmark slaar, 
at adles under frie Kaar

vi kan.

Vort bløde Maa.l i Mund os lagt 
af Moders Røst;

lær os for det at være Vagt, 
mod fremmed Tales Gift og Magt; 
tag det til Tolk, i hjemlig Dragt, 

at med din Røst.
Det bringe os Dit Frelsesbud, 
Dit Ord blandt os at bære ud, 
og vær saa i al Fare, Gud!

vor Trøst! Vilhelm L.

Folketeatrets Opførelse af »Soldaterløjer«,

Hostrups ,,Soldaterløjer“, der som bekendt blev spillet 
her paa Skolen, havde 2den Paaskedag Premiere paa Folke
teatret.

Blandt Skuespillerne var Holger Reenberg, som den 
mangesidede Anker, vel nok den, der udfyldte sin Rolle 
bedst. Navnlig som Brown var han god.

Hr. Heilemann var en ganske god Prokurator Barding. 
— De andre Personer var ikke bemærkelsesværdige. I det 
hele taget synes jeg, som bar set begge Opførelser, lien-
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Og vi kan og vi bør, naar Forholdene tillader det, rejse 
ned til Syndcrj vlland, lære Folket at kende, lære Landet 
at kende. Det vil binde Baand mellem det og os. Det 
vil gøre mere, for det vil bevirke, at vi lærer et Folk at 
kende, der har sat smaalig Kævl til Side for den store 
Kamp, lære et Folk at kende, der er bleven rankt, stærkt 
og mandigt, under Kampen mod Overmagten.

Og den Erkendelse er der saare mange danske, der 
kunne have godt af at naa,

Læs om Sønderjylland. Rejs i Sønderjylland. Vær med 
i Arbejdet for Sønderjylland. Saa gør Du Din Pligt mod 
de danske Sønderjyder. Saa gavner Du ogsa.a Dig selv. 
Saa gavner Du ogsaa Dit Land, saa sandt, som det dan
ske Sønderjylland er vort Bolværk mod Syd. B.

Fædrelandssang.
Mel : Kong Kristian stod ved højen Mast.

Kong Kristian og Kong Frederik, 
saa Danmark har

nu Drotter kaldt, mens Sekler gik
og Arv helt svær at vogte fik, 
hver Drot, som efter Seklers Skik 

sit Kongsnavn bar.
Gud! Du dog nu i tusind Aar
opholdt vort Folk, trods mangt et Saar, 
Du os da og, mens Verden staar.

bevar 1

Skærm Du den Kongsæt! Skærm vort Land! 
Frels os fra Splid'

Paa Sinde lægge Du hver Mand:
Det gælder, at vi har i Stand, 
vort Værn, saa vi os værge kan 

i Ufreds Tid.
At ej vi trædes under Fod;


