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Skolebladet.
Øsiersøgadøs’Gymnasium.

Nr. 8. 12April 1913 2. Aarg.

Fotografikønkursnce.
Enhuer Køber kan deltage.

VI HAR herved den Glæde at indbyde enhver Køber af 
Bladet, til fuldstændig gratis at deltage i en 
Fotografikonkurence.

Der vil blive to Opgaver; een Præmie for den bedste 
Besvarelse af hver af Opgaverne.

Oogave I.: Et Interiør. Opgave IL: Et Landskab, 
eller et Søbillede (et Vandskab!!)

Man bedes med den eventuelle Indsendelse vedlægge 
nedenstaaende Kupon i udfyldt Stand.

Præmierne bestaai' i et Dusin ekstra gode Pla
der. De to præmietag'ende Billeder og Fotografens Navn 
vil blive offentliggjorte i Bladet.

Løsningerne maa være os i Hænde senest Lørdag d.
3, Maj KL 12 Fm.

Pastor Hansen og Red. vil saa afgøre, hvilke Billeder, 
der skal tage Prisen. Resultatet vil sammen med Billeder
ne komme i Bladet Torsdag den 8. Maj. — ged.

Hr.................................................................................................., ønsker 
a.t deltage i ovenstaaende Fotografikonkurence under de 
ovenforskrevne Regler.

Vedlagt Besvarelse af p

(Den ikke besvarede bedes overstreget).
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Om at laue Lysbilleder.
Man køber et Dusin Diapositivplader 8x8 cm. (f. Eks. 

Thomas-Pladen Kr. 1,20). De er at behandle som almin
delige Eotografiplader, dei’ ikke kan taale andet end rødt 
Lys. Man lægger Negativet,'som man ønsker Lysbillede 
af, i en almindelig Kopiramme, som lægges i Mørkkammer, 
hvor hele Processen foregaar, en Diapositivplade ovenpaa 
med Hindesiden (mat. bliver ikke dugget, naar man aan
der paa den) mod Negetivets Hindeside, ligesom ved aim. 
Papirkopiering. Man holder Kopirammen med de to Pla
der i ca. 1/2 Meters Afstand (hvis Negativet er normalt) 
fra en Lampe og eksponerer (o: udsættes for Lysets Virk
ning) i ca. 30 Sekunder, Lampens Lysstyrke er her tænkt 
= en 16 Lys Glødelampe. Den eksponerede Diapositivpla
de udtages af Kopirammen og fremkaldes i en Fremkalder, 
fremstillet af Rodinal. 1 Del Rodinal til 40 Dele Vand. 
Et Par Draaber 10°/0 Bromkaliumsopløsning tilsættes for 
at holde Skyggerne klare. Fremkalderens Varme maa være 
ca. 16° C. Fremkaldelsen fortsættes, indtil Billedet er ty
deligt paa Pladens Glassidé (Bagsiden). Derpaa skylles det 
i aim. Vand og lægges i svagt Fixerbad (1/4 Kilo Fixer- 
natron til 3 Liter Vand), hvori det forbliver ca. 15 Min. 
Derefter skylles Pladen paa sædvanlig Maade (i^ Time i 
rindende Vand) og tørres. For at beskytte Hindesiden, 
lægges et Dækglas (5 Øre pr. Stk.) oven paa den, og de 
to Plader klæbes sammen med en Papirstrimmel. I næste 
Nr. vil komme nogle praktiske Vink om Belysningstidens 
Forskellighed, Klaring af slørede Plader o. 1. Asia.

Til

Skolebladets Redaktion.
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Skolenyheder.
Lørdag d. 29. Marts, opførte Eleverne i Pigeskolens 3 

M. en Dramaticering af Schillers Mesterværk: „Das Lied 
von der Glocke“ i 7 Afdelinger. Mellem Afdelingerne var 
der baade Tableau’er, Musik, Sang og Dans, som altsam
men passede ind i Deklamationen. Programmet var om
hyggeligt udarbejdet af Comtesse Moltke, og Frk. Møller 
havde — naturligvis — sørget for Dragterne til de 33 Skue
spillere.

Efter Forestillingen drak man (ca. 70 af Skolens Læ
rere og Elever) The hos Comtesse Moltke og Fru Bay; den 
morsomme Aften afsluttedes med Dans i den lille Sal.

Nogle af Realkl.’s Elever, har paatænkt en længere 
Cycletur i Store Bededagsferien. Tureu skal gaa over Fre
derikssund—Frederiksværk—Helsinge—Esrom—Gurre—Hel
singør og hjem ad Strandvejen.

Strækningen er 19 Mil, og de paastaar, at det ikke vil 
komme til at koste mere end 1 Kr. pr. Dag. Start Tors
dag Eftermiddag Kl. 5, hjemme igen Lørdag Aften Kl. 8. 
Turen vil blive refereret her i Bladet, men ganske kort.

Første Lørdag efter Store Bededagsferien, skal der være 
Gymnastikkonkurrence her paa Skolen, hvor der bliver Præ
mier for det Hold, der har trænet om Lørdagen under Hr. 
Høyers Ledelse.

Fra 0. 12,
Søndagen d. 30. Marts var der Tur til Amager. Inden 

Afmarchen, fortalte Hr. Zeemann, at vi i Konkurencen om 
de 500 Kr., stod som Nr. 2 med 181 Points. 2. Hellerup 
Trop er Nr. 1 med 211 Points, men de Points, vi mangler, 
skal vi imidlertid snart faa ved at tage de Ambulancemær
ker, vi endnu mangler. Desuden takkede Hr. Zeemann for
an Fronten, Tropsassistent Oluf Kofoed-Lind, som ikke læn
gere havde Tid til at arbejde med Troppen, for al den In- 
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teresse, han havde udvist for 0. 12.
Derefter af marcherede de 18 Mand, som var mødt, til 

Amager, hvor Øvelsen skulde foregaa. Spejderne blev delt 
i to Partier, et paa 9 Mand, som skulde besætte Gaarden 
Løftegd,, og de andre 9 skulde saa se at faa en Mand 
ind i Gaarden. Dette lykkedes ogsaa.

Salling, som var Fører for det angribende Hold, laan- 
te Hr. Zeemans Frakke, Hat og Cycle og skulde saaledes 
se at komme ind, Han blev dog opdaget et Stykke der
fra, men fik sig alligevel slaaet igennem.

Uffe Klein og Flemming Zeemann havde imidlertid van
ret inde i en anden Bondegaard og laant en Trillebør, en 
Sæk og en Pigedragt. Denne trak Uffe Klein paa og hå.n 
lignede da fuldstændig en Polakpige; Flemming laa i Sæk
ken nede i Trillebøren, I nogen Afstand fra Gaarden blev 
Uffe dog opdaget og kørte saa Trillebøren ubemærket hen 
i en Krog, men da den havde staaet der lidt, sprættede 
Flemming med sin Kniv Sækken op og krøb ud til stor 
Forundring for de andre Spejdere.

Resten af det angribende Hold, havde nede paa Lande
vejen mødt et Automobil, som de lejede. Men i nogen Af
stand fra Gaarden blev den anraabt, og da Chaufføren ikke 
standsede, hvad han skulde gøre, men kørte videre, blev 
dette ikke godkendt af lir. Zeemann.

Angriberne havde saaledes vundet, og da Tøjet og Trille
børen vai' afleveret, marcherede vi hjem, godt trætte efter 
den lange Øvelse. Fast.

Rejseskildringer og -minder.
Vi har tænkt os i Tidsrummet fra April til Oktober- 

at indrette en Rubrik med ovenstaaende Overskrift. Denne 
Rubrik skulde efter vor Plan bringe Skildringer af og 
Minder om Ture, der kan være af Interesse for Skole
disciple. Vi opfordrer enhver af vore Læsere, der er be
rejst, til at indsende saadanne Skildringer baade fra Ind- 
og Udlandet.
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I samme Rubrik vil — saa vidt muligt — eventuelle 
Spørgsmaal, der kan falde ind under Begrebet „Rejser“ 
blive besvarede. Red.

(Hed Damper fra buzern til FKielen.
O Lust vorn Berg zu schauen 
Weit über Wald und Strom, 
Hoch über sich den blauen 
Tief klaren Himmelsdom.

Naar man læser dette Vers af den tyske Digter Frei
herr v. Eichendorff, falder Tanken uvilkaarligt paa Schweiz. 
Schweiz ejer baade Bjerg. Skov, Strøm og blaa Himmel, 
og det er skønt, hvad enten man ser ned over Landska
berne fra Bjerget eller omvendt. Schweizeren siger: „Die 
dummen steigen auf, die klugen sehen es von unten an.“ 
Lad os i Dag se et Stykke Shweiz nede fra, idet vi med 
Damperen foretager en Tur paa Vierwaldstättersee fra dens 
vestligste Punkt, Fliielen. Inden vi gaar om Bord i en af 
de flot udstyrede Dampere, maa vi se lidt af Luzern, først 
og fremmest „Løwendenkmal“. Dette Monument er ind
mejslet i en 20 Meter høj Klippevæg efter Thorvaldsens 
Model og er blevet udført i Aaret 1821 til Minde om de 
i Kampen ved Tuileristormen faldne Schweizergardere. 
Over Mindesmærket siger en Indskrift: HELVETIORUM 
FEDEI AG VIRTÜTI. Vi gaar forbi Hofkirche (slanke 
Taarne; Kirkegaarden omgivet af maleriske Arkader) til 
„Quai“, der byder paa en uforlignelig Udsigt. Vitzauer- 
bjergene, Clariderne, Tødi, Kammlistock, Bürgenstock, Buoch- 
ser Horn, Engelbergeralperne, indrammet af Rigigruppen 
paa venstre og Pilatus paa højre Side. Paa Vejen til 
Damperen bemærker vi den interessante „Kapellbrücke,“ 
der i en afbrudt Linie forbinder Reussbredderne. Ved 
Kapelbroens Midte staar det ottekantede Vandtaarn, som 
engang var Byens Skatkammer. Af den 600 Aar gamle 
Bro kan man se et Billede mellem vor Østbanegaard 
og Søndre Frihavns vej. — Vi har valgt at foretage denne 
Sejltur om Eftermiddagen for at have Solen bag os, idet 
vi skal mod Øst.
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Vi forlader altsaa Luzern, sikkert den flotteste By i 
Schweiz, og sejler forbi Pynten Meggenhorn. paa hvis 
yderste Spids man ser en Statue af Kristus, der stiller 
Stormen paa Havet, Fra Meggerhorn gaar der en bred og 
dyb Indskæring mod Nord op til Küssnacht, i Nærheden 
af hvilken „die hohle Gasse“ findes, hvor Wilhelm Tell 
— i Følge Sagnet — ved med sin Pil at gennembore 
den forhadte Landfoged Gessier friede Skovkantonerne 
(Schwytz, Uri, Unterwalden) fra Trældom. Mod Syd hæ
ver sig Toppen Hammetschwand, som nu enhver Turist, 
der har et Par Prancs tilovers, kan komme op paa fra. 
den lille Flække Kehrsiten nede ved Søen (437 m. o. IL). 
Man tager fra Kehrsiten op langs Bjergvæggen med den 
elektriske Bjergbane: Bürgenstock-Drahtseilbahn, der har 
en Gennemsnitsstigning af 45 pCt. Saadanne Bjergbaner 
er nu overordentlig almindelige i Schweiz; derimod hører 
det •— man maa næsten sige heldigvis — endnu til Sjæl
denhederne at komme op paa en Top pr. Elevator, og en 
saadan er man nødt til at benytte, hvis man vil helt op 
paa Hammetschwand, idet Bürgenstockbanen kun gaa.r til 
en Højde af 892 m. Det er ikke raadeligt for Turister, 
der let bliver svimle, at benytte denne Elevator; det første 
Stykke af den er ganske vist inde i Bjerget; men plud
selig bryder den igennem og fortsætter nu 170 m. op i 
fri Luft indtil 1132 Meters Højde. Selve Stilladset omkring 
denne, næsten fritsvævende „Lift“er dobbelt saa højt som 
Raadhustaarnet.

' (fortsættes.)

Skolehistorier.
Af Ernst Eckstein.

Af Benrifcsens Dagbog.
 (fortsat.)

Berner var helt ude af sig selv, han sprang hen til 
Drengen og tog fat i Rebet, der laa om hans Hals.
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„Her. dette dumme Narreri!“ skreg han, saa det sking
rede i vore Øren.

„Naa. det!“ sagde Haslund, „ja det er sandt, jeg vil
de lige til ærbødigst at bede Dem om Undskyldning. Beg
ge mine uldne Halstørklæder er til Vask, og Moder vilde 
ikke laane mig sit. Saa mente Har, at saadent et Reb var 
heller ikke at foragte, — det kom jo ikke an paa, hvordan 
jeg saa ud, naar det bare varmede. Men naar de mener, 
det ikke ser godt ud, skal jeg saamæn gærne tage det af 
igen

Med disse Ord begyndte han at vikle den tommetykke 
Line af Halsen.

I stedse større og større Kredse fejede den kampeflet
tede Radius om Haslunds Hoved, og nu manglede der ikke 
meget i. at Tovenden var traadt Lærerens Integritet tem
melig nær. Jeg bruger her Integritet Som Evfemisme, da 
det ikke godt anstaar mig at nævne den Del af Hr. Ber
ner véd Navn, der særlig blev truet af Haslunds vægtige 
Reb.

„Menneske!“ raabte Berner snøftende af Harme, idet 
han greb Tovenden og ruskede i den. „Det skal Du faa 
betalt!“

Haslund gjorde sig Umage for at dreje Øjnene rundt 
i Hovedet og lade Tungen komme til Syne mellem Læberne.

„Hr. Berner,“ stønnede han med hendøende Stemme, 
idet han slog ud med Arme og Ben i Luften, „De kvæ
ler mig! De kvæler mig!“

Berner gav slip. Haslund strakte sin Hals og begynd
te at afvikle den fuldstændig.

„Naa, hvad venter Du efter?“ raabte Læreren, idet han 
med den højre Haand pegede paa Døren. Af med det i 
en Fart, og saa op i Kachotten! Før paa Mandag kommer 
Du ikke ned igen?“

„Hvad? skal jeg spærres inde, fordi jeg i Følge Deres 
eget udtrykkelige Paabud hai' klædt mig varmere paa?“ 
sagde Haslund, idet han med det samme brød ud i et for
nyet Hosteanfald. „Undskyld, Hr. Berner — men er Arre
sten opvarmet?“

„Pedellen vil nok sørge for det nødvendige,“ svarede
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Berner. „Schwarz, vil Du bede Mikkelsen lægge i Kakkel 
ovnen i „Nr. 5.“ Qg sørg Du nu snart for at komme ti 
at se lidt anstændig ud. Se at blive af med de Sække de 
i en Fart — hører Du?“

„Men, Hr. Berner, det er jo to Hovedpuder! — Naa 
min Moder, der holder saa meget paa sine Dyner, hun vildi 
rigtignok tage sig det nær, hvis hun hørte, at—“ (forts.

Abonnér
paa 
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