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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 11. 24. Maj 1913. 2. Aarg.

Spejderturen til Vemmetofte.

Endelig kom Pinsen med den længe ventede og meget 
omtalte Tur med „Mads“ til Vemmetofte.

Lørdag Morgen mødte vi alle præcis Kl. 7 inde 
hos Falck, hvis Gaard var fyldt baade af Spejdere og af 
Spejderforældre, der vilde se, hvordan 80 Spejdere kunde 
sidde paa eet Automobil. Men ak! Direktør Falck havde 
regnet forkert: der kunde kun sidde 60, og saa. sad end
da disse 60 som Sild i en Tønde. 15 af de største blev 
sendt med Toget, de 5, der derved blev tilovers, placere
des dels paa Forskærmene og dels paa Maskinkassen. Kl. 
81/2 rullede vi under mægtige Hurraraab ud af Falcks Gaard 
og kørte med Divisionsfanen udfoldet ad Vester Voldgade, 
Raadhuspladsen og Vesterbrogade ud ad Roskildevejen, fra 
hvilken vi ved Taastrup drejede af ned til Køge, hvor vi 
lavede stor Standsning i Torvedagen.

Kl. ca. 1‘2 ankom vi til Vemmetofte Strand, hvor vi 
skulde slaa Lejr. Hvilken lierlig Lejrplads! Ja næsten Ide
alet af en saadan: bag ved os havde vi Skov, foran os 
Præstø Bugt. Efter at Telte og Hytter i en Fart var rejst, 
blussede der snart mange smaa Baal, ved hvilke man kunde 
se Spejderne pakke deres, af omsorgsfulde Mødre omhygge
lig tilberedte Madpakker op. —

Søndag Morgen purredes vi ,ud Kl 6, hvorefter vi havde 
ca. 2 Timer til at gøre Toilette og spise Morgenmad. Om
kring Kl. 8 holdtes der Morgenparade, efter hvilken der 
fandt en lille Højtidelighed Sted, idet Aage Hansen fra 12. 
Østerbro Trop talte ganske kort over „Skattens Mønt“ 
(Mark. 12, 13—17).
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Da Højtideligheden var'sluttet; drog vi a'fsted til Stevns 
Klint: det var en dejlig, mén lang og anstrengende Tur 
paa 5 Mil i det hele. Solen bagte og ikke et Vindpust 
rørte sig; det var varmt, og godt var det for de faa., der 
havde tænkt paa, at have sin „Gibbernak“ i Orden (til 
behagelig Underretning for dem, der ikke var med i Lej
ren, oplyses, at en „Gibbernak“ er Udtryk for en Elaske 
med koldt Vand.) Paa. Stevns skulde vi træffe Docent 
Stamm. I Parentes bemærket fyrede Drengene i den An
ledning. den ene Brander af efter den anden. Vi kom des
værre forsent til Stevns, saa. Docenten var taget afsted ti) 
Lejren, hvor vi traf ham, da vi sent om Aftenen kom hjem.

Mandag Morgen gik paa samme Maade som Søn
dag. Ved Middagstid drog vi til Faxe Kalkgrube, hvor 
Docent Stamm holdt et kort, men ganske udmærket klart 
og let fatteligt Eoredrag om, hvad Faxe Kalkgrube var, 
livad den bestod af o. s. v. o. s. v. Kl. ca: 5 blev der blæst 
Samling, vi skulde hjem, men en lille halv Snes af de mest 
interesserede fik Lov til at blive noget længere sammen 
med Docenten. —

Tirsdagen gik med at rive Hytterne ned, slaa Teltene 
sammen og gøre Lejrpladsen i Stand. Kl. 3 blev Baga
gen hentet til Jernba.ncn; den skulde med Toget, for at 
der bedre kunde blive Plads paa „Mads“, der var ventet 
Kl. 1; men som først kom Kl. 5l/2. En Time efter kørte 
vi afsted under Sangen:

„Her komme vi SpejdTe fra. Vemmultofte a'“.

4 Timer efter holdt vi uden for Falck, og den dejlige 
Pinsetur var til Ende.

En Deltager.
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Rejseskildringer og -minder.
Plan ouer en 7 Dages Cyclefur i Jyllands skønnesfe Egne.

(Sluttet).

Turen vil komme til at koste ca. 3 Kr. pr. Dag for
mlen Hejsen, der for øvrigt ikke er saa dyr.

Hvis man har nogle Bekendte at overnatte hos, er det 
udmærket, da. man saa sparer Udgiften til Natlogi. Ellers 
er det meget anbefalelsesværdig! at sove paa Højskole
hjemmene, (der findes næsten et saadant i enhver By), 
fordi det baade er billigt og godt. Hvad Maden angaar, 
skal man selvfølgelig ikke hver Dag have en bedre Middag 
m. m., men man bør for det meste leve af tør Kost. Dog 
kan der for 3 Kr. udmærket blive Raad til een Ret varm 
Mad om Dagen: ellers er det baade nærende og meget for
friskende at drikke et Glas iskoldt Mælk hist og her, som 
man faar meget billigt i et Mejeriudsalg.

Det er godt paa en saä.da.n Cykletur at have et Kort 
med over hele Jylland (f. Eks. Priors Turistkort, 60 Øre). 
Saa kan man altid pa.a de enkelte Steder faa mindre, bil
lige Kort, hvis det da. er nødvendigt.

Alt dette er jo kun et Korslag; hver enkelt kan selv
følgelig forandre paa en saadan Plan, som det passer ham 
Men jeg synes, det er en god Anvendelse af en Del af 
sin Sommerferie at lære nogle a.f Jyllands, ja af hele Dan
marks skønneste Egne at kende.

En uhyggelig Bændelse.
Frøken Martensen, som vi .jo alle saa. godt kender her 

fra Skolen, havde under sit Ophold paa Vedbæk Hotel i 
Pinsen en meget uhyggelig Oplevelse, som kunde være ble
vet skæbnesvanger.

(Vi gengiver her saa. ordret som muligt Frk, Marten
sens egen Fremstilling).

„Jeg vaagnede Onsdag Nat Kl. l1/^ ved en mærkelig 
Støj, som jeg ikke kunde forklare mig og ved en lige saa. 
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mærkelig Lugt, egentlig ikke Brandlugt, men snarere Fer
nislugt. Jeg stod straks op, aabnede Vinduet og saa, ud; 
men der var intet at se; saa aabnede jeg Døren, og nu 
væltede en kvælende Røg mig i Aløde, oppe fra Korrido
rens Loft faldt en Masse glødende og osende Stykker af 
det brændende Loft. Jeg skyndte mig at faa. lidt Klæder 
paa, tog mit Uhr og min Rung (mange Ting brændte, blandt 
andet en Broche, som jeg havde faa,et efter Fru Heiberg) 
og styrtede ud af Døren, ned ad den bælgmørke Trappe 
og ind i Restauranten. Der stod en Karl, som lige havde 
opdaget Ilden. Han var i Færd med at allannere Huset. 
Da jeg kom udenfor et Øjeblik efter, saa jeg, ar, det Væ
relse, hvor jeg for kort Tid siden havde ligget og sovet, 
nu stod i lys Lue. Loftet var styrtet ned.“

Vi kan af ovenstaaende Skildring se, at det har været 
en meget, farlig Situation Frk. Martensen har været i. Alle 
vi, der har noget som helst med Frk. Martensen at gøre, 
er taknemmelige, naar vi ser Frøkenen færdes ra.sk og frisk 
imellem os, over at det alligevel gik, som det. gjorde.

Skolenyheden
Aarskaraktererne faldér i Slutningen af Maj.

Det nye Skoleprogram kommer først i Juni.

Skolens Sport.
2den Fodboldkamp.

4. M. — 3. M. 
(3—0) (0—1)

Da disse to Klasser atter begyndte en Kamp, Fredag- 
pen 9de ds. Kl. 4 ^4, var Holdene væsentlig ændrede siden 
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sidst. T 4 M.s Rækker saas et Par nye Mænd, og 3 M. 
var svækket ved Optagelsen af et Par Reserver.

4. M. dominerede ganske 1ste Halvleg. Holdet gjorde 
ialt 3 Maal; det første faldt efter 5 Minutters Spil ved 
Th. Rasmussen, der dog maaske af Dommeren burde være 
stoppet for offside, det andet 19 Minutter efter ved Straffe
spark for „hånds“, exekveret af E. Berg, det tredje umid
delbart derefter ved M. Damm som Følge a.f et mislykket 
M aalspark fra Modpartens Side. Med 3 M. var det i dcne 
Halvleg kun smaat bevendt.

2den Halvleg var den mest velspillede, Spillet vexlede 
livligt fra Maal til Maal. 3. M. opnaacde hurtigt et Maal 
paa Straffespark (atter for „hånds“), ved Barner: det 
burde dog være klaret af Maalmanden. Mod Slutningen 
af Halvlegen havde 3. M. en god Chance paa et Frispark 
tæt ved Maal, idømt for at Maalmanden løb 5 Skridt med 
Bolden. Resultatet blev dog kan 3 Maal mod 1.

Barner (3. M.) var god, skønt næppe saa god som 
sidst: han bør først og fremmest aflægge de lidet tiltalende 
Tricks, han ofte praktiserer. Berg, 4. M.s centrehalf, maa. 
fremhæves: han spillede langt bedre end sidst, placerede 
sig godt og afleverede præcist: han bør øve sig i at lægge 
Bolden død. 3. M.s nye Maalmand, O. Larsen, var bety
delig bedre end Forgængeren: 4. M.s, Arent, holder daar- 
ligt paa Bolden, men spillede som Helhed bedre end sidst. 
3. M.s Backers Placering var under hele Kampen yderst 
slet.

Alle Maalene gjordes mod Vinden. 5. A. K-

Fodboldkampe imellem 1. G. og 4. (II.
10—0 (4-0) (6-0).

Da Kampen begyndte manglede 1. G. 3 og 4. M. 4 
Mand. Det viste sig hurtigt at 1. G. var overlegen. Efter 
kort Tids Forløb lykkedes det Lennholm. at „score“, der
efter Rump og Nygaard, ialt 4 Maal. Dermed sluttede 
1ste Halvleg. I næste Halvleg „scorede“ Davidsen og



70 SKOLEBLADET Nr. 11.

Lennholm hvei- to Gange, Nygaard og Lerche-Thomsen 
hver en Gang.

Fra Maal'til Maal.

4. M.s Hold spillede ikke godt: det manglede saa. godt 
som alt Sammenspil. Dam var uden Tvivl deres bedste 
Mand, Kai Borg var ogsaa rigtig god, men Thiele spil
lede derimod temmelig daarligt. 1. G.s Hold havde en hel 
Del Sammenspil; dens bedste Mænd var Nygaard og Lenn
holm. Forsvaret virkede godt, navnlig Rasch, der klarede 
flere vanskelige Situationer. Maalmanden, Ej vin Hansen, 
var god. men spillede noget vel dristigt.

Tilskuer.

Styrmandens bommeiørklæde.

Kaptejnen (til Skibsdrengen, som sidder og græder): 
„Hvad er der i Vejen, Dreng, hvad sidder du der og flæ
ber for?“

Drengen: „Jo, Hr. Kaptajn, det er Styrmanden, som 
har slaaet mig.“

Kaptajnen: „Hallo! Styrmand! Hvorfor tærsker De 
Drengen saadan. Hvad har han gjort?“

Styrmanden: „Det var ikke noget at tale om. Jeg 
viftede ham bare lidt i Ansigtet med mit Lommetørklæde.“

Drengen: „Jo—o—, men —tulr—hu—hu—, Styrman
den pudser altid Næsen med Fingrene.“

Kommaer.
Det er en rar Ting at kunne sætte Kommaer rigtig, 

naar man skal skrive noget: thi kommer et Komma paa 
en fejl Plads, kan sommetider en Sætning faa en hel an
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den Mening, end den oprindelige. En Dreng havde i Sko
len lært en Sang, der begyndte saaledes: „Til Arbejd, ej 
til Lediggang vi fødes.“ Da lian engang blev spurgt om, 
hvilken af alle de Sange, han havde lært, han synes bedst 
om, nævnede han denne, men han flyttede rigtignok Kom
maet om paa den anden Side af Ordet „ej“, saa. at det 
kom til at lyde: „Til Arbejd ej, til Lediggang vi fødes.“ 
Det syntes han nu bedre om

En anden Historie, som viser, hvor stor Betydning et 
Komma kan have, er følgende. En .Kusser, som havde be- 
gaaet en politisk Forseelse, var bleven dømt til at sendes 
til Sibirien. Den Minister, under hvem det sorterede, vilde 
gerne have Fangen benaadet; der blev indsendt Ansøgning 
til Czaren, men denne var ubønhørlig, og da Ansøgningen 
kom tilbage, havde Caren egenhændig skrevet nedenunder: 
„Benaades ikke sendes til Sibirien“. Ministeren saa, lidt 
paa dette, han var vant til. at Selvherskeren aldrig satte 
Kommaer, det lod han altid sine Ministre om, og i oven- 
staaende Sætning fandtes heller intet Komma. Da Mini
steren nu vilde sætte dette til, fik han. en Ide. Han var 
ikke i Tvivl om, at Carens Mening var, at Fangen skulde 
lide sin Straf, men han saa ogsaa, at hele Sætningens Me
ning kom til at afhænge af. hvor der blev sat Kdmrna, og 
da Skrivelsen fra, ham blev sendt til Direktøren for det 
Fængsel, i hvilken Fangen opholdt sig, havde han ved et 
Komma skaffet denne Friheden. Sætningen saa nemlig nu 
saaledes ud: „Benaades, ikke -sendes til- Sibirien“. Carens 
Mening havde nok været, ut Kommaet skulde have været 
sat efter Ordet „ikke“, men Ministeren kunde jo altid 
hævde, at han havde misforstaaet sin Hersker, den ene 
Plads til Kommaet kunde jo være lige saa, rigtig, som 
den anden. ' ' ' ,
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De tre Dise.

En Prokurator var sammen med sin Søn kommen en 
Tur ud paa Landet. De spurgte en Bonde, som kom kø
rende, om Vej, og denne tilbød dem at køre et Stykke 
med. Han forklarede dem nu, hvad Vej de skulde gaa, 
naar han satte dem af, men blev idelig afbrudt af Sønnen, 
som søgte at være morsom pas hans Bekostning. Han tav 
da, stille, og der gik nogen Tid, saa sagde Prokuratoren: 
,,llør sig mig, jeg synes, De er bleven saa tavs, er der no
get De tænker paa'?“ „Ja—a,“ svarede Bonden, „jeg sid
der og tænker paa, at her er vi tre vise, som kommer kø
rende.“ „Hm — hvordan mener De, jeg forstaar Dem ikke 
rigtig — tre vise?“ „Jo,“ sagde Bonden, „for se, jeg er 
nu vejvis, I selv er jo lovvis, og jer Søn er minsandten 
— næsvis.“

En Violin, en Cykle og en elektrisk Motor er meget 
billigt til Salg ved Henv. til Kornerup-Bang, 3 G.

HARALD EØRGE5EN,
Frederiksberggade 28. Telf. 689.

Sportsartikler - Spejderartikler — Turistartikler-

Otto Grons Boghandel
Østerbrogade 42.

Telf 6445. Telt 6445.
(Ligefor Øsfersøgade og Øsferfarimagsgade).

Skolens nærmeste Boghandel. —

Alle Skolens Skolebøger.
Red.: Carl Helge Vestberg og Ejvin Borgschtnldt Hansen.
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