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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 12. 7. Juni 1913. 2. Aarg.

bærerskoDfuren.

DEN 31/5 foretog Lærere og Lærerinder ved Østersøgades 
Gymnasium en vellykket Skovtur med Skodsborg som 

Maal.
Der startedes fra Østerbros Station, og det straalende 

Vejr, Dyrehavens prægtige gamle Bøge og blomstrende Hvid
tjørn, satte straks Selskabet i den rette Skovtursstemning; 
kun cand. mag. Bertelsen beklagede, at der ikke spilledes 
Fodbold langs Banelinien.

Uden for Skovløberhuset ved Springforbi blev der druk
ket Kaffe, og saa gik Turen videre til Fods til Bøllemo
sen. Her spredtes Deltagerne efter Smag og Tilbøjelighed. 
Nogle gik paa Opdagelse mellem Elletrunterne og forsøgte 
under den øjensynligste Livsfare at fiske Kallaer, der findesi 
stor Mængde, op af Mosen Pastor Hansen viste sig sær
lig dygtig til denne Sport. Andre foretrak at lade sig for
tære af Myg paa de hyggelige Bænke, som findes spredte 
paa Terrainet. Atter andre bestræbte sig — forgæves — for 
at faa deres Selskab til at iagttage en absolut Tavshed, i 
det Haab at bevæge Mosens grønne Frø, der efter Docent 
Stamms Sigende skal have en smuk Tenor, til at kvække.

Klokken 8 samledes hele Selskabet til et hyggeligt Af- 
tensmaaltid paa Skodsborg Badehotel, og efter en Tur paa 
Molen afsluttedes saa den vellykkede Sammenkomst ved 
en Bolle Punsch. En Deltager.
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Efeuernes SkoDtur?
Juni Maaned staar i Skovturenes Himmeltegn: Familie- 

skovture, Lærerskovture, Skoleskovture! Den 4de Juni drog 
saaledes Comtesse Moltkes Pigeskole af Sted, vækkende 
længselsfiilde og misundelige Følelser hos enhver af Ele
verne paa Østersøgades Gymnasium. Alle Skolens Drenge 
gaar og længes efter Skovtur. Hvad ér mere fornøjeligt 
end at færdes i den frie Natur i frit Samvær med sine 
Lærere, der jo til daglig staar paa en Piedestal højt hæ
vet over en Skoledrengs Niveau!

Man lærer hinanden bedre at kende paa saadan en Dag. 
end gennem et helt langt Skoleaar; og man lærer ogsaa 
sine Kammerater bedre at kende. Selv om Skolen i sig selv 
rummer festlig Glæde, saa skabes der dog paa en saadan 
Tur det Overskud af Livsglæde, som kaster Glans over 
en Skole.

Maa vi ikke faa Lov til at faa Skovtur? s. u.
En Elev.

Skolens Sport.
Borgerdydskolen - Østersøgades Gymnasium.

(Udvalgte Mellemskolehold).
(3—1) (1—1)

Den 29. Maj Kl. 4111 paabegyndtes paa Fælleden en 
Kamp mellem ovennævnte Hold. Man var ikke straks klar 
over, hvem der havde Overtaget. 0. G. var til Trods for, 
at Holdet i denne Halvleg kun talte 10 Mand, nærmest 
den angribende Part, og h. wing, Tvermoes, sendte adskil
lige fortrinlige Centringer ind, der imidlertid mishandledes 
forfærdeligt af de midterste forwards; saaledes sendte Lø
venskjold en Bold, der laa til Skud for Fødderne af een- 
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tre Barner, ud i Rummet. Snart kom imidlertid Bgd. i 
Gang, og kort efter gik Bolden igennem for Er. Rydgaards 
Spark. Maalmanden, Arent, havde kun ringe Chance for at 
klare. Ganske kort efter scorede Bgd. atter, denne Gang 
ved Kampmann; Maalet gjordes efter et elendigt Maalspark 
fra 0 G,s Side og skyldtes udelukkende Arent. Et Øjeblik 
efter skød Kampmann Bgd.s 3. Maal, som Arent uden stør
re Vanskelighed kunde have klaret. Derefter tog 0. G. sig 
noget sammen, men Løvenskjold „brændte“ ubarmhjertigt 
et Maal, og Tvermoes sendte 2 gode Bolde udenom. Ende
lig fik 0 G. dog Valuta for Anstrengelserne, idet v. wing, 
Damm, scorede et smukt Maal. Kort efter havde Barner 
et glimrende Tilbud, men det gik til Spilde, og Halvlegen 
sluttede med 3—1.

I anden Halvleg traadte Ove Larsen ind paa v. back- 
Pladsen, som han beklædte med stor Dygtighed. 0. G. spil
lede i denne Halvleg bedre end i første og havde utallige 
gode Tilbud foruden det ene, der gav Maal. Der lagdes 
for 'med et yderst farligt Angreb, men det sluttede med 
et elendigt Skud fra Barner. Efter skiftende Spil lykkedes 
det derpaa atter Bgd. at score, men ogsaa dette Skud burde 
været klaret af Maalmanden. I Resten af Halvlegen var 
0 G meget overlegen og belejrede Fjendens Maal uafbrudt. 
Barner skød, efter at have dribblet sig igennem, paa Maal- 
stangen og reddede derved et oplagt Ma.al for Fjenden, og 
de følgende Angreb havde heller ingen Kraft til at trænge 
igennem. Efter to Forbiere fra Barner lykkedes det atter 
Damm at score et yderst smukt Maal, men efter denne Be
drift orkede Holdet heller ikke mere. Match 4—2.

Efter Spillet var Bgd. maaske 1 ä 2 Maal bedre end 
vore Folk: men disse kunde med en blot nogenlunde habil 
Maalmand og lidt Bistand af Fru Fortuna let have vun
det Kampen. M'cn disse to Faktorer var dem aldeles kon
trære. Blandt for-wards var Damm som sædvanlig tilfor
ladelig og god, og Tvermoes gjorde ogsaa, særlig i 1. Halv
leg, god Fyldest. Men Midterniændene spillede ikke godt; 
Løvenskjold gjorde ikke stort andet end Ulykke, medens 
Kaj Berg dog momentvis anførte pæne Ting. Vi mindes 
aldrig at have set Barner spille saa tarveligt, som i denne
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Kamp; han manglede ganske fordums Glans og spillede 
til Tider unødvendig og utiltalende brutalt. Han er imid
lertid afgjort Forsvarsspiller og bør ikke mere sættes til 
centre forward. Blandt halfbacks var E. Berg som sæd
vanlig en sikker Mand, medens Kofoed-Lind befandt sig 
meget ilde paa den nvante halfback-Plads. Backspillet var 
særdeles godt, Maalmandsspillet soni sagt særdeles slet.

Svabr.

bysbilleder II.
Det vanskeligste ved Fremstillingen af Lysbilleder er 

Ekspositionstiden. Man staa.r sig ved at ha.ve en konstant 
Ekspositionstid, ved en aim elektr. Pære ca. 30 Sekunder, 
og at faa Lysmængden, som Pladen udsættes for, afpasset, 
efter Pladens Tæthed ved at holde Pladen nærmere ved 
eller længere fra Lyskilden. En Plade af normal Tæthed 
holdes i en Afstand af ca y2 Meter, en meget tæt Plade 
holdes tæt ind til Lyskilden, ca. 12 Centim., og en tynd 
Plade holdes i en Afstand ca. 2 Meter.

Under Ekpositionen bevæges Rammen med Plade og 
Lysbilledplade ganske lidt i Retning op og ned, for at 
Lyset kan falde ligeligt paa hele Pladen.

En god, færdig Lysbilledplade skal i gennemsigt være 
absolut glasklar i Lysene.

Rejseskildringer og -(Binder.
En Cykletur til Sønderjylland.

Vi var 2 Kammerater, der en af de første Dage i 
Sommerferien sidste Aar cyklede herfra for at køre til 
Sønderjylland. Det var vores Mening at gøre Turen saa 
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billig som muligt, og derfor tog vi ikke ret mange Penge 
med. Kl. 4 om Morgenen kørte vi herfra til Korsør, hvor
fra vi blev færget over til Nyborg for at køre til Odense 
og overnatte der; vi kunde sagtens have kørt længere, 
men vi gad ikke.

Den næste Dag kørte vi videre over Strib til Frede
ricia og Kolding, hvor vi overnattede hos nogle Bekendte; 
derfra kørte vi til Skandingsbanken og den Vej videre fort 
over Grænsen til Christiansfeld. Da vi havde kørt et 
Stykke, syntes vi, at vi snart maatte være der og spurgte 
derfor, hvor langt der var til Christiansfeld, og vi fik da 
at vide, at den var vi kørt igennem, og at vi for længe 
siden var kørt over Grænsen, som vi ikke engang havde 
set, saa utydelig er den. Vi kørte ned langs Østkysten 
og paa Vejen mellem Haderslev og Aabenraa, et Sted der 
hedder Knivsbjerg, saa vi et stort Nationalmindesmærke for 
Bismarck, hvorpaa. der stod skrevet: „Vi Tyske frygter 
Gud, ellers intet i Verden.“

Saa længe vi var paa denne Side af Flensborg, over
nattede vi hos Beboerne, der var vældig gæstfri og gav 
os alt det, vi kunde spise og drikke, og i flere af de 
Hjem, hvor vi overnattede, boede der Veteraner fra. Kri
gen. Alle Folk, vi traf paa dernede var meget dansksin
dede, og engang traf vi paa en gammel Mand, der kunde 
fortælle om alle danske Digtere fra langt tilbage i Tiden.

Da vi kom ned til Tyskerne, gik det ikke saa let med 
at faa Nattelogi; de henviste os stadigvæk til Kroerne, 
og da vi engang spurgte, om vi ikke maatte sove i en 
Halmstak, der stod paa Marken, svarede Bonden, at der 
kunde ingen sove. Det gjorde nu heller ikke saa meget, 
at vi ikke fik Nattelogi hos Tyskerne, for saa havde vi 
i kke noget at takke dem for. og for det andet var 
det for det meste nogle uappetitlige Karle, der altid stod 
og kløede sig i Hovedet. Efter saaledes at have været 
inde flere Steder for at bede om Nattelogi, men uden Be- 
sultat, besluttede vi os til at lægge os til at sove i en 
Grøft, og vi var ogsaa. ude for at søge et godt Sted, da. 
vi opdagede en Kro; der gik vi ind og spurgte, hvad de 
vilde have for. at vi maatte sove paa Høloftet. De vilde 



Nr. 12 SKOLEBLADET 78

kun have 40 PL, og efter at Pengene var betalte, viste 
de os op paa Høloftet, hvor der la.a en stor Stak Hø; vi 
tænkte, at vi rigtig skulde gøre os det behageligt, da. vi 
fik at vide, at der oppe i Hi« t sov Haandværkssvende, saa 
der knude vi ikke komme, endvidere var der i det. ene 
Hjørne „redt Seng“ til Karlen, saa der kunde vi heller 
ikke sove; vi fik da en lille Smule Hø strøet paa Gulvet. 
Om Natten vaagner jeg ved en vældig Snorken af en, der 
laa ved Siden af mig; det kunde ikke være min Kamme
rat, for han laa paa den anden Side, og jeg opdagede da, 
at det var en fremmed; jeg kunde ikke se noget, for det 
var helt mørkt. Den næste Dag, da vi vaagnede, gik 
der en gammel Stodder frem og tilbage foran Nedgangen, 
medens Værten gik nede i Porten. Vi kunde ikke forstaa, 
hvorfor han ikke gik ned. men først listede af, da Vær
ten var gaaet, derfor spurgte vi Værten og fik da at vide, 
at han ikke havde betalt.

Vi stod nu og snakkede lidt med Værten, og han 
spurgte da min Kammerat, hvad han skulde være; han 
skulde være Officer. Derefter spurgte han mig; jeg skulde 
ogsaa være Officer. Saa spurgte han,, om vi skulde være 
danske eller tyske Officerer, eg' da. vi svarede, at vi natur
ligvis skulde være danske Officerer, blev han helt gnaven 
og brød sig ikke om at tale mere med os. hvorefter vi 
kørte videre til Slesvig for over Husum at køre til Tøn
der og Ribe. Den Vej var meget kedelig, da der var saa 
fladt og fuldt af Lyngheder.

I Ribe var vi inde at se Kirken og ude i Marsken for 
at se Sluseværkerne; den Nat overnattede vi, lidt udenfor 
Ribe, paa et Høloft, der var fuldt af Katte, der løb rundt 
og mjavede hele Natten. Derefter kørte vi tilbage over 
Fredericia og Fyn.

Efter 11 Dages Forløb naaede vi atter København, og 
det viste sig nu, at vi havde gjort hele Turen for 10 Kr. 
hver; det kunde da. ikke være billigere, naar der gik 5 
Kr. til Færge. A. Davidsen.



Kraemer 
(6-1) (6-2)

Spillernes Navn 1. Omgang Semifinalen Finalen

Rohde . . . Overs. 1
Kraemer . . . | Kraemer Kraemer
Hedemann . . | (6-3) (6-4) (6-0) (6-4) Kraemer
V. Møller ... 1 H. Sørensen (3-6) (6-4)
H. Sørensen . ( (6-0) (6-2) Lennholm 

(6-4) (2—6)
(7-5)

Lennholm. . . 1 Lennholm (6-2)
Castenskiold . | (6-0) (6-1)
0. Thomsen . 1 Vestberg 

(2-6) (6-3)
Vestberg 

(6-1) (6-1)
Vestberg . . . | (6-4)

Melby .... Overs.
Djørup .... J E Christensen J. Christensen Vestberg
E. Christensen, j (6-0) (6-3) (6-3) (4-6) Tofte, uden (6-0) (6-2)
K. Berg . . . | J. Christensen (6-4) Kamp
J. Christensen. j (6-2) (6-2)
Tofte.................... 1 Tofte Overs, uden
E. Holm ... i Kamp.

Vinder
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0. G.s Tennisturnering.
Den af 1. G. arrangerede Turnering fik et udmærket 

Forløb. Der deltog 16 Elever, henholdsvis fra 2. G., 1. G . 
Realklassen og 4 M.

Favoritten, Orla Thomsen (1, G ), blev uventet slaaet 
ud af C. H. Vestberg (samme Klasse), der derved sikrede 
sig Adgang til Slutkampen med den unge lovende Spiller, 
Axel Kraemer, som sa.a sej rede over Exmesteren, C. IL Vestberg.

En Oversigt over Turneringen findes paa forrige Side.

"1 1ste Aargang. af „Lærer og Elev“ ønskes til 
Købs ved Henv. til Bogtrykkeriet, Pilestræde 78.

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

HARALD EØRGESEN.
Frederiksberggade 28. Telf. 689.

Sportsartikler - Spejderartikler — Turisfartikler-

Otto Grøns Boghandel
Østerbrogade 42.

Telf 6445. Telf. 6445.
(Ligefor Østersøgade og Østerfarimagsgade).

— Skolens nærmeste Boghandel. —

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

SPUHR & SltBUKR, »Ti flUNEBAOS 1».


