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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 15 13. September 1913. 2. Aarg.

Vore Skolebøger.

Det nye Skoleaar er begyndt, vi er rykket op i nye Klas
ser, og vi har delvis faaet nye Bøger. Hvor skal vi nu 

gøre af de gamle Bøger?
Mange af os farer straks til „Magnus“ og sælger; og 

hvad faar man for dem? Lad os sige, vi har givet 3 Kr. 
for en Bog som ny; sælger vi den samme, faar vi i bedste 
Fald 1 Kr. for den! — Mange af os lægger Bøgerne hen, 
gemmer dem af Ligegyldighed — til ingen Nytte. Hvis vi 
ikke netop gemmer dem af Interesse eller som Erindring 
om vor Skoletid, saa lad os skænke dem bort — Hvem 
skal vi give dem til? Her er Svaret:

Ovre i Sønderjylland bor et lille Folk, der tørster efter 
dansk Læsning; og den kan de ikke faa for meget af. 
Dette Folk har nu i snart 50 Aar været under et Frem- 
medherredømme saa strengt og undertrykkende, at man 
maa forbavses over, at dette Folk har kunnet bevare 
deres Nationalitet og Sprog igennem snart to Menneske
aldre. Lige før Valget i Foraaret spadserede de preus
siske Valgkandidater nok saa stolte til Valgstederne med 
Fraser som: „Hier ist alles deutsch!“ o. lign.; Valgafte
nen luskede d’Hrr. slukørede forbi de danske Forsam
lingssteder og turde ikke se paa, at Danskerne omfav
nede hverandre af Henrykkelse over den vundne Sejr. 
Og Preussernes Løsen er: „Ny Tvang paa Danskerne; 
naar vi taber!“ — Men Preusserne kan ikke længere ved 
Hjælp af Valggeometri ændre Resultatet i deres Favør: 
1914 bliver lidt anderledes for Preusserne, end de havde 
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ventet. Derimod kan det danske Stemmetal gaa frem, 
hvis der vises en Smule Intet esse i Kongeriget — og da 
specielt i København — for Danskhedens Bevarelse i 
Sønderjylland. (I Parantes: En god dansk Mand fra 
„ Afenraa“, der for 21. Gang besøger Hovedstaden, sagde 
for nylig: „1 er lidt ligegyldige herovre i København, og 
lidt modløse, naar det gælder Sønderjyllands Forhold til 
Preussen. Pas paa, at det ikke skal blive en Skam for os 
vedblivende at kæmpe for vor danske Nationalitet'.)

I 1880 dannedes „Foreningen til det danske Sprogs 
Bevarelse i Nordslesvig“, der siden 1908 slet og ret hed
der Sprogforeningen, med det Formaal „at værne om 
Sproget ved Udbredelse af folkelig Oplysning“. Dette 
gøres dels ved Bogudlaan, dels ved Boggaver. — Der 
findeset Centralbibliotek paa „Folkehjem“ i Aabenraa; 
herfra expederes Bøger ud til 164 Bogsamlinger over hele 
Nordslesvig-, til disse Bogsamlinger er der til Dato ud
sendt ca. 120,000 Bind. Et Eksempel paa, hvor meget 
disse Bogsamlinger bliver benyttet, er, at Ingemanns Ro
maner er blevet fornyet 5 Gange! — Angaaende Bog
gaverne dette: der er siden 1890 uddelt — til Voksne og 
Børn — ialt 235,000 Bøger og Smaaskrifter, alene 35,000 
i 1912! Og her er det, vore Skolebøger skulde komme til 
Anvendelse; for det er de sønderjyske Børn, det kommer 
an paa. Vi skal modarbejde Preussernes Løsen: „Den, 
dei har Skolen, har Fremtiden!“ — Det, vi navnlig bør 
sende derover, er Bibelhistorier, Fædrelandshistorier, 
Geografier, Stiløvelser og Sangbøger, men frem for alt 
Stave- og Læsebøger, lige fra ABC’en. —

Hvis vi sender Bøgerne i dette Efteraar, vil de komme 
til Anvendelse ved den store Juleuddeling. De kan sen
des direkte til Sprogforenihgens Sekretær:

Hr. cand. math. NIC. ANDERSEN,
„Folkehjem“,

Aabenraa.
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Det 7. kristelige Gymnasiastmøde 
i Danmark.

I. Del.
Gymnasiastmødet i Rønde.

I Dagene 4.—9. August afholdtes 1. Del af det 7. kriste
lige Gymnasiastmøde i Danmark paa Rønde Højskole. 
(Rønde ligger ved Kalø Vig, 28 km. fra Aarhus). Egnen 
er særdeles smuk, og der er en vid Udsigt. — Der var ca. 
140 Deltagere (deraf 3 fra Østersøgade).

Mødets Leder var Pastor Olf. Ricard-, de andre Talere 
var Sekretær G. Engberg, Fru Missionær Heiberg, Sekre
tær 41. Malmstrøm, Redaktør J. Nordentoft, Pastor P. Ol
denburg og cand. jur. L. Petersen. — Der holdtes hver 
Formiddag en Bibeltime og et Foredrag, om Aftenen 
holdtes der et Møde. Derfra afveg dog den sidste Dag, 
da der holdtes en Morgenandagt, en Altergang, hvori 
de der ønskede det kunde deltage, et Forhandlingsmøde, 
hvor der bl. a. blev valgt Repræsentanter fra de forskel
lige Skoler, og en af disse blev Medredaktør af „Gymna
siastbladet“, hvis Hovedredaktør er cand, theol. K. Hee 
Andersen, og endelig var der om Aftenen et Slutnings
møde.

Vejret varunder hele Mødet udmærket; thi det meste 
af den Regn, der var, kom under Møder og Maaltider. — 
Der var rig Lejlighed til at dyrke Sport, der blev endog 
afholdt et Idrætsstævne med Løb, Spring, o. s. v., og en 
Fodboldkamp mellem Jylland og Øerne. Der var Lejlig
hed til Badning, der den sidste Dag sluttede med en Kap
svømning. — Forskellige Udflugter blev afholdt, f. Eks. 
til Rundkirken i Thorsager, til et Jagtslot i Nærheden og 
til Marsk Stigs gamle Gaard Mollerup. (Kalø Slotsruin 
besaas efter Badningen).

En Deltager.



100 SKOLEBLADET Nr. 15

II. Del.
Gymnasiastmødet paa Nyborg Strand.

1 Dagene fra den 11.—16. August 1913 afholdtes det 
7. kristelige Gymnasiastmødes 11. Del paa Nyborg 
Strand. Vi var henved 150 unge og havde det udmærket 
sammen. I Løbet af Mandag Eftermiddag kom vi, og 
Gunnar Engbetg holdt Aabningsmødet om Aftenen. Den 
næste Dags Formiddag havde cand. jur. Louis Petersen 
en Bibeltime om „Jesus som Ideal“, samme Dag holdtes 
Foredrag om „Fædrelandskærlighed“ og „Legemsrøgt“. 
Om Onsdagen talte Pastor Ricard om „Jesus som Frel
ser“. Kl. 11 blev der fortalt om „Det ny Kina“, og om Af
tenen holdt Glfett Ricard et glimrende Foredrag om Guds 
Godhed mod alle dem, der følger Jesus. Torsdagens 
Emner var „Jesus som Herre“, „Gymnasiasten og hans 
Hjem“ og Aftenmødet af Pastor Gad om „Kraft fra Gud“, 
hvilken hjælper os til at leve som vi skal og lede vore 
Medmennesker ind paa den rette Vej. Fredag Aften var 
vi til Alters i Nyborg Kirke, og om Aftenen havde Skole
bestyrer Hass Afslutningsmøde. Den sidste Dag holdt 
en af Deltagerne et Foredrag om „Studenterbevægelsens 
Mænd“, og dermed var Mødet forbi.

Vi var hver Dag paa Ture; en Dag skulde vi have været 
i Skoven, men maatte vende om paa Grund af Vejret, en 
anden Dag var vi ude paa „Knuds Hoved“, hvor vi fik 
Chokolade med Kager til. Den bedste Tur havde vi om 
Fredagen, da vi sejlede til Sprogø, hvor der holdtes et 
Diskussionsmøde om, hvad der blev gjort i Skolerne for 
de unge.

Der var Gymnasiaster fra næsten alle Skolerne i Dan
mark, flest fra vor Skole, og vi der er saa glade for vore 
Oplevelser paa Mødet, haaber at mødes med mange 
Kammerater her fra Skolen ved det næste Aars Gymna
siastmøde. En Deltager.

Gga
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Moltkemøderne.
Atter i Aar indbyder Grev Moltke de unge i Klasserne 

fra 4M. til 3 G. til Møde i sit Hjem, Bredgade 41. Vi sam
les Kl. 73/4 i Grevens Dagligstue; Kl. 8 holdes et Foredrag 
med kristeligt Program, ved 9 Tiden drikkes The, der
efter har vi hyggelig Samtale med Venner og Bekendte. 
Grev Moltke slutter Kl. 10 med en Bøn.

Disse Møder holdes om Lørdagen: for 2.og3.G’sVed
kommende den første Lørdag i hver Maaned, og for 4 M 
og 1 G’s Vedkommende den anden Lørdag i hver Maa
ned. Møderne er allerede begyndt med et for de ældre i 
Lørdags og i Aften er det for de yngre.

Mange af dem, der har været der før, kommer stadig, 
kom nu ogsaa I, der ikke har været der før, tag en Kam
merat med, saa gaar det lettere, og I vil straks finde nye 
Bekendte og komme der oftere, for det eret af de Steder, 
hvor der er godt; thi der lærer man sin Gud at kende.

______________ S. 4, R.

Chr. Richardt.
Forleden afsløredes i Højeruplund ved Stevns et Min 

desmærke for Digteren Chr. Richardt. Stenens Indskrift 
lyder: Unge paa Stevns lod bygge dette Mindesmærke 
til Minde om Chr. Richardt.

Dels fordi det særlig er Ungdommen, der har rejst 
denne Sten, dels fordi vi igennem Digterens Datter, Fru 
Bentsen, der jo er Lærerinde ved Skolen, ligesom føler 
os lidt nærmere knyttet til Chr. Richardt, har vi med In
teresse læst om Afsløringshøjtidelighederne.

Det er ikke til at undres paa, at det netop er blevet 
Ungdommen, der holder Chr. Richardts Minde højt i 
Ære, hans Harpe har Toner, dertil enhver Tid vil finde 
Genklang hos dansk Ungdom. Det er tilstrækkeligt som 
Bevis herpaa at minde om den Sang fra Tornerose, som 
alle kender:

Altid frejdig, naar du gaar
Veje, Gud tør kende. —
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Han har ogsaa lært dansk Ungdom at elske Danmark:
Venner, ser paa Danmarks Kort. —

Med Ungdommen elskede han Foraaret:
Lad Vinteren kun være stræng og haard, 
der kommer en Gang saa lys en Vaar. 
Eja, hvor bliver det sødt at se 
den første Blomst i den sidste Sne.

Chr. Richardt var Præst, han hørte til vore navnkun
dige Digterpræster. Hans Digtning bærer da ogsaa Præ
get af hans dybe Religiøsitet. I sin Tale ved Mindesmær
kets Afsløring peger R.s Svigersøn, Pastor Kali, paa, 
hvorledes Richardts poetiske Naturglæde og religiøse 
Grebethed hører nøje sammen :

Glæden ved Guds grønne Jord, 
Glæden ved Guds Naade-Ord 
de vil ikke kriges;
Lærkesang og Klokkeklang 
de kan godt forliges.

Gid vore Læsere nu, da vi har mindet dem om Chr. 
Richardt, vilde lære nogle flere af hans Digte at kende, 
helst de fleste. Saa vil de bedre endnu forstaa Ungdom
men ved Stevns, der har rejst ham, den store Digter, et 
Minde.

sga

Aflevering og Overtagelse af 0.12.
I Søndags foregik der paa Skolen en lille Højtidelig

hed, idet Ritmester Zeemann overgav 12. Østerbro Trop 
til Student Edward Salling. Efter at Fanen var ført til 
højre Fløj, traadte Ritmesteren frem og overgav Troppen 
til Salling, idet Hr. Zeemannsagde, athanhavdebesluttet 
at fratræde Stillingen som Tropsfører, ferdi Inspektøren 
havde faaet saa meget nyt Arbejde med Skolen, at der 
ikke kunde blive Tid nok til Arbejdet med Troppen. Der
næst opfordrede Ritmesteren saavel de gamle som de 
ny Medlemmer af Troppen til at overholde Spejderloven 
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og til atvære lydige mod den ny Tropsfører, men først 
og fremmest skulde vi passe Skolearbejdet; og tilsidst 
sluttede Ritmesteren med at takke os alle for de mange 
glade Timer, Ritmesteren havde haft sammen med os. 
Lige som Ritmester Zeemann havde sluttet sin Tale, 
traadte Salling frem og udbragte et Leve for Ritmesteren, 
idet han takkede Hr. Zeemann for den Tid, han har ledet 
Troppen. Tilsidst overrakte Divisionschefen Ritmester 
Zeemann, Gustav Castenskjold og Asger Lorenzen Spej
derkorpsets Fortjenstmedalje, og dermed var den smukke 
Højtidelighed til Ende. Snapop.

sga

Skolenyheder.
Bestyrerinderne rejste Fredag d. 5. ds. til Baden- 

Baden. Opholdet vil vare 6— 7 Uger.
--- • • •----

Efter Forlydende rejser Frk. Bonfils, Tegnelærerinde i 
Mellemskolen, ! Slutningen af denne Maaned paa et tre 
Maaneders Studieophold til Florenz og Rom. Vi ønsker 
Frøkenen en god — Efteraarsferie.

--- • • •----
Pastor Conrad Hansens Søndagsgudstjeneste for 

Drenge i K. F. U.M., Gothersgade 115, er nu begyndt 
igen. --- •••----

Skolens Spejdertrop optager passive Medlemmer; 
mindste Kontingent er 3 Kr. aarlig. Indmeldelse kan ske 
hos Ed. Salling, Frederiksvej 6 og hos Skolens Spejdere.

— • • •---
Det er endnu Tid at sende Løsning til Skolebladets 

Præmiegaade for Abonnenterne af det nye Kvartal inden 
Lørdag den 20. Sept. Kl. 12.
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Zachariaes Magasiner,
**. 16, Kultorvet 16 •’

J anbefaler •

Konfirmations Habitter.
• •• •
: Alle brugelige Facons. :
: — Stort Udsalg. — j
• •
• Matros Facons .... fra 15 Kr. ;
: Jakke do....................- 25 - :• •
• Smoking do....................- 38 - ;

Fru Inger Rump, 
Elev af og udmærket anbefalet af Pianistinde Fru Elisabeth 

Anker Heegaard, søger Elever i Klaverspil.
Kirsteinsga.de 6. — . Tlf. Øbro 2685 y.

Otto Grøns Boghandel
T»- 6445. Østerbrogade 42. til 6445.

Skolens nærmeste Boghandel. 
Alle Skolens Bøger.

Husk! at forny Abonnementstegningen for 
............ .. det nye Kvartal September, Oktober 
og November. Tegnes bedst hos Redaktørerne.

Red.: Carl Helge Vestberg og Ejvin Borgschmidt Hansen. 
Sttandboulevard 98.
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