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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 16 27. September 1913. 2. Aarg.

Vore Lærere.

Vi har tænkt os paa denne Plads, foreløbig Vinteren 
igennem, i hvert Nummer at bringe et Billede af en af 
Skolens Lærere eller Lærerinder.

Vi vil begynde vor Serie med Hr. cand. mag. B. P. 
Bertelsen. Det er taget nede i „Borgen“. Red.
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„Det røde Automobil”.
Bøger og Aandsdannelse staar ufravigelig i Forbind

else med hinanden; derfor vil der i enhver Dreng, efter- 
haanden som Aanden og Tankerne vækkes til Live, og- 
saa vaagne en Trang til Læsning. Denne Trang kan i 
Grunden tilfredsstilles af alt læseligt, lige fra Feuilletoner 
til Eurypides’ og Terentius’ Komedier, det vil sige, den 
daarlige Lekture tilfredsstiller egentlig ikke, men den 
vækker kunde Sider i Tankelivet, der har Sans for denne. 
Derfor maa man vogte sig for, at Fortællingerne ,:med 
den lille Mening, skønt Ordene er stærke“ ikke bliver den 
førende Læsning, men at den dannende Lekture, Bøgerne 
der har et virkeligt Ideal at kæmpe for og et Tankeliv til 
Basis, faar første Rang.

Kipling’s Romaner frembyder rig Lejlighed til at sætte 
sig ud over „den lille Mening“ og sætte sig ind i den vir
kelige Litteratur. Her er det spændende blandet med 
Beskrivelser af forskelligeFolkeslagogStændersTænke- 
maade og Levevis, bygget paa en stor Iagttagelsesevne 
og Menneskekendskab. Derfra kan man med Udbyttegaa 
over til Johs.V. Jensen's „Bræen“ og „Skibet“ og Victor 
Hugo’s „L'hommequi rit“(Manden,som ler),maaske end- 
ogsaa Ibsen’s „Kongsemnerne“ eller „Per Gynt“ saavilde 
være paa den rette Plads. Derefter vilde et gammelt 
Drama som f. Eks. „Hamlet“ finde god Jordbund; stort 
Udbytte vilde man dog ogsaa faa af at tage Drachmann 
først, og saa f. Eks „Sværmere“ og „Mysterier“, Bøger 
af en afNutidensmestgribendeSkribenter, Knut Hamsun. 
Efter et saa decideret nutids-filosofisk Værk som „Myste
rier“ kan man, hvor underligt det end lyder, godt have 
Fornøjelse af Hugo’s „Les miserables“ (De Elendige, Ga
lejslaven), ja endogsaa af Dumas’ „De tre Musketerer“; 
man skal i det hele taget ikke være bange for Afveksling, 
da den tidt bevirker, at man tager fat paa en Bog med 
langt større Mod og er mere modtagelig for nye Indtryk 
end, hvis man helliger sig een Forfatter eller een Gren 
af Litteraturen. Heller ikke bør man undgaa Bøger af 
Forfattere, der maaske hylder andre Principper og har 
andre Livsopfattelser end en selv, damanikkebørstænge 
sig ude fra Verdenen, men derimod har godt af at vide, 
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at enhver Mening i og for sig kan indeholde noget stort, 
selv om den strider imod ens egen, og et Hele opbygges 
af Smaadele.

Derfor væk med den „Den sorte Lilje“, „Elefantjæ
gerne“ og „Det rode Automobil“ ogvis Eders Modenhed 
ved at skille Realiteterne ud fra Bogfabrikanternes let
købte Feuilletonfyld. Snaps.

eja

Fra 0. G. S.
Klokken er 5‘/2 Morgen d. 11. Septbr. Jeg farer hen 

til mit Vindue for at se, om der ikke er alarmeret; saa til
bage til Sengen igen, hvor jeg ligger og ærgrer mig over, 
at der ikke er alarmeret; falder i en let Søvn, dog stadig 
plaget af Drømme om Mobilisering, Krig, Soldater, Spej
dere osv.; snart farer jeg ogsaa op igen af Sengen, idet 
jeg „aldeles bestemt“ synes at høre Mobiliseringssignal. 
Saaledes hengaar en god Times Tid; da bliver jeg vækket 
ved, at Telefonen kimer: det er Alarmeringsøvelsen, der 
er befalet.

3/4 Time senere stod en lille Afdeling af 0. G. S. klar 
til Afmarch med Hovedbanegaarden som Maal. Kl. 8 pr. 
stod vi paa Banegaarden for at spørge den derværende 
Stationsforstander, om han havde Brug for en halv Snes 
Spejdere. „Førstom enTimesTid“svaredehan. Hvad skul
de vi bestille i den Time? Thomsen-Terkelsen fik dog den 
geniale Idé at gaa over paa Postvæsenets Automobilga
rage for at spørge, om vi maatte se den; Tilladelsen blev 
givet. Vi blev saa vist rundt af en Fuldmægtig. Det var 
meget interessant.

Da vi igen viste o; paa Banegaarden, fik nogle af os 
Ordre til at hjælpe Politiet at afspærre; andre hjalp „Ber- 
lingske Tidende“ med at rette en Trykfejl.

Vi tilbragte henved 2 Timer paa Banegaarden.
Saa blev der traadt af; men vi skulde møde i Skolegaar- 

den igen Kl. 111/2. Tre af os gik lige fra Banegaarden hen 
til Gardekasernen i Gothersgade for at spørge om, der var 
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noget at gøre for os. „Nej“ svarede den elskværdige Kap
tajn, Grev Knuth, til hvem vi henvendte os, „men Kl. 2 
kan I, hvis I vil, følge med mit Kompagni til Jægerspris 
og ligge i Lejr med det i Nat“.

Kl. 2 kørte saa 6 Spejdere paa Cykle bag ved et Kom
pagni ud af Kasernen i Gothersgade. Det var ikke Kap
tajn Knuths Kompagni, da dette ganske uventet var dra
get af Sted tidligere end bestemt. Vi tilbragte nogle meget 
morsomme Timer derude hos alle de gamle „Jenser“.

Næste Morgen kørte vi saa hjem til København og 0. 
G. S.’s Alarmering forbi for denne Gang.

I Bladet Nr. 15 stod der i Artiklen: Aflevering og Over
tagelse af 0.12, at Gustav Castenskiold og Asger Lorenzen 
havde faaet Spejderkorpsets Fortjenstmedaiile. Dette 
er en Fejltagelse. Det var ikke Spejderkorpsets, men 
Østerbrodivisionens Fortjenstmedaiile.

Snapop.

Skolefilm.
Ideens Fader er Edison, og Ideen er god. Thi det siger 

sig selv, at Børnene hurtigere lærer noget ved at se det 
end ved at læse det.

Det er alleredeflere Aar siden, den geniale Opfinder be
gyndte at eksperimentere med levende Billeder af belæ
rende Indhold, og efterhaanden som Films og Apparater 
forbedredes, realiseredes Ideen.

Billedernes Program er omfattende. Der vises Eleverne 
baade geografiske, zoologiske og fysiske Billeder. Fil
men giver Eleverne Indblik saavel i Menneskenes som i 
Dyrenes Liv og kaster Lys over kemiske Problemer.

Skolefilm, som allerede længe har væretkendt i de fle
ste evropæiske Lande, er nu ogsaa blevet bekendt og be
nyttet i Danmark. Aktieselskabet „Dansk Skolefilm“ er 
dannet med en Aktiekapital paa 100,000 Kr. og Hr. Pe
trus Beyer som Formand. Filmen, som købes i Udlandet 
(Pathe fréres), lejes ud til Skolerne tillige med Apparater, 
dog bliver Filmen, før den bliver fremvist for Eleverne un
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derkastet en Censur bestaaende af tre, fire bekendte Sko- 
lemænd. — Selskabet har allerede sluttet Kontrakt med 
en Del Skoler om Levering af Films, og den Tid ligger 
maaske ikke fjern, da den lille Sal indrettes til Fremvisning 
af Skolefilms, og engang, naar Filmsdramaet har raset og 
Biografteatrets Tid er forbi, ebber maaske hele Films
industrien ud i Fabrikation af belærende Films.

Hélas.

Af „Blæst=Pettersén”s Dagbog.
3. Juli 1913.

Ak, hvilken mægtig Kval og Ondskab, 
at man skal op i Oldtidskundskab;
jeg ikke haver læst et Hak, 
jeg tager mod et Nul med Tak! 
jeg ikke ynded’ „Luckenbach“ 
men gladest var, naar Bogen i jeg smak.

Post festum.
Retfærdighed og Dom er ikke mer, 
hvorfor fik ellers jeg en saadan Karakter? 
For to jeg havde været ellevild og gal, 
og nu------ løb hjem jeg med et Firetal.

5. Juli 1913.
Sommerferie.
Mit Arbejds og min Længsels Maal! 
jeg har slidt min sidste Støvlesaal 
i dette Aar.
Friske Vaar
lad nu se hvad du formaar; 
bring i Sindet mig Balance 
dertil har seks Uger jeg Vakance.

6. Juli 1913.
Vi har Dyreskue 
nu i denne Uge. 
Folk maa have løs en Skrue, 
ej det er nødvendig der at gaa 
for paa Øje Stude faa.
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7. Juli 1913.
At jeg i Dag var op Klokken fire, 
jeg tavs beholder for mig selv, 
thi ellers vil man tro, jeg er fi a mine - fem.

15. Juli 1913.
Ej den kunde ta’ en Tur til Kysten, 
skønt jeg dertil havde Lysten, 

men hvor intet er, har Kejseren tabt sin Ret, 
min Hr. Faders Pengepung maa være let.

Her er desværre et Hul i „Blæst-Petterséns“ Dagbog, 
da han er rejst til Balkanstaterne som Krigskorrespon
dent, vi kan da kun udtale vort dybtfølte Ønske om, at 
han snarest maa komme tilbage — uskadt.

Skolenyheder.
Hr. Høegh Guldberg skal i „Krig“ fra den 29/9 —4/10 

begge Dage inci.
--- • • •----

Hr. Dahm er fra Vh blevet ansat som Assistent ved 
Landbohøjskolen; dette bevirker dog ikke, at Hr. Dahm 
ikke beholder sine Timer. Tværtimod, han vil stadig 
glæde os ved sin Undervisning.

--- • • •----
Dr. Engeil og Doc. Stamm havde i Gaar foranstaltet en 

geologisk Cykletur til Birkerød, hvor der er lagdelt Ler 
og „Spring“ o: Forskydninger i Jordlagene. Denne Tur 
var for Gymnasiets Matematikere, de sproglige kunde dog 
ogsaa deltage. Turen var egentlig paatænkt til Stevns, 
men paa Grund af, at det vilde være en for besværlig een 
Dags Tur, bliver Turen til Stevns opsat tit Foraaret.
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Pokalkampen
H. G. kontra 0. G.

(0-0) (1-0)

Første Halvleg forløb, som ovenstaaende viser, uden 
Maal for nogen af Parterne, men 0. G. maa dog siges at 
have de fleste og de bedste Angreb, men de formaaede 
dog ikke at give Bolden den „lille Taa“, som i mange 
Tilfælde vilde have været tilstrækkelig for at have taget 
Sejren.

Anden Halvleg havde for 0. G.s Vedkommende en lille 
Katastrofe, som kostede dem Sejren. 10 Minutter før 
Kampens Ophør bliver paa et haardt Angreb af H. G. 
Bolden skudt mod Maal, Flemming Zeemann klarer den, 
men, ak, han taber Bolden, og nu benytter H. G. Lejlig
heden til let at score. 0. G. forsøgte kraftigt paa at ripo
stere, men det lykkedes dem ikke.

Østersøgade spillede rigtig godt; man lagde særlig 
Mærke til Skeel og Holt. Skeel løber godt og er heller 
ikke bange for at skyde, han skal bare være lidt 
længere fremme; dette gælder ogsaa Lorentzen, der som 
venstre wing ikke maa løbe omkring paa Midten af Banen 
eller holde sig for langt tilbage; husk det!

Holt spillede fornuftigt og støt og var absolut den 
bedste i Forsvaret. Eriksen gjordeet stort Arbejde, men 
holder ikke sin Plads. Det er i det hele taget en stor Fejl 
ved Holdet, at det har en stærk Tilbøjelighed til at 
„klumpe-1, det saa man slet ikke hos Helleruperne, der 
spillede langt mere paa wings end Østersøgade. Zeemann 
lavede den allerede omtalte Fejl, men spillede ellers rig
tig fornuftigt.

Der er ikke Tvivl om, at 0. G.s Hold staar over H. G.s; 
og at det havde vundet, hvis det var lidt mere sammen
trænet, tror jeg er saa temmelig givet, men — naa gjort 
Gerning staarikke til at ændre, ogKampen er tabt. Næste 
Gang gaar det forhaabentlig bedre, det er da altid en

55a
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Zachariaes Magasiner, 
16, Ku torvet 16 

• anbefaler •••
Konfirmations Habitter.

• •• •
: Alle brugelige Facons. :
: ----- Stort Udsalg. ------- :
• •
• Matros Facons .... fra 15 Kr. •
i Jakke do.................... - 25 - 5• o
• Smoking do.................... - 38 - »

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

Anker Heegaard, søger Elever i Klaverspil.
6 Kr. maanedlig for een lime ugentlig. 

Kirsteinsgade 6. — - Tlf. Øbro 2685 y. 

Otto Grøns Boghandel 
til 6445. Østerbrogade 42. T|f- 644::- 

Skolens nærmeste Boghandel.
Alle Skolens Bøger. 

Bog- og Papirhandelen i K. F. U. M. 
Konfirmationsgaver.

Bibler :: Salmebøger :: Ny Testamenter. 
JØRGEN PETERSEN, Gothersgade 115. 

Telf. Byen 955 x. K. F. U. M.

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

/ CHK. BACKHAUBEN
I 4. E. OHLSENSÜA0E 17 
\ KØBENHAVN g.


