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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 1 17. Januar 1914. 3. Aårg.

Vore Lærerkræfter

I „Skolebladet“ er paabegyndt en Serie af „Vore 
Lærere“. Vi er endnu ikke helt klar over, om vi 
vil fortsætte denne, men i hvert Tilfælde bringer vi i 
Dag et Billede af 4 af vore Lærerkræfter, set bag fra, 
hvilket bl. a. skal antyde, at vi godt kan finde paa, 
af og til at „at spille Lærerne paa Næsen bag deres 
Ryg“, — indenfor passende Grænser — naturligvis.
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Aarsskiftet.

Da vi nu er midt i Januar, vil vi ikke, som oprin
delig tænkt, bringe en Nytarsartikkel, men nøjes med 
at ønske alle vore Læsere et godt hytaar!

Red.

GØS

CARL HELGE VESTBERG 
OG EJVIN BORGSCHMIDT HANSEN

har i den forløbne Periode (ti Maaneder), hvori de 
har redigeret „Skolebladet“, sat al deres Dygtighed 
og Energi ind paa at oparbejde det; deres Flid er 
da ogsaa blevet kronet med Held, og det ligger nu 
vitterligt for alle, at Bladets Niveau er blevet hævet 
betydeligt i Løbet af disse ti Maaneder. Og just nu, 
mens Bladet er i en ganske glimrende Periode, har 
de af forskellige Grunde besluttet at nedlægge deres 
Virksomhed. Men de fortjener, at alle Skolens Elever 
til Afsked vil bringe dem en Tak for deres dygtige 
og selvopofrende Arbejde.

„Skolebladet“.

Hvis vi skal kritisere noget ved „Skolebladet“, som 
det har været hidtil, vil vi sige, at det har været for 
eensidigt, det har næsten kun været for Gymnasiet, 
ja, det forekommer endog os, at det til Tider har 
været lige ved at være et „Klasseblad“. Det er na
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turligvis en Fejl, som vi gerne vil have rettet, men vi 
indser ogsaa, at det er en vanskelig Opgave, vi her 
har paataget os, og at vi slet ikke kan løse den alene, 
men at 1 alle maa være os behjælpelig dermed. Efter 
vor Mening er det en Misforstaaelse, naar mange af 
vore Kammerater tror, at Bladets Indhold skal være 
vore Produkter. I kan da nok begribe, at vi ikke 
kan skrive noget, der har Interesse for alle Skolens 
Elever. Nej, kom alle med Stof; I skal skrive om 
det, der ligger Jer paa Hjerte.

Men I maa aldeles ikke tro, at det eneste I skal 
gøre er at skrive til Bladet, I skal ogaaa abonnere 
paa det. Det er naturligvis en selvfølgelig Selvfølge, 
som selvfølgelig følger af sig selv, at I alle skal læse 
„Skolebladet“ og ikke nok med det, I skal gemme 
det, og naar I saa engang bliver gamle Mænd, der 
ikke har noget at bestille, saa skal I tage en Aar- 
gang eller to af „Skolebladet“ frem og læse i dem 
og se paa Billederne, og saa skal I bare se, hvor 
Minderne fra Jeres Skoledage vælder ind paa Jer. Og 
vi vil godt garantere for, at i Løbet af et lille Øje
blik vil I blive i et perlende Humør, selv om I var 
frygtelig gnavne, da I begyndte. — Naa, det er alt- 
saa en given Sag, at I alle bør have alle Numre af 
„Skolebladet“, og I bør følgelig abonnere paa Bladet 
baade for Jeres egen og for vor Skyld. I faar det 
billigere og er sikker paa, at I faar det. Køber I en
kelte Numre, kan I den Dag, Bladet udkommer, være 
fraværende eller have glemt Jeres Pung, eller Bladet 
kan allerede være udsolgt, naar I kommer, og Følgen 
bliver, at I intet Blad faar. Vi faar derved Kapital 
at arbejde med og ved omtrent, hvor mange Eksem
plarer, vi skal lade trykke, hvilket bevirker, at vi kan 
gøre Bladet bedre.

Naar Bladet i Fremtiden ikke altid er saa godt, 
som det bør være, haaber vi, at I vil være lidt over
bærende med os, men paa den anden Side vil vi og
saa gerne modtage nogen Kritik for derigennem at 
komme til at se Bladets Mangler — og faa dem rettet.
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Fra 0. G. S.

Tugthu sfangekr igen.

Det er Nat! Beboerne i Gladsakse, Buddinge og 
Emdrup er meget bange; thi 100 Tugthusfanger er 
brudt ud fra Vridsløselille Straffeanstalt, og de hærger 
nu Egnen paa det forfærdeligste. I deres Angst ringer 
de til Hr. Løjtnant Svendsen, der er Spejderkorpsets 
Instruktør, og beder ham og hans Korps om Hjælp.

Saaledes var Situationen en Søndag Morgen d. 4. 
ds., da 0. G. S. Kl. ca. 8 rykkede ud af Skolegaarden.

Ideen til Øvelsen var ganske udmærket netop nu, 
da man ikke kan aabne en Avis uden at læse om et 
eller andet Overfald, og saa lige efter Nørregaderø
veriet. Og saa Marschen gennem Byen, hvilken ud
mærket Ide. Min Sidemand sagde et eller andet 
Sted paa Nørrebrogade til mig, da vi saa nogle Drenge 
staa og nærmest sluge os med Øjnene: „Du Snapop, 
der er sikkert mange af Drengene, der hidtil kun har 
gjort Nar af Spejderne, der nu alligevel ønsker, at 
de var med her.“ En Udtalelse, vi hørte adskillige 
Gange paa vor Vandring gennem Byen, var: „Aa, 
hvor den blaa der er nydelig“, eller „den blaa der 
er alligevel den pæneste“. Med „den blaa“ mente 
Folk vor smukke blaa Fane, der blev baaret af Asger 
Lorentzen. Der blev traadt af inde ved Studenter
foreningen, og hver gik til sit.

Først da vi kom hjem, fik vi Tid til at se lidt paa 
vore Støvler og deslige. „Næh, nu har jeg aldrig 
set saadan et Par Støvler før , udbrød Husassistenten 
da jeg satte Støvlerne ud til Børstning. Hun havde 
virkelig Ret. De var meget slemme, men hvordan 
kunde de være anderledes, saadan som vi havde 
trasket rundt derude i Utterslev Mose. Først igennem 
Vand, saa over Is, der saadan lige akkurat kunne 
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bære, og efter denne strenge Omgang over den ene 
Pløjemark efter den anden. Jo, de var rigtignok pæne. 
Og hvad fik vi saa ud af det? Ingenting! Thi alle 
„Forbryderne“ slap ind paa Fristed. Lad os haabe, 
at det maa gaa „Politiet“ bedre i næste „Krig“, men 
lad os først og fremmest haabe, at det maa gaa det 
rigtige Politi bedre, ja meget bedre i Kampen mod 
Nørregaderøveren, end det gik os.

Snapop.

Skolens Sport.

I Anledning af Artiklen „Skolens Sport“ i „Skole
bladet“ af 22/12 13 skal jeg udtale følgende:

Naar Leo Clauson-Kaas og Allan Davidsen hen
leder Opmærksomheden paa de sportslige Forhold i 
vor Skole i Modsætning til andre københavnske Sko
ler, skal jeg dertil først udtale, at vi sikkert i enhver 
Henseende staar paa Højde med disse.

Jeg skal dernæst udtale, at alle Skoler har en af 
Ministeriet fastsat Undervisningsplan at følge, at det 
i denne Plan først og fremmest er Gymnastikken, der 
lægges Vægt paa; jeg skal her oplyse de unge Her
rer om, at Gymnastik er Grundlaget for al Sport. 
Gymnastikken staar saaledes som Nr. 1; al anden 
Sport kommer i anden Række.

At vi i vor Skole tillige øver Fodbold, maa derfor 
betragtes som en Velvilje mod Skolens ældre Elever.

Hugning eller Fægtning øves, mig bekendt, kun i 
Statens højere Skoler, jeg kender ingen Privatskoler, 
hvor disse Fag er Genstand for Undervisning i Gym
nastiktimerne.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorfor vor 
Skole ikke deltog i Sportsstævnet i Vejle i Foraaret, 
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saa kan jeg kun svare, at Skolen sikkert har haft 
sine tvingende Grunde, til ikke at deltage, trods Elev
ernes Interesse for Sagen.

Skolens Formaal er jo da ikke først og fremmest 
at uddanne Eleverne til dygtige Sportsmænd.

Enhver Lærer sætter Pris paa at naa et godt Re
sultat i det Fag, hvori han underviser. Resultatet af 
Gymnastiktimerne maa først og fremmest vise sig i 
Gymnastik, dernæst i Sport. — Det skulde glæde 
mig, om Elevernes Interesse for Gymnastik blev saa 
stor, at vi ikke fik det Særsyn, at af 21 Elever i een 
Klasse var de 12 fritagne. Dette tyder jo nemlig 
ikke paa stor sportslig Interesse.

R.

Molktemøderne.

Det er sidste Gang, vi har været hos Grev Molkte; 
for Fremtiden vil Møderne blive holdt hos Kammer
herreinde Bornemann, St. Annæ Plads Nr. 11, hvor 
det første Møde fandt Sted for 4 M. og 1 G. Lørdag 
d. 10. ds.

Hvor har vi tilbragt mange hyggelige Aftener hos 
Grev Moltke, og hvor ofte har Guds Ord ikke lydt 
til os gennem de mange udmærkede Talere. Lad os 
derfor sende Grev Molkte en taknemmelig Tanke og 
takke ham for al den Venlighed, han har vist os ved 
at aabne sit Hus for os. Lad os ogsaa takke alle de 
Mænd, der har talt derinde i Bredgade, og Pastor 
Hansen, det er jo ham, der har ført de fleste af os 
derind. Til Slut maa vi ogsaa takke Kammerherre
inde Bornemann, fordi hun har lovet at modtage os 
nu, da vi ikke længere kan komme hos Grev Molkte, 
og lad os haabe, at Møderne maa bringe lige saa 
megen Velsignelse med sig i Fremtiden som før. -

Qymnasiast, ■
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Præmieopgave.

Kan I kende Lærerne paa første Side? Vi udsætter 
to Præmier for den rigtige Genkendelse af disse:

1) En Fyldepen, hvis Pen er stemplet 14 Kt.
2) En „Lommebog for Skoleelever“ 1914 j

som ved Lodtrækning fordeles mellem Indsenderne 
af den rigtige Løsning dog bedes man bemærke, at 
kun Abonnenter kan deltage, og at Løsningen skal 
være os i Hænde inden Lørdag den 24. ds., Kl. 12.

VJD „Skolebladet“ kan holdes Resten af dette 
1 D • Kvartal for kun 20 Øre. r.

Noter og Nyt.
Hr. Berthelsen har efter Juleferien overtaget sine 

Timer i 2 G. 3 G. og R. Efter 1. Februar haaber 
han ogsaa at kunne overtage sine øvrige Timer.

Gulerødder

For nogen Tid siden læste jeg i en Avis, Skole
drenge o. 1. i Stedet for Femøreskager, Bolcher o. s.v. 
burde spise Gulerødder (vel at mærke, naar de er 
godt renset og skrabet) er en hel Lækkerbidsken som 
Tænderne løber i Vand efter; hvorpaa Avisen fore
slog, at Bananmand, Kagekoner o. desl. skal sælge 
Gulerødder. Jeg vil nu foreslaa Portner Larsen at 
gøre et Forsøg i den Retning og jeg tror sikkert, at 
han vil faa rivende Afsætning! John.

Meld Dem ind i Skolebiblioteket.
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Dansk Sportsmagasin
Bredgade 21. ved Palægade) Telt. 3105.

Skøjter. Kjælker. Ski.
NB. Eneforhandling af den originale Eric Lagergreen 

Kunstløbskøjte.

Spejderudstyr Studenterhuer
Lommelamper 

Herreekvipering Barbermaskiner
Carl Lønberg, Gothersgade 115, K. F. U. M.

Alle Skoleelever bør 
skrive med 

Fyldepennen Renomée 
(selvfylder med 14 Karat 

guldplet Pen)
Pris kun I Kr.

faas i
Bethesdas Boghandel 
Rømersgade 13.

UDENFOR 
PARTIERNE

Kælk til Salgs
heny. til

H. C. Lercke Thomsen. 2 G.

Enhver ny Abonnent paa 
„Hovedstaden“ 

faar 10 Samlermærker 
gratis.

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

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

Kirstéinsgade 6. = Tlf. Øbro 2685 y.

Redigeret åf Svend A. Ramlau og Johannes Nyholm, Østerbrog. 150.

)Gwinmwr 
E 0HL8ENSGADE 17 
KØBENHAVN g.


