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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 6 28. Marts 1914. 3. Aarg.

„Du Danskes Vej . . .!“

Det kan vel snart være henved et Aarstid siden, 
jeg sidst skrev her i Skolebladet om Søspejderne; det 
var, saavidt jeg husker, en lille Artikkel om Søspej
dernes Uddannelse og deres forskellige Ture med 
Marinens Torpedo- og Patrouillebaade.



42 SKOLEBLADET Nr. 6

Naar jeg nu atter griber Pennen, er det ikke for at 
fortælle om Søspejderskolens Vækst og Fremgang i 
det forløbne Aar — thi talmæssigt set er den ikke 
vokset synderligt; for Øjeblikket er der endda kun 
halvt saa mange Elever som sidste Sommer, og Grunden 
er vel den ret nærliggende, at ikke enhver Dreng 
(selv om han ogsaa er en rask Landspejder) er egnet 
til at være Søspejder. Nej, jeg agter som sagt ikke 
at prale af Søspejdernes Bedrifter — men derimod 
blandt Skolens raske Drenge at slaa til Lyd for Sø
spejderbevægelsen, der — som General Baden-Powell 
udtaler — byder en Form for Spejdertræning, som

Søspejderskibet „Agnes“

har en særlig Tiltrækning for Drenge, og som giver 
Mulighed for at udvikle næsten alle de karakteristiske 
mandlige Egenskaber, som Forældre gerne ser ud
viklet hos deres Sønner. — — Det er en Karakter
træning, som vil blive værdifuld for en ung Mand, 
hvad Stilling han senere i Livet end vælger sig.

I Løbet af April Maaned optages omkring et Halvt- 
hundrede Rekrutter; og Søspejderskolens ældste Elever 
er nu langt fremme i deres Uddannelse, at de vil 
kunne blive gode Lærere for deres^smaa Kammerater.

Foruden almindelig Spejdertræning (med II. Kl. Prø
ven som Maal) opøves Rekrutterne i Roning og Svøm-
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Frivagt ombord.

ning samt teoretisk Sømandsskab og Tovværksarbejde. 
Alle Søspejdere har gratis Adgang til K. V. Høyers 
Friluftsgymnasium og Søbadeanstalt.

I næste Nr. af Skolebladet skal jeg fortælle lidt om 
Søspejdernes store Tur til Kalø-Lejren ifjor samt om 
de Planer, vi har for Sommeren 1914.

K. V. Høyer.

Det mexikanske Oprør.
Som Læserne sikkert alle ved, har der i længere 

Tid hersket meget urolige Tilstande ovre i Mexiko.
Den oprørske General Zapata, der af Huertas over

legne Kræfter, er trængt tilbage i det nordlige, har 
nu — efter hvad der meddeles — besluttet at indskibe 
sig for — over Vera Cruz — at trænge frem i Ret
ning af Origaba i Ryggen paa Huertas Gendarmer.

Foraarets store Kampe mellem Oprørere (d. v. s.
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Søspejdere) og Gendarmer (d. v. s. 12. 0. K. S.) kan 
altsaa hvert Øjeblik ventes at bryde ud.

Sidste Nyt!
Vor udsendte Krigskorrespondent telegraferer, at 

et Recognoceringsfartøj — udsendt af General Zapata 
— i Søndags søgte at lande Nord for Vera Cruz 
(Friluftsgymnasiet); de fra det nærliggende Blokhus 
(Hellerup Jernbanestation) til Kysten fremskudte Gen- 
darmpatruiller opdagede i Tide Fartøjet, som efter et 
Par forgæves Landgangsforsøg maatte vende om.

Et senere Telegram melder, at det ovenomtalte 
Landgangsforsøg kun var en Demonstration. Oprørerne 
naaede deres Hensigt at skuffe Gendarmerne. Land
gangen er desværre lykkedes, og Vera Cruz er i Op- 
rørernes Hænder; Blokhuset er sprængt, Jernbaner og 
Telegraf afbrudt. Kun faa af Gendarmerne undslap i 
vestlig Retning. Størstedelen blev fangne og dræbte.

Med Spænding maa vi afvente de videre Efterret
retninger om Søspejdernes kække Landgang i Vera 
Cruz. Kender vi Gendarmchef Salling ret, vil han 
tage blodig Hævn for Søndagens Nederlag.

K. K H.

sga

1854 — Hr. Blicher. - 1914.
Tirsdag den 19. Marts havde Skolen den store Sorg 

at miste en af sine Lærere „Hr. Translatør Blicher.“
Man har anmodet mig om at skrive en lille Nekrolog 

over Hr. Blicher her i Skolebladet, og i den Anledning 
har jeg henvendt mig til Hr. Inspektør Zemann, der 
var saa venlig at give mig en Beretning om Hr. Bli
chers Livshistorie.

Hans Otto Brøchner Blicher var født den 17. Juni 
1854 i Sorø, hvor hans Fader var en anset Adjunkt. 
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Efter at være blevet Student fra Akademiet studerede 
han Filologi, hvortil han havde udmærkede Evner. 
Imidlertid blev han Huslærer hos Baron Bille-Brahe 
paa Hvedholm, og denne Virksomhed i Forbindelse 
med et Ulykkestilfælde (Hr. Blicher styrtede nemlig 
under en Ridetur med Hesten og paadrog sig en 
Hjernerystelse) afbrød de næsten tilendebragte Studier, 
saaledes at han opgav Embedseksamen. Senere tog 
han Translatøreksamen i Fransk, og fra den Tid af 
hengav han sig fuldstændig til Lærervirksomheden, 
først i Odense derefter i Aarhus og tilsidst i København.

Overalt hvor Hr. Blicher bevægede sig, blev han 
skattet og afholdt, ikke alene paa Grund af sine ud~ 
mærkede Kundskaber, men ogsaa ved sit vindende og 
behagelige Væsen. Hr. Biichers sidste Virkefeldt var 
her paa vor Skole, og ved hans Bortgang udtaler jeg 
sikkert alle de Elevers Tanker, der har lært ham at 
kende, naar jeg siger, at Mindet om ham og hans 
Virksomhed iblandt os stedse vil blive bevaret i smuk 
og taknemlig Erindring.

P. W.

Vaabenøvelse-
I Anledning af det Cirkulære, der forleden Dag ud

deltes paa Skolen, angaaende Adgangen til at blive 
fast Officer i Hæren, hvori vi saa, at der for alle 
Retningers Vedkommende skulde aflægges en Prøve 
i Gymnastik, henvendte vi os til Chefen for Hærens 
Gymnastikskole, Hr. Kaptajn Ulrich for at faa at vide, 
hvad der kræves i dette Fag for at komme ind i Offi
cersskolens næstældste Klasse.

Det, vi særlig ønskede Oplysning om, var, hvad der 
krævedes af Vaabenøvelse, og paa vort Spørgsmaal 
herom fortalte den elskværdige Kaptajn, at der kun 
krævedes Sabelhugning. Endvidere forklarede Kap
tajnen, at vi lærte det paa det halvaarlige Kursus til
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Adgangseksamen til næstældste Klasse, men for blot at 
faa Øvelserne nogenlunde præsentable maatte vi lægge 
et overordentligt stort Arbejde deri, og selvfølgelig 
var Elever, der kom fra andré Skoler, hvor denne 
Øvelse dyrkedes, langt bedre stillede end Elever fra 
vor Skole, og det er derfor ikke blot ønskeligt, men 
strengt nødvendigt, at Skolen indfører denne øvelse 
i Gymnasiet, hvilket ogsaa staar i det af Ministeriet 
givne Reglement.

Ganske vist ved vi, at det ikke er alle Skolers Elever, 
der skal være Officerer, men for deres Vedkommende, 
der ikke skal være det, kan det dog ikke være nogen 

"'~--§kade til.
L. Clauson Kaas. Allan Davidsen.

En Tilstaaelse.*)
Vi unge, vi hører og læser sää tit, at det er os, der 

skal bære Danmark, at det er os, de ældre sætter 
deres Haab til o. s. fr. Men er der noget hos os, der 
berettiger dette Haab? Ja, det kan virkelig til Tider 
se ud til, at der er lidt ved os. Saaledes betragtes det 
som et godt Tegn, at der blandt os er nogle, der 
interesserer sig for Sønderjylland, og at disse kan danne 
en Forening som „Skamlingsstøtten“. Jeg forstaar 
fuldtud, at mange ældre glæder sig over disse „For- 
aarstegn“; men jeg begriber ikke, at de kan blive ved 
at glæde sig, efter at de har deltaget i „Skamlings- 
støtten“s Møde den 28. Febr.; thi selv om baade Syn 
og Hørelse svækkes med Aarene, saa maa det dog 
have været umuligt at lade være med at lægge Mærke 
til, at der var mange af os, der ikke var der for at 
mindes vore tapre Fædre. Nej, det var da umuligt ikke 
at se at Grunden til, at en stor Del af os var der, 
var, at der var rig Lejlighed til Flirt og Koketering og 
til Pjanken og Pjatten.

Forsinket p. G. a. Pladsmangel.
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Hvor længe mon det vil vare, inden vore Fædre og 
Mødre opdager, at skønt det er sørgeligt, saa er det 
dog sandt, at mange af os er letlevende Københav
nere, der ikke tænker paa andet end Fjas og Pjank.

En Ung.

Vi beklager
at Frk. Benna Moe ikke var nævnt i „Snapops“ Re
ferat af Foreningen „Skamlingsstøttens“ Møde den 
28. Februar. Frøkenen havde i Anledning af Festen 
komponeret en Fantasi over sønderjyske Sange. Im
provisation for Orgel over „Paaskeklokken kimed mildt“ 
og 1. Bataillons Jubilæumsmarsch spilledes ogsaa af 
Frk. Moe, som endvidere akkompagnerede Forsam
lingen under Afsyngelse af „I Danmark er jeg født“ 
og Nationalsangen.

Red.

Søspejder-Opvisning.
Onsdag den 8. April Kl. 7 '/ä Eftm. afholder Sø

spejderne en Aftenunderholdning i den ny Gymnastik
sal, som Skolens Bestyrelse velvilligst har stillet til 
Disposition. Foruden Foredrag af Søspejderchefen 
Prmlt. K. V. Høyer om den danske Marines Deltagelse 
i Krigen 1864 samt Lysbilleder fra Spejderlivet, har 
Søspejderne sikret sig en udmærket kunstnerisk Assi
stance hvoraf vi nævner Hr. Holger Reenberg (Oplæs
ning). Hr. Koncertsanger Poul Knudsen (event. Poul 
Knudsen-Kvartetten). Fru Kitty Høyer (Viser og Sange), 
samt Pianistinderne Fru Valborg Knudsen og Fru Mary 
Hornemann. Billeter å 1 Krone pr. Voksen og 50 0ie 
for Skolebørn og Spejdere faas hos samtlige Spejdere 
samt ved Henvendelse til Prmi. K. V. Høyer.
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En Fejltagelse.*)
Jeg forstaar godt, at „Filolog“ ikke bryder sig 

stort om at regne Opgaver, naar han ser paa disse, 
som han har udtrykt det i sidste Nummer af „Skbi.“ 
Og jeg skal da ogsaa tilstaa, at jeg ikke bryder mig 
om at „læse“ i en græsk Bog, hvis Bogstaver for 
mig kun er mystiske Tegn. For „Filolog“ oplader 
Bogen sig derimod, og ham, fortæller den om de 
svundne Tider. — Ligeledes med Matematikken, den 
oplader sig heller ikke for alle og enhver, men har 
man først levet sig ind i den, saa forstaar man, hvil
ken god Ven den er, og at kun faa som den kan 
føre en ud i Fantasiens Verden. Men sligt skal op
leves, og den, der ikke har prøvet det, skal ikke paa- 
staa, at det ikke er Tilfældet.

Matematiker

Logogrif
tilsendt os af en af Bladets yngste Læsere. 
6 7 8 4

Her gror Kartofler, Gulerødder o. s v.
12 114 5

Her tilberedes de
123456789

Og her sidder jeg og spiser dem.

sja

Noter og Nyt.
Ved Henvendelse til Redaktionen kan vore Abon

nenter faa forskellige Skoleblade fra andre Skoler til 
Laans.

Vore Abonnenter bedes huske at forny Abonnement 
for næste Kvartal.

Forsinket p. G. a. Pladsmangel.
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Da vi har tænkt paa at give Bladet et Navn, beder 
vi de af vore Læsere, der interesserer sig for Bladet, 
om at komme med gode^ Forslag.

Hver Abonnent bør skaffe mindst en ny Abonnent.

egs

Skak.
Fredag Aften den 20 Kl. 7 samledes en Del af den 

nydannede Skakforenings Medlemmer i 2. G’s Klasse
værelse for at bestemme Foreningens Love. Meyer 
blev, valgt til Dirigent og maatte stadig med en mat
klingende Koklokke kime de glade Medlemmer til Ro. 
Hr. Høeg var til Stede og fremsagde nogle Love lig 
med andre Skakforeningers; efter kraftig Diskussion 
blev der bestemt nogle udmærkede Love.

I Bestyrelsen der bestaar af 4 Drenge og 1 Lærer 
blev følgende valgt: Niils Outzen, 2. G. (Formand) Hr. 
Knud P. Nygård 2. G. (Kasserer, der forhaabentlig 
ikke spiser Winerbrød for Pengene) Hr. Thorbald 3. 
M. Hr. Glud 2. G. og Hr. Høeg.

Til Revisorer udvalgtes Hr. Bisgaard, 1. G. og J. 
Nyholm 2. G. Hr. Inspektør Zemann kom tilstede og 
morede sig storartet. Fredag blev med et stort Flertal 
valgt til Spilleaften. Mødet sluttede med nogle faa Spil 
Skak, og Kl. 10 gik hver til sit. Ras.

Frk. J. Skouboe udlover som bekendt et Skakspil 
i Lommebogsformat til den, der først overvandt Hr. 
Høeg; men det var ikke Meningen, at det kun skulde 
gælde til Matchen Onsdag d. U., det gælder ogsaa 
næste Gang Hr. Høeg udfordrer til en Match.

F —I— A. — a.

Alle Slags Selskabsspil
(Skakbrikker. Københavns Skakforenings Model).

Carl Bencke
Gothersgade 133. Telf. Byen 3329.

PAUL PAULSEN
CYCLER OG MOTORCYCLER

ØSTERSØGADE 98. TELF. ØBRO 1733.
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Axel Hansen, < 
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Østerbrogade 136. £
Telf. Øbro 541 y. £

J Cl

Ragnar Baggesens Boghandel, 
Østerbrogade 54, 

(lige for Søerne).

Konfirmationsgaver
Fyldepenne. Festgaver.

Spejdertelt til Salgs Henv. til
Er. Lambertsen, 2. G.

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

Telefon Byen far[xpn pp^r.pri Gothersyade 
955 x. Jørgen Petersen. Nr. 115.

SKRIVEMASKINE til Salgs, Henv til Red.
FRU INGER RUMP,

Elev af og udmærket anbefalet af Pianistinde Fru Elisabeth Anker 
Heegaard, søger Elever I Klaverspil. 6 Kr. maanedlig for een Time ugentlig. 

Kirsteinsgade 6. Telf. Øbro 2685 y.

Redigeret af Svend A. Ramlau tig Johannes Nyholm, Østerbrog. 150.
/ CHK. "BAtjKHA'JSEN\
I J. E. OHLSENSGADE 17 •
\ KgBENHAVN 0./


