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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 8 25. April 1914. 3. Aarg.

En Veteran fortæller.

I Anledning af det store Veteranstævne henvender 
vi os til en af Deltagerne og beder ham fortælle os 
noget fra Krigen i „64“.

Efter at vor Veteran er blevet anbragt i en god 
Lænestol og har faaet tændt sin Pibe, spørger vi: 
„Var De med ved Mysunde?“

„Nej; det var jeg ikke, men jeg var med ved Konge
høj Dagen efter. Ja, det var en drøj Omgang, og 
tilmed havde vi ikke faaet een Times ordentlig Søvn 
de to sidste Dage.“

„Hvordan var Stemningen paa Tilbagetoget?“
„Den var selvfølgelig meget nedtrykt. Jeg stod 

ved 8. Brigade, 9. Regiment, saa jeg var med til at 
dække Tilbagetoget fra Dannevirke til Sankelmark. 
Hvor 1. og 11. Regiment saa tog fat. Den 8. om 
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Aftenen naaede vi Sønderborg, og da vi, der stod ved 9. 
Regiment, havde haft det strengest paa Tilbagetoget, 
blev vi den 10. Februar sendt til Fredericia, hvor vi 
saa laa lige til den 14. April. Den 15. var vi igen i 
Sønderborg og rykkede straks ud i Stillingen. Vi 
kom i Skanse Nr. 2.“

„Saa var De altsaa med ved Modangrebet den 18.?“
„Ja, det var jeg! Vi stormede frem tre Gange, og 

den tredie Gang fik jeg denne her“, og den gamle 
Soldat peger med sin venstre Haand paa sin højre 
Arm, „Jo, det var en Kugle, der gik ind her ved 
Haandrodsbenet og ud lige igennem Albueledet. Paa 
Marken laa jeg saa fra Kl. ca. 12, og først Kl. ca. 4 
blev jeg taget op og lagt paa Lasarettet. Her laa 
jeg i tre Dage, i hvilke jeg saa, hvorledes den prøj
siske Soldat, der skulde passe os, gik og stjal Penge 
og Støvler fra de døde eller saarede danske Soldater. 
Men jeg fik Hævn! Jeg fortalte det til en prøjsisk 
Officer, og saa fik den tyske Soldat nogle Slag paa 
Ryggen af Officerens Sabel. Tre Dage efter kom jeg 
til Flensborg, hvor jeg laa, til Krigen endte “

Vi siger mange Tak og lover ham, at han skal faa 
et Nummer af „Skolebladet“. Idet vi siger Farvel, 
siger vor Veteran: „Hvis De skulde komme i Nær
heden af mit lille Sted, maa De endelig se ind.“

Snapop.

Foraar.

Puh ha! Næ, hvor er det varmt! —--- I en 
ukendt Hurtighed hen til Gymnastiklæreren. „Maa vi 
komme paa Fælleden i Dag?“ Svaret: ..Det er jo 
ikke jeres Bolddag i Dag“, forskrækker ikke; der hæn
ges i: „Jo, men sidste Gang havde vi Gymnastik paa 
Grund af Regnvejr“ o. s. v. — —

Ude paa Fælleden gaar det hedt til, der mases paa, 
ens Hold skal jo hjemføre Sejren, Jakken trækkes 
af, saa Vesten, men hvad hjælper det alt sammen. 
Sveden springer frem, som en rivende Elv styrter den 
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ned af Kinder og Hals; saa en snavset Haand opfor 
at tørre den af, og Værket er fuldgjort, man ligner 
— ja, jeg ved ikke hvad.

Endelig lyder Fløjtens velgørende Toner. Kampen 
skal høre op, dog, hvad er nu det, jo, det er det 
andet Hold, der gør Vrøvl, der blev fløjtet af midt i 
et Opløb.

Nu begynder Tilbagetoget. Trætte og udmattede, 
snavsede og svedige vandrer vi hjem til Østersøgade, 
og der begynder en ny Kamp; alle vil først til Vand
posten.

Ivrig Fodboldspiller-

Poesi.

Mel. Det var paa Frederiksberg.

Tænk kun paa vort Skoleblad, 
tænk kun rigtig nøje 
Tænk paa alt det Hakkemad, 
Redaktøren døje.
Det er meget, kan du tro, 
mer’ end du begriber, 
og skønt de endog er to, 
ofte lidt det kniber.
Derfor maa I hjælpe til, 
gode Ting indsende, 
og I kan, hvis blot 1 vil! 
Giv os kun i Hænde.
Vi skal vrage, vælge ret, 
stol I kun paa det.
Send helt fra Frederiksberg 
hver Dag i Maj 
og Juni med især!
Vor Tak til dig!
Alt hvad du bringer her, 
vi glemmer ej.
Send helt fra Frederiksberg 
straks og i Maj.

Det hemmelighedsfulde X-
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Lysbillederne for Mellemskolen
Mandag den 6. April.

Plask! Plask! sagde det, da vi i Mandags Aftes 
vadede hen paa Skolen for at se de Lysbilleder, som 
Pastor Hansen havde valgt ud af sit store Antal. Det 
var Passions-Lysbilleder, som i Anledning af Paasken 
vistes hin Aften i den nye Gymnastiksal. Der var 
trods det rædsomme Vejr kommet ikke saa faa, som 
med stor Interesse fulgte de udmærkede Lysbilleder 
og den belærende Forklaring, som fulgte med hvert 
Billede. Paa den Maade forenede Pastor Hansen 
det nyttige med det fornøjelige. Da Klokken var 
halvotte, begyndte det at regne ned, og et „vældig“ Dryp 
traf en af de yngste Drenge, som forfærdet udbrød: 
„Det drypper“, hvorpaa Pastor Hansen ligesaa rolig, 
som „han“ var forfærdet, svarede: „Saa flyt dig, 
min Ven“. Ved enkelte af Billederne sang vi Salme
vers, som blev projicerede paa Skærmen. Længe før 
Tiden holdt vi op, og flere maatte sidde tilbage og 
vente paa deres Pige, som først skulde være kommet 
Kl. 8i/4.

Saa vadede vi hjem, mens det sagde Plask! Plask!
Sivarte.

Søspejderfesten.

Søspejderne afholdt Onsdag d. 8 ds. en lille Fest. 
Efter at Søspejderchefen Hr. Høyer havde budt Vel
kommen lagde Frk. Benna Moe for med en Fantasi 
over sønderjydske Sange, som blev modtaget med megen 
Begejstring. Derefter tolkede Fru Kitty Høyer Heiberg
ske Gadeviser med et ypperligt Foredrag. Disse blev, 
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ligesom „Jeg vil elske mit Land“ sunget af Hr. Poul 
Knudsen, lønnet med meget Bifald. Derpaa skulde efter 
Programmet følge en Spejderfilm, men da Apparatet 
p. G. af sammentrufne Uheld ikke kunde komme 
rettidigt i Stand fik Hr. Høyer Frk. Moe og sin Hustru 
formaaet til atter at betræde Tribunen og endelig kom 
Aftenens Brændpunkt: Foredraget om den danske 
Marines Deltagelse i Krigen 1864, hvilket af alle blev 
fulgt med megen Interesse og gav et i alle Enkelt
heder troværdigt Billede af den Tids vanskelige For
hold. Efter Foredraget var Filmen saa vidt repareret 
at den kunde forevises, men stakkels lunefulde Skæbne 
— efter at have illustreret en engelsk Flaaderevue ved 
Spithead og noget af en Gymnastikopvisning, sprang 
den, saa at videre Forfølgelse af Emnet var umuligt. 
Hr. Knudsen tilbød venligst at udfylde Tiden til Hr. 
Reenberg kom med Gralfortællingen af „Lohengrin“. 
Hr. Reenberg kom lige fra Teatret sminket og paa
klædt lige til Stykket og læste Zakarias Nielsen „Et 
Digt til Ungdommen“ som blev modtaget med megen 
Forstaaelse og efter Ibsens „En Broder i Nød“ og 
Drachmanns „Den sidste Parade“ bragede et Bifald 
løs. Alt i alt: En vellykket Fest.

Anker.

Lærer og Elev.
Fortsat fra Nr. 4.

Det er dejligt at være Drenge. Vide at Verden 
staar En aaben, naar blot man selv vil. Vide, at 
man tilhører den Slægt, som engang skal tage Arven 
op efter den nuværende. I maa føle Jer unge. Og 
I maa have Ildhu, Drenge. Den kan man ikke have 
for meget af i sine unge Dage. Der venter mange 
Opgaver i Livet for den unge Slægt — Gud venter, 
Konge og Land venter. Det Spørgsmaal kan vaagne 
tidligt i en Dreng — hyppigst netop i den saakaldte 
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Overgangsalder: „Hvad bliver min Manddomsger
ning? Hvad vil Livet engang kræve af mig?“ Det er 
ganske sundt, Drenge, engang imellem at tænke over 
det Spørgsmaal i Stedet for et andet, som maaske er 
endnu hyppigere for Ungdommen, dette: „Hvad vil 
Livet give mig? Hvad skal jeg kræve af Livets 
Nydelser o. s. v. ?“ — Har I Ildhu, saa kræv ikke 
saa meget, men tænk over, hvad I kunde ønske at 
yde. Det er ingen Skade til at sætte Maalet højt, 
Livet lærer En nok senere Evnernes Begrænsning. 
— Der kommer af og til Foredragsholdere paa min 
Egn. En Aften stod en saadan og talte for en talrig 
Ungdom. Han fortalte en stor Mands Liv og udtalte, 
at det var godt at kunne ligne ham o. s. v. „Men“, 
sluttede han. „Det er nu ikke værd at vi ser saa højt 
op, ingen af os herinde naar vel at indskrive vort 
Navn i Historien“. — Maa jeg spørge Jer. Drenge, 
var dette rigtig sagt? Hvad vidste den Mand om den 
Ungdom, han talte til? Han kunde højst svare for 
sig selv, hvis han endelig vilde være beskeden. Nej, 
saa syntes jeg bedre om en Mand, som en Dag stod 
blandt en Flok unge Studenter. Han udtalte, at vi 
trængte til en stor Mand, en aandelig Fører i Dan
mark. „Maaske sidder han inde mellem Jer, I unge 
RusserI“ udbrød han med hævet Røst. Jeg tror nu 
ikke, at nogen af de unge Russer sagde til sig selv: 
„Jeg er Manden“ men lige saa vidst tror jeg, at der 
gik en Ildhu-Bølge gennem hver af dem — i hvert 
Fald gennem dem med de spørgende Øjne. — Prøv 
at faa de spørgende Øjne, Drenge, saa bliver I glade 
for Jeres Lærer, og han for Jer. De betyder, at I 
kræver noget af ham, og har Lyst til at yde noget 
til Gengæld. — — -—

Ja, tag saa venligt mod min Gammelmands Snak, 
og har I noget at indvende eller at spørge mig om, 
saa kom kun med det.

En ubekendt Ven.
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PAUL PAULSEN
CYCLER OG MOTORCYCLER.

ØSTERSØGADE 98. TELF. ØBRO 1733.

Noter og Nyt.

StoreBededag(8.Maj)afholdesderi Lyngby et Stævne 
for Skolebladsredaktører, hvori vi naturligvis deltager. 
Ideen til dette Stævne er undfanget af Redaktør Hen- 
dill („Sidste Nyt“ Sorø Akademi), og det er Meningen 
at der, hvis der er Stemning derfor, skal dannes en 
Redaktørforening.

Den 7. Maj skal 3die G. have fri — eller maaske 
snarere, at de netop skal til at begynde at bestille 
noget? ____

Den af Skolen lovede Mindehøjtidelighed for 1864, 
vil ikke blive afholdt, da Skolen mener, at den erstattes 
af Fridagen i Lørdags. — Mon det er rigtigt?

I Aften er der Gymnasiastmøde for 4 M. og 1 G.

0. G. S.
Skolens Spejdere afholder i Aften (Lørdag) en Aften

underholdning i Paghs Selskabslokaler, Nørrevold 23. 
Af Programmet fremhæves en Tale af Ritmester, 
Divisionschef F. Zeemann samt Lystspillet „Store 
Bededags Aften“. Billetter kan endnu bestilles og 
faas hos Troppens Spejdere.

Komiteen.

FRU INGER RUMP,
Elev af og udmærket anbefalet af Pianistinde Fru Elisabeth Anker 

Heegaard, søger Elever ! Klaverspil. 6 Kr, maanedligfor een Time ugentlig. 

Kirsteinsgade 6. Telf. Øbro 2685 y.



66 SKOLEBLADET Nr. 8I. ?. Jojpssen. Galanteri- #i LertslomiiM
Telefon Østerbrogade 6 4. Telefon 
Øbro 2737. Stort Udvalg- i Øbro 2737.

Sportsartikler, Lædervarer og Skoleartikler.
Tennis, Hockey. Fodbold. 

Sp ej der artikler.
Salonbøsser. Rygsække. Rejseartikler.
HARALD BØRGESEN, FREDERIKSBERGGADE 28.

DANSK SPORTSMAGASIN.
Bredgade 21 (ved Palægade) Telf. 3105. 

Største Udvalg- i

Engelske Fodbolde og Tennisartikler.

Køb 2
kun Z

Cycler i
hos I o

Axel Hansen, 1
Østerbrogade 136. j

Telf. Øbro 41 y. gJ G-
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