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Skolebladet.
Østersøgades Gymnasium.

Nr. 11 13. Juni 1914. 3. Aarg.

Bekymringer.
Tilløb til Anstrengelser i Retning af et Forsøg paa 
Betragtninger over Verdens Daarlighed ved B. D.

Hvor Folk dog egentlig er utilfredse med alt her i 
Verden. Der er snart ikke den Ting, der ikke gøres 
Vrøvl over. I alle Aldre, under alle Livets Forhold 
ytrer den stadige Misfornøjelse sig. For at tage et 
nærliggende Eksempel: Vejret. Dets Omskiftelser er 
altid en Kilde til Ærgrelser, thi er det koldt hedder 
det: „At vi dog ikke engang kan faa lidt Varme i 
Luften! Det er da utroligt saa koldt dette Foraar har 
været!“ Men naar saa Varmen virkelig kommer — er 
det bare 15—16° i Skyggen — stønner man: „Puha, 
det er dog en rædselsfuld Varme! Har man kendt 
Mage til Hede. Det er rædsomt!“

Landmanden længes efter Regn naar det er Tørvejr 
— Medens, omvendt. Byboerne klager over, at det 
nu netop skulde blive Regnvejr, naar vi skal lidt ud 
i det grønne. O. s. v.

De ældre og livserfarne beklager sig over Tidens 
Tilbagegang, tænker med Suk paa den Gang, de var 
unge, paa deres Skoledage, da der virkelig var „klas
sisk Dannelse“ til og ikke som nu, alt i Forfald. (Og 
det har de Ret i, thi dengang var der ingen „Flirt og 
Chokoladegnaskeri“ under de Møder som pæne For
eninger afholdt i Skolens Sal).

Naa, men de unge, erde da ikke lykkelige? — Nej 
de længes efter Manddommen, den Tid, da de skal 
udføre store Heltebedrifter (Sæbebobler og Medlem
mer af et frivilligt Korps) — den Tid da de er færdige 
med Skolen, borte fra „Aaget“.
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Men Børnene, de alleryngste — de, der slet ikke 
har Grund til Uro — de maa da være glade. — Ak, 
nej! Selv Pattebarnet i Vuggen ytrer i høje Toner sin 
Utilfredshed (og dette er en ny Kilde til Bekymring 
for Husbeboerne).

Kære Læser----------
(Ja, her maa De selv, kære Læser tænke Dem en 

højst alvorlig tankevækkende og moralsk Slutning; thi 
jeg er — med Skam at melde -- selv blevet over 
vældet af de ikke noksom fordømte Bekymringer — 
jeg ved ikke hvad jeg skal skrive!)

Mere Skolehygiejne.
Dansktimen skal tilbringes i Reserveklasse C paa 

1ste Sal. Læserne bedes erindre, at dette Rum bruges 
som Sygeklasse i Frikvarterene, hvor de ikke raske 
saa sidder og nyder deres Mad.

Vi nærmer os Døren, og en gennemtrængende 
Lugt af Sildesalat, italiensk Salat, Spegepølse, Rulle
pølse, mange andre Slags Pølser, forskellige Slags 
Ost, røgede Sild, Peber og meget andet stiger en i 
Møde. Er man naaet helt hen til Døren, er det næ
sten ikke til at holde ud.

En Elev maa, medens han holder sig for Næse og 
Mund, skynde sig hen og lukke alle Vinduer op, me
dens en anden maa ventilere med Døren, ved at smække 
denne hurtigt frem og tilbage. Det hjælper lidt — 
men ogsaa kun lidt — daarlig Luft bliver der altid 
tilbage. Kommer man, efter den haardt tiltrængte Ven
tilation, ind, vil man ikke undre sig derover. Det er, 
som om man skal sætte sig ved et overdaadigt dækket 
Frokostbord. — Her hænger en Klat Laks ned over 
Bordkanten, hist sidder noget Fedt og lidt længere 
henne ses noget, der ligner Smør, indrammet af for
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skellige Slags Ost, Spegepølse, Leverpostej m.m. m. 
Midt paa Bordet flyder noget Honning i Sardinolie, 
hvori ligger Resterne af en røget Sild. Hen over Bordet 
ses et Stykke Ost at løbe.

I Sandhed et flot Frokostbord men ogsaa et ideelt 
Opholdssted for Baciller, Bakterier, Myggelarver og 
mange andre smaa Dyr.

Faar man ikke Øje paa Papirkurven, skal man 
nok kunne lugte den. Kære Læsere! et venskabeligt 
Raad, kast aldrig Bilkket ned i denne indholdsrige 
Kurv, der bliver brugt som Spisekammer. Man føler 
sig da hensat til en af Christianhavns Lossepladser. 
Store Bjerge, dannet af gammelt Rug- Sigte- Sur- og 
Franskbrød blandet med noget af alt det ovenfor om
talte Paalæg, rager op over Kanten.

Denne Kurv er det som udbreder de værste Dun
ster, og man plejer da som Regel ogsaa at fjærne den.

Man er glad, naar man atter kan slippe ud af 
denne Pesthule og faa noget friskt Luft i Lungerne.

Et Friluftsmenneske.

Hvor ligger Skylden?
Man kan ikke beskylde mig for at være nogen 

særlig ivrig Fodboldspiller, men jeg interesserer mig 
dog lidt for, hvorledes det gaar Skolen i Pokalkam
pene. Og da jeg ikke synes, at vi kan være bekendt 
jævnlig at faa Klø — der er kun én Skole, der staar 
daarligere end vi (og den øver ikke Fodboldspil i 
Skoletiden) — har jeg henvendt mig til Hr. Prmi. K. 
V. Høyer for at spørge om Aarsagen til, at vi staar 
saa lavt. Den altid elskværdige Hr. Højer træffer jeg 
i et ledigt Øjeblik paa Fælleden. Og vor kære Lærer 
er naturligvis straks parat til at give nogle Oplys
ninger; han beder mig tage Plads i det grønne, og 
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medens Solen straaler og „den danske Nationalblomst“ 
skinner med sin smukke gule Farve, fortæller Pre
mierløjtnanten, at det er ret forklarligt, at vi faar Klø, 
og det af to Grunde, nemlig 1) fordi vor Skoles Del
tagere, i Modsætning til andre Skolers Pokalspillere, 
først begynder deres Spil i II M., hvilket — da Al
dersgrænsen er 14 Aar — bevirker, at Deltagerne 
kun kan være ét, højst 2 Aar paa Holdet; 2) fordi 
Skolen kun øver Fodboldspil i Maanederne Maj — 
Oktober, hvilket har bevirket, at vore Spillere har 
haft al for liden Lejlighed til at træne. Og de faa 
Lørdagstimer har, siden den frivillige Gymnastik op
hørte midt i April, oftest været optaget af Klasse
kampe — saa heller ikke der blev der megen Lejlig
hed til Træning. „Men,“ sagde Hr. Høyer, idet der 
kom et Glædesglimt i hans Øjne, „nu bliver det nok 
snart bedre; thi Hr. Høeg har lovet at lede en daglig 
Træning af Pokalholdet efter Skoletid.1 — Som den 
flittige og arbejdsomme Mand Hr. Høyer er, var han 
inden jeg fik Tid til at takke for de gode Oplysninger, 
som en Vind faret hen paa den nærmeste Fodbold
bane, for der at arbejde dobbelt, nemlig baade som 
Spiller og Dommer.

Til Slut vil jeg blot gerne bedede ære de„Pokalspil- 
lere“ om ikke at skyde hele Skylden paa Skolen, thi: 
„Adam skød Skylden paa Eva osv.“

John.

Hvad skal jeg studere.
ni.

For den vordende Student er det altid rart at 
vide lidt Besked om det Studium, som han vælger 
sig. — Her skal kort gøres Rede for, hvordan Stu
diet former sig for den medicinske Studerende. — 
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Men først et Raad: Bliv ikke Mediciner undtagen De 
er overbevist om, det er Deres rette Plads; thi stu
derer De Medicin uden særlig Lyst, bliver Studiet 
efterhaanden en Plage; og hvis De har tænkt Dem 
et behageligt Liv med megen Fritid og kun af og til 
lidt Læsning, medens De hviler Dem behageligt paa 
en Sofa holdende Bogen foran Dem, ja! saa tager 
De sørgeligt Fejl. — For det første er det nemlig et 
af de sværeste Studier ved Københavns Universitet, 
et Studium, som kræver støt Arbejde, og for det an
det er de fleste af Bøgerne for tunge til at holde i 
den forannævnte Stilling.

Den unge Student begynder sin Læretid med at 
sætte sig grundigt ind i Fysik og Kemi. Et Aar efter 
Studentereksamen skal han nemlig tage „Lægeviden
skabelig Embedseksamens Forberedelseseksamen“, der 
bestaar af Fysik, Kemi og praktisk Kemi. Disse Fag 
ei meget interessante, især derved, at der er meget 
Laboratoriearbejde. — Man faar en Karakter i hveit 
Fag. Skalaen er fra -4- 22 til F 16. Den første skal 
man dog helst undgaa, for faar man den, er man 
dumpet. De tre Eksamenskarakterer adderes, og Sum
men divideres med 3. Paa den Maade har man altsaa 
1 Karakter, som regnes med til 1ste Del.

Man kan maaske heraf slutte, at det ikke er nød
vendigt at lægge noget videre Arbejde i disse Fag; 
jo, det er! Hæng i! Det er nemlig fornuftigt at have 
en god Støtte i Ryggen. Man kan altid faa Brug for 
den. —

Den gammel- og nysproglige Student skal bestaa 
en lille Optagelsesprøve, før han faar Lov til at komme 
paa Laboratorium. Den matiske skal hurtigst muligt, 
helst i første Semester, faa Tillægsprøve i Latin. — 
Omtrent samtidig med Forberedelseseksamen skal alle 
have Philosophicum.

Lige fra Studiets Begyndelse skal man med Alvor 
og Flid kaste sig over Anatomien. Det er et meget 
svært Fag, og det anbefales at læse det sammen med 
en Kammerat, selv om man tager Manuduktør, hvad 
de fleste gør. Samtidig med Anatomi læser man Fy
siologi. Ingen af Fagene er kedelige undtagen for den 
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Student, som kun studerer Medicin, fordi han ligesaa 
godt kan studere det, som noget andet.

Naar Forberedelseseksamen er bestaaet, gør man 
1 Aars Hospitals-Volontør Tjeneste baade paa med. 
og chir. Afd. Særlig paa sidstnævnte Afdeling er det 
af stor Betydning at kunne en Del Anatomi.

Efter at have afsluttet Volontørtjenesten skal man 
have Kursus i mikroskopisk Anatomi, Dissektion og 
fysiologisk Kemi. De to sidstnævnte er lovbefalede. 
I sidste Semester er der fysiologiske Demonstrationer 
for Eksamensholdet. Saa tager man da — 3l/a Aar 
efter Studentereksamen — 1ste Del. Fagene er „ kun “ 
Anatomi og Fysiologi; men at det er svære Fag, 
derom vidner bedst det store Antal Studerende, som 
ikke faar denne Eksamen. Karakterrækken er den 
samme som til Forberedelseseksamen, kun tæller begge 
Fagene dobbelt. —

Saa begynder man at læse til 2den Del, som be- 
staar af 2den Del A og den egentlige 2den Del, som 
tages et Aar efter A. Af Studiet efter 1ste Del vil jeg 
imidlertid kun kort skitsere et Omrids; det kan nem
lig ikke være af stor Betydning for den unge Medi
ciner at vide nøjagtig Besked om alle de Kursus, der 
skal gennemgaas og alle de Forelæsninger, der skal 
følges. —

Studietiden er 3'/2 Aar. Deraf 2l/3 Aar til A-Delen. 
Der er en Mængde Forelæsninger, f. Eks. i aim. Pa
tologi, patologisk Anatomi, Farmakologi og Kursus i 
alle disse Fag og desuden i Bakteriologi.

Endvidere Lektionsøvelser og -forevisninger. Og 
endelig er der med. propædeut. klin. Undervisning og 
kir. propædeut. klin. Underv. Man skal ogsaa være 
Praktikant paa forskellige Afd. — Endnu er der en 
lang Række Øvelser, f. Eks. Operationsøvelser. Men 
det vil føre for vidt her at give en udførlig Skildring 
af hele 2den Dels Studiet.

Af denne kort skitserede Oversigt fremgaar det, 
at Tiden maa tages i Agt og udnyttes til det yderste, 
for at man kan lære saa meget som muligt, ikke alene 
for sin egen Skyld, men ogsaa for sit tilkommende 
Klientels Skyld.
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PAUL PAULSEN
CYCLER OG MOTORCYCLER. 

ØSTERSØGADE 98. TELE. ØBRO 1733.

Maaske kan man, hvis man er lidt af et Geni, tage 
Embedseksamen lidt hurtigere end paa 7 Aar; men 
det normale er altsaa 3l/8 Aar om hver Del.

Den nøjagtige Tid for Gennemgangen af hvert 
Kursus kan ses i en Studieplan, som man let kan 
skaffe sig, naar man først er blevet Student.

E. Steenberg Jørgensen.

Fodbold.Pokalkampe.
I.

Plockross Skole — Østersøgades Gymnyasium. 
1-1 (1-1) - (0-0).

II.
Metropolitanskolen — Østersøgades Gymnasium.

1—2 (0-0) - (1—2)

Næste Nummer af „Skolebladet“ udkommer paa 
Afslutningsdagen.

Spejderudstyr StudenterhuerLommelamper Herreekvipering Barbermaskiner
Carl Lønberg, Gothersgade 115, K. F. U. M.
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SPORTSSTRØMPER — SPORTSHUER 
SLIPS — SELER - SOKKER 

SOMMER UNDERBEKLÆDNING 
billigst og be'dst 

AXEL NIELSEN 
ligefor Lægeforeningens Boliger 
100 Østerbrogade 100

Tennis. Hockey. Fodbold. 
Spejderartikler.

Salonbøsser. Rygsække. Rejseartikler. 
HARALD BØRGESEN, Frederiksberggade 28. 

K. V. Høyers Friluftsgymnasium 
og Søbadeanstalt 

Sæsonen er begyndt.
Sæsonkort for Skoleelever 8 Kr. (Voksne 12 Kr.) 

Svømmeundervisningen begynder 1, Juni.

Jens Karl Jensen
Østerbrogade 72 .’. Telf.'84O9

Manchetskjorter, Kraver, Flipper, Slips 
Straahatte, Engelske Hatte Kr. 4.50, 7.C0, 9.00.

::: Herre-Underbeklædning :::

Gy mnastiksko. Fodboldsstøvler
Spejderstøvler in. ni. 

faas bedst og billigst hos

L. P. Talleruphuus, Gothersgade 115.

I. P. JgiHii. Galanteri- oi Lejtajslomiiiiiii.
Telefon Østerbrogade 6 4. Teiefon 
Øbro 2737. Stort Udvalg i Øbro 2737.

Sports- og Skoleartikler, Kufferter. Rejsetasker.
Redigeret af Johannes Nyholm ug Allan Davidsen, Nordborggade 4.

~CHK. HACKHAUSEN 
J i. 0HL8EN8GADE 17


