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| VORT BLAD J
Nr. 3.

Torsdag d. 1. August 1912.

De olympiske Lege
Kampene i Stockholm.
Naar vi nu her i „Vort Blad“ har
taget de olympiske Lege op til Be
handling, er det, — som sagt i forrige
Nummer — dels fordi vi vil søge at
bringe en anskuelig og fyldig Over
sigt over, hvorledes de forskellige
Resultater er, og specielt skildre dem,
vort Land har opnaaet, — dels fordi
vi véd, at „Vort Blads“ Læsere er
meget sportsinteresserede.
Skildringerne af de enkelte Kampe
har vi søgt at gøre saa levende som
muligt, idet vor særlige Korrespon
dent Sven Clausen, som var til Stede
ved Legene, har refereret dem alle.

Legenes Historie.
Deres Hjemstavn er Landskabet
Olympia i Grækenland, her afholdtes
de hvert 4. Aar i Juli Maaned. Ti
tusinder af Tilskuere strømmede til;
alle Vegne var man spændte paa Ud
faldet af Legene, der varede 5 Dage.
Øvelserne var af meget forskellig
Art; der var Væddeløb: nogle, hvor
unge Mænd løb omkap helt nøgne,
nogle, hvor de løb i fuld Krigsdragt.
Der var Diskoskastning med store
runde Bronce-Skiver, der var Bryde
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kampe, hvor Maalet var at bøje
Modstanderens Skuldre 3 Gange til
Jorden, og modbydelige Nævekampe,
hvor Deltagerne skamskændede hin
anden.
Størst Ry nød dog de berømte
Væddekørsler med de herlige Firspand. Denne Sports Udøvere skulde
dog være meget formuende Mænd
paa Grund af de store Udgifter, der
medfulgte
Saasnart en Kamp var endt, for
kyndte Herolderne Navnet paa Sejr
herren, samt hans nærmeste Slægt
ninge. Da jublede Menneskemas
serne fra den tempelsmykkede Fest
plads. Det, at blive den sejrende i
en af Legene ved Olympia, var næ
sten den største Ære et Menneske
kunde naa. Hans Løn var en Oliven
krans.
Paa Festens sidste Dag samledes
alle Sejrherrerne i Zeus Tempel; der
fra vandrnde de, klædte i Tøj med
skinnende stærke Farver og med
Palmegrene i Hænderne, Kampplad
sen rundt. Fra alle Sider lød Sang
og Jubelraab: „Ære være Du, mæg
tige Herakles, Sejrherre, Ære være
Sejrherren“!
Ved Hjemkomsten ventede der
ham den herligste Triumf,------Purpurklædt kører han ind i sine
Fædres By paa en Triumfvogn truk
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ket af et prægtigt Firspand, alle
Borgerne er til Stede for at modtage
ham ; han har bragt Byen den største
Ære.
Man rejste Billedstøtter af
Sejrherren, undertiden fik Vedkom
mende en aarlig Hædersgave, og
Digterne skrev Kvad til hans'Pris.—
Hvor vigtige disse Lege var for de
gamle Grækere, ses bedst deraf, at
de indrettede deres Tidsregning der
efter, idet de kaldte Tidsrummet mel
lem 2 Lege (4 Aar) en Olympiade.
Efterhaanden som Grækerne mistede
deres Sælvstændighed, døde Legene
bort.
Henimod Slutningen af forrige Aarhundrede toges de op igen, idet man
afholdt dem første Gang i Athén
1896 og derefter i Paris 1900, St.
Louis 1904, Athén 1906, London 1908
og nu i Stockholm 1912.
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Ved Svenskernes Indmarch voksede
Bifaldsstormen til en alt overdøvende
Orkan, som bruste mod de svenske
Deltagere.
Fanerne førtes derpaa
frem foran den prægtige Ungdoms
hær, medens „Vor Gud han er saa
fast en Borg“ blev sunget under Le
delse af Basuner.
Derefter talte Hofprædikant Ahfeldt,
den engelske Præst Lafan lyste Vel
signelse over Deltagerne, hvorpaa
Kronprinsen holdt en Tale. Umid
delbart efter bød Kongen, under jub
lende Bifald, alle Idrætsvenner og
Udøvere velkommen, og erklærede
Legene i Stockholm for aabnede.

Tenniskampene
var allerede begyndt før Stadions
Aabning. Denne fine, elegante Sport
tildrog sig stor og fornem Opmærk
somhed. Kong Gustaf, der selv er
en ivrig Tennisspiller, overværede
Legene i Stockholm 1912.
Kampene fra først til sidst. De af
Den højtidelige Aabning.
Danmarks Repræsentanter, der holdt
De forskellige Nationers Indmarsch længst ud, var Frk. Castenschiold og
i Forbindelse med Kongens Aab- Hr. Ingerslev. Dog ogsaa de maatte
ningstale fandt Sted Lørdag den 6. lade Livet for den skrappe Konkur
Juli.
Under Hurraraab og Bifald rence. Sydafrikaneren Winslowgjorde
kommer først Belgierne derefter Chi- det af med I. i Løbet af en smukt
lenserne og derpaa Danskerne. Det spillet Kamp (6-4, 8-6, 6 4). Winslow
floromvundne Dannebrog blev baaret fik senere Goldmedaillen, saa vor
i Spidsen for de hvidklædte danske Spiller havde en haard Modstander.
Idrætsmænd, der efterfulgtes af Kvinde Frk. Castenschiold vandt Broncemegymnaster i hvide Bluser og blaa dailien, hvilken hun ogsaa ærlig for
Nederdele; særlig Kvinderne modto tjente for det overlegne, sikre Spil,
ges med stærkt Bifald.
hun præsterede.
Efter de danske Deltagere kom
Vor Stilling mellem de tennisspil
Franskmændene, Amerikanerne samt lende Nationer er ikke mere end
Grækerne. Derefter fulgte 6 smaa middelmaadig, hvilket er kedeligt, da
Japanere i sorte Frakker, saa Nord- vi Danske netop har gode Anlæg for
mændene, de finske Kvindegymna denne Sport.
ster, de finske Brydere, Englænderne,
Fodbold.
Kanadierne ogAustralierne. Saa fulgte
Før
de
danske
Idrætsmænd rejste
Østrigere og Svenskere.
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hjemmefra var de fleste vistnok klare
over, at vi kun havde faa Chancer i
de Kampe hvori vi skulde deltage,
dog i en Kamp haabede vi at vinde,
nemlig i Fodbold. Derfor var Skuf
felsen ogsaa stor, da vi sent paa Af
tenen den 4. Juli erfarede, at de
danske Spillere maatte bide i Græs
set for Albions Sønner (4-2). Forud
for denne Kamp havde det danske
Hold haft en Kamp mod Hollænderne,
som vi vandt med 4-1. Alle Aviser
nes „Stadion-Udgaver“ priste vore
Spillere i høje Toner og kaldte det
den bedste Kamp, der endnu var set
„inom Sveriges gränser“ og meget
andet, som vor Beskedenhed forby
der os at nævne. Nu var kun
Matchen mellem Danmark og Eng
land tilbage. Om Aftenen den 4.
Juli var Stadion overfyldt af Tilsku
ere, selv Kongen var mødt.
Det danske Hold saa saaledes ud:
Wolfhagen, S. Nielsen, A. Olsen,
Thufason, O. Nielsen, Berth, E. Jør
gensen, Buchwald, Harald Hansen,
N. Middelboe og Sofus Hansen.
At referere Kampe vilde være
spildt Ulejlighed, alle vore Læsere
har forlængst læst om, hvorledes
Buchwald efter 25 Minuters Kamp
maatte gaa ud, om Harald Hansens
tekniske Fejl, om Thufasons Nervø
sitet, om Anton Olsens haarde Skud,
om Niels Middelboes og Sofus Han
sens glimrende Modstand o. s. v. —
Vi tabte, — men med Ære. For
os blev det en stor Skuffelse, men
vi kan vel bære den. Kampen har
lært os, at vi endnu er et Hesteho
ved bagefter Englænderne, lad os
sætte Farten lidt op endnu, saa vin
der vi i Fodbold ved de olympiske
Lege i Berlin 1914!

1. Aarg.

Gymnastik.
1 Modsætning til tidligere, mødte
vi i Aar med et Kæmpehold sam
mensat af Gymnaster fra hele Dan
mark. Det er selvfølgelig en stor
Opgave at faa saadan et Hold til at
udføre Øvelserne samtidigt, men
dette lykkedes udmærket for deres
dygtige Leder, Kaptajn Mølgaard.
Om Aftenen, da Opvisningen fandt
Sted, var Stadion tæt besat af et ven
tende Publikum. Først kom Sven
skerne, derefter Nordmændene og
saa Danskerne. Af Øvelserne fortje
ner de fritstaaende Øvelser, hvori
var en langsom Knæbøjning med
Kropstrækning, særlig at nævnes,
navnlig sidste Øvelse lønnedes med
Bifald. Da Gymnasterne kom til
Højdespringene, gik det imidlertid
mindre godt idet mange af dem rev
Snoren ned.
Bedst klarede Dan
skerne sig i Smidighedsøvelserne,
Publikum lønnede dem med stor
mende Bifald. Men Dommerne sy
nes ikke at have taget tilbørligt Hen
syn til dem, idet vi ved Bedømmel
sen kun blev Nr. 3. Norge blev Nr.
1.
Kun siger vi, — dette er dog
vist Fejl, naar man tager Hensyn til
den Mængde Gymnaster vi mødte
med, thi hvor stor Umage man end
gør sig, kan man aldrig klare sig
overfor 12 Mand af et Lands Gym
naster. Men Meningen med denne
Masseopvisning var, at vise, hvor
almindelig udbredt Gymnastik
ken er i Danmark, og det Maal har
vi naaet, — dermed være det jo
ikke sagt, at vi til de næste olympi
ske Lege ikke skal søge at komme
højere op i Rækken.
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Skydning.
Danmark havde i Stockholm i Skyd
ning og anden militær Idræt bl. a.
ladet sig repræsentere af 4 Officerer.
Det skulde vi nu ikke have gjort,
thi de skadede mere end de gavnede,
idet disse Herrer, i alt hvad de del
tog i, for det meste var rørende enige
om at besætte de 4 sidste Pladser.
At dette ikke skaber Respekt for Dan
marks Sportsære behøver vel ikke
at bemærkes. Havde vi ikke haft
Dr. Madsen, kunde vi i den udmær
kede Skydekunst, være gaaet tom
hændet hjem, noget der vilde være
meget kedeligt, da Danmark jo netop
er et af de Lande, hvor Skyttebe
vægelsen er mest fremme. Nu red
dede Dr. Madsen og et Par andre
dygtige Skytter altsaa vor Ære for
denne Gang. Hr. Madsen, der blev
tilkendt Sølvmedaille, var kun eet
Point bagefter den nærmest foregaaende.
Brydning.
I den ædle græsk-romerske Bryd
ning var vi talrigt og vel ogsaa dyg
tigt repræsenteret. Modstanderne var
betydelig stærkere og bedre, end de
havde været baade i Athén og Lon
don. Den sørgelige, men lærerige
Følge af dette var, at vore Folk
maatte bukke under; sidste Mand
paa Skansen var Sejrherren fra
Athén S. M. Jensen. Han havde
2 meget haarde Kampe at udstaa
paa en Dag, den ene varede flere
Timer og foregik i et Hjørne af Sta
dion under den bagende Sol. Jen
sen naaede trods alt at blive Nr. 3 i
Sværvægtklassen, hvilket efter For
holdene maa siges at være et smukt
Resultat. Vor hjemlige „Verdens
mester“ H. Christensen blev desværre
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hurtigt kastet af en Amerikaner, hvil
ket vakte meget Forbavselse. 1 det
hele taget synes det, som om vi er
ved at tabe Terræn paa Atletikspor
tens Omraade, dette maa kun nø
digt ske, saa meget desto mere, som
vi her før har indtaget en første
Rangs Stilling. Tilbagegang spore
des ogsaa paa
den frie Idræts

Omraade. Her var det ganske umu
ligt for Danskerne at gøre sig gæl
dende, dertil var Konkurrencen fra
England Sverrig og Amerika alt for
stor. Dette med at pine de Centi
meter frem der skaber Rekorden lig
ger ikke for os, har vi ikke Vilje
nok, eller hvad er der i Vejen. Vi
ved det ikke, men et Blik paa Re
sultaterne er nok til at sige een, at
paa dette Omraade staar vi langt,
meget langt tilbage for f. Eks. Sven
skerne. Der er kun et at sige nem
lig : „gaa paa“, saa klarer vi os nok
ogsaa paa dette betydningsfulde
Felt.
Roning.

Det blev Roerne hvem det ære
fulde Hverv tilfaldt. Det blev Roer
ne, Smedene fra Nykøbing F., der
skulde komme hjem med Sejren.
Disse 5 Smedes Navne vil for evig
være indskrevet i Danmarks Sports
annaler, er ikke den Begejstring
hvormed de modtoges Bevis nok ?
Men hvad var i Grunden rimeligere
end at vi vandt netop i denne Sport,
— pladskede Dansken ikke husvant
til Søs fra Arilds Tid, har vi ikke i
Sundene og Bælterne Øvelsesplad
ser nok ? Men hvad vi har og ikke
har, — ligemeget — det Øjeblik da
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Inger Ditlevsens »«H-M 8 PapirMel
----------------- samt Skolematerielliandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger!

Prospektkort!

den danske inrigger Baad gik over
Maallinjen skarpt forfulgt af den
svenske, vil altid staa som et stort
Øjeblik for danske sportinteresserede.
De dygtige Roere i Polyteknisk Ro
klub blev i Semifinalen overvundet
af Tyskerne efter en haard og glans
fuld Kamp. I det hele taget kan Re
sultatet fra Roning kun virke opmun
trende, saavel paa Roerne selv, som
paa vore andre Idrætsmænd, og gid
det maa gøre det i den Grad, at vi
ved det næste store Verdensstævne
i Berlin, kan vise de andre Folk, at
ogsaa vi er med i Idrætsbevægelsen
paa en Maade, der tjener os til Ære.
Altsaa : Til Arbejdet 1

Lykønskningskort!

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „Vort
Blad“. 35 Øre Kvartalet.

Efter Stor var min Forbavselse, da jeg
læste i Aviserne, at Sverrig havde

distanceret selve U. S. A.

Som en

uhyre beskeden Trediemand havde

»Great Britain« — Sportens Hjem

sted — placeret sig med et overra

Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Hand
lende, der averterer i „Vort
Blad“.

skende lille Pointstal.

Ovre i London

var Sorgen stor, Aviserne græd af
Harme, for, tænke sig, det uover

vindelige Tovtrækkerhold af Politi
betjente var blevet overvundet.

Du danske Idrætsmand.
Du danske Idrætsmand
velkommen hjem fra Sveas Land,
din Idrætsfærd
vi fulgte der,
og den var ej forgæves.
Vi vidste jo at Dannebrog til Toppen
skulde hæves.
Ja — Smedeholdets rappe Tag
vi hører end den Dag i Dag,
og ser, da Svensken hejser for første
Gang vort Flag.
P. T.

, „Daily News“ opstillede i denne

Anledning forskellige Hypotheser om
Nationens Tilbagegang og Afsvæk
kelse. Sportskyndige fastslog, at Re
sultatet nærmest var at betragte som
en stor Skandale.
Anderledes i Sverrig.

Folk jublede

af Glæde over de raske Idrætsmænd,
der Gang paa Gang med det svenske
Flag paa Brystet havde ført Sejren

hjem.
Det svenske Idrætsforbund
fik straks en Kæmpebevilling til
Idrætstræning, og Bladene var hen
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rykt over det brillante Resultat. Men
Sejren havde ogsaa været dyr —
maaske for dyr.
Hundredetusinder

HUSK

af svenske Dalere havde maattet
springe til Stadion, Træningen, Fe

C. A. Nielsens Cykleforretning,

sterne o. s. V.
Vi maa et godt Stykke ned i Ræk
ken for at finde os selv, men allige
vel vi maa vist være tilfredse med
Pladsen som Nr. 7. Hvad skal de

stakkels Tyskere sige, — de har
vist ikke noget at give bort af.
Smedene reddede som bekendt Si

tuationen for vort Vedkommende, —
desværre har hverken Skomagerne
ellerSkrædderne vist en lignende Fær
dighed indenfor
Omraade.

Idrættens

og glem aldrig
Hovedgaden 3.

Gymnastikapparater,
Fodbold, Langbold,
Luftbøsser, Salon
bøsser.
Rekvisitter for Insektsamlere.

Skibsmodeller, Skøjter,
Ski, Kælker.
HARALD BØRGESEN,
28, Frederiksberggade 28.

alsidige

Naa, Guldmedailler hænger jo hel
ler ikke paa Træerne i Sverrig.

Vi

har af denne og andre Grunde for
synet os med et Par anden og tredie
Præmier. Dog har vi, — som det
Gennemsnitsfolk vi er, — heller ikke
blameret os, naar lige undtages vore

Klaverundervisning.

Ingeborg Ussing - Sorgenfrihus.
P. FREDERIKSEN’S

mindre heldige Officerer.

Cigar- & Tobaksforretning,

Jeg glæder mig til at se det for
bedrede Resultat, naar det nu næste

Hovedgaden 68, Kongens Lyngby.

Gang gaar løs i Berlin.
h —

Abonnement.
Ved Tegning af Abonnement paa
„Vort Blad“ for Juli Kvartal (35 Øre)
kan de allerede udkomne Numre
faas ved Henvendelse til Redaktøren
eller Forretningsføreren (Telf. Lyngby
247 og 101).

Husk Automaten!

NORDRE BIRKS
BOGTRYKKERI
JERNBANEVEJ 25, LYNGBY.

Visitkort,
brevpapir.
Sange.
------- Billigste Priser---------
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Rafns Skotøjsmagasin - - —

fører altid det største Ud 'alg af fikse solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler, Sandaler,
Fodboldstøvler, Ima Gymnastiksko i stort Udvalg meget billigt.
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Damest. fra 8,50. Ca. 65 Par brune Herre- og Damefodtøj
langt under almindelig Pris.

gW

Reparationer hurtiat, solidt, bestemt Levering.

Tlf. Lyngby 17.

Drik kun

Sæbehuset

E. Chr. Dahis
Java Kaffe

Annoncerne bedes læste.

Det er den bedste!

Hovedgaden 15.

36, Hovedgaden 36.

Tlf. 192.

Lymliy SkrætierforretniDD.

Det stærkeste
Kongens Lyngby

Skoletøj

Telet 212.

til Drenge og Piger

Edv. Larsen.

R. W. Rasmussen,

Hvis De vil være tilfreds med Deres
Klædning, saa gaa til Skræderforretforretningen Hovedgaden. 50. Flot Snit,
god Pasning garanteres.
Ærbødigst

Skræder C. Frederiksen.

Kranse- og Blomsterforretningen
„FLORA“.
Stort Udvalg i Potteplanter og afskaarne Blomster.

Tlf. 290.

faar De hos
skraas for Kirken.

[^3 ES] ESI ^2 G2 ^2
J. Mehren,
Frisør= og Barber=Salon,
Jernbanevej 2, Lyngby.

Lyngby.

Smukke, lette og
Læg Mærke til:
moderne Broderier Her kan alle blive klædt paa
faas bedst i

Bro derimaga sinet.

fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi
fra eget Værksted.

H. C. Andersen, Tøjhusel,

Jernbanevej 1.

Hovedgaden 15, Lyngby.

Frk. Gerda Petersens

Musikkonservatorium.

Lyngby Farve-,
Tapet- &, Materialhandel,

Klaver, Violin,
Violoncel, Sang.

Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.
Tillavede Farver i alle Kulører.

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis

JERNBANEVEJ 3.

Alt til Københavns Priser.

A. R. Andersen,

Artikler for Kunstmalere.

Køb hos vore Annoncerende.

anbefaler sig med de
bedste Kvaliteter i Sæ
ber, Parfumer osv.
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C. G. Petersen.
(F. R. Andersens Eftf.)

Skolebøger! "Wfi
Skolemateriel!
Alle Bøger til Brug i Skolen føres paa
Lager!
I Henhold til Bekendtgørelsen over Boglisten i Skolens
Program bedes de nye Skolebøger bestilt ved Sommerferiens
Begyndelse, saaledes, at Bøgerne kan ligge færdige til det
nye Skoleaars Begyndelse.

Brugte Skolebøger skaffes! ——

C. G. Petersen,
Bog=, Papir= og Tapethandel.
Stempelpapirsudsalg. - Hovedgaden 46.

Ml WetaM
Hovedgaden 30,

anbefaler sig med Gamel Kaffe til
1,60 og 1,30. Medova The, Kiks,
Bisquit, Konfekt og fin Chokolade.

Petrea Kjærgaard.

Drenge=Klædninger
og Skoleslag
af Crome & Goldscmidts
prima Klæde.
Ludvig Martensen.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen.
Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.

