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Lyngby højere Almenskole.
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Et Besøg i Oxford.
i.
Vi bringer i dette og det føl
gende Nummer en Skildring af Ver
dens berømteste- Universitetsby,
Oxford. Frk. M. Hansens livlige
Fortællemaade kender vi jo alle,
og denne — i Forbindelse med den
Interesse Emnet jo maa frembyde
for „Vort Biad“s Læsere — haa
ber Redaktionen vil bevirke, at
Artiklen modtages med Glæde . .

Fra Paddington Station i det vest
lige London fører Toget os i Løbet
af 1V2 Time til Oxford.
Vi vil se lidt ud over Egnen, vi
kører igennem.
Togets Hurtighed
er ikke overraskende, saa vi kan
godt faa et Indtryk af de Stræknin
ger, vi føres igennem. Det første
Kvarterstid er det kun Londons Ga
der og Stræder, vi ser hen over, men
efterhaanden bliver Husene mere
spredt, Haver og Marker kommer
med i Billedet, endnu er der Fabrik
ker hist og her; men endelig har vi
forladt Hovedstaden — hvor dens
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Grænse er, kan vist ingen sige —
og vi kører hen over, hvad vi vilde
kalde et bølgeformigt Land. I Geo
grafien kaldes disse Egne „engelsk
Parklandskab“, og det er et beteg
nende Navn. Grønne friske Marker
og Grupper af fritstaaende Træer,
højere, med mere kuplede og løv
fulde Kroner end vore Bakkerækker,
til Dels bevokset med Træer, hist og
her et gammelt Herresæde. Alle Vegne
bløde Linjer; smilende, malerisk, det
er Indtrykket, som Egnen efterlader
i ens Sind. Men der er noget, man
savner. Man savner vore Kornmar
ker, vore tæt ved hinanden liggende
Landsbyer, vore velholdte Huse og
Gaarde, vidnende om Velstand. Kø
rer man herhjemme igennem Fyn eller
Sjælland, ser man, hvorledes hver
Haandsbred Jord er opdyrket. Det
er ikke saaledes her. Hist og her
en Kornmark, men for største Delen
disse uendelige, grønne „Meadows“
med Faareflokke, atter og atter, og
en Gang imellem Køer paa Græs.
Egentlige Landsbyer kunde jeg ikke
opdage fra Toget, kun ved Statio
nerne var der Byer. Enkeltliggende
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Huse kørte man forbi; de saa ofte
forfaldne ud.
Man kan ikke sige om England,
som vi synger om Danmnrk, at „faa
har for meget, og færre for lidt“, her
er netop Rigdommen saa ulige for
delt, og ikke alene paa Penge, men
paa Oplysning.
Den almindelige
Folkeoplysning er ikke herovre, som
i vort Land, et snart hundredaarigt
Gode.
Toget standser. Vi er i Oxford.
Vi faar fat i en „Cab“, der, fra den
i en Udkant af Byen liggende Banegaard, fører os til vort Bestemmelses
sted. Det første Indtryk, man faar
af Byen, er ikke imponerende, ikke
naar man kommer fra London, heller
ikke om man kom fra vore hjemlige,
store Provinsbyer.
Der er et Par
Hovedgader Highstreet og Broadstreet, der løber parallele. Imellem
disse to Færdselsaarer fører mange,
mere eller mindre snævre og krogede
Tværgader, undertiden ikke engang
brolagte. Og ud fra Hovedgaderne
gaar saa andre Gader, førende til
fjernere Dele af Byen. Denne maa
dog være med i den mere materielle
Verdensudvikling, thi der findes et
Par Torvepladser, der antyder, at
der kunde være en Del Handel, og
der findes kønne Butikker, men skal
man have noget rigtig godt, saa tager
man op til London for at hente det.
De nyeste Fremskridt har dog fundet
Vej til Oxford. Der er elektrisk Be
lysning i Gaderne og elektriske Spor
vogne. Det første Indtryk, en frem
med faar af Byen, er som før sagt
ikke storartet, nærmest provinsielt.
Oxfords Ejendommelighed lukker sig
først op for en, naar man lever i
den.
Først efterhaanden lærer man at
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kende, hvilke Skatte den indeslutter.
Hvad her er omtalt, er kun den Indfat
ning, om det der saa at sige er denne
Bys Sjæl: Universitetet med de gamle
historiske Colleges med deres Kapel
ler og Kirker.

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

Genrebillede fra Skolelivel.
Fra Matematiktimen.
Der bliver saa knugende stille,
— man hører det knækkede Kridt
paa Gulvet saa raadløst at trille,
— for nu gik den trejde fallit 1

I Tankechatollet man roder,
— men Tankerne finder man ej.
Det svir i fortvivlede Ho’der;
— „den næste, — det blier maaske
mig“ 1

Der staar han saa ordløs og slaaet,
— da lyder det haanende blidt:
„Naa, — Fyren kan ikke forstaa’et 1
I andre da 1 Ordet er frit“.

Men stille der er paa Parkettet,
og Manden jeg ikke ser.-----------Med et føler alle sig lettet:
Det ringer til Frikvartet!
Peter Thorsen.
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En Sommerferierejse
Kiel - Düsternbrook - Preetz - Pløn.

Næste Dag gik vi straks om Mor
genen ud i Byen, langs Havnen for
bi Slottet, der er meget højt og syn
ligt langt borte. Det beboes af Prins
Heinrich af Preussen. Videre gennem
Slotsparken hvor der findes et Min
desmærke for de i den fransk-lyske
Krig faldne Soldater. Midt i Parken
staar en mægtig Rytterstatue af Kej
ser Vilhelm den 1ste. Paa Fodstykket
to Hovedfigurer, der forestiller Hol
sten og Slesvig. Ved den anden Ende
af Parken ligger Universitetet. Videre
ud af Dysternbrook forbi Marine
Akademiet og ud til en lille Skov.
Der er smukt langs Havnen, des
værre var Luften diset, saa Udsigten
over Fjorden blev hæmmet deraf.
Vi var paa Kryds og Tværs gen
nem Byen, og gik derpaa tilbage til
Hotelllet, besteg vore Cykler og cyk
lede ned ad en Gade, der hedder
Sophienblatt; den deler sig i Lübec
ker- og Hamburger Chausse, og hvor
de to støder sammen, staar en gam
mel høj Milepæl med Frederik c.en
6tes Navnetræk. — Vi drog ad Lübecker-Chausse, da vi vilde til Preetz
og Plön; thi Vinden var ikke gunstig
tor en Tur til Hamburg, den var nem
lig gaaet om i Vest. Vejen fra Kiel
til Preetz er paa hele Strækningen
belagt med Mosaikbelægning, anta
gelig for de mange Automobilers
Skyld; thi der susede den ene forbi
os efter den anden i begge Retninger,
og da de baade støver ganske frygte
ligt og slider paa Vejene, er det meget
fornuftigt gjort af Tyskerne; mon vi
andre snart bliver lige saa kloge ? —
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I det hele taget er deres Sager i
Orden hernede. Blot for at nævne
een Ting, deres Vejvisere, paa hvilke
der staar ikke alene, hvor hen den
fører, men ogsaa alle de Byer den
gaar igennem, og hvormange Kilometer
der er til hver af dem, og det er en
herlig Ting for os Cyklister. Jeg
kender nemlig saa godt dettehjemmfra
at komme til en Korsvej, ingen Vej
viser — af Cyklen og hen til det
nærmeste Hus for at faa Vejen at
vide ; man cykler en Fjerdingvej, atter
deler Vejen sig, atter maa man af,
og saadan gaar det i en Uendelighed.
Undskyld denne lille Afstikker. —
Vejen til Preetz frembød mange
smukke Partier, idet den gik gennem
den skønne Dal, i hvilken den lille
Flod Schwentme har sit Løb. Preetz
er en snurrig, gammel Flække med
gamle holstenske Huse, røde med grøn
målet Bindingsværk og Gavlene ud
mod Gaden, og de fleste med grønne
Planter opad, undertiden over hele
Taget med. Vi spiste til Middag i en
saadan gammel Gaard, der var
omdannet til Hotel. Efter at have
hvilet der en Times Tid, cyklede vi
videre til Plön ad en udmærket Vej.
Halvvejs til Plön ved en Korsvej ligger
der et smukt lille Kapel, der hører
til Godset Sophienhof. Det er aabent,
saa enhver kan gaa derind og hvile
sig eller holde Andagt, alt efter hvers
Behov.
Indvendig er det smukt.
Baade Prædikestol, Orgel og Alter er
udskaaret Træarbtjde, og alle Vin
duerne er forsynede med Glasmalerier.
Foran Alteret staar en Marmorengel,
holdende en Skaal, som Døbefont.
Belysningen er dæmpet og velgørende,
naar man kommer fra den solbeskin
nede Landevej.
Rp.
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Spejder-Kritiken.
Til „En Ven af Spejderbevægelsen.“
Det har glædet Spejderne at se, at
vi har en Ven, der følger os med
Interesse, og der er blot et Par Punkter
i Deres Artikel, som jeg vil til’ade
mig at rette. For det første er vor
nuværende Fører ikke Hr. Iversen,
men Hr. Skolebestyrer la Cour. For
det andet maa jeg gøre Dem opmærk
som paa, at De forveksler Lyngby
Division med Lyngby Trop. Lyngby
Trop bestaar af 16 Spejdere, medens
Lyngby Division er en Samling af 10
forskellige Spejdertropper. For det
tredie kan den i „Vort Blad“ udtalte
Dadel af Øvelsen ved Nærum Kost
skole den 8. December 1912 ikke
ramme Lyngby Trop, da den paa
Grund af Skarlagensfeberepidemien i
Byen aldeles ikke deltog i den omtalte
Øvelse, saa det altsaa maa bero paa
en Misforstaaelse. Naturligvis maa vi
indrømme, at vi til Tider har ført en
ret uregelmæssig Tilværelse paa
Grund af vekslende Tropsførere. Dog
skulde vi nu være ude over den
Vanskelighed, og vi haaber, at vi i
Fremtiden kan arbejde under rolige
og trygge Forhold.
Poul Asmussen,
Patruljefører.
*
*
*
Vi har vist ovenstaaende Indlæg
til »En Ven af Spejderbevægelsen“,
som indrømmer, at han ganske vist
har fejlet paa nogle rent formelle
Omraader, men tillige hævder Ved
kommende, at Poul Asmussen jo selv
indrømmer, at Lyngby-Spejderne „har
ført en ret uregelmæssig Tilværelse“.
Den første Indsender tror — efter
Patruljeførerens Svar — nu fuldt og
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fäst paa, at den Orden og Regel
mæssighed, der er den vigtigste Be
tingelse for Udbyttet af Spejderspor
ten, for Fremtiden vil blive indført
ogsaa hos Lyngby-Troppen.
Hermed betragter vi dette Ord
skifte for endt.
Red.

En Opfordring.
Jeg vil gerne her i „Vort Blad“ have
Lov til at minde de heldige, der er
undsluppet Skarlagensfeberen, om hvil
ken Glæde, de kan berede deres min
dre heldige, sengeliggende Kammera
ter ved at sende illustrerede Blade,
Tidsskrifter, gode Bøger osv. til dem.
1 maa huske, at Tiden meget let falder
een lang paa Hospitalet, gør derfor
hvad I kan for at forkorte de 10 Uger
for dem, og send af og til Patienter
ne en Hilsen, det gør altid godt at vi
de, at der er nogen som tænker paa
een.
R. 7.

Enquete.
Bør et Skoleblad bringe uden- og
indenrigske politiske Oversigter ?
I vort Program lovede vi at frem
komme med Enqueter o. m. a., som
kunde fornøje vore Læsere. Vi har
allerede haft en, som faldt meget
heldigt ud; naar vi fortsætter med
ovennævnte Spørgsmaal, er det dog
ikke nær saa meget for at forfølge
Heldet, som af rent praktiske Grunde.
Redaktionen vil nemlig meget gerne

VORT BLAD.
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høre Læsernes Mening om dette
Problem. Besvarelserne bedes ind
sendt inden den 25. ds. De tre bed
ste bliver offentliggjorte i „Vort Blad“.
Redaktionen ser helst, at Indlæggene
forsynes med Navn ! Vi haaber at
faa mange og gode Besvarelser, 1 har
jo Tid nok til at skrive dem — des
værre,
Red

Elever fra 1ste Mellemklasse og
opefter, som endnu ikke har faaet
deres ,,Ferie“-Opgaver, kan afhente
dem paa Skolen hver Formiddag.

*

*

*

Haardførhed udvises i denne. Tid
af Hr. cand. Bo og Sven Klausen, der er
paa Fodtur i Sønderjylland ! Det maa
være en kold Fornøjelse.

*

*

*

Endnu da Redaktionen sluttede, var
det umuligt blot nogenlunde nøjagtigt
at sige, naar Skolen igen aabner.
En Læge erklærer dog over for os,
at Epidemien nærmest maa siges at
være i aftagende.

*

*

Frk. Bettenhaus har
faaet Skarlagensfeber.

*

*

*
i

Fredags

*

Vi minder om at Løsningen paa vor
Præmieopgave skal være indsendt in
den den 25 ds. Løsningerne bedes
afleveret hos Asgeir Gudmundsson,
Hovedgaden 44.

1. Aarg.

5te Klasse i St. Dominicus Skolen.
Hvilken forvoven Haand, der havde
udført denne Streg, varet Mysterium,
men Forandringen var kun altfor til
strækkelig til at gøre Notitsen mor
som, selvfølgelig særlig for Drengene
fra 5te-----------„Jeg ønsker en dygtig »Bydreng«;
„Haletudser“ og „Marsvin* skal ikke
gøre sig nogen Ulejlighed. Horace
Wraysford. 5te Klasse“.
«Bravo Horatius», sagde Richetts,
«den som han antager, kalder jeg
for heldig!“ tilføjede han, idet han
vendte sig imod en Gruppe smaa
Drenge, som stod nær derved. „Han
vil regne jeres Opgaver og se jeres
Stil igennem. Aa — men nu ser jeg
først, at I alle enten er „Haletudser“
eller «Marsvin» I Men jeg skulde nu
fortælle, at «Haletudser» og «Mar
svin» var de to Underklassefor
eninger, disse «Klubber», hvis Hem
meligheder kun kendtes af Medlem
merne, men som ikke blev betragtede
med venlige Øjne af de ældre Elever.
Opslagstavlen indeholdt to Bekendt
gørelset endnu. «Cricket-Meddelelse.
Kampen 6te Klasse imod den øvrige
Skole vil blive udkæmpet den 1ste i
næste Maaned.»
«5te Klasse vil i Eftermiddag af
holde et Privatmøde for at diskutere
et vigtigt Spørgsmaal»------ - —
De unge Herrer fra 5te Klasse i
St. Dominicus havde overfor deres
Overordnede i 6te en Følelse, der
paa nogle Maader lignede Jalousi.
Maaske er St. Dominicus ikke den
eneste Skole, hvor en saadan Følelse
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har været til Stede, men i det Tids
rum jeg vil fortælle om, var den sær
lig fremtrædende her. Ikke saaledes
at forstaa at de to Klasser var i Krig
med hinanden, saa slemt var det nu
heller ikke, men 5te var altfor nær
ved Heltene i den øverste Klasse til,
at de kunde underkaste sig deres
Autoritet, dertil kom yderligere af 5te
netop nu talte en eller to af de dyg
tigste Drenge i St. Dominicus Skolen
og — hvad der var af større Betyd
ning— mellem 5te Kl.s Drenge var ikke
saa faa af de bedste Cricketspillere,
Boksere, Fodboldspillere og Løbere
i Skolen, og med disse Fordele i
Ryggen, var det es Popularitet stor.
Henved 20 af disse Drenge var
KI. 420 forsamlede for at forhandle om
den omtalte «private og vigtige Sag»,
og Læseren maa lade mig forestille
et Par af dem.
(Fortsættes.)
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Vi anmoder vore Abonnen
ter om at købe hos de Handlende, der averterer i „Vort
Blad''

Glas-, Porcelæn-,

ampe-AUdstyrsforretning.
Carl Qodtfredsen.
Jernbanevej 10.

Tlf 175.

Inger Diflevsens Bogbinderi & Papirhandel
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------

(Lige ved Siden af Realskolen)
Salmebøger!

Prospektkort!

Lj Lonskningskort!

Tandlæge

Anders Hansen,

Frk. M, Fanerholt.

Slagterforretning,

Telf. 346.
Hovedgaden? 6.

anbefaler sig med 1ste Klasses
Varer til absolut billigste Priser.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Telefon 310.

Hovedgaden 74,

Emil Clausen,mat,Fotograf,
Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. =' Emvire Visit,
2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.
C. Klestrup, Urmager og Guldsmed.

Telf. 337.
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Rafns Skotøjsmagasin ■ -- .. =
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de
bedste danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler. Prima Mili
tærstøvler. Ballet-, Danse-, Gymnastik- og Sportssko meget billigt.

QV

Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damest. fra 8,50. Ekstra Saaler under Skolefodtøj,
kun Haandarbejde.
Reparationer hurtigt og solidt.

Hovedgaden 52.

Tlf. Lyngby 17.

Drik kun

Metal

E, Chr. Dahis

anbefaler sig med de
bedste Kvaliteter i Sæ
ber, Parfumer osv.

Annoncerne bedes læste.

Det er den bedste!

Hovedgaden 15.

36, Hovedgaden 36.

Tlf. 192.

Det stærkeste

Ly# SM8TiomtnM

Kongens Lyngby

Skoletøj

Telef. 212.

til Drenge og Piger

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

Ærbødigst

Skræder C. Frederiksen.

faar De hos

Edv. Larsen.

Kranse«
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26.

Telf. 179.

R. W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Vi anbefaler os med

Cigarer, Cigaretter, Piber og
Tobakker.
Stort Udvalg i Stokke.

Cigarforretningen, Hovedgaden 27.

Carl Andersen.

Lyngbj CmMrelommiiig,
Hovedgaden 20,

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

Petrea Kjærgaard.

Læg Mærke til:
Her kan alle blive klædt paa
fra Top til Taa. 1. Kl.s Skræderi
fra eget Værksted.

H. C. Andersen,

Tøjhuset,

Hovedgaden 15, Lyngby.

I flmmpknivp Dolke, Jagtknive, elektr. Lommelamper, Cigarlamper,
LulllillCKUlIvj smaa Elektromotorer, Skøjter (ogsaa Rulleskøjter), Kælke,
Fodbolde, Kætschere, Spejderudstyr, Luftbøsser, Salonbøsser, Jagt
bøsser, Revolvere, Pistoler (ogsaa Hundepistoler) samt næsten alle
Slags Patroner. — Lager af Tegninger og Materiale til Flyvemaskinmodeller.
Ferd. S. Bahnsen, St. Kongensgade 46.

Køb hos vore Annoncerende.

Java Kaffe
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Almanakker og Kalendere.
Lommeregnskabsbøger og Dagbøger.
Skolerekvisitter og Skolemateriel.
Brugte Frimærker.
Jeg har det største Udvalg her i Lyngby, saavel at danske som uden
landske Frimærker og sælger dem 33 % under Katalogprisen.

Frimærkealbum i stort Udvalg.

Knud Henriksen,

Bog= og Papirhandel

Hovedgaden 26.

Telf. 57.

Den 15. Januar begyndte

mit store aarlige Udsalg.
En Masse l™a Manufakturvarer udsælges til meget nedsatte Priser.

NB. Bemærk Priserne i Vinduerne.

Johs. Petersen, Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby.

Klaverundervisning.

Vask og Strygning g
udføres.

Ingeboig Ussing - Villa Skrænten.

Søstrene Christiansen,

Jernbanevej 15,

■

I
I

JWCF-«!«;

ItrFmÄl,

Jernbanevej 1.

Tlf. 166.

i Drenge klædninger

Elegant Frisering, Ansiglsbade.

Elektrisk Haartørring.
1. Kl. Haararbejde.

Billigste Priser.

i
i
I

og Skoleslag

af Crome & Goldscmidts
prima Klæde.
Ludvig Martensen.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Musikkonservatorium.

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

Klavér, Violin, *91
89“ Violoncel, Sang.

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis
Artikler for Kunstmalere.

Enetimer, Fællestimer, Kursus.

Alt til Københavns Priser.

JEKÄBAÄEVEJ 3.

A. R. Andersen,

Frk. Gerda Petersens

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

