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VORT BLAD
U tv-—tir—

Organ for
jl Lyngby højere Almenskole.

Nr. 15. Lørdag d. 1. Februar 1913. 1. Aarg.

Et Besøg i Oxford.
il

Af Frk. Marie Hansen.

Man taler om Oxford Universitet; 
men der er ikke i Oxford nogen 
Bygning, som bærer dette Navn. Vi 
taler om Københavns Universitet og 
tænker derved paa den store graa 
Bygning overfor Frue Kirke, Bygnin
gen med sine Auditorier, hvor Fore
læsningerne holdes, og hvor Eksami
nerne foregaar. Men den tilsvarende 
Bygning i Oxford hedder The Exami
nation Schools. Navnet fortæller os, 
hvad her foregaar. Her findes en 
prægtig Forhal, hvorfra Gange og 
Trapper fører til begge Sider. Mar
mortrapper, paa Afsatserne prydede 
med Søjler, bærende Buster af be
rømte Mænd, fører op til 1. Sal, 
hvor de store Læsesale findes. .Her 
flokkes i Studietiden, fra Oktober til 
Slutningen af Juni, de unge Mænd, 
der forbereder sig til en Gang at 
modtage Embeder hjemme i Gammel- 
England eller i en eller anden af 
dets fjerne Kolonier. Og disse unge 

Studenter bor saa — for største De
len — i de gamle berømte „Colle
ges“ rundt om i Byen. Det er me
get dyrt at bo her, hvorfor adskillige 
foretrækker at bo privat hos Fami
lier i Byen. Adskillige af disse Col
leges er meget gamle ; nogle stam
mer fra det 15. og 16. Aarhundrede. 
Mange af dem har fra Begyndelsen 
af næppe været meget rummelige, 
men er blevet det ved Tilbygninger 
og Udvidelser. Der er visse Hoved
træk i Arkitekturen, som man gen
finder ved alle Colleges, de ældre 
saa vel som de yngre. De er altid- 
opført omkring en firkantet Gaards- 
plads — The Quadrangle —, har 2 
eller 3 Etager, foroven afsluttet paa 
en eller ånden pyntelig Maade med 
Takker eller Spidser eller med imi
terede „Skydeskaar“. I et Hjørne i 
The Quadrangle ligger et Kapel, 
bygget i Fortsættelse af en af de 4 
Fløje. Alle de College-Bygninger, 
jeg saa, var af en graa Farve — 
det er jo Tegn paa Ælde — og 
overordentlig godt vedligeholdt. For 
at oplive de graa Flader, der maaske 
ellers kunde gøre et trist Indtryk, var 
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Murene mange Steder overvokset 
med Vedbend og langs med Sokke
len af Bygningerne, strakte der sig 
smukke Blomster-Rabatter, der nu i 
Højsommeren straalede i de livligste 
Farver; Pelargonier og hvid og gul 
Okseøje, Fuksier, Valmuer og Rid
dersporer, saa man alle Vegne. 1 
Midten af College-Gaarden fandtes 
altid en Græsplæne, i Almindelighed 
firkantet, med en gruslagt Gang om
kring. De engelske Græsplæner er 

jo berømte, de sammenlignes med 
Fløjl eller et Tæppe, og det er en 
Betegnelse, som stemmer godt med 
deres Udseende. Moget saa tæt og 
jævnt og blødt i Retning af Græs
plæne har jeg . aldrig set. Men de 
var ogsaa kun til at se paa; ingen 
uden Gartneren eller Havemanden 
satte der nogen Sinde sin Fod. Jeg 
har set dem gaa der inde og med en 
Havesaks omhyggelig afklippe de 
Græsstraa, der havde naaet en ikke 
tilladt Højde. Engang, af Uvidenhed 
eller ved en Fejltagelse, vilde jeg 
skraa over en saadan „lawn“, men 
jeg fik en høflig Anmodning om, at 
jeg havde at holde mig til Gangen 
— og det gjorde jeg saa altid siden. 
De Rum i College-Bygningerne, hvor 
de unge studerende bor, fik jeg ikke 
Lejlighed til at se, men derimod saa 
jeg i et af dem, Christ Church-Col
lege, den store „dining hall“, der er 
115 Fod lang, 4(£ Fod bred og 50 
Fod høj. Det er den største'Hal i 
England, næst efter Westminster Hall 
i London. Det høje, halvt hvælvede 
Loft er af udskaaret Egetræ, Lyset 
falder md igennem store Buevinduer 
med pragtfulde Glasmalerier; Væg
pladsen under disse Vinduer dækkes 
af Malerier, udførte af Englands mest 

ter af Mænd, som er udgaaet fra 
dette College, og som senere har 
vundet et Navn, kendt og æret i 
deres Fædreland, ja, for nogles Ved
kommende over hele Verden. Her 
har færdedes, i deres Studieaar, blandt 
mange andre, Gladstone og Salisbury. 
3 Rækker af Borde, omgivet paa 
begge Sider af Bænke uden Rygstød, 
strækker sig ned gennem Hallen; 
det er Studenternes Pladser under 
Maalliderne. I den ene Ende af 
Hallen, i hele dens Bredde, er der 
en Slags Forhøjning, hvorpaa der er 
anbragt Bord og Stole, det er for 
Professorerne. Christ Church Dining 
Hall, som er hele Titlen paa dette 
store Rum, er opført for ftere Aar- 
hundreder siden. Her blev afholdt 
Festmaaltider for Henrik den 8., 
og her blev op'ørt Skuespil for 
Dronning Elisabeth og nogle af hen
des Efterfølgere. Stilheden i det 
store Rum, og alle Omgivelserne dra
ger ens Sind bort fra Øjeblikket 
tilbage til svundne Tider.

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

Vor Enquete.
Vi bringer i dette Nummer Peter Thorsens 

og Henry Ludvigsens Besvarelser.

Efter min’Mening bør et Skoleblad 
absolut ikke indeholde bemeldte Ar

berømte Kunstnere. Det er Portræt- tikler, og af følgende Grunde:
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1. Hvis Skolebladene optager disse 
Emner til Behandling, vil det til 
Dels bevirke, at Elevernes In
teresse for Dagbladene stærkt 
vil mindskes, noget der nødigt 
maa ske, thi intet kan være saa 
gavnligt og udviklende som at 
følge med i det, der foregaar 
omkring een, og da et Skoleblad 
umuligt kan træde i Stedet for 
et Dagblad med dets Alsidighed, 
maa vi efter min Mening hellere 
lade dette Felt ligge, saa meget 
desto mere som

2. det jo ikke er alle Skolers Ele
ver, der interesserer sig for Po
litik; først i IV. Mellemklasse be
gynder denne Interesse atvaagne; 
bør man ikke ogsaa tage Hen
syn til det?

3. Jeg synes allermindst at „Vort 
Blad“ skulde befatte sig med 
uden- og indenrigspolitiske Over
sigter, disse kan jo blive drøftede 
i vor udmærkede Diskussions
klub.

4. Sidst, men ikke mindst, vil det 
altid være vanskeligt al finde een. 
der paa en tilfredsstillende 
Maade kan yde virkelig gode 
Bidrag paa dette Omraade.

Peter Thorsen.

Endskønt mange hylder den An
skuelse, at et Skoleblad bør inde
holde politiske Oversigter, tror jeg 
dog, at endnu flere vil holde med 
mig i, at det modsatte bør være Til
fældet. Min væsentligste Grund til 
denne Anskuelse er, at da et Skole
blad jo er til saavel for de yngre 
Elever, der jo sjældent er interesse
rede i Politik, som for de ældre, 
mere interesserede, bør det absolut 

ikke indeholde politiske Oversigter; 
og dersom flere af de ældre Elever 
ønsker at give deres Mening til 
Kende, skal det ikke være i deres 
Skoleblad, men de bør danne en 
Diskussionsklub. Nogle mener maa- 
ske at kunne lære de yngre Elever 
lidt i denne Retning og siger, at det 
kan de jo ingen Skade have af, 
men efter min Mening bør man i et 
Skoleblad kun have: Skildringer fra 
Skolelivet, Smaahistorier, til Tider en 
fortsat Historie og af og til nogle 
Vittigheder samt Meddelelser fra 
Skolen. Mon ikke de fleste mener 
det samme ?

Henry Ludvigsen,

Hvem har 
Skarlagensfeber?

Vi bringer her en Fortegnelse over 
de af vore Kammerater, der indtil 
Mandag den 2. ds. var blevet an
grebet af „den røde Epidemi“, som 
Sygdommen benævnes i Hovedstads
bladene, idet de overdriver grueligt 
paa alle Punkter. Men slemt er det 
ganske vist, det kan ingen nægte.

Over 300 er til Dato faldet som 
Ofre for denne .røde Fare", og af 
disse Ofre tælles dog kun ca. 20 
mellem Lyngby højere Almenskoles 
Elever. Listen, vi bringer, indehol
der ikke alle 20, dels fordi vort 
Kendskab til Eleverne ikke spænder 
tilstrækkeligt vidt, dels fordi det i 
disse Trængselens Tider er meget 
vanskeligt at komme i Forbindelse 
med Folk, der véd fyldestgørende 
Besked ; og sidst, men ikke mindst, 
fordi Listerne over de syge er util
gængelige, selv for „the gentlemen 
of the press“.
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Gymnasiet: Karen Stub.
Realklassen: Ingen.
IV. Mellemklasse: Tove Rasmussen.
III. — Povl Rasmussen, 

Ellen la Cour.
II. — Elisabeth Jørgen

sen.
I. — Agda Martensen,

Else og Edith 01- 
rik.

5. Underklasse: Oplysninger mangler.
4. — Aage Hviid, Poul la

Cour.
3. — Vilhelm la Cour.
2. — Alfred Bendix Niel

sen, Ingeborg Ben
dix-Nielsen, Otto Pe
tersen.

Saa langt strækker vor Kundskab 
sig. Yderligere Oplysninger følger.

Vi anmoder vore Abonnen^ 
ter om at købe hos de Hand= 
lende, der averterer i „Vort 
Blad"

Til vore Spejdere!

Er en af Spejdernes Hovedbud ikke 
det, at de skal gøre Nytte, hvor de 
kan? I bekræftende Tilfælde vilde 
det være rart, om de muligvis om 
Søndagen kunde gøre Tjeneste som 
Ordenshaandhævere ved Kælkningen 
oppe i Skoven. 1 ce to Timer, da 
Trængselen er værst, gaar det 
ofte til paa den vildeste Maade. Her 
var en Opgave for dem.

Redaktionen.

Præmieopgaven.
Løsningen paa vor Præmieopgave 

var:
Fugle — Ugle.

Vi modtog fire rigtige Løsninger, 
nemlig fra Thomas Franks, Anna 
Thorsen, Gerhardt Lemche og Erik 
Mortensen. Ved Lodtrækning tilfaldt 
Præmien — den verdensberømte Ro
man „Fangen paa Zenda“ — sidst
nævnte.

Vi haaber, at den lykkelige Vinder 
maa faa Fornøjelse af Pragtværket. 
Til Lykke med det 1

Red.

De første Skarlagensfeberpatienter 
er i disse Dage blevet udskrevet.

Isen paa Lille-Lyngby Sø er nu 
sikker.

* *

Man har fra flere Sider spurgt os, 
om der ikke senere er kommet noget 
Gensvar fra „Aaret rundt“. Nej — 
det er der ikke, og Tavshed er sikkert 
ogsaa den Maade, hvorpaa vor Ven 
Lehmann billigst slipper fra sin dumme 
Streg, det maa — paa Trods af alt — 
vor noget uheldige Kollega have 
indset.

* * *

Søndag d. 26. ds. løb Hr. Olsen 
fra Hillerød til Lyngby paa 3 Timer, 
— vel at mærke paa Ski.
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3 Timer— indbefattet Kaffedrikning 
i Rudersdal Kro — mon det ikke er' 
en hel pæn Præstation ?

* * *

** *

Rosinen.
Læreren: Sig mig Poul, kommer Jens 

i Skole i Dag, eller er han 
syg endnu ?

Poul: Jeg ved skam ikke Hr. Lærer, 
men vi maa haabe det bedste.

Vi tillader os, sammen med næste 
Nummer, at opkræve Abonnements
penge for Januar Kvartal.

* * *

To fhv. Elever, der gør deres gamle 
Skole Ære, er Hr. Christian Høgsted 
— Præliminæreksamen med Ud
mærkelse her fra Skolen —, og Hr. 
Christian Rasmussen, der ogsaa har 
Præliminæreksamen med Udm. herfra. 
Begge d’Hrr. har i Januar været oppe 
til den polytekniske Afgangseksamen, 
og begge bestod med 1ste Karakter, 
kun faa Points fra Udmærkelse. Hr. 
Høgsted og Hr. Rasmussen blev begge 
Nr. 1 indenfor hver sit Fag (hen
holdsvis Maskin- og Bygningsfaget). 
Vi ønsker de unge Kandidater hjer
telig til Lykke 1

Har I hørt, at nogle af de mandlige 
— ikke at forveksle med mandige — 
Gymnasiaster er blevet angrebet af 
et lettere Tilfælde af Vanvid, og at 
Aarsagenskal være et for dybtgaaende 
Studium af den latinske Grammatik?

5te Klasse i St. Dominicus Skolen.
Den smukke Dreng paa 16 med 

det godmodige Udseende, han som 
sidder paa Stolen midt paa Gulvet 
bidende i en Pen, er den agtværdige 
Horace Wraysford, han, som søger en 
Oppasser. W. er en af de dygtigste 
«all-round men« i 5te, ja — maaske i 
hele Skolen. Han er selvskrevet 
Medlem paa det Crickethold, der skal 
spille imod Grevskabet., selvskrevet 
til at vinde 1 mile Løbet osv., og 
det er slet ikke usandsynligt, at han 
tager Nightingale-Stipendiet hjem til 
næste Efteraar, endskønt der ogsaa 
er en fra 6te, der har indstillet sig.

Ja, man siger endogsaa, at han 
vilde være fuldstændig sikker paa 
den Ære, hvis hans Ven og Rival, 
Oliver Greenfield, som staar der læ
net imod Væggen, ikke ogsaa havde 
indtegnet sig. Greenfield er ikke 
nær saa brilliant en Fyr som hans 
Ven.

Han er roligere og mere højtidelig, 
og nogle siger egenkærlig, i et hvert 
Tilfælde er han ikke den mest 
populære Dreng i St. Dominicus, men 
Wraysford gaar med ham gennem 
tykt og tyndt. Den grimme Yngling 
dér er Braddy, Tyrannen, „Mar
svinenes“ SkJæk, og Klassens Synde
buk. Sidst men ikke mindst (for vi 
behøver vel ikke igen at forestille 
d’Hrr. Ricketts og Bullinger eller 
præsentere Simon, Klassens Fuks, 
for Læseren) er Hr. Anthony Pembury 
den Dreng, der nu stiger op paa en 
Stol ved to Kammeraters Hjælp.
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Anthony er lam, men dog er han en 
af de mest frygtede Drenge i St. 
Dominicus. Hans Fader er nemlig 
Redaktør af Bladet „Stor Britanien“, 
og Sønnen synes at have arvet 
Faderens Evne til at kunne sige 
Vittig- og Ondskabsfuldheder; han 
kan gøre Nar! Det er ham som har 

sammekaldt Hl dette Møde, og dets 
Formaal er han nu ved at forklare. 
„Jeg ønsker at høre jeres Mening om 
een af mine Planer. I kender alle „6te 
Klasses Blad“. „Ganske rigtigt“ siger 
Ricketts, „det er noget frygteligt 
Skidt. (Fortsættes).

Harald Børgesen ।
(Olaf Barfoed).

Frederiksberggade 28. Kbhvn.
Telf. Central 689.

Skøjter,
Ski,

Kælker, 
Sveaters, 

Huer, 
Vanter

—— i største Udvalg. —

I
 Glas-, Porcelæn-, 
ampe-å Udstyrsforretning.

Carl dodtfredsen.
Tlf 175. Jernbanevej 10.

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

(Lige ved Siden af Realskolen )
Salmebøger I Prospektkort! Lykønskningskort!

Tandlæge
Frk, M. Fauerholt,

Telf. 346.
Hovedgaden 7 6.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Anders Hansen, 
Slagterforretning, 

Hovedgaden 74, 
anbefaler sig med 1ste Klasses 
Varer til absolut billigste Priser.

Telefon 310.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. Øre pr. Dusin. = Empire Visit, 
mat, 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-, Gymnasiik- og Sportssko meget billigt. 
Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damest. fra 8,50. Ekstra Saaler under Skolefodtøj, 

kun Haandarbejde. 30“ Reparationer hurtigt og solidt. "Tøg

Hovedgaden 52- TIf. Lyngby 17.

An
no

nc
er

ne
 be

de
s læ

st
e.

Drik kun'
E. Chr, Dahis

Java Kaffe
Det er den bedste!

Hovedgaden 15.
Tlf. 192.

LyW Steer- 
Mulm

Hvis De vi! være tilfreds med Deres 
Klædning, saa gaa til Skræderforret- 
ningen. Hovedgaden 50. Flot Snif, god 
Pasning garanteres.

Ærbødigst
Skræder C. Frederiksen.

Det stærkeste

anbefaler sig med de 
bedste Kvaliteter i Sæ

ber, Parfumer osv.
86, H «vedgaden 36.

Kongens Lyngby

Telef. 212.

Edv. Larsen.

Kranse.
Altid eleganteste og fixeste Binderi.

Oscar Hamann,
Hovedgaden 26 Telf. 179.

Hovedgaden 20, 
anbefaler sig med Gamel Kaffe 
til 1,60 og 1,30. Medova The, 
Kiks, Bisquit, Konfekt og fin 
Chokolade.

Petrea Kjærgaard.

til

R.

Skoletøj
Drenge og Piger 
faar De hos

W. Rasmussen,
skraas for Kirken.

Vi anbefaler os med 
Cigarer, Cigaretter, Piber og 

Tobakker.
Stort Udvalg i Stokke. 

Cigarforretningen, Hovedgaden 27. 
Carl Andersen.

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.

Køb hos vore Annoncerende.

Lnmmn|niiVP D°lke> Jagtknive, elektr. Lommelamper, Cigarlamper, 
ulllllluMlIiCj 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 Flyvemaskin- 
modeller. Ferd. S. Bahnsen, St. Kongensgade 46.
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Status-Udsalg.
Søndag d. 8. Februar begynder mit aar lige Sta usudsalg ved hvilket 

bortsælges alle under Statusopgørelsen udrangerede Varer, som er letbeska- 
digede eller har vist sig mindre kurante. Særlig fremhæves :

Et lille Parti Lædervarer, Portemonnæer, Dametasker. En Del 
Æskepost, (Æsk- rne beskadigede). En Del Prospektkort, som sælges 
fra 1 Øre pr. Stk. Forsaavidt de til Udsalg fremlagde Varer strækker 
til vil Udsalget blive fortsat til 1. Marts.

Knud Henriksen,
Bog= og Papirhandel Hovedgaden 26. Telf. 57.

Den 15. Januar begyndte
mit store aarlige Udsalg.

En Masse lma Manufakturvarer udsælges til meget nedsatte Priser.
NB. Bemærk Priserne i Vinduerne.

Johs. Petersen, Vett & Wessels Udsalg,
Lyngby.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Vask og Strygning 
udføres. 

Søstrene Christiansen, 
Jernbanevej 15,

Diw-Frw-SilB,
Jernbanevej 1. Tlf. 1G6.

Elegant Frisering, Ansigtsbade.
Elektrisk Haartørring.
1. Kl. Haararbejde. Billigste Priser.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

A. R. Andersen, 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55. 
Tillavede Farver i alle Kulører. 

Fineste hurtigtørrende Gulvfernis 
Aptiklep Top Kunstmalepe. 

Alt til Københavns Priser.

Drenge=Klædninger 
og Skoleslag 

af Crome & Goldscmidts 
prima Klæde.

Ludvig Martensen.

Frk. Gerdrf Petersens 

Musikkonservatorium. 
Klavér, Violin, “gm 

ØV" Violoncel, Sang. 
Enetimer, Fællestimer, Kursus. 

JERNBANEVEJ 3.
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redigeret af Svend Thorsen. 

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


