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i VORT BLAD
U

Organ for
Lyngby højere Almenskole
Nr, 20.

Torsdag d. 1. Mai 1913.

Der var en Gang —
I gamle Dage — det vil sige for et
Par Aar siden — blev der Mudder i
Andedammen, naar vi nærmede os
Slutningen af Maj og Begyndelsen af
Juni ; og det der satte Sindene i de
forskellige Klasser i Bevægelse var den
store, aarlige Udflugt — populært kal
det „Skovtur“.
Hvor skal Turen gaa hen i Aar ?
Var det Stevns, Tidsvilde, Frederiks
borg, Roskilde, Sorø, Lund eller Kul
ien det gjaldt? Blev det en 1- eller
2-Dags Tur ? Hvem skal være Klas
sens Fører ? — Ja, saaledes taarnede
det ene Spørgsmaal sig op efter det
andet, og alle blev de diskusterede
med en enestaaende Interesse,
Og hvor naturligt! Alle havde i
det smukke Vejr Lyst til at se sig om,
til sammen med Kammeraterne at til
bringe et Par Dage ' en eller anden
naturskøn cg ejendom te ' L
Og
for hver Tu. vat man ‘ s-.m/ Minde
rigere.
Men saa før 2 Aar side1 : l.;v der
pludselig sat en Stopu r f . lUBig-
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heden. Ved et Lærermøde blev det
besluttet, at Skolen for Eftertiden kun
skulde afholde en samlet Skovtur —
over Klasseskovturene slog man en
stor, sort Streg, og dermed forsvandt
en af Skolelivets bedste og mest sunde
Fornøjelser.
Selvfølgelig er vi ikke saa naive at
tro, at et saadant Skridt foretoges uden
□runde, men mon disse Grunde ret
betænkt er tilstrækkelige? Betingel
sen, for at en Skovtur eller Udflugt
skal blive god og vellykket, er den, at
alle Deltagerne more sig ; men hvor
dan i Alverden skal de ældre Elever
kunde more sig virkelig ved en Tur
til Frederiksdal, Farum og lignende
Steder? Selvfølgelig kan det være
meget morsomt at den samlede Skole
foretager en lille Fællesudflugt, hvor
man sammen kan tilbringe en rar og
fornøjelig Dag, — men hvad er det
mod det andet ?
Nej, maa vi saa bede om den gamle
Oiùnirig, og derfor henstiller vi i al
Ærh : >h ’d til rette Vedkommende at
ov-rv j. Spørgsinaalet. Og til denne
H . 'kling slu'ter sig den ganske
Sk. ■!;. !
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Vor Tids Helte.

Grev Zeppelin.

Enhver Tid har sine Helte, og en
hver Tid synes, at netop dens er de
største, der har været. Hvorfor skul
de vi saa gøre Brud paa Reglen ?
Synes vi maaske, at f. Eks. det 18de
Aarhundredes boglærde kan maale
sig med vor Tids Helte — Aviatikerne?
Nej, — og med god Grund ! Thi
»Luftens Mænd« har overvundet Op
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gaver, hvis Løsning man for blot 25
Aar siden vilde have forsvoret ; og
ikke blot ved sindrig Tænkning, ak
nej — enhver ved kun altfor godt,
at Vejen frem til Luftens Erobring
gik og gaar hen over hundrede af
unge Mænds Lig.
Pladsen tillader os desværre ikke
at gaa ind paa Enkeltheder, Menin
gen med c’enne Artikel er kun den,
at skabe interesse for Flyvningens
Historie og Mænd, baade for dem, der
naaede frem til de store Resultater
og endda beholdt Livet, og for dem,
der allerede mistede det tidligt i
Kampen for Ære og Menneskemag
tens Udvikling.
Der er jo allerede flere fortrinlige
Værker om debe interessante og lære
rige Emne, og hvis Du er blot en
lille Smule om Dig, kan Du let faa
fat i en saadan Bog og gennem den
lære Mænd som Zeppelin, Farman,
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Fot. Henry Ludvigsen.

Brødrene Wrigt, Bleriot og mange
andre at kende. Det er nok Uma
gen værd.
Observator.

Fodboldkampe.
Vi sejrer over „Øverød Boldklub“
(3-3) (3-0).

Fredag den 18. April havde vi ar
rangeret en Kamp med Øverød Bold
klub, og Resultatet blev, som det
skulde — vi sejrede med 6 Maal
mod 3. Kampen var absolut ikke
Velspillet, men for en stor Del Ba
nens Skyld — den var al, al for kort
og derfor kneb det svært, for vore
forwards at go-e sig gældende. Kam
pen viste bl. a., at forwards ikke
skyder godt nok ! Der er ingen
Grund til at fremhæve nogen enkelt,
det skulde da være Hr. E. Olsen,
r;, r var en ganske fortræffelig Domnær .

Premkriøjtna

*
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Under Klokken. „Sorgenfri”=„L- S. B.”.
Genrebillede fra Skolelivet.

En Kamp.

Der raabes og skriges i Skolens O a ard,
thi nu er det Frikvarter.
Den ene Elev i den anden flaar,
der er ingen der lystrer mer.

Omkring den 10. April var der et
usædvanligt Røre blandt Skolens Fod
boldinteresserede, og de er som bekent mange. Betegnende nok var
der hele 2 Generalforsamlinger paa
én Dag, — én eiter Skoletid, og én
senere hen paa Aftenen. Det, der
satte Sindene i Bevægelse, var et
Tilbud fra „Sorgenfri“ om at slaa de
to Klubber sammen, og man stillede
„L. S. B.“s Medlemmer ganske enestaaende Fordele i Udsigt, hvis de
to Klubbef kunde enes om en Sam
menslutning.
1 Mødet Kl. 2',2 indledte Svend
Thorsen med at anbefale Sammen
slutningen, idet han paapegede de
store Fordele, denne vilde medføre,
saasom en god Bane, Træner, Pokal
kampe o. s. V. ; men Stemningen var
nærmest imod de to Klubbers For
ening. Efter at Hr. Bo, Andreas
Nissen og Poul Asmussen havde haft
Ordet, vedtog man om Aftenen at
mødes med tre Repræsentanter for
„Sorgenfri“, nemlig d. Hrr. Bodenhoff, Holm og Groth, for med dem
at forhandle videre.-------------------Kl. 8 var ca. 30 Medlemmer til
Stede paa Afholdshjemmet.
Efter at Hr. Aagesen var valgt til
Dirigent, fik Hr. Bodenhoff Ordet og
anbefalede paa det varmeste Sam
menslutningen, senere havde „Sor
genfri1^ Formand Hr. Holm, Svend
Thorsen, Inspektør Jensen o. fl. a.
Ordet, og ved Afstemningen blev det
med 10 Stemmer mod 6 vedtaget,
at Sammenslutningen skulde ske. —
Der er kun Grund til at være tilfreds

To Drenge begynder al slaassaasmaat,
et Onløb hurtigt man ser ;
den ene en blodig Næse har faa’t
den anden hovererende 1er.
Nu kommer Skolens Inspektør
og bane sig Vej gennem Flokken ;
hans Øjne lyner og han udbry’r :
„Hør
han der ka’ gaa hen under Flokken D
Skrevet under Flokken cl.

anno domini 1913.

Henry Ludvigsen.

Forsvarsindsamlingen.
En Tak.
Forsvarsindsamlingen her i Skolen
er nu sluttet og Beløbet 96 Kr. 50
Øre er indsendt.
Vi bringer derfor vor hjærteligste
Tak til alle, der har assisteret ved
Indsamlingen og' til alle Bidrags
yderne !
Skulde nogen ønske at efterse
Regnskabet og den Kvittering, vi har
modtaget for det indsendte Beløb,
ligger det til Eftersyn hos Underteg
nede.
Paa Komiteens Vegne :
Henry Ludvigsen.
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med dette Skridt, de\ vil sikkert
bringe vore Spillere store Fordele.
Fodboldspiller.
Efter at ovenstaaende er indleveret,
blev ved en ekstraordinær General
forsamling i „Sorgenfri“ følgende
valgte til at repræsentere Juniorspil
lerne: Poul Asmussen og Hr. Assi
stent • Bodenhoff.
Som Juniorenes
Repræsentant i Matchkomitéen valg
tes Gustaf Frederiksen.
Red.

Idéens Mand.

Postmester Hollbøl, hvis Billede
staar over disse Linjer, er sikkert
den Dansker, der mest er værdig- til
den stolte Titel : „Idéens Mand“.
Gang paa Gang har han overrasket
Folk med sine enkle, men derfor
lige nyttebringende Idéer. Hans sid
ste Idé — den om Barnets Lykke
skilling — troede man til en Begyn
delse var stillet paa Skruer, men nu
viser det sig, at Salget gaar stry
gende, hvilket jo vil siges, at de
blindes trange Kaar mildnes bety
deligt.

Hvor godt hans Idéer har slaaet
an, ses bedst af ovenstaaende Bille
de, — dette prægtige Sanatoriam er
bygget for Julemærkets Penge.
Hollbøl er en Mand med Hjertet
paa rette Sted, en Mand der føler
med de smaa i Samfundet. Derfor :
„Hatten af for Postmesteren i Charlottenlund“.
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Afsked.
Hold Taare op at trille
og du min Zithar stille............

Vi har fra flere af vore Abonnen
ter modtaget Indsigelse mod den Op
fattelse af Pedell Jørgensens Virk
somhed her paa Skolen, som en af
vore Medarbejdere lagte for Dagen
i forrige Nummer af „V. B.“
Og
vi maa give dem Ret. Vi Elever
har kun haft Grund til at være glade
over Hr. Jørgensens Arbejde, ■ og
naar han en enkelt Gang har hand
let lidt anderledes, end vi syntes var
rigtigt, — ja, saa har det været efter
højere Ordre. Naar Jørgensen rej
ser — den 1ste Maj — folger alle
Elevernes Sympathi ham.
Vi vil
savne Hr. Jørgensen, men dette gæl
der i endnu højere Hr. Bo, som sidst
i denne Maaned skal ind og aftjene
sin Værnepligt som Gardist. Dog
har vi en Trøst, — Hr. Bo kommer
jo engang tilbage. Men i Mellem
tiden vil han blive savnet haardt.

Til „Vort Blads“ Abonnenter.
Lørdag den 10. Maj Kl. 8 pr. af
holder Abonnenterne en Generalfor
samling med følgende Dagsorden :
1. Redaktørens Beretning angaaende
Bladet i det forløbne Aar.
2. Forslag til Ændringer.
3. Valg af Redaktør eller Redaktører.
4. Valg af Forretningsfører.
5. Valg af faste Skribenter.
6. Valg af Annonceinspek or.
7. Eventuelt.
Kvitteringen for April Kvartal tjener
som Adgangskort. Mødestedet vil se
nere blive bekendtgjort.
Redaktionen.

Præmieopgaven.
Paa Opfordring fra flere af vore
Abonnenter udsatte vi Konkurencen om
vore Præmier 14 Dage yderligere. Da
dette skrives er Fristen altsaa endnu
ikke udløbet, saa Resultatet kan vi
ikke meddele, men en af de førstkom
mende Dage vil Præmietagernes Nav
ne blive opslaaet i vo'rt bekendte Re
daktionsvindue vis a vis Kastanietræet.

Søndag den 13. April var hans Ekselence Kultusminister Appel, der er
Thomas Francks Værge, til Stede her
paa Skolen ved det unge Menneskes
Konfirmation.
*

*

*

Sven Klausen ligger for Tiden syg
af Blindtarmsbetændelse paa Dr. Bsmanns Klinik.

*

*

*

Kampen mellem „Sorgenfiis“ Junior
hold og „Skovshoved Boldklub“ endte
med en Sejr for den sidste Klub (2—0).
Dermed er det givet at „Sorgenfri“ ikke
kan vinde Juniorenes Pokalturnering.
*

*

*

Diskussionsklubbens Generalforsam
ling afholdes paa samme Tid og Sted
som Bladets.
*

*

*
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4de Mellemkl. er meget flittig! Klas
sen havde i Tirsdags Prøveekiamen i
Matematik for 4de Gang.

*

*

*

1 værste Tilfælde maa Hr. Bo blive
i „Trøjen i 18-atten- Maaneder ! Den
er haard at gaa paa.
*

*

*7

Skoleidrætsstævnet i Vejle begynder
3. Pinsedag.
*

*

*

Da særlige Omstændigheder denne
Gang tvinger os til at udsende Bla
det nogle Dage før Tiden, naar vi
desværre ikke at faa Referatet af
Kampen mellem os og Nærum med.
I Stedet for anbefales det vore Læ
sere at gaa ud og se paa denne sik
kert spændende og velspillede Kamp,
som udkæmpes her i Lyngby.
*

*

*

Ved Valget i Diskussionsklubben
blev den konservative Kandidat, Carl
Herdahl, valgt med 11 Stemmer mod
6. Den radikale Kandidat var Svend
Thorsen.
*

Jjs

Har I hørt,

at »Vort Blad«s Forretningsfører
Asgeir Gudmundsson allerede har
tjent saa meget paa dette VerdensOrgan, at han har kunnet anskaffe
sig et Automobil(slag) ? — og
at Carl Herdahls lykkeligste Øje
blik i denne Jammerdal var det, hvori
han i Diskussionsklubben blev erklæ
ret for valgt ? — eller
at „Formanden for Foreningen til
Anskaffelse af Boldbaner til Skolerne“
har godkendt den ny Bane ?

1. Aarg

Banen kommer!
Kort Tid før Redaktionen sluttede,
bredte dette Rygte sig med Lynets
Fart : „Vi faar en Bane“. Til en Be
gyndelse vilde man jo ikke tro det ;
men da det (Rygtet) ikke blev mod
sagt fra højere Steder, maoite. vi jo
tro det, og senere hen paa Dagen
blev det bekræftet af Hr. Thyssen.
Følgelig stormede vi ud for at se
paa Grunden, som ligger ca. 5 Mi
nutters Gang fra Skolen — bag ved
Gasværket. Banen saa meget god
ud. Naar man foretager et Par min
dre Forandringer, kan kun faa Skoler
fremvise en bedre. Den eneste Fejl,
den har, er den, at den ligger tem
melig lavt ; men det maa vi selv
følgelig finde os i ; den er mildest
talt som et Paradis mod den gamle,
— ja, vi skammer os næsten ved at
bruge Betegnelsen „Bane“. Købet
er dog ikke gaaet i Stand endnu,
Grundejerforeningen har vist en Fin
ger med i Spillet, men der er to
Chancer mod én for, at alt er klap
pet og klart i Løbet af en Ugestid.
Følgerne
bliver vel nok temmelig vidtrækkende,
bl. a. forlyder det, at mange igen vil
melde sig ud af »Sorgenfri«, da vi
nu selv kommer i Besiddelse af de
Fordele, vi vandt ved at gaa ind i
denne Klub. Vi maa dog her paa
det bestemteste hævde, at alle Spil
lerne bliver, saa længe Turneringen
vedvarer og helst længere endnu.
Siden Banen er kommen, er der
større Chancer for at danne en selv
stændig Klub, men vi tror ikke, at
de er store nok !
Betænk jer godt,
hvad I end gør !

Emil Clausen,mat, Fotograf,
Frederiksberg^ 34. Øre pr. Dusin. = Empire Visit,
2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage far 9=7.
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En af de gode gamle,
Klasseskovture.
— Af Peter 1 horsen •—

Naar en Skoledreng er bleven saa
gammel, at han undser sig ved at
spille . med Knapper om Foraaret og
ikke mere bryder sig om Fællesskov
ture Hl Frederiksdal og Fiskebæk,
kort sagt, naar han staar i Begreb
rned at indtræde i den højvidenskabe
lige Mellemskoleklasse, — da er han
moden til Kiasseskovturene.
Kulien er efter Traditionen her
paa Skolen det sidste, det største,
det dristigste af alle de begærlige
Ønskers Mual. Saaledes er det nu,
og saaledes var det ogsaa for 3 Aar
siden, da den daværende 4de Mel
lemskoleklasse skulde have sin regle
mentere todages Skovtur. Kulien
blev enstemmigt vedtaget — af Ele
verne. Forældrene derimod vedtog
det ikke lige straks. Men da Klasse
læreren havde skrevet en halv Snes
beorligende, forklarende og forsva
rende Epistler til bekymrede Modre
og omsorgsfulde Fædre, begyndte
det at lysne fer de fleste. Slaget
blev fort til Ende, og Klassen vandt ;
— fire af vore Folk blev paa Val
pladsen, men Resten var til Gengæld
lutrede i Kampens Hede — det var
en udvalgt, lille Flok.
Paa den fastsatte Dag mødie 8
Drenge og 6 Piger i brilliant Fest
stemning og Sommertøj paa Lyngby
Banegaard. Tre fire Drenge var for

1. Aarg.

synede med Fløjter og én havde be
væbnet sig med en trivelig Marschtromme. Dette „Musikkorps“ blev
snart almindelig frygtet af hele Klas
sen, men herom senere. Toget kom.
Kupéerne blev stormede ; man delte
sig i smaa Kliker, —„Musikkorpset“
havde ikke svært ved at isolere sig!
Bagagen anbragtes i Nættehe —
klar til Afgang — forwards.
Rejsen op gennem Nordsjælland
forlob uden Togsammenstød og an
dre Uheld. Kl. 11 Vs ankom Toget
til Helsingørs stilfulde Banegaard, og
Klassen beærede Kronborg og Hol
ger Danske med en fransk Visit.
Derefter løste man Færgebilletter og
satte Kursen mod Sverrig —■ det for
jættede Land.
(Fortsættes.)

Vi anmoder vore Abonnent

ter om at købe hos de Hand

lende, der averterer i „ Vort
Blad“.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

