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VORT BLAD.
U Organ for Lyngby boj ere Almenskole.

Nr. 5. Lørdag d. 15. November 1913. 2. Aarg.

„Studenterdannelse“.
Der har jo i den senere Tid været 

talt en hel Del frem og tilbage om 
de moderne Studenter. Der er blevet 
sagt, at de mangler Dannelse, at de 
hverken kan stave, læse eller lære!! 
Vi vil her gengive, hvad nogle be
kendte Skolemænd har sagt imod 
dette ved et Lærermøde. Prof. Otto 
Jespersen sagde: »Den Opfattelse, at 
Studenterne ikke kan noget, beror 
paa et Bedrag. Man ser kun, at de 
ikke kan dette eller hint, som vi 
andre lærte, men man overser ganske 
alt det, de kan, og som vi ikke. Jeg 
anslaar, som Per Degn, min Latin til 
100 Daler, ja til 200, men de klas
siske Sprog kan, saaledes som Ver
den har udviklet sig, ikke genindsæt

tes som Herrer, og Tjenere egner 
de sig ikke til at være. Det 20. Aar- 

hundrede kan ikke gaa tilbage til 
det 19. Aarhundredes Skoleordning, 
lige saa lidt som vi kunde ønske at 
gaa tilbage til Deligencerne«. Under
visningsinspektør, Prof. Tuxen sagde 
bl. a.: „Vor Gymnasieskole hviler paa 
det Grundlag, at man vil tage Elev
ernes Interesse fangen, og de arbej
der ogsaa med større Lyst og Energi 
end før!" Prof. J. L. Heiberg sagde: 
»Det Par filologiske Studenter, vi har 
faaet til Universitetet, er saamænd 
lige saa gode som de tidligere«. Ind
lederen, Overlærer Bjerre, opgjorde 
som Resultat, at man er kommet 
hinanden noget nærmere. Der synes 
fra alle Sider at være Enighed om, 
at vore Studenter meget godt kan 
arbejde, og at de ikke helt mangler 
højere Dannelse!
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„Tilstandene“ o. s. v.

Vi har i Anledning af Digtet i sid
ste Numer modtaget følgende:

Stakkels lille Petermand!*}  
ikke megel hø ¡ner han!

*) Hr. Pttir Thorsen Forfatteren af Digtet 
i sidste Nummer af Vort Blai“.

Red.

Ser i Bladet han en Præst, 
synes det ham vældig Pest.

„Politiken“s fine Stil, 
smartness, hurtig som en Pil, 
er forsvundet, tænk en G angl 
Vejen for -»Vort Blad*  er trang!

Dog, fot en anden Melodi, 
Hr. Digter, bli’r den ikke fri! 
Det første gjaldt det haanlige Smil, 
dette er Skjold for den hvasse Pil:

Vil du være Krigsmajor, 
slaa for „Ungerne“ i Bord, 
pege paa de gamle Baner, 
holde højt de slidte Faner —

Kalde vældigt frem de kække, 
tordne løs mod disse ftække, 
husk da: Svunden er din Slægt! 
Fremmed Mønt har ogsaa Vægt!

Det gamle maa vige for det ny; 
vil ej det falde, faar det fly. — 
Fly da »hinaus ins weite Land*,  
og klag dig, Peter Spillemand!

K- Høgsted.

Diskussionsklubben.
Vort Blad.

I fonige Numer af „Vort Blad« 
læser man en Meddelelse fra Red
aktionen, hvori det bekendtgøres, at 

der er blevet valgt 2 Revisorer ved 
sidste Diskussionsklubmøde.

Nu er det, jeg gerne vil spørge, 
hvorledes «V. B.«s Anliggender kan 
ordnes i Diskussionsklubben, uden at 
Bladets Abonnenter i Forvejen er 
gjort opmærksomme paa Mødet, saa- 
ledes at de kan være til Stede og 
give deres Besyv med i Spørgsmaa- 
let, der har ikke saa lidt Interesse, 
saavel for Abonnenter som Annon
cører. Det forekommer mig, at der 
i d-nne Sag er vist en Del Hensyns
løshed fra Redaktørernes Side (jeg 
siger kun Redaktørerne, da de andre 
Redaktionsmedlemmer, har Poul As
mussen fortalt mig, heller ikke vidste 
noget om Valget af Revisorerne) mod 
Abonnenterne, for skønt en Del af 
disse er Medlemmer af Klubben, saa 
er det dog kun en Brøkdel af det 
samlede Abonnentantal, der har væiet 
med til at vælge Revisorerne.

„Klemme“.
Vi har overladt en af de valgte 

Revisorer at svare paa dette.
Red.

* * *
I Henhold til ovenstaaende Kunst

værk skal jeg tillade mig at give føl
gende Svar:

De ønsker at faa at vide, hvorledes 
„V. B.us Anliggender kan afgøres 
under et Møde i Diskussionsklubben. 
Jeg skal gøre mit Bedste for at til
fredsstille Dem.

Da Helge Knudsen fandt, at det 
var for kostbart at leje et Lokale 
ude i Byen, der var stort nok til at 
huse »V. B.«s 100 Medlemmer, og da 
han ikke kunde overkomme at gaa 
til hver enkelt Abonnent for at for
høre sig, om de var lige saa inter
esserede i Sagen, som De synes at 
være, greb han den gunstige Lejlig
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hed, der viste sig; dette, mente han, 
var den bedste Ordning, hvilket det 
i Virkeligheden ogsaa var; thi alle 
de 15 Medlemmer, der var til Stede 
den Aften, abonnerer paa »V. B.«. 
Men bevares — jeg skal gerne gaa 
af, hvis De ikke finder mig god nok 
som Revisor. De behøver kun at give 
Møde næite Diskussionsaften og fore- 
slaa en anden, maaske to, thi Asgeir 
Gudmundssen har sikkert heller intet 
imod at gaa af, hvis De heller ikke 
er tilfreds med ham.

Som sagt, mød til den Tid og fore- 
slaa selv to andre Revisorer, men tag 
Dem i Agt, at De ikke rager Dem i 
en fæl „Klemme“.

P. S. Da De — selv ikke paa Red
aktionens Opfordring — har navngivet 
Dem, gaar jeg ud fra, at De har ind
set det dumme i at gøre Vrøvl over 
slige Bagateller, og raader jeg Dem 
til for Fremtiden ikke at give Dem i 
Lag med slige (sikkert skinhellige) 
Angreb.

Henry Ludvigsen.

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

Kj. 1023.
Man farer i Frakkerne, 
— ænser ej Snakkerne — 
vips, nedad Trapperne!

Stormløb paa Gaderne, 
trods Legemsskaderne.

Hjemme ved Bordene, 
spater man Ordene, 
sluger Madvarerne 
trods Mavefarerne, 
skolder sig paa Drikkene, 
vælter Stole hikkende, 
farer ud af Hjemmene, 
ét og andet glemmende.

25 Min. senere.
Held! Man kommer flyvende 
i det seks og tyvende.

Kullensturen.
(Fortsat.)

Det første, vi saa, da vi kom ud i 
Helsingborg, var «Kärnan“. Det laa 
saa smukt med de brede Trapper op ad 
Terassen. Naturligvis skulde vi op i 
Taarnet og nyde Udsigten. En Vin
deltrappe med en Mængde Trappe
trin førte derop, men det var en stor- 
slaaet Udsigt, man havde derfra; man 
kunde se ud over hele Byen, Om
egnen og Sundet. Blandt andet saa 
vi den store Drengeskole, som var 
en meget smuk Skole.

Kl. 1 tog vi med Toget til Höganäs; 
her skulde vi se Kulgruberne. Da vi 
kom derud, fik vi lange Bjergmands
dragter med Hætte paa; Thomas 
Francks tog et Billede af os i denne 
Dragt, og saa begyndte Rejsen ned i 
Underverdenen. Vi kom derned i 4 
Hold med en Elevator; det var en 
underlig Fornemmelse saadan at syn
ke dybere og dybere ned i det mørke 
Hul. Der var oplyst med elektriske 
Lamper dernede, og der brændte et 
Baal for at holde Luften ren. Nu 
begyndte vor Vandring. Med en 
Fører i Spidsen gik vi gennem de 
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lange, mørke, fugtige Gange. Arbej
det var holdt op for den Dag, saa vi 
kunde gaa helt hen til det Sted, hvor 
der for Tiden hugges Kul ud. En af 
Førerne viste os, hvordan de bar sig 
ad med det, og senere prøvede vi 
selv. Saa vandrede vi tilbage til 
Skakten og naaede lykkelig og vel 
tilbage til Dagen og Lyset. Det var 
dejligt at komme op igen, man aan- 
dede meget friere heroppe end nede 
i Dybet.

Da vi havde faaet afført os Bjerg
dragterne og vasket os, begav vi os 
til Toget. Nu gik Turen til Mölle. 
Mölle, saa man straks, var et Bade
sted; thi der fandtes mange Bade
hoteller og mange smaa Sommer
villaer. Vi skulde tilbringe Natten 
paa „Kullagaarden“; den laa omtrent 
en Mil fra Mölle, saa vi havde jo 
en pæn lille Tur at gaa. Vi forsy
nede os først med Alpestokke og 
travede saa af Sted med Ranslen paa 
Ryggen. Ved 7-Tiden naaede vi 
„Kullagaarden“, et gammelt Hotel 
med en gammel Have. Vi fik straks 
anvist vore Værelser, hvorefter vi 
begav os til Fyret. Vi laa i nogen 
Tid paa nogle Klippestykker og saa 
ud over Sundet; ikke en Vind rørte 
sig, og alt var saa herligt, fredeligt 
og stille. Da vi havde nydt Roen, 
gik vi op til „Kullagaarden“. Her 
sad vi lidt og talte sammen i Haven, 
hvorpaa vi skiltes for at gaa i Seng.

Efter sikkert Forlydende er der en 
Hylde under Arbejde. Om kort Tid 
kan 11 G. sige: „Nu har vi Hylden, 
men hvor er Sølvbægeret, som vi 
vandt?“

* * *

Forleden Dag tog en højtelsket 
Lærer Afsked med Skolen. Taarerne 
flød. En ung Mand, der kom vadende 
igennem denne Taarestrøm, udbrød, 
idet han saa en Flok af de mest ned- 
trykte Ungmøer staa i en Krog og 
tørre deres Øjne: „Kvinden med det 
ømme Hjerte!“

Der fortælles for Resten en ret 
uhyggelig Historie om, at vedkom
mende Lærer gaar igen!

* * *

Onsdag Morgen, da man som sæd
vanlig myldrede ud fra Gymnastiksa
len, mødte der een et uhyggeligt Syn: 
Selveste Professor Tuxen saas ved 
Vinduet i II G.; og to Timer senere 
viste der sig nok et uhyggeligt Syn: 
En Cycle kom rullende ind i Skole- 
gaarden; paa den sad, skjult under 
et umaadeligt Regnslag, en Doktor, 
som straks „kaperede“ Frk. Johan
sen med samt hendes 4 II G.er til en 
nærmere »Tysk« Undersøgelse.

* * *

I I G. findes en Mundkurv ophængt 
paa Væggen. Hvorfor skal en saadan 
netop bruges i I G.? Vilde der ikke 
være mere Anledning til at bruge en 
saadan i II G.? — Ja, vi spørger kun !
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LYNGBY SPEJDERE.
9^.7) Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Kalølejren.
Fredag den 11. om Eftermiddagen 

ankom Deres Majestæter Kongen og 
Dronningen til Lejren, efterfulgt af 
en stor Menneskemængde med For
svarsbrodrenes Fane i Spidsen. Paa 
Paradepladsen blev Majestæterne 
modtaget af den opstillede Lejrstyrke. 
Efter at Prmlt. Lembcke havde budt 
Velkommen og udbragt et med 9-fol- 
dige Hurraraab besvaret Leve for 
Kongen og Dronningen, besaa disse 
hele Lejren med Telte og Køkkener 
og andet til Faget henhørende, og 
de viste stor Interesse for alt, hvad 
der blev vist dem af de tjenstivrige 
Spejdere. Efter Forevisningen sam
ledes vi igen paa Pladsen, og Kon
gen holdt nu en Tale til os, hvori 
han paalagde os altid at følge det 
Maal, vi havde sat os, saaledes at 
vi kunde komme til at tjene vort 
gamle Fædreland til Ære, naar det 
engang blev os, der skulde til at tage 
fat, og denne Gang lød de paaføl
gende Hurraer om muligt endnu stær
kere end før. Til Slut hilste Kongen 
paa de forskellige Førere, og under en 
Alle af krydsede Stave forlod Maje
stæterne igen Lejren for at tage hjem 
med Prinserne, som de havde berøvet 
os. Lige før Kongens Ankomst mar- 
scherede der 10 blaaklædte Sven
skere frem; det var jo rigtignok noget 
mindre end vi havde ventet, men til 
Gengæld var disse saa flinke, at de 
sagtens kunde have gjort det ud 
for 50.

Næste Dag var der Udrykning til 
Thorsager og Rosenholm, hvor Ba
ronen holdt Foredrag om det gamle 
Slots interessante Fortid og bagefter 
foreviste hele Huset, med dets my
stiske »Diaa« og „røde“ Værelser, og 
hvad der nu ellers hører til saadan 
en gammel Herregaard. I Thorsager 
besaa vi Kirken, og bagefter gjordes 
der Bekendtskab med 1800 Flasker 
Sodavand, som Byen havde foræret 
os, saa vi gik ikke fastende derfra.

(Fortsættes).

Smaa Notitser.
En Øvelse mod Nærum Trop blev 

afholdt i Søndags. Ved Øvelsen, der 
for vort Vedkommende gik ud paa 
at bringe en Melding fra Lundtofte 
til Geels Skov og for de andres paa 
at forhindre samme, sejrede vi, idet 
Fjendens Poster ved Brede Bro lod 
sig jage bort af to af vore, hvorved 
Vejen over Aaen blev fri, og vi der
fra let kunde komme til vort Bestem
melsessted.

** *
Kontorchef Ulrich fra Charlotten- 

lund har nu overtaget Hvervet som 
Fører for 1ste Lyngby Trop. Hr. Ul
rich, der er anerkendt som en meget 
dygtig Tropsfører, leder samtidig 1ste 
Charlottenlund Trop, som indlagde 
sig stor Fortjeneste for sin Lejrord
ning paa Kalø, og som blandt sine 
Medlemmer tæller mange udmærkede 
Spejdere.
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Har I hørt:
at Helge Knudsen blev saa glad over 

sit Paafund om Aage Bus’s Cigar, 
at han allerede en Uge i Forvejen 
havde meddelt den halve Skole 
Nyheden med synlig Tegn paa 
Ophidselse, da det vilde blive det 
bedste, han endnu havde skrevet 
i Bladet, hvad Otdsammensætnin- 
gen angaar;

at samme Helge Knudsen blev tem
melig flad, da han saa „Vittig
heden“ paa Tryk, hvor den jo 
unægtelig ogsaa virkede noget 
flovt.

„Direktør“.

Det ser ud, som om „Direktør“ 
(under hvilket Pseudonym der skjuler 
sig en af Redaktionen kendt Per
sonage) ønsker at agere selvbestaltet 
Smagsdommer. Forøvrigt beklager vi, 
af vi ikke har fundet Anledning til 
at opmuntre delte Ønske hos ham 
ved i Forvejen at forelægge ham 
Manuskriptet til Godkendelse !

Red.

Meddelelse fra Redaktionen.
Ved et Sammentræf af uheldige 

Omstændigheder havde der i sidste 
Nummer indsneget sig nogle bekla
gelige Trykfejl. Vi haaber, at noget 
lignende ikke skal indtræffe i Frem
tiden. Vi skal i hvert Fald gøre 
vort Bedste for at hindre det

Husk,
at det er forbudt at cykle ind i og 
ud af Porten, over Gadens Fortov. 
Selv om man ikke just kører nog;n 
over, kan man let indjage intetanen
de Fodgængere en alvorlig Skræk.

Det er under alle Omstændigheder 
utilbørlig, at cykle paa Fortovet, der 
jo alene er for gaaende.

Do sparer S’entre ved at kube

Isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Por
celæn, Værktøjer & Avlsredskaber, 

Bord- og Hængelamper, hos

Chr. Bisserup.
Tlf. 21. Hovedgaden 20, Tlf. 21.

Inger Dillevsens Bogbinderi & Papirhandler 
------- samt Skolematerielhandel anbefales. -----------------  

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

C. Klestrup, Urmager og Guldsmed. Telf. 337.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggada 34. Øre pr. Dusin. Empire Visit, 
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage, far 9=7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Kranse »g Buketter
Altid i elegantes'e Ud'ørelse.

Oscar Hamann, 
Lyngby Hovedgade 26. Telf. 179.

[»IRglFgidRElRgllCTngq

fordre Sirtes
Bogtrykkeri.
„Gutenberghuset“, Lyngby. - Telef. 301

Tandlæge
Frk. M. Fauerholt.

Telf. 346.
Hovedgaden 76.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Alt
Lyngby Broderimagasin.

En Mængde Nyheder er hjemkomne til Efter- 
aarssæsonen.

Mary Petersen,
Jernbanevej l.

Bogtryk»
arbejde

smukt, billigt, 
hurtigt.

Vask og Strygning 
udføres af

Søstrene Christiansen.
Jernbanevej 15.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL

Køb hos vore Annoncerende. 
Annoncerne bedes læste.
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H. C. Andersens Eventyr.
Elegant indbunden, 2 Kr.

Kan afbetales med 50 Øre om Maaneden.

Marden, Jeg vil fremad ojilg
Elegant indbunden, 3 Kr.

Kan afbetales med 50 Øre om Maaneden.

Opfindelsernes Bog.
Kr. 1,20 pr. Bind. — 9 Bind er udkommet. — Komplet i 12 Bind.

Kan afbetales med 1 Kr. om Maaneden.
ATe Bøger og mindre Bogsamlinger sælges paa Ratebetaling.

Knud Henriksen,
Bog» og Papir» og Kunsthandel, Ffovtdgaden 26. Telf. 57.

Rafns Skotøjsmagasin = 
fører altid det største Udvalg af fikse solide Nyheder fra de bedste 
danske Fabrikker. Prøv vore stærke Skolestøvler og Vinterfodtøj. Ima 

Gymnastik- og Damesko meget billigt.
Reparationer hurtigt, solidt, bestemt Levering. Tlf. Lyngby 17.

Husk
Den bedste Skolestrømpe er Her

kules med dobbelt Knæ og Hæl.
Faaes kun i

„Tøjhuset“.

Kjoletøjer og Drengetej
bedst og billigst hos

R. W. RASMUSSEN
Hovedgaden 34. Tel. 151.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

A. R. Andersen,
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

— Kødbørsen =
anbefaler sig med

1. Kl.s Okse,- Kalve og Lammekød 
til billigste Priser.

Kun stemp ede Var r fra Københavns offent- 
ige Slagtehuse.

Bagsværdvej 4. A. Petersen, Tef. 3Î7.

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

Vine, Tobakker, Cigarer og Cigaretter. 
Hovedgaden 14, Lyngby.

Klaverundehisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. 1 Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudsen 
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


