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è VORT BLAD
Organ for Ijyngby linjere Almenskole.

Nr. 10. Søndag d. 1. Februar 1914. 2. Aarg.

Den 6te Februar 1864.
Barndomserindringer af O. Kr.

„Dannevirke er rømmet !“ gik det 
som en Løbeild gennem Skolen Lør
dag Formiddag, Lærerne og de ældre 
Elever stod i Frikvartererne i smaa 
Grupper og talte alvorligt sammen. 
Vi smaa Knægte paa en halv Snes 
Aar havde ikke fattet Sagens Alvor.

Vor Leg blev vel afbrudt og Me
ninger udvekslet om Tyskernes og 
Danskernes Styrke, og Dommen faldt 
absolut ud til Fordel for de sidste. 
Tyskerne, mente vi, var kun nogle 
smaa Spirrevipper, som én Dansker 
magelig kunde pirre til Side i Haand- 
fuldevis. Da vi var bleven enige 
herom og enstemmigt havde vedtaget, 
at Tyskerne alligevel nok skulde faa 
deres „Klø“, naar man først rigtig 
kom til at slaas, saa fortsatte vi vor 
Leg.

Jeg for mit Vedkommende havde 

ogsaa andre Tanker og Følelser, som 
fortrængte Indtrykket af det skæbne
svangre Rygte. Den Gang vidste jeg ’ 
endnu ikke, hvad det egentlig var 
for Følelser, der idelig herskede over 
mig; siden gik Navnet op for mig: 
det var Hjemve. Lørdag var en Fest
dag for mig. Naar Klokken ringede 
to, saa vidste jeg, at om en halv 
Time var jeg paa Vejen med Tor
nysteret paa Ryggen ud ad den 
gamle, kendte Vej, der førte til Hjem
met, til det venlige, kærlige Barn
domshjem. Jeg kan huske, at jeg i 
de sidste Timer om Lørdagen i Ste
det for at høre efter Undervisningen 
i Tankerne vandrede den hele Mil 
derud, og saa nøjagtig kendte jeg 
hvert Træ, Hegn og Hus paa Vejen, 
at jeg i Fantasien kunde bruge hele 
Timen til at tilbagelægge den. Saa- 
dan sad jeg ogsaa hin Lørdag paa 
Skolebænken. Tanken om Hjemmet 
havde fortrængt alt andet ; Danne
virke, Krigen, Tyskerne, alt var 
glemt; om to Timer var jeg jo hjem- 
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me ! Mandag Morgen stod vel for 
mig som en mørk Skygge i Baggrun
den, men jeg trængte den med Magt 
tilbage ; der var jo saa længe til 
Mandag Morgen !

„En sygelig Tanke“ vil De maaske 
sige. Ja, Hjemve er ogsaa en Syg
dom eller rettere en sygelig Tilstand 
hos Barnet, og Lægemidlet for den 
er en kærlig, venlig Omgang, som 
bringer Savnet til at forsvinde eller 
i al Fald mildner det. Held det Barn, 
der ogsaa udenfor Hjemmet træffer 
paa Mennesker, der paa dets Ansigt 
kunde læse, hvad der gærer i Hjær- 
tet, kunde forstaa Barnesjælen og 
bøje den men ikke bryde den. I det 
første Tilfælde avles Kærlighed og 
Hengivenhed, i det sidste Had og 
Trods.

Jeg blev ikke modtaget med det 
sædvanlige Velkomstkys af Moder, 
der, som hun plejede hver Lørdag 
Eftermiddag kom mig i Møde paa 
Vejen; hun var bleg og alvorlig. Jeg 
trak Karakterbogen op af Lommen, 
men da jeg saa, at hun ikke lagde 
Mærke der til, puttede jeg den helt 
betuttet ned igen.

„Er det sandt Otto?“
„Hvad for noget Moder ?“ Jeg 

havde jo allerede glemt det, glemt 
alt andet for Tanken om det dejlige, 
lyse Barndomshjem, jeg ilede i Møde.

„Er det sandt, at Dannevirke er 
opgivet ?“

„Ja det fortalte de i H. ; de siger 
ogsaa, at Tyskerne snart kommer 
her op, men vi er ude i Skolen ble
ven enige om, at det har ikke noget 
at betyde, for naar de først rigtig 
kommer til atslaas, saa kan Tyskerne 
aldrig staa sig ; en Dansker kan ma
gelig tage tre Tyskere !“

Moder bøjede sig ned over mig 

og kyssede mig ; der faldt to hede 
Taarer paa min Pande.

„Stakkels smaa ! 1 kender kun lidt 
til Livets Alvor.“

Fra det Sted, vi stod paa, var der 
en vid Udsigt ; nedenfor Bakken laa 
Landsbyen med Kirken og de mange 
Træer, der tegnede sig sort af mod 
de hvide Marker, der alle Vegne var 
gennemfuret af mørke levende Hegn ; 
lidt længere borte kunde vi se de 
snedækte Tage i de to Nabolands
byer, der ligesom var knyttet sammen 
af en temmelig stcr Skov, som strakte 
sig imellem dem ; bagved Skoven 
bredte sig det blaa Hav. Moder tog 
mig ved Haanden og pegede ud over 
Landskabet.

„Ser Du min Dreng ! det, der her 
ligger for Dig, er en Del af dit Fæ
dreland, og det er den Del, hvor Du 
er født og opfostret, og der nede 
ligger dit Barndomshjem. Ved Du, 
at Tyskerne vil tage alt det fra os, 
og at det er derfor, at dine to Brødre 
og de mange andre Tusinde er dra
gen ned til den gamle Vold, hvor de 
troede bedst at kunne forsvare sig 
mod Overmagten. Næste Gang naar 
Skoven og Hækkene grønnes hører 
denne Plet, som Du og jeg og vi 
alle elsker saa højt, maaske ikke 
mere til gamle Danmark.“

Begivenhedens Alvor gik med et 
op for mig ; men hvad kan ogsaa 
bedre end Moders Stemme finde Vej 
til Barnehjertet ! Vi gik stille med 
hianden ved Haanden hjemad ; Moder 
tav hele Vejen; af og til saa hun 
bekymret ned paa mig og trykkede 
mig i Haanden ; maaske tænkte hun 
paa mine to ældre Brødre, der jo nu 
ogsaa maatte være med paa „Til
bagetoget“.

Fader stod ¡Døren, da vi kom ind 
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i Gaarden. Jeg ihavde endnu aldrig 
set ham i en saadan Spænding ; saa- 
snart han saa os, ilede han os i 
Møde.

„Har Du hørt noget Otto ?“ raabte 
han med dirrende Stemme.

Jeg kunde ikke svare ; jeg var alt 
for betaget af, at Sagen havde en 
saadan Alvor. Moder svarede for 
mig:

„Det er desværre vistndk alt for 
sandt 1“ Faders Træk slappedes, han 
bøjede Hovedet men svarede ikke. 
Vi tre fulgtes ad hen mod Trappen. 
Jeg var iKke den mindst alvorlige ; 
det var første Gang, Fader ikke havde 
løftet mig op og kysset mig, naar jeg 
kom hjem fra Skolen Lørdag Efter
middag. Karakterbogen kom ikke 
frem den Gang ; den sad rolig i den 
højre Yderlomme paa Overfrakken, 
og der sad den endnu uden Under
skrift Mandag Morgen, da jeg mødte 
med den paa Skolen.

Inden vi havde naaet Trappen, hæ
vede min Fader paa en Gang Hove
det og drejede sig halvt om.

„Det er dog maaske kun Rygter, 
Hjemmetyskerne har udspredt“, sagde 
har, „spring ned Otto og sig til Hans, 
at han sadler Lise og gør sig i Stand 
til at ride til H. med et Brev.“

Jeg fløj af Sted ned i Stalden med 
min Besked, og ti Minutter efter gal- 
lopperede Hans ud af Gaarden.

Jeg skal ikke dvæle længere ved 
den bedrøvelige Eftermiddag, uagtet 
alt staar klart for mig, som var det 
sket i Gaar. Ved Tebordet gik det 
ogsaa trist til; ingen sagde noget, og 
Maden blev knap rørt. Jeg havde 
den største Lyst til at spørge om 
tusinde Ting, men jeg havde ikke 
Mod til at bryde den alvorlige, sørg
modige Tavshed. Endnu, mens vi 

sad ved Bordet, lød der tunge, hur
tige Skridt i Gaarden udenfor Vin 
duerne.

„Det er Kontrolløren fra S., jeg 
kender Gangen 1“ sagde Moder, „gaa 
ud og luk op, Otto 1“

Inden jeg kunde komme til, var 
han allerede inde i Gangen ; han 
skubbede mig til Side og gik lige ind 
i Stuen uden at banke paa ; jeg listede 
mig helt slukøret bag efter. Han 
hverken hilste eller sagde „God Af
ten“; jeg tror endog, han beholdt 
Huen paa.

„Det er en skammelig Løgn 1“ 
raabte han, .,en af de gamle Ræve
streger, disse lumpne Kjæltringer af 
Hjemmetyskere have opfundet for 
at glæde deres sorte Sjæle !“ Han 
var kridhvid i Ansigtet og stampede 
med sine Vandstøvler i Gulvet, saa 
Sneen røg af dem til alle Sider.

Selskabet ved Bordet havde rejst 
sig ; Fader gik hen og tog Kontrol
løren i Haanden ; han sagde intet, 
men rystede sit bøjede Hoved.

„Tror De virkelig, det er sandt!“
„Det er muligt, at der endnu kan 

være Haab om, at det hele er Ryg
ter,“ svarede Fader, „jeg har sendt 
Bud til H. efter paalidelige Efterret
ninger. Hans maa straks være her. 
Gaa ud, Otto, og lyt, om Du ikke 
kan høre ham I“ Da jeg kom udenfor 
Porten, ud i den mørke Aften, kom 
der en Følelse af Beklemthed over 
mig som aldrig før eller siden. Nu 
undervurderede jeg ikke mere Betyd
ningen af den Efterretning, jeg om 
Formiddagen aldeles ikke havde for- 
staaet.

Jeg stod vel og lyttede omtrent 
fem Minutter ; saa hørte jeg Hovsla
gene og ilede ind med Efterretnin
gen : „Nu kommer han.“
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Kort efter jog Hans ind i Gaarden.
Alles Øjne var henvendt paa 

Fader, mens han aabnede og læste 
Brevet. Da han havde løbet det 
igennem, rakte han det til Kontrollø
ren, medens han selv sank ned paa 
en Stol, idet han skyggede med Haan
den for Øjnene. Kontrolløren læste 
højt i afbrudte Sætninger :

„Dannevirke rømmet ; Kamp syd 
for Flensborg ; Hæren paa Tilbagetog 
til Als og nordpaa !“

Diskussionsklubben.
Hr. Redaktør !

Tillad mig gennem Deres ærede 
Blad at knytte nogle Bemærkninger 
til Hr. H. K s Lovforslag for Diskus
sionsklubben i „V. B.“ Nr. 9.

At det kan blive kedeligt i Læng
den med Diskussioner, vil jeg give 
Hr. H. K. Ret i ; Oplæsninger o. lign, 
burde foranstaltes en Gang imellem.

Til Spørgsmaalet om, hvor mange 
og hvem, der skal have Lov til at 
deltage og altsaa være Medlemmer 
af Klubben, mener jeg, at alle Skole
elever her i Skolen fra 4. Ml. og op
efter bør have Adgang.

Hr. H. K.s Udtalelse om, at Kvin
der ikke maa deltage, er jo ensbety
dende med, at han vil afsætte For
manden for Klubben, hvilket ser ud, 
som om han selv tragtede efter Plad
sen. — Et mindre fint Træk.

Kun at give mandlige Elever fra 
1. og 2. G. Adgang synes mig urime
ligt og latterligt, eftersom det da væ
sentlig vil blive en Diskussion mel
lem Bestyrelsen og Sekretæren.

Lovene synes iøvrigt gode ; dog er 

det en almindelig Regel for Forenin
ger, at Forandringer i Lovene kuu 
kan ske, naar 2/8 af de tilstedevæ
rende Medlemmer stemmer for paa. 
2 paa hinanden følgende Generalfor
samlinger; thi ellers vil jo et ringe 
Antal mødte Medlemmer kunne fore
tage skæbnesvanger Forandringer i 
Foreningens Love.

Med Tak for Optagelsen.
P. L.

* * *

H. K. vil udelukke Kvinderne og 
Realklassen fra Diskussionsklubben, 
og af de 6 mandlige Elever, der er 
i I. og II. G., vil han have 3 til Be
styrelsen. Det er jo vildt. H. K. 
slaar op i sin „Lommebog for Skole
elever 1914“, hvor der staar en Del 
om Skoleforeninger.

Her staar anført en Skoleforening 
„Colligium“s Love, og dem sætter 
han i Bladet med en Tilføjelse om, 
at Kvinder skal udelukkes, uden at 
tænke paa hvor faa Elever der er i 
I. og II. G. i Lyngby højere Almen
skole i Forhold til hvor mange, der 
er i de tilsvarende Klasser i den 
Skole, hvor han har hentet sine Love 
fra.

Jeg vil foreslaa Redaktionen, at 
sammenkalde Medlemmerne til en 
Generalforsamling for at diskutere 
dette Emne. H. G.

Alle
Elever i Lyngby højere Almen
skole bør abonnere paa „ Vort 
Blad“. 35 Øre Kvartalet.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er-
@ Redigeret af POUL ASMUSSEN. x ^7?____ ö)

Den store Turnering
mellem de danske Spejdere, vil finde 
Sted i Paaskeferien i Odense fra den 
11.—13. April. Der ventes Hold fra 
alle Landets Kanter, ialt ca. 400 
Spejdere, der under Konkurrencen 
bliver indkvarteret i Odense og Om
egn.

Turneringen falder i tre selvstæn
dige Grupper, omfattende Udstilling 
af Spejderarbejder, Tropsfemkampe 
og Patrouillekonkurrence, altsammen 
meget interessant.

1ste Lyngby Trop deltager kun i 
I. Gruppe, den med Husflidsarbejder
ne, da vore dygtigste Spejdere alle 
har passeret de 16 Aar, der er sat 
som Maximum for Deltagerne i Grup
pe II. og III ; til Gengæld haaber vi 
at kunne klare os her, da vi har en 
hel Del Ting, der vilde være godt 
anvendelige til de stillede Fordringer.

Jeg skal lige nævne Gruppens Ind
hold : 1). En af Troppens Spejdere 
selv konstrueret og fremstillet Trops
kærre med Udsytr, til Brug ved Lejr
udrykninger. 2). Husflidsaibejder, 
Børster, Bogbind, Rammer, Træar
bejder o. s. V. 3). Fotografering af 
vildtlevende danske Dyr eller Herba
ria.

NB. Der vil blive lagt særlig Vægt 
paa, at Tropskærren fremstilles saa 
billigt som muligt, hvorfor den skal 
ledsages af en Opgørelse over Ud
gifterne ved Fremstillingen. Hvad 
Punkt 1 angaar, har vi jo den Kærre, 

som blev lavet i Ferien, og da den 
desuden er blevet forbedret en Del 
med Hensyn til Udstyret, klarer den 
sig nok. Til Punkt 2 er vi i Færd 
med at forfærdige de dertil krævede 
Ting, saasom Børster og Rammer, 
som bagefter, naar vi kommer hjem 
igen, skal søges afsat til Venner og Be
kendte, da vi jo ikke selv har saa 
megen Brug for dem ; det giver des
uden altid en lille Extrafortjeneste, 
der ikke er til at foragte. Fotogra
fier af vildtlevende danske Dyr har 
vi ganske vist ingen af, men det 
kommer maaske nok, og til Gengæld 
findes der blandt Troppens Spejdere 
en Del Herbaria, samlet til de for
skellige Prøver.

Der er udsat 2 Præmier for hver 
Gruppe, samt en Iste-Præmie for 
hver Underafdeling.

Altsaa, det gælder om at hænge i 
med Arbejdet, da der bliver skarp 
Konkurence.

F. D. F.
Søndag den 8. Febr. vil der blive 

afholdt en større Sammenkomst, eller 
rettere Parade, i København paa Ro
senborg Exercerplads. Ved Paraden 
kommer alle Sjællands-Centralens Af
delinger til Stede, sikkert ialt et Par 
tusind Drenge ; det vil nok skabe 
Liv i Gaderne med alle de hvide 
Bluser. Desværre er Samlingstiden 
sat til Kl. 3, hvilket maa synes no- 
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get sent ; hvorfor kan det ikke lige 
saa godt være om Formiddagen saa 
de fjerntboende Afdelinger kan naa 
deres Hjemstavn i ordentlig Tid; det 
vilde være rart om Hovedbestyrelsen 
vilde tænke herpaa. Lyngby F. D. 
F. skal marchere herfra til Vangede, 
hvor det træffer Gentofterne, for saa 
at gaa videre med det berømte Or
kester i Spidsen.

Hjemkomst antagelig ved 6 eller 
9-Tiden ; intet vides bestemt.

Vi omtalte forleden Døg, at der 
var en Sø ude paa vor Fodbold
bane; vi har nu opmaalt den og fun
det, at den er ca. 15 m. bred og 
27 m. lang, hvilket bliver godt og vel 
300 Kvadratmeter eller 3000 Kvadrat
fod. En ganske anselig Størrelse, 
ikke sandt ? Da Søen var tilfrossen 
kunde vi ikke maale dens Dybde, 
der sikkert skal regnes ud i Meter !

* **

Vi hørte for nylig nogle vilde Ryg
ter om, at Skolebiblioteket skulde væ
re bleven genaabnet ! Vi tror dog in
tet, før vi har set det med vore egne 
Øjne.

* * *

Torsdag den 22. fik en Elev i II. 
G. den Idé, at vi skulde have fri de 
to sidste Timer, for at løbe paa 
Skøjter. Det syntes en anden Elev 
i I. G. ogsaa godt om, og han prak
tiserede Idéen ved at bringe Spørgs- 

maalet paa Bane overfor en af Be
styrerne, der efter at have talt med 
den anden gav Skolen fri de to 
sidste Timer. Det er en udmærket 
Idé, og den bør — hvad vi ved, den 
er ved andre Skoler — være Tradi
tion ved vor Skole ur.der Navnet 
„Skøjtedagen“.

** *

Godt klaret.
En Dag hændte det, at en Elev fra 

Realklassen, faldt igennem Isen ovre 
ved Nybro ; heldigvis havde en Elev 
fra IV. Ml. saa megen Aandsnærvæ
relse, at han forsigtig krøb ud paa 
den meget tynde Is og reddede sin 
Kammerat.

* **

Paa Grund af Pladsmangel har vi 
maattet udelade en Artikel om „C4“ ; 
den vil komme i næste Nummer.

* * *

De, af vore Abonnenter, der endnu 
ikke har betalt Abonnement for Ja
nuar Kvartal, anmodes om at tilstille 
Forretningsføreren det.

Elektrisk Lommelanwe
betydelig forbedret Udførelse, med 
stærktlysende Metaltraadslampe og bed

ste „Elektra“ Tørbatteri fra

|25__2^0

med Kultraadslampe fra 85 Øre.

Jllum.
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Fotografisk Etablissement.
Telefon 273.

Tandlæge

Frk. M. Fauerholt.
Telf. 346.

Hovedgaden 76.
Konsultationstid: Hverdage 9—3.

Den sparsomme Husmoder anvender kun

IRMA VEGETABIL
MARGARINE

„Vort Blad“ 
koster 35 Øre Kvartalet ; udenbys be
taler 60 Øre.

Abonnement tegnes ved Henvendelse 
til Forretningsføreren: Sorgenfrivej 4.

Raad
har alle til at holde 

,,VORT BLAD“.
derfor alle til afholde

behhhbb „Voit Blad“.

Schreiber & G. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.

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

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

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

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

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Fredag den 6. Februar begynder mit aarlige
STATUS-UDSALG.

En Del udrangeret Æskepost, Album, Fotografirammer og Lædervarer 
sælges for af deres Pris.

Et lille Parti Prospektkort til 5, 10, 15 & 25 Øre sælges for 1 og 2 Øre pr. Stk. 
Udsalgsvarer ombyttes ikke.

Knud Henriksen, Hovedgaden 26. TIf. 57. 

de hedste Manufakturvarer faas billigst 
hos

Johs. Petersen,
Vett & Wessels Udsalg.

Lyngby.

Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste. —

Husk at

■■

Stærke Drenge=
dragter i blaat Cheviot, saavel som i 
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer 

haves paa Lager.
Eget Værksted. God Pasning.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

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

Vimmelskaftet 47, København.

Kjolenjer og Drengetaj
bedst og billigst hos

Ennas Fotografi
apparater.

fra 6 Kr. komplet 
Forlang Prisliste.

A. Enna,

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

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

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

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

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


