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Nr. 13. Søndag d. 15. Marts 1914. 2. Aarg.

A rORT BLAD har ikke tabt 
* „Hovedet“ — det gør det 

aldrig !
Men et Hovede kan ikke være 

godt nok ! Man maa stræbe efter 
at faa sit saa godt som muligt! 
Det var „Vort Blad“s Bevæg
grunde, da det anskaffede sig 
et nyt.

Se en Gang paa det ! Er det 
ikke storartet ? Saadan et finder 
man ikke paa Landevejen ! Der 
skal naturligvis gode Penne til 
for at tegne det! Vi beder dis
ses Ejermænd herved modtage 
vor Tak for deres Velvillie over
for os!

Krigen 1864.
Den 17. Marts kom det til en Kamp 

ved Rügen mellem den danske Blo- 
kade-Eskadre under Eskadrechef v. 
Dockum og den preussiske Eskadre 
under Kaptajn Jachmann.

Den danske Blokade af de preus
siske Østersøhavne spærrede fuld
stændig Adgangen til Søen ; men 
man haabede, at en fælles Optræden 
imod Blokadeskibene af Eskadren paa 
Swinemünde Red og Kanonbaadflo- 
tillen i Stralsund nok maatte kunne 
forandre dette Forhold, og var Vejen 
først aaben paa Søen, var dermed 
ogsaa Vejen aabnet for den preus
siske Yndlingstar.ke at lade Hæren 
og Flaaden i Forening rette et Stød 
mod de danske Øer og specielt mod 
Fyn.

Kl. 2[/2 om Eftermiddagen faldt det 
første Skud fra den preussiske Kor
vet „Arcona“. Der udspandt sig nu 
en livlig Skydning, hvorved den 
preussiske Eskadre blev tvunget til 
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at gaa over til en Tilbagetogsfægt
ning med Swinemünde som Retraite- 
punkt ; lidt efter lidt døde Skydnin
gen hen, og Kl. 4s/4 var Fægtningen 
tilende.

Samme Dag, som Fægtningen ved 
Rügen fandt Sted, blev en af Mæike- 
dagene i Dybbøls Historie.

Prins Friedrich Karl indsaa nemlig, 
at Flankeilden fra Broager ikke var 
tilstrækkelig til at fremkalde en Af
gørelse eller ødelægge Skanserne. 
Det blev da besluttet, at der skulde 
bygges Batterier til at beskyde vore 
Skanser forfra, saa baade de og Eg
nen bagved kom under en stadig 
krydsende Ild. For at det kunde ske, 
maatte de danske kastes ud af Dyb
bøl By og Ragebøl, hvilket skulde 
gaa for sig den 17de.

Kampen begyndte Kl. 1. Preus
serne kørte straks et Batteri op mod 
Dybbøl Kirkegaard ; thi de vidste af 
Erfaring, at det var det sværeste 
Punkt at tage, og samtidigt trængte 
2 Bataiiloner Nord og Vest fra ind i 
Byen uden at finde synderlig Mod
stand, før de kom til Kirken, hvor 
den tapre Premierløjtnant Munck stod 
med sit Kompagni Fynboer.

Tilsidst blev vore Forposter Nord 
og Syd for Kirken kastet tilbage, og 
Premierløjtnant Munck maatte da 
ogsaa vige tilbage ind mod Skan
serne. Om Eftermiddagen lykkedes 
det de Danske at trænge ind i Dyb
bøl By igen ; men de maatte dog 
snart gaa tilbage til Skanserne. Først 
ved Solnedgang endte den blodige 
Kamp, som gjorde Preusserne til 
Herrer over Dybbøl By og Ragebøl 
og drev vore Forposter tilbage til tæt 
foran Skanserne.

Aarsagen til, at vi ikke havde for- 
maaet at knytte Sejren til vore Faner, 

laa dels i de preussiske Baglade- 
geværers store Overlegenhed over 
de langsomme Forladere, dels i den 
vaklende Ledelse ; Bataillonerne blev 
sendt i Ilden efterhaanden ; naar den 
ene havde udtømt sin Kraft, kom en 
ny til ; men aldrig blev der foretaget 
en Fremrykning med en samlet Styrke, 
som var stor nok til at kæmpe Kam
pen igennem.

I de følgende Dage indtil den 28. 
foretog Preusserne intet kraftigt An
greb paa Dybbølstillingen. Den 22. 
aflagde Kong Christian Besøg i 
Skanserne, ved hvilken Lejlighed 
Løjtnant Ancker, der skiftedes med 
Løjtnant Castenschiold om Komman
doen i Skanse Nr. II, blev udnævnt 
til Ridder.

Jo mer det viste sig, at de Danske 
vilde forsvare deres Skanser haard- 
nakket, og at en Storm vilde volde 
store Tab, desto mer voksede^ Øn
sket hos Fjenden om paa en eller 
anden Maade at omgaa Stillingen 
ved en Overgang til Als ; lykkedes 
den, stod Fjenden i Ryggen af Dyb- 
bølskanserne, og de Danske havde 
da kun Valget mellem et ilsomt Til
bagetog eller Fangenskab. Det før
ste, der skulde gøres, var at bygge 
den første Parallel, saaledes at der 
fremkom en Linie Syd for Flensborg
vejen ned til Vemmingbund, i hvil
ken man kunde bevæge sig dækket 
mod Skansernes Ild ; for at det kunde 
ske, maatte vore Forposter paa ven
stre Fløj kastes tilbage, saaledes at 
de preussiske Vedetter kunde staa 
nedgravet i Skyttehuler ca. 400 Alen 
foran Skanselinien. Dette skulde ud
føres den 28. Marts, Natten mellem 
første og anden Paaskedag. Kl. 3 
stormede Preusserne frem mod vore 
Skyttegrave, hvorfra en Salve paa 
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nært Hold blev sendt dem i Møde; 
hist og her krydsedes Bajonetterne ; 
men derpaa gik vore Feltvagter hur
tigt tilbage for at give Kammeraterne 
i Skanser og Løbegrave frit Skud. 
Saasnart det blev lyst nok til at navi
gere under Land, gjorde »Rolf Krake« 
klart Skib og sendte fra Vemmmg- 
bund sine svære Granater ind mellem 
de Klynger af preussiske Soldater, 
som havde søgt Dækning mod Ilden 
i de Slugter, som strækker sig fra 
Flensborgvejen ned mod Vemming- 
burid. — Kl. var henimod 7 om Mor
genen, da Kampen ophørte ; Preus
serne trak sig tilbage, og vi indtog 
vor tidligere Forpoststilling.

Arthur Andersen.

Hvem har nogensinde set et vir
kelig godt og fikst Billede af vor 
Skole paa Prospektkort ? Vi har 
endnu ikke !

Da vi mener, at det vil være rart 
at have et saadant Billede, har vi 
ene og alene af Hensyn til vore 
Læsere ladet et saadant lave. Det 
kan faas overordentligt billigt ! Det 
koster nemlig kun 5 Øre for et Stk., 
25 Øre for 6 og 1 Kr. for 25. Oven 
i Købet har vi besluttet, at enhver, 
der skaffer »Vort Blad« en ny Abon
nent inden Udgangen af denne Maa- 
ned, vil faa et Par Kort ganske 
gratis !

Vi vil raade enhver der ønsker sig 
et eller flere af disse Kort, til at 
sikre sig dem i Tide. Vi forudser 
nemlig et stort Salg! Kortene kan 

faas ved Henvendelse til »VortBlad«s 
Redaktion.

En anonym Velynder af den ædle 
Skaksport har, for at fremme denne 
ved Skolen, udsat en Præmie til den 
bedste Spiller !

Der vil derfor i Løbet af kort Tid 
— antagelig i Begyndelsen af April 
— blive afholdt en Konkurrence.

De, der ønsker at deltage, bedes 
tegne sig ved Henvendelse til »Vort 
Blades Redaktion.

De nærmere Bestemmelser om Ti
den for Afholdelsen, Dommerne osv. 
osv. vil findes i næste Nummer af 
»Vort Blad«.

* * *

Nytten af Kundskaber.
Korporalen: Er der nogen af Jer, 

der har taget Studentereksamen ?
Rekrut Nr. 27: Ja vel, Hr. Korpo

ral !
Korporalen: Godt, 27. Følg saa 

med ned i Marketenderiet og hjælp 
til med at tælle Sukker af til Kaffen !

* * *

Paa Skoleballet.
Gymnasiasten (til en utig Dame, 

der sidder ensom og tankefuld): Frø
kenen drømmer vist om Foraaret?

Damen: Ja, netop — jeg ser saa 
meget grønt omkring mig !

* * *

Fra Historietimen.
»....Tysklands Enhed hang i en 

Traad og denne Traad var Karl den 
Tykke !«
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
(g> j, Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Spejderkorpset og Fri
villigt Drengeforbund.
Under denne Overskrift fandtes i 

sidste Nummer af „Vort Blad“ en 
Artikel angaaende Sammenslutning 
af Frivilligt Drenge-Forbund og Spej
derkorpset. Som Delingsfører i 
F. D. F. vil jeg tillade mig at frem
komme med nogle Kommentarer her
til.

Først maa jeg paa det bestemteste 
benægte, at der nogen Sinde har 
været „Konkurrence-Fjendskab“ mel
lem F. D. F. og Spejderne, da et 
saadant Forhold ikke kan harmonere 
med nævnte Korps Programmer. 
Derimod har F. D. F. fra første Færd 
ikke kunnet — og kan fremdeles 
ikke — sympatisere med det Grund
lag, paa hvilket Spejderbevægelsen 
er organiseret her i Landet.

F. D. F.’s første og største er, 
som det er udtrykt i dets Grundlovs 
§ 2, „at berede Vejen for Kristi 
Riges Udbredelse blandt Drenge“, og 
uden dette Grundlag havde F. D. F. 
næppe efter 11 Aars Bestaaen er
hvervet sig ca. 7000 Medlemmer i 
Danmark.

I England organiserede Sir Baden- 
Powel sit „Scouting for Boys“ paa 
samme Grundlag som F. D. F., men 
da Premierløjtnant C. Lembcke i 1910 
importerede Spejdersporten her til 
Landet, strøg han det religiøse (i hans 
Haandbog : »Patioilleøvelser for Dren

ge« er dette ligeledes udeladt) og 
organiserede Bevægelsen paa fuld
stændig etisk Grund ; Paragrafferne i 
Spejderloven er gode, men hvad 
hjælper disse, naar den menneskelige 
Vilje er »svag.

Naar dertil kommer, at Spejder
korpset straks efter, at dette var 
startet, begyndte at udgive et officielt, 
meget slet redigeret Blad, som ho
vedsagelig indeholdt Nick-Carter Ro
maner og anden meget daarlig Lek
ture, maatte Frivilligt Drenge-For
bund som en kristelig Institution nød
vendigvis tage Afstand fra det nye 
Drengekorps; at Spejderbevægelsen 
blev benævnt »Overklassebevægelse«, 
har ikke været nogen vægtig Aarsag 
til den Holdning, F. D. F. antog.

I Begyndeleen oversaa F. D. F. 
imidlertd det gode ved Sjejderbevæ- 
gelsen, men efterhaanden som sidst
nævnte er blevet bedre organiseret 
og har faaet et mere sundt Præg 
over sig (saavidt jeg ved, er Organet 
„Spejderen“ ogsaa ophørt med at 
eksistere), er Udviklingen gaaet i den 
Retning, at de to Korps er begyndt 
at nærme sig og indlede Samarbejde 
med hinanden, ligesom alle er enige 
om, at F. D. F. bør optage „Scouting“ 
paa sit Program. Der har ogsaa fra 
udenforstaaende — som nævnt i sid
ste Nummer af „Vort Blad“ — været 
fremsat den Tanke, at F. D. F. og 
Spejderkorpset burde forenes under 
en Bestyrelse, men uden nogen nær
mere Motivering af, ¡hvorledes en 
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saadan Ordning bedst kunde reali
seres.

Paul Asmussen mener i sin Artikel, 
at en Sammenslutning er ugørlig, 
heri er jeg imidlertid ikke enig med 
ham, og jeg skal nedenfor ganske 
kort udvikle, hvorledes jeg tænker 
mig en Ordning kan finde Sted.

Det er for det første Navnet, et 
meget kildent Punkt, som P. A. 
meget rigtig bemærker, da naturligvis 
hverken det ene eller det andet af 
Korpsene vil give Afkald paa sit en
gang indregistrerede Navn. Men 
hvad om man f. Eks. ved en Sam- 
menslutnig antog Navnet : „De for
enede Drengekorps, F. D. F. og 
Spejderne“ ? Derved vedblev begge 
Parter at „leve“.

Med Hensyn til Forbundsdragten, 
tror jeg, den bedste Udvej maa være 
at indføre to Bluser, en hvid til Pa
rade, Marschture og lignende og en 
mørk til Terrainlege og Felttjeneste 
efter eventuelt kun een Bluse (hvid) 
og et mørkt Overtræk (disse Bluser 
kan sikkert fremskaffes til en langt 
billigere Pris end den, man nu beta
ler for dem).

Angaaende Klasseinddeling etc. 
kan der diskuteres nærmere, der er 
ikke Grund til at komme nærmere 
ind herpaa nu, da der ikke er Tvivl 
om, at man paa dette Punkt vil 
kunne opnaa et for begge Parter til
fredsstillende Resultat. —

Som Slutningsbemærkning føler 
;jeg Trang til at udtale, at det i hvert 
Fald er min faste Overbevisning, at 
Spejderkorpset vandt større Udbre
delse, om det havde Motto analog 
med F. D. F. : „Med Gud for Dan
marks Ungdom“.

Vi skal senere komme tilbage til 
dette Emne.

Red.

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

Misforstaaet Iver!
Hvem trasker ud af Skolen 
med lange, dvaske Skridt 
og kigger efter Solen, 
trods Pløre og trods Skidt? 
Det er saamænd Elever, 
der skal til Fodbold ud 
paa -»Skolens fine Bane^ 
trods Regn og Blæst og Slud.

Og kommer de tilbage, 
man knap dem kende kan, 
og Mødrene kan tage 
af Støvlen en Spand Vand. 
Det er saamænd et Under, 
at de kom vel derfra, 
i „Søen“ de ej bunder, 
og Falck er langt herfra.

I Skabene dernede 
de Sko Jo gemmes hen, 
og man skal længe lede, 
naar man vil hente dem. 
Det er saamænd en Saga 
med Gymnastiken blot, 
og kommer Inspektøren, 
mon det saa vil gaa godt?

Trold.

H. Friis-Petersen.



Nr. 13 VORT BLAD. 2. Aarg.

Lov for „Klubben“.
(vedtaget den 24. Febr. 1914).

§ 1. Navn: »Klubben«.
§ 2. Formået!-. At afholde Dis

kussions- og andre Møder.
§ 3. Medlemmer. Enhver tidlige

re Elev og nuva^rende fra IV Ml. og 
opefter kan være Medlem.

§ 4. Bestyrelsen bestaar af 3 Ele
ver; den har Ansvaret for, at der 
ved hvert Møde er en Indleder; den 
har tillige Ansvaret for, at der væl
ges en Sekretær, hvem det paahviler 
at føre en Forhandlingsprotokol.

§ 5. Møderne afholdes saavidt 
muligt hveranden Onsdag i Tiden 
V10---1/4*

§ 6. Emnet skal bekendtgøres 
mindst 3 Dage før Mødet.

§ 7. Ikke-Medlemmer, der kan an
tages at have Interesse for paagæl
dende Emne, kan til ethvert Møde 
indbydes af Bestyrelsen.

§ 8. Dirigenten vælges ved Be
gyndelsen af hvert Møde.

§ 9. Eventuelle Forslag maa ind
gives til Bestyrelsen 5 Dage før 
Mødet.

§ 10. En „Kritik- og Klageproto- 
koU tillige med Pen og Blæk skal 
findes ved hvert Møde, ligesom den 
skal være fremlagt hos Formanden 
til enhver anden Tid.

§ 11. Aarsbidraget er 50 Øre, som 
indkræves af Sekretæren forud.

§ 12. Forandringer i Lovene kan 
kun ske naar 2/;i al de mødte Med
lemmer stemmer derfor.

Klavenindervisning.
Fru Ruth Preisler, 

3-aarig Elev af det kgl. Musikkonser
vatorium.

Karneval-Artikler
&

Kotillon-Artikler
i største Udvalg.

Forlang stort illustreret Katalog.
Standard Mønsterforretning,

Vimmelskaftet 45. Tlf. 9794 & 5094.

Elektrisk Lommelampe
betydelig forbedret Udførelse, med 
stærktlysende Metaltraadslampe og bed

ste „Elektra“ Tørbatteri fra

|25__250
med Kultraadslampe fra 85 Øre.

Jllum.

Arbejd 
for 

„Vort Blad“s 
Udbredelse!

Vis det til alle dem der
hjemme. Faa dem til at 

holde det ! ! !
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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

„Vort Blad“.

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

Inger Oiflevsens Bogbinderi & Papirhandel
----------------- samt Skolemateri elhandel anbefales. -----------------

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

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

Emil Clausen, Fotograf, Frederlksberggade 34. SSgÄ'vIS“
mat, 2 Kr. pr. Dusin. = Aaben Søndage og Hverdage fra 9=7.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10, Tlf. 175.
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Husk
■aBSBBHasænma

KONFIRMATIONS=GAVER!
Salmebøger (Navn gratis), Bibler. — Fyldepenne, Lædervarer.

Skrivemapper. Skrivegarniturer.
■va Indbydelseskort — Bord- og Menukort. »

Knud Henriksen,
at de hedste Manufakturvarer faas billigst 

hos

Johs. Petersen,
Vett & Wessels Udsalg.

Lyngby.

—= Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste. —

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

haves paa Lager.
Eget Værksted. God Pasning.

„T ø jhuset“.

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

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

H. Kruse Jørgensen.
Meget stort Udvalg i

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

Ennas Fotografi
apparater.

fra 6 Kr. komplet.
Forlang Prisliste.

A. Enna,
Vimmelskaftet 47, København.

Kjoletøjer op Orengetøj
bedst og billigst hos

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

Klaverundervisnmg.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. I Redaktionen : Karen Stub og Helge Knudse0 
Forretningsfører Helge Knudsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Ly igby


