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Skolehaven.
Vi Elever mærker i Almindelighed 

ikke meget til Skolehaven. Kun een 
Gang om Aaret faar vi at vide, at 
der virkelig eksisterer noget, der 
hedder en Skolehave her ved Sko
len.

Det er baade Synd og Skam, at 
den benyttes saa lidt. Der er — saa 
vidt vi ved — naar undtages Kost
gængerne, der bor paa Skolen, 2 — 
to — Elever, der benytter den. Det 
er selvfølgelig alt for faa.

Prisen for en Lod i Skolehaven er 
1 Kr. 50 Øre — en overkommelig 
Pris, ikke sandt? For den faar en
hver, der ønsker det, en Lod, paa 
hvilken der kan dyrkes Blomster og 
Grøntsager. Redskaberne, der bru
ges ved Dyrkningen, findes i et Skur 
i Haven og staar til fri Afbenyttelse.

En Del Urte- og Blomsterfrø faas 
gratis derude. Der udsættes endvi
dere Præmier for de bedst dyrkede 
Lodder.

Alle Elever bør leje sig en Lod i 
Skolehaven! Man faar jo ved Ar
bejdet derude Motion i fri Luft og 
Kendskab til Dyrkningen af de al
mindelige Prydplanter og Køkkenur
ter. En Kendskab, der senere kan 
faa stor Betydning.

En eller anden vil maaske indven
de, at han (eller hun) ingen Kend
skab har til Havedyrkning; den Ind
vending gælder til Wandsbeck! Naar 
vi er kommen derud, har vi altid 
fundet Cand. Krag ¡som Elskværdig
heden selv; og var vi i Tvivl om et 
eller andet, henvendte vi os til ham 
og var saa sikre paa at faa et godt 
Raad — eller flere, hvis vi behøvede 
dem.

Gaa altsaa hen til Cand. Krag og 
lej en Lod i Skolehaven, men gør 
det straks! Nu er Tiden inde til at 
paabegynde Arbejdet i Haven!

Altsaa, paa snarligt Gensyn der
ude!
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Portræt.
Herdahl jun. som laler.

(Indtryk fra Diskussionsklubben).

Navnet „Herdahl“ har blandt os en 
anset Klang, 

„Gamle Herdahl“ li’ saavelsom >Her
dahl Jan.*,  

og naar derfor „Unge Herdahl“ fø
ler Trang 

til at lette sig, — saa lytter nele 
Stu’n.

*) En af det unge Socialdemokratis mest 
fremragende Agitatorer.

Der er Søl’klang i de Ord. han si’r, 
det er der!

Og hans Smil gaar toldfrit ind i 
Pigehjærter.

Naa, men hvis man ellers saadan 
paa en Studs 

skulde vælge mellem ham og saa 
Marinus*),  

saa er Herdahls Smil jo immervæk 
et Plus, 

Talen syn’s jeg derimod er kun til 
minus.

Og Veltalenhed er lige godt en „nejs“ 
Ting!

--------Herdahl mangler den, — det 
svækker min Begejstring.

Næ, . . . men Pavsen det er Her
dahl's stærke Punkt.

Han beheisker den med megen Non
chalance.

Kommet Ordene til Tider noget 
tungt, 

saa er Pavsen jint beregnet Ele
gance.

Saa’n en Pavse, den ka’ være saa 
aandfuld . . .

fejer Thorsens Sludder bort i en 
Haandfuld.

Drille-Pen.

Krigen 1864.
Den 2. April Kl. halv fem begynd

te Preusserne uden Varsel at bom
bardere Sønderborg fra et af Bro- 
agerbatterierne.

En af de første Granater sprang 
paa Gaden i et Komp. af 16. Regi
ment og dræbte og saarede 28 Mand. 
Snart stod den sydlige Del af Byen 
i Brand, og Beboerne flygtede ræd
selsslagne ud paa Landet. Her, som 
tidligere ved Fredericia, blev det 
nemlig anset for overflødigt af Fjen
den at give den civile Befolkning 
Fred til at drage bort. Imidlertid 
gravede Preusserne sig stadig nær
mere frem mod Stillingen. Efter de
res Plan skulde alt Forarbejde til 
Stormen være endt den 13., saa at 
de den Dag kunde plante den sort
hvide Fane paa vore Skansers Bryst
værn. Efter den lagte Plan skulde 
der forud for Stormen gaa en tre 
Dages voldsom Beskydning, som 
skulde begynde den 10, men den 
11. April om Aftenen besluttede Prins 
Friedrich Karl og hans Raadgivere at 
udsætte Stormen til den 14., for at 
der kunde blive Tid til at anlægge 
endnu en Parallel tæt inde under 
Skanserne. 1 tre Døgn overøste alle 
de preussiske Kanoner Stillingen med 
en Mængde Granater, saa Jordvol
dene sank sammen, og Palisader og 
Broer splintredes; men selv efter 
denne Beskydning turde Prins Frie- 
rich ikke angribe, og Stormen blev 
da yderligere udsat til den 18.
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Allerede den 14. havde Overkom
mandoen søgt at klarlægge for Re
geringen det haabløse i at forsvare 
Dybbølstillingen og de store Tab, et 
saadant Forsvar nødvendigvis maatte 
medføre. Men Krigsministeren hav
de erklæret, at Stillingen skulde 
holdes, selv om det skulde forvolde 
betydelige Tab; thi om faa Dage 
skulde der aabnes Fredsforhandlinger 
i London, og det var derfor af stor 
Betydning, at Hæren til den -Tid 
endnu havde Fodfæste paa Slesvigs 
Fastland. Den 17. skrev General 
Gerlach til Krigsministeren, at et 
yderligere Forsvar af Stillingen blot 
vilde foraarsage en sørgelig og ikke 
ærefuld Ødelæggelse af den bedste 
Del af Jen danske Armé, og at en 
hæderlig Tilbagegang til Als i rette 
Tid kun kunde gennemføres, naar 
Regeringen gav ham fuldkommen fri 
Hænder. Inden der kom Svar fra 
Krigsministeren, var imidlertid Dyb
bøls Skæbne afgjort. Om Formidda
gen den 16. April gik General du 
Plat til Hovedkvarteret og søgte at 
formaa General Gerlach, som var 
syg, til at nedlægge Kommandoen; 
du Plat vilde da overtage den, da 
han var den ældste Divisionsgeneral, 
og han vilde saa paa eget Ansvar 
foretage Rømningen om Aftenen den 
17. April, men General Gerlach vilde 
ikke gaa ind herpaa. General du 
Plat gik saa over i Stillingen, hvor 
han to Dage senere fandt Heltedøden. 
Før Daggry den 18. April laa 10,000 
Preussere rede til at kaste sig over 
Skanser, som nu næsten var forvand
lede til Grushobe. De danske Sol
dater, ialt 2200, havde søgt Skjul i 
Jordhuller et Par Hundrede Alen 
bag ved Skanserne, da disse ikke 
mer ydede nogen Dæki,...o. Her laa 

de og ventede paa det Øjeblik, da 
Stormen kom, for saa at søge at naa 
den sønderskudte Stilling, inden An
griberne alt var der.

Arthur Andersen.

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

Skakturneringen.
Turneringen afholdes den 18. April 

(Klokkeslettet og Stedet skal senere 
blive bekendtgjort).

Cand. Drackenberg og Lærer Møl
ler har venligst lovet os at være Op- 
mænd.

Følgende Deltagere har meldt sig:
Asgeir Gudmundsson, Svend Thor

sen, Henry Ludvigsen, Emil Bentzen, 
Carl Skjold, Helge Knudsen, Chri
stian Peitersen, Thorkil Knudsen, 
Aage Buss, Knud Leevald, Martin 
Sørensen, Hilmer Gudmundsson, 
Knud Seidler og Thor Jørgensen.

Spillet aabnes ved, at een Brik flyt
tes. Man er ikke tvungen til at sige 
„madame“. Spillernes Rækkefølge 
vil blive afgjort ved Lodtrækning. I 
første Omgang spiller alle Deltagerne, 
i anden spiller Sejrherrerne fra før
ste o. s. V.

Foruden den Præmie, vi omtalte i 
sidste Nummer, har en udenbys bo
ende Velynder været saa elskværdig 
at udsætte en Præmie. Vi beder her
ved Velynderen modtage vor Tak.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
($> Redigeret af POUL ASMUSSEN. * ^2 0

Spejderkorpset og Fri
villigt Drenge-Forbund.

Hr. Friis-Petersen skrev i forrige 
Nr. af „V. B.“ en Artikel angaaende 
en Sammenslutning mellem oven
nævnte to Kotps.

Jeg vil ganske kort her besvare 
et Par af de Punkter, Fr.-P. mente, 
vilde være nødvendige ved en saa- 
dan Sammenslutning.

Jeg er ganske enig med Fr.-P. i, 
at skal Forbundene sluttes sammen, 
maa Spejderne gaa ind under sam
me Motto som F. D. F., nemlig: 
„Med Gud for Danmarks Ungdom«.

Dette tror jeg heller ikke, der vil 
være noget i Vejen for, da jeg fra 
mange Spejdere har hørt ytret Util
fredshed med, at der ikke findes 
Religiøsitet indenfor Spejderbevæ
gelsen.

Hvad der vil knibe mest, tror jeg, 
er Navnet. Der er ingen af Korp
sene, der vil afstaa deres, og det, 
som Fr.-P. foreslog, falder ikke i de 
flestes Smag. Selv har jeg intet 
Navn at foreslaa, da jeg ikke kan 
tænke mig noget, der passer.

Et andet vigtigt Punkt er Dragten. 
Hvis der, som Fr.-P. mener, skal be
nyttes to Dragter, en til Paradebrug 
og en til Felttjeneste, vil disse blive 
meget dyre, og mange Drenge af 
det Publikum, hvorfra F. D. F, hen
ter sine Medlemmer, vil ikke have 
Raad til at anskaffe sig dem.

Dermed slettes et af F. D. F.s vig
tigste Formaal, nemlig det: at samle 
Drenge af alle Klasser sammen til 
gode Kammerater; og Forbundet vil 
da .gaa over til at blive noget af 
en Overklassebevægelse; thi kun 
mere velstillede Drenge vil da være 
i Stand til at betale Dragterne, der 
sikkert vil komme til at koste 12— 
15 Kr.

Jeg har her fremført nogle Indven
dinger set fra mit Synspunkt og ven
ter nu Svar paa min Artikel i næste 
Nr. af »V. B.«

Svend Klausen, 
Sektionsfører.

* * *
5. Marts har der fundet flg. Ud

nævnelser Sted indenfor 1. Lyngby 
Trop:

Thor Jørgensen og Gustav Frede
riksen forfremmet til Patrouilleførere 
for henholdsvis I og II Patrouille.

Poul Fricke ansat som Korporal 
ved I Patrouille og Svend Aage As
mussen ansat som Korporal ved II 
Patrouille.

Helge Knudsen overgaaet til Seni
orpatrouillen.

* * *
Søndag den 22. Februar blev Trop

pen fotograferet hos Fotograf Türck. 
Billeder (9X^4 cm) faas a 25 Øre 
ved Henvendelse til Poul Asmussen.
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Skakopgave.
Hvor mange Dronninger kan an

bringes paa et Skakbrædt, saaledes 
at de ikke kan „slaa“ hinanden? 
Paa hvor mange forskellige Maader 
kan de opstilles?

Løsninger modtages indtil 19. April 
Kl. 12 Middag.

Konkurrence.
Vi udskriver herved en Konkur

rence, der hedder: Hvorfor har den 
kvindelige Del af Skolens Elever saa 
ringe Interesse for „Vort Blad“?

Den skriftlige Besvarelse, der ikke 
maa være paa mere end 1500 Bog
staver, maa være os i Hænde senest 
Søndag den 19. April Kl. 12 Middag. 
Anonyme Besvarelser bliver der ikke 
taget Hensyn til. Naar blot Navnet 
opgives for Redaktionen, kan Indlæg
get godt undertegnes med et Mærke.

„Skolen er lukket“, lød det Søndag 
den 15. Marts om Aftenen. Naar 
man forhørte sig nærmere, erfarede 
man, at Gunnar Thyssen havde faaet 
Difteritis, men Skolen skulde dog 
lukke op om Torsdagen. Det blev 
imidlertid ikke til noget; i Løbet af 
Tirsdagen fik Holger Larsen ogsaa 
Difteritis.

„Bare det ikke er en Gentagelse 
af Skarlagensfeberen!“ Det blev 
det dog heldigvis ikke. I alt kom 

der 2 — to — Tiifælde, der oven i 
Købet var saa milde, at Patienterne 
ikke fik Serumindsprøjtning.

Mandag den 22. travede vi atter 
vor vante Skolevej.

* * *

Abonner paa Skolebiblioteket.

* * *

Lej en Lod i Skolehaven.

* * *

Med dette Nummer forøger vi vort 
Oplag, saaledes at det nu er dobbelt 
saa stort, som det var, da den nuvæ
rende Redaktion tiltraadte.

Støt »Vort Blad« ved at skaffe det 
Abonnenter, Annoncer og ved at 
indsende gode Indlæg.

*

Paa given Anledning gør vi op
mærksom paa, at alle Artikler, der 
ikke er undertegnet, er skrevet af 
„Vort Blad“s Redaktion.

Køb »Vort Blad«s Prospektkort.

# * *

Har I hørt:
a t Malle fra Skolekomedien har faa

et Mæslinger, og
a t Malle er kommen til Hægterne 

igen ?



Nr. 14 VORT BLAD. 2. A

En Skolebladsforening.
Omkring Nytaar fremsatte Redaktør 

Hendil (»Sidste Nyt«, Sorø Akademi) 
den Tanke, at man skulde søge at 
danne en Forening af Skoleblade. Vi 
læste Artiklen med Interesse og var 
fuldstændig enig med dens Forfatter; 
men vi anede ikke, at der eksisterer 
saa mange Skoleblade, som der virke
lig gør, førend vi en Dag i »Sidste 
Nyt« saa en Fortegnelse over en Del 
Skoleblade. Vi kom derved til at tæn
ke paa, at vi sikkert kunde faa Lov 
til at afholde et Møde her paa Skolen, 
og selvfølgelig bragte vi straks Tan
ken til Udførelse. Den næste Dags 
Formiddag traadte vi ind paa Skolens 
Kontor og fik øjeblikkelig den ønske
de Tilladelse. — Det første Skridt var 
gjort.

Dernæst talte vi med Redaktør Jur
gensen (»Aaret rundt«, Nærum Kost
skole) om Sagen, og da han var fuld
stændig enig med os, besluttede vi i 
Forening at udsende en Indbydelse til 
et Møde — hvortil kun Redaktøren og 
en af hans Medarbejdere har Adgang —, 
der skal afholdes her paa Skolen i 
Store Bededags-Ferien. Indbydelserne 
bliver udsendt nu i Begyndelsen af 
April, og vi skal saa herefter holde 
vore Læsere a jour med Sagens For
løb.

Naar „Jens“ skulde stave.
At vor fælles Ven »Jens« i 1864 

ikke havde saa let ved at føre Pennen 
som Soldat, kan man se af følgende 
morsomme Soldaterbrev, skrevet under 
Vaabenhvilen (dateret 2. Juni 1864):

»Meening Pædter Pædtersen 3. Ræg- 
temindt 5. Combagni 108. Torde Jeg 
anmaade det Errede Ræggemindts Om 
Perremessejon i Nole dae Formedeis 
Da jeg ve Endkaldelse til Søledadt 
ikke kan Betale Huusleje, hvorved et 
Sonnet vel Eenlæge Kone og Børen 
po Fattehuusset Hvorved at jeg ønsket 
at komme Hjem, Og Regkomderede 
et Huus til Kone og Børen. — Om 
Ded vad Mulet.«

Pædter Pædtersen.
Hvem kan give en nøjagtig „Over

sættelse" ?

ø Is
I Penkala |g selvspidsende Blyant altid E parat til Brug. m
I Elegant Udseende. i
I I— I
I faas hos ®

I Jllum. I
g «

d. H. HILLEBRANDT.
Telf. 9. Lyngby.

Største Lager af Sengeudstyr og Hvidevarer. Fuldstændig Trikotage- 
og Lingeriafdeling for Damer, Herrer og Børn.

---------- Kjoletøjer og- Konfektion. ------------
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Lyngby Broderimagasin,
---------  Jernbanevej 1. ------------- 

Stort Udvalg i paategnede Bluser og 
Barnekjoler.

M. Petersen.

Tandlæge
Frk. M. Fanerholt.

Telf. 346.
Hovedgaden 76.

Konsultationstid: Hverdage 9—3.

En Nød
kender man paa Kærnens fine, søde 

Smag.
Carl Scheplers Irma

Vegetabil Margarine 
har samme gode Egenskaber, 
kendt overalt som den bedste.

LEKTRISK RINGELEDNINGS 
OG TELEFON MATERIEL 

bedst og billigst
AKTIES. F. GOTTLIEB HANSEN i
N/Ostercad? il. Kcbr-.havr,..,. j

Husk C. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

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. 1 Kr. 50 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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Salmebøger fra 1,25 til 8 á 10 Kr. (Navn gratis).
Lædervarer : Dametasker, Portemonnæer. Seddelbøger, Skrivemapper i 

i fixe, moderne Faconner. - - - Luxuspost, Skrivegarniturer, Albums.
------------  Min bekendte Fyldepen „Keweco“ er den bedste i hele Verden, -------------

Konfirmationstelegrammer modtages og besørges hele Dagen baade den 5. og 19. April.

Knud Henriksen, Horedgfden » Tli. 5T

Rafns Skotøjsmagasin------ —----
fører altid størst«? Udvalg af fikse, solide Nyheder fra de bedste danske Fabrikker. Prøv 

vore stærke Skolestøvler. Prima Militærstøvler, Ballet-, Danse-, Gymnastik- og 
Sportssko meget billigt. Stærke Herrestøvler fra 9,75, Cheverau Damestøvler fra 8,5 J.

Extra stærke Saaler under Skolefodtøj, kun Haandarbejde.
=— Reparationer hurtigt og solidt. --

Hovedgaden 52. Tlf. £<ywgby 17.

C. Frederiksens Skrædderforretning, Hovedgaden 5.
Stærke Drenge-
dragter i blaat Cheviot, saavel som i 
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer 

haves paa Lager.
Eget Værksted. God Pasning.

„T ø ¡husets

Nyeste Modeller for Sommer
sæsonen hjemkommen.
Alvilda Friis,

Modemagasinet. Jernbanevej 1.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

- Fotografiske Artikler. ■«■
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

RfCi saave' til Køkkenhaven som ti Blom- 
D sterhaven i garanterede 1. Klasse» 

spiredygtige Varer.
PlilTlfPF af Stauder, Roser, Sommerplan- 
*1 <1111VI ter i mange nye og smukke 

Sorter.
Læggekartofler, Skarlotter, Jordskokker, Gladi
olus, Begonieknolde, Georgineknolde billigst hos

OSCAR HAMANN,
Hovedgaden 26. Telf. 179.

Crome & Goldschmidt
har overdraget

R. W. Rasmussen
Eneudsalg for Lyngby.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

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


