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Skoleliv.

Hr. Kragh
Ved

Sommerferiens

Begyndelse

trækker Skolens ældste Lærer, Hr.
Kragh, sig tilbage fra sin mangeaarige, udmærkede Virksomhed.

3. Aarg.

Talrige

Elever har meget at takke denne
deres Lærer for, ikke alene paa

Grund af hans udmærkede Undervis

ning, men ogsaa for den Omhu og
Interesse Hr. Kragh altid har haft for si
ne Elevers legemlige og sjælelige Vel.
Man kan være sikker paa, at Hr.
Kragh rundt om i Landet har mange

unge Venner, der tit vil sende ham
en Tanke, og naar deres Vej falder

gennem Lyngby, vil opsøge ham til
Trods for, at han ikke mere findes
paa Skolen.
Vi vil onske, at Hr. Kragh i mange
Aar maa nyde sit otium med et godt
Helbred og godt Humør.

Hvor ofte har vi ikke alle hørt Yt
ringen: „Naa! — Han er blot en
Skoledreng!“ Thi deter jo en Kends
gerning, at Folk ikke rigtig vil regne
med den Ungdom, der gaar i Skole ud
over det fyldte 14 Aar, man er tilbøje
lig til at regne dem for „Fars Dren
ge“ o. s. V. Men efterhaanden som
Tiden gaar, har man dog faaet en
god Del Respekt for os ; thi man har
dels indset, at det at lære noget, dog
vist i Grunden slet ikke er saa galt,
men sidst og ikke mindst har »Folk«
ladt Mærke til, at den læsende Del
af Danmarks Ungdom baade kan og
vil noget. Dette gælder baade de paa
denne og hin Side af Porten til „Aan
dernes Rige“ — Studentereksamen.
Vi behøver jo ikke at vedlægge
Beviser angaaende Studenterne; det
store Hjælpe- og Oplysningsarbejde,
de hvert Aar præsterer, taler jo for
sig selv, og hvad den skolesøgende
Ungdom angaar, er det endnu min
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dre nødvendigt ; thi Beviset holder
De, kære Læser, i Haanden!
For ser De: Lyngby højere Al
menskole har ca. 270 Elever, vi hører
altsaa ikke med til de største Skoler.
Byen, Skolen ligger i, har ca. 5000
Indbyggere, den hører altsaa ikke
med til de største Byer, men vort
Blad her i den lille Sk. le i den lille
By, hører dog til de allerstørste i
hele Landet, og — det maa vi i al
Beskedenhed tilføje — vi har hørt
upartiske Dommere sige, at det ogsaa
hører til de bedste. 1 en Skole, hvor
et »Vort Blad« kan trives og vokse,
som det gør her, findes der virkelig
det, man kalder Skoleliv, det, uden
hvilke de ofte tørre, ja kedelige
Lektier næppe kunde glide ned, det,
som vi skal være stolte af at holde
paa Benene; thi, ikke sandt, skylder
vi ikke os selv at ære og samles om
det, som er vort eget, og som hjæl
per med til at forvandle Skolegang
til Skoleliv?

„Vort Bllad“s Start.
»V. B.« gaar nu allerede ind i sin
3. Aargang. 2 Gange har vi passe
ret den Milepæl, som afmærker en
Aargang.
Mange nye Elever er jo
kommet til Skolien siden »Vort Blad«
blev startet, og det kan vel derfor
nu have sin Interesse at genopfriske
Begivenhederne fra den Gang, Bladet
blev til.------- —
»Vort Blad« er et Barn af Diskus
sionsklubben. I Januar Maaned 1912
havde Eleverne her stiftet denne
Forening, og da flere vellykkede og
interessante Møder allerede var af
holdt, besluttede man i Juni at søge
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at bringe et Sko'eblad paa Benene
— thi gennem Samværet ved Mø
derne havde man indset, hvormegen
Fornøjelse Eleverne kunde have af
at skabe noget for dem særegent.
Dette „man“, der besluttede at gøre
Forsøget var først og fremmest
Brødrene Svend og Peter Thorsen, og
den første satte da i sin Egenskab af
Formand for Diskussionsklubben Bla
dets Start paa Dagsordenen.
Ved
Generalforsamlingen var Stemningen
glimrende, og de ca. 50 Elever, der
var mødt, overdrog Svend Thorsen
Redaktørposten, medens Asgeir Gud
mundsson blev Forretningsfører. En
stor Støtte i det første Aar fik Re
daktøren i de faste Skribenter, Peter
Thorsen og Augusta Ebert, særlig i
den første. Aller Anfang ist schwer,
særlig naar det gælder Starten af et
Blad — specielt et Skoleblad —
endnu speciellere i Lyngby, og naar
vi jo dog alligevel har naaet et or
dentligt Resultat, skyldes det først og
fremmest den Velvilje, vi mødte fra
alle Sider, og dernæst den Iver, Star
terne af noget helt nyt altid lægger
for Dagen.

„W Illi's 2. ilt
Naar jeg nu sætter mig i min »Re
daktørstol« for at skrive om min
Virksomhed ved „Vort Blad“, maa
jeg først bemærke, at den ikke har
strakt sig over noget langt Tidsrum.
Jeg hører absolut ikke med til »Ve
teranerne« ved Bladet, ja, jeg gik ikke
en Gang her i Skolen, da det blev
startet.
I „Avisens“ første Aargang har
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jeg ikke skrevet et eneste Ord, og
jeg blev derfor meget forbavset, da
Svend Thorsen et Par Dage før Ge
neralforsamlingen i Maj 1913 kom
hen til mig og spurgte om, hvad jeg
vilde sige til eventuelt at blive Re
daktør af den. Den Tanke, at jeg
skulde være Leder af Skolens Blad,
gjorde mig ganske forblølfet, og jeg
bad om Lov til „at sove paa det“.
Den fik jeg.
Og jeg gik hjem og
tænkte.over Sagerne. Skal jeg —
skal jeg ikke? summede det i mit
Hovede. Jeg var selvfølgelig meget
betænkelig ved at paatage mig at
staa i Spidsen for det. Sæt det ikke
kan svare sig.
Og du er jo gan
ske ukendt med Ledelsen af el Blad!
sagde jeg til mig selv.
Da jeg den næste Dag vandrede
den sædvanlige Vej til Skolen, var
jeg fast besluttet paa at sige: »N chts,
ma chère!«
Men lige meget hjalp
det. Thorsen sagde, at Karen Stub
skulde være Chefredaktrice, og jeg
skulde kun være Medredaktør og
Forretningsfører.
Eher mange og
lange Overvejelser besluttede jeg
mig til at sige »Ja«.
Generalforsamlingen kom, og Thor
sens Forslag af den nye Redaktion
blev vedtaget. Jeg var nu Medredak
tør af og Forretningsfører ved „Vort
Blad«.
Jeg vil dog ikke paastaa, at mine
Pligter i Begyndelsen tyngede mig
haardt. Thorsen havde ganske vist
sagt, at jeg nok skulde blive sat ind
i Bladets Ledelse, men ak og vé —Sommerferien kom, og jeg havde
endnu ikke det mindste Begreb om
den.
Sommerferien gik, og jeg kom igen
tilbage til Lyngby og skulde til for
Alvor at tage fat. Jeg anmodede om
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at faa Bladets Bøger udleveret. „Ja,
men Regnskabet skal først afsluttes“,
b!ev der svaret.
Det blev midt i
September. Jeg havde nu bedt sik
kert omtrent 20 Gange om Bladets
Regnskabsbog. Endelig fik jeg den
og saa, at der var et Underskud paa
— 14 Kr. 79 Øre.
Heldigvis fik vi lavet den lille Ba
sar i Forbindelse med Fotografiudstil
lingen.
Underskudet blev dækket,
jeg hængte nu i med Annonceteg
ningen. Jeg havde ganske vist faaet
en Annonceinspektør, men han tog
en Tur til Bornholm, og der stod
jeg.
Naa, endelig fik det første Numer
stablet paa Benene og sendt ud.
Mit videre Arbejde ved Bladet skal
jeg ikke omtale, da det jo er kendt
fra Generalforsamlingen.
Noget, der i høj Grad har vanske
liggjort mit Arbejde, er, at jeg saa
sjældent kunde stole fuldt ud paa
nogle af mine Medarbejdere, f. Ek«.,
skulde der tegnes Annoncer til dette
Numer. Jeg gav Annonceinspektøren
Paalæg om, at sørge for det i Pinse
ferien og rejste hjem i hele Ferien.
Jeg kom tilbage igen, og han havde
endnu ikke tegnet en eneste An
nonce.
Jeg maatte nu selv med
Hjæ'p af den fremtidige Forretnings
fører, Svend Klausen, tegne Annon
cerne. Det er selvfølgelig den Slags
Ting, der ikke paa nogen Maade
maa indtræffe.
Naar det nu er lykkedes mig at
lede Bladets 2. Aargang, er der selv
følgelig mange, der har hjulpet mig,
og uden deres Hjælp havde det væ
ret ganske umu.igt for mig at staa i
Spidsen for »Avisen«.
Da jeg begyndte min Virksomhed,
var jeg — som jeg allerede tidligere
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har nævnt — fuldstændig ukendt med
Ledelsen af et Blad. Jeg kunde f.
Eks. ikke »læse Korrektur«.
Alle
Korrekturlæsningens Mysterier satte
Hr. Drackenberg mig imidlertig ind i.
Og desuden har han hjulpet mig paa
mange andre Maader. Han er uden
Tvivl den, jeg mest skal takke, men
der er jo ogsaa mange andre.
Og blandt disse andre er det først
og fremmest de faste Skribenter, jeg
skylder Tak. ja, i det hele taget alle
de Medarbejdere, jeg fik paa den for
rige Generalforsamlng. 1 dem — el
ler i hvert Tilfælde i de fleste af dem
— har jeg haft en uvurderlig Slotte.
Foruden til mine Medarbejdere vil
jeg rette en Tak til »Nordre Birks
Trykkeri«. Baade den tidligere Re
daktør af „Nordre Biiks Tidende“,
Hr Carlsen, og den nuværende, Hr.
Linsted, har altid vist stor Interesse
for Bladet og gjort deres til, at Bla
det kunde fremtræde saa smukt som
mnligt, og de har altid laant os Cli
chéer med stor Velvilje.
Nu skal jeg altsaa tage Afsked
med Bladets Læsere og alligevel ikke
tage Afsked. Det vil sige, jeg skal
tage Afsked som læder af det, men
ikke som Skribent. 1 det minds'e
saa længe jeg bliver her i Skolen,
vil jeg vedblive med at være »Vort
Blad«s Medarbejder.
Inden jeg tager Afsked, vil jeg
imidlertid ønske, at Bladet maa blive
ved med at vokse sig større og
større, og at det maa danne Binde
leddet mellem Skolen, de nuværende
og de tidligere Elever. Jeg vil end
videre ønske, at alle Skolens ældre
Elever vil huske paa, at det er deres
eget Blad, og at de bør støtte det.
Gør de det, skal »Vort Blad« nok blive
stort og godt.
Helge Knudsen.
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Vore Medarbejdere
fortæller.
Det var lige efter Juleferien, at jeg
blev opfordret af »Vort Blades Re
daktør til at give en kortfattet Skil
dring af Krigsbegivenhederne i 18b4.
Da jeg i Forvejen interesserede mig
meget for dette Emne, benyttede jeg
straks den kærkomne Lejlighed til at
slutte mig til Bladet som dets faste
Medarbejder, og fra det Tidspunkt
har jeg skrevet en Artikel til hvert
Nummer af Bladet. Til at begynde
med kneb det en Del med at redu
cere det omfangsrige Emne tilstræk
keligt, men efterhaanden fik jeg dog
overvundet denne Vanskelighed. Jeg
er i det hele godt tilfreds med at ar
bejde ved Bladet, især fordi jeg her
igennem har faaet et Begreb om,
hvordan et Skoleblad bør være og
saaledes er bedre skikket til at træde
ind i Redaktionen, end det ellers
vilde være Tilfældet.
Samtidig vil
jeg benytte Lejligheden til at ud
trykke min Anerkendelse overfor den
nuværende Redaktør, fordi han saavel
som Redaktør som Forretningsfører
har arbejdet „Vort Blad“ op ti[ at
blive et Mønster paa et Skoleblad,
baade hvad Udseende og Indhold
angaar.
Arthur Andersen.

Jeg var saa uheldig at møde nær
værende Blads Redaktør paa Gaden
forleden Dag.
Han gik paa Jagt
efter talentfulde Journalister, sagde
han, og var glad ved at se mig. Og
det nyhede mig ikke, at jeg ved
Tegn og underlige Gerninger lod
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ham forstaa, at Glæden ikke var
gensidig. Med Vold og List fik han
trukket mig med op paa Redaktions
kontoret, der tillige gør Tjeneste som
Dagligstue, Læseværelse, Sovevæ
relse og endelig som Arrest, naar
Ur. Knudsen kommer for sent hjem
om Aftenen (ordinær Sengetid Kl. 9),
eller naar han har spildt Rødbedesaft
paa Frk. Jensens Dug.
Ved Hjælp af diverse Drikkevarer
og de værste Cigarer, lykkedes det
den unge Lorgnetejer at faa mig til
at love en hel Del, inden jeg gik.
Nogle Dage senere modtog jeg en
længere alfabetisk Fortegnelse over
de givne Løfter.
Jeg blev enig med mig selv om
at melde mig ind i en Afholdsforening
— der var Løfter for mindst 6 Sjus
ser og 3 Romtoddyer.
Blandt andet havde jeg forpligtet
mig til at fylde mindst halvanden
Spalte med et Digt om „Vort Blad“s
Start.
Naturligvis nægtede min Muse paa
det bestemteste at lade sig bruge til
den Slags Digten paa Tælling. Det
maatte jeg selv klare.
Digtet bli’r der altsaa ikke noget
af denne Gang. Jeg maa holde mig
til Prosaen.
Lad mig begynde med en Beken
delse. Jeg aner ikke, hvilken Dalo
man vedtog at starte „Vort Blad“.
Men jf*g ved, at det var lige før
Eksamen, og at jeg ikke var særlig
stiv i Papirerne, men, at jeg dog
havde Mod nok til ikke at beskæftige
mig særligt med den forestaaende
Modenhedsprøve.
Først Arbejde og saa Tidsfordriv
— det er et god1, gammelt Ord, som
jeg selv har lavet.
Om Starten er der for Resten kun
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det at sige, at det første Blad var
noget værre Bras med Undtagelse af
min lille Opsats om Eksamen. Den
var meget sjov og galgenhumoristisk.
Karen Stub præsterede det værste
Stykke Snobberi, jeg nogensinde har
lugtet (il, og Svend Th. var højtide
lig som en Bedemand. Henry Ludvigsen & Co. leverede noget frygte
ligt Sludder om Vejrtrækning og
Luftslipning, og jeg selv gjorde mit
første mislykkede Forsøg paa at
»digte«. Jeg har altid været Prosaist
og aldrig Digter.
Men senere viste det sig dog, at
raskere Drenge end den Aargang,
havde der aldrig gaaet i Realklassen
før (og for den Sags Skyld heller
ikke senere). Vi fik snart lavet et
kvikt og læseværdig! Blad, der fuld
stændig omreformerede Skolejournalistiken.
P. Th.

At være Kasserer ved et Skoleblad
er et saare lidt misundelsesværdigt
Embede, i Særdeleshed naar det er
ulønnet. Denne Paastand maa jeg
bekende. Jeg tør henregne mig til
en af Medarbejderveteranerne, da
jeg havde den Ære at beklæde oven
nævnte Post i den første Redaktion,
men dette hopper jeg ikke paa igen.
Vi var tre, der havde paataget os
det vanskelige Hverv, at starte Bla
det med en tom Kasse, og det er
ikke lutter Morskab. Disse tre modige
Herrer var S. T., A. G. og underteg
nede, og som et ringe Vederlag for
vore Anstrengelser, havde vi beregnet
os det eventuelle Overskud til De
ling; vi levede højt i de Dage og
ventede ad denne Vej at lægge
Grunden til en Kæmpeformue. Den
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første Maaned gik det meget godt,
idet Regnskabet lige kunde balancere,
men at naa dertil kostede mig umaadelige Anstrengelser, idet der mang
lede 5 Øre i Kassen. Jeg regnede
og svedte og regnede om igen, men
Femøren var og blev forsvundet.
Langt om længe kom jeg til det for
nuftige Resultat selv at lægge Sum
men til af min egen Lomme, men de
Kvaler, jeg led, for at finde Fejlen,
staar for mig som en aldeles ufor
glemmelig Erindring. Næste Maaned
var der en halv Snes Kroners Under
skud, og jeg tog det fornuftige Parti,
skyndsomst at trække mig tilbage til
Privatlivets Fred og overlade Pladsen
til et andet Menneske, der nu skulde
gøres ulykkelig.
Carl Herdahl.

net nogen Annonce, saa man ikke
en Gang har Raad til at købe en
Avis. Mit sidste Hverv var sammen
med Asgeir Gudmundsson, at revi
dere „Vort Blad“s Regnskab. Noget
besværligt Arbejde var det just ikke;
thi der har ikke kunnet finde nogen
Revision Sted, da en vis Henry Ludvigsen skyldte for ca. 3 Kvartaler, og
Pengene vilde Redak'øren ikke lægge
ud for ham.
Idet jeg er fuldstændig sikker paa,
at Bladet vil vedblive at være det
bedste danske Skoleblad, tager jeg
Afsked med vor Skole og „Vort
Blad“ med Haabet om, at jeg snart
kan betale de resterende 1,15 Kr.,
saa i det mindste de næste Revisorer
kan faa noget at bestille.
Henry Ludvigsen.

*
I Gymnasiet fik jeg Lejlighed til at
beskæftige mig en Del med »Vort
Blad«, dels under Svend Thorsens,
dels under Helge Knudsens Ledelse.
Fra Bydreng, som jeg først blev
engageret til, avancerede jeg til mid
lertidig Skribent og videre til fast
Skribent, indtil jeg tilsidst endogsaa
blev Annonceagent.
Aldrig mere
skal jeg være noget lignende, selv
ikke ved et nok saa lille Blad; det
er sandelig ikke morsomt at storme
det halve København rundt og leve
paa en 5 Øres Kage en hel Dag.
Tilmed naar man saa ved Hjemrejsen
bliver opmuntret ved følgende Spørgsmaal af sin Lidelsesfælle: „Du, kun
de du ikke klunse en Beuf?« „Jo“,
svarede han, „det er der ikke det
mindste i Vejen for“.
„Uh ja, jeg
skal lige nu ud til mine Søstre og have
en!« Og saa faar man Lov til at
tage alene hjem, uden at have teg

*

*

Paa „Vort Blad“s Generalforsam
ling den 7. Maj 1913 blev jeg valgt
til Redaktør af dette Organ.
Jeg
vidste den Gang ikke, hvad det var,
at være Redaktør af et Skoleblad,
naar man samtidig skal passe sin
Skolegang, jeg har flere Gange for
trudt, at jeg modtog Valget, thi jeg
magtede det ikke. Paa samme Ge
neralforsamling blev Hr. Helge Knud
sen valgt til Redaktør og Forretnings
fører. Det var udmærket, at netop
han blev valgt; thi han er virkelig
dygtig til det, ham kan og maa „Vort
Blad“s Abonnenter takke for det
store Opsving, Bladet har taget i det
sidste Aar, han har altid haft gode
Ideer og forstaaet at faa dem realise
ret. Herved bringer jeg Hr. Helge
Knudsen min hjerteligste Tak for det
store og udmærkede Arbejde; thi
ham var det, der trak Læsset.
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Jeg ønsker den nye Redaktion al
venlig Held og Lykke.
Karen Åf. Stub.

Jeg tiltraadte min Beskæftigelse
som Sekretær ved »Vort Blad« efter
Sommerferien 1913. Jeg har i det
forløbne Aar skrevet en Del Vers
samt renskrevet en Del Artikler og
tillige for hvert Kvartal skrevet Kvit
teringer. Det sidste var det største
Arbejde, da Abonnementsantallet un
der vor nuværende Redaktør. Helge
Knudsen, er steget ganske betydeligt
for hvert Kvartal.
Jeg vil herved
bringe min Tak til Redaktionen for
det gode Samarbejde, der har været,
og udtrykke mit Ønske om, at »Vort
Blad« maa udvikle sige lige saa godt
under den næste Redaktion, som det
har gjort under den nuværende.
Martin Sørensen.

Jeg haaber ikke, at „Vort Blad“
nogen Sinde faar en saa doven Skri
bent, som jeg har været.
Ærb.
Dagmar Holm,
»fast Skribent« ved „V. B“.
*

*

*

Siden »Vort Blad« blev stiftet i
1912 har jeg stadig haft et lille Ben
indenfor Redaktionen af dette Ver
densorgan. I Sv. Thorsens og Asgeier Gudmondssons Tid skulde jeg
arbejde som
Redaktionssekretær ;
ganske vist kom jeg aldrig i denne
Egenskab til at røre en Pen i Bla
dets Tjeneste, det besørgede de to
høje Herrer selv, men en Gang imel
lem fik jeg dog Lov til at gaa ud
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med Bladene — uhyre interessant
for min store Aand, ikke !
Da Bladet skiftede Redaktør, blev
jeg ansat som Annonceinspektør —
fin Titel, hva’behager ! — og virkede
som saadan til Julen 1913, da jeg
desværre maatte tage min Afsked
som saadan paa Grund af Overanstrængelse ved Annoncetegningen til
Julenumret ; dog kom jeg mig saa
vidt i den derpaa følgende Ferie, at
jeg atter efter denne kunde optræde
ved Bladet, denne Gang som fast
Skribent til 5. Side, hvilket jeg har
været siden.
Se, dette er den egentlige Oversigt
over mit Arbejde ved Bladet, men
da jeg er kritisk anlagt, vil jeg til
Slut udtale en lille Anke mod den
redaktionelle Ledelse, nemlig den, at
de hidtilværende Redaktører har ar
bejdet alt for meget efter deres egne
kloge Hoveder, uden at tage Spor af
Hensyn til deres Medarbejdere ; der
har f. Eks. aldrig været afholdt noget
Redaktionsmøde, hvor man i Fælles
skab kunde drøfte de forskellige Ting,
der altid foreligger indenfor et Blad
som dette ; Skakkonkurrence, Redaktørmøde osv. er alt blevet ordnet af
de til Tider for selvraadige Redak
tører.
Naar jeg nu efter Sommerferien
gaar ud af Skolen og derfor rimelig
vis ogsaa fra »Vort Blad«, sker det
med de bedste Ønsker for Bladets
fremtidige Trivsel og Vel, thi et godt
Skoleblad er et Bevis for, at Eleverne
er vaagne og maalbevidste, og det
er dog det, vi skal have frem.
Poul Asmussen.

Da Poul Asmussen i Slutningen af
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December forrige Aar tog sin Afsked
som Annonceagent, overtog under
tegnede Virksomheden. Jeg har i
den forløbne Tid to Gange været
paa Farten her i Lyngby saavel som
i København for at skaffe de for Bla
det Eksistens saa nødvendige Annon
cer. Dette er imidlertid ikke, som
mange maaske tror, et let Arbejde,
tværtimod, — det er et vældigt Slid.
Man gaar fra Butik til Butik ; nogle
Steder faar man et saa eftertrykke
ligt Afslag, at det næsten vilde være
for farligt for Liv og Lemmer at gaa
derind en Gang til ; andre Steder faar
man ogsaa Nej ; men naar man saa
har talt lidt nøjere med Vedkommende
og overbevidt ham om Bladets store
Udbredelse og Nødvendigheden af
at annoncere, faar man ham til at
tegne en større eller mindre Annonce
til den uhørt billige Pris. Enkelte
Steder maa man gaa flere Gange,
fordi Vedkommende skal tænke lidt
nøjére over det eller tale med sin
bedre Halvdel om det. Det er vel
unødvendigt at tilføje, at jeg har
abonneret paa „Vort Blad“ fra dets
Fødsel af, og det vil fremdeles være
at finde hos mig saa længe, jeg lever.
Jeg bringer herved Redaktør Knud
sen min hjerteligste Tak for den Tid,
vi har arbejdet sammen.
Gustav Frederiksen.

Nogle vil maaske spørge, om det
nu ogsaa er nødvendigt, at „Vort
Blad“ har en fast Fotograf. Hertil
maa man vel svare: Ja! for at være
up to date er det nødvendigf; man
kan jo ikke tage selv det allermind
ste Blad i Haanden, uden at der fin
des Billeder!
Mit Arbejde har kun strakt sig over

et ganske kort Tidsrum; men det har
forøvrigt været ganske interessant og
fornøjeligt. Idet jeg først havde For
nøjelsen at fotografere et straalende
nyforlovet Par, som jeg ¡øvrigt havde
mit Hyre med at finde (hvilket ikke
var saa løjerligt, da de paa det Tids
punkt var »i den syvende Himmel«).
Senere havde jeg Lejlighed til at
»filme« den nydelige Villa ude ved
Lyngby Sø, hvor Hr. Thyssen har
indrettet sit nye Skolehjem. Jeg haa
ber imidlertid i Aarets Løb at faa Lej
lighed til »at slaa adskillige Plader«.
Thorkil Knudsen.
*

*

*

„Hej! — pst! — Klaus—en!“ —
Dette Raab lød til min Forbavselse
lige bag min Ryg en skønne Dag, da
jeg vandrede fra det „latinske Hus“,
Hovedgaden 56, og straks efter lagde
en sylfidelet Haand sig „blødt“ paa
min Skulder, og inden jeg fik vendt
mig om og set. hvem det var, der til
talte mig, fortsattes „Monologen“ med
Udraabet: „Saa til Søs“, og straks
efter blev den sylfidelette Haand med
en Kraft, jeg ikke havde tiltroet en
saa fin Skabning, revet bort, og et
Øjeblik efter saa jeg Redaktøren af
„Verdensorganet“ „Vort Blad“ vælte
om paa Gaden med sin Cykle og
min klædelige Hat (1‘/s Kr¡0%
for kontant Betaling) under sin ele
gante lille Damefod (Nr. 45 i Støv
ler). — — Naa, Meningen med dette
»Hovedangreb« var, at jeg skulde ind
lemmes i »V. B.»s Medarbejderstab
under F. D. F.s Rubrik med Hr. P.
Asmussen som Redaktor. Først gjor
de jeg naturligvis, som Redaktøren
udtrykte sig, en syndig Bunke Vrøvl,
men da han stadig sagde, at jeg skrev
saa glimrende osv. osv., saa følte jeg
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mig smigret og gik ind paa hans
Forlangende.
Siden hin mindeværdige Dag er
jeg stadig blevet knyttet nøjere til
Bladet, ikke alene ved det lille Ar
bejde, jeg har haft med at skrive
nogle faa Artikler, men ogsaa hos
selve H. Knudsen, under hvis Vej
ledning jeg er blevet sat ind i »V.
B.<s Ledelse, og da H. Knudsen ved
sidste Generalforsamling foreslog mig
til Forretningsfører, modtog jeg med
Glæde Valget.
Til Slut vil jeg blot udtale Ønsket
om, at Bladet vil vedblive at gaa
frem under den ny Redaktions Le
delse, som det er gaaet frem under
den forrige.
Svend Clausen.

Vore første Studenters
Skoleminder.
Vi har bedt det første Hold Stu
denter om nogle Minder fra deres
Skoletid; men vi har desværre kun
modtaget Artikler fra de 3 mandlige
Studenter. Den eneste kvindelige,
Inger Bentzen, har bedt os om at
meddele, at hun kun har lyse Min
der, og at hun desværre ikke har
Tid til at skrive om dem i denne
strabadserende Eksamenstid. De vil
komme i et af de næste Numre, naar
Aanden er kommen over den unge
Rus.
Red.

Redaktører er dog et underligt
Folkefærd. Her kommer Helge Knud
sen og forlanger af mig midt i Eks
amenstiden, at jeg skal skrive om
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Erindringer fra SkoIeJden og ikke
nok hermed, han vil ogsaa have en
Epistel om min Virksomhed ved
^Vort Blad«. Men det er ikke nemt
at blive fri for en Redaktør, naar han
først har faaet Kig paa En, og jeg
maa da pænt gribe til Pennen.
Det er jo et anseeligt Antal Aar,
jeg som Elev har fulgt Skolens Ud
vikling, kun afbrudt af et Par Aars
Sygdom. 1 Aaret 1900 kom jeg, 5
Aar gammel, ind i 1ste Underklasse.
Paa den Tid holdtes der endnu Skole
i „det røde Hus“, og jeg husker
hvorledes de lange Realister, der
havde Klasse ud til Gaden, benyttede
sig af Vinduerne, naar de kom for
sent om Morgenen eller i Spisefri
kvarteret. Vi andre, der skulde over
i „det hvide Hus“, blev til Skræk og
Advarsel noterede og maatte udstaa
den reglementerede „Svedetur“ efter
Skoletid.
Ja, dengang var der
Realister til! Drenge, der kunde
trykke en Snebold, der sang gennem
Luften, og som ikke var bange for
at staa Ret for en af Inspektør Han
sens over hele Skolen kendte og
frygtede „Huskekager“.
Dengang
kunde der ogsaa arrangeres Skole
skovture, noget der nu helt er for
svundet. Jeg mindes endnu en Vogntur ud i Nordsjælland; den strakte
sig over hele Dagen lige fra Morgen
Kl. 9 til sent om Aftenen. Der var
Forældre og Søskende, nære og fjerne
Slægtninge med, hvem der blot havde
nogen Forbindelse med Skolen og
ønskede at tilbringe en morsom Dag.
Turen gik over Hørsholm ud til Ky
sten og ad Vedbæk og Strandvejen
hjem til Lyngby. Saadanne Skov
ture finder ikke Sted mere. Nu gæl
der det at komme saa langt bort
som muligt og helst hver Klasse for
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sig. Nej, i de „gode gamle Dage“
var det anderledes. Og naar man
saa rigtig tænker efter, har man det
alligevel dejligt, som vi har det nu.
Hvem tænkte dengang paa „Diskus
sionsklub“ og „Skoleblad“, og hvad
der ellers interesserer en moderne
Skoleelev. Det er sandt — Wort
Blad*, det skal jeg ogsaa skrive om,
siden Redaktøren har bedt saa bøiligt. Der vilde jo være nok at skrive
om. Planerne dertil, Starten osv.,
men det bliver sikkert behandlet
andet Steds i Bladet, og jeg vil der
for „fatte mig i Korthed“. Man kan,
som Svend Thorsen sagde ved en
Generalforsamling, vanskeligt fore
stille sig, hvad det vil sige at starte
et Blad, tilmed naar det skal holdes
oppe paa Annoncer. Er der nogle
Mennesker, der er — lad mig sige
„mindre behagelige“ at have at gøre
med, saa er det Forretningsfolk, som
man vil „blokke“ for en halv Snes
Kroner til Annoncer. De kan ikke
forstaa, at det kan betale sig at an
noncere (det kan jeg nu heller ikke)
og man maa jo være ihærdig, hvis
Foretagendet skal holdes oven Vande.
Talegaverne skal være i Orden, og
man maa ikke være bange for at
tre- eller firedoble Antallet paa Abon
nenter — hvis det slaar til. En Re
daktør kan føre en nogenlunde ube
mærket Tilværelse overfor de annon
cerende. Forretningsføreren maa der
imod holde for. Inden der er ud
kommet ét Numer af Bladet, er han
kendt som en rød Hund blandt alle
Byens Handlende, og efter Aarets
Forløb ønsker de ham et vist Sted
hen — og det med temmelig stærke
Ord — naar de gennemser deres
Udgiftskonto. Men naar saa Bladet
kommer og er faldet tilfredsstillende
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ud, saa opvejes rigeligt det Arbejde,
der er lagt deri, selv om Redaktør
og Forretningsfører — saaledes som
det gik til i min Tid — maa være
Bydrenge og dele Bladene rundt.
Bagefter er det med Glæde, man ser
tilbage paa sin „Presse“-Tid, og det
er med Haabet om, at Wort Blach
maa trives og vokse, og Eleverne
altid vil vide at gøre deres bedste
dertil, at jeg forlader Lyngby højere
Almenskole.
Asgeir Qudtnundsson.

Nogle Erindringer
fra mit stræbsomme
Skoleliv.
Den 1. Februar 1903 blev en Mær
kedag i Skolens Historie, idet jeg for
første Gang satte mine Ben indenfor
dens Enemærker.
Allerede samme
Dag gav jeg et haandgribeligt Bevis
paa min fænomenale Dygtighed, idet
jeg nemlig var den eneste af 11, der
kunde lægge 3 og 5 rigtig sammen.
De første P/2 Aar af min Skoletid,
nød jeg med stor Velbehag, særlig
Anskuelsestimerne med Frk. Jensen.
Men ak, — hvorlænge blev Adam i
Paradiset? En skønne Dag skulde
jeg for første Gang »svede«, fordi
Frk. Jensen fandt min franske Ud'ale
af „Le Havre“ lidt for ufuldkommen.
Jeg klarede Ærterne ved at stikke
af, naturligvis opmuntret af de andre,
og næste Dag fik jeg Paabud om at
melde mig til Hr. Hansen. Hm, 7a
Time efter, — finis !
Aarene gik, og min Færdighed i
Regning, Tegning, Skrivning, Narre
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streger o. s. v. voksede fra Dag til
Dag, og tilsidst (1911) bragte jeg den
efter et særdeles brydsomt Arbejde
til at tage Mellemskoleeksamen. Nu
begyndte jeg Forberedelserne til Stu
dentereksamen i det
nyoprettede
Gymnasium. Det, jeg bedst fik Øvelse
i her, var at skrive lysk Stil og regne
matematiske Opgaver, hvilket for mit
Vedkommende snart blev en Nydelse
af Rang. En skønne Dag fik vi Be
søg af Prof. Tuxen, der komplimen
terede vore Lærere, og naturligvis
ikke glemte at udtrykke sin Forbav
selse af min Dygtighed i latinsk Gramatik og Historie. I mit sidste Skoleaar har jeg kortsagt arbejdet som
en Hest, for at opnaa de 3,50 Points
til S'udentereksamen.
Jeg beder »Vort Blad«s Læsere
undskylde, hvis mit Indlæg er lidt
tørt, min Hjerne er i Øjeblikket saa
tom som en Ørken, med Undtagelse
af enkelte historiebevoksede Oaser,
som jeg gør mig al mulig Umage
for at udvide, saa Kamelerne kan
finde dem.
Henry Ludvigsen,
(nomina slultoru ubiquem
leguntur).

Mine Skoleminder.
Hr. Redaktøren vil have, at jeg
skal fortælle noget om mine Minder
fra min Skoletid.
Minder, det er nu noget, som man
ikke saa gerne trevler op — selv om
det kun er Minder fra ens Skolegang.
Og hvilket Minde skulde man saa
anføre — mellem alle de Minder, der
i Løbet af to Aar samler sig om ens
Sind? De muntre, eller de mindre
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mun're? De, der knytter sig til Li
vet paa Sportspladsen efter Skoletid,
eller de, der hører hjemme i Over
sidderklassen — altsaa ogsaa efter
Skoletid.
Der er meget at vælge imellem,
Hr. Redaktør, der er for meget, og
derfor foretrækker jeg at lade være
med at anføre noget enkelt, men saa
vil jeg i Stedet for gerne have Lov
til at bruge Pladsen til at betone,
hvor rigtigt det er, at Mindernes
Kilde ikke efterhaanden tilstoppes
eller tilsandes. Hvor findes da Kil
den, hvorudaf Minderne opstaar? Ja,
jeg tør selvfølgelig ikke bestride, at
der ikke findes mere end een, men
den, jeg tænker paa, og den, som
efter min Mening er den med det
mest sprudlende Væld, er — Klasse
udflugterne. Jeg har før slaaet et
Slag for dem, og naar jeg nu slaar
det sidste, er det i det Haab at en
gammel Elevs Forsikring om, at han
har sine bedste Skoleminder fra de
gode, gamle Klasseskovture, maa
hjælpe til, at disse igen konsekvent
indføres — og altsaa til at Adgangen
til det, der giver Livet Klangform
lettes; thi, ikke sandt, den Tid kom
mer jo dog for os alle, hvor vi kan
synge:
og nu — nu har jeg jo kun Minderne tilbage,

og naar den Tid er kommet, saa
fuldender selv den kedeligste Prosa
ist Sangen og synger:
Ak ! lad mig aldrig — aldrig miste dem !

Svend Thorsen.

Minder fra Skoletiden.
Nogle Minder fra min Skoletid
beder Redaktionen om. Ja, de gaar
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langt tilbage, det er nu 35 Aar siden,
jeg begyndte min Skolegang, saa
egentlig kunde jeg den 1. Maj — i
vor jubilæumsjagende Tid — have
fejret et saadant for min Virksomhed
her ved Skolen.
Min første Skolegang fandt Sted i
et gammelt straafækt Hus, som laa
midt paa den nuværende Legeplads
i Retning fra det røde Hus til det
hvide. 1 to Stueværelser og et Lofts
værelse holdtes Skolen, det ene Klas
seværelse havde Vinduer ud mod en
lang, mørk Smøge mod Nord og
kaldtes i Reglen „Hulen“ paa Grund
af sit sparsomme Lys. Her sad vi
over et langt Bord med lange løse
Bænke paa hver Side. Da det første
Tomandsbord, som for Resten endnu
findes paa Skolen, anskaffedes, vakte
det stor Opsigt; det blev efterseti alle
Ledder og Kanter, befølt og beundret,
og Pladsen ved det var meget efter
tragtet. Her blev ogsaa Skolens nu
gamle, men veltjente og udmærkede
Elektncermaskine for første Gang
vist frem og beundret af den samle
de Børneflok, og her lagdes Grunden
til Skolens nuværende store Natur
historiesamling, en Skildpaddeskal og
en Ugle.
Man drev ogsaa Gymnastik den
Gang. For det meste ude paa Le
gepladsen — forberedende Øvelser
hele Timen; men i Regnvejr inde i
et med Jordeliv forsynet Halvtags
hus. Vor største Fornøjelse var at
springe fra Hanebjælkerne og ned
paa Gulvet. Senere blev Gymnastik
apparaterne opstillet ude paa Lege
pladsen.
Ja, naar man saaledes tænker til
bage, er det mest de Ting, der ad
skiller sig fra Nutiden, som falderiTanker; men der er en Ting, som ikke
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er ændret i de mange forløbne Aar
den gode, forstaaende Tone mellem
Lærere og Elever og den gode Aand,
som raader, og som vi ikke kan tage
af os selv.
Den er mere værd
end alle ydre Midler, thi det er
Aanden, der giver Liv.
Lyngby højere Almenskole, 27. Juni 1914.

Hans Thyssen.

Slaget ved Folevad.
Maaske lyder denne Overskrift lidt
fordringsfuld. Den minder om Slaget
ved Waterloo eller Slaget ved Kirk
Kilisse.
Imidlertid — blandt min
Skoletids mange haarde Kampe staar
endnu den, der udfægtedes ved Fo
levad Mølle, som en af de mest
spændende og sindsoprivende, jeg
kan huske, lad den derfor kun be
holde sin prangende Overskrift.
Ligesom alle Kiige begynder med
uløselige diplomatiske Vanskelighe
der, saaledes gik der ogsaa Uover
ensstemmelser af afgørende Art forud
for Slaget her. En af mine Kamme
rater, Olaf Børup, der nu er landet
som Lærer ved Marselisborg Kost
skole, var ganske uadskillelig fra mig
i disse
1890’ernes første gyldne
Aaringer. Vi var uden Tvivl Klas
sens støiste Drenge og vistnok ikke
saa lidet despotiske. Jeg ser endnu
daglig med Rædsel paa det Billede
af mig, der er ophængt i Vestibulen,
og hvor jeg er ved at trykke min
Formand, nuværende Viktualiehand1er Carl fo hansen jun., ganske flad.
Det giver mig et slaaende sandt
Udtryk for, hvordan en stor Kamme
rat Ikke skal være, og som en ringe
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Bod for tidligere Synder, aflægger
jeg herved aabenlyst Skrifte. For
øvrigt er der kun den Ting at med
dele om Oluf Børup og mig, at han
gerne gik og spekulerede paa, om
Livet i denne Jammerdal egentlig var
Anstrengelserne værd, medens jeg i
enhver Situation gik paa med krum
Hals. Dette var i hvert Fald hans
Faders Karakteristik af os, og den er
maaske ikke uden Betydning for det
følgende.
Kilden til Striden var et løjerligt
Paafund. Samtlige andre Drenge i
Klassen havde sluttet sig sammen for
i al Gemytlighed at banke os to
store Knægte. Det var virkelig en
fin Spøg, og de forlangte, at den op
fattedes som saadan, hvad vi i Be
gyndelsen heller ikke var utilbøjelige
til, da denne skrømtede Kamp mod
en langt talrigere Modstander altid
forlene os med en vis Glorie. Der
fandtes den Gang et gammelt Hus,
som ved en trang Smøge var skilt
fra Muren ind til Kbd. Laurits Møl
lers Gaard og Have. I denne Smøge
lod vi os villigt lukke inde og efter
et passende, heltemodigt Forsvar af
væbne, hvorpaa vi førtes frem til
Dom. Nu fulgte noget, som ikke helt
stemmer med civiliseret Krigsførelse.
Det blev bestemt, at vi skuide un
derkastes Tortur. Jeg fandt det uen
delig nedværdigende for denne Hob,
der under den lette Munterheds Ma
ske havde lokket os i Fangenskab,
at den greb til et saa barbarisk Mid
del, der selvindlysende maatte jage
al Tanke om Spøg bort. Dette var
jo simpelt Barbari. Det laa ganske
udenfor Forudsætningerne ved Le
gens Begyndelse. Her fandtes af
gjort Kilden til en kommende Kon
flikt af den alvorligste Art.
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Jeg føler det nu som min simple
Ret at angive disse Folk, hvis — i
hvert Fald i Øjeblikket — lave
Tankegang udklækkede nedrige Pla
ner til mit og Olaf Borups Fordærv.
Der var, som Hovedmanden, Holger
Malmgreen, nuværende Smed, et
Menneske af voldsomme Instinkter
og et utøjlet Sind.
Der var den
stolte og selvbevidste Qotlieb Piper,
nuværende Forpagter, der ofte under
Venskabs Maske havde plejet elsk
værdig Omgang med dem, han nu
havde udset sig som Ofre for sin
Lidenskab. Der var Carl førgensen,
vistnok nuværende Medejer af Sav
skæreriet paa Bredelille, hvis Rolle
i Dramaet nærmest var som Brutus
ved Cæsars Mord. Jeg havde aldrig
troet sligt om ham! Og der var en
hæs Herre fra Brede, Oskar Schon,
hvis senere Levnedsløb jeg intet har
hørt om, men som troligt havde
byttet Kaniner med mig, indtil dette
forfærdelige Brud indtraf. Dansende
udenom Skaren, der forøvrigt talte
adskillige andre Lemmer, men ikke
direkte deltagende i Grusomhederne
saa jeg Oskar Hamann, nuværende
Gartner, let kendelig paa det Silke
tørklæde, han altid gik med om Hal
sen, Han var afgjort ingen Kriger
selv, men overværede med Interesse
og Deltagelse alt forefaldende paa
Slagmarken.
indtil denne Dag har det staaet
gaadefuldt for mig, hvorledes Olaf
Børup slap ud af Klemmen. Anta
gelig har hans aandelige Overlegen
hed og den Ro og Værdighed, hvor
med han kunde optræde, øvet sin
Indflydelse. Man har sluppet ham,
som man slipper det Bytte, der trods
alt indgiver Røveren Ærbødighed og
Respekt. Anderledes med mig. 1 et
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skrigende Triumftog førtes jeg tværs
over Gaarden til det store Træ, der
staar ved Plankeværket mod Frk.
Ditlevsen, og haanende al menneske
lig Følelse anbragte mine Plageaander mig op ad dette, idet de spændte
mine Arme om Stammen og bearbej
dede mine Rygstykker med alt, hvad
brugelig, der fandtes for Haanden.
Dette var virkelig en Haan. Al Snak
om Spøg var blæst bort. Jeg und
sagde disse Uslinge af et karsk
Hjærte og benyttede enhver fri Le
gemsdel til at tilføje dem den Skade,
jeg formaaede.
Med Raab, Skrig,
Slag, Spark og Brøl endte denne det
egentlige Felttogs Ouverture, der
først standsede, da Hr. Kragh. lod
Klokken lyde, og vi kaldtes ind til
sidste Time.
Sindet kunde ikke komme til Ro
under denne.
Frk Jensen gjorde,
hvad hun kunde for at berolige Ge
mytterne, men disse var vedblivende
langt over Kogepunktet. Harmfuld
lagde jeg dumdristige Planer til Hævn,
fyldte af Ondskab vedblev mine
Modstandere at pønse paa mit For
dærv, og Timen var ikke til Ende,
før jeg af deres truende Miner og
kunstige Tegn havde forstaaet, at nu
først begyndte »den gemytlige Ka
nonade«
Følgen var, at jeg brugte en ufor
holdsmæssig Tid til at pakke mit
Tornyster, da Klokken endelig rin
gede ud. Skidende, vinkende, ulyk
kesvarslende havde Holger Malm
gren samlet sin Bande og var gaaet
ud. Jeg havde en ubestemt Følelse
af, at Faren lurede paa mig allerede
ved Døren ud til Gaarden, og jeg
holdt mig forventningsfuldt stille paa
min Plads inde i den nuværende III G.
Det viste sig, at jeg havde Ret. Da
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Hr. Kragh et Øjeblik efter kom gaaende, fik han Øje paa disse Mørkets
Aander, der tæt sammenklumpede,
med spændte Miner ventede paa
Byttet. Han jog dem bort, og jeg
turde aabne Døren og smutte ud.
Kort efter havde jeg opdaget, at
de havde taget Stade lige udenfor
Porten. Naar jeg intet anende kom
vandrende her, skulde jeg aabenbart
ved et coup de main gøres ukampdygtig
og prygles igennem. Det var sløje Ud
sigter. Jeg forbandt mig for anden
Gang med en af Lærerkræfterne,
som havde Autoritet nok til at sprede
Flokken, og truende drev dem ned
ad Hovedgaden.
Jeg ud. Det kunde næppe tænkes,
at den vovede noget Overfald paa
aaben Gade, men jeg maatte dog
helst holde mig i passende Afstand.
Olaf Børup, der burde have været
min selvskrevne Hjælper, var for
længst forsvunden. Langsomt fulgte
jeg da efter Banden, til jeg naaede
Hotel Lyngby, hvor den Gang Oskar
Hamann boede.
Hos ham fandt jeg et foreløbigt
Fristed, og hans Mor hørte deltagen
de paa min dramatiske Redegørelse
for mine Genvordigheders lange Ræk
kefølge. Omsider forbandt Oskar Ha
mann sig ligefrem til at afpatrpuil ere
Egnen for at se, hvor de frygtelige
havde slaaet Lejr. Han kom snart
efter tilbage med Melding om, at de
fandtes ved Stentrappen ind iil Sor
genfri Skov, et Punkt, der altsaa
burde undgaas, og at de havde Vagt
mandskab ude for afpasse paa, naar
jeg kom.
Situationen begyndte at blive uhyg
gelig. Middagsmaden ventede der
hjemme. Hvilke Forklaringer skulde
jeg give, naar man spurgte om, hvor
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for jeg kom saa sent? Jeg beslutte
de mig til at vove et Forsøg paa, at
gaa udenom Fjenden, slippe op gen
nem Bondebyen og over Sorgenfrigaard til Passet ved Folevad, hvor
fra jeg hurtigt vilde naa hjem.
Med den yderste Forsigtighed satte
jeg Planen i Værk. Snigende smut
tede jeg udenom Gadekæret ved
Blikkenslager Dahl, hen forbi Me
nighedshuset, som den Gang laa, hvor
Gardinfabriken nu ligger. Saa først
begyndte jeg at føle mig sikker. Jeg
rettede mig og skred med rolige
Skridt op ad Smedebakken, som
Lyngby—Vedbæk-Banen endnu ikke
havde forstyrret, gennem Byen, til
jeg naaede de den Gang ganske
ubebyggede Marker, der hørte til
Sorgenfrigaard.
Da standsede jeg i Rædsel! Paa
Afstand saa jeg Banden skridte ud
ad Stien, der inde i Skoven fører
langs Anen. Den havde opdaget min
List og søgte nu at vinde frem til
Folevad før jeg, og den havde alle
rede et godt Forspring. Jeg synes,
jeg ser den endnu — et Billede paa den
rislende Nederdrægtighed, der faar
Kuldefornemmelser til at krible i
Ryggen paa os. Malmgreen stadig i
Forvejen, Piper bagefter — og hele
Sværmen af politiske Ubetydeligheder,
iige til Oskar Schou og Axel Jensen
fra Ørholm Bondegaard, kaldet „Ty
ren“. For mig var der kun eet at
gøre: sætte Tempoet op og se at
undslippe Forfølgerne. Det b'ev en
Kamp for Livet.
I Stormløb gik det ad den smalle
Markvej ned mod Folevad. Længe
kunde jeg se Banden styrte frem
gennem Skoven — saa forsvandt den.
Naaede den Maalet før jeg? Skulde
denne ulige Kamp ikke kunne und-
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gaas? Skulde jeg komme hjem med
flængede Bukser og snydes for Mid
dagsmaden? Ogalt kun paa Grund af
menneskelig Troløshed, Nederdrægtig
hed, Svig!
Jeg slog Fødderne i
Vejen, saa den gled under mig.
Først til Maalet! Først — !
Jeg kan huske, hvordan jeg kom
svingende i rasende Fart ned mod
Broen ved Møllen. Saa standsede
jeg. Forsigtig maatte Terrænet af
søges. Jeg kiggede omkring Mølle
hjørnet — Fred og ingen Fare. Saa
længere frem.
Mellem Møllen og
Villaen ligger en Vognport. Den var
det næste Objekt for Undersøgelsen.
Jeg nærmede mig, listende og var
somt — kiggede o:n Hjørnet - — —
— Og saa ind i mine Dødsfjenders
vildt truende Øjne! Malmgreens først,
Pipers b:g — „Tyrens“ bagerst!
Med et Brøl styrtede Horden frem.
Det lød forfærdeligt. Det var ladet
med utæmmelig Vildskab og fortæ
rende Had. Det gjaldede, som en
automatisk Skydning mellem Bakker
ne, ledsaget af voldsomme, tordenlignende, dumpe Udbrud. Det var det
mest truende, jeg har hørt. I et
Spring var jeg tre Skridt tilbage,
men i samme Øjeblik var de fire
Skridt fremme, og vildt kæmpende
tumlede vi ned mod Mølleaaen.
Her udfægtedes altsaa Slaget. Jeg
vil have Lov til at sige, at jeg slog
uforknyt fra mig. Jeg havde som en
klog General ikke udsat mig for
unødvendig Fare, men søgt at undgaa Overmagtens ødelæggende An
greb — jeg kæmpede som den for
tvivlede, der intet Haab om Frelse
ejer, men er vis paa at redde Æren.
Jeg fik mindst 8 Gange saa mange
Slag, som jeg uddelte; men jeg gjor
de mit yderste for paa min Side at
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vise mig gavmild. De stadig gen
tagne Raab, som mine Angribere ud
stødte, skingrede 10 Gange saa ræd
selsfuldt som mine; men jeg brølede
af mine Lungers fulde Kraft igen,
for at dog ogsaa ¡eg skulde høres.
Deres Trusler var forfærdelige —
mine flød som Honning fra mine
Læber og afbødede i nogen Grad
min Magtesløshed.
For i Munden
var jeg dem jævnbyrdig — trods
deres Antal. Det vidste og følte jeg.
Hvorledes gaar ellers et saadant
Slag? Det er umuligt at sige. „In
gen ser et Slag“, som det hedder,
og at fortælle Enkelthederne fra dette
vilde være saa meget vanskeligere,
som der ikke en Gang var nogen
Stigning i Vildskaben.
»Længe var
Sejren uvis«, staar der i alle gamle
Historiebøger. — Ak nej — her
tvivlede ingen. Jeg dolkedes.
Jeg
nedgjordes.
Jeg overgaves til Un
derverdenens Guder, og Skaren forlod
mig med et dæmonisk Smil om de Læ
ber, som Kampen nys havde fortrukket.
Men Fø'gerne af Slaget husker
jeg. Middagsmaden var kold. Buk
sernevar revnet. Moder sagde ikke
meget, og Fader var vred.
Mine
Forklaringer var frugtesløse.
Paa
Skolen tog Hr. Thyssen sen. sig af
Affæren og lod hele Klassen sidde
over den følgende Dag. Og vi fik
haarde Ord om Bølleoverfald og Stimandsfærd.
Det var naturligvis rigtigt nok.
Men den Dag i Dag synes jeg dog,
det ikke var helt rigtigt, ¡eg burde
have været skaanet. Jeg havde saa
vist faaet nok i Forvejen. Og jeg
var jo dog paa Bunden uskyldig i
»Slaget ved Folevad«!
Vilh. la Cour.

„Noget paa et Kontor”.
En Advarsel.
Har De tænkt rigtig alvorligt over,
hvad De vil være, kære Læser ! — Fø
ler De Dem kaldet til Præstegærningen,
eller mener De, at Toldembedsmandens
Virksomhed er den eneste saliggørende ?
Med andre Ord : Har De bestemt Dem?
Og vil ingen — selv den mest for
føreriske Ungdomsforfører — kunde bi
bringe Dem en Forestilling om, at no
get andet vilde passe bedre for Deres
medfødte Evner og naturlige Anlæg?
I saa Tilfælde skal de ikke læse mine
sure, pessimistiske Betragtninger, men
bare sætte Dem til at blive, hvad De
vil være. — Min Velsignelse har De
oven i Købet!
Men vakler De, har De Anfægtelser,
søger De i Blinde — saa læs min Ad
varsel omhyggeligt igennem to Gange
og drøm om den i Nat!
Lad ikke Kontoret blive den sidste
Udvej — Bagdøren, der altid staar
aaben !
Uden ligefrem at have Lyst til at
blive Forretningsmand vil Opholdet paa
et Kontor i de 9 af 10 Tilfælde forme
sig, som en Barfodsdans paa rustne
Syvtommersøm.
Arbejdet vil synes Dem monotont og
aandsfortærende kedeligt i det lange
Løb. Deres glade Dage vil De kunne
tælle paa forsvindende kort Tid.
Bare det, at finde sig til Rette med
den gængse „Kammertone“ paa et Kon
tor, er en uanet bitter Skærsildprøve. —
Andres evindelige Trampen paa ens
aandelige Ligtorne.
Alt det, Deres ældre Kolleger ikke gi
der røre ved eller tænke paa, bliver
overladt Dem til omsorgsfuld Ekspedi
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tion. Og hvem er det, der „overlader“ ?
— Jeg vil meget nødigt smigre Dem,
kære Læser, men jeg maa dog fastslaa,
at den unge, „overladende“ Herre som
Regel ikke staar over Dem — ja, som
oftest ikke kommer paa Siden af Dem
i aandelig Henseende.
Men han er udlært, og dermed er alt
sagt. Ved nærmere Undersøgelse vil
man dog tit kunne reducere bemeldte
Herres „Udlærthed“ til et Minimum af
virkelig Dannelse.
Han har tilegnet sig alle de smaa
praktiske Fif og Færdigheder, der til
sammen udgør alt, hvad han har Brug
for, for at klare sig. — Altsaa kun
en Slags Salonfähigkeit, som enhver kan
tilegne sig uden større Vanskelighed.
Det er en ganske urimelig Forskel, der
almindeligvis gøres mellem Lærling og
„Udlært“.
Det gaar dog trods alt nok for den,
der har sat sig for at blive Forretnings
mand. — Han staar det igennem.
Men De, kære Læser, der er kommet
op til Kontoret ad Køkkentrappen — for
dem vil Læretiden blive en Straffetid, i
hvilken man med Held vil gøre Forsøg
paa at røve alt, hvad De ejer af Selv
tillid og Arbejdslyst.
Jeg ved godt, at Folk i Almindelig
hed siger: Hvad er der i det hele ta
get at stille op med den unge Mand,
der ikke ved, hvad han vil ? — Er han
ikke ligesaa uheldigt stillet alle andre
Steder ?
Jeg tror Nej. Af alle Livets kedelige
og trælsomme Bestillinger, maa Kontor
virksomheden efter min Overbevisning
være den, der har de fleste Ødelæg
gelsesbetingelser, de største Muligheder
for at gøre sin Mand „ked af det“.
Du Vankelmodige ! — Gaa uden om
Kontoret!
P. Th.
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Elevminder.
a"

Forleden Dag fandt jeg min gamle
Karakterbog fra Lyngby Realskole (nu:
højere Almenskole). Og jeg maa tilstaa, at jeg blev ganske imponeret
over, hvor gode alle Vidnesbyrdene
var; de staar i den største Modsæt
ning til dem, jeg senere fik i den
gamle Slaveanstalt i Roskilde. Men
jeg er sikkert ogsaa blevet værre med
Aarene! — Naar jeg engang naar saa
vidt at dø som en berømt Mand, vil
min Biograf i de to nævnte Kilder
kunne finde interessante Data til Be
lysning af min Udvikling i Aarene
1904—12. — Jeg kan ikke modstaa
Fristelsen til at fremføre et Eksem
pel. Her er f. Eks. Latin:
Lyngby: Holger har gjort gode
Fremskridt i Latin. Han arbejder
som sædvanlig flittigt og energisk.
E. P. Thyssen,

Roskilde: Viser en meget usta
dig Flid og er meget uopmærksom
og adspredt i Timerne, saa at han
endog forstyrrer sine Omgivelser.
Kr. Mikkelsen.
Og som Supplement til Hr. Over
lærer Mikkelsens Vidnesbyrd findes
i samme Kvartal følgende to smaa
Bemærkninger med Rektors Haandskrift:
Rørdam forstyrrer Undervisningen
i Overlærer Mikkelsens Timer. Sid
der over d. 31/i
H.
og
Rørdam forstyrrer igen Undervis
ningen i Overlærer Mikkelsens Ti
mer. Sidder over u/2H.

Da jeg — i Efteraaret 1907 — kom
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til Lyngby, var jeg — efter hvad en
af mine fhv. kvindelige Skolekamme
rater fer nogen Tid siden fortalte
mig — en sød og ufordærvet lille
Blusedreng. Jeg vilde ønske, jeg var
det endnu, eller ¡altfald ikke var vær
re, end da jeg efter endt Mellem
skoleeksamen tog fra Lyngby.
Jeg tror, det er et ret enestaaende
Tilfælde, at en tidligere Elev i enSkole
kan sige, at han mindes alle sine
gamle Lærere med absolut Velvilje.
Det kan jeg imidlertid. Maaske er
man tilbøjelig til med Aarene at glemme alt det ubehagelige og kun gem
me paa de behagelige Minder, mens
det omvendte som Regel er Tilfæl
det i Øjeblikket. Men jeg tror sik
kert at kunne sige, at har jeg kun
glemt det ubehagelige fra min Skole
tid i Lyngby, saa har jeg ialtfald ikke
glemt noget væsenligt.
Skulde jeg særlig nævne en af
mine gamle Lærere, jeg føler Trang
til at sige Tak, saa bliver det Herr
Kragh. Hans livlige, personlige Dansk
undervisning har sikkert været af
den største Betydning for hele min
Udvikling, og jeg glemmer aldrig
hans udmærkede Oplæsning af f. Eks.
„Kongsemnerne“ og „Hjortens Flugt“!
Jeg kan den Dag i Dag ikke tage
en af de to nævnte Bøger ned fra
min Reol og aabne dem, uden at jeg
ser Herr Kragh s!aa lyslevende for
mig og hører hans dybe Bas; navn
lig Skule Jarls Repliker i „Kongsem
nerne“ mindes jeg, og jeg tror ikke,
jeg vilde kunne blive tilfreds med
en Skuespiller i den Rolle, hvis han
ikke var i Stil med Herr Kragh
I Gaar var jeg ude i det nye
Skolehjem Herr Thyssen har opret
tet i Forbindelse med Skolen, og
jeg maa sige, jeg vilde have givet

meget til, at det havde eksisteret i
min Tid.
Jeg tilbragte en dejlig
Eftermiddag derude ved Prinsesse
stien. Nattergalen skreg i vilden Sky,
Fluerne surrede i Solen og Myggene
bed i Skyggen. Og min ærede Kol
lega Svend Thorsen og jeg blev eni
ge om, at Paradisets Have endnu ikke
var gaaet ganske til Grunde; den var
blevet udparcelleret til Husmandsbrug.
En saadan Parcel er Lyngby høj
ere Almenskoles nye Skolehjem for
Drenge.
Held og Lykke følge det og min
gamle Skole!
København, '5. Juni 1914.

Holger Rørdam.

Vel kun faa af de nuværende
Elever kender den gamle Kvist paa
Lyngby Realskole, som den hed ;
men vi, som gik i Skole den Gang,
ja, vi mindes den saa tydeligt,
som var den der endnu. Den lange
mørke Gang med Døre paa begge
Sider ind til Lærernes og Lærerin
dernes Værelser, hvor vi næsten
daglig kom paa Besøg, hvad enten
det nu gjaldt svære, matematiske
Opgaver, der skulde hjælpes med, el
ler, hvad der for det meste var Til
fældet, i hvert Fald om Sommeren,
for at planlægge Ture. Ja, jeg
tror, jeg uden at lyve, kan sige,
at der i Sommeren 1906 ikke gik en
en eneste Søndag, hvor \i — en
Klike Elever, der hørte til Stam
gæsterne paa Kvisten — ikke var paa
Skovture, kortere eller længere saa vi
saa godt som fik besøgt hele Nord
sjælland. F. Eks. var vi en Gang
kommen til Jægerspris i øsende
Regnvejr, hvad der dog ikke forhin
drede os i at spille Kegler paa en
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meget
medtaget
Keglebane
i
en Restavrationshave, hvor vi havde
søgt Ly for Regnen. Et stærkt Tor
denvejr havde om Formiddagen foraarsaget, at Mælken oppe I Restavrationskøkkenet var løbet sam
men, saa vi nød med Velbehag en
Blanding af Kaffe og Chokoladetyk
mælk til vore medbragte store 8 Øres
Kringler fra Frederikssund.
Men saa kom det sørgelige Foraar,
da det rygtedes, at Døtreskolen
skulde optages i vor Skole. Vi gamle
Piger rasede ; vi saa os i Aanden
allerede sidde og varme Bænke ved
fremtidige Skoleballer, og Stillingen
var absolut fjendtlig den rædsels
fulde Dag, da de troppede op ; vi
gik og skumlede over dem, at tale
til dem, kunde slet ikke falde os ind;
det skulde da bare mangle. Krigstil
standen varede, indtil vi en Dag
modtog nedenstaaende Digt fra en af
de „nye Piger“ i Klassen under os.
Ja, saa kunde vi jo ikke staa imod
mere ; vi følte os i højeste Grad
smigret, og da først Isen var brudt
blev vi glimrende Venner.
Hen paa Efteraaret begyndte Piø
verne til Skolekomedien, og vi gamle
Piger fik jo Forretten som Skuespil
lerinder.
Saa samledes vi nede i
Frk. Jensens hyggelige Stue, hvor
Rollerne blev fordelt, og den første
Læseprøve fandt Sted. Prøverne var
næsten de allermorsomste.
Vi gik
paa Turné hos Skuespillernes For
ældre, der selvfølgelig roste vort Ta
lent og trakterede os med Kaffe og
Kager, ja kort sagt, vi blev i højeste
Grad feteret. Naar saa endelig den
sidste Prøve kom, var vi jo allesam
men lidt kede af, at det nu skulde
være forbi. Selve den store Dag
var vi selvfølgelig meget nervøse og
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næsten ikke til at holde Styr paa.
Naar saa det Øjeblik kom, hvor vi
gravitetisk skulde svæve ind paa
Scenen, saa kunde det undertiden
hænde, al man ikke tog sig i Agt
for et kunstfærdigt lavet Dørtrin og
faldt paa alle fire med et vældigt
Brag midt ind paa Scenen, saa det
rungede gennem hele Gymnastiksa
len.
Men al Ting faar jo en Ende
her i Verden, og da vi kom op i 4.
Mellemklasse, saa var det forbi med
Komediespillet. Nu skulde der or
dentlig tages fat. Vor værste Plage
var dog de frygtelige Matematiktimer
med de forfærdelig svære Opgaver.
En Dag mødte hele Klassen fuldstæn
dig „blank“, og vi havde ikke anden
Udvej end at lade Tavlekludene for
svinde ud gennem de aabne Vinduer,
saa blev i det mindste kun een den
Ulykkelige, og Resten af Timen gik
saa med at faa oplyst, hvem der var
de Skyldige
Nej, saa var det dog
meget bedre, naar hele Klassen med
Botaniserkassen paa Ryggen i sluttet
Trop gik paa Opdagelsesrejse i Skove
og Moser med Hr. Kragh efter det
mest ondartede Ukrudt, og saa efter
alle de udstaaede Strabadser tilsidst
slog os ned i Eneboerhuset ved Sko
lehaven med en dampende Kop kul
sort Kaffe, tilberedt i selve Hr. Kraghs
Ungkarlekøkken; og som Tak for al
denne Gæstfrihed gravede vi en Dag
Herr Kraghs Kulskuffe ned i Skole
haven, hvor den først efter Aars
Forløb ved en Kulegravning atter
kom for Dagens Lys. Herr Kragh
havde dog vist i Mellemtiden faaet
en Anelse om, hvor den var ble
vet af.
Naa, Eksamen blev jo overstaaet,
og en Dag stod jeg, som saa mange
før mig, for sidste Gang paa Skolens
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Kontor, for at faa udleveret den be
kendte store gule Konvolut med Ek
samensbeviset og Vidnesbyrdet, og
jeg begyndte allerede den Gang at
sanJe, at Skoletiden var dog vist,
trods alt, alligevel den bedste.
Bstrld Andersen.

{Mel.: Den. glade Enke.)

Tredje Mellemklasse er mit
Sværmeri,
skønt jeg ikke sige vil, det
er fordi,
at jeg gaar tor meget
med dem hver især.
Men tilsammen, hele Klassen,
har jeg kær.

Estrids klare Øjne har for
mig en Magt.
Ja, jeg mener ej, det er for
meget sagt,
om jeg vilde sige
rent til hver især,
Estrid er en Pige,
man kan have kær.
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Anna Frandsen ogsaa paa
Papiret skal,
saa har han da naa’t
o o til det femte Tal.
Ebba Sørensen jeg ogsaa
nævne vil,
eftersom hun ogsaa
hører Klassen til.

Naa, ja hvad er der saa vel
at sige mer’,
for af Piger er der vist nok
ikke fler’.
Nu til sidst I hilses
alle paa engang,
og jeg vil da slutte her
for denne Gang.

Hr. Kragh,

Ebba Nørgaard er jo blevet
konfirmer’t,
saa kan hun sig rose,
hun har det probert.
Elna ligeledes
har jo traadt det Skridt,
jeg maa næsten kedes,
som ei er saa vidt.

Lille Lise maa fremhæves
dette Sted.
Søger man forgæves
efter 'Irøst og Fred,
ved at se paa hende,
glemmer man sin Brøst,
ligeledes ved at høre
hendes Røst.

der efter Sommerferiens Begyndelse for
lader Skolen.
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Tysk Skoleliv.
Vi har modtaget nedenstaaende fra en
Elev i en tysk Pigeskole, og vi gengiver
det her in extenso.
Red.
Werter Herr Redakteur!

Für die freundliche Zusendung Ihrer
Schulzeitung danke ich Ihnen sehr. Es
hat mich intressiert darin eine Einrichtung
kennen zu lernen, die an deutschen
Schulen noch fremd ist. Wenn sie
glauben, dass es die Leser oder mehr
noch die Leserinnen Ihres Blattes intressieren wird, etwas über Frankfurter
Schulverhältnisse zu erfahren, so will
ich gern, so weit es in meinen Kräften
steht, und ich aus eigener Erfahrung
sprechen kann, davon erzählen.
Ich besuche ein Lyzeum. Man versteht
darunter eine höhere Lehranstalt nur für
Mädchen, denn gemeinsamen Unterricht
von Mädchen und Knaben kennen wir
hier nicht. Neben dem Lyzeum bestehen
für den Mädchenunterricht noch Voiksund Mittelschulen, eine Studienanstalt
und eine Oberlyzeum. Die Volksschulen
beschränken sich auf die für das prak
tische Leben notwendigste Bildung.
Fremdsprachlicher Unterricht wird von
ihnen erst in neuer Zeit und nur besonders
befähigten Schülerinnen erteilt. Zwischen
den Volksschulen und höreren Schulen
(Lyzeen) stehen die Mitteschulen. Sie
haben obligatorischen Unterricht in Fran
zösisch und Englisch und im Übrigen
8 oder auch 9 jährige Schulzeit. Die
Studienanstalt entspricht dem Knaben
gymnasium und stellt dieselben Antforderrungen wie dieses. Sie werden in der
Hauptsache nur von solchen Mädchen
besucht, die zu studieren beabsichtigen.
Das Oberlyzeum schliesslich dient zur
Ausbildung der Lehrerinnen.
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Wir haben in unsrem Lyzeum 3
Vorschuleklassen und 7 ordentliche Klas
sen. Der fremdsprachliche Unterricht
beginnt mit dem Französischen in der
untersten ordentlichen Klasse und mit
dem Englichen in der 3ten Klasse. In
der Iten Klasse, die ich jetzt besuche,
lesen wir die fremdsprachliche Literatur
im Urtext, unterhalten uns in der frem
den Sprache und halten freien Vortrag
darüber. Von Zeit zu Zeit werden von
geborenen Franzosen oder Engländern
Vorlesungen gehalten, auch wird jede
Gelegenheit, französiche oder englische
dramatische Aufführungen oder Rezita
tionen zu hören, benutzt. Weitere Unter
richtsgegenstände sind Mathematik, Na
turkunde, Physik, Chemie, Geschichte und
vor allem natürlich Deutsch. In Deutsch
wird durchweg monatlich ein Haus- oder
Klassenaufsatz geschrieben.
Daneben
haben wir in der Iten Klasse einen
Jahresaufsatz auszuarbeiten, der eine
Abhandlung von nicht unter 15 Seiten ist.
An die 9 Klassen des Lyzeums schliesst
sich noch eine besondere Fortbildungs
klasse an, die aber nur von einem Teil
der Schülerinnen besucht wird, und
nicht so sehr eine Fortsetzung des
Schulunterrichts darstellt, sondern nur in
einzelnen Unterrichtsgegenständen wie
Litteratur, fremde Sprachen, Bürgerkunde
das Wissen vertieft. Daneben wird dann
noch über Volkshygiene und Sozialwis
senschaft gelehrt.
Nun noch einige kurze Angaben über
die Einrichtungen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und dcrgl. In jeder Klasse
sind 2 Vertrauensschülerinnen, die in
geheimer Wahl von den Mitschülerinnen
gewählt werden. Sie vermitteln zwischen
Lehrern und Schülerinnen, und haben
Anliegen und Beschwerden der Schü
lerinnen dem Lebrer vorzutragen. Die
Schulerinnensorgen auch selbst für Ord-
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uting in den Klassen. Dazu werden allwö
chentlich in jeder Kl. 2 bestimmt. Dann
werden aber auch zu Anfang des Jahres
für jede Pause und für jeden Gang im
Schulhause je 2 Schülerinnen aus den
oberen Klassen gewählt, die dafür zu
sorgen haben, dass alle die Schulklasse
und den betreffenden Gang, in welchem
sie die Aufsicht führen, verlassen. Auch
sind die Schülerinnen selbst dafür ver
antwortlich, dass die Blumenbeete, die
wir im Hofe haben, gepflegt werden.
Von sportlichen Veranstaltungen sind
zu erst die Schulausflüge zu nennen. Im
letzten Frühjahr waren wir in Kreuznach
und Münster am Stein und im Winter
bei meterhohem Schnee auf dem 850 m
hohen Feldberg. Daneben werden von
Zeit zu Zeit noch kleine Nachmittagsaus
flüge unternommen.
In diesem Jahre geht unsere Klasse
auf 5 Tage nach Weimar.
Zum Lawn Tennisspiel steht uns auf
dem Schulhof auch ein Platz zur Ver
fügung. Auch die dazu notwendigen
Geräte werden uns von der Schule unent
geltlich gestellt.
Ein besonderer Verein der Pfadfin
derinnen veranstaltet Übungen und
Ausflüge in die nähere Umgebung Frank
furts und stellt Land zur Bebauung
(Umgraben Bepflanzen u. s. w.) zur
Verfügung.
Schliesslich möchte ich noch erwähnen,
dass wir eine reichhaltige Schulbiblio
thek haben, die viel und gern in An
spruch genommen wird.
Hanni Stadtager.

er den ældste Rubrik i Bladet, idet den
har været der i hvert Numer, lige fra
det første og indtil Dato. Endvidere er
det den eneste faste Rubrik; der har
jo nemlig været andre, som f. Eks.
„Fra Gang til Gang“, men de er alle
forsvunden.
Vi har lagt Mærke til, at „Skolenyt“
er den Rubrik, der. først bliver læst, og
derfor bør der gøres noget ud af den.
I den findes Meddelelser om omtrent
alt mellem Himmel og Jord. Her mø
des Prosa med Poesi, Brandere med
alvorlige Meddelelser.
Vi vil ønske „Skolenyt“ et langt, ind
holdsrigt og fornøjeligt Liv.
*

*

*

Dette Nummer udkommer i 1000 Ek
semplarer, og saa vidt vi ved, er aldrig
før noget Skoleblad udkommet i mere end
halvt saa mange.
Vi udleverer gratis dette Nummer til
alle Eleverne og Lærerne, og forøvrigt
kan alle, der henvender sig til os, faa
det udleveret, saa langt Oplaget rækker.

*
Der vil sandsynligvis ikke udkomme
noget Numer af „Vort Blad“ før 1. Ok
tober.

Som vore Læsere maaske allerede har
set, bringer vi i dette Numer en Artikel
om tysk Skoleliv paa tysk. Vi har des
værre ikke kunnet skaffe en lignende
Engelsk; men den kan maaske komme
en anden Gang.
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Til Efteraaret afholder vi, som bekendt,
en stor Amatørfotografikonkurrence, og
foruden de tidligere nævnte Præmier,
har Boghandler Henriksen vist os den
Velvilje, at udsætte et stort, flot Ama
tøralbum til en Værdi af 6 Kr. for det
Billede, der bedst egner sig til Repro
duktion. Sujettet skal være smukt, men
helst ikke benyttet tidligere, og det skal
være fra Lyngby og Omegn.
Desuden er der, som meddelt i sidste
Numer, udsat Præmier for det bedste
Billede fra Skolelivet, for det bedste
Genrebillede, for det bedste Billede fra
Dyre- eller Planteriget (begge Dele helst
fra den fri Natur), og endelig for det
bedste Billede med Emne efter frit Valg.

*

*

*

*

Til dette Nummer har vi læst ca. 17
Meter Korrektur, og det indeholder ca.
100,000 Bogstaver!
*

*

Frygt, formodentlig, for de strenge Cen
sorer, som i de følgende Dage skulde
rykke ind.
Et mærkeligt Menneske, hvem vi til
fældigt meddelte ovenstaaende Kends
gerninger, udbrød:
»,,Svale“-ungerne
burde for Resten langt hellere gaa op
til Eksamen i denne Hede end de an
dre — Unger!« (uh!)
*
*
*
Nu er vi færdig’ med denne Serie ;
foran os har vi den dejlige Ferie.
Sommer og Sol og Feriedriveri,
ikke Spor af Stileskriveri !

Ligge i Sandet ved Havet og dase!
Ikke at skulle med Lektier mase ! ! ! !

*

Hvis en eller anden mangler et (eller
flere) Numre af „Vort Blad“, kan ved
kommende købe dem à 5 Øre hos For
retningsføreren — vel at mærke saa
langt Oplaget rækker.
Vi vil raade alle, der ønsker at gem
me Bladene, til at lade de to første
Aargange indbinde nu. Frk. Ditlevsen
har lovet at indbinde dem i et smukt
Shirtingbind for den uhørt billige Pris
af 1,25 Kr.
Dersom der er en eller anden, der
har et Eksemplar af Nr. 3 og 6 af
første Aargang, og som for gode Ord
og Betaling vil afstaa dem, bedes ved
kommende henvende sig hos Helge
Knudsen.
*
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*

Svaleungerne i Vestibulen forlod Da
gen før Eksamen deres Rede — af

Kinder, blege af Stueforvænthed,
brunes skal nu af Soleforbrændthed,
Skønnere Syn I vist ikke skuer,
end Inger og Fæller med hvide Huer.

Realisterne spredes over Landet som Fluer,
man kan dem møde endogsaa i Struer.

4de Mellem — en herlig Flok —cycler nu rundt over Sten og Stok.
Alle de, der har taget Eksamen,
bør nu for „Bladet“ gøre Reklamen!!

Som tidligere meddelt va: det Hen
sigten, at en Del danske Spejdere skul
de deltage i den baltiske Spejderlejr ved
Malmø sammen med tyske og svenske
Spejdere.
Da der i en Del Blade er taget stærkt
til Genmæle mod, at en saadan Sam
menkomst fandt Sted i Aar, er Planen
opgivet.
Meddelelsen kommer os saa sent i
Hænde, at vi ikke kan bringe nærmere
Oplysninger onr Sagens Forløb.
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Friluftsteatret i Dyrehaven.

Dagny Brincken og Adam Poulsen som Agnete og Albert Ebbesen i „Elverhøj“.

Prinsesse Margrethe,

Oberst P. F. Rist,

Prins Valdemars Datter, der nylig
har taget Studentereksamen,

den bekendte Forfatter af „En Rekrut
fra 64“, fyldte i Qaar 70 Aar.

3. Áarg.
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Vore Spejdere og F. D. F.’er
Q

Redigeret af POUL ASMUSSEN.

Lyngby Trop
gennem Aarene.
Ved Poul Asmussen.

I Januar Maaned 1911 begyndte de
første Spor af Spejdersporten at vise sig
over Landet; Spejderbogen blev i kort
Tid spredt omkring til hver en Afkrog,
og Patrouiller oprettedes alle Steder; de
fleste afgik dog snart ved Døden igen.
Et Eksemplar af den dengang saa
yndige Spejderbog havnede hos Erik
Sørensen. Han saa straks, at der her
var noget at gøre for en rask Mand, og
efter Juleferien blev han og et Par
Klassekammerater enige om at oprette
en Spejderpatrouille ved Skolen ; den be
stod dengang af følgende: Erik Søren
sen, Arthur Andersen, Martin Sørensen,
Gustav Frederiksen, Poul Friche, Thor
Jørgensen, Chr. Peitersen og Knud
Lewald-Jensen samt vor fælles Ven
Heinrich, der dog gik ud igen straks
efter.
Disse Spejdere henvendte sig nu til
Skolebestyrer la Cour og bad ham over
tage Stillingen som Tropsfører, hvilket
Hr. la Cour ogsaa beredvilligt gjorde,
og Troppen kunde begynde sine Øvel
ser. Den første af den Slags gik til
Frederiksdal, hvor der holdtes Sporing.
Efter Øvelsen trakterede Hr. la Cour
med Kaffe, oh! en herlig Skik.
I April Maaned fik Troppen et nyt
Medlem, nemlig Poul Asmussen; han
havde gjort Tjeneste ved III. Vesterbro

6)

Trop som Patrouillefører og bragte der
for en Del Erfaring med sig; han blev
derfor Patrouillefører her, samtidig blev
Martin Sørensen udnævnt til Korporal.
I Løbet af Maj Maaned blev Rekrut
prøven taget af alle Medlemmerne, der
efterhaanden begyndte at føle sig som
ægte Spejdere.
Sommeren blev ikke benyttet til nogen
Lejrtur, dels havde vi ingen Telte endnu,
og dels turde vi ikke paa dette Tids
punkt give os i Lag med saa store Ar
bejder; men efter Ferien tog vi fatigen.
Den 4. September var Troppen med til
Paraden for Generalløjtnant, Sir BadenPowell paa Eremitagesletten. Ved denne
Lejlighed optraadte Hr. la Cour for
første Gang i Spejderuniform — alminde
lig Jubel.
I Løbet af Efteraaret kom der flere
Spejdere ind i Troppen, saa vi kunde
lave 2 Patrouiller ud af den, en Iste
under Poul Asmussen og en 2den under
Martin Sørensen. Den 2. Oktober fik
1ste Patrouille sit Telt, hvilket dengang
vakte stor Jubel hos Medlemmerne; hvis
vi fik et saadant Telt nu, vilde vi græde,
det var nemlig altfor lille og ikke engang
vandtæt.
Livet i Troppen gik nu sin rolige,
støtte Gang fremad, men om Vinteren
maatte Hr. la Cour trække sig tilbage
paa Grund af Mangel paa Tid.
Den 2. Marts 1912 fik vi dog en
Tropsfører igen, idet daværende Student
W. Iversen overtog Stillingen. Han
havde været Medlem af akademisk Skytte
korps og var saaledes godt inde i For
holdene, bl. a. kunde han kommandere
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rigtigt. — Hr. Iversen ledede nu Trop
pen hele Foraaret og vi havde mange
fornøjelige Ture og Øvelser med ham.
I Pinseferien var vi paa en 5-Dages Tur
til Køge, hvor vi boede hos Forpagter
Valentiner paa „Vasebækgaard“. Det
var Troppens første Lejrudflugt, og den
forløb paa bedste Maade.
Om Sommeren rejste Hr. Iversen
imidlertid til England, og han kunde
ikke mere lede Troppen ; det var et stort
Tab, da vi ingen Udsigt havde til at faa
en ny Fører.
Efter Sommerferien var Hr. la Cour
igen saa venlig at overtage sin gamle
Post, dog skulde Helge Knudsen, der
paa dette Tidspunkt var dukket op fra
Assens, bestride Tropsassistentstillingen.
Dette kunde jo nok lade sig gøre, men
det var dog aldrig saa godt, som naar
en enkelt Mand samlede hele Ledelsen
i sin Haand, dette havde Hr. la Cour
imidlertid ikke Tid til, og saa maatte det
gaa, som det kunde, og det gik jo ogsaa.
I December blev Troppen for første,
og hidtil ogsaa for sidste Gang inspiceret
af Divisionschefen, Oberstløjtnant Wenck,
der var godt tilfreds med Arbejdet.
I Vinter 1912—13 maatte vi, somalle
andre, nedlægge Arbejdet paa Grund af
Skarlagensfeberepidemien, men saa snart
den var overstaaet, tog vi atter fat med
fornyet Kraft.
Den 18. Marts dannede vi et Tropsraad, hvis Formaal, ifølge Lovene, „er,
at varetage 1ste Lyngby Trops Interesser
i Tropsførerens Fraværelse“. Tropsraadet bestaar af samtlige Patrouilleførere
og Korporaler i Troppen.
Tropsraadet ledede nu Arbejdet hele
Foraaret, og det maa siges til dets Ros,
at det gjorde det godt, hvilket særlig
skyldes Helge Knudsens og Poul Asmus
sens ihærdige Arbejde.
Vor Sommertur gik dette Aar til
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Kalø, til den store internationale Lejr,
hvor vi havde det storartet. Efter Som
merferien skete der imidlertid noget
frygtelig, som en Tid saa ud til at skulle
ødelægge Troppen, thi pludselig blev vi
beordret til at stille til Parade i Charlottenlund den næste Søndag, og da vi
uden at ane noget ondt kom derned,
blev vi ganske simpelt indlemmet i 1ste
Charlottenlund Trop. Dette fremkaldte
selvfølgelig stor Vrede blandt Troppens
Spejdere, saa de fleste truede med at
melde sig ud; det var jo ogsaa en
underlig Fremgangsmaade at benytte sig
af; men ved snilde Diplomaters Hjælp
lykkedes det at ordne Forholdet tilfreds
stillende, idet Hr. Kontorchef Ulrich, der
i Forvejen var Fører for Charlottenlund
Trop, ogsaa overtog Tropsførerposten
her, dog saaledes, at vi slet ikke skulde
have noget at gøre med Charlottenlunds
Spejdere.
Dette er dog ikke blevet
ganske overholdt, og der har da ogsaa
været noget Vrøvl i Vinter om Førerspørgsmaalet, dog har Troppen i sig
selv ikke lidt noget derved, idet der er
afholdt regelmæssige Møder hver Uge,
hvor vi har faaet gennemgaaet Ambu
lancetjeneste, Signalering, Kortlæsning
o. s. V.
Imidlertid maatte Helge Knudsen
i Begyndelsen af Marts trække sig til
bage paa Grund af forøget Skolearbejde ;
det var sikkert et Tab for Troppen, thi
Helge var altid en flink og tjenstivrig
Spejder; han var dekoreret med Krigsmedaillen fra Kalø for god Patrouilleføring. Efter Helge Knudsen overtog
Poul Asmussen den egentlige aktive
Ledelse af Troppen i Forbindelse med
Patrouilleførerne Thor Jørgensen og
Gustav Frederiksen.
I sidste Maaned lykkedes det os jo, at
faa Hr. Premierløjtnant Høegh-Brask til
at overtage Tropsførerstillingen, saa vi
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gaar nu en sikker Fremtid i Møde, efter
at de første Børnesygdomme lykkeligt
og vel er overstaaet.

*

*

*

Spejderbevægelsens
Oprindelse.
Af Generalløjtnant Sir R. Baden-Powell.
(Headquartsers Gazette.)

Det vil rimeligvis interessere dem,
som ikke allerede ved det, hvis jeg op
lyser om nogle faa Fakta om Spejder
bevægelsens Oprindelse.
Den første Ide om en saadan Træning,
fik jeg for længe siden under min Ud
dannelse af Soldater. Da jeg var Adju
tant ved mit Regimenti 1883, skrev jeg
min første Haandbog om at uddanne
Soldater ved Midler, som var tiltræk
kende for dem, idet jeg udviklede deres
Dygtighed i Lejrlivet, saavel som deres
Ekserceringsdygtighed. Denne Bog blev
efterfulgt af en anden og endog en
tredie i 1898. Denne sidste „Aids for
Scouting“ *) blev imidlertid anvendt i en
Del Skoler og af Førerne for „Boys
Brigade“ og andre Drengeorganisationer,
til Trods for den Kendsgerning, at den
var skrevet udelukkende for Soldater.
Jeg omskrev den derfor, for at den
kunde udvikle Karakter hos Drenge ved
Midler, som mere direkte tiltrak dem.
Uniformen blev i alle sine Enkelt
heder taget efter en Skitze af mig i en
saadan Dragt, som jeg bar i Sydafrika
1887 og 1896 og i Kashmir i 1897—98.
Vort Mærke blev taget fra „NordPilen“, som anvendes paa Kort for at
kunne orientere dem ; det blev antaget
til Brug for uddannede Spejdere i
Hæren i 1898.
*) „Militær Spejderuddannelse ved Pr. St. C.
Lemcke. ReL Anm.
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Vort Motto, „Vær beredt“, var den
sydafrikanske ridende Politistyrkes Motto,
i hvilket Korps jeg har gjort Tjeneste.
Mange af vore Ideer blev tagne fra
Zuluernes, Indianernes og Japanernes
Skikke, nogle fra Middelalderens Ridder
love, andre kom fra forskellige kendte
Personer, og nogle var af min egen
Opfindelse.

Blinde og døvstumme
Spejdere.
(„Spejdernyt“.)

Da den engelske Konge og Dronning
aabnede „National-Instituttet for Blinde“s
ny Bygning, dannede blinde Spejdere
fra Worcester en Æresvagt. Desuden
findes der i Liverpool en nyoprettet
Trop af blinde Spejdere, om hvem det
hedder, „at de allerede kender deres
Kort bedre end deres Tropsfører“. Des
uden dyrker de Gymnastik, Sangøvelser,
ja gaar endog paa Museer, hvor de faar
Lov at „føle“ de udstillede Genstande.
Ved Spejderlandbrugsskolen i Wadhurst
virker en blind Tropsfører som Lærer i
Fjerkræopdrætning, og Divisionschefen
for Oxfordshire er ligeledes en blind
Mand, idet han mistede Synet under
Boerkrigen.
22 . Langside Trop i Skotland bestaar
af døvstumme Spejdere, som bl. a. for
nylig opførte en Pantomime; disse
Drenge lærer Signalering, Kogning;
Exersits og iøvrigt alle de Ting, som
enhver anden Spejder lærer. En Trop
i Liverpool bestaar dels af døvstumme
Drenge, dels af Drenge, som intet fejler.
Naar Tropsføreren giver en Kommando,
gentager disse sidste Drenge den for
deres døvstumme Kammerater, idet disse
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af Læbernes Stilling kan se, hvad der
bliver sagt.
Her i Danmark findes vistnok ingen
Trop af blinde Spejdere, men paa den
kgl. Døvstummeskole ved Nyborg findes
en Trop, der bestaar af ca. 20 døv
stumme Spejdere. Sidste Sommer tog
en Del af dem 2. Kl. Prøven, og i
Sommerferien laa de i Lejr ved Nyborg
Fjord.
Spejderbogen er ogsaa tilgængelig for
Blinde, idet der findes en engels Ud
gave, trykt med Braille’s Blindetyper.
De blinde Spejdere er saaledes ikke ude
lukkede fra selv at læse om og lære sig
Spejderfærdighederne og Egenskaberne.

F. D. F.
Der findes vel næppe den, der
ikke kender de tre Bogstaver F. D.
F., hvem ved ikke, at det er Navnet
paa en Landsbevægelse, der tæller
Drenge fra de fleste danske Stor
byer, ligesom det er vel kendt, at
F. D. F.’s Opgave er at skabe „en
sund Sjæl i et sundt Legeme“.
Spørg Drengene paa Gaden, og
enhver ved noget at fortælle om
„Frivillig“, som det populært kaldes,
selv Landsbydrengene kan fortælle
om den eller hin Gang, da en Afde
ling kom marcherende med klingende
Spil gennem Byen.
Ja, F. D. F. er landskendt, og i
de snart 12 Aar, det har bestaaet,
har det vundet megen Popularitet
og Anerkendelse, men hvilken anden
Bevægelse kan vel ogsaa som F. D.
F. samle Drenge fra alle Samfundets
forskellige Lag? —
F. D. F. blev stiftet den 27. Okto
ber 1902 af Arkitekt Holger Tornee,

3. Aarg.

som den Gang var en 21-aarig Bygningstegner. Allerede i 16—17 Aars
Alderen, var han stærkt besjælet af,
at skulde drage ud til Hedningelan
dene som Missionær, men der laa en
anden Opgave til ham her hjemme,
og senere fik han som Søndagsskolelærer Interessen for Drengene vakt
i sig, og i lang Tid gik han med
de vældige Planer, der tilsidst for
mede s:g til „Frivilligt Drenge-For
bund“. Han satte sig i Forbindelse
med sin gode Ven, stud, theol. Lud
vig Valentiner, nu Præst i Odder, og
disse to Mænd førte F. D. F. ud i
Livet, men Tornøe havde gjort et
mægtigt Forarbejde og studeret
Drengebevægelser forskellige Steder
i Udlandet; saaledes havde han i
Glasgow studeret den britiske Dren
gebevægelse „Boys Brigade“, og
med denne som Forbillede er Pla
nerne for F. D. F. egentlig lagt, men
ogsaa i Italien hentede Tornøe Des
sener, og nede i Rom gjorde han
Udkast til F. D. F,’s Forbundsbluse.
Den første Afdeling dannedes paa
Frederiksberg, og paa en Aften blev
300 Drenge indmeldt. Den første Tur
gik ud til Damhussøen, og det var
en stor Oplevelse, for de hvidblus
sede Drenge, som marcherede frej
digt og med taktfaste Skridt, det
hele var jo noget ganske nyt og
uhørt i vort Land. Folk standsede
med Forundring, naar Drengene pas
serede forbi dem, med deres 2
Trommer og ene Horn, hvorpaa der
kun kunde fremtvinges nogle falske
og frygtelige Toner.
Selvfølgelig havde F. D. F. i Be
gyndelsen Bryderier. En Dreng ka
stede saaledes en Kartoffel i Hove
det paa Tornøe, første Gang han
var ude paa Marchtur med Drengene,
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men efterhaanden blev Arbejdet let
tere, og F. D. F. gik sin Sejersgang
fremad, det viste sig hurtigt, at Be
vægelsen kunde gribe danske Drenge
i den ene By efter den anden ; i
1905 dannedes en Kreds i Valby, 3
Kredse paa Østerbro, 3 Kredse i det
indre København, en paa Kristianshavn, samt en I Odense og Aalborg,

findes der F. D. F. i ikke mindre
end 57 af Danmarks Byer, med til
sammen ca 7000 Medlemmer; hvoraf
findes ca. 3000 i Jylland, ca. 1400
paa Sjæland (exclusive København),
ca. 2000 i København (inclusive Fre
deriksberg) ca. 400 paa Fyn og ca.
200 paa Lolland-Falster. —
Tilslutningen har altsaa været — og

F. D. F., Lyngby: „Den største og den mindste“.

saaledes at der allerede nu kunde
blive Tale om en fuldt organiseret
Langsbevægelse med en fast Grund
lov fælles for alle daværende og
fremtidige Afdelinger. Det gik der
efter Slag i Slag med Opre'telsen af
Afdelinger i de forskellige store Byer.
F. D. F. blev kendt og vandt Befol kningens Hjerter, og i Øjeblikket
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H’ FHis-PetersenFot

er fremdeles — stor, og en Mængde
Drenge har deres rigeste og lyseste Min
der fra de Aar, de stod som Medlem
af F. D. F. Og som tidligere berørt,
er det jo ikke een bestemt Slags
Drenge, Forbundet arbejder iblandt,
men derimod alle Drenge; fattig som
rig gaar Side om Side for under den
smukke hvide Bluse (naar den er
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ren vel at mærke) at dele lige Kaar
og have samme Glæder og Oplevel
ser, og ikke faa Drenge fandt i
F. D. F. den Kammerat, dei blev de
res Ven for stedse. —
Noget af det bedste indenfor F. D.
F. er vel nok de 14 Dages Landkoloniophold og de store 10—11 Da
ges Sommerture.
Af faste Landko
lonier findes der i Øjeblikket 10,
deraf 2 paa Sjælland, 1 paa Fyn og
7 i Jylland. De største af disse er
„Klintebjerg“ for Københavnerne og

Fantasien sættes i Bevægelse — Rø
verbanders Overfald paa Kolonien
med paafølgende Rettergang, som
ender med, at Røverkaptajnen og
Advokaterne bliver »Stilladsrødder« ;
man gaar paa Opdagelsesekspedition,
finder sjældne Stene og udnævnes til
Professorer i »Stenografi«, og den,
der sætter den største Portion Havre
grød til Livs om Morgenen, kan opnaa at blive Ridder af «Havregrøds
legionen«, Det hele udfolder sig saa
fornøjeligt, kun en Mangel findes,

F. D. F., Lyngby: „Badning ved Rødvig“.
„Jomsborg“ for Frederiksbergerne,
der hver kan modtage ca. 250 Drenge
fordelt paa 3 Hold, og ialt har ikke
mindre end 1264 Drenge været paa
Landkoloni forrige Aar. Livet paa en
saadan Koloni er herligt, det er som
en hel lille Verden for sig selv, borte
fra al Civilisation og fra Byens Larm
og Kævl. 2 til 3 Gange om Dagen
gaar man i Vandet, og Solbad tages
efter en større Maalestok. Det er
fornøjeligt at se et saadant Hold
Drenge komme tilbage brune som
Negre, næsten aldeles ukendelige.
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nemlig denne, at før man ved et
Ord af det, staar Hjemrejsen for
Døren.
Men ogsaa de lange Sommerture
er fornøjelige og tillige lærerige ;
hvor mangen en Dreng fik ikke Øj
nene opladt for sit Lands Skønhed
og Rigdomme; den ene fremmede
By blev besøgt efter den anden, og
man fik ret et Indtryk af Danskernes
hjertelige Gæstfrihed.
En Middag
blev serveret af Greven paa den
gamle, skønne Herregaard, og de
adelige Damer paa Frøkenklosteret
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gav Forfriskninger.
Hundreder af
Mennesker fyldte Gaderne ved vor
Ankomst og Afrejse og tiljublede os
Bifald, man oplevede virkelig noget
enestaacnde. Selv i Norge og Sve
rige er der blevet foretaget lange
og herlige Ture
Men ogsaa det daglige Arbejde i
F. D. F. skal nok sætte sit Spor paa
den danske Ungdom ; Gradvis opta
ges flere og flere sunde og gode
Opgaver — Gymnastik, Fodbold Ro
ning, Svømning, Musikundervisning
(38 Hornorkestre findes nu inden
for F. D. F.), Ambulancetjeneste,
Spejderøvelser o. s. v. Ved Fjortendagsmøderne Foredrag og Oplæs
ning af forskellig Art, men først
og sidst har F. D. F. frem for
noget andet Drengekorps sin Styrke
deri, at det ledes paa et kristeligt
Grundlag af kristne Mænd.
Een Mand tog Initiativet, og F. D.
F. blev det, det er, saaledes at vi
trygt kan anvende følgende Vers om
Tornøe:
Du saa dem paa Gaden, de slentrede rundt,
de mange tusinde Drenge;
du saa det, det gjorde dit Hjerte saa ondt,
at se hvordan Lediggang vilde alt sundt
og godt fra de unge fortrænge.

Da stifted du F. D. F. ! — vi ved,
for af alle os Drenge at skabe
en Skare af unge, som sammen stred,
for ved Hjælp af Guds store Kærlighed
vort Ungdomsmaal aldrig at tabe.
Saa hav da Tak fra alle os Drenge, so ri
gennetn din Forening har fundet
saa mange Venner, som samles om,
mod de mange Fjender, som mod os kom,
at faa evig Sejr vundet.
—l—n.

H. Friis-Petersen.

Paa Valdemarsdagen solgte Lyngby-

Nr. 1.

Spejderne Danmark-Samfundets Flag.
Salget gik strygende.
Ialt afsatte
Spejderne 1000 Flag.
Spejderkorpset faar nu til Tak for
den Hjælp, dets Medlemmer har ydet
Danmark-Samfundet, overrakt en Sil
kefane.

Træningen til Spejderlejren ved
Malmø drives nu med stor Kraft paa
Ingeniørernes Øvelsesplads ved Helle
rup. Foreløbig øves der Brobygning.
Deltagerne her fra Troppen bliver :
Gustav Frederiksen, Poul Larsen,
Sophus Olsen og Poul Asmussen.
Afrejsen sker den 8. Juli om Morgene.n

#

*

*

Sommerlejren bliver alligevel ikke
paa Samsø, men derimod paa Fyn
ved Kimesbjerg, 1 Mils Vej fra Faa
borg, i en ualmindelig smuk Egn,
lige ved Stranden. Afrejsen sker
den 13. Juli om Eftermiddagen; Hjem
komst den 24. — Den bli’er go’.
*

*

*

F. D. F.-Artiklen skyldes denne
Gang, som man vil have bemærket,
Hr. Delingsfører Friis-Petersen, —
vor bedste Tak!
*
*
*

Sommerturens Rute er nu fastsat
som følger: Afmarch fra Lyngby
Fredag den 17. Juli om Morgenen
til Hellerup og herfra med Damper
til Stege.
March til Klinten, hvor
der overnattes. Fra Klinten marche
res til Haarbølle, hvorfra vi bliver
færget over til Stubbekøbing. Den
næste Dag gaar Turen til Orehoved
og den 22. til Vordingborg, Lundby

3. Aarg.
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og Næstved. Torsdag d. 23. ses vi
atter i Lyngby, Undervejs vil der
blive afholdt Fodboldkampe, Sportsstævner og Ambulanceopvisninger,
saa Turen bliver meget interessant.
*

*

*

Ved en Fodboldkamp, der udkæm
pedes Onsdag d. 24. ds., mellem
F. D. F., Ordrup og F. D. F., Lyng
by, sejrede sidstnævnte med 7 Maal
mod 0. Af Maalene skyldtes de 2
Aage Buss, et Einer Rasmussen og
3 Poul Asmussen, medens en Ordrup’er var saa venlig at eksekvere
det sidste.

Mere Skolenyt.
Vi har lavet nedenstaaende Liste
over, hvor vi kan vente at rende paa
hinanden i Sommerferien.
Vi har
selvfølgelig kun anført dem, der ikke
bliver hjemme.
Frk. Brodersen i Gudhjem.
Hr. la Cour i Finland fra den 14.—
22. Juli (hvor han skal tale ved 4.
nordiske Studenter- og Gymnasiast
møde), 24.-5. August paa Hvaler,
nogle Smaaøer i Kristianiafjord, hvor
Hr. la Cour har lejet en Hytte. 5.—20.
i Kristiania.
Hr. Drackenberg i nordlige Fyn og
do. Jylland, det sydlige Sverige og
det nordlige Bornholm.
Frk. Hansen i Modum, Norge.
Frk. Jensen i Næstved, Vejen gaar
ad Gilleje, Hobro, Middelfart og
Svendborg.
Hr. Jensen paa Samsø, i Vendsys
sel og Himmerland.
Frk. Wiils-Larsen i Thisted.
Hr. Tilemann-Petersen paa Klaus-

holm ved Randers og i Dalum ved
Odense.
Inger Bentzen i Fredericia og Lol
land.
Henry Ludvigsen paa Gotland og i
Beder ved Aarhus.
Svend Thorsen i Østasien.
Dagmar Holm paa Samsø.
Karen Stub i Tidsvilde og Ølstykke.
Emil Bentzen i Fredericia.
Helge Knudsen i Næstved via Kor
sør, Kiel, Sønderjylland og Assens.
Thorkil Knudsen samme Tur.
Tove Rasmussen i Sønderjylland,
Holte og Hulerød.
Poul Rasmussen samme Tur.
Axel Moe i Lillerød.
Poul Asmussen i Malmø, Faaborg,
Middelfart og Raageleje.
Poul Friche, Kristiania.
Heinrick Dørge i Hjerting.
Augusta Pinholdt i Vejrs, Jylland.
Gudrum la Cour samme TurMarie Loise Jørgensen, „Hvorfor
dot“. Bornholm.
Ellen la Cour paa Falster.
Ellen Mathiassen i Vensyssel.
Agnes Baumann imellem Aalborg
og Vejle og paa Celleberg.
Svend Klausen samme Tur.
Rudolf Johannesen paa Lolland.

*

*

*

Den 21. August finder der en Sol
formørkelse S‘ed, der er synlig hos os.
Den varer i København fra Kl. 12
230, og er størst Kl. I29, Paa det
Tidspunkt er 8/9 af Solskivens Dia
meter dækket.

*

*

*

Husk paa al træne i god Tid til
Sportskampen i Efteraaret. Vi skulde
jo gerne beholde Pokalen !

3. Aarg.
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B. D. Leerbecks Eftf.
— Grundlagt 1847. —

22 Holmens Kanal 22.
D renge=Ek vipe ring:
Reglementerede Marinedragter, ■ Nor
folk- og Sportsdragter, Stortrøjer, Huer og
Kraver.

Herre-Skrædderi :
Fuldstændig Udrustning til Lystsejlads,
Skoleskibe og Kostskoler.

Reglementerede Udstyr til Kadet
ter og Kadetaspiranter.

Den kloge Poul.

Misforstaaet.

Læreren: „Hvordan sidder Skulderbla
dene paa det menneskelige Legeme“.
Poul svarer ikke.
Læreren: „Gaa h m og se paa Skeletet, naar Du ikke véd de1. Naa, hvordan
sidder de saa fast“.
Poul: „Med Staaltraad, Hr. Læ er!“

Læreren: „Kan Du sige mig lille Anna,
hvem d :r har givet Dig Livet?"
Lille Anna: „Det har Tante Marie,
men jeg ! ar selv hjulpet med at sy Knap
perne i“.

Vore Læsere anmodes om, at købe hos
de handlende, der averterer i „Vort Blad“. “W®

Den kgl. Kaffehandel

I

— Chr. Knudstrup. —

s

Den fineste Java=Kaffe

„KRONEN“,
Al. Aarø,
Hovedgaden 13.
Telf. Nr. 362.

Damefrisørsalonen, i
----- Jernbarevej 1 -----

g

§ fiaarvask. Elektrisk Haartør- S
g
ringsapparat.
«
«

öl(y

Dampansigtsbade render og forskønner Huden

g

ra

H

I - Elegant Haararhejde - S
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Lyngby Skotøjsaepot,
(Grundlagt 1825).

Alt Fodtøj føres paa Lager.

1ste Klasses Repara-

tioner udføres i Reglen paa en Dag.

Hovedgaden 38 (lige for Banken).
NIELS LARSEN.

A

verteringen er Forretningens Lokomotiv;
TA et er en daarlig Forretning, der ikke i ar
det er den, der trækker.
L/ Raad til en god Annonce.

I Altid friske Varer i Paalægsforretningen ?

?

Jernbanevej 1.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

s

Temmetig adspredt.
Professor P. løber paa en høj, spinkel og
bleg Mand, og han udbryder: j’„Nej, god
Dag — aa, om Forladelse, jeg troede det var
min afdøde Svoger!*

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43,

Vask og Strygning
udføres af

Arbejd

Søstrene Christiansen,
jernbanevej 15.

for

„Vort BIad“s
Udbredelse!
Vis det til alle dem der
hjemme. Faa dem til at
holde det ! ! !

„Vort Blad“

koster 35 Øre Kvartalet ; udenbys be
taler 40 Øre.
Abonnement tegnes ved Henvendelse
til Forretningsføreren; Vinkelvej 8.

VORT BLAD.

Nr. t.

3. Aafg.

HARALD BØRGESENS Sportsforretning,
Frederiksberggade 28.

-

— Tit*. (»89.

Rekvisitter til
Tennis, Hockey, Fodbold og Lystfiskeri.

-------- -

Svømæ erekvisitter.

Moderne Rejseartikler.

HA T/AvF/'M*

11 VOn 01
C /Avril
rUiUl

Forlang ill. Katalog.

averterer saa mange Handlende
i „Vort Blad“?

De ved, at det kommeri mange købedygtige Hjem.

Annoncer tegnes i Fremtiden ved Opringning til Forretningsføreren, Lyngby 347.
en. der ikke annoncere', bekendtgør der
ved, at han ikke vil have flere Kunder.

D

L Vendelboes

Bagsværdvej 4.

Ny Bager- & Confektureforretning.
FRITZ JENSENS ENKE,
Sof e Jensen.

= Skrædderforretning, =
Frederiksberggade 32, 1. Sal.

ødbørsen fører kun
stemplede Varer.

K

IJagsværdvej 4. — Telt. 317.

En Nød

L. P. Graulund,

kender man paa Kærnens fine, søde
Smag.

Lyngby Hovedgade 1.

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

Lager al Ko'onlal-, Material- & Dellltalessewer.
Eneudsalg
— for kgl. Hof-Vinhandler —

C. H. Mønster & Søn.

3. Aarg.
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T. A. Olsens Bageri og Konditori
—— Hovedgaden 35. ~ ~~ ~—
anbefales.

Nyeste Ovnkonstruktion.
W Bedste Brød. "W
Eneudsalg af Schulstad & Ludvigsens maltede Brød for
Lyngby og Omegn.
Drik kun

E. Chr. Dahl’s JAVA KAFFE;
------------- det er den bedste. ---------------

„Lyngby Kaffe-Magasin.“
Hovedgadem 15.

Telf. 192.

Kongens Lyngby.

Lyngby Frugthus

Vi anbefaler

tilbyder daglig fineste Grøntsager til
rimelige Priser.

Vilh. Rasmussen’s

---- Reel Betjening. =----------Frugt til Syltning bedes forudbestilt.

Frisør= & Barbérsalon,
Hovedgaden 76.

H, Palle,
Telefon 249.

H. C. Petersen & Søns
Vognmandsforretning,
anbefales med al Lystkørsel samt
Au'omobiler.

Maaske praktisk — men vistnok
uigennemførlig.
Fru Holm er kendt over hele Gammelkøbing for sin Sladresygc. En Dag faar hun
Besag af Blikkenslager Petersen.
„God Dag, God Dag, Fru Holm!“ siger
han. „Jeg vilde gerne fortælle De n, at jeg
til den forste flytter mit Værksted til Sønder
gade Nr. 12“.
„Men hvad i Alverden kommer det dog
mig ved?“
„Jo, egentlig havde je^tænkt paa at aver
tere det i „Gammelkøbihg Avis“, men den
har vist ikke saa stor Udbredelse!“

3 Aarg.
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Husk!!
Skole-Handelen,
Hovedgaden 58,
(ved Siden af »Lyngby højere Almenskole«.

1

1

f

Bedste og billigste Udvalg af alt til Skolebrug.

Stilebøger, Kollegiehefter, Qlosebøger, Tegneblokke, Kladdebøger
o. s. v., forarbejdet paa eget Værksted af extra godt Materiale
til samme Pris, som de aim. i Handelen forekommende Bøger.

Prospektkort, Billedbøger, Tegne- og Malebøger, Glansbilleder,
Overføringsbilleder, Dukketeatre, Teaterdekoration o. s. v.
Jubilæums, Guldbryllups-, Sølvbryllups- og Bryllupstelegrammer
og lelegrammapper.

Bøger indbindes solidt og billigt i moderne og antik
Indbinding med Haandforgyldning.

„Frems Bøger11 og „Gyldendals Bibliotek" indbindes i de
komponerede Bind til Forlagets Pris.

Adressemapper med Haandforgyldning i Shirting, Læder eller
Pergament udføles paa Bestilling.

Inger Ditlevsen,
Bogbindermester.

3. Aa-g.
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En Mark-Twain-Historie.
— Ha, elendige — endelig har vi fanget dig !
sagde Skurken og bandt den ulykkelige unge
Mand paa Hænder og Fødder, stoppede en
Knebel i hans Mund og kastede ham paa en
Bærebør. Nu skal Du ikke ttndgaa vor Hævn !
Den ulykkelige Fange følte, at han b'ev
løftet og baaret ud i fri Luft. Fod for Fod
gik det, han anede ikke hvorhen; men efter
ca. en halv Times Forløb mærkede han, at
han blev baaret ind i tt Rum med en under
lig kvalm, indelukket Luft.
Saa hørte han en af Badlerne sige:
— Nu er Du i Sikkerhed, her vil ingen
finde Dig I
Knebelen blev taget ud af hans Mund.
— Hvor er jeg? stønnede Offeiet.
— Du er i Butikea hos en Mand, der a'drig
averterer !
— Min Gud, udbrød Staklen, saa er jeg for
tabt ! Her kommer aldrig en Sjæl, som kan
hjælpe mig !

I „The Beat-all“ !
i
s
engelsk Guldlyldepen.

“

S

J"um.

ejen til en stor Forretning er
med Annoncer.

V

brolagt

pLEKTRISK RINGELEDNINSS
OG TELEFON MATERIEL
•

bedst og billigst
AKTIES. F.GOTTLIEB HANSEN

■ fly Osferoad? il. Kcbrnhjvr., f.

W Husk C. A. Nielsens Cycleforretning, Hovedgaden 3.

Schreiber & C. Petersen’s Udsalg, Hovedgaden 5, Lyngby.
—Køb hos vore Annoncerende.
Annoncerne bedes læste.
C. Klcstrup, Urmager og Guldsmed.

—

Tclf. 337.

Emil Clausen,
Fotograf, Frederlksberggade 34.
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.
CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernhanevej 10, Tlf. 175.

Nr. J.

VORI BLAD
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Alt i fotografiske Artikler.
'—Skolebøger = Skolerekvisiter

-

C. G. Petersen,
Bog- Papir- og TapethandeL.

Hovedgaden 46.

Oplag og Udsalg af Seletøj og Piske.
Møbler og Madrasser omstoppes og fornyes.
------

=------

-= Gardiner ophænges.
Alt udføres godt og til moderate Priser.

H. C. Rosted,
Saddelmager og Tapetserer.

Legetøjs-Bazaren og Dukke=Magasinet,
Hovedgaden 5.
Største Lager her paa Pladsen i Legetøj og Dukker.

—Altid Nyheder.
Fra SkolßJl"
„ ,

,

, „

n

,j

Peter fortæller:
. . Og saa tog David
Gohats Sværd og huggede hans Hoved af,
da han selv ikke havde noget.

—

Læreren: „Naa Søren, hvad kaldes saa
Johan Huss’s Tilhængere?
Læreren: ,N
„u-Hu-, s ø r e n (g|ad). Husarer,„

Tandlæge Frk. M. FAUERHOLT, Hovedgaden 76, Telt. 346.

--------------- Konsulationstid: Hverdage 9—3. -------------------

Køb Deres Varer hos CARL JOHANSEN. “W

J. Mehren, Flisør- & Barbérsalon, Jernbanevej 2, Lyngby.

3. Aarg.
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Fotografiske Artikler. =====
Plader - Films - Fremkaldere.

Lysfø’somt og selvtonendc Papirer og Postkort.

Plader fremkaldes og kopieres, -x- Forstørrelser udføres.
Rygsække, Turist- og Rejsekort, Spejderkompas.
Skovtallerkener og Papirservietter.

Knud Henriksen,

^°*t^

———■—-—■----------------------------- ——--------------------—— ■
Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe

De sparer Pence ved nt køhe
Isenkram & Køkkenudstyr, Glas & Por

celæn, Værktøjer & Avlsredskaber,

anbefales.

Bord- og Hængelamper, hos

Sophus Lund & Co,

Chr. Bissenip,

Hovedgaden 23.

Te f. 88,

Telf. 21.

Hovedgaden 20.

Tlf. 21.

C. Frederiksens Skrædderforretning, Hovedgaden 5.
Stærke Drenge- Fikse Pige=
dragter i blaat Cheviot, saavcl som i
kulørte Stoffer, Ulsters og Stortrøjer
haves paa Lager.

Eget værksted.

<jod pasning,

< .

.

i i

j

i

•

KJOleF, FOrklædCT, LlH,
c..
c
ned og Strømper faas 1

—== TØJHUSET. =—
Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Fotografiske Artikl r.
Lyngby Hovedgade -10.

Tlf. 55.

R. W. Rasmussen,
Lyngby,

Tlf. 151

har egen Systue for Kjoler og Overtøj.

arbefaler sig med

Klaverundervismng.

Chocolade, Konfekt, Marci
pan og fyldte Æsker fra 25 0.

Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

Hovedgaden 20.

Petrea Kjærgaard.
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