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Nr. 6. Tirsdag d. 15. December 1914. 3. Aarg.

Længsel efter Jul!
Sommerens brune Lød 
er svundet af hans Kind, 
Feriens lune Glød 
er slukket i hans Sind. 
Graat i Qraat er Dagen —
at „hænge i“ er Sagen.--------

Da skimter han Julen derude i det Fjerne. 
Den biir hans glade Haab, hans gode Stjerne. 
Ak, langsomt gaar de gennem Dagens Oraa, 
men nu har han en Jul, et Maal at tænke paa.

— Dagene svandt, og Julen staar for Døren. 
Maalet er naaet;
— den lange Tid er gaaet.

Nu lyder Klokken, et „Farvel“, og førend 
Lyden forstummer — er han væk — 
borte fra Bøger og Blæk.
— Et Hurra over Gaarden slængt, 
Og saa er Sko ledøren stængt!

Peter Thorsen.
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Jul 1914
Der er næppe nogen af vore kristne 

Højtider, der i saa høj Grad som Julen 
spænder vore Forventninger og For- 
haabninger om at opleve megen Glæde. 
Vi ved saa sikkert, at alle vore kære 
vil tænke paa os og give Tankerne 
Udtryk i Breve, Kort og Gaver, og vi 
ved med samme Sikkerhed, at de smaa 
Hemmeligheder, vi vil afsløre, medens 
Julelysene kappes om at straale stær
kest, de vil blive modtaget med Paa- 
skønnelse og kærlig Forstaaelse af vor 
Flid og Anstrengelse. Betragter vi 
Aaret som en Ring,. hvor hver Fest er 
en ædel Perle med sin særlige Glans, 
da bliver Julen nok i manges Øjne 
Diamanten. Dens Spil fryder Øjet, og 
Straalerne rammer ogsaa dybere inde, 
kalder Følelser frem, som er varmere og 
inderligere og dybere, end vi til daglig 
Brug er opfyldt af.

Er der nogen Aften i Aaret, hvor 
Børnenes Øjne skinner stærkere, og hvor 
Fader og Moder ser gladere paa hin
anden (selv om vor Mor kan være me
get træt af de mange og anstrengende 
Juleforberedelser) ?

Maa ikke den sureste Sjæl standse 
over for Julens Lyshav og smile, naar 
den Tanke rammer ham: For 1914 
Aar siden tog denne Fest sin Be
gyndelse, og tænk de travle, glem
somme Mennesker kan aldrig mere 
lukke Dørene for Julens Budbringere, 
hverken de synlige eller usynlige. Netop 

i Aar har vi danske særlig Grund til at 
samles og sige Tak for hinanden og for 
vore Hjem, som trods al Verdens Krig, 
Uro og Bekymring atter aabner sin Favn 
for at tage mod os. Hvor mange af 
vore Landsmænd Syd for Grænsen sidder 
ikke denne Jul med Savnet levende, 
friskt og synes, at der siden sidste Jul er 
blevet et stort Minus i denne Juls Glæde. 
Vi er i Sammenligning med dem meget 
rige, om end Træet er mindre eller Ga
verne færre end ellers, og kan Julen 
1914 bl. a. lære os det, at Julens Herre 
har givet os gode Stunder til at være 
noget for hinanden og til at give andre 
mere Godhed og Forstaaelse, end vi før 
har kunnet, saa vil vi faa noget af den 
Glæde, der er varig og holdbar.

J. H.

Fra min Skoletid.
Da jeg for 8 Dage siden ved min 

Afrejse fra Skolen, hvor jeg har vikarieret 
i 2 Maaneder, fik Opfordring til at 
skrive et Stykke til Julenummeret af 
„Vort Blad“, blev der ymtet om, at jeg 
mulig havde et eller andet Minde at 
fremdrage fra den Tid, da ogsaa jeg 
hørte til Lyngby Realskoles Elever. Mine 
Skoleminder er imidlertid ikke mange — 
det var ikke saa lang Tid, jeg gik der, 
og Skoletiden blev desværre afbrudt 
gentagne Gange, da jeg havde et lidt 
skrøbeligt Helbred — og jeg tror ikke, 
de fleste af dem er synderlig egnede til 
Offentliggørelse. Dengang (min Broder 
Poul og jeg blev indmeldt 10. Septb. 
1877) var Skolen kun lille — i Sammen
ligning med nu baade hvad Elevantal 
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og Lærerpersonale angaar, men alligevel 
er jeg sikker paa, at mange af dem, 
der da havde deres daglige Gang i 
Skolen, har bevaret mere end et for
nøjeligt Minde derom. Det var den Tid, 
da Undervisningen — foruden af A. D. 
Thyssen, Skolens Grundlægger og mange- 
aarige Leder — bestredes af Hr. Tom- 
merup, cand. phil., som paa sine ældre 
Dage — ligesom i sine Ungdomsaar — 
havde slaaet sig paa Pædagogiken. 
Han boede i længere Tid paa Folevad 
og indtog sin Middagsmad — og vist
nok ogsaa Aftensmad — paa Landbo
skolen hos mine Forældre. Og jeg kan 
huske, at der var en Ting, hvorved han 
særlig vakte vor Forundring. Han havde 
den Idé, at en Husmoder aldrig kom
mer nogetsomhelst i Maden, som 
ikke kan spises, af hvilken Aarsag han 
pligtskyldigst knuste hel Kanel, Nelliker, 
spansk Peber og lignende Delikatesser. 
Saa var der Hr. Brodersen, der senere 
gennem en lang Aarrække har virket 
og — saavidt jeg ved — stadig virker 
som Kommunelærer i København, en 
Broder til den nu afdøde Læge Broder
sen, og Hr. Toksvig, hvis Skæbne jeg 
ikke har kunnet følge, da han allerede 
for flere Aar siden er draget til Ame
rika efter at have virket som Redaktør 
en Række af Aar i Nykøbing S. Om 
han er levende eller død, ved jeg ikke, 
men saa meget ved jeg, at der paa 
Hindholms Loft staar flere Kasser med 
Bøger og Papirer, som i sin Tid har 
været hans; han har nemlig ogsaa boet 
her. Skulde disse Linjer kunne med
virke til, at de kom ham eller hans 
paarørende i Hænde, er Hensigten der
med opnaaet. Saa var der Kapellanen 
i Lyngby, Pastor Haar, Friis-Hansens 
Formand. Jeg mindes tydelig hans kraf
tige Skikkelse med det mørke Skæg og 
Haar, men jeg tror forøvrigt aldrig, han 

har været min Lærer; det var vist kun 
de store, han læste med, og under alle 
Omstændigheder har han aldrig under
skrevet de maanedlige Meddelelser, som 
vi fik med hjem, og som jeg bevarer 
endnu som et talende Vidnesbyrd om 
vore Lyder og Dyder.

Hvad mine Kammerater angaar, er det 
jo kedeligt, men uundgaaeligt, at Tiden 
skiller dem fra hverandre, der engang 
sad sammen paa Skolebænken. Naar 
jeg nu lader Tankerne glide tilbage til 
hine længst forsvundne Dage, staar 
mange af dem lyslevende for mig. En 
Part sidder nu som ansete Borgere i 
Lyngby eller andetsteds, enkelte er det 
derimod gaaet mindre lyst, og nogle 
har alt en Stund hvilet under Grønsværs
dækket. Selvfølgelig var der dem, vi 
traadte nærmere end andre, og der var 
en Kreds af vore Kammerater, der havde 
deres jævnlige Gang i vort Hjem paa 
Landboskolen. Ogsaa fra disse Sammen
komster bevarer jeg adskillige Minder, 
men vil her dvæle ved vore dramatiske 
Præstationer. Det var nemlig en til
bagevendende Sag, at vi skulde opføre 
Komedier, og jeg ser endnu tydelig for 
mig Stuen, hvori det hele foregik. For
øvrig fik jeg ofte i den Anledning over
draget et ret vanskeligt Hverv. Medens 
nemlig de andre — mine to med mig 
jævnaldrende Brødre og Kammeraterne — 
var optaget af at indrette „Scenen“ med 
alt dertil henhørende og ordne Tilskuer
pladserne (for det var naturligvis en 
Selvfølge, at alle Husets Beboere — Fa
milien, Piger og Karle — bødes ind), 
blev jeg elendige udpeget som den, der 
skulde bringe Skuespillet tilveje, ikke 
saaledes at forstaa, at jeg maatte gøre 
et passende Valg mellem de allerede 
foreliggende dramatiske Værker, men 
jeg skulde selv forfatte det! Og jeg ser 
mig endnu siddende ved Bordet eller paa 
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en Skammel med en Stol til Skrive
underlag og presse Musen. Synderlig 
værdifuldt blev sikkert ikke Resultatet, 
og ingen af mine „Dramaer“ er bevaret, 
men endnu gemmer jeg som et Minde 
om hine ungdommelige Forestillinger en 
Teaterplakat af følgende Indhold, og jeg 
beder bemærket, at Skuespillerne var i 
den skønne Alder af 9 til 15 Aar, jeg 
som Forfatter var 11 Aar:

PROGRAM 
til 

Aftenunderholdningen Søndag1881.
Ved Lottenborg.

Lorentzen, Smedemester. E. E. Tillge 
Md. Lorentzen, hans Kone K. Bugge 
Frederikke, deres Flatter. J. C. la Cour 
Tøjberg, Smedesvend ... P. la Cour 
C. Berg, 17 Aars Yngling L. F. la Cour

Jeg husker det ikke, men utænkeligt 
er det ikke, at bemeldte Stykke ogsaa 
har haft mig til „Forfatter“; derimod 
tvivler jeg paa, at det er politiske in
teresser hos den 11 -aarige Skribent, der 
har ladet ham kalde den 17 Aars Yng
ling C. Berg.

Der er nu gaaet mere end en 
Menneskealder, siden hine Forestillinger 
fandt Sted; at vi ikke besad dramatisk 
Evne i nogen særlig Grad, ses jo tyde
lig af at ingen af os har valgt Theatret 
som vor Virkeplads. Men vore Fore
stillinger morede os i Øjeblikket som 
lignende har moret mange andre baade 
før og senere, — og det er vel ikke 
udelukket, at de kan have haft deres 
Betydning, selv om den ikke har været 
af varigere Art.

Hindholm, Novbr. 1914.
L. F. la Cour.

Psykologiske Studier.
Der hører ond Vilje til at drive psy

kologiske Studier. Kun Haabet om hos 
sine Medmennesker at kunne finde 
svage Punkter — Steder, hvor man 
gennem et Kighul kan iagttage og med 
ondskabsfuld Glæde udforske deres 
mere eller mindre defecte Sjæleliv, faar 
en til 4 Timer om Ugen at stille til 
Høffdings ikke altid lige morsomme 
Gennemgang af Psykologien. Men kurz 
ist der Schmerz, aber ewig ist die Freude, 
thi se, ja se! Vi griber „Vort Blads“ 
sidste Nummer og standser, som de 
maskuline Væsner vi er, selvfølgelig 
først ved en Artikel skrevet af Frøken 
Eva. Ja, selv om der ikke havde staaet 
Signatur under denne Artikel, vilde vi 
have svoret paa, at den var skrevet ud 
af en Evadatters forsigtigt tænkende 
lille Hjerne, og med en om muligt endnu 
mindre Haand.

Udtryk som „bliv nu ikke vred, naar 
jeg siger“ og „endvidere kære Ven“ er 
jo som hentet fra et Kærestebrev! Men 
ikke nok med det — efter at den lille 
Eva har faaet sagt, hvad hun vilde, no
get, som hun gennem Redaktionens Op
fordring til Læserne om at kritisere, har 
fuldstændig Ret til at sige, bliver hun 
pludselig bange, trækker Poterne til sig 
(thi i enhver Kvinde er der noget af en 
Kat) og siger saa med himmelraabende 
Inkonsekvens: „Ja, saa vil jeg blot bede 
dig undskylde, at jeg har gjort dig Ulej
lighed“ (!) Eva har efterfulgt et Ønske, 
fremsat af Redaktionen (der i Mangel 
af andet maa nøjes med Kritik-Stof), og 
saa beder hun om Forladelse! Herlige 
Eva, græd ikke, det er jo netop disse 
Træk, som viser, at du er en ægte Eva- 
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datter, og som først faar os til at standse 
hos Dig — —

Mindre tiltalende, men derfor ikke 
mindre interessant, er Helge. Knudsens 
meget fyldende, men meget lidet inde
holdende Artikler. Med den afgaaede 
Redaktørs fornemme Værdighed gendri
ver han omhyggelig Punkt for Punkt 
„Klumpe-Dumpe“s Indlæg, og Hr. Knud
sen holder meget af at begynde med: 
Husk! Ja, Hr. Knudsen husker, husker 
sine Velmagtsdage, da han var Redaktør 
og ikke blot den prøvende, overvejende 
og regulerende. Ak ja — det maa sik
kert være svært at være Eks-Minister! 
Men Vcerdigheden og Sikkerheden, den 
beholdt Hr. Helge, det er den, som stik
ker Foden frem i en Sætning som 
denne: „Det er ikke tilstrækkeligt, at Du, 
et Par Stykker til og jeg skriver i Bla
det,“ — Hr. Helges jeg rejser paa anden 
Klasse og i Separatkahyt. Ud fra samme 
fede Værdighed fastslaar Hr. Knudsen 
(uden at nedværdige sig til at motivere) 
„at smaa Spydigheder gør sig godt — 
blot ikke i et Skoleblad.“ Men bevars, —■ 
vi forstaar saa godt Grunden — i disse 
kolde Vinterdage er en Dukkert ikke 
morsom, særlig ikke hvis man bliver 
puffet i Vandet med Ulster, høj Hat og 
det hele. Men iøvrigt er Hr. Eks-Redak- 
tør Knudsen jo et ejegodt Menneske, der 
har stor Sympati for de smaa i Sam
fundet og for alle dem, for hvem det 
er gaaet galt, som nu f. Eks. med 
„Aaret rundt“. Dette Blad kunde Hr. 
Knudsen ikke for sin Død fordrage, me
dens det eksisterede-, da det kreperede, 
skrev Hr. Knudsen en venlig Nekrolog, 
og da det nu til Januar skal rekreere, 
glæder han sig til at gense „Aaret 
rundt“ og haaber, at den ny Ledelse 
maa blive ligesaa god som den gamle (!) 
Længe leve Du, store Helge — og gid 
din Naades Sol længe maa lyse over

Store og Smaa paa dine fede Græs
gange. (!)

Hvor langt mere tiltalende er det saa 
ikke at beskæftige sig lidt med den nye 
Redaktion, som heller ikke er uden psy
kologisk Interesse. Men det, der præ
ger den, er saa langt fra at være samme 
Karakter, som det forrige. Man træffer 
endnu en vis søgende Usikkerhed, der 
ofte giver sig ret pudsige Udslag, i. 
Eks. naar Poul Larsen uden Ironi taler 
om, at Pigerne „paa den mindst dan
nede Maade“ kløede Drengene (!) eller, 
naar han „med megen Agtelse“ 
opfordrer disse uforskammede Furier til 
at opføre sig ordentligt. Fremdeles 
vilde jeg gerne vide, hvad „Lysten til 
Nemesis“ er. — •—

Ja, det er jo i Grunden den gamle 
Historie om Høg over Høg om igen : 
Redaktøren kløer Abonnenterne, Eks- 
redaktøren kløer Redaktørerne, og Eks- 
Eksredaktøren kløer Eksredaktøren. Hvis 
dette skal fortsættes i en Menneske
alder, hvor ender vi saa?

Slægter skal komme, 
Slægter skal henrulle.

Og den nuværende Slægt vil ikke aner
kende den foregaaende, ligesom den 
foregaaende Aargang ikke den nuværen
de, og medVidets og Psykologiens Vaaben 
kæmper de indbyrdes en forbitret Kamp. 
Kamp skaber Uro — men vær glad ved 
den, thi af den skal vi dog til syvende 
og sidst alle leve. Og hvis vi ikke 
netop stundede den fredsæle Juletid 
imøde, vilde jeg ikke slutte denne kri
gerske Artikel med et forsonligt:

Fred paa Jorden!
Svend Thorsen, 

studiosus psykologiæ.
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Et Interview om

Skolefest.
For nogle Dage siden vidste Rygtet 

at fortælle, at Skolen vilde forberede en 
Fest med Bal etc. Jeg var selvfølgelig 
straks klar over, at det maatte være 
Usandhed; sligt kunde kun være fostret 
af en — mildest talt — mindre klar 
Hjærne. For en Gang for alle at ramme 
en Pæl gennem Rygtet, henvendte jeg 
mig til Forstander Thyssen, med hvem 
jeg havde følgende Samtale:

-— Goddag!
— Goddag!
— Det Rygte har vel løjet, der sagde 

at Skolen forberedte en Fest efter Jul?
— Ja-a! Vi maa jo da i hvert Tilfælde 

først se Tiden an!
— Tillader De, at jeg kraftigt demen

terer Rygtet i „Vort Blad?“
— Ja!
— Tak! Farvel!
■— Farvel!
Hermed være dette Rygte overgivet 

til Døden for forhaabentlig ikke at gen- 
opstaa, saa længe den nuværende Ver
denskrig raser!

Et Nummerfor høj.
Det er mig en Gaade, hvorfor „Aaret 

rundt“ gik ind, 
og hvorfor det til Stadighed har vakl et 

paa sin Pind.
Monstro der i Avisen 
var lidt for megen Spøg? 
Eller var kanskesens Prisen 
et Nummer for høj?

En „F. D. F“.-Koncert jeg forleden 
Dag var til;

jeg synes nemlig godt om de søde 
Drenges Spil!

Og der var en Prinsesse 
og andet fint Besøg, — 
og kun „Den lille Nisse“ 
blev et Nummer for høj!

Se, sidste Vinter fik jeg en yndig Pa
letot;

nu er den ikke mere, hvad man kan 
kalde flot.

Den stumper lidt jornéen, 
i Ryggen er den sløj !
Sku jeg mon være ble’en 
et Nummer for høj?

De første Studenter har Skolen klcek- 
ket ud.

i By’n blev de nok skuret med den 
s karpeste Lud!

Til Folk vil je’inte stikke, 
jeg siger kun for Spøg-.
Den Artium blev ikke 
et Nummer for høj.

Peter Thorsen.

De danske Spejdere 
og Krigen.

En af Spejderlovens Paragrafer siger: 
„En Spejder er tro mod sit Land, sin 
Konge, sine Forældre og sine Officerer“.

I de alvorlige Tider ved Sommerens 
Slutning oprettede Korpset da ogsaa 2 
Afdelinger for Spejdere, der ønskede at 
hjælpe til under en eventuel Mobilise
ring, og disse viste da ogsaa, at det 
ikke var et tomt Løfte, de havde aflagt 
paa Spejderloven, idet der i Løbet af 
kort Tid meldte sig ca. 300 Spejdere til 
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Tjeneste. Man kunde enten stille sig til 
Disposition for de militære Myndigheder 
som „Forsvarsspejder“ eller for de civile 
som „Røde Kors Spejder“. Den første 
Afdeling staar under Direktør Aage We
stenholz’ Kommando, medens den anden 
ledes af Kontorchef Steenberg.

Forsvarsspejderne, hvoraf der findes 
ca. 190, faar deres Uddannelse paa det 
ugentlige Instruktionsmøde; her gennem- 
gaaes Signalering, Meldingstjeneste, Kort
læsning samt Hærens Bestanddele og 
Distinktioner. Hver Søndag Morgen Kl. 
7 stiller hele Styrken til Appel paa Ro
senborg Exercerplads, hvor der hoved
sagelig øves Cykle- og Marchexercits.

Den 22. November afholdtes den saa- 
kaldte „9“-Prøve, til hvilken der kræves 
de ovennævnte 6 Ting. Spejdere af 
Klasse „A“, der er fyldt 16 Aar, vil 
derefter kunne anvendes i første Linie, 
medens Resten fordeles efter deres Kvali
fikationer i 2., 3. og 4. Linie. Samme 
Dag, den 22., blev baade Forsvarsspej
derne og Røde Kors-Spejderne inspicerede 
af Overkommandoen. Efter Paraden 
takkede Generallieutnant Gørtz Spejderne 
for deres, efter hans Skøn, udmærkede 
Arbejde, som det havde glædet ham 
meget at se Udbyttet af.

Efter al Sandsynlighed fortsættes det 
her beskrevne Arbejde Vinteren igennem, 
saa at alle Spejderne kan staa fuldt be
redte, hvis Mobiliseringen skulde komme 
en Dag, den Dag, da det hvide Midter
felt i Armbindet rives af som Tegn paa, 
at Spejderen nu hører til Hæren.

Scout.

Realklassen 1913-14
Hvor er I henne i store og smaa,
I Skolens stolte Tyran’er, 
hvor vel i Verden nu mon I gaa, 
og hvor mon i Livet i bryder Jer Baner?

Der er nu først den lille Moe, 
han passer nu Ploven og Hesten, 
han tænker: „Den er alligevel go’e“, 
thi han hadede Lektier som Pesten.

Dernæst Knud Levald og „Frickemand“, 
den sidste var Klassens vittige Hovede, 
han pløjer nu oppe i Vendsyssels-Land, 
han blev ej Sømand, som flere troede.

Og glem saa ikke den „lille Buss“, 
han skriver og regner nu hele Dagen, 
han ryger Cigarer og ta’r sig en Sjus 
og maaler nu snart halvtredie Alen.

Tilbage da blev den hele Flok, 
kun Thorkild, Gustav og „Generalen“, 
den sidste med Mappe, stiv Hat og Stok, 
hver Søndag promenerer paa Gaden.

Malle.

Fra Sverige.
Omkring den 15. November afsendte 

vi følgende Brev til Rektoren ved „Ja
cobs Realskola“ (en Skole, vi havde 
fundet paa et Kort over Stockholm):

Til Bestyreren af „Jacobs Lärow“ !
Redaktionen af Skolebladet „Vort Blad“, 

Lyngby højere Almenskole, Lyngby, an
moder Hr. Bestyreren ærbødigst om 
at henvende Dem til en Elev i Skolen 
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og venligst bede denne skrive en Arti
kel om svensk Skoleliv til „Vort Blad“.

Artiklen bedes afsendt inden 2. De
cember med Opgivelse af Elevens Navn 
og Adresse, da denne vil faa Bladet 
tilsendt.

Med Agtelse:
Hilmer Gudmundsson og Poul Larsen, 

Redaktører af „Vort Blad“.

Vi modtog paa dette Brev følgende 
Svar tillige med nedenstaaende Artikel, 
skrevet af Elever paa „Jacobs Reaskola“. 
Noterne i Parantes er tilføjet af os, for 
at lette Læsningen:

Herrar.
Hilmer Gudmundsson och Poul Larsen, 

Lyngby.
Mina kära skolgossar! Härmed har 

jag nöjet att till Eder öfversända inne- 
slutna lilla uppsats om svenskt skollif, 
som jag paa Eder begäran anmodat 
två gossar i min skola att utarbeta for 
Eder tidning; och hoppas jag, att I kun
nen hafva någon nylta af den. Det 
skall säkert gjädja dessa båda ynglin
gar att i utbyte faa ett exemplar af 
Ederst skolblad. Framför till Edra kam
rater en hjärtlig hälsning från deras 
kamrater i Sverige.

genom Eder tillgifne:
Algot Lindblom,

Rektor vid „Jacobs Realskola“, 
Stockholm.

Svenskt Skollif.
De svenska barnen åtnjuta från 7-års 

alder undervisning i offentliga låroan- 
stalter. Folkskolundervisningen varar i 
7—8 år, men de som vilja intråda i 
läroverk overgå till dessa efter omkring 

3 år, varefter erfordras 6 års studier for 
avläggandet av realskolexamen och 9 
år för studentexamen.

Vår skola år en realskola och vid 
densamma avlägges realskolexamen. Vi 
låsa omkring 8 månader om året. Høst
terminen börjar omkring den 26. aug., 
då upprop verkstålles av rektor. Sedan 
vidtager arbetet genast dagen dårpå. Vi 
måste vara i skolan kl. 7,45, ty morgen
bonen börjar tio minuter i åtta. Denna 
börjar med psalmsång varefter rektor 
eller någon annan lårare förrättar bön. 
Sedan sjunges åter en psalm varpå lår- 
jungarna gå till sina respektive klassrum. 
Nu vidtager lektionen omedelbart. Efter 
45 minuters låsning ringer det till rast. 
Denna varar i tio minuter. Hårunder 
roa (morer) sig gossarna med lekar och 
andra förströelser, om vintern med snö- 
ballskastning och dylikt. Höst- och 
vårdagar roa sig de yngre med att hoppa 
bock och leka springlekar. De åldre gå 
for det mesta och samspråka, diskute- 
rande dagens viktiga håndeiser och an
dra frågor. Ibland ha ett par pojkar 
blivit osams (Uvenner), och de flyga då 
genast ihop och dunka på varandra 
duktigt, under det de uppmuntras av 
kamraterna, som stå i en stor ring runt 
omkring och med spånning avvakta ut- 
gången. Vid rastens slut ringer det 
åter, då alia rusa upp till klassrummen. 
Efter andra lektionen år åter tio minuters 
paus men efter den tredje ha vi frukost- 
rast, som råcker från kl. 10,40—12. De 
fiesta pojkar gå hem för att åta, men 
de, som ha lång våg få åta i frukost- 
rummet, ett för åndamålet iordningställt 
rum med gaskök, dår gossarna kunna 
få koka choklad o. d. Resten av frukost- 
rasten fördriva de med bahsparkning.

Vi gymnastisera varje dag mellan kl. 
12,5 och 12,35. Gymnastiken bestrides 
av Kungliga Gymnastika Centralinstitutet, 
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emedan vi ej, som de fiesta andra sko- 
lor, äga någon egen gymnastiksal. Efter 
slutad lektion begiva vi oss direkt till 
skolan. Kl. 1 börja vi åter arbetet, som 
med avbrott av två raster for de fiesta 
klasser fortgår till kl. 3,35. Under den 
sista timmen ha vi for det mesta frivil
liga ämnen såsom franska, teckning, la- 
borationer i fysik, kemi och biologi.

Två eller tre gånger i månaden ha de 
högre klasserna skrivning i bonsalen. 
De få då skriva antingen svenska, tyska 
eller engelska (Stile). Dessa skrivningar 
vara tre till fyra timmar varefter de van- 
ligen ha lov resten av dagen.

Allmänt lov bruka vi ha en gång i 
månadan. Höstterminen slutar omkring 
den 22. december. Vid julen halles in
gen examen utan bara avslutning for 
terminen med stipendie- och betygs- 
utdelning (Vidnesbyrd). Vi ha sedan 
jullov till omkr. 12. jan. Den dårpå 
följande våterminen börjar liksom host
terminen med upprop. Tre á fyra gån
ger under terminen ha vi skridskolov efter 
tredje limmens slut. Vi roa oss då for 
det mesta med att spela bandy. Vid 
påsk ha vi en veckas lov og vid pingst 
fyra dagar.

Examen hålles omkring den 6. juni. 
De forstå 2 timmarna åtgå till forhor, 
vartill våra föräldrar äro inbjudna, även- 
som till övervarandet av den högtidliga 
avslutningen. Denne börjar med att en 
eller fiera av skolans lärjungar utför ett 
musikstykke antingen på fiol eller piano. 
Därefter sjunger skolans sångkor några sån- 
ger varpå rektor låser upp de gossar, som 
äro uppflyttade till högre klass. Hår- 
efter förrättar inspektor utdelandet av 
premier och stipendier samt håller till 
slut ett anförande, vari han avtackar 
lärarne för det gångna låsåret och riktar 
några ord til lårjungarna, sårskilt till 
dem, som ha tagit realskolexamen det 

året. Härefter hemförlovas lärjungarne, 
och högtidligheten avslutas med en psalm. 
Detta år i korta drag vår arbetsord- 
ning.

Vi ha även föreningar inom vår skola. 
1 sjåtte klassen ha vi en litterår forening 
eller ett kamratsamfund benåmt „Vega- 
klubben“. Den består av 9 medlemmar 
eller hela den nuvarande sjåtte klassen. 
Vi samlas varje torsdagskvåll i vårt lå- 
rorum och sysselsåtta oss då med att 
spela schack, översätta våra tyska eller 
engelska låxor samt avsluta det hela 
med att hålla ett foredrag eller en upp- 
låsning. Vi ha mycket trevligt (hygge
ligt) inom vår forening, Efter det sena
ste skrivningslovet, gjorde vi en fotvan- 
dring till Ulriksdals slott, ett kungligt 
lustslott, som ligger i nårheten av Stock
holm.

Vi ha ingen större idrottsförening inom 
vår skola. Det ha dock de fiesta andra 
låroverken. En sport, som er mycket 
utbredd, år fotbollsporten, som idkas 
med stor iver av både låroverck och 
folkskolor. En gång om året tåvla (kap
pes) de fiesta av Stockholms låroverk om 
mästerskapet i fottboll. I början av host
terminen anordna dessutom en idrotts
förening och en simklubb en tåvlan, till 
vilkan Sveriges alla skolor åro inbjudna. 
Då anordnas tåvlingar i allmån idrott 
og simning. Vi ha åven en skyttefor
ening. Jag tors såga att skytteidrotten 
år mycket utbredd inom Stockholms lår
overk. jDet finns en stor skytteforening, 
som kalias Skolungdomens skytteforening, 
vilken vår och de andra låroverkens 
skytteforeningar åro underordnade. Om 
lördagskvällar och i synnerhet söndags- 
morgnar gå vi ut till skjutbanorna vid 
Stora Skuggan, och skotten knalla dår 
hela dagen i ånda. En gång i månaden 
år det fältskjutning. Då marschera vi 
eller resa med tåg ut en mil eller så 
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utanför Stockholm, dar vi öva oss med 
skjutning i terräng. Dessa fåltskjutnin- 
gar, som anordnas av Stockholms skytte
forbund åro synnerligen frekventerade 
(repræsenteret) av skolungdomen.

Ni må dock ej tro, att vi endast ligga 
och skjuta om söndagarna. Nej, de här- 
liga, friska vintersöndagarna ge vi oss 
ut i Stockholms vackra omgivningar och 
åka skridskor eller skidor, ja finns det 
någon bra backe, så förakta vi icke hel
ler kälkbacksäkningen. Även vår- och 
höst-söndagarna fördriva vi med frilufts
liv. Den svenske skolgossens liv år 
sunt och hälsosamt (heldbringende), om 
han forstår att begagna de resurser (Kil
der), som erbjudas honom, nåmligen 
nordiskt frilufts- och idrottsliv och svensk 
gymnastik.
Julius Hagmansson, Helge Norman, 

Klass 6. Klass 5 b.

Vi bringer saavel Hr. Rektor A. Lind
blom som Julius Hagmansson og Helge 
Norrman vor bedste Tak.
Hilmer Gudmundsson og Poul Larsen.

Til Skoleos unge Damer.
Hvorfor er der, saa at sige, næsten 

ingen af Skolens unge Damer, der kom
mer til Skakklubbens Møder? Svaret er 
ligetil, nemlig Dovenskab og Interesse
løshed.

Jeg synes ikke, de kan være bekendt 
at vise saa lille Interesse for Skolen 
udover det højest nødvendige. Naar 
man spørger en, hvorfor hun ikke kom
mer til Møderne, saa er det tiltalende 
at høre: „Det gider jeg ikke; og hvad 
er der ved at sidde dernede og spille 
Skak et Par Timer?“ Ja, hvad er der 
ved det? Prøv det selv! Gaa dog der

ned, og det vil vise sig, at det er me
get morsomme Aftener. Kan de ikke 
spille Skak i Forvejen, saa er der fuldt 
op af villige, taalmodige Lærere, saa 
hvis det skulde være det, det kommer 
an paa, saa er det ingen Hindring.

Jeg haaber, at de unge Damer vil 
tænke nærmere over Sagen, og at man 
ved de kommende Skakmøder skal have 
den Glæde at se en hel Del flere end 
det Par Stykker, der hidtil har vist sig.

Augusta Pinholt.

En Protest.
I Anledning af Artiklen „Furier“ i 

forrige Nummer af „Vort Blad“, skrevet 
af P. L., spørger tre af Bladets Veninder 
det allerunderdanigst, om Pigerne ikke 
lige saa godt som Drengene maa have 
Lov til at forsvare sig? Naar f. Eks. en 
Dreng kommer og dunker en Pige i 
Ryggen, eller f. Eks. en Pige bliver 
traadt helt op „i Lommerne“ af en 
Dreng og lignende Tilfælde, som der 
daglig sker i Snesevis af nede i Skole- 
gaarden, og naar vi Piger saa „stikker“ 
vedkommende Dreng en velment og 
„varm“ Ørefigen, er det saa ikke med 
god Grund? Ogsaa Pigerne har selv
følgelig deres Fejl; men Drengene er 
da heller ikke uskyldige — tværtimod. 
Vi maa derfor nedlægge en bestemt 
Protest mod at blive kaldt „Furier“. — 
Hvis Drengene ikke tager denne Protest 
til Følge, maa vi Piger jo se at finde et 
lignende „Kælenavn“ til dem.

Gerda Asmussen, Edith Adolph og 
Gudrun Johansen.

Idet jeg glæder mig over, at tre af 
vore yngre kvindelige Elever har grebet 
Pennen og skrevet imod min Artikkel 
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skal jeg her med Fornøjelse svare de 
unge Damer.

I spørger, om Pigerne ikke har Lov 
til at forsvare sig, naar de bliver traadt 
op i Lommerne (dette skal vist ikke 
tages bogstaveligt, desuden ikke et Ud
tryk for en ung Dame at bruge), dunket 
i Ryggen etc. af de mandlige Elever.

—■ Selvfølgelig; det har jeg aldrig 
nægtet og vil heller aldrig gøre det, 
saa om dette Spørgsmaal kan vi snart 
blive enige, og det var ikke for at be
brejde Jer denne Opførset, at jeg skrev 
min Artikkel. Nej, det var kun for at 
gøre visse Piger (i Særdeleshed Jer) op
mærksom paa, at de tidt uden Anled
ning har optraadt som Furier overfor 
Drengene.

Overfor Jer er Kælenavnet „Furier“ 
sikkert aldrig brugt uden Grund, og 
naar I vil lade være med at optræde 
som saadanne, er der vist heller ingen, 
som vil bruge dette Navn om Jer.

Poul Larsen.

To Vers om
blanke Knapper.

Hr. General von Jørgensen til Dato var 
min Ven, 

men nu er det forbi, og det biir aldrig 
godt igen!

I vor „club of d.“*)  
blev han valgt til Præsident.

*) Engelsk-Diskussionsklub.

Ved en „cup of Te“ 
takked Johnsen exellent!

Men da saa Dagen kom, og Jørgensen 
sku’ te’et, 

saa spurgte han sig selv: Er der nu saa 
meget ve’et?

Jeg er jo allerede General af første Klasse; 
og Lektier er der osse; der er meget 

man ska’ passe.
Ork jo, jeg har s’mænd nok til begge 

disse trætte Grabber!
Og i Aften skal jeg pudse mine nye 

blanke Knapper!

Hvad enten man er Gentleman eller osse 
ikke er’t, 

at plukke Høns med Damerne er immer
væk lidt svært!

Det er daarlig nok jeg tør; 
jeg faar aldrig sagt det Navn! 
Næ, for saa’n en „Holm“ gang gør 
nemlig ikke Spor af Gavn!

Det er en Bagatel om en yndig „fast 
Skribent“, 

der ingenting har gjort, og som dog biir 
hængt og brændt.

Hun har det li’som Jørn’nsen, hun er 
stoppet med Talang;

Det ved jeg ganske sikkert, for det sa’ 
hun selv en Gang!

Men ska’ den Skønne ta’ en Pen i sine 
søde Labber, 

Saa maa Hr. Larsen rasle først med 
hvide, blanke „Knapper“ !

P. Thorsen.

Nogle søde Ho’der.
Emil Benlzen, Agnes Baumann 

og Augusta Pinholt.

Jeg læste den ny Redaktions to 
første Blade og efter at have læst i 
nogen Tid (saaledes syntes jeg i det 
mindste) vaagnede jeg op af en læn
gere Søvn ; jeg havde midt i Læs
ningen af Bladets tørre Indhold om 
Regler for Fotografikonkurrence og 
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slige dumme Sager, hengivet min 
Hjerne til noget interessantere, nem
lig at sove.

Naa! Dagen efter spadserede jeg 
hen til en af »Vort Blad«s Redaktø
rer (jeg husker i Øjeblikket ikke hans 
Navn, men det kommer heller ikke 
Sagen ved) og gjorde en syndig 
Bunke Vrøvl over Bladet, saa at jtg 
nær var blevet smidt paa Redaktions
kontoreis Dør. Dog gik det mere 
fredeligt af, og jeg fik, efter at Re
daktøren havde betænkt sig en Stund, 
en længere Forklaring om Aarsagen 
til Bladets tørre Indhold. Een af 
disse var tre af Medarbejdernes Do
venskab, og herover blev jeg saa 
ondskabsfuld, at jeg straks vil give 
dem en ordentlig Revselse.

Emil Bentzen, Agnes Baumann og 
Augusta Pinholt ! 1 tror altsaa, at en 
flittig Medarbejders Pligt ved sit Blad 
er rig'igt at være doven, saa doven, 
at man ikke engang gider røre en 
Haand for at skrive et Par Ord til 
sit Organ. Men jeg kan heldigvis 
overbevise Jer om, at det er en 
uhyre Fejltagelse, som I for Øjeblik
ket befinder Jer i, og I faar oven i 
Købet Bladet gratis for at skrive Ar
tikler til det, men I rører ikke Pen
nen — det er nydeligt gjort af Jer, 
det er en slem Plet paa Jeres Ære.

Abonnenterne valgte Jer paa Ge
nerelforsamlingen, fordi de troede, at 
1 duede til at skrive, til at virke 
ved »Vort Blad«, Men de har taget 
fejl, de er blevet slemt skuffet. Dog 
haaber jeg, at det endnu er Doven
skaben, der hindrer Jer i at vise, 
hvilken Virkekraft I sidder inde med, 
og jeg vil derfor vente endnu nogen 
Tid at bedømme Jer skarpere, end 
jeg har gjort ; men vedbliver I at 

virke som hidtil, foreslaar jeg, at Re
daktionen kort og godt afskediger 
Jer som tre dovne Medarbejdere og 
indsætter nye, der er mere virksom
me end 1 hidtil har været.

Dog endnu siger jeg ligesom Ræ
ven : »Det er kun en Overgang«, 
og haaber snart at se et virksomt 
Arbejde ved Bladet af Jer.

Bobby. 
* * *

Det er ogsaa Redaktionens Haab, 
at de tre her omtalte Medarbejdere, 
snart vil iværksætte et flittigere Ar
bejde for Bladet, end de hidtil har 
gjort. Red.

„Vort Blad“s Kronik.
Som vore Læsere vil lægge Mærke 

til, findes der denne Gang en Kronik 
i „Vort Blad“. Dette vil blive en 
fast Rubrik, hvorunder særlig litte
rære Emner vil blive behandlet.

I Begyndelsen af Januar Kvartal 
vil her fremkomme et Par Artikler 
om engelsk og tysk Skoleliv, skrevet 
af Elever i de paagældende Lande. 
Det er lykkedes os at opspore et 
engelsk Skoleblad : „Eton College 
Chronicle“, og dette Blads to Re
daktører har lovet at skrive den før
ste af de omtalte Artikler. Den sid
ste bliver skrevet af en forhenvæ
rende Skolekammerat, der hai gaaet 
to Aar paa en tysk Kostskole, Vi 
har forsøgt at skaffe en lignende 
Artikel fra Norge, men vi ved endnu 
ikke, om det vil lykkes. Naar alle 
disse Artikler er fremkommet i 
„Vort Blad“ („Svensk Skoleliv“ fin
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des i dette Numer), vil vi til Slut 
drage en Sammenligning mellem 
Skoleliv her hjemme og i vore Nabo
lande.

Vi er overbevist om, at disse 
Kroniker vil vække stor Opmæiksom- 
hed, og at vore Læsere vil følge 
dem med Interesse.

Hilmer Gudmundsson.

1. Lyngby Trop.
Som det vil være Bladets Læsere be

kendt, overtog Hr. Premierløjtnant J. 
Høgh-Brask fra Lyngby-Fortet Stillingen 
som Tropsfører i Maj Maaned. Herved 
blev et stort Savn afhjulpet; idet.Trop
pen tidligere blev ledet af Hr. Kontor
chef Ulrich fra Charlottenlund, der selv
følgelig ikke, paa Qrund af Afstanden, 
kunde faa det Overblik og det Samar
bejde med Troppen, som en Fører er 
nødt til at have. 1 Løbet af Juni Maa
ned satte Hr. Høgh-Brask sig saa ind i 
Sagerne, men blev desværre paa Grund 
af sine militære Forhold forhindret i at 
lede Troppen i Sommerlejren ved Faa
borg.

Efter Ferien var det Meningen, at der 
igen skulde tages fat, men — saa kom 
Krigen og tog vor Fører fra os ; sam
tidig meldte de ældre Spejdere sig som 
„Forsvarsspejdere“, og disse to Ting 
bevirkede, at Troppen først fik sit rig
tige Vinterarbejde i Gang i Begyndelsen 
af November Maaned. Imidlertid er der 
ogsaa indenfor Spejdernes Rækker fore- 
gaaet Omskiftelser, som maaske nok for 
en Tid vil svække Troppens Styrke, da 
flere af de „gamle Drenge“ er gaaet ud, 
medens ny og yngre er traadt i Stedet 
for. Den første, der gik ud, var Thor 

Jørgensen, der gik til Skyttekorpset, der
næst Poul Fricke, der rejste til Lemvig 
for at lære Landvæsen, og endelig Gu
stav Frederiksen, som skulde indtage en 
betroetPost i „FrivilligtDrenge-Forbund“ ; 
det var allesammen Spejdere, der havde 
været med fra Begyndelsen i 1911. — 
Fred være med dem.

Til Gengæld for disse Tab fik vi en 
halv Snes ny Rekrutter ind, samt en 
tidligere Spejder fra Nærum-Trop, H. H. 
Lemche, og i Løbet af denne Maaned 
en 4—5 Stykker fra Brede Trop, ende
lig maa det bemærkes, at Helge Knud
sen i September Maaned fik et Anfald 
af den almindelige Begejstring, der havde 
grebet alle i de daværende kritiske Dage, 
og meldte sig som aktiv Medlem igen; 
desværre gik han snarl efter bort igen 
paa Grund af Skolearbejdet, der krævede 
hans Tid.

Det egentlige Arbejde siden Sommer
ferien er blevet ledet af Paul Asmussen, 
der avancerede til Tropsførerassistent, 
da Premierløjtnant Høeg-Brask overtog 
Troppen.

I November Maaned udnævntes H. H. 
Lemche og Sv. Aage Asmussen til Pa- 
trouillefører, dog saaledes at den sidste 
kun skal have med Kasserer- og Sekre
tærtjenesten at gøre, han er nemlig lidt 
for „grøn“ endnu til at lede andre Spej
dere paa Krigsstien. I Slutningen' af 
denne Maaned vil antagelig Poul Larsen 
og Sophus Olsen blive udnævnt til Kor
poraler i Anledning af deres gode Tje
neste og den forøgede Tilgang af ny ■ 
Medlemmer.
. De ugentlige Møder, falder i Aar i 2 
Dele, nemlig en for Rekrutter og for de 
ældre Spejdere. Rekrutterne har for - 
nylig taget deres Rekrutprøve og dygtig
gør sig nu til 2. Kl. Prøven, der skal 
holdes i Marts Maaned. De øvrige 
Spejdere oplæres i de til 1. Kl. Prøven 
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krævede Færdigheder, og Spejderne, der 
allerede har taget denne, vil kunne an
vendes som Lærere for de andre.

Efter denne lille Oversigt over Trop
pens Arbejde i det forløbne Halvaar maa 
jeg slutte med at opfordre de Drenge, 
der maaske endnu ønsker at komme 
med, til at melde sig senest inden Jule
ferien ; paa den anden Side denne vil 
det være for sent. Scout.

Lømmehog lor Skoleelever 1315, 
redigeret af Rektor H. Møller er til
sendt os.

Den, indeholder det sædvanlige 
Antal praktiske Skemaer og Tabeller 
og er selvfølgelig ret stærkt præget 
af Krigen, — ikke saadan at forstaa 
at den er blevet tyndere, men flere 
af dens Artikler er om moderne Krig 
og „Krigsaarets Statistik“. Artiklerne 
er nok interessante, men der er et 
Spørgsmaal, om de hører hjemme i 
en Lommebog for Skoleelever !

Det interessanteste i Lommebogen 
er uden Tvivl Fortegnelsen over 
„Danske Skoleforeninger og Skole
blade“. Af dem findes der mange 
forskellige : Gymnasieforeninger, Dis
kussionsklubber, Boldklubber, en 
„selskabelig Syforening“, en ,,Te- 
forening“ en Afholdsforening, en »Ikke- 
Ryger-Forening“, en Orkesterfore
ning, en „English Debating Club“, 
en æstetisk Klub, en Tennisklub, en 
Forening „for fri Idræt“ og for Dyre
nes Beskyttelse. Last but not least, 
findes der 9 Skoleblade.

Det viser sig, at Lyngby højere 
Almenskole er godt med paa Spørgs- 
maalet, idet vi staar som Nr. 3 i 

Rækken. Nr. 1 er Hellerup Gymna
sium med 5 Foreninger og et Blad, 
Nr. 2 Ribe Skole med 4 Foreninger 
og et Blad, Nr. 3 vor Skole med 3 
Foreninger og et Blad*),  som Nr. 4, 
5 og 6 kommer Schneekloths Skole, 
Roskilde Kathedral og Sorø Akade
mi med hver 3 Foreninger o. s. v. 
o. s. v. Om disse og mange flere 
Skoleforhold giver Lommebogen fyl
dige Oplysninger.

*) Ved en Fejltagelse er kun den ene Redaktør nævnt.

Endvidere indeholder Lommebogen 
„Raad for Fotografer“, nogle gode 
Amatørbilleder m. m.

Lommebogen beviser selv sin Le
vedygtighed og Nytte derved, at den 
nu gaar ind i sin 9. Aargang.

Vi kan anbefale den som en prak
tisk Julegave (i vore Tider gælder 
det — som bekendt — om det prak
tiske). Vi skal til Slut oplyse, at 
Prisen kun er 1 Kr.

Helge Knudsen.

„Vort Blads“ Indsamling.
Vi har nu sluttet vor Indsamling til 

de belgiske Nødlidende. Resultatet blev 
196 Kroner, hvoraf vi har sendt de 176 
Kr. til „Berlingske Tidende“, medens de 
resterende 20 Kr. paa Giverens, Hr. Skole
bestyrer Thyssen, Anmodning er sendt 
til „Hovedstaden“. Vi bringer alle, dei 
har bidraget til det gode Resultat, vor 
bedste Tak.

Red.
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En gammel Nyhed.
„Skolebladet“, Hellerup Gymnasium, 

bekendtgør i et af sine sidste Num
re, at der foruden Skakklubben er 
startet en Diskussionsklub her ved Sko
len, og det ønsker den alt Held og 
Lykke.

Heri skal vi gerne give Bladet Ret, 
dog med den Bemærkning, at det snart 
er 4 Aar siden, det foregik.

Vi takker iøvrigt for de smukke Lyk
ønskninger. P. L.

* **

Følgende Skema vil vise vore Læsere 
vore „flittige“ Medarbejdere Agnes Bau
mann, Emil Bentzen og Augusta Pin- 
holts Virksomhed ved „Vort Blad“:

I Sandhed Dovenskab.
Ped.

„Klubben“ afholder sit næste Møde
Onsdag den 13. Januar 1915, Kl. 7’/2.

Indleder: Hilmer Gudmundsson.
Emne: Vor Neutralitet.

* * *

Episode fra Skolelivet.
I Skolegaarden den 20. Oktober.
— Hvilket vældigt Drøn! Hvor Jor

den dog skælver.
Se! Eleverne styrter til!
— Hov! Hvad er der i Vejen?
— Ork, Klausen er faldet!

En Fejltagelse.
Da jeg læser noget af „V. B.“8 Jule

nummer igennem, opdager jeg til min 
Skræk, at der findes et — for en Maaned 
siden skrevet — Interview med For
stander Thyssen. I dette skulde der i 
Stedet for Skole/i?s/ staa Skoleto/. Det 
forandrer Meningen betydeligt. Hverken 
Forstander Thyssen eller jeg mener, at 
Skolen ikke skulde kunne arrangere en 
Fest. Det kan den selvfølgelig godt. 
Jeg beder Læserne undskyldeFejltagelsen. 

fi. Kn.

Til vore Læsere!
Redaktionen ønsker alle sine 

Læsere en rigtig glædelig Jul 
samt et godt Nytaar og (som 
altid) med Tak for det gamle. 
Vi haaber, at vore Læsere i det 

nye Aar vil blive ligesaa til
fredse (hvis ikke mere) med de
res Blad, som vi har Grund til 
at mene, at de hidtil har været.

Red.
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Kongemødet i Malmø.

De tre nordiske Konger med deres respektive Udenrigsministre.
Øverst.- Landshøvdingens Bolig.
Nederst: Raadhuset og Banegaarden.
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Vi har modtaget følgende:
Brede Ladegaard d. 13/u 1914.

Til „Vort Blad“.
En Modsiyelse.

I sidste Numer skrev H. K. en lille 
Spidsartikel, hvis Mening var, at 
den kvindelige Del af Skolens Ung
dom ved en given Lejlighed havde 
optraadt paa Kvindelighedens Bekost
ning. Han har ganske Ret i, at én 
Side af Kvindeligheden er Blidhed, 
men ganske Uret i den Betragtning, 
at Pigebørn i alle Tilfælde kun skal 

være smilende blide. Kærnen i al 
Kvindelighed (saavel som i al Man
dighed) er den at værne om sin 
Værdighed. Fornærmelser af den 
Art, som vi Piger den Dag havde 
været ude for (Blækklatter paa Kjo
len og nærgaaende Dunk i Ryggen), 
bør enhver ærekær kvindelig Person 
værge sig mod, ved kraftigt at af
straffe Voldsmændene.

Det var kun Skade, at ingen Rid
dersmand var i Nærheden.

Skulde det mon være fordi Rid
derligheden af den ægte Slags er 
ved at uddø ?

Gudrun la Cour. Ellen la Cour.

S Lyngby Bog- og Papirhandel, g S 
g Hovedgade« 48 - Tlf. 302. ja

Julekort, Nytaarskort, Juletræspynt, Lysholdere. â 03 
Billed- og Børnebøger i stort Udvalg. w g

Borne- og Selskabsspil til alle Priser.
jg Lædervarer — Luksuspost.
— Indrammede Billeder.

Billige og nyttige Julegaver i stort Udvalg.

“Vort BIad“s Kronik.

Birketræet i Lyngby Mose.
Eventyr á la H. C. Andersen fortalt 

for Børn og — Voksne.

Nede i Lyngby Mose stod et højt, 
prægtigt Birketræ. Langt ude stod det, 
og saa højt var det, at det om Vintren, 
naar den strenge Kulde — alle fattige 
Folks bitre Fjende -- havde stivnet det 
blanke Vand i hvilket det om Somren 

havde spejlet sin slanke Stamme og 
fine Løv, kunde se ud over den ganske 
Sø, hvor glade Mennesker tumlede sig 
paa den spejlblanke og forfærdeligt glat
te Is. Paa en saadan Dag var vor Birk 
rigtig i sit Es, thi Birken var Aristokrat, 
og derfor yndede den, at se sig omgi
vet af saa mange smukt klædte og glade 
Mennesker, og tillige mindede det klare 
straalende Frostvejr om dens egentlige 
Fædreland, Finland, hvor dens Slægt
ninge voksede omkring de dybe Søer og
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J. Mehren, Frisar» & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Frk Højbergs Legetøjsmagasin, Hovedgaden, Lyngby.

Sagfører 

L. P, Klausen, 
Træffes 9—3, 

Vestergade 29, Kbhvn., Telf. 6041. 
Træffes 5 —6 Va

Vinkelvej 8, Lyngby, Telf. 347.

Hvor indsætter man 
sine Spareskillinger? 
1 Lyngby Sparekasse!

Køb alle Isenkramvarer hos

Bisserup,
Hovedgaden. Lyngby.

BAGGERS 
Bageri & Konditori, 

Hovedgaden 49, Telf. 65.

Husk

Petrea Kiærgaards 
Konfekthandel, 

Lyngby Hovedgade.

De bedste, de fikseste, de billigste 
Julegaver 

faas hos
Georg- Eckhardt’s Eftf.

(Astpid Nielsen)

Største Udvalg af Kjoler, Bluseliv, 
Skørter og Linned.

med deres slanke fornemme Stammer 
bidrog til at gøre „de Tusind Søers 
Land“ til et af Verdens smukkeste, sær
lig naar de blinkende Stjerner som smaa 
skælmske Øjne tittede ned gennem Bir
kens Løv og afspejlede sig i den dybe, 
dybe Sø. Birken var altsaa Emigrant, 
og Emigranter er altid fine Folk!

Men vor Birk følte sig ofte noget en
som, thi den stod saa aldeles for sig 
selv. Ovre paa den anden Side af 
Søen voksede ganske vist et andet Bir

ketræ, men det var et lille ubetydeligt 
et, som vor Birk ikke nedlod sig til at 
tale med. Og derfor glædede den sig 
naar Søen paa en saadan Vintersøndag 
fyldtes med glade, rødkindede Menne
sker, der fo’r fra den ene Side af Søen 
til den anden, ved Hjælp af nogle mærk
værdige Tingster, som de spændte under 
Fødderne. Morsomt saa det ud naar Men
neskene rigtig havde Fart paa, da lynede 
og blinkede disse „Tingster“ saa fornøje
ligt i den hendøende Vintersols Straaler.
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Julegaver & Julekort
købes i

C. G. Petersens Bog- & Papirhandel,
Hovedgaden 46, Telf. 216.

Julehæfter og al ny Litteratur, Børnebøger, Billedbøger og Julespil i største Udvalg.

Julegaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Tell 33L

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tif. 55.

Christian F. Kehlet 
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt
Hovedgaden 43.

R. W. RASMUSSEN
Lyngby. Telf. 151.

er Leverandør til Vare-
& Landbrugslotteriet.

Skomager A. Andersen,
»REFORM«, Tif. 272.

Anbefaler sig med alt til Faget henhø• 
hørende. Specialitet: Randsyet Fod

tøj til vanskelige Fødder.

Det bedste, Birken vidste, var dog, 
naar to, der havde løbet den ganske 
Dag, vare bievne trætte og søgte Hvile 
ved dens Fod. Da glædede Birken sig, 
Vinden for nynnende gennem dens Kro
ner og Æolus-Harpens hviskende Sang 
fyldte de to Menneskers Sind med Glæ
de, og hun saa gærne op og udbrød : 
„Hvilken dejlig Birk!“ Se det var Bir
kens gode Tid, den Tid hvor den glem
te sine egne smaa Sorger og glædede 
sig over de lystige, støjende Menne

sker — og se Børn! — det er netop det, 
som er Kunsten ved at leve : at glemme 
sig selv for andre, — i en god Betyd
ning forsfaar sig. —-------Ja det var 
Birkens gode Tid, men alligevel ikke 
den Tid om hvilken jeg vil berette. Nu 
er det September. Somren er rundet, 
og kun Skovene ned modFrederiksdal for
tæller gennem deres mangelfulde Efter- 
aarsskrud om den korte, ak! altfor korte 
Sommers svundne Pragt. Regnen siver 
ned, og vor Birk er sørgmodig, thi det
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f y
Husk!

Julekort, Jule-Ark, Billedbøger, Æskepost, Børnepost 
m. m. bedst og billigst i Skolens Papirhandel.

Færdige Kræmmerhuse og Kurve. Al Slags Juletræspynt. 
Julelys og Julelysholdere. Morsomme Spillegevinster 

ira 2 Øre.

Julespil:
Verdenshistorisk Firkort. Nationalt Firkort, Spørgsmaal og Svar. 

Billed- og Tallotteri. Beiejringsspil. Abespil, Ludo, Mølle og Dam, 
Halmaspil. Væddeløbsspil o. s. v.

Prospektkort-Album fra 15 Øre. Glansbilled-Album. Frimærke-Album. 
Samlermærke-Album o. s. v.

fVJ O> En Del Æskepost i noget beskadigede Æsker 
1^1 JL?. sælges til nedsat Pris.

Inger Ditievsens
Papirhandel og Bogbinderi (ved Siden af Lyngby højere Almenskole) 

Hovedgaden 58, Lyngby.V _____J
er jo hverken Sommer eller Vinter, og 
den ved ikke om den skal fordrive den 
graa regntunge Dag med at vente paa 
Vinteren eller mindes den forbigangne 
Sommer — og saa bliver den gnaven, 
lige saa gnaven som 1 blive naar I om 
Aftenen skulle i Seng og troe, at •! ikke 
ere søvnige, men det ved Mo’r meget 
bedre!

Netop medens den staar der og sur
muler, farer Toget forbi oppe paa Jern
banedæmringen, med lynende øjne og 

dampende Næsebor gungrer det videre, 
som saa mange Gange før. Men netop i 
Dag da Birken er i daarligt Humør, raser 
den over den Forstyrrelse, som Toget 
bringer, og den forbander Menneskets 
Trang til altid at skynde sig, til altid 
at fare af Sted over Hals og Hoved. 
Afsted—Afsted! Hvorfor blive de ikke 
ude hos den for at hvile og fornøje sig? 
Men nej ! ■— Afsted ! Og saa disse 
Aviser! Altid læste de Aviser! Som 
nu dér i Toget. Hvert evige Menne-
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Fikse, solide og nyttige Julegaver,
l

Stærke Skole- 
støvler køber De 
bedst og billig!

Cigaretter

Lyngby.
Telf. 212.

Skotøjsmagasin, 
Lyngby.

Telt 1?.
J

Harald Børgeseos
Spoitsforretning.

Frederiksberggade 28, Kbhvn. 

anbefaler sit store Udvalg af 
Vintersportsartikler.

Forlang mit nye illustre
rede Katalog over 

Julegaver.

LseJLsellaeJlaelkaEJLsEJLsEj

Husk Alle, 
men glem ikke Palle, 

Telf. 249.

Kolonia', De’ikatesse, Frugt= 
og Grøntsager.

Blomsterforretningen

„FLORA“
har altid friske

Blomster og Kranse-
Jernbanevej,

Lyngby.

ske sad med en Avis, og ofte gestiku
lerede de og talte indbyrdes om 
et eller andet, alle aabenbart ofn det 
samme; men Birken derude i Mosen, 
den de om Vinteren havde beundret, og 
som havde beundret dem, den havde 
de glemt. Et enkelt Ord hørte Birken, 
at Lokomotivføreren sagde til Fyrbøde
ren, da de fo’r forbi, nemlig „Krig“, og 
i det samme forstod Birken, at det var 
det, alle Mennesker nu talte og læste 
om. Krigen var det, som havde bragt 

den i Glemsel, og den forbandede Kri
gen, skønt den ikke vidste, hvad Krig 
var. Og som Tiden gik, og Efteraaret 
skred frem, ærgrede Birken sig mere og 
mere, tilsidst var den ond paa alt og alle, 
paa Krigen og de troløse Mennesker, 
den forstod ikke, og den vilde ikke 
forstaa. — — —

Tiden svandt, og til sidst var Birken 
snart ikke Birk mere. Da kom en 
skønne Dag en Mængde Mænd med 
straalende Knapper paa Tøjet, og nogle
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ISOLATOR
Magasin du Nord.

w Gymnastikdragter, -w

FLASKEN
holder Indholdet koldt eller 
varmt i mere end 20 Timer.

222= lllum.

Kaffehandelen „Kronen66, Hovedgaden
?lf 362 anbefales. aarø.

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
Lyngby Kaffemagasin

— Telf. 192. —
Ældste og største 1. Kl.s Specialforret

ning i Holl. Java-Kaffe i Lyngby.
Hovedgaden 15

E. Chr. Dahl.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing - Villa Skrænten.

L. P. Graulund,
Lyngby Hovedgade 1.

Lager af Kolonial-, Material- & 
Delikatessevarer.

Eneudsalg for kgl. Hof-Vinhandler

H, C. Mønster & Søn.

af dem med fine Snore paa Ærmet, og 
Birketræet troede, at Menneskene var 
gaaet i sig selv igen, og nu atter kom 
for under dens Krone og ved dens Fod 
at søge Pred og Glæde. Men Ak ! I 
Stedet for at slænge sig i Græsset lød 
nogle høje, skarpe Raab, og pludselig 
gav alle disse Mænd sig til at fælde 
løs paa Træerne, nogle huggede, andre 
savede og atter andre gravede, og Træ 
efter, Træ faldt, blev delt i flere Dele og 
hver Pæl blev gravet ned med visse 

Mellemrum, og Staaltraad, pigbesat Staal- 
traad, blev spændt ud over den ! Men 
Mændene nærmede og nærmede sig og, 
tilsidst faldt ogsaa Birken — men da 
var den allerede død i uforstaaende og 
stum Fortvivlelse.

--------- — Og nu lyder Birkens 
Æolus-Harpe ikke mere, men Vinden 
farer susende gennem det pigbesatte 
Staaltraad, som holdes udspilet af vor 
sønderlemmede Birk, suser og synger 
en Sang, hvis vemodige, men sande
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Se min Juleudstilling!!!
JOH S. PETERSEN.

Lyngby.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

Sophus Lund & Co,
Hovedgaden 23. Telf. 88.

Türck, Lyngby,
Fotografisk Etablissement.

— Telf. 273. —

C. Frederiksens Skrædderforretning,
------  — - Hovedgaden 50. Telf. 215. ■

Sæbe- & Parfumeforretningen, Hovedgaden 1
Indhold, er: „U—huh, man kan ikke 
elske uden at forstaa U—huh. Fordi
man ikke forstaar, skal man ikke for
agte — U—hu. Thi Hovmod staar for 
Fald — U—hu!

Om Dagen tier den stakkels sønder
lemmede Birk, men i Efteraarsnattens 
tætte Mulm, giver Vinden den Tunge, 
og da synger den sin monotone Klage
sang. — Og da kan man ikke sove.

Svend Thorsen.

Arbejd for

Vort Blad s
Udbredelse!!!
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JULE-KORT.
Julepostkort

i Serier med 10 Stk. 
fra 10 Øre til 75 Øre pr. Serie. 
Lædervarer = Luksuspost

Gravurekort
fra 10—50 Øre pr. Stk. 

Dansk og fremmed Kunst.
- Keramik = Fajance S

Nobelt, smagfuldt, fikst og billigt.
Min JuleudstiHing er atter i Aar paa 1. Sal.

Telefon 57.

Knud Henriksen, 
— Bog-, Papir- og Kunsthandel, — 

Hovedgaden 26. J

Hvide- og kulørte Husholdnings- og Pynteforklæder. Færdige Kjoler 
og Bluseliv af Lærreds-, Uld- og Tylsstoffer. Skørter af Moiie, Klæde 
og Silke. Dame- og Børnelinned. Handsker og Strømper. Byron- 
kraver, Jabot og Ruches. Skindkraver og AAuffer. Dame- og Herre

skindveste og Paraplyer.
Telf. Nr. 9 J. H. HILLEBRANDT. Lyngby.

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. P 1 Kr.5j Øre pr. Dusin
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

S3E2I ISO EH ISO ESI

Lyngby Broderimagasin.
MARY PETERSEN.

Jærnbaaevej 1.

ES K2 ESO HH [»! EES
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører". Poul Larsen, Virumgrard, Telf 132 
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101. Fer retningsfører: Svend Klausen, Vinkelvej 

8, Telf. 347. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Lyngby.


