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Mandag d. 1. Februar 1915.

En Konkurrence
;paa Isen.

3. Aarg.

udføre sværere Kunststykker som Spring

etc.
Første Gang man afholder en saadan

Konkurrence her ved Skolen, kan man

Hvem vil udsætte Præmier?

selvfølgelig ikke forlange særlig fine
Præstationer, men afholdes der en hvert

Hvad ligger nærmere for nu, da alle
løber paa Skøjter, end at starte en Kon

Aar, vil der sikkert om et Par Aar kunne

kurrence i Skøjteløbning.

Alle Mellem

præsteres virkelig smukke og fine Op

klasserne, Realklassen og Gymnasiet er

visninger.
„Vort Blad“s økonomiske

ivrige Dyrkere af Skøjtesporten, og dog
har denne Tanke aldrig været fremsat

digheder tillader os ikke i Øjeblikket at
udsætte Præmier og starte denne Kon

paa Skolen. En saadan vilde sikkert
samle mange Deltagere og bevirke, at en
Mængde Elever trænede sig op til at

kurrence, men findes der et ædelmodigt
Menneske, der har Interesse nok for
Skøjteløbning til at udsætte en 1ste
Præmie, vil vi udsætte en 2den Præ

blive flinke Skøjteløbere.
Ved flinke
Skøjteløbere bør man selvfølgelig ikke
alene forstaa nogle, der kan fare af

Omstæn

mie og „starte“ Konkurrencen, saa snart
„Store Lyngby Sø“ bliver sikker. Dette

Sted med den størst mulige Hastighed ;
men særlig saadanne, der kan bevæge

er altsaa skrevet under Forudsætning af,
at Frosten holder, men bliver det Tø

sig frit og elegant paa Skøjterne, slaa
smukke „Herresving“, forlæns og bag
læns, og da særlig saadanne, der kan

vejr — hvad det jo kan blive før Bladet
kommer ud — behøver det hele derfor
ikke at gaa i Vadsken. Vi har jo hele
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Februar for os, og i den Tid kan „Søen“
blive sikker mange Gange.

Det hele

afhænger altsaa af, om der kan blive
udsat en 1ste Præmie. I saa Tilfælde
vil Regler for Deltagelsen, paa hvilke
Omraader der skal konkurreres og hvem
der skal være Dommer, blive bekendt

gjort paa Skolen.
Alt vedrørende Konkurrencen — enten
denne bliver afholdt eller

ej

— vil

blive meddelt i næste Numer.
Hiimer Gudmundsson.

Kie 1-Frederikshøj.
Sommerferien 1914.
Lørdag den 26. Juli om Aftenen Kl.
6, tod Fader, Helge og jeg paa Næst
ved Banegaard og drøftede ØsterrigUngarns Note til Serbien. Vi var paa
Vej til Sønderjylland, og det vilde jo
være kedeligt, om vi skulde afbryde
Turen nu, da vi var kommet saa langt.
Naa, vi blæste paa Serbien og forlangte
en Billet til Kiel, fik vore Cykler ind
skrevet og kom ind i Toget. I Slagelse
var der et Ophold paa V2 Time, i hvil
ken vi gik rundt i Gaderne og saa de
sidste Telegrammer, der jo unægtelig
saa lidt truende ud, hvad vi imidlertid
ikke brød os om. Kl. 9V2 ankom vi til
Korsør, hvor vi straks gik ombord i
Damperen og gik ned og lagde os med
det samme. Da Kl. var ca.
vaagnede jeg, men da Fader og Helge sov
endnu, vilde jeg ikke staa op af Frygt
for at forstyrre dem. Jeg blev altsaa
liggende og lagde mig til at kigge ud
gennem et Koøje, hvor jeg saa, at vi
lierede
var ved at sejle ind i Kiel

3. Aarg.

Fjord. Her blev jeg ved at kigge ud
og saa store Masser af tyske Krigsskibe,
som laa her. Naa ! nogen Tid efter
vaagnede Helge og Fader ogsaa, og vi
stod saa op, klædte os paa, fik os gjort
i Stand i en Fart og kom i Land! Da
det endnu var for tidligt til at tage en
Tur rundt paa Kielfjord, gik vi rundt i
Byen og saa lidt paa den. Efter en
Times Forløb kom vi saa igen ned til
Havnen og gik om Bord i en lille
Dampbaad, der sejlede rundt paa Fjor
den. Da vi vai kommen et Stykke ud
paa Fjorden, kom vi i Snak med Ma
trosen om Bord, og kom bl. a. selv
følgelig ogsaa til at tale om Krigen,
som vi ikke mente vilde komme. Men
han var fuldt overbevist derom og sagde
bl. a. om et Krigsskib, der laa i Nær
heden, at der kunde vi jo se, de var
allerede ved at tage Kul om Bord. Da
vi saa nærmere til, viste det sig jo og
saa at være rigtigt, og vi fik heraf rig
tig et Indtryk af, hvor god Orden Ty
skerne har i deres Sager,
Paa Sejlturen kom vi ogsaa forbi en
vældig Bygning, hvorfra der førte en
asfalteret Vej lige til Vandet. Da vi
spurgte Matrosen, hvad det var, fortalte
han os, at det var Marineflyvestation en,
og at her fløj de omtrent hver Dag,
naar han kom forbi. Længere ude
endnu kom vi forbi Torpedobaadehavnen, hvor vi saa Torpedobaade med
Numre lige op til 200. Naa, vi naaede
Friederichsort, hvor der var en V2 Times
Ophold. I denne Tid gik vi langs
Stranden et Stykke og bl. a. kom vi
forbi et Fort med tilhørende Havn fuld
af Torpedobaade, der fik Ladning om
Bord. Vi prøvede for Morskabs Skyld,
om vi kunde faa Tilladelse til at komme
ind paa Fortet, hvilket vi selvfølgelig
ikke kunde. Da vi var paa Tilbagetu
ren, saa vi et stort, hvidt Skibsskrog
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hæve sig op længere ude i Fjorden,
omgivet af utallige Torpedojagere og
Krigsskibe.
Vi gik igen til vor Ven Matrosen, for
at faaat * vide, hvad det var for et.
Han fortalte os, at det var Kejserens
Skib, hvad vi forresten heller ikke længe
var i 1ViV1 uli)( trn de begyndte nu at
aluttere for ham, saa at der var næi ikke til at være. Da vi kom i
Land og gik forbi Banegaarden, hørte vi
Sang, og erfarede nu, at det var fordi
Kejseren ventede paa, at Toget skulde
gaa.
Fra Banegaarden gik vi hen paa
Kirkegaarden for at se efter Jens Baggesens Grav, som skulde være der. Da
vi havde gaaet og ledt omtrent en Ti
mes Tid efter den, opdagede vi endelig
hans Navn bag paa en Gravsten, som
forpaa var benyttet af en anden Familie.
Fra Kirkegaarden gik vi en Tur
ned i Byens Parkanlæg: „Kleiner Kiel“,
som var meget pæn med Undtagelse af
en stor Bismarckstatue, som rigtig gav
et Billede af den tyske Nations Brutali
tet og Voldsomhed. Vi skulde nu imid
lertid videre ad Slesvig til og gik derfor
ned til Havnen igen, hvor vi fik vort
Rejsegods og vore Cykler.

Vort Blad“s Kronik.

I Anledning af
„Før og nu
I sidste Nummer af „Vort Blad“ har
„vor kendte (!) Medarbejder stud, polit.
Svend Thorsen“ skrevet „lidt Forenings
statistik“.
Naar man læser Artiklen igennem,
faar man det Indtryk, at der findes et
rigt udviklet Foreningsliv ved de højere
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Naa, vi cyklede saa af Sted, og kom
ogsaa vel ud af Byen og ud til Kielerb ”a!en,
m
¿kulde over ved Le/:
nerede
i høj
ikke stås l, at Fotografering er forbudt,
havde v taget et Billede der oppe fra.
Heroppe Fra susede vi et langt Stykke
ned ad Ba . e, og da vi var kommen
ned, lagde vi os i Grøften og spiste os
noget Mad. Da dette var overstaaet,
cyklede vi vider.
vi standsede et Stykke Vej udenfor og
fik en Kop Kaffe og var i V.i
Uf ! Fy, skrækkeligt Vand, der kun gik
os til (Knæerne, hvor langt vi saa end
gik ud. Her saa vi ude i Fjorden to
malede Skrog, som skulde forestil:
pedobaade, og udenom dem pilede der
stadig en lille Dampbaad. Vi hørte og
saa nogle Hvin en Gang imellem og saa
nu, at der inde fra en Bygning paa
Land holdtes ] Torpedoskydningsøvelser
mod de sorte Skrog, og vi var netop
saa heldige lige at passere Bygningen,
just som de skød.
(Fortsættes )

Almenskoler herhjemme. Sv. Th. oply
ser, at der er 0,83 Diskussionsklub ved
hver Skole, og at „Tabellen omfatter 24
*)
Skoler
og saa vidt jeg kan se, jer det
saa nogenlunde de 24 vigtigste i Landet“,
Forfatteren har fortalt mig, at Artiklen
var skrevet i Løbet af en halv Time,
ovenikøbet med kort Varsel, og det bæ
rer den i høj Grad Spor af. Hvis Sv.
Th. vilde have gjort sig den lille Ulej
lighed at blade om fra Side 105 til 106
i Lommebog for Skoleelever, vilde han
*) Her mangler et Komma.
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Hvordan Verdetisorøanet
„Vort Blad" bliver til.

3. Aarg

Saaledes maa vi stadig arbejde for at
samle Stof. Det er ikke altid vi har
Tid og Idéer nok til selv at skrive Ar
tikler, og saa maa vi klemme andre for
nogle. Naar vi faar noget Stof fra vore
gamle Medarbejdere eller andre, der er
lidt inde i Journalistiken, kan vi straks
lade det gaa op paa Trykkeriet; men
faar vi det fra Velyndere og andre, der
maaske aldrig har skrevet til et Blad
før, saa maa det gennemlæses omhyg

geligt, og hvis det saa ikke ender i
Papirkurven, maa det oftest ændres lidt
her og der og udbedres en hel Del.
Her skal jeg lige nævne, at de fleste
Ikke-Journalister • - en af vore nye Med
arbejdere forsyndede sig ogsaa herudi
til forrige Nummer — gør sig skyldige
i den tekniske Fejl at beskrive begge
Sider af Papiret, hvad der ofte kan med
føre Ulempe paa Trykkeriet.
Naar saadanne Artikler bliver fundet
værdige til Optagelse, henlægges de en
ten til Benyttelse „ved Lejlighed“, eller
sendes til Trykkeriet, hvor det bliver sat
med den Skrifttype, som nu er blevet
bestemt for den Artikel.
Saa snart der er sat Stof nok til mere
end et Numer, tages der et Aftryk af
Artiklerne, og saa faar vi et pænt
Stykke Arbejde med at læse Korrektuien. Derpaa bliver der i sidste Øje
blik før Trykningen taget Bestemmelse
om, hvilke Artikler der paa Grund af
Pladsmangel eller andre Aarsager maa
udskydes til næste Numer. Dette er in
genlunde noget behageligt Arbejde, da
der tit kan være flere Artikler, som
alle synes at tabe i Værdi ved at vente
til næste Numer.
Værre er det dog — hvad der heldig-

have fundet en Fortegnelse over samt
lige Landets højere Almenskoler, ved
hvilke Artium tages. Den vilde have
afgivet et nok saa godt Grundlag for
en Statistik over dansk Skoleliv. I Følge
denne Liste findes der 47 saadanne
Skoler, naar dertil lægges vor Skole
(der ikke staar opført dér, fordi vi —
som bekendt — tager Artium ved Uni
versitetet), bliver Resultatet 48 — eller
nøjagtig dobbelt saa mange som Sv. Th.
brugte til Grundlag. En Statistik, hvor
man gik ud fra alle højere Almenskoler,

giver et Billede, betydeligt forandret fra
det, Forf. tegnede.
Der findes noget andet i stud, polit.’ens
Artikel, der bør anholdes: Skildringen
af Skolelivet for 15—25 Aar siden.
Eleverne paa den Tid, fortæller Sv. Th.,
spillede 6b (det skete vistnok ikke i højere
Grad den Gang, end nu) og „nød Rø
gen fra deres med Kirsebærblade stop
pede sure Piber“. Det er fuldstændig
rigtigt, at Datidens Disciple røg Pibe,
mens Nutidens ryger Cigaretter. Om
det første er bedre end det sidste, er

— Hallo Paul! Hvordan gaar det?
Har Du skrevet Spidsen ?
— Ja vel! Og jeg har ogsaa faaet
en til at skrive anden Side.
— Det er storartet! Nu er Kronikken
og Skolenyt i Orden, saa mangler vi
lige to Sider. Vi kommer til at presse
vore Medarbejdere lidt kraftigere denne
Gang.
— Der er ikke andet at gøre; den an
den Artikel kan vi jo ikke sætte i.
— Nej, den maa vandre i Papir
kurven.
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vis kun er hændt for os én Gang —
naar man mangler Stof i det Øjeblik
Bladet skal trykkes. Saa skal man til
at presse en hel Spalte eller mere ud
af sin sølle Hjerne, og hvis det ikke
lykkes, maa man til at presse Medar
bejderne pr. Telefon. Naar Bladet saa
er fyldt, kan Redaktionen hvile.
Derpaa bliver Bladet trykt i Løbet af
et Par Timer, hvorpaa det exprès bliver
sendt til vor „Hof-Bogbinder“ ved Siden
af Skolen, hvorfra der hurtigt og expedit
udkommer Bjerge af nøjagtigt falsede
Bladnumre. Disse overtages straks af
Ekspeditionen, der sørger for at Skole
abonnenterne faar deres Blade, hvorefter
der tages fat paa at sprede Verdensor
ganet (!) i Tusinder af Hjem (!) over
hele Danmark.
Naar dette Arbejde er endt, slutter
Ekspeditionen, og den dybeste Ro og
Stilhed indtræder i den vidt forgrenede
Virksomhed.
Hilmer Gudmundsson.
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Lørdag d. 23. Januar viste Kaptajn
Carstensen, der er Chef for Livgardens
3. Kompagni, Skolen den Velvilje at
indbyde Lærerne og Eleverne til at
overvære Kompagniets Eksercits og
nogle Smaaøvelser. Kaptajnen forklarede^hvad der foregik, og alle overværede
med Interesse Øvelserne, der naaede
Toppunktet, da Gardisterne beskød „Re
kylerne“ og stormede ned mod dem.
Særlig Begejstring vakte de smaa „Is
lændere“, der bar Patronerne til Rekyl
geværerne. Til Slut marcherede Solda
terne forbi den lange Række af Elever,
og Forstander la Cour takkede Kaptajnen
og udbragte et Leve for den danske
Soldat, som han er repræsenteret i Liv
gardens 3. Kompagni.
H. Kn.
*
*

Efter at vor Spids er skrevet, har vi
faaet Løfte om 2 Opmuntringspræmier
til Konkurrencen i Form af Bøger. Der
bliver altsaa store Chancer, hvis vi faar
den startet.

Til 1. Februar begynder „Dronningen“ s Konkurrence. Alle Skakspillere
bør deltage! Se Lovenes § IX. i „V. B.“s
Nr. 3, 3. Aarg. eller Opslaget i „Kassen“!
Formanden.

ikke let at sige: de gustibus non est
disputandum!
Sv. Th. skildrer Livet for en lille
Menneskealder siden, som omtrent fuld
stændig fri for Skoleforeninger o. 1. Den
Tids Elever diskuterede vist i højere
Grad end Nutidens gør det. Af de nu
værende 20 Diskussionsklubber er 9 —
omtrent Halvdelen — stiftet i Tiden fra
1853—83, gennemsnitlig 1866. Dertil
kommer, at adskillige Klubber sandsyn
ligvis er gaaet neden om og hjem, og
at nogle af Skolerne, ved hvilke der nu

findes Foreninger, er ret nye. Summa
summarum :
Diskussionsforeningernes
Antal er forholdsvis snarere gaaet til
bage end frem. Et Omraade er der
dog sikkert Fremgang paa: Bibelkred
senes ; men det omtaler Forfatteren slet
ikke.
Man skulde fast forsværge, at „En
uartig Drengs Historie“, „Hugh Finns
Hændelser“, „Buster Browns Skoledage“
o. 1. gav en karakteristisk Skildring af
dansk Skoleliv for 15 — 25 Aar siden,
hvis ej det stod paa Tryk. Sv. Th. paa-
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3. Aarg.

Vi anbefaler Skolehandelen.

Skotøjsforretningen „REFORM"
Hovedgaden SO.

(Frk. Ditlevsens Bogbinderi og Papirhandel).

Telf. 279.

Georj Eckardt Eftf.

anbefales.

Astrid Nielsen.

»|

V. Borchers,
Blikkenslager.

Hovedgaden 7.

Telf. 141.

Lyngby.

Aarligi Udsalg
begynder Fredag d. 15. Januar.

J» mehren, Hisøp & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Lyngby Broderimagasin.
MARY PETERSEN.

Kiaverundervisning.

Fru Rnth Preisler,
3-aarig Elev af det kgl. Musik
konservatorium.

Jærnbanevej 1.

Blomsterforretningen „FL0ü^4‘ har a’tid friske
Blomster Og Kranse.
Jernbanevej 1, Lyngby.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
Tlf 362-

anbefales.

staar det Havde Forf. endda nævnt
„Skyldig — eller ikke skyldig“ !
I Forbifarten skal en anden Misforstaaelse anholdes: at „Spejderne og
„F. D. F.’erne ikke tager sig af Idræt
ten. Hvis Sv. Th. havde givet sig en
Smule af med ovennævnte Korps, ja,
hvis han blot kendte lidt til dem, vilde
han ikke skrive sligt Nonsens.
I Anledning af Sv. Th.’s Slutnings
bebrejdelse, skal jeg meddele, at det var
tilfældigt, vor Skole i det hele taget kom
med paa Listen. Skolen havde nemlig

M_AAR0'

ikke faaet tilstillet Spørgeskema. Efter
at Indsendelsesfristen for disse var udlø
bet, erfarede jeg af nogle studiosi artium, at
de havde faaet Forespørgsler. Jeg send
te da omgaaende Klubbernes Love (der
indeholder Stiftelsesdatoen) til Red. af
L. f. S. Omtremt 14 Dage senere mod
tog jeg et trykt Skema, som jeg ud
fyldte og straks tilbagesendte. Senere
hørte jeg intet til Sagen, I Begyndel
sen af December udkom Lommebogen,
og jeg saa til min Overraskelse, at Stiftelsesaaret ikke var anført. En anden
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Mit aarlige Udsalg
begynder d. 15. Jinuar 1915.
JOHS. PETERSEN.

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 1.
Køb deres Varer hos

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med

tel Johansen.

hjemmelavet Konfekt

Mit aarlige Udsalg er begyndt.

Klaverundørvisning.

R. W. RasmussenEneudsalg for Crome- & Goldschmidts
Fabriker.

Gang skulde Sv. Th. undersøge en Sag,
før han kritiserer den.
Ved først at læse Sv. Th.’s Artikel
og dernæst ovenstaaende igennem, vil
det let ses, at der ikke er meget rigtigt
tilovers af studiosi statistic! Kronik!
Helge Knudsen.

Hovedgaden 43.

Ingeborg üssing-Scharff, vmä

Tryksager
af enhver Art
leveres hurtigt, i fikst Udstyr og
til moderate Priser fra

NORDRE BIRKS BOGTRYKKERI
Jernbanevej 25.

Telf. Lyngby 301.
-------------------------
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Inger Ditlevsens

Bogbinderi og^Paplrhandel samt Skolematerielhandel anbefales.
(Lige ved Siden af Realskolen).

Tavler - Penalhuse.
Salmebøger - Prospektkort = Lykønskningskort = Gravurekort,
Telegrammer - Telegrammapper, Prospektkorl-Album - Amatør-Album,
Glansbilled-Album - Frimærke=Album = Frimærker - SamlermærkeAlbum - Æskepost - „Lommebog for Skoleelever“ !

Emil Clausen,
Fotograf, Frederiksberggade 34. EmpirV^S^
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.
i

Lyngby Farve-,
Tapet- & Materialhandel,

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

Fotografiske Artikler.
Lyngby Hovedgade 40.

Tlf. 55.

Sophus Lund & Co,
Hovedgaden 23.

Telf. 88,

„Penkala“ er den bedste Lommeblyant.
„Kaweko“ er den bedste Fyldepen.
Dagbøger. Lommebøger, Lommeblokke.
Frimærkealbum og brugte Frimærker.

Fotografiske Artikler = Amatør=Album.
.Verdenskrigen“. Et Hæfte à 0,25 hver 14. Dag

Knud Henriksen,

Telefon 57.

— Bog-, Papir- og Kunsthandel, —
Hovedgaden 26.

Festgaver købes hos

C. KLESTRUP, Urmager og finid smed,».
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole. Redaktører-, Poul Larsen, Virumgaard, Telf 132
og Hilmer Gudmundsson, Hovedgaden 44, Telf. 101. Ekspedition-. Hovedgaden 44, Lyngby,
Tlf. 101. Annonceinspektion-, Virumgd., Lyngby, Tlf. 132. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Lyngby.

