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Skolefest.
Ç^nart er et Aar he urundet, siden vi sidst afholdt vor traditionelle 

Skolefest her ved „Lyngby højere Almenskole“. Derfor har 
allerede i længere Tid Spørgsmaalene om en saadan Fest i Aar 
lydt fra alle Sider indtil „Vort Blad“ s Nytaarsnummer den 15. Ja
nuar endelig bebudede Festen og dens Afholdelse i februar paa 
Hotel „Kustenborg“.

Der er dog i Aat paa Qrund af Forholdene slaaet en Streg 
over Ballet, hvilket naturligvis straks vakte stor Bedrøvelse hos mange 
af Eleverne. Vi kan imidlertid trøste de bedrøvede med, at Festens 
Program, som findes inde i Bladet, i Stedet derfor vil blive 
ikke saa lidt stør te end ved sidste Skolefest, idet der i Aar 
baade bliver Prolog, Komedie, Musik og Tableauer, hvorefter man 
samles om et fælles Kaffebord. Endelig skal tilføjes, at Billetpri
serne er noget formindsket.

Den nedsatte Komité haaber, at alt dette vil kunne opveje 
Ballet og gøre Skolefesten d. 21. Februar til en god og under
holdende Aften for Elever, Lærere og Forældre.

POUL LAKSEN.
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I Norge, da Krigen 
brød ud.

II.
Tidlig om Morgenen den 1. August 

stod vi nede paa Bryggen med vort 
Rejsetøj, rede til at tage med Baaden til 
Fredrikshald. Da vi var kommen om 
Bord, satte den fuld steam udover, men 
vi var meget ængstelige for, at vi dog 
skulde komme for sent til Xaniatoget. 
Det afgik fra Frederikshald Kl, 9,05 og 
først 8,55 lagde vi til.

I flyvende Fart gik Vejen op til Sta
tionen, men allerede undervejs hørte vi, 
at Toget var 1V2 Time forsinket. Det 
var de tyske Troppetransporter i Meck
lenburg, som allerede virkede helt her 
op i Norge. Saadan hænger alt sam
men som Ærtehalt i vore Rejsetider!

Vi havde altsaa god Tid, og jeg be
nyttede den til at hjemsøge „Smålene- 
nes Amtstidende“s Redaktion, for at 
spørge Nyt. En ung, lys Mand, der 
netop havde modtaget Telegrammer fra 
Xania, fortalte, at alt nærmest var ufor
andret fra Dagen før, men at der dog 
forelaa Meddelelse om, at saavel den 
danske Flaade, som det danske Kyst
forsvar var sat i Forsvarsstand.

Omsider rullede Togene ind paa Per
ronen. De kom næsten samtidig baade 
fra Nord og Syd, og Kristianiatoget med
bragte Morgenbladene. Der opstod den 
vildeste Kamp ved Aviskiosken. Alle 
vilde have Eksemplarer. Midt i Hvirv
len saa jeg en gammel, rynket Kone, 
som købte sig sidste Numer af „Klasse
kampen“, hvis Spidsartikel hed „Krigs
flammen og Kapitalismen“. Det blev 
hun sikkert klog af !

Med Toget fra Syd var en Kending 
fra Lyngby, en af „Skolens Forældre“. 

Han kunde da fortælle lidt. Ingen i 
hele Toget talte om andet end den fo- 
restaaende Krig. Tyskland var erklæret 
i Belejringstilstand, Rusland havde be
ordret almindelig Mobilisering. Rygter 
om tyske Orlogsfartøjer i danske Strøm
me var saa talrige, som Døgnet har 
Timer. For os gav dette en særlig 
Uhyggestemning.

Endelig ved 2-Tiden naaede vi Kristi
ania, hvor vi af forskellige Grunde blev 
nødsagede til at blive til næste Morgen 
tidlig. Det blev den mest spændende 
Eftermiddag, jeg nogensinde har oplevet 
i den norske Hovedstad.

I Dagens Løb udsendte Regeringen 
en Meddelelse om de Foranstaltninger, 
der var truffet. Man frygtede allerede 
for Kul- og Kornmangel, og mange be
gyndte at opkøbe sig Forraad. Det var 
den selv samme Panik, som gjorde sig 
saa stærkt gældende nede hos os.

Om Eftermiddagen var jeg ude i Byen 
for at se de seneste Telegrammer og 
prøve at faa Telefonforbindelse med Kø
benhavn. Tysklands Ultimatum til Rus= 
land fyldte de store Vindusopslag. Nu 
var man klar over Udfaldet. Fra det
te Punkt førte ingen Veje udenom 
Krigen. Enhver kunde gætte, at Eng
lands Fredsbestræbelser (som samtidig 
bebudedes) vilde løbe ud i Sandet.

Ad telefonisk Vej fik jeg at vide, at 
18,000 Mand af Sikringsstyrken var ind
kaldt derhjemme og at man kun haa- 
bede, dette Skridt ikke var taget for 
silde. Man gik i den forfærdeligste 
Ængstelse for, at Tyskland skulde for
hindre Overførselen af Tropper fra Jyl
land til Øerne. Et Øjeblik senere vidste 
Bladredaktionerne Besked og Vinduerne 
blev fyldt med nye Meddelelser. Dan
mark mobiliserede! Samtlige frivillige 
Korps var kaldt under Fanen ! Ved 

(Forisættes Side 4.)
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FROGRA/A
for

„Lyngby højere Almenskolens Skolefest
paa

Hotel „Rustenborg“
Lørdag den 20. og Søndag den 21. Februar 1915.

I.
Prolog.

h.
„Feriegæsterne“.

Sangspil i 2 Afdelinger af C. Hostrup.

PERSONER:
Kammerraad Randbøl, Godsejer i Sydsjælland.
Hans Kone.
Inger deres Datter.
Knud Salling, deres Plejesøn.
Doktor Ask.
Professor Tusgaard.
Frk. Tusgaard., 
Jørgen.

Handlingen foregaar paa Kammerraadens Gaard i Sydsjælland.
III

Musik.
IV.

Historiske Tableauer.

Qeneralprøven finder Sted Lørdag den 20 Februar Kl. 6; hertil har 1.—4. 
Underklasse med Forældre Adgang. Hovedforestillingen Søndag den 21. Februar 
Kl. 7 ; efter denne fælles Kaffebord (Kl. 9.)

Billetpriser: Til Generalprøven 25 Øre. Til Hovedforestillingen: 75 
Øre for Skoleelever, 1 Kr. for Voksne. Salg af Billetter finder Sted i Dagene før 
Festen paa Skolen. De ombyttes ved Indgangen med Festtegn, som giver Ad
gang til Forestillingen og Kaffebordet.
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1 O-Tiden om Aftenen bekendtgjordes 
Kongens Budskab til det danske Folk 
og Rigsdagens Vedtagelse af de første 
8 Krigslove.

Stemningen i Xania var opskræmt. 
Man hørte stærk Kritik af Ministeriets 
Langsomhed -- navnlig var man for
bitrede paa Statsminister Knudsen, som 
selvsamme 1. August var taget paa 
Ferierejse til sin Landejendom ved 
Porsgrund. Han levede aabenbart sta
dig under en „skyfri Himmel“. Der 
mærkedes ikke synderlig Russerfrygt. 
Stemningen var afgjort antitysk og Haa- 
bet stod til England, selv om man fryg
tede for, at dette Land kunde tvinges 
til Neutralitelskrænkelser.

Gribende var det om Aftenen, da jeg 
i det sidste Halvlys gik hjem til den 
Udkant af Byen, hvor jeg boede. Jeg 
kom ned over Karl Johan — Hoved
stadens brede, herlige „Strøg“ mellem 
Stortinget og Slotsparken. Der var fuldt 
af samtalende, ivrige Mennesker, som 
drev i den lune Aftenluft, for ikke at 
lade noget Nyt slippe fra sig, før Redak
tionerne selv gik til Ro. Nede i Studen
terlunden var der samlet en stor Men
neskemængde. Der var Musik. Da jeg 
kom nærmere hørte jeg Spillet — det 
var: „Vor Gud, han er saa fast en 
Borg“. Den tog én om Hjærtet paa en 
ganske egen, stille og højtidelig Maade 
denne Sommeraften. Man tænkte paa 
dem derhjemme, der nu vandrede i den 
samme Angst, som Folkene i denne 
By, og bad om den samme Frelse som 
de.

Først sent kom jeg hjem og gik til 
Ro. Næste Morgen tidlig begyndte 
Hjemrejsen, den besynderligste Jernbane
fart, jeg nogensinde har gjort.

Skolekomedien.
Vi overværer en Prøve paa Skole

komedien. Det er „Feriegæsterne“ af 
C. Hostrup, som jeg forudsætter de fle
ste af vore Læsere kender. Der stilles 
store Krav til vor Fantasi. Vi faar at 
vide, at Stolen der i Krogen er et 
Kirsebærtræ. Tjeneren Jørgen, som. sid
der paa Stolen, skal være helt skjult af 
Træets Løv. De to Stole der til venstre 
er en Bænk med noget Buskads bagved. 
Væggen til højre er en Gaardfacade og 
Kakkelovnsrøret et Vindue.

Vi maa ikke nævne Navne paa de 
Optrædende, og vi maa derfor indskræn
ke os til at beskrive Personerne lidt. 
Elskerparret, som først kommer frem, 
spilles af en lidt forlegen ung Dame 
med Krøller og en livlig ung Mand med 
Shagpibe og opstrøget Haar, som stadig 
faar en Overhaling af den ene Haand. 
Han bruger ikke Piben i Øjeblikket, men 
saa meget des mere gaar det ud over 
den ham altid ledsagende Stok, der gør 
de vidunderligste Krumspring i Luften.

Det næste Par, der viser sig paa 
Scenen, er Professoren og hans Søster. 
Det er det vidunderligste Par under So
len. De er begge som født til deres 
Roller. Professoren har Naturen gjort 
saa nærsynet, at han maa bruge Briller 
Nr. 6, og hans lange tynde Pegefinger 
er som skabt til at fare overbevisende 
gennem Luften. De vil sikkert vække 
en Storm af Begejstring ved Opførelsen.

Jørgen er en rigtig Kraftkarl, som han 
dér rejser sig fra Stolen — om Forla
delse, jeg mener stiger ned fra Kirse
bærtræet. Han er lidt træg i det, men 
det bør saadan en gammel tro Tjener 
jo ogsaa være.

Nu kommer vi til Kammerraaden og 
hans Kone. Han er temmelig lille, men



3. Aarg. VORT BLAD. Nr. 9.

„VORT BLAD“.
Ekspedition:

Hilmef Qudmundsson: Hovedgaden 44. Te
lefon 101.

Annoncekontor :
Poul Larsen : Virumgaard, Lyngby. Tlf. 132.

(Redaktion hos Redaktøre-ne.)

Abonnement :
Skoleabonnenter: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonnenter i Lyngby: 40 „ „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „

med et bredt Grin over Ansigtet. Ko= 
nen forbavser heller ikke ved nogen 
udpræget Højde, men hun ligner for 
Resten rigtig godt en Kammerraadinde.

Til Slut kommer Doktor Ask. Han 
optræder rigtig livligt og godt paa Sce
nen. Her ud over tør vi kun sige, at 
han til daglig — ligesom Professoren — 
gaar med Briller.

For et Par enkeltes Vedkommende 
kunde det maaske knibe lidt med Sang
stemmen, men alligevel, naar man skal 
sige sin Mening, er der ingen Tvivl om, 
at Stykket vil faa en glimrende Modta
gelse, og Iscenesætteren vil sikkert og- 
saa i Aar faa megen Glæde af sine 
Dilettanter.

Hilmer Gudmundsson.

Vejret har i de sidste Dage ikke væ
ret gunstigt for en Konkurrence paa 
Isen. Vi kunde ikke naa at arrangere 
den Søndag den 7. ds., og i denne Uge 
er Vejret for ustadigt til at starte den. 
Hvis der ikke indtræffer en længere Frost

periode, maa vi desværre opgive Kon
kurrencen for i Aar. H. O.

* * *
Tirsdag d. 9. ds. inspicerede Professor 

Tuxen Skolen. De fire første Timer 
maatte III. Q. holde for, medens det 
gik ud over II. G. og Realklassen i de 
to sidste.

I Anledning af —
Kære Helge !

Du maa undskylde, at jeg hverken 
har Tid eller Lyst til at svare Dig paa 
Din venlige og forstaaende „Kritik“ i 
„V. B.“s forrige Numer. Men af den 
Grund maa Du endelig ikke tabe Hove
det. Husk paa Runebergs Ord om Sven 
Dufva : „Ett dårligt Hufvud hadde 
han, men hjärtat dett 'var gott“ ! Det 
blev Dufva berømt paa. Hæng i !

Din
Svend Thorsen.

i

Kie 1-Frederikshøj.
Sommerferien 1914.

(Fortsat)
Vi naaede imidlertid ned til Ekern

förde, hvor vi var inde i en Forret
ning og faa et Kort over det næste 
Stykke Vej, hvad de selvfølgeligt forveks
lede med Prospektkort, eller ogsaa var 
det os, der talte daarligt Tysk ; det kan 
jo gerne være, det nærmest var derfor.

Da vi naaede ind i Nærheden af 
Slesvig, mødte vi en gammel Mand, der 
raadede os til at tage ned over Mysunde, 
naar vi nu endelig vilde se noget. Det 
gjorde vi ogsaa og naaede omsider gen
nem daarlige, sandede Veje ned til
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Skotøjsforretningen „REFORM"
Hovedgaden 80. Telt. 27®. 

anbefales.

V. Borchers,
Blikkenslager.

Hovedgaden 7. Telf. 141.
Lyngby.

Vi anbefaler Skolehandeïen.
(Prk. Ditlevsens Bogbinderi og Papirhandel).

Georg Eckardt Eftf.
Astrid Nielsen.

Aarligt Udsalg
begynder Fredag d. 15. Januar.

J- Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Lyngby Broderimagasin.
MARY PETERSEN.

Jærnbanevej 1.

Klaverundervisning.
Fru Ruth Preisler,

3-aarig Elev af det kgl. Musik
konservatorium.

Blomsterforretningen FLORA har a’tid friske 
Blomster Og Kranse. Jernbanevej 1, Lyngby.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
TIf 362 anbefales. î aarø.

denne By, hvor vi blev vist hen til en 
gammel Veteran — den eneste dansk
talende dér. Ham fandt vi jo ogsaa og 
kom ind til ham. Han fortalte os, at 
han lige havde faaet Brev om, at han 
skulde have Hædersgaven her fra Dan
mark, men at Tyskerne af den Qrund 
trak 110 Mark fra den aarlige Under
støttelse, som de yder alle Veteranerne. 
Da vi gik, raabte han efter os: „Farvel 
Kammerater ! Hils de danske Piger“ ! og 
saa videre. Da vi spurgte kam, om han 
ikke hellere vilde leve under Danmark, 

svarede han Jo, med den Motivering, 
at Tyskerne var saa dyre med Snap
sene.

Vi kom videre ned til Slien, hvor vi 
blev færget over med vore Cykler. Her
fra cyklede vi op og saa Brodersby 
Kirkegaard, og derfra videre til Slesvig 
ad daarlige, sandede Veje. Her var det 
vor Mening at overnatte i Haddeby, 
men da vi var blevet sejlet derover, vi
ste det sig, at alt var optaget, da der 
skulde være en større Gøglerfest den 
næste Dag. Naa, vi maatte altsaa ind
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Mit aarlige Udsalg 
begynder d. 15. Januar 1915.

JOH S. PETERSEN.

Sæbe- & Parfumeforretoingen Hovedgaden 7.
Køb deres Varer hos

Carl Johan.
Mit aarlige Udsalg er begyndt.

R. W. Rasmussen.
Eneudsalg for Crome- & Goldschmidts 

Fabriker.

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff,

til Slesvig igen, men vi vilde — nu da 
vi var der — se hvad der var at se 
derovre. Vi gik derfor til Haddeby 
Kirke, der jo er en af de ældste her i 
Landet, men som i Tidens Løb er blevet 
rædsomt mishandlet. Fra Kirken cyk
lede vi op til Halvkredsvolden og Dan 
nevirke og fulgte denne til den skærer 
en Vej, som vi kunde tænkex maatte føre 
ind til Slesvig.

(Fortsættes )

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 Papirhandel samt Skolematerielhandel anbefales.

(Lige ved Siden af Realskolen).
Tavler - Penalhuse.

Salmebøger - Prospektkort - Lykønskningskort = Gravurekort, 
Telegrammer - Telegrammapper, Prospektkori-Album - Amatør-Album, 
Glansbilled-Album - Frimærke=Album - Frimærker - Samlermærke- 

Album - Æskepost - „Lommebog for Skoleelever“ !

Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. P l^Kr. 50 Øre p
Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

I Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
I anbefales.

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

„Penkata“ ar den bedste Lommeblyant.

„Kaweko“ er den bedste Fyldepen.
Dagbøger. Lommebøger, Lommeblokke.

Frimærkealbum og brugte Frimærker.
Fotografiske Artikler - A m atø r=Al bu ni.

Telefon 57.

„Verdenskrigen“. Et Hæfte à 0,25 hver 14. Dag

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

Hovedgaden 26.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Ml 33Ï.
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører: Hilmer Gudmundsson og Poul 

Larsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


