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I Kalmarsund.
„And merrily, merrily carol the gales, 
¡.nd the spangle dances in bight and boy“.

Fornøjelsen ved Ferieture er trefoldig. 
Først Planer og Forberedelser, saa Op
levelser og sidst Erindringerne om ajle 
Heldene, Uheldene, Dumhederne og Fif
fighederne. Jeg synes næsten, at Erin
dringen er det bedste af det hele, i alt 
varer den længst.

Som nu forgangen Sommer, da Lærer 
Olsen og jeg var ude at sejle i „He
lene“. Vi havde hele Dagen sejlet i 
smukt Sommervejr i det dejlige Kalmar
sund fra Kalmar og nordpaa. Vi vilde 
over til Borgholm paa Øland og skulde 
sagtens kunne naa det inden Aften, men 
Vinden løjede mer og mer af, og hen- 
imod Aften fik vi Vindstille. Nu kunde 
vi jo ganske vist have sat vor lille 
Motor i Gang og sejlet videre, men vi 
vilde helst spare paa Benzinen og Pe
troleumen, og desuden var det saadan 
en dejlig Aften, saa vi blev enige om 
at kaste Anker og tage den med Ro; 

det var tæt ved Svenskekysten, og vi 
kunde tydeligt se alt paa Øland, baade 
Mennesker, Kvæg og Træer. Vi havde 
en Graaand, som vi egentlig havde 
skudt paa svensk Søterritorium, hvad 
der vist ikke var helt lovligt, da vor 
Jagttilladelse lød paa russisk Omraade. 
Andesuppe smager dog lige saa godt 
af svenske som af russiske Ænder. 
Den blev renset, flaaet (man begynder 
fra Halsen efter først at have skaaret 
Vinger og Fødder af), fyldt med Kar- 
tofler og Grøntsager, stoppet ned i en 
Mælkespand og kogt ca. 3 Kvarter; 
derved blev ganske vist den nederste 
Del af Dyret kogt, da det øverste rager 
op over Spanden, men saa vender man 
Fyren og koger den anden Ende ogsaa 
i 3 Kvarter, og Maden er færdig. Sup
pen nydes i blaa Krus sammen med 
Kødet. Bagefter The med Rom og Ci
tron i de samme Krus og tilsidst een 
af „Havannas“ Cigarer. Under almin
delige Forhold kunde man ikke tænke 
sig at sætte Va And + 1 Liter Suppe 

forskelligt til Livs, men til Søs er 
det ikke for meget. Søluften giver en 
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storartet Madlyst — og saa Hvilen bag
efter ved Cigaren eller Piben paa en 
stille Sommeraften paa Dækket eller i 
daarligt Vejr i Kahytten, hvor der lige 
er Plads til 2 Mand (i siddende eller 
figgende Stilling) og en Primus, saa 
befinder man sig saa vel som Menne
sker overhovedet kan komme til at be
finde sig, her paa Jorden i det mindste; 
saa drøfter man Dagen, der er gaaet, 
og gør sit Bestik for i Morgen (hvilket 
Bestik saa godt som aldrig viser sig at 
komme til at passe) ; den Aftens Bestik 
slog nu særlig meget fejl. Vi under
søgte som sædvanlig Forankringen, før 
vi gik til Køjs, den lod til at være rig
tig god ; Vind var der ikke noget af, og 
vi spaaede os blide Bør for næste Dag 
og tørnede ind. Man sover som en 
Sten efter at have været i Søluft og 
Bevægelse hele den lange Sommerdag, 
og det gjorde vi ogsaa og vaagnede 
ikke før næste Morgen ved 7-Tiden ved 
nogle voldsomme Stød i Baaden; det 
var nærmest som om at Baaden blev 
løftet i Vejret og kylet paa Siden og 
Kølen mod Klipper. Det varede ikke 
mange Sekunder, før vi var oppe, og 
til vores Forbavselse og Ærgrelse laa 
„Helene“ og huggede for krap Sø paa 
nogle store Sten mindre end et Bøsse
skud fra Land. Jeg skal love for, at 
vi fik travlt med at komme væk saa 
hurtigt som muligt, inden der gik Hul 
paa Skroget. Det lykkedes ogsaa ved 
at lette Baaden for vor egen Vægt og 
skubbe paa udvendig fra; saasnart vi 
var klar af Stenene, saa Sejlene op i en 
Fart og Motoren i Gang og ud paa lidt 
mere Vand.

Ved nærmere Eftersyn viste det sig 
at Ankertovet, et ganske nyt Manillatov, 
anskaffet lige før vi tog hjemme fra, var 
skaaret eller slidt over lige ovenfor An
keret, saa Baaden var kommen i Drift. 

Det har formodentlig givet sig til at 
blæse kort efter, at vi er falden i Søvn, 
og Ankertovet maa saa være bleven filet 
over af en skarp Sten paa Bunden ; 
hvordan det end forholder sig, Ankeret 
havde vi forlist, og vi var kommen til 
Øland paa en lidt anden Maade, end vi 
havde tænkt os Aftenen i Forvejen. Det 
var nemlig Ølandskysten, som vi var 
drevet ind paa, skønt vi havde ankret 
lige under Svenskekysten.

Det, at vi havde mistet Ankeret, var 
jo kedeligt nok, men ellers havde Baa
den ikke lidt noget videre; den lækkede 
nok en lille Smule, men det fortog sig 
efterhaanden noget, indtil det ved en 
senere Lejlighed blev mere igen, men 
det hører til en anden Historie. Vi 
havde faaet et Morgenbad med Skjorten 
paa, men den tørrede snart igen i det 
friske Vejr, og det var en svær Mængde 
Havregrød, vi den Morgen spiste til 
Davre.

I. C. J.

Skak- og Diskussionsklubben.
Der findes, som det sikkert vil være 

de fleste Elever bekendt, her ved Skolen 
to Foreninger, nemlig Skakklubben „Dron
ningen“ og Diskussionsklubben „Klub
ben“, begge startet af Eleverne selv 
med Bestyrelse af deres Midte.

Men er disse Klubber i Virksomhed ? 
Er de et Samlingspunkt for Eleverne og 
til Fornøjelse og Gavn for dem? kunde 
man spørge, og Svaret maa da blive : 
Nej ! Vi har rigtignok to Foreninger, 
men hvad der er en væsentlig og be
klagelig Fejl ved dem, er, at ingen af 
dem er i Virksomhed ; maa hører intet 
til eller om dem.



3. Aarg. VORT BLAD. Nr. 12.

Diskussionsklubben afholdt sit sidste 
ordentlige Møde den 15. Januar og 
siden — ja siden — ikke mere.

Skakklubben „Dronningen“ blev paa 
en Generalforsamling den 22. April 1914 
startet baade af Elever og Lærere, men 
disse sidste har i den Tid, denne Klub 
endnu har eksisteret, ikke udvist den 
mindste Interesse, skønt flere var meget 
ivrige og interesserede ved dens Start. 
Hvorfor har de svigtet den? kan man 
her uvilkaarligt spørge. De første Mø
der blev godt besøgt af Eleverne, og 
man tilbragte meget fornøjelige Lørdag- 
Aftener med at spille Skak ; men disse 
Møders Timer var snart talt. Det be
gyndte at tynde ud i Deltagerne, indtil 
de for et Par Maaneder siden alle sam
men ganske blev borte. Bestyrelsen 
havde da ikke Vilje og Arbejdskraft nok 
til vedblivende at afholde Møder, og 
Virksomheden standsedes. Man hørte 
ikke mere til „Dronningen“; den syntes 
udslettet af Tilværelsen.

Maaske skal hele Skylden ikke læg
ges paa Bestyrelsen, thi Eleverne har i 
Sandhed udvist Dovenskab og Interesse
løshed overfor deres Klubber (og det er 
en Skam af dem), men disse to Ting 
skulde den (Bestyrelsen) have bekæm
pet og besejret.

Møderne er ikke blevet afholdt regel
mæssigt. At finde Lokalet aflaaset, 
mørkt og koldt, Næstformanden uviden
de om, at der er Skakaften, og næg
tende at hente Nøgle, idet han foregiver 
at have Hovedpine, øg senere høre, at 
Formanden er taget ti( København i 
Stedet for at afholde Skakmøde, er ikke 
altid helt opmuntrende at erfare, naar 
man er gaaet et Pai Mil i Snevejr for 
at faa et Slag Skak — det er hændt, 
skønt sligt ikke maa hænde. Altsaa 
Faktum er: at Eleverne ikke viser in
teresse nok for „Dronningen“, og at 

Bestyrelsen ikke har Krad og Evne til 
at fortsætte dens Virksomhed — derfor 
bør Formanden sammenkalde til extra- 
ordincer Generalforsamling, paa hvilken 
det bestemmes, om Skakklubben ved
blivende skal eksistere eller ikke; i 
første Tilfælde bør Bestyrelsen enten 
træde tilbage (hvad jeg anser for rime- 
ligst), for at en ny og bedre kan kom
me til Styret, eller vedblive at virke, 
men da paa en anden Maade og med 
større Interesse end tidligere.

Forøvrigt mener jeg ikke, at en Skak
klub ved vor Skole har Fremtid for sig 
grundet paa det forholdsvis ringe Antal 
Elever i de højeste Klasser og last but 
not least paa Grund af den ringe Inter
esse, der findes for en saadan Forening.

Det vilde vist ikke bedrøve en eneste 
Elev, om Skakkubben gik ind, tvært
imod — maaske ønskeligt for flere.

En Klub, som derimod bør støttes, og 
som Eleverne rigtig bør vise Interesse, 
er „Klubben“. Den er i Tilbagegang, 
men kan bringes op til sit tidligere Høj
depunkt, saafremt Eleverne selv tager 
fat og arbejder for den ; først da vil 
den blive til Gavn og Fornøjelse.

Det er i det hele taget forunderligt, 
hvilken ringe Lyst der træffes, naar det 
gælder om at støtte Foretagender, vi selv 
har startet. Dette viser sig saavel ved 
de her omtalte Klubber, som ved „Vort 
Blad“. Det er da en Skam, hvis vi 
ikke kan fortsætte noget lige saa godt, 
som tidligere Elever har gjort det.

Altsaa : hæng i ! ! !
Poul Larsen.

* * *
Vi har modtaget endnu en Klage 

over Skakklubben, men paa Grund af 
Pladsmangel kommer den først i næste 
Numer. Der vil ligeledes blive bragt 
Svar paa Klagerne i næste Numer.
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Lyngby i „camera obscura".
I.

Lyngby ved Nat.
Trip-Trap, Trip-Trap, lyder det, naar 

Støvlen med Smaild rammer Fliserne i 
Lyngby’s natstille Gader-------Trip-Trap 
svarer det længere henne og en Skik
kelse — ogsaa en enlig Nattevandrer — 
kommer til Syne i Skæret af Lygten. 
G’Aften ! — G’Aften ! — Læg vel Mær
ke til, at man nok skal huske at hilse 
om Natten ; om Dagen kunde det aldrig 
falde os ind at hilse paa een, man ikke 
kender — men om Natten, ja det er en 
ganske anden Sag, saa nærer man en 
instinktiv Trang til at føle hinanden paa 
Tænderne — og saa sker det gennem 
en „Hilsen“ ! G’Aften! Og hvorledes er 
det ? — naar vi rækker hinanden den 
højre Haand til „God Dag“, er saa ikke 
ogsaa det et Udslag af Mistænksomhed, 
en pæn Maade at binde hverandre paa ? 
Sandelig — Menneskene forstaar at gar
dere sig — kun Skade at de ogsaa har 
en venstre. — — — Men hvortil disse 
krigerske Betragtninger ; i Lyngby er 
der Fred, dyb Fred, ikke en Lyd høres, 
naar undtages Skildvagtens taktfaste 
Skridt foran Banken. En Betjents blan
ke Knapper lyner i Skæret fra en Lygte, 
idet han svinger om Hjørnet — ellers 
er alt stille. Tænke sig! — Lyngby er 
stille — Lyngby, som om Dagen er en 
eneste velsignet Blanding af Spektakel 
fra Gardinfabrik (den herligste, Verden 
har set) Sukkerfabrik, Væverier, Farve
rier, Maskinfabriker osv. — og nu — 
alt stille ! De tusinde Fabriksruder, hvori
gennem man om Dagen saa de tusinde 
snurrende Hjul og roterende Remme, 
ses nu kun som sorte udslukte Øjne i 
den mægtige Murflade ! Men — hvad 
er det — der er jo Lys alligevel, thi 

se, i Gardinfabriken bliver Vindu efter 
Vindu oplyst, Sal efter Sal — Lyset 
skrider stadig frem, slukkes bag og tæn
des for, Etage efter Etage — Aah ! det 
er Nattevagten, Nattevagten, som hele 
den udslagne Nat vandrer fra Rum til 
Rum, vogtende paa Lys og Ild — det 
gælder Millioner! Lyngby er ved Nat 
i det hele taget godt bevogtet, og det 
gælder ikke blot de store Millionfirmaers 
Ejendomme og Værdier, nej, Manden i 
den grønne Uniform med Lygten ved 
Bæltet, han som nu springer af Cyklen, 
saa det vældige Nøgleknippe rasler — 
han er en af de moderne Vægtere, hvis 
Tjeneste almindelige dødelige kan leje. 
Ganske vist — han er knap saa male
risk som den rigtige gamle Vægter med 
Morgenstjernen — men nok saa ædru, 
kanske !

Lyngby sover — det vil sige den Del 
af Lyngby, som har Tid til at sove, og 
det er heldigvis den største. Men, naar 
denne største Del vaagner, stiller den 
Krav — den vil have Brød, friskt Brød, 
og derfor lyder Æltemaskinernes Arbej
den og Bagersvendenes Talen som et 
Arbejdets Vidnesbyrd ud fra de oplyste 
Bagerier. I en Port staar to hvide 
Skikkelser — to halvnøgne Bagersvende 
med korslagte Arme og svaler sig i den 
kølige Natteluft — et Sundhedens Sym
bol ! —

Bim — Bim — Bim ! Kirkeuret slaar 3. 
Tim — Tim — Tim! svarer Slotsuret, der 
ogsaa vil være med. Klokken er 3 
over Fabrikernes og Værkstedernes By. 
Men ikke alene Fabrikernes, nej ogsaa 
Klopstocks, Christian Winthers, Schan- 
dorfs og Stuckenbergs By. Thi det er 
jo det, der giver Lyngby Charme : den 
er Modsætningernes By — Villaens, Fa
brikens, Digterens og Arbejderens. Hvor 
før en Klopstock nød Skøjtesportens 
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Glæder, der ligger nu Søen aaben, 
takket være det varme Vand fra et pro
saisk Sukkerrafinaderi, og det Hus, som 
en Gang gav Chr. Winther Ly, det gen- 
nemrystes nu, saa Vinduerne klirrer af 
Vægten af en forbifarende Otto Møn- 
sted Bil. Og „Dansebakken“ — hvor 
for 50 Aar siden den jævne søndags
glade, københavnske Bedsteborger traad- 
te Dansen med sin Viv — den tjener 
nu som Mødested for Landboeleven og 
hans Kæreste p. t. — — — Men Klok
ken er 3 Nat, og jeg møder hverken 
Lastbil eller Landboelev, for mig er 
Lyngby i Øjeblikket et Weimar — et 
Weimar, som sover Mindernes Søvn. —

I Norske Skov griber Vinden fat i 
det visne Løv og fører det i en fejende 
Dans op imod Enkedronningens Thepa- 
villon, der uvilkaarligt nu minder Een 
om Goethes Havehus i Weimar. Fælles 
for begge Bygninger er i et hvert Til
fælde det — at de engang var noget. 
„Jeg var, jeg var, sukker Pavillonen, der 
til de mindste Enkeltheder kunde for
tælle om Christian VIII.s Ungdomseventyr 
og om Enkedronning Caroline Amalies 
Theselskaber. „Ja du var — du var“ 
svarer Vinden foragteligt og fører det 
hvirvlende Løb videre. — —-------

Lyngby ved Nat er Mindernes By — 
er Danmarks Weimar, men om 3 Timer, 
naar de skingrende Fabriksfløjter kalder 
til Arbejde, fremstaar pludselig Dagens 
Lyngby, som er de hamrende Fabrikers. 
Før var det Digterens Tanke, der stræbte 
mod Himlen, nu er det Røgen fra Fa
brikernes Minareter. Før — nu. Hvad 
elsker jeg højest ? Paa Modsætningen 
.beroer min Kærlighed.

'¡¡vend Thorsen.

„Foreningen af danske 
Skoleblade”.

Af en Telefonsamtale med Formanden 
Hr. P. Crilger-Hansen.

Det er længe siden, vore Læsere har 
hørt om denne Forening, der blev dan
net for nu snart et Aar siden. Vi har 
derfor ringet Formanden op og vil kor
telig gengive, hvad vi har faaet ud af 
Samtalen :

Der er endnu ikke gjort Forsøg paa 
at faa Bedømmelsen af Bladene — med 
en kendt Mand som Dommer — bragt 
i Stand, og dette vil først ske i Juni, 
da de fleste Skoleblade slutter deres 
Aargang i denne Maaned.

I Maj vil den aarlige Generalforsam
ling blive afholdt, og der bliver saale- 
des ikke foretaget nogen Bedømmelse 
i Foreningens første Aar, skønt der i 
Lovene staar, at der skal finde to Sted 
om Aaret. Vi foreholdt ikke Formanden 
dette, men det hører sikkert ogsaa mere 
hjemme paa Generalforsamlingen.

Foreningen, mener Crilger-Hansen, 
lover ikke stort i Fremtiden. Der er jo 
ikke saa mange Omraader, den kan 
virke paa, og det eneste, man er naaet 
til Enighed om, er Bedømmelsen, som 
alligevel ikke er kommet i Stand. Ind
køb og Benyttelse af Fællesklichéer har 
ikke vist sig saa praktisk, som man først 
antog, idet et Skoleblad har ment, at 
Krigsklichéer var det eneste, der kunde 
have Fællesinteresse, et andet at saa- 
danne ikke passer for Skoleblade, og 
endelig et tredie udtalte, at det ikke 
brød sig særligt om Fællesklichéer.

Et andet Omraade: at henvende sig 
til kendte Mænd for at faa Artikler, der 
kunde offentliggøres i alle Bladene, har 
fra Begyndelsen ikke vundet stor Til
slutning.
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el [S3Eselin'

Husk
vort stærke Skolefodtøj.

Sandaler, Fodboldstovler og 
Gymnastiksko i største Udvalg.

1 Reparationer hurtigt. Ekstra stærke Saaler.

Ratns Skotøjsmagasin,
Lyngby. Telt. 17.

JLLUMS
Jsolator Flaske :
holder Indholdet varmt i 24 Timer: 
den samme Flaske kan ogsaa 
holde Indholdet iskoldt i flere 
Dage. Det er et lufttomt Rum, der 
bevirker den fuldstændige Isola
tion og dermed forhale Tempera
turforandringen, Faas i ’/¡tr'/j-1/’”

I Artiklen „Skamlingsstøtten“ i sidste 
Nummer var en Fejl i Formandens 
Adresse. Denne er nemlig : Hr. Marto 
Weinrich Jensen, Bechs Allé 2, Valby. 
Foreningens Aarsskrift kan vedblivende 
bestilles gennem „V. B.“s Redaktion.

*/i Størrelse.
Pris j,35, 2,00, 2,50 til 5,00

Antallet af Blade, der nu staar i 
Foreningen, er minimalt. Efter at „Aaret 
rundt“ er gaaet ind, og „Sidste Nyt“ 
efter al Sandsynlighed — det har ikke 
været os muligt at skaffe paalidelige Op
lysninger herom — at dømme er gaaet 
samme Vej, er Aledlemsantallet sunket 
fra 5 til 3.

Man maa haabe, at Generalforsamlin
gen kan faa rystet Foreningen op af 
sin Dvaletilstand, saa der kan komme 
lidt Gang i Galoscherne, thi der er 
jo bogstaveligt talt ikke udrettet det 
mindste i hele det Aar, Foreningen har 
bestaaet. Kan dette ikke lykkes, vilde 
det være bedre, om Foreningen ophørte 
at eksistere. H. G.

Nr. 3 og 6 af „V. B.“s før

ste Aargang ønskes til Købs. 
Man bedes henvende sig til „ V. 
B.“s Redaktion.

Til Konfirmationen:
Salmebøger bedst og billigst paa Bogbinderiet. Færdige Salme

bøger (se Vinduet) fra 1,25 til 8 á 10 Kr. Finere 
Salmebøger udføres paa Bestilling til højere Priser.

Til Konfirmationsgaver anbefales :
Bestik - Samlermærke-Album - Prospekt=Album - Frimærke-Album 

Luxuspost, Visitkort o. s. v.
Endvidere største Udvalg af Festtelegrammer, Teiegrammapper, 

Kort, Gravurekort o. s. v.
Inger Ditlevsen,

Bogbinderi & Papirhandel.



3. Aarg. VORT BLAD. Nr. 12.

Konfirmationsudstyr
købes bedst og billigst hos

JOKS. PETERSEN.

CARL GODTFREDSEN, Udstyrsforretning, Jernbanevej 10. Telt 175.
SioioiMoingen „REFORM-; Mgade 80. Îelelon'2ï9, anhélales,

H. Borchers, Blikkenslager, Hovedgade 7, Lyngby. Telt 141.
Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.

Festgaver købes hos
C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Tell 337.

J. Mehren, Fiisor= & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.

Lyngby Broderimagasin, Mary Petersen, Jernbanevej I.
Blomsterforretningen , FLORA“ har altid friske 
Blomster Og Kranse. Jernbanevej 1, Lyngby.

Frk. Højbergs Legetøjsmagasin, Hovedgaden, Lyngby.

Kaffehandelen „Kronen66, Hovedgaden
T,f 362- anbefales. aarø.
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Knud Henriksen,
Bog-, Papir- og Skolematerielhandel.

Salmebøger. (Navn gratis).
Portemonæer, Seddelbøger og Dametasker. Nye og fixe Modeller. 

Billige Priser.
Konfirmations- og Festtelegrammer.

(Telegrarnekspeditionen er aaben baade den 11. og 18. April).

En god Fyldepen er en smuk, nyttig og kærkommen Konfirmationsgave.

Hovedgaden 26. Telf. 57.
Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34. 1 Kr. 5u Øre pr. Dusin.

Empire Visit, mat, 2 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tli. 55.

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet 
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Børneregnfrakker og Skoleslag
i alle Størrelser.

R. W. Rasmussen.
Telf. 51.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, vmä

Qni? IRMA Ve8et“r8Ä 

Øpio IIiIVIm Carl Schepkr.

Udgivet af Elev-r i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktører: Hilmer Gudmundsson og Poul 
Larsen. Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


