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Enquêten.
Sommerferien 1915.

Jeg overvejede nogen Tid, hvor jeg 
skulde tage Ophold i Sommerferien. 
Kulien, dér var noget overbefolket, — 
Skagen, — det var ved at blive for 
mondænt, — Vesterhavet, — ja, dér var 
Minerne til Qéne under Badningen, — 
nej saa valgte jeg mig et Sted, der var 
uberørt af Turiststrømmen og sikret mod 
Undervandsbaade, en Mil inde i Landet.

Først skulde jeg ind og have anskaf
fet mig Sommertøj. Jeg havde nu baa- 
de sidste Sommer og forrige Sommer gaa 
et med Sommertøj af militært Klæde; det 
er nemlig udmærket egnet til at holde Var
men ude; Solen kan overhovedet ikke 
trænge igennem det, idet det er saa tykt, at 
hvis man lægger det flere Gange sam
menfoldet paa Jorden og derpaa klavrer 
op ovenpaa, saa har man deroppe fra 
til enhver Tid og uafhænnigt af Terrai- 
net en god Udsigt over Omegnen, hvad 
der er forfærdelig rart i en Sommerferie, 

naar man ikke er meget nærsynet eller 
tilbøjelig til Svimmelhed.

Man kan derfor begribe, at jeg i Aar 
igen fik mig et Sæt af samme Slags. 
Det var grønt, noget vidt i Halsen, i det 
hele taget maaske nok lidt for stort, for 
jeg havde saa daarlig Tid til at prøve. 
Min ny Sommerhat derimod var absolut 
heldig; jeg var nok noget mørkeræd i 
den de første Dage; men det fortog sig 
lidt efter lidt. Jeg fik mig ogsaa et 
Jagtgevær, enløbet og med Magasin, og 
en Rygsæk og en Spade til at grave 
Kartofler op med og andre Smaating, 
som er rare at have med i en Sommer
ferie.

Man kan nok forstaa, at smaa Sko 
stod ikke godt til denne Dress; jeg tog 
derfor ogsaa noget større Fodtøj med, 
et Par, der af nogle daarlige Kammera
ter blev kaldt for Pudsekasser; i Virke
ligheden burde de, naar det endelig 
skulde være, have været kaldt for Søm
kasser; særlig var der et Søm under 
Svangen paa venstre Fod; jeg ved ikke, 
hvad det hedder, men jeg har kendt det 
og lært at omgaas det igennem tre Aar.
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Det er højt og spidst og ufiytteligt og 
mærkes let igennem tre hjemmestrikkede 
Strømper.

Saaledes var jeg nu helt ekviperet til 
Ferien. 134.

Nogle smaa Indvendinger 
mod „Reformer“

(Artiklen af Gustav Frederiksen 
i sidste Numer.)

Da jeg læste ovennævnte Artikel i 
sidste Numer af „V. B.“, forekom det 
mig, at den ikke helt hævdede vor gam
le Skoles Ære, hvad den aabenbart havde 
til Hensigt. Jeg har derfor tilladt mig 
at fremkomme med nedenstaaende Ind
vendinger.

I Begyndelsen af Artiklen hedder det:
„Vi fik først Indbydelsen fra Bags

værd en Maanedstid før vi skulde i Il
den, og Resultatet blev da ogsaa en 
meget lille Sejr for vort Vedkommende. 
— — — Om det var Bagsværd Kost
skole, der med Vilje havde lagt det saa
ledes, skal jeg lade være usagt“.

Det maa for enhver komme til at staa 
som en Beskyldning mod Bagsværd — 
selv om det ikke er sagt rent ud — og 
det burde ikke være rykket ind i „V. B.“, 
som jo skal være det første til at hævde 
vor Skoles Ære, og det tjener langt fra 
til Ære for Skolen, at en af dens Re
præsentanter saaledes mistænkeliggør en 
ærlig Modstanders Handlemaade, saa 
meget desto mere som vi maatte vide, 
at Indbydelsen kunde komme, og altsaa 
kunde have trænet i rette Tid.

Pigernes Deltagelse i Sporten saavel 
som Udskydelse af Tovtrækning bifalder 
jeg fuldkomment; jeg vil kun anholde 
en Ting, der sikkert skyldes Misforstaa- 
else eller Tankeløshed fra Forfatterens 

Side. Han mener nemlig, at det bør 
komme an paa „den snilde Kløgt“ og 
ikke paa „den raa Kraft“, men ved nær
mere Eftertanke vil han sikkert give mig 
Ret i, at ingen af Delene bør have det 
afgørende Ord at sige, men derimod 
Behændigheden, hvad der maaske kan 
siges at være en Blanding af „raa Kraft“ 
og „snild Kløgt“. — Havde der staaet 
„den snilde Kraft“, havde der intet været 
at indvende.

Gustav Frederiksen omtaler til Slut 
en Sag, der efter hans Mening ikke er 
i Orden, men Uordenen ligger et andet 
Sted end af ham antydet. Den ligger 
ikke i, at vi kan risikere at komme til 
at lade Bagsværd tage en Suppleant, 
fordi vi ved sidste Kamp modtog en 
imod Reglerne. Det kan aldrig være 
paa sin Plads — som Gustav mener — 
at fastslaa, at en Spiller, der beskadiges, 
ikke kan suppleres, da det i For
vejen er slaaet saa fast det kan 
slaas i Reglerne. Nej, vi skulde ikke 
den Gang have modtaget Supple
anten, i Særdeleshed da vi alligevel var 
sikre paa at tabe, men da vi nu en 
Gang har modtaget den, maa vi tage de 
Følger, det kan drage efter sig. En an
den Sag er, at den Paragraf i Reglerne, 
der omhandler dette, forekommer mig 
ret uretfærdig, da Spillerne kan søge at 
gøre Modstanderne ukampdygtige for der
ved at svække Konkurrenten. Lød Pa
ragrafen derimod paa, at Tilskadekomne 
skulde suppleres, vilde det medvirke til 
at fjerne Raahed fra Spillet.

En Revision af Reglerne umiddelbart 
efter Kampen til Oktober vilde sikkert 
være frugtbringende. Ved en saadan 
kunde de til Dato fremkomne Forslag 
om Reformer:

1. Fastsættelse af Tiden for Indby
delsen.

2. De kvindelige Elevers Deltagelse.
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3. Udskydelse af Tovtrækning.
4. Forandring af Suppleantparagrafen, 

diskuteres og eventuelt vedtages.
Dette Forslag burde sikkert overvejes 

baade indenfor Bagsværd, Nærum og 
Lyngby. Hg.

Studentersiævnet
paa Eidsvold.

Om Bord paa „Kong Haakon“ stæv
nede godt og vel en Snes danske Stu
denter Nord paa den 13. Juli op gen
nem Sundet — over Kattegat — gen
nem Kristiania Fjord til Norges Hoved
stad — vort foreløbige Maal.

Som det næsten altid gaar, naar unge 
er sammen, gik det her: Inden længe 
samtalede vi om det, der laa os paa 
Hjærtet, og det, vi stævnede mod: Det 
femte nordiske Studentermøde. En og 
anden havde „været med“ før og fortalte 
om det, vi andre lyttede til og diskute
rede den nordiske Ungdomsbevægelse. 
Vi var enige om, at de nordiske Folk 
er saa nær beslægtede, at intet er na
turligere end nærmere Samarbejde og 
Forbindelse — med Bibeholdelse af 
hvert enkelts Ejendommeligheder. Gam- 
mel-Skandinavismen fra 1840’erne med 
dens akademiske eksklusive Præg, dens 
Festtaler og Sange og dens Uvirkelighed 
blev naturligvis fordømt.

Ung-Skandinavismen er derimod Nu
tidens og Fremtidens. Den gav sig 
første Gang Udtryk i 1911 ved et Møde 
paa Helgelandsmoen i Norge, hvor dens 
Program blev udtrykt i det svenske Ci
tat: Nordens åndliga och kamratliga 
enhet. Siden er der i de forskellige 
Lande skiftevis holdt Møder, og nu 

skulde det igen være i Norge. Sidste 
Aar holdtes Mødet i Finland, og det 
fik særlig Betydning som Organisations- 
møde. Nordisk Studenter- op Gymna
siastforbund blev stiftet, og dets Love 
vedtaget; endvidere besluttedes Opret
telsen af nordiske Studenterklubber i 
Universitetsbyerne. Forbundet udgiver 
sit eget Blad : Nordens Ungdom, der er 
godt — men lidt dyrt (i alt Fald for Stu
denter). ------- —

Efter at de fleste havde ofret til Ha
vets vrede Guder, gik vi til Køjs for 
næste Morgen at staa tidlig op og se 
en pragtfuld Sejlads gennem Kristiania 
Fjord med dens granbevokste Klippe
skrænter og de- mange smaa, nøgne 
Øer.

Forfrisket ved et Bad og styrket ved 
en Frokost begav vi os paa Vandring 
for at tage Kristianias Seværdigheder i 
Øjesyn. „Karl Johans Gaten“ passerede 
vi paa Vejen til de gamle Vikingeskibe, 
som vore Forfædre for ca. 1100 Aar 
siden sejlede helt ned til Italiens Kyster 
paa, Skibe, hvis Mage ikke findes i hele 
Verden. Efter et Besøg i Museerne paa 
Bygdø, der skildrer det norske Folks 
kulturelle Udvikling, mødtes vi med en 
Mængde andre Studenter paa Østbane- 
gaarden. Og i Løbet af et Par Timer 
bragte Toget os til Sydenden af Mjösen 
til Eidsvold.

Meningen med denne Artikel er ikke 
at referere de enkelte Foredrag, men at 
prøve paa at tegne et Helhedsbillede af 
Studenterstævnet. Jeg skal derfor be
gynde med at beskrive en enkelt Dag.

Flagene hejses halvni, Frokostbor
det er dækket fra 8l/2—9l/2. Saadan 
lød 1. Punkt paa Dagsordenen. De før
ste Dage stillede alle Kl. 87a — men 
Kødet er skrøbeligt, og Følgen blev, at[ 
hen mod Mødets Slutning kom en De 
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først Kl. 9^/4. De morgenduelige mød
tes altsaa udenfor den store Hovedbyg
ning i Haven, der vendte ud mod Vor- 
men. Herlig Udsigt var der ned over 
Elven til Bakkerne, der hævede sig op 
paa den anden Side. Paa en Forhøj
ning i Haven var rejst 3 Flagstænger. 
Her hejstes et svensk, et norsk og et 
dansk Flag, mens Nationalsangenes før
ste Vers blev sunget. De islandske og 
finske Deltagere havde intet Flag med 
(Finnernes var blevet konfiskeret af de 
russiske Toldmyndigheder), og man 
maatte derfor lade sig nøje med Føde
landssangene.

Efter Frokosten hørte vi Foredrag; 
disse holdtes ifølge den gamle Sætning, 
„at man skal lære hinanden at kende, 
for at komme til at holde af hinanden. 
Ved 1 Tiden spiste vi til Middag, og Kl. 
3 drak vi Kaffe, hvorefter vi atter hørte 
Foredrag. Aftenerne tilbragtes paa for
skellig Maade, efter af Aladen var sat 
til Livs. Nogle Aftener dansedes der, 
én var der musikalsk Underholdning, én 
anden Spadsertur til Eidsvold Præste- 
gaard. Dér fødtes Henrik Wergeland 
og Camilla Collet, og der levede de de
res sværmeriske Ungdom. Endelig den 
sidste Aften en herlig Sejltur paa Mjö- 
sen. — Dagen gik altsaa med en pas
sende Blanding af Alvor og Gammen.

Foredragene handlede om de forskel
ligste Emner. Den svenske Forfatter
inde Ellen Key talte om „Fosterlandsk 
Internationalisme“, I. C. Christensen om 
Danmark efter 64, som han sammenlig
nede med et stynet Æbletræ. Der var 
2 Foredrag om Island: Dets Sprog (Prof. 
Fimur Jonsson) og dets Kultur samt 
dennes Forhold til de øvrige nordiske 
Lande (Bibliotekar Blöndal). To Nord- 
mænd — Prof. Koht og Odelstingspræ
sident Castberg — talte om norsk Ar
bejderrejsning og sociale Forhold. Høj

skoleforstander Sørensen fortalte om 
Wergeland og Eidsvold Bygd. En svensk 
Docent talte om Sergel, og Vald. Rørdam 
læste nogle Digte op. Vor elskværdige 
Værtinde, Fru Garborg, talte om Folke
visedans, og Malerinden Fru Slott-Møl- 
ler fortalte om Sønderjyderne og deres 
Kamp. Naar hertil kom en lang Studen
ter-Generalforsamling, forstaas det af sig 
selv, at det hele maatte gaa — og gik — 
Slag i Slag, da det jo skulde være til 
Ende i Løbet af fem Dage.

Til Slut skal jeg fortælle om sidste 
Dag — den mest anstrængende og den 
længste:

I Dag er det fint Vejr med høj Him
mel (de foregaaende Dage havde det 
regnet) — og vi begiver os derfor paa 
Vandring 7—8 km.; vort Maal er Car
sten Ankers Hjem — den grundlovgi
vende Rigsforsamlings Mødested i 1814. 
1 selve den gamle Alødesal sang vi Na 
tionalsangene, og prægtigt lød de paa 
dette Sted. Efter et instruktivt Foredrag 
besaa vi de historiske Steder. I Fjor 
holdtes her en stor Fest d. 17. Maj til 
Minde om Grundlovens Givelse for 100 
Aar siden. Der rejstes ogsaa en Støtte 
af og til Minde om Carsten Anker; paa 
den staar bl. a. flg. Udtalelse af ham: 
„Fædrelandet har alt at kræve af mig, 
og jeg er det alt skyldig!“ — Ved 3-Ti- 
den kom vi hjem til den ventende Mid
dagsmad.

Bibliotekar Blöndal holdt,i Eftermid
dag Foredrag om Island og dets Kul
turfænomener. F. Eks. er Sansen for 
aandelige Sysler større der end noget 
andet Sted; Middelalderens Samfunds
forhold har holdt sig bedre der paa Grund 
af den isolerede Beliggenhed; der er et 
udmærket demokratisk Samfund, og der 
mangler Ekstremer baade opad og nedad. 
For Øjeblikket foregaar der en Renæsance



4. Aarg. VORT BLAD Nr. 3.

„VORT BLAD“.
Redaktion :

Poul C. J. Larsen: Virumgaard, Lyngby. Tlf. 
132.

Ekspedition :
Kai Alex. Hansen: Villa „Trio“, Lyngby.

Annoncekontor :
Carl L. Jens'n: Bagsværdvej 24 Lyngby.

Abonnement :
Skolea'onne ter: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonne ter i Lyngby: 4) „ „
Udenbys-Abonnenter; 50 „ „ ,.

Til Slut omtalte Bibliotekaren Islands 
Forhold til de nordiske Lande og sagde 
bl. a.: „Danmark er Bindeleddet mel
lem Island og Verden“.

Fru Statsminister Ibsen var imidlertid 
kommet til Stede og sang nogle af sin 
Faders, Bjørnstjerne Bjørnsons, herlige 
Sange. For hvert Numer bragede Klap
salverne løs, og Fruen maatte give ad
skillige da capo,

Efter at Aftensmaden var spist spad
serede vi ned til Vormen og ombord i 
en Damper, der førte os Nord paa — 
op ad Mjösen. En herlig Sejltur var 
det paa Strømmen, ved hvis Sider de 
granklædte Skrænter hævede sig stejlt 
opad. Og prægtig var Aftenrøden.

Ved Midnatstid var vi tilbage, og i 
Anledning af, at det var sidste Aften, vi 
var sammen, holdtes alle Afskedstalerne 
— ialt en Snes Stykker. Det begyndte 
med, at en Repræsentant for hvert Land 
sagde Tak til den norske Komité for 
dens Arbejde. Derefter talte Nordman
den Schmidt-Ingelbrechtsen om det før
ste nordiske Studentermøde paa Helge- 
landsmoen for 5 Aar siden, som han selv 
var Leder af, og om Fremtiden.

Nu var Ordet frit, og der holdtes en 

hel Række Taler for Vært og Værtinde, 
Finland, Sønderjylland, de unge Damer 
o. s. V. Det hele sluttede med at El
len Key, efter at „Kongernes Konge“ 
var sunget, talte om den foregaaende 
og den gryende Dag, om de gamle og 
de unge og om Ung-Skandinavismen.

Dette herlige femte Studentermøde var 
sluttet. Paa den ene Side syntes vi, 
vi havde været her saa længe og ople
vet saa meget; men paa den anden, at 
vi kun havde været her et Øjeblik, saa- 
dan var Tiden fløjet. Et er imidlertid 
sikkert, at vi alle er taknemmelige for 
disse uforglemmelige og minderige Dage.

— — Klokken var 2. Heroppe er 
det lyst ved den Tid, og vi følte ingen 
Trang til at gaa i Seng. Tværtimod. 
Resultatet blev, at vi sluttede os sammen 
en halv Snes Stykker og gik nordøst- 
efter for at se Solopgangen. Afsted 
gik det opad og opad, over et Fjæld 
og ned paa den anden Side, gennem 
Kløften og op paa det næste Fjæld — 
og der stod vi højt oppe paa nø
gen Granit med herlig Udsigt over 
Gran og Gran og atter Gran. I Ho
risonten lysnede det dér hvor Solen 
var paa Vej opefter. Inden ret længe skin
nede den paa Skyerne, der hang lavt, 
stærkere og stærkere blev Skæret — og 
tilsidst sendte selve den gulrøde Sol 
sine Straaler ud over Landskabet, hvor 
de blinkede og glitrede i hver Dugdraa- 
be. — bagved og nedenunder os havde 
Taagen lagt sit tætte uigennemsigtige 
Slør over hele Egnen. — Uvilkaarligt 
ønskede vi: Maatte Taagen saaledes 
skjule den Søndringens Tid, vi har bag 
os, og maatte den Skandinavismens Sol, 
hvis rosenfingrede Dagning vi nu er Vid
ner til, lyse stærkere og straale klarere 
og klarere over et enigt Norden!
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K. K. Andersens Danseskole
begynder 7. Oktober paa Hotel „Lyngby“.

Kla verunder visnin g-.
Voksne og Børn.

Fru Ruth Preisler,
(3-aarig Elev af det kgl. Musikkonservatorium.)

Fredag den 24. September foretog II 
og III Mkl. med Frk. Højlund og Hr. 
Bull i Spidsen en vellykket Cykletur til 
Høje Sandbjerg. Kl. 3 startedes der 
udfor Sorgenfri Slot, hvor Klasserne fik 
Lejlighed til at hilse paa Hs. Maj. Kon
gen. Kl. ca. 7 vendte man atter tilbage 
efter at have tilbragt en fornøjelig Ef
termiddag med at lege Røver og Sol
dater.

* * *

I Morgen Torsdag d. 30. Okt. Kl. 3r/2 af
holdes Langboldkampen mellem Pige
hold fra Bagsværd Kostskole og vor 
Skole paa Fodboldbanen.

* * Si«
Har I hørt:

at Helge Kudsen har faaet et rigtigt 
Gevær, han siger det kan gaa af, men 
vi tror det ikke. I hvert Fald ligger 
han hver Nat og skyder Ryg i Sengen, 
saa hele Nabolaget vaagner. Og om 
Dagen øver han sig i at stille det op i 
Pyramide med sin Broders Spadserestok 
og et udtjent Sæberis. Og saa har han 
faaet Ride-Pludderbukser og blanke Læ
dergamacher til at knappe i Halsen. 
Men Hesten har han ikke faaet endnu. 
Han faar den heller ikke. Men Buk
serne har han altsaa. Nu haaber han 
paa ved næste Skyttestævne at erhverve 
sig som Præmie en Spore. Det er dog 
altid noget at begynde med. Gid det 
maa blive ham en Spore. Han ses i 
Funktion hver Dag fra 3—4. (Frygt ikke„ 
han er bunden.) Entré 10> Øre.

Invalid.
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Masser af stærke Drenge- 02 Pigestøvler
Fedtlæder og Boxcalf til Skolebrug kan paa Grund af mine i Tide heldige Indkøb 

sælges forholdsvis billigt.
Galoscher - Gymnastik- og Damesko i stort Udvalg.

Reparationer hurtigt. Ekstra stærke Saaler under Skolefodtøj.

Rain’s Skotøjsmagasin.
Lyngby og Omegns største. Tif. 17.

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
n 362. anbefales. m^arø.

Alt til Sengeudstyr!!
Dynesatin, Dunlærred, Bolster, Sengedowlas, blegede og ublegede Stout 

uden Prisforhøjelse. — Haandklæde- og Viskedrejler i hel og halvlinnede Varer, 
meget moderate Priser.

Dowlas, Medium og Imperial, bedste Fabrikat.
J. H. Hillebrandt,

Lyngby. Telf. Nr. 9. Leverandør til Lotteriet.

Husk Patentgasapparat Nr. 6,
faas Jernbanevej 10. Tif. 175. CARL GODTPREDSEN.

J. Mehren, Frisør= & Barbersalon, Jernban vej 6, Lyngby.
Blomsterfcrretningen , FLORA“ har altid friske 
Blomster O2" Kfd^S0. Jernbanevej 1, Lyngby.

Til Konfirmationen:
1 i bedst og billigst paa Bogbinderiet. Færdige Samle-
I b0ger (se Vinduet) fra 1,25 til 8 à 10 Kr. Finere

Ö Samlebøger udføres paa Bestilling til højere Priser.
Til Konfirmationsgaver anbefales:

Bestik - Samlermærke-Album ■ Prospekt-Album - Frimærke Album, 
Luxuspost, Visitkort.

Endvidere største Udvalg af Festtelegrammer, Telegrammapper, Kort, Qravurekort osv.

Inger Ditlevsen (Bogbinderi & Papirhandel).
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Knud Henriksen,
Skole- og Lærebøger. Skolemateriel.

Penkala Blyanten 1 Kr.
Bedste eksisterende Blyant.

Kaweko Fyldepennen.
Bedste eksisterende Fyldepen.

Fotografiske Artikler, Amatør-Album. — Lædervarer, Luxuspost.

Hovedgaden 26. Telf. 57.
Emil Clausen, Fotograf, Frederiksberggade 34, £ S^åbJefVab
4 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage ira 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tli. 55.

Køb deres Varer hos

Carl JotasEQ.
Lael Ed

H. Borchers,
Blikkenslagermester.

Hovedgaden 7, Lyngby. Telf. 141.
E2 EH ES E^l

Vor anerkendte ekstrafine

Java-Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet 
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisninø.
Ingeborg Ussing-Scharff,

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

C. KLESTRUP. Urmager og Guldsmed, Ml 337.
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktør: Poul C. J. Larsen. 

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


