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Dans.
I et kendt Konversationsleksikon fin

des følgende Definition af Ordet Dans: 
Visse af Musik ledsagede og i en be
stemt Takt (!) udførte legemlige Bevæ
gelser, som med Smag (!) og teknisk 
Færdighed kunne hæves op til Kunstens 
Omraade.

Tager man denne Definition under 
velvillig Overvejelse, vil man snart se, 
at kun lidt af den passer i vore Dage, 
hvor der danses „moderne“. Storke
dans o. 1. er: Visse af Musik ledsage
de, men uden Takt udførte legemlige 
Bevægelser, der er saare langt fra Kun
stens Omraade. Thi noget, der har 
mindre med Æstetik at gøre end disse 
„Danse“, skal man lede længe efter og 
finder det vist ikke — megen Søgen til 
trods.

Naar man ved et Bal tager sig for at 
studere Dansen og de dansende lidt 
nøjere, opdager man adskillige interes
sante Fænomener.

„Aasynet er Hjertets Spejl“, er der 
et gammelt Ord, der siger. Naar man 
en Balaften undersøger Spejlet nærmere, 
ser man — til sin Overraskelse — at 
det saa godt som intet afspejler. Mon 
det er fordi, det gamle Ord ikke passer, 
eller fordi de dansende ikke morer sig, 
som man skulde vente? Dansen er jo 
nemlig et Udslag af unge Menneskers 
naturlige Munterhed og Livslyst.

En Balaften i Sommerferien spurgte 
jeg en Del unge Piger, hvorfor de dan
sede moderne. Svaret lød enten: „Saa- 
dan skal man jo danse!“ eller „Vi gider 
da ikke hoppe rundt, som vore Foræl
dre gjorde; det er jo til at blive tumpet 
af!“ Vore Forældre er, saa vidt jeg 
ved, ikke blevet „tumpede“ af at danse, 
saa det sidste, den dovnes Svar kan 
man se ganske bort fra. Sandheden 
ligger i det første Svar: Man danser 
saadan, fordi det er moderne!

I Middelalderen dansedes der meget, 
ikke mindst i Tyskland, og særlig i Til
slutning til religiøse Fester. Det hænd
te da, at en eller anden „blev ude af 
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sig selv“ af at danse. Og for at han 
kunde helbredes, bragte man ham ind i 
et St. Veits Kapel, hvor han kom til sig 
selv igen. Heraf stammer Ordet St. 
Veitsdans, der dog nu har en anden 
Betydning.

Dengang rasede vilde Danseepidemier, 
og de raser endnu — blot paa en an
den Maade. I vore Dage findes ogsaa 
et St. Veits Kapel: Folkedansen, der 
kan helbrede mere eller mindre (særlig 
det første) unaturlige Danse. Den er 
et naturligt Udslag af det, der ibor ikke 
blaserte, men sunde, unge Mennesker.

En Aften i Sommer skulde der dan
ses paa Eidsvold Folkehøjskole, hvor 
nordiske Studenter var samlet. To Ste
der dansede man, i Gymnastiksalen og 
i den store Gaard. For at undersøge 
Dansen og for at studere de dansende, 
gik jeg fra det ene Sted til det andet 
— og omvendt, idet jeg stadig drog 
Sammenligninger.

Mindstedelen opholdt sig i Salen. 
Luften var der støvet og tung, og til et 
Klavers Toner „dansede“ man moderne. 
Med uæstetiske Bevægelser styrede man 
fra den ene Ende af Salen til den an
den — med denne Strækken — sig, 
der kaldes Storkedans. Udenfor i Gaar
den gik Dansen med Liv og Lyst. Og 
der var Naturlighed. Til muntre Stem
mers Sang dansede man Folkedans. 
Hele Billedet fra Højskolens Gaard stem
mede fortrinligt sammen med den lyse 
Sommeraften og den herlige Natur.

H. Kn.

P. s. Det vil sikkert glæde flere 
end undertegnede, hvis anderledes tæn
kende vil give deres Tanker Udtryk her 
i Bladet.

For tidlig!
Hver Morgen Klokken syv, saa møder 

vi til Gymnastik-, 
og det kan rigt’nok være, at vi er der 

paa en Prik!
Men ikke alle af os kan nu staa for 

en Kritik:
Vi bruger alle Slags Taktik og alle 

mulig Trick.
Det er tidlig —
„for tidlig“ —

er det saa vel sært, at man er lidt 
ugid’lig.

Se, for at blive fri, vi laver rigtig Po
litik, 

en siger, han studerer Botanik og 
Mat’matik ;

en anden si’r, at han har tabt sin 
Stiømpeelastik ;

og en han tilstaar, han har gaa’t for 
meget til Pickmick.

Forklaring, 
Forklaring, 

se, det gælder jo ens gode Rys Be
varing!

Og kan man ikke finde sig en Grund 
med god Logik, 

saa prøver man at klare sig ved Hjælp 
af lidt Musik, 

man siger for Eksempel, man har druk
ket Arsenik, 

og hjælper ikke det, saa har man faa't 
et Hvepsestik, 

at finde, 
opspinde,

det er det, man skal, for at man kan 
forsvinde.
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Hvis vi da end'lig kommer, møder os 
et „venligt“ Blik, 

og Bo han raaber: „Kan Du komme 
kvik, din lille Strik, 

for ellers skal jeg lære dig! Hold op 
med den Musik!

for jeg er Præsident i denne hersens 
„Republik“.

Han er bister, 
den Minister, 

men allig'vel tror jeg, vi Pokalen mi
ster. 

Pessimister.

Fodboldkampen 
Hørsholm—Lyngby.

(0-2) (0—1.)

Fodboldkampen mellem Hørsholm og 
Lyngby Skoler formede sig baade som 
en smuk Kamp og som en smuk Sejr 
for Lyngby. Vi havde ikke noget stort 
Haab om Sejr før Kampen. Vi vidste 
det skortede paa Træning, og desuden 
viste der sig i sidste Øjeblik Vanskelig
heder ved at faa Holdet samlet. Det 
var først efter Ankomsten til Hørholm, 
man fik Holdet sammensat paa følgende 
Maade: Angrebsrækken: Holger Lar
sen, Erik Scherg, Knud Seidler, Carl 
Jensen og Jacob Hansen. Første For- 
varsrække: Kornelius Appel, Poul Lar
sen og Sofus Olsen. Anden Forvars- 
række: Gustav Frederiksen og Henry 
Christiansen. Maalmand: Verner Utzon.

Kl. 4,25 begyndte Kampen, og Lyngby 
afslørede snart baade Fordele og Mang
ler. Ved Sammenligning mellem de to 
Hold kom man til det Resultat, at Lyng

by havde fleste „Fodboldgenier“, me
dens Hørmholm havde den bedste Træ
ning, og som Følge deraf det bedste 
Sammenspil. Lyngby havde nogenlunde 
Sammenspil, men der var for lidt Be
regning i Spillet, og der var alt for 
mange ubenyttede Chancer. Der var 
udmærkede Spark, men for faa af dem. 
Den enkelte Spiller manglede i høj Grad 
Hurtighed i at lægge Bolden død og kom
me til beregnet Spark. Kl. 5,40 lavede 
Carl Jensen det første Maal, hvilket gav 
Hørsholms Maalmand saa store Tanker 
om os, at han lagde sin Overfrakke. 
Andet Maal fik vi 5,50 ved Knud Seid
ler.

I anden Halvleg havde Hørsholm Med
vind, og Spillet var overvejende foran 
Lyngbys Maal. Man fik nu bekræftet, 
hvad man allerede havde set i første 
Halvleg, at Hørsholm havde den bedste 
Angrebsrække, medens vi havde det bed
ste Forsvar, og naar det Kl, 5,15 lykkedes 
Carl Jensen atter at sende Bolden i 
Maal, skyldtes dette udelukkende Hørs
holms famlende Forsvar. Af enkelte 
Spillere maa Gustav Frederiksen og Ver
ner Utzon nævnes for deres udmærkede 
Forsvar af vort Maal. Utzon spillede 
undertiden lidt for overlegent. Desuden 
lagde man Mærke til Erik Scherg, som 
spillede ypperligt og lavede alt, hvad vi 
havde af Opløb. 5,40 sluttede Kampen 
med Sejr for Lyngby; men det var ab
solut ikke nogen glimrende Sejr; thi 
man maa tage Hensyn til, at vi har 
meget større Udvalg af Spillere end 
Hørsholm. Det, der under hele Kam
pen glædede Tilskuerne mest, var den 
Ro og Orden, der herskede over begge 
Hold fra først til til sidst; kort sagt, 
hver Deltager opførte sig som Hæders- 
mænd. Dette beviser bedre end alt an
det, at Hørsholm og Lyngby staar ret 
højt i sportslig Henseende; thi al Sports 
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egentlige Maal er dobbelt. Sport skal 
tjene til at uddanne Legemet; men den 
største Opgave er at fremme Selvbeher
skelse, Snarraadighed og Diciplin.

M. B. 

vancekamp paa Bagsværd Kostskole. 
Resultat: Lyngby 45, Bagsværd 35.

Redaktionen var ikke til Stede, men 
efter Forlydende siges Spillet at have 
været interessant.

Pigernes Lanøboldkamp.
En Mærkedag i Skolens Historie var 

Torsdagen den 7. Oktober, thi da kæm
pede for første Gang de kvindelige 
Elever for deres Ære. Ved bestandig 
at se paa, at de mandlige afholdt Sports
kampe med Omegnens Skoler, vaagnede 
for kort Tid siden en Tanke hos Pi
gerne. De vilde nu ogsaa være med, 
og snart efter udfordrede vi Bagsværd 
Kostskole til en Langboldkamp.

Tidspunktet blev fastsat til Torsdag 
den 30. September, men — o Ve — 
det blev Regnvejr, og Kampen aflystes.

— Torsdag den 7. Oktober skulde 
det saa være Alvor, og Kl. 37s tog en 
talrig Tilskuerskare Opstilling paa Sports
pladsen i den Hensigt for første Gang 
at være Vidne til Fænomenet: En Pige- 
Langboldkamp.

Vi har ikke Spor Forstand paa Lang
bold, og der kan derfor ikke være Tale 
om udførligt at referere Spillet; vi maa 
nøjes med at sige, at vi syntes det var 
pænt, og saa for Resten opgive Resul
taterne. 1 første Halvleg vandt Bag- 
sværd’erne med 15 — 11, men i anden 
Halvleg tabte de med 8—26. Vore 
tolv Piger gik saaledes ud af Kampen 
som de sejrende med 37—23 Points.

Frk. Madsen motiverede efter Spillets 
Slutning et Hurra for Bagsværd.

Onsdag den 13. ds. udkæmpedes Re-

Køb hos de Handlende, der 
averterer i „Vort Blad“.

„Klubben“.
Lørdag den 23. Oktober begynder 

„Klubben“ sin Virksomhed med Kaj 
Hansen som Formand.

Nu, da Gymnasiet har et Elevantal 
paa tolv, maa der være Grund til at tro, 
at vi i Vinter kan faa Fart i Diskus
sionerne. Det er Meningen, at der 
hveranden Lørdag skal afholdes Møde i 
II G.s Klasseværelse, Den 23. ds., Kl. 
8 pre. indleder stud, theol. Helge 
Knudsen om Emnet: Hvad vi lærer af 
Krigen. I Følge Lovenes § 2 har 
Eleverne fra Real- og IIII Mellemskole
klasse ogsaa Adgang; det er at haabe, 
at disse vil gøre Brug af denne Ret. 
En Selvfølge er det naturligvis, at ingen 
Gymnasiast undlader at komme til 
Stede.

Tidligere Eiever vil det være en Glæde 
at se til disse Møder.
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„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 der: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonne ter i Lyngby: 43 „ „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „ „

Pokalkampen.
Følgende Forslag til Sportskampen, 

som denne Gang afholdes paa Nærum 
Kostskole, foreligger:

Lørdag den 23. ds.:
Fodboldkampen Lyngby—Nærum.

Mandag den 25. ds.:
Fodboldkampen Lyngby-Bagsværd.

Onsdag den 27. ds.: 
Den fri Idræt.

Fredag den 29. ds. :
Fodboldkampen Bagsværd-Nærum.

Fredag den 5. November-.
Gymnastik.

Klokkeslettene for de forskellige Dage 
vil blive bekendtgjort ved Opslag.

Træn paa Kraft! Ellers taber vi 
Pokalen.

Skolenyt m. m.

De fleste ældre Elever husker sikkert 
en ung Pige, der for et Par Aar siden 
forlod Skolen for at drage med sine 
Forældre til Holstebo.

Inger Martensen var hendes Navn. 
Med Vemod hører vi, at kun kort Tid 
skulde hun leve dér. Allerede medens 
Inger var her, plagedes hun af en Syg
dom, der stadig har fulgt hende, indtil 
hun for kort Tid siden bukkede under 
for den.

Da Inger drog bort herfra, mistede vi 
en flink og trofast Kammerat; ofte vil 
vi mindes hende og hendes friske, lyse 
Ungpigesind. Naar vi tænker paa hende, 
staar dette — bevidst eller ubevidst — 
for os, thi ikke mindst paa Grund heraf, 
havde Kammeraterne hende kær.

* # *

„Invalid“.
Det er strengt at blive Invalid — 

især paa Hjernen. Til Livets mest tra
giske Fænomener hører det at se disse 
Stakler, der bærer sig ad som normale 
og altid kommer galt af Sted. „Invalid“ 
har, saavidt jeg har kunnet faa oplyst, 
tidligere været Professor Labris Medar
bejder, men ogsaa der blev han kasseret 
paa Grund af manglende Hoved. Der
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Masser af stærke Drenge- og 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. Tlf. 17.

ifHÉViSIW
MF

Voksne og Børn.
Fru Ruth Preisler,

(3-aarig Elev af det kgl. Musikkonservatorium.)

er der ingen anden Udvej end at „Vort 
Blad maa skillinge sammen til en Lire
kasse til ham. Paa Forhaand beder vi 
indstændigt alle Skytter: Skyd ikke paa 
„Invaliden“, thi han gør, hvad han kan!

Helge Knudsen.
* * *

I sidste Numer havde Sætternissen 
desværre spillet os adskillige Streger, 
Det gik værst ud over Artiklen om 
Studenterstævnet. Vi forstaar ikke, hvor
for Nissen hader Helge Knudsen i den 
Grad, at han udelader hans Navn under 
Artiklen (skyldes det mon gammelt Nag?). 
Vor lille rødtoppede Uven er vist ikke 
Skandinavist, for han har lavet „Nordens 
andliga och kamratliga enhet“ om til 
„Nordens ändliga enhet“, idet han 
aabenbart troede; at ändlig betød, at 
dens Rolle var udspillet. Nissen tillader 
sig at mene, at H. K. er Demokrat, thi 
han retter udpræget demokratisk Sam
fund til udmærket demokratisk Samfund. 
For disse Streger og et Par andre (et 
glemt Citationstegn og et do. Komma), 
skal hans Høj(!)velbaarenhed faa en or
dentlig Dragt Prygl — hvis vi da faar 
fat paa ham.

Torsdag den 14. ds. blev hele Skolen 
klassevis fotograferet af Fotograf Türck.

« * *
Abonnenterne bedes tilstille Ekspedi

tøren Kontingentet for Oktober Kvartal.
* * *

„Vort Blad“ afholder i Aar mgen 
Amatørf otografikonkurrence. Red a kti-
onen mener nemlig ikke, at der til en 
saadan vil melde sig Deltagere nok. 
Der er adskillige Elever, der fotograferer, 
men Erfaringen har vist, at kun de 
færreste ønsker at konkurrere. Skulde 
imidlertid 6 Amatørfotografer blandt Sko
lens Elever melde sig til Bladet med 
Anmodning om at faa en Konkurrence 
som de tidligere i Stand, er det ikke 
usandsynligt, at Redaktionen forandrer 
Mening og starter en saadan.

Men heraf afhænger det altsaa. 
* * *

Skakklubben begynder om kort Tid 
sin Virksomhed. Tidspunktet vil nær
mere blive bekendtgjort.
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Klaverundervisning gives.
Edla Schwartz,

„Skovly“. Kongevejen.

Største og eleganteste Udvalg i

Kranse.
Oscar Hamann,

Hovedgaden 26. Telefon 179. Fotografisk Etablissement.
— Telt. 273. —

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
Tlf 362- anbefales. aarø.

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. Tit 175. CARL GODTFREDSEN.

J. Mehren, Frisøb & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.
Blomsterforretningen „FLORA“ har altid friske 
Blomster Og Kranse. Jernbanevej 1, Lyngby.

INGER DITLEVSEN,
Bogbinderi og Papirhandel samt Skolematerie’handel anbefales.

(Lige ved Siden af Realskolen.')

Tavler - Penalhuse - Salmebøger — Prospektkort - Lykønskningskort - Gravurekort 
Telegrammer - Telegrammapper - Prospektkort Album - Amatør-Album, 

Glansbilled-Album - Frimærke-Album - Frimærker - Samlermærke-Album, 
Æskepost - „Lommebog for Skoleelever“ !
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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, Dusin. Empire Kabinet, ma
4 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel, 

Fotografiske Artikler. 
Lyngby Hovedgade 40. Tlf. 55.

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
la ej £»9 l^d Ge]

H. Borchers, 
Blikkenslagermester. 

Hovedgaden 7, Lyngby. Telf. 141.
psn r^i ran

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Paa given Foranledning meddeles det, 
at jeg vedblivende fortsætter min Under
visning i Lyngby uforandret.

Ingeborg Ussin g-Scharff.

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

C. KLESTRUP. Urmager og fiuldsmed, Tell 881
Udgivet af Elever i „Lyngby højere Almenskole“. Redaktør: Poul C. J. Larsen.

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


