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Nr. 5. Fredag d. 5. November 1915. 4. Aarg.

Til Samlere!
Det hører ligesom til i en vis Alder 

af Menneskelivet, at Samlertrangen giver 
sig Udslag i de sælsomste Former. Jeg 
husker endnu en stor Dragkisteskuffe 
med forstenede Søpindsvin, store og 
smaa Konkylier, Vættelys, Søstjerner, 
mange mærkelige Stenarter, Koraller, 
kort sagt et Udvalg af disse Havets og 
Landjordens Seværdigheder, som en af 
mine Barndomskammerater havde gjort 
sig til Formaal at grundlægge et lille 
naturhistorisk Museum med. Han trak 
altid den Skuffe ud med en Mine, som 
han maa sætte op, der ved sig i Besid
delse af Verdens største Underværker. 
Det lille Museum blev i Dragkisten, og 
Ejermanden slog sig paa andre mere 
indbringende Samlinger, bl. a. samlede 
han paa pæne Eksaminer lige fra 4. 
Hovedklasseeksamen til juridisk Embeds
eksamen. Men en Ting skylder han 
disse gamle Stene og deres Familie, no
get som ingen Eksamen kunde give 
ham, nemlig en stærk Sans for Natu

rens hemmelige Rigdom, baade den, som 
ligger lige for Øjnene og den, som man 
skal lede efter.

Maaske er der mange paa vor Skole, 
som har Samlinger af en eller anden 
Slags der hjemme. Da saadanne Skat
te, enten det nu er Frimærker eller Bil-[ 
1er, Sommerfugle eller Planter, umulig 
kan fremvises for besøgende Tirsdag 
eller Fredag mellem 2—3, saa tillader 
jeg mig at opfordre alle saadanne Mu
seumsdirektører til her i Bladet at give 
os en Skildring af deres fornemste Ek
semplarer og fortælle os lidt om, hvor
dan de har faaet dem, hvor de er kom
met fra, og hvor der kan findes Mage 
til. Undertegnede udsætter en lille Præ
mie for den bedste og nøjagtigste Skil
dring af et saadant Eksemplar. Nu ven
ter jeg at se spaltelange Artikler i dette 
Blad om Naturens Vidundere, skrevet af 
Skolens store og smaa Samlere

/• H.
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Ungdom og Nationalitet.
Uden en eneste alvorlig Tanke lever 

Ungdommen, og navnlig Skoleung
dommen et Liv i Tomhed uden ædle 
Interesser, dens højeste Maal er Fjas 
og Pjank. Døgnet henleves til To
nerne af de sidste populære Melodier. 
Vi Danske egner os altfor meget til at 
være neutrale, selv naar der ikke er 
Krig, lade og pjattede, som det jo er 
vor Nationalkarakter.

De faa nationalt vaagne Mennesker, vi 
har herhjemme, kaldes af Mangel paa 
Forstaaelse for Fanatikere af visse Kred
se. „Hvad kan det nytte“, spørger 
disse; jo vist kan det nytte ; har Indivi
dualiteten ikke Lov til at gøre sig gæl
dende.

Har den enkelte ikke Ret til at nære 
Sympatier i den ene eller den anden 
Retning, fordi „der er Krig i Europa“! 
En sund national Folkestemning kan ab
solut ikke være neutralitetskrænkende. 
I denne Tid, hvor Ungdommen tit nok 
har faaet at vide, at det er den, der 
skal bære Danmark frem, forstaar jeg 
ikke, hvorfor de Unge ikke slutter sig 
til de nationale Foreninger, som vi jo 
ikke har Mangel paa, og naar Forenin
gen „Skamlingsstøtten“ derfor om kort 
Tid indbyder til et stort nationalt Møde, 
haaber jeg, at en stor Del af de Unge 
giver Møde, thi dér bliver der Lejlig
hed til at faa aabnet Øjnene.

„Danmarks Fremtid, Danmarks Ære“, 
„Det jert Dagværk nu skal være“.

Bernhard Damm.

Sportskampen.
3die Kamp om Vandrepokalen.

Fodboldkampen Nærum—Lyngby.
(1 — 0) (0 — 1), Omkamp (0—2).

Lørdag d. 23. Oktbr. aabnedes Sports
stævnet mellem Nærum, Bagsværd og 
Lyngby Skoler med en Fodboldkamp 
mellem Nærum og Lyngby. Det var 
en ret spændende Kamp, og det, at 
Holdene var omtrent jævnbyrdige, be
varede Interessen for Kampen fra først 
til sidst. Hvad der selvfølgelig gjorde 
Kampen yderligere spændende, var Be
vidstheden om, at den var en Del af 
Stævnet, hvor der kæmpedes baade for 
Skolens Ære og for Sølvpokalen.

Vi kæmpede med følgende Hold:
Angrebsrækken: Poul Rosted, Carl 

Jensen, Knud Seidler, Jacob Hansen og 
Thorkil Knudsen. Første Forsvarsrække : 
Hacourt Dibbern, Poul Rasmussen og 
Sofus Olsen, Anden Forsvarsrække : 
Henry Christiansen og Gustav Frederik
sen. Maalmand : Verner Utzon.

De fleste af Lyngbys Spillere tog Sa
gen temmelig ligegyldigt til at begynde 
med, idet de ikke ihukom det gamle Ord, 
at man aldrig maa undervurdere sin Mod
stander. Følgen blev da ogsaa, at efter 
ca. 20 Min. Kamp flængedes Luften af 
vilde Sejrshyl ; det var Nærum, der la
vede Maal. Vore Spillere tog sig nu 
betydeligt sammen, men Spillet kunde 
endnu ikke kaldes godt. Ca. 15 Minut
ter efter, at første Maal var lavet, fik vi 
vort første Maal ; det var Seidler, der 
var saa heldig; thi Held var det og 
ikke Seidlers sædvanlige Dygtighed, han 
betænkte sig nemlig alt for længe, før 
han skød. Nu spilledes der endnu iv
rigere fra Nærums Side, og der spille
des godt, men alle deres Angreb prel
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lede af mod vort Forsvar. Det blev 
efterhaanden klart for enhver, at Holdene 
kunde holde hinanden Stangen, og at 
der vist ikke vilde blive lavet mere. 
En Hund, der pludselig viste sig blandt 
Tilskuerne, oversaa ved første Øjekast 
Situationen og fik samme Opfattelse af 

langt, nemlig helt op til Nærum By. 
Efter at en anden Bold var bragt til 
Veje, fortsatte man Kampen. — Hun
den, der havde ønsket Kampen standset, 
var en Buldog, og har man en Gang 
set en saadan Hund i Ansigtet, er man 
klar over, at den er Hund for at udføre

Vandrepokalen — Sportskampens Løn.

Sagen. Den tog nu en rask Beslutning, 
sprang ind paa Pladsen, og trods ivrig 
Protest baade fra Spillernes og Dom
merens Side, greb den Bolden og lave
de i dobbelt Forstand sikkert det smuk
keste Opløb, der til Dato er set paa 
Nærum Sportsplads. Den førte Bolden 
nydeligt; men den førte den temmeligt 

den Beslutning, den har taget, hvad 
enten det saa gælder ens Benklæder 
eller en Fodbold. Derfor blev man hel
ler ikke forbavset, da man saa den 
komme igen. Nu var der imidlertid en 
sort Køter, der gik og fuskede inde paa 
Pladsen. Rasende over at blive plagie
ret fo’r den i Hovedet paa Køteren, og 
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da den tilmed gik til Haandgribeligheder 
over for Dommeren (den bed ham i 
Haanden), blev den smidt ud af Pladsen. 
Kampen sluttede nu kort efter uafgjort 
(altsaa Boldkampen) med 1 Maal mod 1. 
Ved den paafølgende Omkamp lykkedes 
det os at lave 2 Maal. Det var ikke, 
fordi vi spillede stort bedre end tidligere, 
men fordi vore Modstandere blev trætte. 
Saaledes kunde da Stævnets første Kamp 
slutte med en Sejr for Lyngby.

AL B.

Fodboldkampen Bagsværd—Lyngby. 
(0—3) (1—3).

Boldkampen mellem Lyngby og Bags
værd, der afholdtes Mandag d. 25. Oktbr., 
var ikke uær saa interessant som deri fore- 
gaaende ; thi i Løbet af godt 20 Min. 
fastslog Lyngbys Spillere deres Over
legenhed saa tydeligt, at Spændingen for
svandt. Vi spillede med omtrent samme 
Hold som før, kun var Erik Scherg og 
Poul Larsen sat ind i Stedet for Poul Ro
sted ogHacourt Dibbern. Ved denne Kamp 
gjorde hver af vore Spillere sit bedste, 
og Lønnen udeblev heller ikke, vi vandt 
med 6 Maal mod 1. Jubelen over Sejren 
var stor; bag efter var alle vore Spillere 
samlede til Kaffe. Her blev udbragt et 
Leve for „Lyngby højere Almenskole“ 
med Ønsket om, at den altid maatte 
have Elever, der saavel i Skolestuen som 
paa Sportspladsen kunde kæmpe for 
dens Ære. M. B.

Onsdag d. 27. Oktober fandt 
den fri Idræt

Sted, og Kl. l1^ begyndte man med 
Stafetløb.

Der var anskaffet en Stafet til hvert 
Hold, og det er Meningen, at denne 
skal forsynes med en Sølvplade, hver 
Gang Holdet vinder et Løb.

Deltågerne startede samtidig. 1 første 
Løb blev Lyngby Nr. 1 og Bagsværd 

Nr. 2. Vort Hold bestod af: Gustav 
Frederiksen, Thorkil Knudsen, Knud 
Seidler og Poul Pasmussen. Med stort 
Forspring bragte Thorkil Knudsen Sta
fetten til Maalet; en Sølvplade er da 
Holdets Pris.

Stafetløbet med Deltagere under 14 
Aar var mere spændende end det første. 
1 Sekund før os naaede Nærum Maalet 
og blev saaledes Sejrherre. Vort Hold, 
der absolut fortjener at nævnes, var 
sammensat af : Hacourt Dibbern, Hol
ger Larsen, Orla Petersen og Axel 
Schou.

Tovtrækning.
I. Bagsværds store Elever var uover

vindelige ; de sejrede let baade over 
Lyngby og Nærum. Lyngby sejrede 
dog over Nærum og blev altsaa Nr. 2.

II. Nærums lille Hold var i denne Om
gang det sejrende. Lyngby vandt over 
Bagsværd og var atter Nr. 2.

Trespring.
Skønt vi, da Trespringet skulde be

gynde, kun havde tre Deltagere til det 
store Hold og med Møje og Besvær fik 
det fuldtalligt, blev vi ikke desto mindre 
Nr. 1 ; Bagsværd Nr. 2.

Vort Hold og dets Spring:
Gustav Frederiksen 10,05.
Johannes Klausen 8,38.
Thorkil Knudsen 10,20.
Poul Larsen 9,22.
Knud Seidler 10,55.

Bagsværds længste Spring blev 10,70 
m (Aage Rasmussen), Nærums 9,75 m 
(Kai Esmann).

Derefter Trespring for Hold med 
Deltagere under 14 Aar.

Resultat: Bagsværd Nr. 1, Nærum 
Nr. 2 og Lyngby Nr. 3.

Længste Spring henholdsvis 8,75, 8,60 
og 8,43 m. L—n.
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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.

Rafn’s Skotøjsmagasin.
Lyngby og Omegns største. Tlf. 17.

imiiniirS
eneste Smule Variation paa Dansen den 
hele Aften, det er det samme om og 
om igen. Selv om man danser „aved 
om“ eller „mod Takten“, saa er dog 
Trinene stadig de samme. — Saa er det 
tilmed ligegyldigt, hvad Musik, der er 
til disse Danse. Man danser jo det 
samme til alle Melodier, man gaar lige 
hurtig, enten der spilles en Galop eller 
en sagte Vals.

Nej, lad os komme tilbage til de gode, 
smukke, gamle Danse, Menuet, Mazurka 
o. 1., og saa slutte et Bal med en fej
ende „Forgangen Nat“.

Om jeg selv er ivrig til at danse „mo
derne“? spørger nu Læseren sikkert. 
„Aah nej“, lyder mit Svar; „dels synes 
jeg ikke det er smukt, dels heller ikke 
morsomt. Lidt danser jeg jo, men hel
lere dansede jeg Tyrolervals, Hopsa o. 
s. V.“ I Øjeblikket lader det sig jo ikke 
udføre at opføre en Galop i en Sal, hvor 
andre danser; man vilde vist have det 
Uheld at vælte mangt et sindigt spadse
rende Par.

Men snart, naar Damerne faar Kreno- 
line paa, kommer der mere Fart i Dan
sen, mere Skønhed, flere bløde og 

smukke Bevægelser, kort sagt mere 
Elegance over et Bal end der er nu.

„Filosof.“

Skakklubben afholder ikke Møde først
kommende Lørdag. Næste Skakaften: 
Lørdag den 20. ds. Kl. 8.

* **
Diskussionsklubben afholder Møde 

Lørdag d. 13. ds. Kl. 8.
* **

Vi meddeler — med Graad — at 
Hr. Bull i Morgen forlader Skolen, ef
ter siden Skoleaarets Begyndelse at have 
vikarieret for Hr. Max Müller, som nu 
har aftjent sin Værnepligt og atter ven
der tilbage.

Ved Afskeden takker „Vort Blad“ især 
Hr. Bull for den Hjælp, han velvilligt 
har ydet Redaktionen, ved i den sidste 
Tid at have refereret flere Fodboldkampe.

Red.
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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. Jensen: Bags værd vej 24, Lyngby.

Abonnement :
Skoleabonne iter: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonnenter i Lyngby: 4) „ „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „

Fodboldkampen Bagsværd—Nærum.
Kampen mellem Bagsværd og Nærum 

.gav det Resultat, at Nærum vandt med 
5—2. Det svarede ret godt til, hvad 
man maatte vente efter de foregaaende 
to Fodboldkampe. Og man maa ind
rømme de forholdsvis smaa Nærumspil- 
lere, at de fortjente deres Sejr; deres 
Sammenspil var godt, og næste Aar, 
naar de er groet 11 Tommer (én Tomme 
hver), tænker de nok paa at løbe med 
vores Sølvtøj, hvis de ikke allerede gør 
det denne Gang.

præsens.

Pointsantallet indtil Dato:
Bagsværd, Lyngby og Nærum:

Før Fodboldk. Begyndelse 10 10 10 
Fodboldk. Lyngby-Nærum 0 10 0

do. Bagsværd—Lyngby 0 10 0
Stafetløb (store Hold) -6 9 3

do. (lille Hold) 3 6 9
Tovtrækning (store Hold) 9 6 3

do. (lille Hold) 3 6 9
Trespring (store Hold) 6 9 3

do. (lille Hold) 9 3 6
Fodboldk. Bagsværd-Nærum 0 0 10

ialt henholdsvis 46 69 53
« *

Af det opnaaede Pointsantal kan man 
drage de nødvendige Slutninger om Re
sultatet af denne Sportskamp.

Saafremt vi blot bliver Nr. 2 i Gym
nastik, hvad man sikkert kan have Lov 
til at tro, har vi for tredie Gang med 
Sejr bragt Pokalen hjem.

Men foreløbig afhænger alt af Gym
nastikken, der afholdes Fredag den 5. 
November. P. L.

Mere om Dansen.
I forrige Nr. af „V. B.“ skrev Hr. Helge 

Knudsen en udmærket Artikel om Dans.
Hr. Knudsen er, saa vidt det da 

fremgaar af Artiklen, ingen meget ivrig 
Danser, saa set med hans Øjne bliver 
den moderne Dans, ganske naturlig 
endnu mere uestetisk, end den i For
vejen er, for uskøn er den i allerhøjeste 
Grad, selv set med en Dansers Øjne. 
Naar den ikke er smuk, maa den vel 
have andre gode Sider, fristes man til 
at tro. Den er maaske let at lære. 
Aah jo, man behøver ikke at have gaaet 
til Danseøvelse hos Frk. Poul Petersen, 
for at danse saaledes. Men dermed hø
rer egentlig ogsaa alle dens gode Sider 
op. Ganske vist hører man meget ofte 
en Bemærkning som: „Aah, det er saa 
dejlig at danse (!) saadan, for man bli
ver aldrig træt; man kan saamænd godt 
danse flere Nætter i Træk, paa denne 
Maade“. MenSandhedener i Virkelighe
den en ganske anden. Hele den Stil
ling man maa indtage under denne 
moderne Dans, er saa unaturlig, baade 
Benenes og Kroppens, at alene det vir
ker trættende. Men ikke nok hermed; 
man bliver ogsaa aandelig træt af at 
danse, eller rettere gaa moderne. Man 
bliver aandelig træt, fordi der ikke er en
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Kntad
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, Ke
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

M Johansen.
e^i SEI [»] 1^3 [3 el [t^31

H. Borchers,
Blikkenslagermester.

Hovedgaden 7, Lyngby. Telf. 141.
SO [SI ESES ISO fej

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaffe
anbefales.

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

Christian F. Kehlet
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, viiu s mm

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

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

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanev;j 25, Lyngby.
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Klaverundervisning gives.
Edla Schwartz,

„Skovly“. Kongevejen.
. ......... .
Største og eleganteste Udvalg i

Kranse.
Oscar Hamann,

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

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
71 f 362■ anbefales. al aar^

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. TIL 175. CARL QODTFREDSEN.

J. Frisøp & Barbersalon, Jernbanevej 6, Lyngby.
Blomsterforretningen „FLORÄ“ har altid friske 
Blomster Og Kranse.Jernbanevej 1, Lyngby.

INGER DITLEVSEN,
Bogbinderi og Papirhandei samt Skoiematerie’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“ !


