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Nr. 6. Torsdag d. 25. November 1915. 4. Aarg.

Sportskampens sidste Dag.
Torsdag den 5. November, dette Stæv

nes sidste Dag, var mange taget til 
Nærum for at være til Stede ved Gym
nastikken, som man i Forvejen vidste 
vilde blive det afgørende Punkt. Vi 
havde paa Forhaand den Trøst, at vi 
blot behøvede at blive Nr. 2 for at op- 
naa det største Antal Points, og des
uden stolede vi paa, at den Kraft hvor
med vi to Gange tidligere stolt havde 
sejret, heller ikke vilde svigte os i den
ne Kamp.

Og det viste sig, at vort Haab om 
Resultatet ikke blev til Skamme; thi 
tredie Gang hævdede vi Førstepladsen i 
Gymnastik. Nærum blev Nr. 2 og Bags
værd Nr. 3. De opnaaede Points ved 
Bedømmelsen udgjorde henholdsvis: 447, 
400 og 322. Dommerne var ligesom ved 
de tidligere Sportskampe Gymnastiklæ
rerne Ahlkcer og Herlach.

Dei endelige Resultat blev altsaa for 
Lyngby 99, for Nærum 73 og for Bag
sværd 56 Points. Med andre Ord : 

Lyngby havde atter vundet Pokalen.
Efter Opvisningen samledes Stævnets 

Deltagere og blev trakteret med The og 
Kager.

Skolebestyrer Thornberg tog, da Dom
merne havde bekendtgjort Resultatet af 
Gymnastikken, Ordet og talte om Stæv
net. Han haabede ikke, at Lyngby ved 
næste Kamp skal besværes med igen at 
tage Pokalen hjem ; men at denne Gang 
maatte være den sidste, dette skete.

Med Ønsket om, at Pokalen maatte 
blive en Vandrepokal, overrakte Hr. 
Thornberg den til Skolebestyrer Thyssen, 
og udbragte samtidig et Leve for „Lyng
by højere Almenskole“. Hr. Thyssen 
takkede, idet h^n ligeledes udtalte det 
samme Ønske om Pokalen. Den over= 
raktes til Oustav Frederiksen, som mod
tog den paa Elevernes Vegne. Endelig 
motiveredes et Leve for Nærums Gæst
frihed, hvorefter Hr. Thyssen takkede 
Dommerne, der tre Gange velvilligt 
havde forestaaet Bedømmelsen, og ind
bød til næste Stævne, som afholdes i 
Oktober 1916 paa „Lyngby højere Al
menskole“. P. C. /. L.
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„Klubben“s Møde
Og

Generalforsamling
den 13. ds.

Hr. stud, theol. Helge Knudsen ind
ledede om følgende Emne: „Danmark 
under Verdenskrigen med Hensyn til Mo
ral, Forsvar og Skandinavisme“. Efter at 
Indlederen havde talt en halv Time,begynd
te Diskussionen, der varede til ca. 9lj3. 
Derefter tog man fat paa Grundlovsæn
dringerne. Som ses af nedenstaaende 
blev §§ 3, 4 og 11 forandret.

* «

Love for „Klubben“.
(Vedtaget d. 13. November 1915.)

§ 1.
Navn : „Klubben“.

§ 2.
Formaal ; At afholde Diskussions- og 

andre Møder.
§ 3.

a) Medlemmer. Enhver tidligere Elev 
og nuværende fra IV. Ml. og opefter 
kan være Medlem.

b) Dirigenten har Bemyndigelse til 
at bortvise et Medlem, naar vedkom
mende opfører sig upassende.

§ 4.
Bestyrelsen bestaar af 3 Elever; den 

har Ansvaret for, at der ved hvert Møde 
er en Indleder; den har tillige Ansvaret 
for, at der føres en Forhandlingsprotokol.

§ 5.
Møderne afholdes saavidt muligt hver- 

anden Lørdag i Tiden —1/4.

§ 6.
Emnet skal bekendtgøres mindst 3 

Dage før Mødet.

§ 7.
Ikke-Medlemmer, der kan antages at 

have Interesse for paagældende Emne, 
kan til ethvert Møde indbydes af Besty
relsen.

§ 8.
Dirigenten vælges ved Begyndelsen 

af hvert Møde.
§ 9.

Eventuelle Forslag maa indgives til 
Bestyrelsen mindst 3 Dage før Mødet.

§ 10.
En „Kritik og Klageprotokol“ tillige 

med Pen og Blæk, skal findes ved hvert 
Møde, ligesom den skal være fremlagt 
hos Formanden til enhver anden Tid.

§ 11.
a) Aarsbidraget er 25 Øre, som ind

kræves i Begyndelsen af Saisonen.
b) Hvis et Medlem ikke har betalt 

sit Kontingent inden to Maaneder fra 
den Dag første Møde holdes, udelukkes 
han fra „Klubben“, indtil han har be
talt sin skyldige Gæld.

§ 12.
Forandringer i Lovene kan kun ske, 

naar 2/3 af de mødte Medlemmer stem
mer derfor.

Lokalpatriotisme.
Hvad er Lokalpatriotisme ? Ja, det 

er vist de fleste her ved Skolen ube
kendt. Skulde man oversætte, vilde det 
vel nærmest have følgende Betydning : 
Begejstring og Villighed til Opofrelse 
for de lokale Forhold. Da Læserne 
sikkert allerede nu har gættet, hvad jeg 
sigter til, kan jeg vel lige saa godt sige 
det rent ud : Forholdene her ved Skolen.

Mange, ak altfor mange, viser en 
sørgelig Ligegyldighed, naar det gælder 
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om at hævde Skolens Plads i sportslig 
Henseende. Man skulde egentlig tro, 
det var umuligt. For det første, fordi 
Sport i sig selv er morsom og udvik
lende ; for det andet, fordi det vidner 
om liden Pligtfølelse, hvad der absolut 
maa være en Skam for Skolen. Som 
Bevis for, hvad jeg her har vovet at 
paastaa, behøver jeg kun at pege paa 
Fodboldkampen Hørsholm—Lyngby. Vi 
kunde have haft et meget stærkere Hold 
i Ilden, hvis blot nogle ugidelige Fyre 
vilde have givet Møde ; men det gad 
de imidlertid ikke. Hvad gjorde de saa? 
De fandt paa Udflugter ! En havde 
daarlig Fod (hvad der dog ikke gene
rede ham mere, end at han kunde ren
de omkring og lave Halløj, naar han 
troede sig ubemærket), en anden havde 
travlt med Lektier (skønt han var blevet 
fritaget for Størstedelen af Arbejdet til 
næste Dag) og saaledes videre i det 
uendelige. Det er utroligt, saa opfind
som man kan være, naar det gælder 
ens egen Magelighed. Resultatet heraf 
blev, at vi maatte tage begge vore Re
server samt én, der var. kommet med 
som Tilskuer, med paa Holdet. Det her 
nævnte er kun et enkelt Tilfælde blandt 
mange. Selvfølgelig findes der hæder
lige Undtagelser, men de er rigtignok i 
Minoritet.

Nej Kammerater! Saaledes bør det 
ikke være. Det kan I ikke være bekendt, 
hverken overfor Skolen, som I skyl
der meget, langt mere end I tror, eller 
overfor de Lærere, som velvilligst arran
gerer Sportskampe for os Elevers Skyld, 
eller sidst, men ikke mindst, overfor 
Jeres Kammerater, der gør sig Umage 
for at faa noget ud af det, men hvis 
Anstrengelser i mange Tilfælde er spildt, 
takket være Jer. Er det Kammeratskab? 
Nej, fy! Jeg vilde skamme mig som 
en Hund, hvis jeg var i Jeres Sted.

Vilde blot alle vise Iver og Interesse, 
kunde vi sagtens faa saa meget ud af 
vort Sport, at vi kunde klare os over 
for vore Konkurrenter og Medbejlere.

—V—n.

Vi har modtaget følgende:

Klubbens første Møde.
Første Møde i Skoleaaret 1915-—16 

afholdtes Lørdag den 30. Oktober i II. 
G. Emne: Hvad vi lærer af Krigen. 
Indleder; Hr. stud, theol. Helge Knud
sen.

Da man ved 8-Tiden traadte ind i 
Værelset, fik man straks et mærkeligt 
Indtryk af Situationen — Værelset var 
koldt. Det er en stor Fejl af Bestyrel
sen, naar den har lovet at opvarme 
Lokalet. Endvidere savnedes Forman
den, Kaj Alex Hansen, hvilket var højst 
beklageligt; han kunde desværre ikke 
komme, sagdes der, paa Grund af Fød
selsdag — eller hvad det nu var.

Til Dirigent valgtes Carl P. Nielsen, 
der troligt sad i 2'/4 Time og kimede 
ustandseligt med en Klokke. Klokken 
godt 8 begyndte Helge Knudsen sit godt 
gennemarbejdede og tydelige Foredrag, 
som med adskillige Afbrydelser varede 
omtrent tre Kvarter. Afbrydelserne be
stod i, at der bestandig fra Kl. 8 og i 
den nærmest paafølgende halvanden 
Time kom flere Medlemmer drattende 
ind. Dette er ret uheldigt; man bør 
komme til fastsat Tid eller ogsaa blive 
borte.

Endvidere fremkom der under Fore
draget for mange Bemærkninger, der 
ikke var begrundet. Saadanne maa for
styrre den talende i overordentlig Grad, 
og Helge Knudsen blev ogsaa tilsidst 
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irriteret deraf, hvilket han havde sin 
gode Grund til. Særlig gjorde Asgeir 
Gudmundsson sig bemærket ved sine 
ret flove Bemærkninger, som der allige
vel blev lét af. I det hele taget kunde alle 
disse Forstyrrelser roligt være gemt til 
en anden Lejlighed.

Efter Indledningen fulgte en temmelig 
kort Diskussion mellem Asgeir Gud
mundsson, Carl Herdahl og Indlederen, 
og da den var sluttet, trak de gamle 
Elever sig tilbage. Endnu fortsattes Dis
kussionen i omtrent en Time. De der 
nu mest førte Ordet, var Poul Larsen, 
Frode Nygart og Verner Utzon; desuden 
florerede de private Samtaler overalt. 
Der blev sagt en hel Del godt og sandt 
den Aften, men virkelig ogsaa en 
Mængde meningsløst Vaas. — Pludselig 
saas et Par yngre Elever, som iflg. Lo
vene aldeles ikke har Adgang; men de 
tabte snart Interessen og forsvandt. Kl. 
9l/2 kom Svend Klausen brasende ind, 
og der begyndte nu en livlig Diskussion, 
hvis Emne mest var Miss Cavell. Na
poleon I og 1807 var ogsaa Stof til en 
god Samtale, og det hjalp aldeles ikke, 
at den flinke Carl Jensen stadig oplyste 
om, at dette slet ikke berørte Emnet.

I „Vort Blad“s første Nummer stod 
dets Motto : „at gavne og fornøje, hav 
stedse det for Øje“. Har „V. B.“ holdt 
dette sit saa gyldne Løfte? — Nej ! Hvorfor 
spørger man? Fordi Skolens Elever ikke 
viser det tilstrækkelig Interesse. I maa 
vide, det er ikke Meningen, at Redaktø

Klokken lidt over 10 forlod man Lo
kalet med et unægtelig meget blandet 
Indtryk af første Diskussionsmøde i 
Skoleaaret 1915—16. —x.

En Opfordring. 

ren og hans Stab (der saavidt mig be
kendt kun bestaar af ét Medlem) skal 
skrive Bladet. Nej ! Bladet er Elever
nes Blad, og de bør derfor støtte det. 
Siden Nr. 12, 2. Aarg. har Redaktionen 
ikke modtaget noget Bidrag fra Mellem
klasserne, vel sagtens af den Grund, at 
Eleverne er bange for at se deres egne 
Ord paa Tryk. Det maa I aldeles ikke 
være, — husk paa, at hvis Bladet ikke 
altid er lige fornøjeligt, er det til Dels 
Jeres egen Skyld.

En Ældre.
* * *

Siden Nr. 6 3die Aarg. har Redak
tionen ikke modtaget nogen Artikel fra 
Elever i Mellemskolen. Det er altsaa 
fejlagtig, naar Indsenderen angiver Tids
punktet: Nr. 12 2den Aarg. Al Opfor
dring til disse Elever saavel som til 
Realisterne har vi for længst opgivet 
som frugtesløs. Værre er det naturlig
vis, at saa mange i Gymnasiet svigter 
deres Blad ved ikke at støtte det med 
Artikler. Red.

Hvad er en stud, art?
En stud. art. er en eksamenslæsende 

Ungersvend, der skal op til Artium. 
Bleg, oversaaet med Filipenser, forlæst 
og krumrygget tilbringer han hele Da
gen indespærret i Familiens mest afsi
des liggende Gemak. Der tysses med 
Ihærdighed paa de yngre Søskende, 
som i manglende Forstaaelse af store 
Broders nervøse Tilstand slaas, knalder 
med Dørene eller laver anden Uro, der 
kun irriterer den læsende endnu mere. 
Ved Bordet fedes der efter Evne paa 
ham, men han viser sig fuldkommen 
udeltagende for de mest fremragende 
Lækkerier, som derfor alle gaar i hans
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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: Bagsværdvej 24 Lyngby.

Abonnement :
Skoleabonne 4er: 35 Øre pr. Kvartal.
Abonne-ter i Lyngby: 49 , „
Udenbys-Abonnenter: 50 „ „

Søskendes Maver til stor Sorg for For
ældrene. En Gang om Dagen jages 
han ud paa et mindre Trip, hvor han 
repeterer sin Verdenshistories Aarstal 
eller sine matematiske Formler, thi kan 
han ikke dem, er den eneste Trøst — 
at gaa „rabundus".

En stud, snart.

Generalforsamlingen.
For at faa ændret Lovene saaledes, 

at kun Elver i IV. ML, Realklassen og 
Gymnasiet faar Adgang til Møderne, 
havde 2/3 af Medlemmerne indgivet Be
gæring til Bestyrelsen om at indkalde til 
en ekstraordinær Generalforsamling Lør
dag den 13. ds.

Man (d. v. s. dem, der indgav Be
gæringen) mente nemlig, at en saadan 
Ændring, der vilde udelukke de gamle 
Elever, var den eneste Mulighed for at 
omdanne „Klubben“ til det, den burde 
være: en Diskussionsklub for Skolens 
nuværende Elever. Hidtil har det mod
satte været Tilfældet — de tidligere har 
ført an.

Naar disse er til Stede, tager næsten 
ingen af Skolens nuværende Elever Or
det, fordi de mener overhovedet ikke at 
kunne diskutere med de ældre, som for 
det meste er langt mere inde i Emnet 
end de. Følgen heraf bliver, at de æl
dre udelukkende fører Diskussionen. 
Men det har vist sig, at en Diskussions
aften forløb udmærket, naar man mang
lede (!) de gamle Elever.

Hvad er saa mere naturligt, end at 
man udelukker dem af „Klubben“, som 
dog, naar alt kommer til alt, skal være 
en Diskussionsklub for Skolens nuvæ
rende Elever?

Formaalet med den ekstraordinære 
Generalforsamling var altsaa, at foran
dre Lovens § 2, som lød : Enhver tid
ligere Elev og nuværende fra IV. Ml. 
og opefter kan være Medlem, til: Enhver 
Elev i IV. ML, Realklassen og Gymnasiet 
kan være Medlem.

Tidspunktet oprandt, da Afgørelsen 
skulde finde Sted. Der var imidlertid 
ikke mødt Elever nok, som stemte for 
Forandringen, og Resultatet blev derfor 
ikke som ventet. Paragraffen blev for
forandret; men de gamle Elever ved
bliver at være Medlemmer.

Bestyrelsen blev fuldtallig; den bestaar 
af : Kaj Alex. Hansen (Formand), Tho
mas Franks og Vagn Aage Bendix- 
Nielsen. — Lovene findes aftrykt anden
steds i Bladet.

For at komme til Klarhed over, hvem 
der virkelig er Medlemmer, bestemtes 
det, at man skulde tegne sig hos Be
styrelsen.

Men nu viser det sig, at meget faa 
af Skolens nuværende Elever har ind
meldt sig i „Klubben“, efter at Lovene 
er blevet forandret. Det forlyder, at 
Bestyrelsen atter vil indkalde til en ny 
Generalforsamling. P. L.
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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.

IMerviSDioj Voksne og Børn.
Fru Ruth Preisler,

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

„Klubben“.
Fra flere Sider er det kommet mig for 

Øre, at Bestyrelsen for „Klubben“ allerede 
er ved at tabe Modet, og har i Sinde at 
indkalde til en ny Generalforsamling for 
helt at ophæve „Klubben“. Grunden 
hertil er, siger Formanden, at Eleverne 
nægter at melde sig ind paa ny, og at 
det er umuligt for ham at faa nogen 
til at indlede.

De gamle Medlemmer nægter at mel
de sig ind. Hvorfor? vil man uvilkaar- 
ligt spørge. Har vi ikke lige haft Ge
neralforsamling, og er Lovene ikke 
blevet revideret paa Medlemmernes eget 
Forlangende? Jo, .altsaa Grunden er 
en anden — men hvilken?

Maaske er flere af Eleverne ikke ble
vet fuldstændig tilfredsstillet ved Gene
ralforsamlingen (vi har jo heldigvis ikke 
alle samme Mening); men jeg synes 
ikke, de af den Grund kan handle, som 
de gør, og undlade at støtte en saa 
gammel Institution ved vor Skole som 
„Klubben“.

Forhaabentlig faar vi i en nær Frem
tid den virkelige Grund at vide.

Dernæst kan Formanden ingen Ind
leder faa. Før Generalforsamlingen for
talte man mig, at „Klubben“ havde 
Indledere lige til Jul. Har Formanden 
henvendt sig til dem — eller er ogsaa 
de med i Komplottet mod „Klubben“.

Kan Formanden ikke skaffe Indledere 
fra Eleverne i selve Skolen (hvad det 
jo lader til), saa kan der, som tidligere 
Aar, sikkert skaffes en Indleder uden
for Skolen.

Men skulde alligevel alt slaa Fejl, saa 
vil jeg allerunderdanigst henvise For
manden til § 2 i Lovene: Formaalet 
er, at holde Diskussions- og andre Møder.

Mine sidste Ord er en Appel til Ele
verne om at melde sig ind, og til Be
styrelsen om ikke at tabe Modet.

K. O. V. S.

Køb hos de Handlende, der 
averterer i „Vort Blad“.
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Klaverundervisning gives.
Ed I a Schwartz,

„Skov lyu. Kongevejen.

Største og eleganteste Udvalg i

Kranse.
Oscar Hamann,

Hovedgaden 26. Teleion 179. Fotografisk Etablissement.
— 1 elf. 273. —

Kaffehandelen „Kronen“, Hovedgaden
ru 362. anbefales. m. 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. Hilkbrandt,

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

Husk Patentgasapparat Nr. 6,
faas Jernbanevej 10, Tit 175.__________ CARL GODTFREDSEN.

J. Mehren, Frisør= & 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, Frederiksberggada 34, Dusin. Empire Kabinet, mat.
4 Kr. pr. Dusin. — Aaben Søndage og Hverdage fra 9—7.

Lyngby Farve-, 
Tapet- & Materialhandel Å|s. 
Fotografiske Artikler. 

Lyngby Hovedgade 32.
(overfor Kirken.)

Køb deres Varer hos

Carl Johansen.
Sel 1^3 ESI 1x23 Ed 

H. Borchers, 
Blikkenslagermester.

Hovedgaden 7, Lyngby. Telf. 141.

Vor anerkendte ekstrafine

Java=Kaff e
anbefales.

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

Christian F. Kehlet 
anbefaler sig med 

hjemmelavet Konfekt 
Hovedgaden 43.

Klaverundervisning.
Ingeborg Ussing-Scharff, vi i

Sæbe- & Parfumeforretningen Hovedgaden 7.
Festgaver købes hos

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

Trykt i Nordre Birks Bogtrykkeri, Jernbanevej 25, Lyngby.


