Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

MEDLEMSBLAD

NR. 9.

1. AUGUST 1906.

Skolelivet i 8Oerne.
—o—
Kære Redaktør!
Du nienor. al nogle Erindringer fra
en svunden Tid vil interessere dine
Læsere.
Jeg skal forsøge, saa godt det cr mig
muligt, al imødekomme dil Ønske og
fordelle lidi om Skolelivel i Firserne.
Vor daværende Inspektør, Claudius
Jensen, var en stræng Mand, der vel
forstod al sætte sig i Respekt, hos
Drengene. men som savnede den uuva*rende Inspektørs Evner som Skole
mand. Era sil Sovekammer ringede
hun os Drenge op Kl. S om Morgenen
til Dagens Arbejde: del kumte dog
hænde, al vi maalle vente ikke saa lidi
over denne Tid; saa maalle Lanerne
lage Aflære ved enten selv al kalde os
op eller vække Inspektøren, hvorefter
vi saa Rullegardinet lelles og en Arm
i Skjorteærme strakt ud af del paa

1. AARG.

Klem uåbnede Vindu med den frygtede
Klokke, der lik al anden Larm og Sløj
I il al forsvinde.
Vi Hk da. anbragt os i 2 Klasseværel
ser, hvori den daglige l'ndervisning
foregik, 2 Aargango i samme Stue. Del
maa have kostet Lærerne el utroligt
Slid, med saa usammensat en Flok al
faa Gang i Undervisningen. Men for
saa interesserede Lærere som Heering,
Jacobsen og* Trier gik del som en
Leg. tilsyneladende da. Disse tre Fixsljerner trak et La's, som faa rigtig
kan-gøre sig klar!, bistaael af en Skare
Planeter, som Irods deres underord
nede Rang dog kunde lyse stærkt og
smukt. Hvem al' de gamle husker ikke
Viggo Trier, Wille, der nu er gaact
ud til det fjærno Indien som Forkjem
per for Frelsens Ilærs Liere, Maline
sen, der blev Adjunkt i Sorø, og lidt
senere Jonathan Lange. Saugmann.
Fibiger o. s. y. — alle Ma-nd med Dyg
tighed og Karaklerpræg. Var vi saa.
komne igennem de førsle Timer, fej
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lede del ikke, al Inspektøren henlede
en af os Smaafyre ind til sig og bad os
besørge cl Brev til Boghandler Lynge
i I teltiggeislstræde. Den lykkelige,
hvem delle ramle, vidste da der ven
lede ham en glad Time. Med den stør
ste Hjertelighed førtes man i delle fine
gamle Hjem gennem Værelserne, im
poneret og benauet over alle de dejlige
Malerier, der dækkede Væggene fra
Lof l til Uulv, — ikke en Plads syn les
der tilovers — ind til Familiens Fro
kostbord, hvor man med en LigelTemhed og I Ijerlensgodhed, der søger sin
Lige, blev anmodet om at deltage i
Maaltidel, og senere underhold! som
en Hædersgæsl.
Sligt kunde ikke undlade al gøre
Indtryk paa et modlageligl Drengcsmd og slaar endnu lyslevende i Erin
dringen.
De store Festdage, Skovl ur og Jule
træ, liar vist ikke væsentlig lorandrel
Karakter i Aarenes Løb; lier bygger
Skolen videre paa de gamle Traditio
ner. Ved Juletræsfesten var det da
som nu Komedien, der samlede den
største Forventning, (’.and. Heering
trak alter her sil Læst og del skal
siges, al han, som fra de unge Aar
bar paa usvigelig Kærlighed li! den
dramatiske Kunst, gik til Instruktio
nen med en forbavsende Grundighed.
Hvad andet skal man kalde del, naar
der f. Eks. ofredes ikke faa Timer paa
al tære 4 Drenge al spille Lhombre.’
fordi do som Agerende i ..bdrigerne“
skulde l'remsl illc en Lhombrescene
paa nogle faa Minullcr.
Senere maatle Wille, Gregersen og
flere lage Affære, mon Heering naaede
de aldrig.
11.

^ommerbreo.
—o—
Villa Tusindfryd, 18. Juli.

Kære Ven!
Jeg er paa Landet, har ikke Spor at
bestille, skal kun passe mine Maallider og pleje min Magelighed. Spise,
gaa i Vandel, sove, del er Dagens Pro
gram, og den ene Dag ligner den an
den som lo nyfødte Kattekillinger.
Saadan har jeg nu. hall det i fjorten
Dage, og jeg havde haabel al faa del
lige saa kedelig! i Hesten af Ferien.
Men ak! Siden Dagens eneste Begivenhed — Postens Ankomst — er
Tingene helt sal paa den anden Ende.
Jeg laa i min Hængekøje og lod,
som jeg læste, og tænkte paa, om jeg
var I ilsi rækkelig langt boric fra Stran
den og de badende Darner I il at jeg
kunde undgaa al komme i Fru Karins
sorle Bøllebog, eller om jeg ikke hel
lere paa den anden Side af Huset, med
L’dsigl lil Svinestien og en ren Sanivillighed. skulde se al linde et Par
Kroge al hænge mig op paa, da jeg
hørte min elskede Vivs blido Røst.
Men hvad var del. Hun raabte
Peler, og' mil Hjerte siod næslen stille.
I al den Tid, vi har været her, har
hun kun anvendt del mere intime
...Aussehen“. Der maalle vane hamdi
noget; del var noget andet end en Avis,
der skulde henles, eller en lille Tur til
Kondiloren, iler, skulde lidi Penge til.
Og. o Bædsel. del var nogel skrække
ligt. Tamk Dig. Bedaktøren af Med
lemsbladet havde fundel min Adresse,
og del var Brev og Budskab l'ra ham
om en Artikel, og det straks.
Og nu midi i Agurkeliden, hvor der
inlet sker, hvor de rigtige store Aviser
skriver om Søslangen og smaa hvide
Høns fra file, bare for at skrive om
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noget, skat jeg skrive om — ja, om
hvad?
Der slaar i Brevel, at Emnel er trit.
.lo Tak, den kender vi.
Der er to — Skolen og Foreningen —
og Du ved nok, jeg har jo just ikke
været særlig meget i den sidste, siden
jeg blev gilt. Dei' er saa meget, der
<kal gøres hjemme, ja, Du véd jo nok
selv, hvordan det er. Dg Minderne fra
Skolen, dom jeg troede. jeg aldrig
skulde miste, dem har en meget flit
tigere Skribent trævlet op i mange
Spalter. Dg jeg havde saadan glædet
mig I il at skrive om do gode gamle
Minder, men nu er de brugl, og de
daarlige. dem lør jeg ikke skrive om.
Du kan nok huske, hvor grinagtig der
kunde være i Klassen engang imel
lem. og hvis jeg nu skrev om, hvordan
vi var. naar Lærerne en Time ikke var
her, saa vilde del sikkert bedrøve dem,
og skrive om, hvordan vi var, naar de
var der, og troede vi var med hele Ti
den. del vilde ogsaa bedrøve dem. og
dertil holder jeg for meget af mine
gamle, bærere. Mon hvad skal jeg
gribe til?
I min Nød lod jeg mine Venners
kære Ansigter passere forbi i mit In
dre, og jeg slam Isede ved di I, Du véd
nok. del er i Nødden, man skal kende
sine Venner. Du maa hjælpe mig, sendmig en god Ide, men siraks. .leg' bli
ver først Menneske igen, naar jeg' hø
ier Ira Dig.
Din Deler.

Foreningsmeddelelser.
—o—

Sommerudflugt
for Medlemmer med Damer

Lørdag den 4. August
til Jægersborg Hotel.
Afrejsen finder Sted fra Køben
havns Holte-Statfon Kl. 667 til Gen
tofte, hvorfra spadseres til Jægers
borg Hotel, hvor der Kl. 8 er dækket
Aftensbord, Smørrebrød, 01 og Snaps.
Senere serveres Kaffe og en lille
Dans. — — Prisen pr. Deltager er
1 Kr. exclusive Rejse.

Medlemmerne samles Lørdag den 18.
August KL 8 pr. ved Trianglen og kører
derfra langs Strandvejen til Emiliekilde,
videre ad OrdrUpvejen, Jægersborg Allé til
Lottenborg, hvor den medbragte Aftensmad
spises. Foreningen giver en gratis Bajer og
eventuelt en Pot Kegler.
Hjemturen finder Sted ad Lyngbyvejen.

Den store Skovtur.
—o—

Søndag den 15. Juli afholdt Forenin
gen sin aarlige store Skovtur for Med
lemmer med Damer. Der var mange
kendle Ansigler — der ikke saas. overstaaede og forestuaende Bryllupper
maa være god Undskyldning for man
ge al' de ældres Vedkommende. Men
der var dog 22 af Foreningens Med
.Frede Bedaktør!
lemmer og Damer, der ikke var op
Poler er rar, men han er glemsom. laget andet Steds af mere eller mindre
Da han ikke har meddelt mig, hvor viglige Livsbegivenheder, og man saa
Tusindfryd ligger, sender jeg herved derfor Søndag' Morgen disse 22 unge
Peters Brev. Sæl det i Bladel og kabl Damer og Herrer, fordelt paa 2 Ghara-banc'er, rulle ud ad Lyngbyvejen,
det Sommerbrev, saa er bande De og glædende sig over det smukke Vejr,
Peter hjulpne.
dér lovede, en god Dag. Der spistes
Peters Ven.
Frokost i Lyngby, og herfra gik del
videre gennem Skovene til Hørsholm

6, -

Hotel, hvor Middagen ventede, og
(rods lidt Regn paa Vejen til Charlot
ten] und var Stemningen ved Aftens
bordet dog meget munter, og alle var
enige om, at del havde været en mun
ter, vellykket Tur/
Pact.

Landophold.
I Jyllinge ved Roskildefjorden, ca.
P/2 Mil fra Ølstykke St., kan mod
tages Pensionærer for kortere eller
længere Tid.
Prisen er 2 Kr. om
Dagen. Nærmere Oplysninger med
deler Poul Hersom og Hermann
Jensen.

Petra Christiansen.

Tirsdag d. 10. Juli fejrede Forenin
gens forhenværende mangeaarige Kas
serer, Frederik Pedersen, sil Bryllup
med Frøken Gudrun Larsen.

*

*

*

Artikler etc., der ønskes optaget i
Bladet, bedes tilstillet et af Bestyrel
sens Medlemmer senest d. 15. i Maaneden.

Joh. H. Paulsen,
Juveler & G-nldsmed,
8, Sværtegade 8.

Stort Udvalg i Jubilæums-,
Fest- og Brudegaver.
Alt Guld- og Sølvarbejde.

Stort Udvalg i prima forsølveda Skeer og Gafler,
ANNQXCER.
—o—

Alle Slags Reparationer udføres
solidt Si billigt.
SPECIALITET:

Forlovelsesringe.

Et udmærket opretsi. Piano
(J. Earsen) ønskes solgt. Ssvlges
for 350 Kr. Anvises ved Herman
Petersen, Jakob Uanelærdsvej 14,
Stuen.

Anbefales ved AXEL JOHANSEN.

,

BOGBINDER

CHR VALERIUS’ ENKE
(VED THORVALD VALERIUS)

KØBENHAVN K GRUNDLAGT 1810 BROLÆGGERSTRÆDE 2
' TELEFON 17.587 y.

Annoncer til. Bladet modtages til rimelig
Betaling efter nærmere Forhandling med Foreniimens Bestyrelse.
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