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28. Januar 1909

4. Aargang

Del forenede Velgørenheds-Selskabs
Drengeskole
1834 — 28. Januar — 1909.

—o—
1 Aar don 28. Januar fylder Velgøren
hedsskolen 75 Aar; derved er igen eL Af
snit af Skolens Liv bleven slidte!, og
som Sæd og Skik or, naar et saadant
Vendepunkt indtræffer i et Menneskes
'■-'eller en Institutions Liv, vil vi da standse
et Øjeblik ved Mærkepælen for at se til
bage over det lange Tidsrum, der er
gaacl, og genopfriske Skolens Liv og Ger
ning i de svundne Aar.
Inden vi imidlertid gaar over til delte
vort egentlige Emne, vil del vel være
paa sin Plads først al omtale del Sel
skab, ved hvis Hjælp og al' hvis Midler,
Skolen skulde hente sin vigtigste peku
niære Støtte.
Den 4. Maj 1832 stilledes en Forening,
hvis Formaal skulde være ”at leite vær
dige Trængende, særlig saadanne, der
havde kendt bedre Dage, Armodens
tunge Byrde“. Ved at virke for deres
Sag i al Stilhed mellem Venner og Be
kendte lykkedes det i Løbet al' nogle Maaneder at samle over 150 Medlemmer.
Denne overorden Hige Tilslutning bevæ
gede Stifterne til at træde frem for Of
fentligheden og den Isle August 1832
constilueredes da ”Det forenede Velgø
renheds Selskab“.
Det viste sig hurtigt, al Tiden dengang
var i Trang for en saadan Forening, thi
Medlemmer indmeldle sig i Hundrede
vis, ligesom det strømmede ind med Ga
ver. Medlemsantallet var i Foraarel 1833
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allerede naacl til 800 og det vedblev sta
digt at slige; ved Slutningen af samme
Aar var der 1150 Medlemmer og del føl
gende Aar 1924.
Den Maade, hvorpaa man mente bedst
at kunne opfylde Foreningens Formaal,
var ved for største Delen al uddele Un
derstøttelserne in natura og saa lidt som
muligt at uddele Pengegaver.
Til at
være Bestyrelsen behjælpelig med Un
dersøgelse al' Ansøgningerne og Udde
ling al' Understøttelserne valgtes ”Repræ
sentanter“, hvis Antal ligeledes stadig
forøgedes, og var saaledes i Aarcl 1834
naaet til 119.
Da del stadig strømmede ind med Ga
ver og Pengebidrag udvidedes. Forenin
gens Virksomhed, idel der oprettedes en
”Arbejd skom i lé“ med den Opgave, al
vække og vedligeholde Lysten til Selv
erhverv hos de I fængende, ved at Sel
skabet leverede Raamalerialer og lod Ar
bejdet udføre til den gangbare Pris, hvor
til føjedes el Tillæg af indtil 50 pCt., alt
efter Produktets Godhed. Endvidere gav
man trængende syge fri Lægehjælp og
Medicin, ligesom man gav de under
støttedes Børn fri Skoleundervisning,
idet Selskabet i flere Skoler havde faaet
Lov til, dels gratis og dels for nedsal
Betaling at disponere over nogle Pladser.
En af Selskabets Repræsentanter var
den unge Frederik Barfod, der straks ved
Selskabets Stiftelse havde indmeldt ,sig
som Medlem og var overordentlig virk
som i dets Tjeneste. Det havde tidt smerlet ham al se, hvorledes Børnene i fal
tige Hjem drev omkring uden nogensinde
at faa nogen Uddannelse, og efter Sam
tale med jævnaldrende studerende blandt
Selskabets Repræsentanter
indsendte

han i Korening med disse i Oktober 1833
el Forslag lil Bestyrelsen om Oprettel
sen al en Drengeskole og en Pigeskole,
i hvilke Forslagsstillerne tilbød at med
dele Undervisning gratis. ”Først havde
Barfod nogle Sammenkomster med Be
styrelsen derom og fik endelig denne til
at sammenkalde el Repræsentantmøde
don 28. Oktober. Her optraadte Barl'od
og fremstillede Sagen for Forsamlingen,
der bestod af henved 100 Medlemmer.
Nogle imødegik ham, andre støttede ham,
men efter en lang og varm Kamp gik
han af med Sejren.
En Drengeskole
skulde oprettes“. Pigeskolen havde Sel
skabet derimod ikke Raad lil at oprette.
Paa Kong Frederik den Otes Fødsels
dag den 28. Januar 1834 stiftedes da ”Del
forenede Velgørenheds-Selskabs Drenge
skole“, som aabnedes den 3. Februar
samme Aar i et Lokale paa Hjørnet al
(il. Mønt og Regnegade, og begyndte sin
Virksomhed med 12 Elever, der under
visles i én Klasse af 8 Lærere og med
den ringe Udgift af 3—400 Kr. aarlig.
Undervisningsfagene
var:
Religion,
Dansk. Tysk, Historie, Geografi, Reg
ning. Skrivning og Tegning.
Tilsynet med Undervisningen førtes
paa Bestyrelsens Vegne af en af denne
valgt Undervisningskomité, besinnende
af 5 Medlemmer (den senere ”Skolekomilé“). medens Skolens daglige Ledelse
blev besørget af en af Skolens Lærere,
der valgtes af Lærerforsamlingen og som
var ulønnet.
Til at føre Tilsyn med
Eleverne mellem Undervisningstimerne
og til at passe Skolens Inventar blev an
taget en Tilsynsmand, der fik fri Bolig,
Lys og Brændsel samt 50 Rdl. aarlig, og
som skulde være til Stede saa længe
Undervisningen varede.
Elever optoges i Skolen ved hvert
Skoleaars Begyndelse i en Alder af 8—10
Aar og forblev i Skolen indtil Konfirma
tionen. Der blev som Følge heraf en saa
stor Aldersforskel mellem Eleverne, at
det blev nødvendig! at dele Klassen i en
Mængde Partier, hvilket var til stor Gene
for Undervisningen og gav Lærerne for
øget Arbejde. Der blev derfor allerede
1836 af Lærerforsamlingen fremsat For
slag om at tilvejebringe endnu et Klasse
værelse. hvorved det blev muligt al dele
Skolen i 2 Hovedklasser; Tilsynskomileen
anbefalede Forslaget og da det viste sig
muligt at erhverve el større Lokale, blev

Delingen forelaget; samtidig forøgedes
Elevantallet til 30, og l’orøvrigl et Par
Aar senere igen Lil 40, hvilket sidste An
tal var del normale indtil Begyndelsen
al' Firserne.
Da Skolen saaledes var blevet udvidet,
viste det sig ret hurtigt, al den hidtidige
Administration al' Skolen var ganske
upraktisk. Den gamle Mand, der skulde
føre Tilsyn med Eleverne, var ikke Lærer
og manglede Evne til at sætte sig i Bcspekt hos dem, og tillige kunde den
inspicerende Lærer ikke overkomme det
fornødne Tilsyn med Skolen i dens ud
videde
Skikkelse;
Lærerforsamlingen
foreslog derfor, al der blev antaget en
skolekyndig Mand til al overtage den
i laglige Inspektørgerning under den in
spicerende Lærers Forslanderskab. Del
lykkedes ret hørligt Bestyrelsen at finde
en Mand, der var villig til at overtage
Stillingen trods del ret ringe Vederlag,
der kunde bydes (100 Rdl. aarlig foruden
Bolig, Lys og Brændsel).
Skolens første Inspektør blev cand.
thcol. O. C. T. Flagslad (senere Præst),
og saaledes som Skolens Ledelse mi var
ordnet (i 18i0), vedblev den at være, med
skiftende, lønnede Inspektører under
skiftende, ulønnede Forstandere, indtil
1885. da cand, theol. Villiam Jacobsen
(rak sig tilbage fra Forslanderslillingen,
ved hvilken Lejlighed Skolens nuværende
Inspektør, Marius Lund, i sig forenede
Forstanderens og Inspektørens Stillinger
som en lønnet Inspektør. I det Tidsrum
af 45 Aar, hvori den Ordning af Sko
lens Ledelse varede, var der ansat 6 For
standere og ca. 30 Inspektører; af disse
sidste virkede nogle ved Skolen i flere
Aar og andre kun nogle Maaneder, og
da Pladsen ikke tillader Omtale af alle
Inspektører, og del jo vil være lemmelig vanskeligt al udfinde de, hvis Gerning
ved Skolen har haft den største Betyd
ning, vil jeg ikke omtale nogle al' dem,
men i det følgende udelukkende holde
mig lil Skolens Forstandere.
Som allerede tidligere nævnt var Fr.
Barl'od Skolens første Forstander, men
del viste sig snart, at hans mangesidige
Virksomhed ikke tillod ham at ofre sig
for Velgørenhedsskolen og allerede 183(5
trak han sig tilbage fra Skolens Ledelse,
men vedblev hele sit Liv paa mange Maa<ler at vise sin Interesse for Skolen.
Han afløstes som Forstander af den
senere Justitssekretær Mangor, der vir

kede fra 1836 lil 1844. Under Mangor
var det, at Skolens Ledelse blev formet
som tidligere omtall. ■ Kiler ham fulgie
som Forstander cand. theol. Wagtmann
(senere Provst), fra 1844 lil 1846; og efter
denne den senere Provst Thaning fra
1846 til 1848. Under Thanings Forstan
derskab (1847) klager Livrerforsamlingen
til Skolens Bestyrelse over den store Al
dersforskel mellem de forskellige Par
tiel’ indenfor samme Klasse, og foreslaai’
desaarsag Oprettelsen af en 3die Klasse.
Med de Midler, Selskabet paa den Tid
havde lil sin Raadighed, saa det sig
imidlertid ikke i Stand lil at opfylde Læ
rernes berettigede Ønske, og der maalle
hengaa en hel Del Aar, førend Skolen
paany blev udvidet.
Da Thaning i 1848 trak sig tilbage, blev
N. Wulff Forstander og virkede i denne
Stilling i 5 Aar. Da oprandt det for Kø
benhavn saa sørgelige Aar 1853, da den
voldsomme Koleraepidemi virkede for
styrrende paa .saa mange Forhold; heller
ikke vor lille Skole gik fri, ja, det gik
endog saa vidt, at Bestyrelsen blev nødt
lil at lukke Skolen, dels paa Grund af de
uheldige Lokaleforhold og dels og vel
ikke mindst paa Grund af manglende
Lærerkræfter og Elever.
Standsningen varede dog kun nogle
faa Maancder, thi saa tilbød en af Sko
lens Lærere, cand, theol. Ilans Egede
Søeborg, at overtage Posten som inspi
cerende Lærer og forsøge at bringe Sko
len paa Fode igen. Og det lykkedes ham
da ogsaa paany at aabne Skolen i nye
Lokaler paa Østergade Nr. 30 og med
tilstrækkelige Lærere, og det endda alle
rede i Sommertiden samme Aar, altsaa
midt i Koleraliden. Det er derfor kun
med den største Ret, at Vill. Jacobsen
ved Søeborgs Jordefærd den 4. April 1876
udtaler, at det skyldes Søeborg, at Vel
gørenhedsskolen endnu er i Live.
”Ved Søeborgs og de øvrige Læreres
forenede Anstrengelser log Skolen snart
el betydeligt Opsving, og skønt Selska
bets økonomiske Stilling vedblivende
hindrede Oprettelsen af den saa længe
ønskede 3die Klasse, lykkedes det dog
paa anden Maade al udvide Skolen, saa
at Savnet derved for en stor Del blev
afhjullpet. 1856 delte man de 2 Klasser
hver i 2 Underafdelinger (Hold). Ved
udenfor den egentlige Skoletid at tildele
disse Hold særskilt Undervisning i de
Fag, i hvilke en Deling var mest nød

vendig, opnaaedes det Resultat, man saa
længe forgæves havde tilstræbt gennem
en 3die Klasse: al formindske Forskellen
i Alder og Modenhed mellem de Partier,
der paa Grund af Skolens hele Ordning
maalle fimles indenfor samme Klasse.
Adskillige nye Fag oploges derhos i Un
dervisningsplanen (saaledes Matematik,
Naturlære, Naturhistorie og Engelsk), og
del Omfang, hvori de øvrige Fag behand
ledes, blev betydeligt udvidet, saa al Sko
lens Maal, der tidligere havde været al
danne et Mellemled mellem Borger- og
Almueskolen, nu blev at meddele en Un
dervisning, svarende lil de højere Bor
gerskolers.
Og ikke blot til det egentlige Skole
arbejde udstrakte Lærerne deres opof
rende Virksomhed; ogsaa ved privat Un
dervisning af saadanne Disciple, hos
hvem der sporedes Anlæg og Evner, der
fortjente at bringes til videre Udvikling,
søgte de efter Konfirmationen at bygge
videre paa det i Skolen lagte Grundlag.
Ikke faa af Skolens Disciple bleve i den
følgende Periode ved Lærernes Hjælp
privat forberedte til den lille eller under
tiden den store Præliminæreksamen, ja,
selv til Artium“.
Søeborg arbejdede ved Velgørenheds
skolen indtil 1861; i hvilket Aar Villiam
Jacobsen overlog Stillingen som Skolens
Forstander.
Det kunde ikke undgaas, al Udgifterne
til Skolens Vedligeholdelse stadig blev
større og større, dels paa Grund af Sko
lens Udvidelser, Materialeanskaffelser og
forhøjet Løn til Inspektøren; det kneb
derfor mere og mere for Selskabet at op
fylde Skolens Krav. Da viste Skolens
Lærere deres store Interesse for Skolen
ved sammen med andre af Selskabets
Venner al foranstalte en Basar til Fordel
for Selskabet, og ved denne indkom ca.
9000 Kr. foruden at adskillige nye Med
lemmer indmeldtes. Halvdelen af den
indkomne Sum, 4400 Kr., blev henlagt
som en særlig Skolefond, hvis Rente ude
lukkende skulde anvendes i Skolens Øje
med. Ved Gaver og aarlige Bidrag er
denne Sum stadig blevet forøget, saaledes al Skolefondet nu ejer ca. 10,000
Kroner.
Vi har set, hvorledes Skolens Lærere
i mange Aar har arbejdet paa at udvide
Skolens Virksomhed indenfor de snævre
Rammer, som kun 2 Klasseværelser
kunde give, medens de sladig stilede mod

del 3die Klasseværelse som iVlaai. Aarel
eller al den ovenfor omtalte Basar var
afholdt Hyttede Skolen fra Østergade til
J)r. Tværgade Nr. 40, og her lykkedes
del endelig at skaffe det 3dic Klassev;vrelse; tiden forøgede Udgifter hk man
her gode, rummelige Lokaler for en aarlig Husleje af 520 Kr.
Det viste sig'
imidlerl id, at da endelig del tredie
Klasseværelse kom, var del for seid; som
tidligere nævnt var jo nemlig de hidtil
værende lo Klasseværelser hver blevel
tvedelt, og denne Deling var nu saa
fuldstændig, at Skolen, om ikke nomi
nelt, saa dog reell, havde fire Klasser:
det havde derfor nu nærmest været en
Tilbagegang al indføre Treklassesystem
i Skolen.
Disse Lokaler havde Skolen i 13 Aar,
indtil 1880, da Ejendommen blev solgl
til Nedrivning, og Skolen derfor maalle
Hytte. Eflerhaanden som Aarene var
gaael, var imidlertid ogsaa Skolens Krav
lil Selskabet blevet slørre, og det var nu
absolut nødvendig! for Skolens vedva
rende Trivsel at faa indfør! den fuldstæn
dige Deling ved 4 Klasser. Del lykkedes
nu Selskabet uden altfor forøgede Ud
gifter (630 Kr. aarlig) at skaffe en bruge
lig Lejlighed med 4 Klasseværelser paa
Nørregade Nr. 20, og her arbejdedes der
raskt henimod den fuldstændige Firdeling, der var gennemført i 1882, med 4
selvstændige Klasser med særskilt Undervisning i de allerHesle Fag. Desværre
maalle Skolen allerede i Foraarel 1884
igen flytte, ligeledes paa Grund af Ejer
skifte og Ombygning, og denne Gang gik
Huslejen helt op til 1000 Kr. aarlig lor
4 Klasseværelser paa Veslergade 8. 2. Sal.
Del er, ser vi, stadig Vanskelighederne
ved for Selskabets smaa Midler at skaffe
Skolen passende Lokaler, der lægger sig
hindrende i Vejen for dens Udvikling.
For i denne Retning at hjælpe Skolen
og da med særligt Henblik paa al skaffe
Skolen dens egen Bygning blev der i 1882
nedsat en Komité af Skolens Venner; og
dels ved privat Agitation, særlig blandt
Skolens tidligere Elever, og dels ved Opraab i Bladene ved Skolens 50 Aars Ju
bilæum. lykkedes del i Løbet af forholds
vis kort Tid — fra 1884 til 1887 —■ at faa
indsamlet ca. 11,000 Kr., deriblandt en
Gave fra Kong Christian IX paa 300 Kr.;
disse Midler tilligemed Skolefondet blev,
nu anvendt til al købe en Skolebygning:
Aabenraa 29, og her i Skolens eget Hus

lykkedes del da omsider al faa Skolens
Udvidelse fuldførl.
Inden dette fandt Sled havde imidlertid
det private Initiativ blandt Lærerne
været yderligere virksomt. Som foran
nævnt havde Skolens Lærere privat givet
enkelte Elever en videregaaende l'miervisning eller Konfirmationen. Samfunds
forholdene havde nu eflerhaanden ud
vikle! sig saaledes, al den almindelige
Forberedelseseksamen, der havde alløst
de to tidligere Præliminærprøver, kræve
des ved saa godt som alle Stillinger uden
for Haandværkerstanden. Det var der
for el almindeligt Ønske blandt Lærerne,
al Skolen skulde udvides saa meget, al
Eleverne kunde undervises med denne
Eksamen som endeligt Maat, men Sel
skabet havde ikke Raad til det.
Da Sagen saaledes stadig maalle ud
saltes paa Grund af de store Huslejeudgifter, ”forenede Inspektøren sig med
6 af Skolens Lærere for privat al bringe
Planen lil Udførelse.
De oprellede (i
Foraarel 1884) el Kursus i'or 5 af Skolens
udgaaede Elever, der ønskede at underkasle sig aim. Forberedelseseksamen, og
hertil kom desuden 2 Elever udefra, som
lilslodes Optagelse paa Kursus'el. Delle
Kursus skulde efter Elevernes Alder og
Modenhed være elaarigl for 4 af dem,
toaarigt l'or 3 andre. Savnet af et Lo
kale kom man ud over, ved at Lærerne
meddelte Undervisningen, der selvfølge
lig ligesom i Skolen var gratis, i deres
Hjem.
Planen var saaledes foreløbig
privat sal i Gænge, og Arbejdet skred
rask frem. Da viste der sig i Begyndel
sen af indeværende Aar ... (1885) ... Ud
sigt lil al erhverve endnu 2 Værelser i
Forbindelse med del øvrige Skolelokale
og paa. billige Vilkaar, og Tilbudd blev
benyttet, saa al Skolen kunde begynde
del nye Skoleaar med 6 Klasseværelser.
Herved var den væsentligste Hindring
ryddet af Vejen, og ovennævnte Kursus
indgik derfor i Skolens Hamme som 2
Klasser (5le og 6le)“.
Da del havde vist sig paa Here Maader
al være rel upraktisk, al have baade en
Forstander og Inspektør til at varelage
Skolens daglige Ledelse, enedes man om
al ophæve Forstandcrslillingen og for
Fremtiden al lade Skolen bestyre al' kun
én Mand: en lønnet Inspektør.
Grundet paa forøget privat Arbejde
vilde Skolens Forstander, Vill. Jacobsen,
ikke overtage den nye Inspektørslilling,

og hun trak sig derfor tilbage fra Skolens
Ledelse 1885.
Inspektørsi illingen blev
da overtaget af Skolens nuværende Inspektør, Marius Lund, der forøvrigl
havde varetaget Inspektørgerningen un
der de sidste Aar af Villiam Jacobsens
Forstanderskab.
Faa Aar efter indtræffer da endelig den
store Begivenhed, al Skolen kan Hytte
ind i sit eget Hus, og her lykkedes del
da at fuu Skolens fuldstændige Ordning
tilendebragt. Den fik derved 6 Klasser,
hver paa indtil 16 Elever med særskilt
Undervisning for hver Klasse i hvert
Eag.
1 de efter Indllytningen i Aabenraa 29
forløbne 20 Aar har Skolen kunnet glæde
sig ved en rolig Tilværelse med en jævn,
fremadskridende Udvikling; og (rods de
stadig smaa Pengemidler, der har s I aaeI
til Raadighed, har Skolen dog efterhaanden faaet forøget sil Inventar og udvidet
sine Samlinger, saa al der nu kan bydes
Eleverne en Undervisning saa god og
fuldkommen som i den bedsle Privat
skole. Af Skolens Samlinger kunde jeghave Lyst lil, foruden den naturhistori
ske og den fysiske, at nævne den glim
rende Lysbilledsamling, som i Aarenes
Løb er blevet fremskaffet ved Inspektør
Lunds utrættelige A'irksomhed, og som
er af stor Betydning ved Geografiunder
visningen. løvrigt er der vel ingen An
ledning til at gaa nærmere ind paa Ind
retningen af Skolebygningen, da den jo
er saa kendt af os alle.
Blandt de senere Aars Forbedringer og
l dvidclscr vil jeg til Slutning kun nævne
den nye, moderne Gymnastiksal, som
blev bygget 1906 i Sommerens Løb. Den
gamle Sal var jo all andet end sund og
lidssvarende, og da del ikke var muligt
al faa et passende Lokale til Leje i Sko
lens Nærhed, besluttede Selskabets Be
styrelse al ombygge Ejendommens Bag
nus, og her blev da den nye Gymnastik
sal indrettet.
Inden jeg stuller denne Artikel, maa
jeg have Lov til al sige, at der paa mange
Punkter vel nok kan rejses Indvendinger:
der er meget, som burde have været med
taget, og noget er der maaske ogsaa, som
ikke burde have været med; men min
Mening var heller ikke hermed al give
en udtømmende Skildring af Skolens
Historie.
Jeg har kun i store, Træk villet gen

opfriske de Begivenheder og Forandrin
ger, der i de forløbne 75 Aar har sal sit
Præg paa Skolens ydre og indre Liv, og
skulde det herigennem være lykkedes
mig at vække yderligere Interesse for vor
gamle Skole med dens ejendommelige
Tilbliven og interessante Virksomhed, er
Hensigten med mit Arbejde naaet.
Aage Scherffer.

Frederik Barfod.
Efterfølgende lille Skildring gør ikke
Fordring paa at være en saa udtømmende
og grundig Fremstilling af Fr. Barfods
Liv og Virksomhed, som Grundlæggeren
af vor gamle Skole fortjener. Mangel
paa Tid og Plads i Bladel har forhindre!
del, men maaske kan Emnet blive taget
op igen engang under gunstigere Vil
ka ar.
Fr. Barfods eget Liv var ikke rigt paa
Afveksling og store, ydre Begivenheder,
men han var el Menneske, der havde el
rigt indre Liv, og som havde en over
ordentlig stærk Føling med de store Be
givenheder i Datiden, hvis Aand og Upfaltelse han i udpræget Grad tilegnede
sig. Derved bliver han en typisk Repræ
sentant for denne Tid, og derigennem
faar hans Person ogsaa stor Interesse for
en senere Slægt.
Fr. Barfod fødtes den 7. April 1811 som
Søn af Præst paa Djursland IL P. Bar
fod. I Aaret 1828 kom han til Køben
havn for al tage Studentereksamen. Der
efter var han en kortere Tid Huslærer paa
Landet, men vendte 1832 alter tilbage til
Byen for at studere videre. Det var op
rindeligt Meningen, at han skulde stu
dere Filologi, men Beskæftigelsen med
de fremmede Sprog passede ikke Barfod,
der var saa udpræget dansk af Sind og
Tanke, og som elskede det danske Sprog
saa højt. Derefter skulde han studere
Jura, men snart slugte Historien hele
hans Interesse. Han kastede sig med
Iver over Studiet af Danmarks Forlid og
over Personalhistorie. For den sidstes
Skyld rejste han rundt til Præslegaarde
og andre Steder, hvor der fandtes Ar
kiver og Optegnelser, og, da han jo var
temmelig fattig, maatte han rejse lil Fods
med Ransel paa Ryggen, hvorfor han
ofte blev antaget for al være en rejsende

Haandværkssvend. Sammen med flere
andre unge Mænd, deriblandt adskillige,
der senere kom lil al høre lil de ledende
i Samfundet, saaledes D. G. Monrad, dan
nede han det saakaldte ”Vennesanifund“,
hvor man diskuterede Tidens brændende
Spørgsmaal. og plejede et varmt og in
derligt Venskab, lian var i denne Tid
temmelig fattig. Faderen, der var lidt
vred over, al ban ikke vilde dyrke cl
Biødstudium, understøttede ham kun
lidet, og som den Idealist, han var, havde
han kun ringe Sans for at tjene Penge.
Det lidet, som var slrængt nødvendigt lil
Livets Ophold, tjente han ved Privat
undervisning og som Assistent ved Uni
versitetsbiblioteket. Fik han noget til
overs, gav han del gerne bort, hvor han
kunde se. al der var Nød og Trang.
I denne Tid var det, at Tanken om al
stifte en Skole, hvor Undervisningen
skulde være gratis, dukkede op i ham.
Han havde allerede i nogen Tid været
Medlem af Velgørenhedsselskabel og
havde ved sin ihærdige Agitation bi
draget til al bringe delle Selskabs Med
lemsantal op fra 150 til 1900 Medlemmer.
.Nu udviklede han for Selskabets Repræ
sentanter sin Plan om at stille en Skole,
hvor Eleverne ingen Skolepenge skulde
betale og Lærerne ingen Løn have. Del
blev vedtaget at stifte en saadan Skole,
og Undervisningen begyndte den 28. Ja
nuar 1834. — Men Skolens Historie hører
hjemme andel Sleds; hvad der har Jnleresse for os her, er Fr. Barfods Forhold
lil den. Man har let ved at forstaa, al
Tanken om en saadan Skole opstod netop
hos ham. Han havde stor Følelse for de
smaa i Samfundet; ikke den Følelse, der
har rejst Nutidens store sociale Krav om
en retfærdigere og bedre Fordeling af
Livets Goder, men den Følelse, der af et
kærligt Hjærle gerne vil hjælpe paa den
Nød og Trang, som man ser omkring .sig.
Han ønskede jo endvidere, som alle sin
Retnings Mænd, at sprede Oplysning,
navnlig historisk og religiøs Oplysning,
iblandt Menigmand, som man dengang
sagde. Disse Egenskaber havde han jo
imidlertid fælles med saa mange andre;
men det, der, saavidl jeg kan skønne,
maa have gjort Udslaget, det maa have
været hans .stærke Evne til at blive begej
stret for en Sag, hans lyse, kække Syn
paa Livet og hans Opfattelse af, at Penge
ikke er det væsentligste her i Verden.
Derved kunde han indlade sig paa det

Vovestykke, al grunde en Skole, der
støltede sig lil ulønnede Lærere, lil
Mænd, der kun skulde virke ved deres
Kærlighed lil Børn og deres stærke Inleresse for deres Gerning. Faa vilde vove
at grunde en Virksomhed paa tilsyne
ladende saa skrøbeligt el Grundlag. Fr.
Barl’od havde Mod og Begejstring nok
lil at vove det, og Tiden har ikke gjort
hans lyse Tro til Skamme. Gennem alle
de 75 Aar har der allid været Mænd, der
var rede lil al fortsætte Fr. Barfods Ger
ning uden Tanke om egen Fordel, og det
er jo netop det, der har gjort Vcløgrenhedsskolen lil det, den er: noget ganske
andel end alle andre Skoler, en Skole,
der i ganske særlig Grad samler sine
gamle Elever i dyb Taknemlighed og
Hengivenhed.
Efterhaanden kom Fr. Barl'od stærkt
ind paa del politiske Liv. Han valgtes
straks til den grundlovgivende Rigsfor
samling og senere til Rigsdagen, sluttede
sig til Bondevennernes Parti og deltog
ivrigt i Rigsdagslivet. To Tanker oplog
i næsten hele hans Liv al hans Interesse:
Danskhedens Bevarelse i Sønderjylland
og Nordens Enhed. De voldte ham begge
bitter Skuffelse, men lige til sin Død be
varede han sin Kærlighed lil dem begge,
og han opgav aldrig Haabet om, at hans
Drømme om en sejrrig Danskhed og et
enigt Norden engang skulde staa som en
fuldbyrdet Kendsgerning. Det, der har
gjort hans Navn mest bekendt, er vel nok
hans ”Fortællinger af Fædrelandets Hi
storie", der udkom 1853 og efterhaanden
spredtes over Landet i et Antal af benved
13JX10 Eksemplarer. Denne Bog lider vel
nok under de Fejl, der ofte prægede den
grundtvigske Retning, en vis Løshed og
et noget søgt Sprog i Forbindelse med en
stærk Partiskhed, men den var skreven
med den mest brændende Kærlighed til
Danmark og delles Historie, der giver
den Liv og slor Anskuelighed. Afdøde
Rigsarkivar A. D. Jørgensen siger om
Barfods Bog, al den har været en af de
mest velsignelsesrige i vort Folk, navn
lig med Henblik paa Danskhedens Beva
relse.— 1860 opnaaedeBarfod en Stilling
som Assistent ved del store kgl. Bibliotek,
men hele Livet igennem havde han
Pengesorger; han siger selv, at lige fra
sin lidlige Ungdom til sin sene Alderdom
havde han ikke været fri for Gæld. Delle
trykkede ham dog ikke saa meget, som
det vilde have trykket de fleste andre,

dertil havde han altfor lyst og frejdigt et
Sind. Hans Hustru Emilie, født Birke
dal, var ham hele Livet igennem en tro
fast Støtte; de levede med hinanden i det
skønneste og fortroligste Forhold, hvori
lo Mennesker kan staa til hinanden. Da
hun fyldte 70 Aar skrev Barfod et Digt,
hvori han skildrede hende som ung Pige,
som Hustru og Moder og som gammel
Kone. Jeg anfører et af Versene, del
siger mere end mange Ord.
Jeg elsker dig, inin gamle Viv
med Lokker graa, med furet Pande,
jeg skylder mer dig end mit Liv,
og her det skal med Indskrift stande:
Du trykked tæt mig til din Favn,
du førte mig’ til sikker Havn,
og ikke jeg, men du stod fast
mod Slud, mod Storm, mod Bølgekast.
Fr. Barfod stod i sin Ungdom ret fjendt
lig overfor Kristendommen. Han fandt
Asalroen mere passende for Norden og
forsvarede heftigt Jøderne, der jo fordum
led under ondartede Forfølgelser. Senere
blev han ved sin Hustrus Paavirkning og

egen Tænkning et meget religiøst Men
neske. Hans fasle Tro hjalp ham over
Livets Sorger og uddybede dets Glæde,
og, da han blev en gammel Mand lagde
den over hans Alderdom det Skær al'
Fred og Taknemlighed for Livet, der
rummer saa stor en Lykke for den gamle.
Lige til sin Død, den 15. Juni .189(5, var
han ivrigt oplage! af Tidens politiske og
literære Forhold. Hans Opfattelse deraf
ligger meget fjernt fra dens, der skriver
dette, men det er umuligt andet end at
erkende, al han var et usædvanligt ær
ligt og sanddru Menneske, med en dyb
og ajgte Følelse og en stærk og begejstret
Tro paa det, der for ham var det rette.
Om hans Meninger kan man strides, for
hans Personlighed maa alle, og navnlig
alle gamle Elever af hans Skole, bøje sig
i dyb Ærbødighed og Taknemlighed.
Ære være hans .Minde.
Hans Olir. L’iis.

Hans Egede Søeborg
(Forstander 1853—1861).
—o—
I de 75 Aar, hvori Skolen har beslaaet,
har den aldrig lidt saa mailende el Blod

lab, og været sin Undergang saa mer som
i Kolerasom nieren 1853.
Pesten gjorde lyst blandt Lærere og
Elever og de faa Lærere, der blev tilbage.

vidste ikke bedre Raad end at lukke den.
Men der var een iblandt dem, som saa,
at Velgørenhedsskolen var Udiryk for en
Tanke, som ikke maalle dø; een som tog
sig paa al begynde paany og føre Skolen
videre.
Den Mand, som da hjalp, var Hans
Egede Søeborg. Han samlede de adspliltede Lærere og Elever, hk nye og bedre
Lokaler og aabnede Skolen igen den
samme Sommer. Han styrede med stor
Dygtighed.
Med stadig frisk Initiativ
indførte han mange Forbedringer, lagde
et solidt Grundlag for Skolens Arbejde
og udvidede dens Rammer.
Til Børnene forstod han al tale kær
ligt og indtrængende; men han havde til
lige saa fast el Greb om Barnesindet, al
Viljerne forenedes som Voks i hans bløde
Haand. Han var af de Lærere, hvis Kær
lighed er aabenbar, og hvis Tugt ingen
kan misforslaa.
Allerede eller Ire Aars nidkært Arbejde
blev han raml af Apopleksi; men endnu
i fem Aar holdl han ud ved sin Gerning.
Sygdom Ivang ham da til at standse, og
Sygdom fyldte hans sidste Leveaar, i
hvilke den legemsncdbrudte Mand kun
sjældent og med Besvær kunde besøge
sin gamle Skole.
Da Døden havde befriet Søeborg for
hans lange Sygdom, og Velgørenheds
skolen den i. April 1876 fulgte ham til
Graven, mindedes Villiam Jacobsen i en
Tale de slore Tjenester, som Søeborg
havde gjort vor Skole. Og han havde
Bel: iblandt dem. hvis Minde lever hos
os i Kærlighed og Ærbødighed, vil bcslandig være Hans Egede Søeborg, Sko
lens anden Slider.
Iforman I'interbeiy.

Villiam Clir. Jacobsen,
cand, theol.,

f. 29. August 1832 -- d. 15. Januar 1896.
Forstander ved Velgørenheds-Skolen
fra 1861 til 1885.

—o—
Da V i 11 i a m Jacobsen den 26.
Marts 1861 af Lærerforsamlingen valgtes
til ”Forstander“, skete del efter Forslag
af den mangeaarige Forstander 11. E.
Søeborg. Denne havde fungeret som
”inspicerende Lærer“ siden 1853, da han
efter Koleraepidemien var den af Læ
rerne, der atter samlede Skolen til for
nyet Virksomhed. 1 Begyndelsen af 1857

ramles Søeborg af en langvarig Sygdom
og først midt i 1858 overlager han alter
sin ledende Stilling, som nu — efter lians
egel Forslag — faar Navn af Forslander.
Luder hans Sygdom fungerer V. E.
Hagen (Theolog), C. P. Christens e n-S c h m i d l (Filologen) og O c l aV i u s 11 anse n (Jurist, senere Højeste
retssagfører); den sidstnævnte var ”in
spicerende“ i del længste Tidsrum. Til
Viceforstander valgtes Jacobsen i Januar
1800. Min Skoletid falder i denne urolige
Periode, thi i Søcborgs sidste Aar, raml
som han var af Apopleksi, var ikke all
i den beds le Orden ved Skolen. Hverken
Inspektøren eller Drengene var synder
lig paalidelige. Vi var — rent ud sagt —•
et Sæl slemme Drenge, naturligvis en
kelte Perler fraregnet, og der foregik
stygge Ting, der endnu kan spores i
Protokollerne.
Det Foraar, Jacobsen blev Forstander,
forlod jeg Skolen, men som Lærer og
Viceforstander har han haft med mig al
gøre, iblandt andel en Gang med at banke
mig, hvilkel han gjorde af sin bedste
Evne og med den menneskelige, men
mindre pædagogiske Egenskab, al banke
sig selv hidsig.
Hans Forslanderlid.
burde skildres af en yngre, helst af en
Duks, og ikke af en Fuks, som jeg
nærmest var i Skolen. Han fik imidler
tid bestemmende Indflydelse paa min
Fremtid, idet han — i Kraft af mine for
mentlige Anlæg for Tegning —■ fik mig
anbragt som Lærling i ”111. 'lidendes"
xylograliske Værks led.
Mellem Kredsen af de livlige unge
Folk, der altid har dannet Kjærnen i ”Velgjørenhedens“ Lærerstab, den, der holdt
den mærkelige lille Skole frisk og le
vende. den, der har indskrevet sig selv
og den danske Sludenlerstand el hæ
drende Vidnesbyrd i vor Bys Annaler ved
sil uegennyttige Arbejde i denne frie
Skoles Tjeneste, — der passede Jacobsen
godt ind.
Vel var han Grundtvigianer og som
saadan i Minoritet i Lærerforsamlingen,
men hans frie Syn paa Undervisningens
Methode faldt sikkert nok i Traad med
de andre Læreres, ellers havde de næppe
betroet ham Forslanderslillingcn. Med
Jacobsens Regimente fulgte en hjærteligcre Tone, et næsten kammeratligt For
hold mellem Skolens Leder og Drengene,
og det var vistnok ogsaa i Samklang med
Lærernes Ønsker. Hans egen Undervis

ning var livlig og holdt os vaagne, og han
var i min Tid en meget afholdt Lærer.
Hans Forstanderlid betegner i det Hele
en stadig Opgang for Skolen, — den, han
havde overtaget paa et vanskeligt og kri
tisk Tidspunkt. Sammen med Bestyrel
sens Formand, den for Skolen levende
interesserede d c Jon q u i é r c s, og den
tidligere Lærer, Dr. Joh. Møller, der
døde som Gencrallæge, fik han Held lil
al undermure og udvikle Skolen, saaledes
al den nu forhaabentlig kan leve længe.
Mange af Drengene stod paa den bed
sle Fod med ham, besøgte ham i hans
hyggelige Pcbersvendclejlighed, laanlc
fra lians Bogsamling og fik lejlighedsvis
smaa Traktementer af hans elskværdige
gamle Moder. Enkelte af os, deriblandt
afdøde Harald Holm og underteg
nede, blev senere hans nære Venner
og del vedblev vi at være. Ved hans
Død skrev Folketingsmand Harald Holm
om Jacobsens Gerning som Forstan
der: ”Det var el slorl og vanskeligt
Arbejde, og kun den, der kjender del,
kan forslaa, hvilken Sum af Kjærlighed,
der hørte lil, for i over en Menneskealder
al bringe et saadanl Offer af Tid og Kræf
ter ....... Og del var ikke blot i Skolen,
han log sig af ”Velgjørenhedens" Drenge.
Han fulgte mange af dem i deres senere
Liv og var dem en Raadgiver og Ven,
ja en Fader og en Broder. Flere af dem
hjalp han frem til at blive Studenter, og
den, der skriver dette, ved bedre end
nogen, hvorledes han forstod al dele sil
rige aandelige Liv med de unge, han lik
kjær ........“
El varmtfølende Menneske med le
vende og ægte Kjærlighed lil Lhigdommen, uegennyttig og pligtopfyldende var
Villiam Jacobsen. Hans Minde
bør bevares i den gamle Velgjørenhedsskole og holdes i Live blandt de yngste
Slægtled af Skolens Elever.
F. Hmdrikscn.

Inspektør Marius lund.

—o—
Indtil den allersidste 'Lid har Skrifter
med historiske eller litterære Emner kun
beskæftige! sig med de døde og med de
forbigangne Tider. Nutiden vil man ikke
saa gerne give sig af med, og at aner
kende de nulevendes Betydning er man
ofte sen og Iræg til. Grunden til dette

Uretfærdige Forhold ei’ del nemt al op
dage: det er altid en vanskelig Sag at
skildre eller bedømme Folk, der stadig
virker med fuld Kraft.
Men her, hvor Skolens Historie og
dims ledende Personligheder skildres,
bør man selvfølgelig ikke savne el Par
Ord om den Mand, der nu i snart 30 Aar
har lagt hele sin vaddige Energi i Ar
bejdet for Velgørenhedsskolen. I Ivor slor
en Betydning, Hr. Lund har hall for Sko
len, del. formaar jeg ikke at afgøre, derlil mangler jeg i for høj Grad Overblik
og Indsigt. Men man faar en Anelse
herom, naar man ser den Ihærdighed,
hvormed lir. Lund, der dog ikke er nogen
ung Mand henger, endnu den Dag i Dag
virker.
Jeg husker, hvor forbavset jeg blev, da
jeg som lille Dreng kom ind paa Skolen,
en Søndag i Juletiden og saa Hr. Lund
selv paa denne Dag sidde begravel i Ar
bejde lil op over Ørene. Da lik jeg først
riglig Øjnene op for, hvor meget iler er
at bestille som Inspektør ved Velgøren
hedsskolen. Faa andre vilde som han
have kunnet udholde dette Arbejde i saa
mange Aar. Thi foruden den daglige
l ndervisning Ira <S—(i er der jo en Mængde andre Sager, der skal passes. Man
ser bedst, hvor oplaget lir. Lund er. naar
man kommer ind paa Skolen i el Frikvar
ter: som Hegel, sidder Hr. Lund travlt
beskæftiget med Skrivearbejde, men saa
kommer der Drenge, der skal have Be
sked snart om det ene, snart om del
andet, og Lærere, der ønsker Skemaforandringer eller forskellige Oplysninger.
Hr. Lund er stadig rede og synes aldrig
Iræt; længe varen' del ikke, før han er
indviklet i Diskussionen, og saa or Hi'.
Lund først riglig i sit Es, han gaar op
i Sagen med en saadan Iver, al han ikke
blot søger al udvikle sine — ofte originale
— Meninger ved al tale, men ogsaa ved
sine Fagter og Bevægelser, det dirrer i
hver Finger, Arme og Ben bruges. Og
under disse Diskussioner, der kan dreje
sig om Politik, Religion, Pædagogik,
hvorledes man springer af Sporvognen,
den rette Maade at fotografere paa o. s. v.
— under all delle bliver der dog Tid lil
al ekspedere de Drenge, der kommer for
al købe SI i lebøger, hente Kridt, ”melde
fraværende“ eller fortælle, al de har slaael
en Rude eller Kuppel ilu.
Denne Gaaen op i sil Emne udmærker
især Hr. Lund som Lærer; del er umuligt

al sove i hans Timer. Opmærksomhed
skal han nok vække ved sine iltre Bev;egelser og ved den særegne Veltalenhed,
som Hr. Lund forslaar al anvende i Skole
sluen, det veksler med de højesle Toner
og den sagteste Hvisken, naar el eller
andet dunkelt Punkt skal forklares i MaIvmalik og Regning, der jo er de kæreste
Fag, selv om Hr. Lund i Aarels Løb som
bekendt kommer lil at undervise i om
trent all muligt.
Og hvis noget gaar itu og skal repa
reres, da ser man Hr. Lund haandlerc
Hammer og Tang med en Færdighed,
som om han aldrig har liest ilt andel end
al snedkerere og lømre. Enhver, der blol
har haft det allermindste at gøre ved
Julefesterne, ved, i hvor høj Grad disse
afhænger af hans praktiske Sans og Fær
dighed og hans fortrinlige Hitte-paa-somhed. Men denne praktiske Evne har selv
følgelig ikke blot Betydning for disse
Julefester, men giver ogsaa Eleverne el
ypperligt Eksempel. I vore Dage, da Folk
i højere og højere Grad bliver Speciali
ster, er del af overordentlig Betydning,
al have til Lærer en alsidig Mand, der
paa en Gang er en Haandens og Hjernens
Arbejder. Og den Energi og altid vaagne
Interesse, som vor virksomme, hvileløse
Inspektør udviser, kan ikke andel end
virke æggende paa Eleverne, der her ser
den diametrale Modsætning til Dvask
hed og Blasert hed.
Gid Hr. Lunds Iver og Arbejdskraft
stadig maa virre usvækket til Held og
Lykke for Velgørenhedsskolen i de kom
mende Aar.
(hrah! Larsen.

Velgørenheds-Skolen.

—o—
De Par Aar, jeg har kendt Skolen, er
jo kun en ringe Tid i Forhold lil dens ærværdige Alder, og hvad jeg har at sige
om den, passer maaske i egentlig For
stand blot paa Aarene omkring 1880.
Jeg har gaael i andre Skoler haade før
og efter, men D e t f o r e n e d c V e 1gø renheds Skole er den af dem,
jeg tænker tilbage paa med størst Tak
nemlighed. Ikke fordi jeg der lærte
mere end i de andre — Ordet lærte
brugt om almindelige Skolekundskaber
— thi Indbankning af positiv Viden var

al' naturlige Grunde ikke Skolens stærke
Side, men fordi jeg der modtog en per
sonligere og niere livsbeslemmende Paa
virkning, end del er muligt ved mein
stiængt ordnede Undervisningsanstalter.
Lønnede Lærere vod almindelige Beta
lingsskoler forpligter sig gerne ved deres
Ansættelse til ikke at modarbejde Sko
lens Aand, som det hedder, og ved denne
Aand l’orstaas allid, naar man ser nær
mere lil, noget horisontindsnævrende.
Det forenede Velgørenhedsselskabs Sko
les Aand var Frihed —■ fri Paavirkning.
Og paavirkede blev vi, personligt og dy bl,
og i slik modsatle Retninger. Delte lillagger jeg den allerstørste Betydning,
og jeg synes ikke, der kan siges nogen
slørre Ros om en Dannelsesanstalt for
den opvoksende Ungdom.
Blandt de Lærere, hvis Paavirkning jeg
mindes med en aldrig glemt Taknemlig
hed, ragede tre monumentalt op, baade
ved deres Personlighed og ved den nød
vendige Fasthed, de gennem deres
mangeaarige Virksomlied gav den Skole,
hvor Størstedelen af Lærerpersonalet
nødvendigvis maalle være saa skillende.
Først iblandt dem vil jeg da mindes
Skolens daværende Forstander, nu af
døde cand. theol. V il li am Jacob
sen. Jeg kan ikke her, hvor der er lev
net mig en saa begrænset Plads, komme
ind paa nogen udtømmende Omtale al'
denne mærkelige Mand, der ganske
uegennyttigt ofrede saa mange Aar af sil
Liv paa saa skøn en Virksomhed. Jeg
tror ikke, han al' Naturen var egnet lil
Børneopdrager, det faldt ham egentlig
vanskeligt at faa Børn i Tale, hvor gerne
han vilde — jeg tror derfor heller ikke,
vi Børn var riglig naturlige i vort Væsen
overfor ham. Ban havde heller ikke den
Sindets Ligevægt, der gør Børn trygge,
han maalle ofte kæmpe med en medfødt
Hidsighed. Jeg tror, vi fandt ham lune
fuld — Sandheden var, al lian var et rigt
bevæget Stemningsmenneske, der ikke
allid kunde beherske sine Stemninger.
Disse Sider ved hans Væsen gjorde det
baade dengang og senere noget svært for
mig og vistnok ogsaa for andre at slutte
os inderligere til ham, hvad jeg olie har
følt som noget, der pinte mig, fordi jeg
paa et afgørende Punkt af mit Liv skyl
der ham mere end noget andet Menneske
Tak for, al del tog den Vending, del log.
Men ud fra denne ejendommelige
Mand, denne kristne Jøde, straalede en

rig og varm Paavirkning, religiøs og
fædrelandsk, i Grundtvigs Aand. Des
uden var han Bæreren af Skolens Tra
dition i den Forstand, al han ikke med
sin gode Vilje tabte gamle Klever af Syne,
han fortalte os ofte om de af Skolens tid
ligere Disciple, der paa forskellige Omraader havde drevel del lil ikke saa lidt
udover, hvad der var sunget ved deres
fällige Vugge — og disse vort lille Sam
funds ”Storheder“ virkede ved deres
Eksempel æggende paa mangen ærgerrig
lille Dreng.
Af ganske anden Art var L u d v i g
Triers Aandsretning og Paavirkning.
Ligesom Jacobsen, hvis Fag var Religion
og Tysk, havde han, som heste Dansk
og Engelsk med os, et langt slørre Maal
for sin Undervisning end at give sine
Elever nogle nødvendige Fagkundskaber.
For Triers Vedkdlnmende var Maalet den
videste humane Dannelse, den størst mu
lige Aandskultur. Det Dannelsesmiddel,
han fortrinsvis anvendte, var den danske
Litteratur fra Holberg ned lil de sidste
Dages Digtere, og gennem hans Oplæs
ning og Forklaring blev disse Værker til
lige saa mange Skønhedsaabenbaringer
for os. Men størst Indflydelse hk hans
Undervisning dog ved det Syn paa Livet
og de Tanker af almen Betydning, som
Dagens Tekst gav ham Anledning til al
fremsætte. Og hans Paavirkning blev saa
meget stærkere, som hans Aands Form
var logisk, kritisk, dogmeløs, fjendsk
mod alt Vrøvl og Halvhed, dens Indhold
all menneskelig værdifuldt. Aarene om
kring 80 var jo stærkt bevægede Tider
herhjemme —• Triers Undervisning var
i de Aar som en Kanal, hvorigennem lidt
af den .store Overrisling derude lededes
ind over os smaa Menneskespirer. Den
fri Tankes Ret og Tolerancens Pligt —
det var Ledemotiverne i hans daglige
Paavirkning. At lytte til hans Forkyn
delse var som at sidde ved Livets rige
Bord.
I Modsætning til Trier og Jacobsen
var der saa lidt agitatorisk ved Chri
stian Heer i n g, og alligevel var hans
Indflydelse paa sin Vis ikke mindre. Men
den udgik ubevidst og umiddelbart fra
selve hans Væsen. Sjælelig fin som faa,
sindsligevæglig og mildtdømmende, rid
derlig og elskværdig, elegant og sikker i
Optræden og Smag, Idealet af en Herre
af den fine Verden — saaledes staar han
for min Erindring. Hvad Betydning har

del ikke hall for modtagelige Barnesjæle,
der kom fra et ganske andet Milieu, al
liave næsten daglig for Øje denne line
Repræsentant for det bedste Selskab?
Han, der i sine unge Dage havde haft
Lyst til at gaa til Scenen og havde laaet
Undervisning i Scenens Kunst af Phisler
og lloedt, lod ofte os Drenge nyde godt
af sit ubrugte Talent — jeg har endnu
i festligt Minde de Timer, hvor han for
lystede os med sin levende Gengivelse af
de Hoslrupske og Holbergske Komedie]’.
Af andre Lærere fra min Tid, der har
gjort et uforglemmeligt Indtryk paa mig.
maa jeg nøjes med at nævne en enkelt,
afdøde Fa 1kens l jerne.
Vi havde
ham i Historie —■ et Aar. I ror jeg. Og
hvad der jo aldrig kunde tænkes ved en
”ordentlig“ Skole — han brugte hele Ti
den til bare lo Foredrag, del ene om den
græske Frihedskrig, det andet om den
franske Revolution. Mage til Veltalen
hed, Mage til. Frihedsbegejstring og Gre
bethed af Emnet har jeg aldrig hørt, og
jeg husker lydeligt, at vi glædede os
længe i Forvejen til disse Timer, hvor
vi var saa stille, at vi knap turde røre
en Fod. —■
Skulde jeg nu, som en Afslutning paa
disse faa og spredte Bemærkninger,
ønske Skolen noget godt i Anledning af
dens Jubilæum, saa maatte del blive
dette: Gid den, selv nu. hvor dens Under
visning stiler henimod en bestemt Eks
amen, maatte bevare noget af den friske
Planløshed, noget af det friske Dilettan
teri. der dengang muliggjorde saa megen
værdifuld Paavirkning — udenfor Pro
grammet. Gid den blandt sine Lærere
altid maatte have saa fremragende Per
sonligheder, som den havde i min Tid.
og gid del maalle forundes dem at paa
virke deres Elever, bevidst eller ubevidst.
lige saa stærkt og personligt som da og
i lige saa forskellige Retninger!
Hjalmar Berystmm.

^l^olen^inder.
— o—
Min kære gamle Skolekammerat!
Du skal ret have Tak for Dil fornøjelige
Nytaarsbrev, der kom som en ren Over
raskelse.
Du skriver, om jeg kan huske, da vi to

sad sammen paa Bænken og gned Bagen
ud al’ vore Permissioner, dem vore Mødre
kunstfærdigt bødede, lige til al Rednihg
var udelukket, da vi ”i de laante Røn
ner'^ smaa Stuer sad fortroligt om vore
Lærere, lyttede og lærte, som kun gen
sidig Kærlighed kan lytte og lære, om jeg
kan huske de raske Fodlure vi tog klasse
vis med en rask ung Lærer i Spidsen, og
saa de store, ”rigtige“ Fester, Juletra'ct
og Skovturen.
Del var et ordentligt Punktum, der
blev sal paa den lange Juleferie, naar vi
en af de førsle Aftener i Januar stormede
op ad Trapperne Lil den alt andet end
komfortable Lejlighed, hvor Skolen den
Gang boede til Huse. Stuen til Gaar
den var festligt dekoreret, og der blev den
førsle Del af den smukke gamle Julekanlate bogstaveligt sunget med bankende
Hjerte. Døren (il ”den store Klasse“ lil
Gaden blev lukket op, et Lyshav vælter
ud og vi ind, forrest de langbuksede
Gentlemen, som ”fyldle 16 uden x“ og
hagesi alle os smaa Roller, Haand i
Haand og med skinnende Øjne og aabne
Munde, nikkende afvekslende til Jule
træet og de mange Lærere, der stod langs
Væggene.
Godterne og Gaverne blev fordelle, det
store Juletræ plyndret og under vældig
Jubel slæbt ad Trapperne ned i Gaarden
— og og saa spilledes der Komedie.
Rampen var en Pind, som delte Stuen
i to lige store Dele, og ned mellem Skovdekorationernes Soulitter hang Skolens
velkendte Petrolemnslamper.
Dog, Kunsten var stor, vi morede os
kongeligt og ødslede med Bifald og Pynt
fra det plyndrede Juletræ paa Actørcr og
”—Iricer“.
Nu er de spredte for alle
Vinde — nogle døde — Resten i de mest
forskellige Stillinger; men mon vi ikke
alle med Fryd lænker tilbage paa vor
Lampefeber, og paa, hvorledes vi omfav
nede Axel eller Magnus, der med lange
Fletninger og slærkl snørte var de fyrig
ste Elskerinder.
Og husker Du saa hin Sommermorgen,
da vi to ”Fourercr“ stillede hos den hjærIcnsgode Bagermester Lichtenberg ude i
Adclgadc og hentede de store Cham
pagnekurve med Wienerbrød, der sam
men med den øvrige Fourage, Kalveste
gen, Saucen, de brunede Kartofler og den
mægtige Vadskekedel med Rhabarbergrøden blev læsset paa Trækvogn og med
Sprøjtefart køri til Havnegade, ”hvor

Skuden var klar og Kulingen frisk“, saa
gik det ”ud til Skoven, ud hvor Voven
bugter sig om Land“, til Skodsborg og
med Fetaillen i Spidsen op ad’Strand
vejen til ”Kørom“, hvor man ventede os
med aabne Arme.
Den medbragte Frokost singles i I last,
”Røverne“ med de blaagule Kokarde]'
samledes om den grufulde grønne Fane
med Dødningehovedet, og efter Rcspitens
Udiøl) sendtes de rød-hvid-kokardedc Sol
dater følgende Slagplaner, der vilde faa
en Napoleon til at blive misundelig, me
dens ”Ambulancen“ eller som Hr. Bru
sendorf sagde ”General Langsom“ blev
tilbage i Fæstningen.
Ikke altid fik vi ”Føling“ med Røverne.
Husker Du, da vi en Deling anført af den
senere Skolebestyrer Jessen og den nu
værende Departementschef Vedel hav
nede i et Skovløberhus, hvor to Lærere
trakterede os med Limonade og ”rigtige“
Cigaretter.
Paa Klokkeslet var vi alter samlede i
Fæstningen, hvor vi gik løs paa Middags
maden og Chokoladen, og det var ikke
nogen rask Dreng, som ikke kunde kon
sumere mindst et halvt Dusin Basser.
Efter Middagen atter af Sled. I Spid
sen II. P. Hansen, der nok nu er Inspek
tør i ”Borgerdyden“, op lil den herlige
Lokeshøj, paa Hovedet eller Benene ned
ad de stejle Skrænter lil Øresund, af med
Strømper og Sko.
Hvor vi slog Smut, byggede Broer, pja
skede og lo.
Hvorfor var Himmelen altid saa blaa,
Skoven saa grøn og Sundet saa klart paa
denne Dag?
Under taktfast Sang, de smaa paa de
unge Sludcnterlærcres stærke Skuldre,
gik det tilbage til ”Kørom“ til Punchen,
hvis Styrke dog ikke kunde forskrække
en nogenlunde liberal Afholdsmand.
”Dampskibet venter, med det skal vi
gaa“.
I sluttet Trop, med Fanerne i
Spidsen, raske Sange paa Læberne og
Trækvognen med de tomme Gryder og

Kurve rumlende bagefter gik del lil
Landgangsbroen, som naaedes netop .som
Skibet langsomt i den vidunderlige Som
meraften kom glidende ind imod os.
Og saa kom Hjemturen —. Paa den
modtog vi nogle al' de stærkeste Indtryk
af vort Fædrelands Skønhed.
Mod Vest ind over Landet Skoven som
en Silhouct bræmmel med orangegult al
den nedgaaende Sol, over os den matgrønne Himmel og omkring os del stille
Sund, som under Turen blev mørkere og
mørkere, ”Lyset fra Landstedet glimter
bag Træer“, nu og da ses som en sort
Pegefinger en Fabriksskorsten rage til
vejrs med Røgen langsomt drivende, op
mod Himmelen.
Vor Sang samlede Passagererne lyt
tende omkring os, mellem Korene sang
Lærerne Solo, hvor var navnlig Jonathan
Lange utrættelig, medens vi sang med
paa Omkvædel om ”den svenske Kon
stabel“, ”Borgmester Tjæck“, ”i den gode
Stad Venedig“, men særlig til den stak
kels Skolelærer, ”der maalle tampe alle
Ungerne eller ogsaa skrige Vejret ud af
Lungerne“.
Langsomt, i Mørke, glider vi ind til
Kajen, hvor vore Forældre laahnodigt
venter os, med ”Vift stolt paa Kodans
Bølge“ gaar vi i Land — mange Tak for
den dejlige Dag, — hurtig finder Fader
og Moder deres lille Dreng, hjem gaar
del pludrende om alt del vidunderlige,
der er oplevet, hele Natten drømmer vi
om ”Sole, der skinner og bruner Kin
der“, og Skolen har aller føjet cl Blad
lil den Krans af skønne Barneminder,
som vi, der nu selv er Fædre, dohbcli
paaskønner.
Hor er del visl bedst, vi siger Slop.
Skolen er jo for os alle som en Skrue
uden Ende, vi kan blive ved og blive ved,
derfor Punktum, Finale.
Med en venlig Hilsen til hele Familien
fra min di to er jeg
Din allid hengivne
L. M. PauJsm.
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Sammenkomst

Nytaarsgildet.

for

Medlemmer med Damer

Onsdag d. 17. Februar
KL 9 præcis

i Myginds Lokaler (Stueetagen).

Foredrag med Lysbilleder
af
Ur. stud. mag. Fritz Johansen
om

Daninatapettiien.

■

,
■
Efter Foredraget den sædvanlige ■
I
Souper å Kr. 1,25.
i
Derefter Dans til KL 1.
!
I
Til denne Mødeaften er indbudt alle I
de Elever, der forlod Velgørenheds ■

skolen den 1. .Januar, og det er Be
styrelsens Haab, at en stor Skare af
Foreningens Medlemmer med Damer
vil komme til Stede og berede disse 23
nye Medlemmer en festlig Velkomst.
Og hvor meget mere Grund er der
ikke til at møde talrigt op, naar Be
styrelsen, takket være Hr. Fritz Jo
hansens Elskværdighed, ser sig i Stand
til at byde Medlemmerne en saa in
teressant og indholdsrig Aften som et
Foredrag om „Danmarksexpeditionen“
af en af Expeditionens egne Deltagere.
Af Hensyn til Foredragsholderen og
tillige for Medlemmernes egen Skyld
beder vi dem om at komme i god Tid,
da Foredraget vil begynde absolut præ
cist Kl. 9.
I

Nummer 2

—o—
Foreningen havde imhleret os til Nytaarsfest Fredagen den 8. Januar. Straks, da
man traadte ind i Salon, blev man feststemt
ved at se Lysene straalo fra mange smaa
Juletræer. Alan samledes derefter i smaa
Grupper om Smaabordone, hvorefter man al
sang en Kantate til Melodierne af de gamle
kendte Julesange, som vi alle mindes fra
Skolens Julefester. Hr. Folmer Bonnén fore
drog den i Kantaten indlagte Solosang meget
smukt, og Formanden fromsagde et Recitativ
og bød Selskabet Glædelig! Nyta ar i en efter
følgende Tale.
Derefter skulde Nytaarsrevuen, hvoraf
man ventede sig en Del, løbe af Stabelen.
Efter Programmet at dømme, var den meget
lovende. Men hvadenten det nu har forvoldt
de Agerende uforudsete. Vanskeligheder a1
skabe, sig om til antike græske Skikkelsen
eller om Grunden maa søges i andre Omskændigheder, vides ikke. Faktum er, ai
Ventetiden faldt Tilskuerne meget lang,
Man kunde derfor heller ikke fortænke Publikum i, at det blev utaalmodigt og udrustede smaa Ekspeditioner, der af og til undersøgte den i Salens Hjørne rejste interim:stiske Scene, dels for at underkaste Scemudstyret en indgaaende Undersøgelse, dels
maaske for af erkyndige sig, om det i det
hele taget skulde blive til noget.
Naa endelig spilledes der op, Forhængej æ
blev trukket til Side, og man havde Udsigten
lil en herlig, græsk Hal. Ind skred lire pragt
fuldt klædte, antike, græske Ynglinge, hvcj.i
de begejstrede Tilskuere, som ved et forud
aftalt Tegn, overrakte ikke Blomster — nej
hele Juletræer, uden dog at formaa at bringe
Aktørerne ud af Fatning ved disse storstilede
Ovationer.
Naar Programmet havde lovet frit Slag li
alle Sider, blev man heller ikke skuffet i saa
Henseende. Replikerne vrimlede af Vitser.
Brandere og smaa Ondskabsfuldheder, o;r
det bedste var, at ingen kunde føle sig for
urettet, man fik alle noget, man kunde tage
med sig hjem. Man skiftedes til at le og fil
at se alvorlig ud, alt eftersom dot gik en an
den eller en selv galt.
Handlingen foregik, som Programmet udViste, i en Celle paa Elysiums urolige Gang,

D. F. I’. S. S. F. F.

og gik ud paa at skildre et Bestyrelsesmøde
i en stedlig Elevforening, der i en mistænke
lig Grad mindede om vor egen.
Mange af Optrinene vakte vild Jubel, sær
lig et, hvori den allerede lidligere gentagne
Gange nævnte Ekspedition af Tilskuere mod
Forestillingens Slutning stormede Scenen og
bemægtigede sig den' Grækerne tiltænkte
fyldte Punchebolle af lutter Begejstring. Efter Tæppets Fald stormende Bifald og talrige
Fremkaldelser.
Efter Revnens Slutning indtog man en lille
Forfriskning, hvorefter Dansen fog sin Begyndelse. Men om del har været Hevnens
Brandere og ondskabsfulde Villigheder, der
fuldstændig havde lammet eller udmalle!
Folk, eller hvad Grunden ellers kan have
været, vides ikke. Faktum er, at Dansen gik
ikke saa livligt som ellers. Maaske kan
Grunden ogsaa søges i, at Folk var saa optagne af at diskutere den tilstundende Jubi
læumsfest, at de rent glemte at danse.
Observer.
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Jubilæumsfesten.
Saa oprand! den da endelig, den med saa
stor Spænding og Interesse imødesete Jubi
læumsfest; her stod vi, efter mange Aars
Forløb, overfor en virkelig stor Begivenhed
indenfor vort lille Samfund, en Begivenhed,
der skulde fejres paa festlig Vis, og sjældent
har vist nogen Fcsl for vor gamle Skole vakt
saa stor en Interesse, sat saa mange Hjerner
og Hænder i Virksomhed, affødt, saa mangi'
Spørgsmaal og saa megen Diskussion som
denne Fest; men har Forarbejderne været
store, og undertiden vanskelige og bryd
somme, saa blev Resultatet da ogsaa til Gen
gæld stort og flot, Festen saa hjertelig og
højtidelig, langt over al Forventning.
Det var en feststemt Skare, der ved 7-Tiden
samledes i Myginds Lokaler; og fra første
Øjeblik var de'r over all og alle en hjertelig,
kammeratlig Stemning, der holdt sig usva'kket, eller rettere sagt blev mere og mere udpræget i Aftenens Løb. Hvorhen i Kredsen
man vendte sig, hørtes kun glade Gensynshilsner, og muntre Tilraab og interessered'’
Spørgsmaal fik forøget Fart, hvergang en
gammel og maaske i mange Aar ikke set
Kammerat sluttede sig til. Saa at sige alle
Aargange af Skolens Elever fra de sidste 50
Aar var repræsenterede, ligefra de gamle,
ærværdige, graahaarede Mænd fra Søeborgs
Dage til det yngste Slægtled, der er gaaet ud
fra den gamle Skole. Ved halvotie Tiden var
alle samlede og Festens første Afsnit
F estmidda gen
tog sin Begyndelse. 1 den store Sal var dæk
ket et nydeligt Bord, der med sine mange
Lys og Blomsterdekorationer var af impo
nerende festlig Virkning; Hr. Dr. Ræder bød
velkommen, og bad samtidig de tilstedevæ
rende om al dæmme op for Talens Sluser
indtil det efterfølgende Punchesold. Jeg vil
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her siraks indskyde, at den ringe Plads i
Bladet ikke tillader mig at bringe noget udførligl Referat af alle de mange og lange Ta
ler, der blev holdt i Aftenens Løb, men al jeg
maa nøjes med korle Bemærkninger om de
vigtigste. Ved Stegen løb den første Tale af
Stabelen, idet Hr. rand. Gaarn i en formfuld
endt Tide udbrugle el Leve for Skolens Op
hav: Det forenede Velgørenheds Selskab.
Kort eller takkede Selskabels Formand,
Hr. Oberst Dahl, for- Skolen, og gik derefter
over lil al tale om Skolen, dens Lnæere og
Elever; han udtalte bl. a. Ønske! om, at Sko
lens Elever altid maatte være de raske, friskl'yragtjge Drenge, dvr ofte gik til, men aldrig
over Stregen, og som allid havde været cl
Skolens Særpræg: Obersten sluttede mod al
udbringe en Skaal for Jubilaren. Ved Bordet
tidlo endnu Hr. Xylograf Hendriksen for Sko
lens Lærere, hvem han bragte Elevernes
Tak for deres store, uegennyttige Arbejde;
for denne Skaal takkede Hr. Michelsen, idet
han udtalte, at skulde nogen sige Tak,
maatte det — efter hans personlige Erfaring
— være Lærerne, der skulde sige Skolen og
Eleverne Tak. Kort efter hævedes Bordet og
Selskabet gik ind til Kaffen i de tilstødende
Lokaler. Efterhaanden samledes nu tillige
alle de mange, der sammen med de alt tilsledeværende skulde deltage i Festens andel
og store Afsnit
P u n c h e s o 1 d e t.
Efter al alle var kommet til Bords, gav
cand. Stripp, der fungerede som Ordstyrer,
Ordel fil Hr. Arkivar Gerb. Hornemann, der
holdt den egentlige Fesi lale. Han indledede
sin Tale med al skildre den Tidsperiode, i
hvilken Velgørenhedsselskabel var blevet op
rettet, for derved at forklare den store Til
slutning, som dette Selskab straks havde opnaaet og gik dernæst over lil at skildre,
hvorfor det netop blev dette Selskab, der
skulde skabe og vedligeholde Livet i Fr. Barfods Slorfanke om Skolen, der skulde yde
gratis Fndervisnhig ved ulønnede Lærere,' og
lalle om Vclgørenheds-Aanden fra sjette Fre
deriks Dage, den Aand, der med Barfod før
tes ind i Skolen, og som der er bleven beva
re I gennem de mange Slægtled af Lærere og
E'cver, og som er en Livsbetingelse for Sko
len; han sluttede sin lange, med Kraft og
Varme holdte Tale, med at udbringe et Leve
for Skolen. Paa Skolens Vegne takkede Hr.
Inspektør Lund tor Sk aa len og knyttede her
til sin egen Tak lil Skolen for de mange Aar,
han havde faact Lov til at virke for den, en
Virksomlied, der havde krævet, og som han
med Glæde havde givel al sin Tid og Ar
bejdskraft. Derefter talle Hr. Orla Larsen
for Skolens Lærere, og bragte dem en Tak
for alt det, de havde været for Eleverne,
buado i Skolen, og ikke mindst efter Skole
tidens Slutning, hvorefter Dr. Ræder udbragte et Leve for Skolens Elever, baade de
forhenværende og nuværende.
Blandt de mange Taler, der endnu blev
holdt i Aftnens Løb for Skolen,- Lærerne,Trier og Heering (af Xylograf Hendriksen),
Inspektør Lund (Hr. Hans Chr. Riis) o. s. v.,
vil jeg endnu omtale et Par Stykker: Hr.
Inspektør Vakl. Nielsen lakkede paa Elever-
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ncs Vegne Dr. Ræder for Skimlen, og bragte
•derefter Forsamlingen Meddelelse om"'de fhv.
Elevers .lubilæumsgave, hvorom Opraab jo
kort Tid forinden var udsendt, og sluttede
med ”officielt" af give Skolen Tilsagn om
denne Gave; dernæst vil jog have Lov lil
endnu at nævne en hjertevarm og fornøjelig
Tale for del gode Kammeratskab mellem
Skolens forhenværende Elever, der under
stormende Begejstring blev hold! af en af de
ældste tilstedeværende af disse, Hr. Lærer
Dahlbom fra Svendborg.
Lidl over Kl. 1 sluttede den mere officielle
Del af Festen, men det varede endnu et Par
Timer før de gamle. Kammerater kunde rive
sig løs fra hinandens Selskab og fra de
mange gamle Minder fra den gamle Skole.
S.

Post festum.
Ved Jubilæumsfesten var ialt 135 Delta
gere, og deraf dellog de 70 bande i Middagen
og del efterfølgende Punchesold.
Under Festen indløb en Mængde telegrafi
ske Hilsener baa.de fra Indland og Udland;
do oplæstes ved Punchen.
1 Anledning af Jubilæet var Chr. Richardts
Sang for Skolen fra 50 Aars Jubilæet blevet
oplrykl; den blev sunget ved Middagen.

Til Fesleu var skrevet 3 Sange; lakket
vrere forskellige sikre Forlydender ser vi os
i Stand lil at kunne afsløre de pseudonyme
Digtere:
DTIrr.
Dahlbom
(”Svoger“),
Sohram-.Xielsen (”Eu .ældre Herre“) og Karl
•Orlien (”K. O.“).
Der afsendles Telegrammer
Trier'og Clir. Heering.

til

Ludv.

Det. er os en særlig Glæde at kunne notere,
at Foreningens Jubilæumsgave, Ekstranum
meret af vort Medlemsblad, der udelukkende
omhandlede Skolen og deus Mænd, bier- mod
taget med stor Begejstring; ikke mindst
gjorde det smukke ”Hovede“ fortjent Lykke;
■det er tegnet af den unge Kunstner Emil
Poulsen.

Den 28 Januar paa Skolen.
—o—
Som man kan lænke sig, blev Festlighe
derne i Anledning af Skolens 75 Aars Jubi
læum ikke indskrænkede til den store Fest
i Myginds Lokaler for de forhenværende
Elever og Lærere; ogsaa de nuværende Ele
ver fik, som rimeligt var. Del i Jubilæums
festen, idet der om Formiddagen var arran
geret en lille Højtidelighed paa Skolen. I
denne del log foruden do nuværende Velgø-

Medlemsblad.

renhodsdrenge ogsaa de Elever, der lige er
gnaet ud af Skolen, og Lærerne, som var
mødt rot talrigt frem. Kl. 10 samledes man
i Gymnastiksalen, som en gammel Elev, Hr.
Dekoratør Th. Hansen, havde pyntet med
nydelige Flagdekorationer, grupperede om
kring Barfods Buste. Efter at den fra Aarsfesterne kendte Sang: ”Dagen skabte Gud
til Daad“ var afsunget, fortalte Hr. Lund det
skønne Eventyr om Skolens Liv; særlig
varmt og hjerteligt omtalte Hr. Lund den Be
tydning, som Skolen har haft for Lærerne.
Efter Hr. Lunds Tale sang Drengene Chr.
Richardts smukke Sang: ”Hvem vil ikke
gerne prise“, hvorefter Hr. Chr. Heering ud
bragte et Love for vor kære, gamle Skole.
Da Eleverne havde raabt det sidste run
gende Hurra, ilede de over i Klasseværel
serne, hvor der blev serveret Chokolade og
Kransekage.
Den lille prunkløse, men stemningsfulde
Højtidelighed vil sikkert længe mindes af de
nuværende Elever i ”Velgørenheden“.
J a n u s.

FORSKELLIGT
—o—
Skolens Aarsfest.

Skolens Aarsfest blev i Aar som tidligere
afholdt i Købmandsskolens Festsal. Der var
mødt en talrig Forsamling, dels bestaaende
af Lærere og nuværende og forhenværende
Elever (de sidste var i Aar særlig stærkt re
præsenterede), dels af Forældrene, ikke
alene de, der nu har Drenge i Skolen, men
ogsaa mange, der allerede forlængst har
hørt Hr. Lund nævne Sønnens Navn blandt
de udgaaede Elever.
Festen i Aar adskille sig fra de tidligere
ved, at der var hele tre Talere: Pastor
Bruhn, Professor Dahl og Inspektør Lund,
hvilken sidste, foruden at aflægge den aarlige Beretning, ogsaa med et Par Ord omtalte
Skolens Tilblivelse i Anledning af det forestaaende Jubilæum.
Der var en smuk og højtidelig Stemning
over denne Fest, der jo er Skolegangens Bcgyndelse og Slutning og tillige danner et For
bindelsesled mellem Skolen og Forældrene.
Etc.
Tir. stud. mag. Fritz Johansen, der Ons
dag d. 17. ds. vil fortælle os om Danmarksekspedil ionen, hvori han jo deltog som
Zoolog, virker som Lærer ved Skolen, hvil
ket han ogsaa var inden Ekspeditionen til
Grønland.
Blandt de nye Medlemmer, Elevforeningen
lik ved Jubilæumsfesten, vil vi gerne have
Lov til at nævne Hr. Lærer C. Dahlbom; han
var rejst her til Byen fra sit Hjem i Svend
borg, udelukkende for at kunne deltage i Ju
bilæumsfesten.
Jubilæumsgaven fra de forhenværende.
Elever har nu na a et en Størrelse af ca. 1700
Kr.
Vor gode, gamle Kammerat, Charles Præstrud, er blevet forlovet med Frk. Mathilde Jo
hanson. Til Lykke!

T). F. K S. S. E. F.
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