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8. Aargang Juni 1913 Nummer 5

D F. K 5 5. Elevforening
[stiftet den 10. April 1895]

har til Form aal at samle forhenværende Elever af Skolen 
samt forhenværende og nuværende Lærere derved til fortsat 
Samvær og gensidig Støtte.
Foreningens Postadr. : Vesterbrogade 37, 4. S.
Foreningens Kontingent: 1,25 Kvartalet.
Foreningens Medlemsantal: 209.

Elevforeningens Bestyrelse:
Cand, pharrn. Johs. Brnnbtv Jensen, Formand.
Assistent Ludvig Petersen, Næstformand.
Korrespondent Viggo Olsen, Kasserer.
Bogholder Sigurd Vendelhoe Hersom, Sekretier.
Ass. u. Mag. Aletli Thomsen, Suppleant.

Alle Ind- og Udmeldelser, Bortrejser og Flytninger bedes 
straks meddelt skriftlig til Foreningens Formand, cand. 
pharm. Johs. Brunby Jensen, Vesterbrogade 37, 4. Sal.

Vort Blad.
Medlemsbladet udgaar saavidt muligt i Be

gyndelsen af hver Manned og leveres gratis 
til Medlemmerne. Alle Meddelelser Bladet ved
rorende bedes sendt skriftlig til Boghol
der Sigurd Vendelhoe Hersom, I stedgade 38, 
■_>. Sal, B.

Artikler, der ønskes optagne, bedes indsendt inden den 
•20. i hver Maaned, og maa altid, til Redaktionens Underret
ning, være forsynet med Navn.

Flytninger og Uregelmæssigheder ved Tilsendelsen af 
Medlemsbladet bedes straks meddelt det lokale Postkontor.

Valdemarsdagen, Søndag den 15. Juni, afholdes

SKOVTUR
for Medlemmer med Damer.

Kl. ca. 4V2 indtages Kaffen i Søllerød Kro.
Kl. ca. 8 spises til Aften i Ørholm Hotel (det 

danske Schweiz), derefter Punchesold. Even
tuelt: Dans.

Prisen pr. Deltager er Kr. 1,50.
Tog fra Holtebanegaarden Kl. 3,°8.

— — Ørholm — 10,55
med Tilslutning til Lyngbytoget Kl. 11,19.

— Talrig Tilslutning udbedes. —

Skovturen den 15. ds.
Naar Bestyrelsen i Aar har fraveget den hid

til (dog med enkelte Undtagelser) fulgte. Regel 
at holde Skovtur Grundlovsdagen, maa heri 
ikke ses et Forsøg paa. at ændre en god gammel 

Skik, en Skik, hvis store Fordele vi tværtimod 
fuldt ud har Forstaaelsen af, og som vi haaber, 
at fremtidige Bestyrelser maa faa Held til at 
bibeholde. Aarsagen til Forandringen denne 
Gang skyldes dels den korte Arrangements
frist, der ved Generalforsamlingens saa sene Af
slutning levnedes os, og dels at vi ved denne 
Saisonens første Sammenkomst ønskede at være 
fuldtallig til Stede, hvilket vi ikke kunde den 
5. ds.

Vi nærer desuden det Haab, at Vejret den 
15. ds. vil vise sig fra. en ganske anden Side, 
end de senere Aars Grundlovsveir, saa at vi, 
naar Dagen oprinder, i straalende Sol maa kun
ne notere en til en Skovtur hidtil ukendt Til
slutning.

Indtil da : Paa Gensyn !
Bestyrelsen.

Den ord. Generalforsamling 
afholdtes Onsdag den 30. April i Set. Andreas- 
ordenens Lokaler; der var et halvt hundrede 
Medlemmer til Stede.

F o r m a n d e n bød velkommen og minde
des forinden Generalforsamlingens Begyndelse 
Hr. Jonathan Lange, der nylig var afgaaet ved 
Døden og som i en Aarrække havde virket ved 
Skolen som Lærer- — hvortil Forsamlingen slut
tede sig ved at rejse sig.

Formanden foreslog som Dirigent Fred. Pe
tersen, der valgtes enstemmig. — Efter at Di
rigenten havde konstateret Generalforsamlin
gens Gyldighed, gaves Ordet til Formanden, 
der aflagde Beretning for det forløbne Aar. 
Dei- var afholdt 13 Sammenkomster — heraf 
var 3 Sommersammenkomster — en Grund
lovstur til Bøde Bro og Raadvad — en Som
merdans paa Helgoland og et Høstbal i Begyn
delsen af September. I Vinterens Løb var af
holdt 6 Sammenkomster: en Sangaften, en Dig
teraften, Nytaarsfest med Revy, en Oplæsnings
aften, Martsfest med Komedie og Bal og ende
lig en Aften helliget Dansens Muse. Endelig 
var der afholdt 4 Medlemsmøder, hvoraf der 
til de to var fremskaffet Underholdning nf 
Vald. Adsersen og Schram-Nielsen.

Da ingen ønskede Ordet, gik man over til 
Punkt 2. Kassereren fremlagde det reviderede 
Regnskab.

Vald. Nielsen ønskede i den Anledning 
Ordet og rettede en Tak til Bestyrelsen for det 
saa gode Regnskab. Derpaa gik man over til 
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Grundfondet. — For m a n d e n meddelte, at 
Legatportionen paa 50 Kroner var uddelt 28. 
Januar, og at der var indkommet to Ansøgnin
ger ; han haabede, at Grundfondet snart maatte 
blive saa stort, at del' kunde uddeles to Por
tioner. — Derpaa følger Valg af Bestyrelse og 
Revisorer. — Bestyrelsen ønsker ikke at mod
tage Genvalg. — Formanden faar Ordet 
for at klargøre Stillingen angaaende den ny 
Bestyrelse. Den ny Bestyrelsesliste: Schram- 
Nielsen, Formand; Ludv. Petersen, Næstfor
mand: Steen, Kasserer; Rosenkjær, Sekretær; 
Ostergaard, Suppleant — oplæses, og Forman
den anbefaler den paa det varmeste. — Da der 
ikke er fremkommen nogen anden Liste, fore- 
slaas Generalforsamlingen hævet i 10 Minutter 
for at drøfte den foreliggende Situation — hvil
ket vedtoges I------------

Dirigenten satte Bestyrelsesforslaget 
x:nder Debat. V a 1 d. Nielsen beder om 
Ordet. Han kan ikke forliges med det Tradi
tionsbrud, der vil fremkomme, naar Schram- 
Nielsen betræder Formandspladsen, idet det al
tid har været en Elev af Skolen, der har sid
det som Formand. Han foreslaar af den Grund 
Lederne i Bestyrelsen omordnede, saa Ludv. 
Petersen bliver Formand og Schram-Nielsen 
Næstformand. — S e h r a m-N i e l s e n er 
for saa vidt enig med Vald. Nielsen og anser 
det for en sund Tanke, at Formandspladsen er 
helliget en Elev’; men han anser kun denne Be
styrelsesliste opstaaet af enNødstilstand, og som 
saadan mener han, man bør overse et Tradi
tionsbrud, da man jo atter kan vende tilbage 
til den gode, gamle Tradition. Endvidere paa
talte Schram-Nielsen, at Lærerne i Elevforenin
gen paa denne Maade fik en Særstilling — me
dens de dog i andre Henseender nød samme 
Vilkaar (Kontingent!). — Hermann 
Clausen ser med Vemod paa. Traditions- 
bruddet. Han mener, Elevforeningen er bedst 
tjent med, at Bestyrelsen gaar i den gamle 
Skure, end naar Magten lægges over i en Læ
rers Hænder — forøvrigt maa han paatale 
Schram-Nielsens Udtalelse om Nødvendigheden 
af, at man er gode Venner indenfor Besty
relsen — idet det i langt større Grad kom an 
paa, at man ofrede sig for Sagen, og de to 
Ting havde efter hans Mening ikke særligt med 
hinanden at gøre. .— Sehr a m-N ielsen 
mente ikke, at Magten kastes i Lærernes Hæn
der, naar der med ham sad fire Elever i Besty
relsen — og han fastslog, at det for ham var 
afgørende, om man var Venner indenfor' Besty
relsen eller ej — idet han. havde været i en 
Bestyrelse, hvor det modsatte var Tilfældet, og 
det var højst penibelt. — H. Stripp søger 
at bevæge Ludv. Pedersen til at være Formand, 
idet Traditionsbruddet efter hans Mening hav
de stor Betydning. Del- rettes Spørgsmaal til 
de tre Medlemmer af den gamle Bestyrelse, der 
gaar over i den forelagde ny, om, hvorfor den 
absolut kræver Schram-Nielsen til Formand, 
hvilket Steen besvarer med, at Listen, da 
den dannedes, vai' baseret paa Schram-Nielsen 
som Formand.

Otto Pedersen spørger, om Jonas ikke 
vil lade sig genvælge, hvilket er udelukket. — 
Herman Clausen foreslaar Generalfor
samlingen suspenderet i 5 Minutter, for at Be
styrelsen muligvis kan finde en ny Ordning in

denfor Ledernes Inddeling. Det vedtoges.-------
Dirigenten gaar over til Valg af Bestyrelse. 

Da Majoriteten efter den nye Bestyrelses Skøn 
er for ringe (20 Stemmer for — 12 imod), træk
kes Listen tilbage, og Dirigenten beder den 
nuværende Bestyrelse fungere, indtil der gen
nem et Udvalg fremskaffes en ny Bestyrelses
liste. Del- nedsættes et Ud v a 1 g 
p a a 5 M e d 1 e ni m e r : Jo h. B. J e n- 
s e n, A 1 e t h T homse n, V a 1 d e m a r 
Nielsen, Os c a r C h r i s t o f f e r s e n, 
C h r. Østergaar d, s o m s a a hurtig 
s o m muligt skulde fremskaffe 
c n n y List e, h v o r p a a Best y r e 1- 
s e n skulde sammenkalde til e n 
f o r t s æ 11 e n d e G e n e r a 1 f o r s a m- 
1 i n g. — Valget af Revisorer udsattes til den 
fortsættende Generalforsamling.

Aage Thomsen genvalgtes med Akklamation 
som Medlem af Grundfondets Bestyrelse.

Under Eventuelt takkede Formanden fire 
Medlemmer, der i Aarets Løb havde været Be
styrelsens til saa megen Hjælp: Vald. Nielsen, 
der havde skaffet os indbringende Annoncer, 
Mandrup Poulsen, der havde trykt vore Sange, 
og Oscar Christoffersen, der havde skrevet dem 
— og endelig Schram-Nielsen, der havde ud
ført et saa kolossalt Arbejde i Aarets Løb, bl. 
a. Arrangementet af vore to største Fester: 
Nytaarsfesten og Martsfesten.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen 
med at rette en Tak til Bestyrelsen for dens 
Arbejde Sæsonen igennem — og haaber, den 
ny Bestyrelse, der bliver dannet, maa have en 
lige saa heldig Haand til at lede Elevforenin
gen som den forrige. — Hernaa hævedes Gene
ralforsamlingen.

Elevforeningen leve! Dirigenten leve!
0.

Generalforsamlingens Afslutning d. 21. Maj.
Dirigenten aabnede Mødet, konstaterede dets 

Lovlighed og gav Ordet til Hr. Vald. Niel
sen som Repræsentant for det nedsatte Ud
valg. Denne gjorde Rede for Udvalgets Ar
bejde og fremlagde som Resultat følgende B - 
styrelseslistc : Jobs. Brunby Jensen, Formand, 
Ludvig Petersen, Næstformand, Viggo Olsen, 
Kasserer, Sigurd Vendelboe Hersom, Sekre- 
kær, og Aleth Thomsen, Suppleant, og henstil
lede til Generalforsamlingen at akeeptere den
ne Liste.

Da ingen ønskede Ordet, skred man til Valg
handlingen, der resulterede i enstemmigt Valg 
af samtlige Kandidater med Undtagelse af Kas
sereren, der fik een Stemme imod sig.

Derefter gik man til Valg af Revisorer og 
genvalgte med Akklamation d’Hrr. Fr. Pe
tersen og Vald. Nielsen.

Under Eventuelt ønskede ingen Ordet, hvor
efter Dirigenten hævede Generalforsamlingen.

Efter denne mere alvorlige Del fulgte et 
raskt lille Punchesold med to Boller, der bevir
kede, at Stemningen paa sine Steder hævede 
sig om ikke til det højeste, saa dog temmelig 
højt.

Punchesoldet forløb forøvrigt paa vanlig Maa
de ; der var en god, kammeratlig Tone Bordet 
rundt; og man forsøgte paa bedste Maade at 
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faa drukket saa meget Punch som muligt, idet 
jeg dog i Sandhedens Interesse niaa meddele, 
at Motiveringerne for de forskellige Skaaler 
blev blegere og svagere, efter som Punchebol- 
lens Isklumper steg tydeligere og tydeligere 
frem.

Da man efter Taler for Udvalget, for den ny 
og den gamle Bestyrelse, for Elevforening og 
for Skolen, henfaldt til Klavermusik og Instu- 
dering af de af Medlemmerne mest raffinert 
udtænkte Hurraraab, fandt flere Medlemmer 
det belejlige Tidspunkt til Opbrud — — og 
Vintersæsonens sidste Sammenkomst fik sin 
Afslutning. 0.

Adjunkt i Ribe

Jonathan Lange.
t 11= April 1913.

Naar mine jævnaldrende og jeg efter } Aar- 
hundredes Forløb endnu med saa stærke Baand 
føler os knyttede til vor gamle Skole, skyldes 
det ikke mindst Jonathan Lange. Han var 
typisk for den Stab af udmærkede Lærere, del- 
i Firserne kastede Glans over Undervisningen i 
„Velgørenheden“, han kunde se paa os Dren
ge, saa at der aldrig var noget som helst 
Knirkeri i Timerne og sende os op* til Universi
tetet saa velsignet sikre i hans Fag (Tysk, 
Geografi og Naturhistorie).

Om Søndagene travede han lange Ture med 
os rundt i Nordsjælland, forklarende os Natu
rens Foreteelser. Dybt religiøs, uden Spor af 
Hængehovederi, fik han en særdeles sund Ind
flydelse paa os; med sin smukke Stemme lagde 
han for med alvorlige og lystige Sange, og 
som fortrinlig Gymnastiker benyttede han en
hver Lejlighed til at udvikle ogsaa vore Lem
mer.

Efter Skolen forblev han en trofast Ven; i 
de beskedne Boliger paa Regensen, Borchs Kol
legium og Voldmesterhuset paa østre Vold var 
vi velkomne Gæster, og skønt Indtægterne var 
smaa, blev der altid Raad til en Ostemad og 
en Kop The Sparsommelig og nøjsom fandt 
han, selv som gift, Udvej til lange Rejser, bl. 
a.et Par til Karpaterne, og i sin Hustru fandt 
han en trofast og forstaaende Kammerat.

Døden kan være brutal, den tager ofte de 
bedste, medens Sløjheden skannes, og dette 
Dødsfald har ramt særlig haardt.

Jonathan Lange blev kun 46 Aar og efter
lader sig Enke og 6 Børn. M.

Dans.
Til Sammenkomsten den 14. April havde Be

styrelsen faaet den geniale Idé ikke at arran
gere nogen indledende Underholdning, og — 
det gik.

Indkaldelsen blev efterkommet af ea. 50 dan
selystne, der efter at have skilt sig ved de 
unødvendigste Klædningsstykker snart sugedes 
ind i Dansens Hvirvel.

Man holdt ud et Par Timer, men sank da ud
mattede ned ved de med Smørrebrød belagte 
Borde, hvor det ved Hjælp af Belægningen & 
Tilbehør efterhaanden lykkedes at komme til 
Kra>fter igen.

Efter at have afsunget an af et Aktieselskab 

skrevet Sang, hvori Sølvertraadene slyngede 
sig mere og mindre snærende om forskellige 
Medlemmer, og raabt et af Mondrup P. moti
veret Hurra for Kvinden, genoptoges Dansen 
med stor Energi.

Ved Midnatstid fremførtes et smagfuldt 
Blomsterarrangement, der gjorde enorm Lyk
ke, og smykkede med Foraarets Flora dansede 
man videre ind i Natten, hvorlænge ved jeg ej, 
men endnu Kl. 21 var der Dans paa Vester
bros Torv. H. M.

Svøm I
Paa flere Medlemmers Anmodning om atter 

i Aar at fremskaffe Sæsonkort til Friluftsgym- 
nasiet til moderat Pris, har Bestyrelsen hen
vendt sig til Hr. K. V. Høyer, der imidlertid 
ikke saa sig i Stand til at notere os den tid
ligere hafte Pris, Kr. 6,00, men vilde naa Be
tingelse af, at der tegnede sig mindst 10 Del
tagere, levere os Kortene for Kr. 8,00 nr. Stk. 
(aim. Pris Kr. 12,00).

Vi anmoder derfor alle søbadelskende Med
lemmer (ev. med Venner og Bekendte) om al
deles omgaaende at tegne sig skriftlig hos Ass. 
u. Mag. Aleth Thomsen, Ole Suhrsgade 21, 2. 
Sal, hvorefter' Meddelelse vil udgaa om, hvor 
og hvornaar Kortenen kan afhentes.

Arkivet!
Da Foreningens Blad-Arkiv ved Eftersyn 

viser sig i stærkt amputeret Skikkelse, skulde 
det glæde os, om ev. Indehavere af neden
nævnte Numre vilde indsende disse til Red., 
som da vil drage Omsorg for-, at vort Blad ved 
Indbinding sikres Efterkommerne.

1. Aargang: Nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2. — ' „1, 2, 3, 9.
3. — „ 1, 3, 4.
8. — ,. 2.

Best.

Véd I af —
at Niels Rosenkjær har faaet den Neuhau- 

senske Præmie for Bygningskunst, samt en 
Son ?

at Svend Aage Albrechtsen har holdt Bryl
lup den 26. Maj med Frk. Ellen Nymann ?

at Martin Sørensen er blevet kgl. Kapel
musikus?

at næste Sommermøde, hvorom nærmere 
Meddelelse vil udgaa, afholdes i Vanløse.

at Overmontør C. C. Andersen foreløbig har 
taget Ophold i Penarth (near Cardiff), South 
Wales ? — hvorfra han sender Medlemmerne 
en Hilsen.

at Hans Rosenkja^r har taget pharmaceutisk 
Medhjælpereksamen med Udmærkelse?

at na'ste Nummer af Bladet først udkommer 
i September ?

Nye Medlemmer.
Robert Halland, Repræsentant, Dr. Abild

gaards Allé 18, 1. Sal
Einar Halland, 184 West Utiea Street, Buf

falo — N. I.
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Flytninger. Svend Klitgaard, Sønder Boulevard 87.
Poul Rasmussen, Skuespiller, Rosenørns 

Allé 19.
Carl V. A. Michelsen, Gymnasielærer, Over

gade o. V. 2 A.
Aksel Hansen, Bankassistent, HadersltTgade 

45, 2. Sal.

C G. panbens Cftlj., 
uh.seJ Johansen, 

Juvelér * Guldsmed 
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
SPECIALITET: 

Forlovelsesringe. 
Vesterbrogade Nr. 50.

Telefon 5373.

Bogbinderi.
Thorvald Valerius, 

Brolæggerstræde Nr. 2 
(grundlagt 1870).

Telefon: Byen 1587.

Bladets Redaktion og Ekspedition: Istedgade 38, 2. S., B. 
Bogholder Sigurd Vendelhoe Hersom.
Dette Blad er leveret paa Posthuset 4. Juni.

Udgiver: Bestyrelsen for Det forenede Velgørenheds Selskabs Skoles Elev Forening.
Trykt hos Skou & Madsen, GI. Mønt 13.


