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MUSEUMSINSPEKTØR DR. PHIL.

CHR. JØRGENSEN
8. August 1851—22. Oktober 1916.

Med Dr. Chr. Jørgensen er en ejendommelig Skik
kelse gaaet bort, en Skikkelse, som har præget sig dybt
i Erindringen hos alle Metropolitanere fra Slutningen
af forrige Aarhundrede.
Dr. Jørgensen var Metropolitaner i dobbelt Forstand;
han var Student fra Skolen 1869 og hørte til det be
rømmelige Metropolitanerhold, som Overlærer Axel
Sørensen — selv en af Holdet — har givet en livfuld
Skildring af i „Studenterbogen“ 1896, en Klasse, der
har givet et sjældent Exempel i Retning af godt Sam
menhold Livet igennem; Jørgensen selv mindedes altid
sin Skoletid med Taknemmelighed, og navnlig fik Natur
historielæreren Carl Fogh Betydning for ham i den
Grad, at han ved Siden af sit videnskabelige Arbejde
Livet igennem var en passioneret Entomolog og har
efterladt en betydelig Billesamling — i en Aarrække
var han Redaktør af „Entomologisk Tidsskrift“; ogsaa
Botanikken dyrkede han i sine yngre Dage og genoptog
denne Interesse i praktisk Form, da han senere i Livet
tilbragte sin Fritid med at grave og plante i sin egen
Have i Hellerup.
Det blev dog Filologien, som han straks valgte til
sit Studium, og han var en trofast Discipel af Madvig,
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som satte overmaade megen Pris paa J. som en af sine
dygtigste Disciple fra de sidste Aar, han virkede ved
Universitetet; han gav J. en varm Anbefaling, da han
søgte ind ved Metropolitanskolen, og J. har som Lærer
trofast virket i Madvigs Aand, ligesom han senere hen
har besørget nye Udgaver af Madvigs Skolebøger. J.
forstod let at hævde sin Autoritet overfor Skolens Di
sciple, og næppe mange af os vilde have tænkt, da
han i Sommeren 1899 tog Afsked fra Skolen for at
modtage Ansættelse som Inspektør ved den kgl. Møntog Medaillesamling, at han endnu ikke var fyldt 48
Aar; hans foroverbøjede Skikkelse, hans lydløse Gang,
der gjorde ham frygtet som Inspektionshavende i Fri
kvartererne, hans graa Haar gav os Indtrykket af en
meget ældre Mand.
Men ligesom Jørgensen havde et varmt og aabent
Hjerte for Børn og unge Mennesker, kom disse ham i
Møde med en aaben Tillid, selv Disciple, som han al
drig har undervist, og denne yderlig stille, stuelærde
Mand indtog en ganske særlig Stilling i Metropolitanernes Omdømme. Han blev valgt til Formand for
adskillige Komitéer, og han blev — vel næsten som
en Selvfølgelighed — valgt som den første Formand
for Metropolitanersamfundet, hvor han altid forstod den
Kunst at arbejde sammen med meget yngre Mænd.
Det var et Savn for ham at forlade Formandspladsen,
men han trak sig ikke derfor tilbage fra Samfundets
Liv; Metropolitanskolen har dertil rummet altfor mange
af hans bedste Minder fra hans Barndom og Manddom.
Han ønskede sig dog aldrig tilbage til Lærergerningen;
han mente at have afsluttet den i rette Tid, medens
han endnu gjorde Fyldest.
Jørgensen var paa mange Maader en Mand af den
gamle Skole, og Skolereformen af 1903 havde ikke hans
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Sympati; og dog har han ved sin Interesse for gode
Oversættelser af klassiske Forfattere fremkaldt — i
„Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning“, som han redi
gerede — netop en Række af de Oversættelser af græske
Digtere, især af hans Klassekammerat og Ven Thor
Lange, som den nye Skole i saa høj Grad har faaet
Brug for ved Undervisningen i Oldtidskundskab.
E. Spang Hanssen.

C. R. ETTE
øden, der i Aar har gjort saa stor en Høst mellem
dem, hvis Navne har den bedste Klang blandt
Metropolitanere, skulde ogsaa den 14. August i Aar
berøve os mag. scient. Carl Rudolph Ette, eller som han
næsten overalt blev kaldt: Ette.
Den blotte Lyd af dette Navn vil bringe alle dem,
der kendte ham, til at mindes en af Ydre temmelig
uanselig lille Mand med et yderst beskedent og tilbage
holdende maaske lidt ubehjælpsomt Væsen, men uundgaaelig ogsaa samtidig en helstøbt Personlighed, der
ragede højt op mellem dem, der i Kraft af deres hele
Færd har Krav paa at blive henregnet til de bedste
blandt Metropolitanere.
I „Plum & Dalberg“ (saaledes tror jeg, at Bogen
om Skolen gennem 700 Aar snart — og med Føje —
vil blive benævnt, i hvert Fald blandt Metropolitanere)
vil enhver kunne finde Oplysning om hans Liv og dets
Mærkedage; hvor højt vurderet han var af Kolleger som
Matematiker, og hvor afholdt og interesseret han var
som Lærer, tilkommer det andre at skrive om paa an
det Sted, men her — i Metropolitanernes Aarsskrift —
skal han mindes som Kammerat, som den Metropolitaner,
han præ ceteris var.
Med den mest absolutte Højagtelse og Interesse
for Skolen og alt, hvad dens er, forbandt han en sjæl
den Forstaaelse af de Forhold, der betinger en værdig
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Eksistens for en Forening som Metropolitaner-Samfundet.
Uden nogensinde at ville i Strid med nogen afvejede
han paa det nøjeste, hvorledes han under Hensyntagen
til alle Sider kunde naa frem til det, der er den bæ
rende Ide for M.-S.: ved Sammenhold mellem Metropolitanere at holde Mindet om Skolen og Samlivet dér
i Ære. For enhver Tanke, der tilsigtede dette, var han
altid lydhør, og hans Hjælpsomhed og Omhu for dens
Gennemførelse paa den mest smagfulde Maade var gan
ske usædvanlig; men foruden at bunde dybt i hans
Karakter, havde det hele dog sikkert først og sidst sin
Rod i den Kærlighed, han nærede for Skolen, og som
dikterede ham ethvert Skridt, han foretog i sin Egen
skab af Metropolitaner, og som saadan har der jo været
lagt stærkt Beslag paa hans Kræfter.
Ligesom den Tillid, han ubestridt nød og maatte
nyde i Skolen, gjorde ham selvskreven til at blive For
mand for det Udvalg, der i sin Tid skulde forberede
det saakaldte Systemskifte indenfor M.-S., var det kun
naturligt, at han, da det var gennemført, blev Samfun
dets Formand, hvilket Hverv han beklædte fra 17. Fe
bruar 1908 til 27. Februar 1911. Siden da sad han
som Næstformand og tildels som Sekretær i Bestyrelsen,
lige indtil han i Forsommeren — han havde allerede
da ligget syg adskillige Maaneder paa Kommunehospi
talet — nedlagde sit Mandat. —
Man siger om saa mange, der gaar bort: „Han
havde ingen Fjender.“ Jeg tror, det virkelig gjaldt om
Ette; men jeg veed, at jeg med Sandhed kan sige, at
der er ingen Metropolitaner, som har kendt Ette, som
ikke holdt af ham — intet Under da, at MetropolitanerSamfundet altid vil bevare hans Minde i Ære og Tak
nemlighed.
Erik Ringberg.

P. F. ABELL
Adjunkt ved Metropolitanskolen.

n trist vinterdag lukkede P. F. Abeil sine øjne, og
et ualmindelig tiltalende menneskes liv fandt dærmed sin alt for tidlige avslutning,
Peter Fjelderup Abeil var født 28. marts 1872
og blev i 1912 ansat som adjunkt ved Metropolitanskolen. Her virkede han til sin død d. 23. febr. 1917*),
dog ikke uden avbrydelser; thi han måtte stadig kæmpe
en hård kamp mod snigende sygdom og svagelighed.
Men han gav aldrig op, og kun døden kunde få bugt
med hans viljestærke personlighed.
Adjunkt Abelis tidlige bortgang har vakt megen
sorg og megen deltagelse. Og dette er mere end for
ståeligt. Thi mange er de, der er kommet i berøring
med Abeli, og lang tid behøvede man ikke for at op
dage, at han var noget uden for det almindelige.
Lige udmærket som menneske, som lærer og som
pædagog færdedes Abeli imellem os. Og det varede
da heller ikke længe, inden vi, „Studenterne“, der i
førstningen nærmest havde frygtet ham på grund av
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*) Angående adjunkt Abeils vita henvises til C. A. S. Dal
berg og P. M. Plum: „Metropolitanskolen gennem 700
Aar,“ II, s. 19.
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hans strænghed, hvorom der gik sære frasagn, kom til
at sætte ham overordentlig højt. Hans personlighed
var retlinet og fin, stundom måske en smule køligt til
bageholdende, men sikkert gennemglødet av begejstrin
gens hellige ild. Mod sine elever var han hjælpsom
og forekommende, og selv efter at han på glimrende
vis havde tilendebragt examensrepetitionen, hjalp han
os med aldrig trættet elskværdighed på enhver måde
til at dygtiggøre os til den forestående prøve.
Nedskriveren av disse linjer har kun nydt godt av
adjunkt Abeils undervisning i Dansk og må følgelig
nøjes med at værdsætte hans gærning som lærer i
modersmålet. Men den fortjænte også til fulde det ry,
der gik av den. Hans behandling av den sproglige
side av faget var vel ret enestående. Ganske visst var
han os også en kyndig fører på vor vandring gennem
litteraturen, og selv den, der i forvejen var en til
bedende elsker av dansk digtning, har grund til at være
ham taknemmelig også på dette område. Men for mig
står dog hans gennemgang av vort sprogs historie som
det bedste, han gav os; den var hævet over al kritik.
Også hans arbejde med de danske stile — „avhandlingerne“ kaldte han dem — var i højeste grad fortjænstfuldt; forholdsvis sjældent faldt der høje karak
terer, men meget lærte vi. Overhovedet var Abeil
stræng, men også strængt retfærdig. Og stillede han
end store krav til sine elever, fordrede han dog mest
av sig selv. Dærfor blev han stående på sin post til
det sidste uden at ville bøje sig. Utvivlsomt har hans
vidtdrevne pligtopfyldelse medvirket til at forkorte hans
liv. Abeil kendte ikke til at skåne sig, og omsider
bukkede han da under for sygdommen.
Jeg veed ikke, om Abeil nogen sinde har udtalt
noget valgsprog. Men i hvert fald har han levet
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efter det skønne — om end ofte misbrugte — ord, hvori
Schiller lader ryttersangen i „Wallensteins Lager“
løbe ud:
„Und setzet ihr nicht das Leben ein,
nie wird euch das Leben gewonnen sein!“

Og dærfor sørger vi over hans død, og dærfor vil
vi stedse mindes ham med en følelse av glæde og tak
nemmelighed.
Flemming Dahl.

HECTOR F. E. JUNGERSEN.
f. “/i 1854—d. 6/s 1917.

aar nu efter Professor Jungersens Død hans Navn
og hans Gerning skal mindes paa disse Blade, da er
det ikke den fremragende Videnskabsmand, den geniale
Forsker, der træder frem for de gamle Metropolitanere,
ikke Æresdoktoren fra fremmede Universiteter, Medlem
af Alverdens videnskabelige Selskaber o. s. v.; men det
er Læreren, vi vil mindes. — Der er vist ikke een af
Metropolitanerne fra de to Decennier 1879—1899, der
ikke har et klart Billede af hans høje, lyse Skikkelse og
et Minde om en ejendommelig Personlighed, der havde
en mærkelig Evne til at knytte Eleverne til sig med en
af Beundring præget Hengivenhed. Dr. Jungersen beva
rede i sin Lærergerning noget, som mange andre Lærere
saa forbavsende hurtig glemmer, nemlig en klar Erkend
else af, at Lærer og Elev kun er to Trin paa samme
Udviklingsstige, ikke to artsforskellige Væsener — den
Form for Evolution var Jungersen et praktisk Bevis
for. Hans Pædagogik bestod i Grunden blot i dette, at
han kunde gøre — og med naturlig Lethed gjorde —
Skridtet tilbage, satte sig selv paa Skolebænken ved
Elevens Side, og ved fælles Iagttagelse og fælles Kom
binationer naaede man saa til et Resultat. Hvad der
var tørt, skematisk og derfor vanskeligt i Liitkens Zoo
logi eller Strøms Botanik, blev levende, interessant og
derfor letfatteligt, naar Lærerens Haand førte Eleven
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Skridt for Skridt gennem Selviagttagelsen. Havde man
først lært at se paa Tingene med egne Øjne, helst se
det, der ikke „stod i Bogen“, var Sejren vundet og
Timerne hos Jungersen en ren Fest. — Men netop der
for blev Jungersen egentlig ikke populær blandt de
rigtige Læse- og Karakterheste; for dem var det jo
en ganske ubegribelig Situation, at man kunde være
„oppe“ i lange Tider uden at faa Lejlighed til at for
tælle nogetsomhelst af Bogens Lærdom og saa til Slut
faa en temmelig tarvelig Karakter, skønt man havde
kunnet hele Lektien udenad. Men det var nu engang
saadan, at „Romanerne,“ Sværten,“ eller hvad Junger
sen nu kunde falde paa at kalde det, interesserede ham
utrolig lidt. — Dette gjaldt naturligvis særlig hans
Specialfag, Naturhistorien; men ogsaa i Geografi havde
han en egen Evne til at faa Kød paa Lærebogens tørre
Skelet, selv om det var noget summarisk, naar han hæv
dede, at man i Tvivlstilfælde altid kunde sige om Mid
delhavsbyer, at de udførte: Vin, 01 je og Sydfrugter, og
om Byerne i de rigtige varme Lande: Kaffe, Sukker,
Bomuld, Tobak, Indigo og Krydderier.
Det var ikke blot hans Overlegenhed overfor Tryk
sværten, der imponerede og paa en heldig Maade fri
gjorde Eleven paa alskens blind Autoritetstro; men
hans Overlegenhed i alle Forhold fik Eleverne til at
studse. Man var jo ikke vant til, at naar en Elev blev
grebet i Snyderi, blev Læreren ikke engang vred, men
henstillede ganske elskværdigt, at man herefter holdt
Bogen under Bordet saadan og saadan: „Saadan gjorde
man i min Tid, saa kan Læreren ikke se det“ — efter
saadan en Lektion blev man ikke Martyr, blot uhjælpe
lig udsat for Folkets Grin; de Veje skulde man vel
vogte sig for at færdes paa tiere! Jungersen kendte
Drengenaturen ud og ind; den stak jo saa ofte Hovedet
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frem hos ham selv, og naar Eleven mærker, at deres
Lærer forstaar dem og kender sig selv i dem, saa er
der bundet Baand, der vanskelig brydes. — Derfor blev
der Vemod blandt gamle Metropolitanere, da Budskabet
om hans Død naaede ud; der kom Minder frem om en
helstøbt, djærv og frisk Personlighed, der havde bety
det meget for dem i en Alder, hvor Sindet saa let
lader sig præge af netop det friske, stærke og uimponerede.

INDTRYK FRA 90’erne
On revient toujours d ses
premiers amours.

r der noget i verden jeg tror på, så er det de lykke
lige tilfældigheder, og dertil regner jeg for mit
eget vedkommende den omstændighed, at jeg netop ikke
var på studierejse i efteråret 1889, da Metropolitanskolen med kort mellemrum mistede to ældre lærere,
såat der blev mulighed for yngre kræfter til at komme
ind. Også på andre måder var tidspunktet heldigt: rektor
Bloch sad fast i sadlen og stod endnu i sin fulde kraft,
og sammen med ham virkede endel dygtige mænd i
deres bedste alder. Der blev måske nok af enkelte
koketteret lidt med benævnelsen „mønsterskole“, men
skolen havde utvivlsomt en god periode, og for mig, der
kom fra den ideale privatskole som Borgerdydskolen i
København under Heibergs ledelse var og endnu i
nogle år virkede ved begge, var det ganske interessant
at iagttage forskellighederne mellem dem. Uden at gøre
nogen af dem uret tør jeg sige, at hvad privatskolen
havde af friskhed, opvejedes ved hvad statsskolen havde
af fasthed — ikke at forstå, somom nogen af skolerne
helt savnede det andet fortrin. Mellem lærere og elever
føltes tonen ligesom lidt stivere i Metropolitanskolen;
jeg mindes endnu, hvorledes en ubetydelighed af en
dreng, vist i gamle IL, gik bagover, da jeg engang til-
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talte ham med fornavn. Derimod var der en ting som
strax slog mig: det større kammeratskab der fandtes
mellem alle skolens elever trods afstand i alder og
klasse; det hang muligvis noget sammen med skolens
forholdsvis ringe elevantal, og måske havde det også
sin betydning, at tilgangen kom fra et mere ensartet
befolkninglag end i privatskolerne; flertallet af forældrene
tilhørte vistnok det højere bourgeoisi og særligt em
bedsstanden. I disse elevernes ensartede forudsætninger
lå, som en gammel elev engang har ytret til mig, vist
også en medvirkende grund til de gode resultater der
nåedes; lige gode hoveder kunde alle jo ikke være.
De mortuis nil nisi bene — og jeg har haft altfor
gode kolleger ved Metropolitanskolen til at jeg skulde
ville sige noget nedsættende om dem; at der nu og da
kunde være lidt gnidningsmodstand, er en selvfølge,
men jeg husker med bestemthed, hvor godt samlivet
selv i provisorieårene var mellem mænd af ret afvi
gende anskuelser. Den betydeligste personlighed ved
skolen var vel nok den for tidligt bortgangne Pullich,
der forbandt et skarpt hoved med en alsidig dannelse
og hvis domme altid var prægede af moden overlegen
hed. Hos Bloch vilde jeg fremhæve hans åndslivlighed
og interesse for videnskaben; det var altid en fornøj
else at drøfte videnskabelige materier som strejfede sko
len med ham, hvad enten det gjaldt den historiske forskning
eller fortolkningen af de græske og romerske klassikere.
Kapers elskværdige bonhomie led ikke noget skår, selv
da hans helbred blev dårligt, og Jungersens fine person
lighed gjorde ham ligeså skattet af kollegerne som han
var elsket af eleverne. De to matematiklærere, som jeg
kun en kort tid kom til at virke sammen med, var
polare modsætninger; jeg husker en træffende iagtta
gelse af Jungersen, at den af to parallelklasser, som
2
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havde den yngste af dem i matematik, også i andre
fag arbejdede med større energi end den anden.
Imidlertid — skønt jeg stadig mener, hvad jeg
engang ytrede, at en skole er som et andelsmejeri,
såat fortrin og mangler ved hver enkelt lærers arbejde
får indflydelse på hele produktet — hovedpersonerne
var for mig dog ikke mine kolleger, men de kære
drenge. George Gissing taler et sted om det selvbedrag
man gør sig skyldig i, når steder man som ung har
besøgt kommer til at stå som vidunderligt skønne for
en i erindringen, medens det i grunden beror på, at
man dengang var ung og nød alt det skønne med ung
dommens friskhed og intensitet, og uden at føle mig
som en oldsag har jeg en fornemmelse af, at det til
dels går mig således, når min 12 års virksomhed ved
Metropolitanskolen står for mig som måske det bedste
i min skolegerning. Jeg vil ikke holde nogen tale pro
domo, heller ikke for et enkelt fag, men jeg tror den
gang at have gjort mit værdifuldeste arbejde som lærer,
navnlig i Græsk i V. og VI. klasse, og det tilskriver
jeg i væsenlig grad den omstændighed, at jeg har haft
så udmærket et materiale at arbejde med. Det er ikke
så let en sag at definere begrebet en Metropolitaner,
hvori der indgår så mange ingredienser: to af de vig
tigste var, og er vel endnu, hurtig opfattelse og evne
til at kombinere, og dertil kom så noget rent menneske
ligt: en let og behagelig tone, som gjorde samarbejdet
til en fornøjelse — selvfølgelig ikke uden den slags smårivninger som kan forekomme i de bedste familier. Jeg
kunde fremdrage det ene hold efter det andet som jeg
mindes med glæde, og jeg kunde nævne talrige enkelte
elever der står levende i min erindring; jeg vil dog,
for ikke at krænke nogen, nøjes med at omtale to,
som en tidlig død har hindret i at nå hvad man havde
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ventet sig af dem: den alvorlige Peter Gertz, som dog
havde en stor skælm bag øret, højt anset som et skat
kammer af viden, og den stilfærdige Hjalmar Buhl med
det indtagende smil, en af de fineste Grækere „have
stuen“ har rummet. Den sidste skylder jeg en særlig
tak, fordi han, som kom fra et gymnasium i Leipzig
og var vant til at skrive græsk stil, bad mig om han
måtte fortsætte dermed hos mig; på den måde fik jeg,
som aldrig i min studentertid eller senere har skrevet
en græsk stil, lejlighed til at prøve også dette lære
middel: docendo discimus.
Karl Hude.

SKOLEN OG LIVET DERI FÖR OG NU
om det sig hør og bør, er skolens nuværende rektor
den af alle nulevende Metropolitanere, der har
været knyttet til skolen i det længste åremål: 8 år
som discipel, 28 år som lærer og endelig 15 år som
rektor giver tilsammen 51 år, d. v, s. over halvdelen af
det århundrede, hvori skolen har båret sit nuværende
stolte navn.
Men allerede i snart et kvart århundrede — siden
gamle krigsråd Andersens død i 1893 — har jeg været
nr. 2 i rækken; mit samlede åremål er nu 43, og dette
er da også min eneste berettigelse til atter at lægge
beslag på Metropolitanlæsernes tålmodighed. Det var i
alt fald det argument, hvormed Metropolitanersamfundets
bestyrelse nedslog min indvending imod atter at skrive
noget om mit skoleliv, den, at Metropolitanere nu havde
set mit navn så mange gange under avisartikler og
andre bidrag til skolens historie, at de kunde være fri
stede til på mig at anvende det gode gamle ordsprog:
„Sid din ven nær, men sid ikke låret af ham!“
Efter den fyldige og alsidige beskrivelse, der er
givet i Dalberg og Plums monumentale værk, og netop
af det sidste århundredes historie, vil det jo også være
ret vanskeligt at fremkomme med noget egentlig nyt.
Når jeg alligevel prøver derpå, er det udelukkende af
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loyal pligtfølelse, at jeg adlyder bestyrelsen; keder
disse blade de ærede læsere, så må de klage til den;
jeg vasker mine hænder!
*

♦

*

Underligt er det unægteligt nu som gammel lærer
daglig at færdes i de samme lokaler, hvor man har
tumlet sig som kåd dreng. Afstanden mellem drengeog lærerårene var endda for mig ikke længere — 12
år — end at jeg engang efter at have været lærer et
par års tid en skönne dag tilfældigt opdagede en knage
række med mit eget og mine gamle klassekammeraters
navne på, oven i købet ikke skaarne ind i træet men
kun skrevne med blæk — hvad der vidner om „6 åel
custodis“ nænsomt økonomiske omgang med den bud
getterede soda- og sæbekonto!
Under min vandring omkring på skolen dukker
minderne frem ad de forskelligste veje og ved de ube
regneligste anledninger. Alle kender vist det gamle
psychologiske fænomen, at man pludselig kan synes, at
man har oplevet et eller andet allerede en gang tid
ligere i livet; man genkender alle enkeltheder deri så
nöje, at man formelig forud kan vide, hvad der vil
følge, hvilket svar der vil komme, og så kommer det
ganske rigtigt. En ganske lignende fornemmelse kan
der til tider påkomme mig. Der falder et spörgsmål,
og jeg behøver ikke at lede efter svar, for i samme nu
hører jeg svaret: uhørligt for drengene men med ve
modig genkendelsesglæde for mig bliver det i ånden
suffleret af Krebs, Fibiger, Arentzen eller en anden af
mine kære gamle lærere. Hvem vilde så kunne und
lade at lystre en så kær sufflør? Ler drengene af et
pudsigt eller vittigt svar, så kan man jo ganske vist i
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øjeblikket have en vis flov fornemmelse af at have
pyntet sig med lånte fjer. Men det var ikke til at
modstå, om ikke af anden grund, så for at give Fi
bigers slagfærdige vid lejlighed til atter at lyde inden
for disse mure, som så ofte har været vidner til hans
sprudlende humør lönnet af glad drengelatter.
Og så ser jeg i en sådan mindefestlig stund gen
nem alle nyere overmalinger og forskønnende forbed
ringer atter de gamle lokaler med drengens öje: det
gamle skab med sine vippende döre over det gyngende
bræt i gulvet, som kunde sættes i regelmæssige sving
ninger henne fra Jörgensens dukseplads; de regelmæs
sigt anbragte blækklatter på gulvet, der hjalp kustos
til efter julekomedien atter at kunne anbringe bordene
på de gamle pladser; de gamle kakkelovne og skærme,
de sidste i regelen knækkede over paa midten og halte
som skræddere; i stedet for de nuværende kunstnerisk
skönne vægbilleder de gamle lasede kort over Roma
vetus eller Sydamerikas trekant — ja hvert hul i væg
gens puds og hver knast i de hulslidte gulvbrædder.
Men hvad hjalp det at levere en topografisk knast
fortegnelse, det vilde dog ikke i mine læseres sind
fremtrylle den varmebølge af vemodblandet glæde, man
i sådanne øjeblikke føler ved at være en „indføding“,
hjemmekendt i den kære gamle skole!
Højtideligt var allerede det förste indtryk, den ti
årige dreng fik af skolen, da han med bankende hjerte
mødte lördagen d. 18. Juli 1861 sammen med 95 andre
til den strenge sigtning. Allerede gamle Cerberus Frede
riksen med den skarpe høgenæse imponerede ganske
vist på sin måde ■— ved gnavenhed over det nye kuld
„vilde unger“, han nu skulde have at slås med —
men da man kom til den skönne C. F. Hansenske aula
med dobbelttrappen og det höje loft i to etagers höjde,
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betoges man af ærefrygt for den fornemme statsskole.
Og end mere forstærkedes indtrykket, da man trådte
ind i solennitetssalen, hvor optagelsesprøven holdtes.
Jeg har i månge år senere, når jeg indtog min
plads på nederste bord ved lördagslovsangen, tænkt på,
hvorledes den på en vis måde fra förste færd har været
mig anvist; dér stod nemlig mit navn skrevet med
kridt hin mindeværdige dag, S-ø er jo temmelig langt
nede i alfabetet, jeg havde kun Henry Thomsen og
Frits Trap til höjre for mig som halen af hele banden.
Det havde for resten sin fordel at sidde så langt nede:
lærerne var trætte, når de kom til nr. 94, og svarede
man blot lidt raskt til begyndelse, så gik den mundt
lige prøve ret hurtigt. Det var for resten dengang som
nu den skriftlige prøve, der gjorde udslaget, og i denne
stod jeg som en af de øverste. Det har moret mig
senere som skolens dansklærer at se mine pæne danske
stilekarakterer fra mit förste skoleår; jeg har nemlig i
mit eje protokollerne fra min klasses förste og sidste
år; da engang i firserne en mægtig oprömning fandt
sted på loftet af gamle protokoller, eksamensstile, ud
skudte bibliotheksbøger og andet ragelse, fik jeg af
rektor Bloch lov til at udtage disse levende minder og
frelse dem fra papirmøllen. De skal efter min død
indlemmes i Metropolitanersamfundets arkiv. —
Nå — man var altså kommet til sæde i skolens
höjtidssal, og så flöj blikket rundt til alle de mange
kuriøse ting, dér fandtes: talerstolen med de uforståe
lige bogstaver i det fremmede lærde sprog, Ciceros og
Sokrates’ billeder som værdige stilmodeller for rektor
Niels Lang Nissens, der dengang var indmuret i væggen
over det af et gitterværk omgivne flygel, endnu ikke
flyttet for at give plads for rektor Blochs billede; de
klassiske ornamenter over dörene, selve dörene med
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de mærkelige ruder i — alt imponerede den lille fyr,
der kom fra Efterslægtens dengang mildest talt elen
dige lave, skumle og snuskede skolestuer, og man følte
uvilkaarligt, at der var en vældig afstand, ja næsten
som fra proletar til adelsmand, mellem den, der havde
haft hjemme i de forrige lokaler i baggården på Øster
gade, og den, der kunde erobre sig hjemstedsret i disse
universitetslignende haller i Quartier latin, mellem Frue
kirke, bispegård, universitet, bibliothek og ikke mindst
Holbergs gård. Hvor imponeret man i grunden var ved
det förste indtryk, havde jeg i mange år ikke tænkt
videre over, men da jeg læste, hvad biskop Martensen
skriver i sine livserindringer herom, slog det mig, at
netop denne fornemmelse havde jeg selv haft ved min
förste indtrædelse i skolen.
Og det varede jo ikke længe, för man gennem alle
omgivelserne indsugede denne adelsfornemmelse. Alene
den ærefrygtfulde brede måde, hvorpå gamle Krebs al
tid udtalte navnet Metropolitanskolen, skulde nok ind
prente en den, selv om man ret snart ved at se her
lighederne nærmere efter i sömmene kom til det samme
nedtrykkende resultat som Chr. Richardt overfor gar
dinerne i den gamle studenterforening: „— rör dem
ej; for de er støvets börn som Du og jeg!“
Ja støv var der i begge de foregående kustoders
tid, både Frederiksens og Clausens, tilgiveligt er det
da, at der også er det i Andersens. Dog var vistnok
den förste af dem den störste gris (særligt gik der
dunkle frasagn om hans privatliv i de yngre dage);
jeg har engang i et tidligere årsskrift (1909) givet et
lille billede af ham, et andet billede findes hos Dalberg
og Plum pag. 130. Over Clausen var der noget vist
stateligt og værdigt; ham kender jeg for resten mindre
til, da störstedelen af hans funktionstid faldt i de tolv

25

år, hvor jeg kun gæstede skolen enten som skuespiller
ved julekomedien eller ligesom andre udgåede studenter
som indbudt balgæst efter kl. 12, når „de små“ var
sendt hjem og i seng. Noget af dette stateligt værdige
hvilede som genskin over hans enke, „gamle Delle“, i
pudsig modstrid med hendes lille trivelige apparition.
Hun sled måske ærligt i kampen mod snavset, men det
var hende dog vist for mægtigt, og de fleste skoler —
især de gamle — har, takket være drenges suveræne
foragt for alt, hvad der hedder lokaler og inventarium,
en medfødt tilböjelighed til at udvikle sig i retning af
Augiasstalde, og som allerede bemærket, lad os heller
ikke skyde på pianisten Andersen, han gör ligesom vi
andre hver på sit område sit til at bevare traditionens
status qvo!
De klasseværelser, man kunde kalde den oprinde
lige bygnings egentlige kerne, hele förste sal, var imid
lertid — og er til dels endnu — upåklagelige og, så
længe skolen endnu kun skulde rumme så mange klas
ser som i 1816, fuldtud tilstrækkelige. I min tid var
dog allerede en af klasserne delt (min egen), og som
niende klasseværelse inddroges da forværelset til bibliotheket (nuværende nr. 12). Her havde det vist været
klogest at indlogere den lettest regerlige förste klasse,
men af en vis sangvinsk tillidsfuldhed overfor unge
mennesker, der stod på tærskelen til universitetet, blev
det imidlertid øverste klasse, der kom til i dobbelt for
stand at „husere“ der. Muligt har dog hovedhensynet
herved været bekvemmeligheden for rektor ved at have
den klasse, ofte den eneste, han læste i, blot et par
skridt fjernet fra sit kontor (det nuværende lærer
værelse).
Dette klasseværelse var langt mörkere og mere lav
loftet, end man var forvænt med fra de lavere klasser. Og
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hvad det ikke var, det blev de senere (fra rektor Berg
manns tid) inddragne stuer af rektors tidligere privat
lejlighed. Ud imod gården søgte man at skaffe lidt
mere lys ved at forøge vinduesarealet med en trediedel;
ud imod Frue plads, hvor lysforholdene jo også er
bedre, lod dette sig ikke göre af hensyn til bygningens
arkitektoniske symmetri. Disse lokaler har derfor ikke
været nogen egentlig vinding, men var jo nødvendige,
så man maatte se at finde sig til rette i dem. Og for
den, der i de syv af sine otte skoleår har haft hjemme
i de höje förstesalsklasser, var der ved denne forandring
kommet så at sige mere spredthed over det hele; man
havde i ældre tid vistnok en langt större fölelse af
sammenhørighed med alle skolekammeraterne end nu.
En ubetinget vinding var det næstnyeste lokalearrange
ment, anbringelsen af naturhistorieklassen Casa-blanca
og bibliotheket på loftet; kun når sommeren bliver så
exceptionelt glødende som i år, 1917, er disse »bly
kamre“ umulige som arbejdsrum. Det allerallernyeste
klasseværelse, i „Tårnet“, er det bedst ikke at sige
andet om, end at det svarer til sit øgenavn „Pennalhuset“.
Og for endelig at blive færdig med bygningerne:
gymnastiksalen er trods sin tilbygning endnu langtfra
på höjde med nutidens fordringer til gymnastikunder
visning. Den kunde til nød gå i min skoletid, da gym
nastik var et Askepot-fag i den lærde skole (den lær
deste af rektorerne, Birch, skal efter hvad jeg har ladet
mig fortælle, ikke, eller i alt fald nødigt, have sat sin
fod der), men selv for den tids vedkommende er jeg
tilbøjelig til at tro, at det slette lokale havde sin store
skyld i, at raske drenges medfødte lyst til legems
øvelser dæmpedes betydeligt. Den mand, som engang
blev kaldt „den ideale gymnastiklærer“, krigsråd (i min
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tid kun löjtnant) Andersen, gjorde ærligt sit for at göre
faget tiltrækkende for os. Vore to andre gymnastik
lærere var derimod ikke videre interesserede i, hvor
dan det gik; gamle kaptajn Holmsted var ret sløv og
lod Andersen göre omtrent hele arbejdet, og den yngre
assistent, kommandersergeant, senere krigsassessor, Svane,
var let at lokke fra øvelserne, når han blev opfordret
til at orientere os i den politiske situation. Han holdt
da timelange foredrag, væsentligst dröv af taler, han
havde hørt aftenen i forvejen af C. V. Rimestad i Ar
bejderforeningen. Særlig i årene efter 64 var hans sta
dige thema, hvad „den tavse mand“ (Napoleon III)
vilde göre til foråret. Men medens man efterhånden
kom til at se mere og mere op til Andersen som en
fin og nobel karakter, gik det næsten omvendt overfor
Svane, hvem man endte med at se over hovedet og
tabte respekten for. Hvad de senere gymnastiklærere,
særlig Rasmussen, har fået ud af gymnastikken under
de höjst mangelfulde ydre hjælpemidler, er beundrings
værdigt, og både han og Jersdal har udklækket mangt
et kuld af flinke gymnastikere, så det næsten kan siges,
at intet af alle skolens fag har forandret sig så fæno
menalt som gymnastikken.
Men der er endnu et meget vigtigt „lokale“ for
det sunde skolelivs trivsel at omtale, det er legepladsen
og livet der.
Også her spores forandring. Selve rumfanget er så
temmelig det samme; det er kun udvidet ved inddrag
ning af en lille forgård mellem pladsen og rektorhaven,
der nåede ud i linie med møbelhandlerens baggavl.
Men asfalten, så blød og behagelig den end kan være
at falde på fremfor det tidligere grus med de skarpe
spidse skærver og med tilhørende ælte om vinteren og
støv om sommeren, har desværre dræbt de to træer,
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en kastanie og en elm (?), der dog dækkede lidt af de
grimme nøgne bagvægge til naboejendommene, og gjort
et livsfarligt attentat på skolens palladium, den gamle
lind, der måtte afbødes dels ved at „plombere“ træet
selv, dels ved at hugge tolv lufthuller gennem asfalt
laget ned til den moderlige muld. Desværre skete dette
for sent; flere — og store — grene var allerede visnet
og knækket af, træet er ikke længer det frodige, skyg
gende, bredkuplede og himmelstræbende Yggdrasil, hvor
under jeg legede „fra væg til væg“ eller sad og spiste
min frokost, det sidste dog kun i sommermånederne; i
hele vinterhalvåret, fra flyttedag til flyttedag, var bæn
ken magasineret på gymnastikhusloftet for at skåne
dens møre træ.
Men også livet på legepladsen har i de skiftende
tider undergået kendelige forandringer; en trækvind
kan kruse overfladen på en balle vand; stort mere end
trækvinde skal der heller ikke til udefra for at frem
bringe bølgetop eller bølgedal i skolelivet; jeg har iagt
taget begge dele, först og fremmest i religions- og
dansktimernes udladning af uvilkårlige tanker, der duk
kede op på sindets overflade, men også på legepladsen.
I min tid legede vi som rigtige drenge, lige til vi
blev studenter, vi følte os alligevel som börn endnu,
selv om vi efter konfirmationen mødte op i langskødede
frakker, kun om sommeren afløste af frieresiddende
jakkesæt. Vi sloges med snebolde lige så ivrigt som
de små; det eneste, hvorigennem vi overfor dem mar
kerede vor ungmandige overlegenhed, var — hvad der
for resten synes at være kommet op igen i de seneste
år — at vi kunde nå de höjestsiddende glugruder i
nabogavlen med vore kraftigere kast. Og jeg har i alt
fald det erindringsindtryk, at store og små legede frede
ligt sammen, jeg gemmer ikke på noget som helst bit-
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tert minde om at være pint af nogen af de store eller
senere selv at have tyranniseret nogen af mine små
kammerater, — derimod nok på minder om det mod
satte: at en af de små kom ganske privat höjt i kridt
huset hos en eller flere af de store, når han ved
skoleballet var mødt op med en kön søster. Men det
har jeg set gentage sig alle årene, og det hører vel
mindre specielt til skolens end til „das ewig weibliche“s
historie.
Selvfølgelig sloges vi, og det så det knagede rundt
omkring i skelettet, men dog vistnok altid med den
skjulte forudsætning, at det eneste krigsmål var at
skaffe en befriende udløsning af de unge, svulmende
kræfter; ingen politisk beregningskrig, endnu mindre
nogen røverkrig udsprungen af herskesyge erobrings
lyster; det höjeste, der på vor slagmark kunde være tale
om at erobre, var den for øjeblikket som „fjende“ fun
gerende klasses sædvanlige tilholdskrog på legepladsen,
eller i alt fald cernere den fjendtlige hovedstyrke deri
hele frikvarteret. Ofte blev krigen ført efter de bedste
klassiske mønstre, hvad man jo også måtte vente af
landets lærdeste skole. Jeg traf fornylig blandt mine
skolesouvenirs en kladdebog, hvori jeg — der alle
mine dage har været större pennehelt end kriger; jeg
havde allerede fra småklasserne af været redaktør af
klassens avis — på anmodning af klassens generalissimus
Harald Sietting (død som chef for Københavns ilgodseks
pedition), har nedskrevet et udkast til en flammende pro
klamation i en mild blanding af Xenofons og Cæsars stil,
naturligvis begyndende med: „O mænd, brødre!“ med det
obligate opmuntrende: „lad os ikke tabe modet!“
Men i min skoletid var der altså en velgørende
friskhed over drengelivet på legepladsen. Helt ander
ledes var mit indtryk deraf i mine förste lærerår. Den
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mellemliggende periode var netop rektor Birchs tid
1871—82. Det blev sagt, at den lærde rektor i höjeste
grad misbilligede, at de höjere klassers disciple var så
barnagtige at have smag for drengelege; hans ideal
sagdes at være, at de unge musasönner i frikvartererne
vandrede arm i arm under værdige kollokvier over
lærde materier. På en vis måde blev han imidlertid
skuffet: de unge peripatetikeres emner i halvfjerdserne
og firserne blev ikke klassiske men selvfølgelig litterære
og politiske, der var gået Brandes og Estrup i alt, lige
fra de danske stile til røverlegen på skovturen, som
de höjere klasser var for blaserede til at tage del i,
hvorimod de etablerede en ekstrasession af deres dis
kussionsklub for at drøfte emnet Ostende-Brügge —
uden at ane, at de selv på en måde derved viste sig
lige så barnagtige som deres yngre kammerater. Måske
gik særligt i Metropolitanskolen de politiske bølger
höjere end i provinsskolerne, ikke blot fordi den lå i
det politiske centrum, men fordi politikken havde gre
bet føleligt ind i selve skolens liv; dr. Pingels afske
digelse havde stærke efterdønninger og brydninger
indenfor de enkelte klasser til følge. Et karakteristisk
indblik heri giver Oscar Madsens næsten fotografisk
skarpe referat af russkovturen 1884, der optoges i
„Morgenbladet“.
I det hele og store fandt jeg da ikke den gammel
kendte drengelystighed på legepladsen igen. Og sam
tidigt med alt dette hypermoderne, der havde trængt
sig ind, var endda noget af det sletteste ved de længstforsvundne tiders skoleliv dukket op, „pennalismen“,
plagerierne mod de små. Om det var en følge af de
ældres „overmenneskebevidsthed“ eller blot en lømmel
variant af blasertheden, véd jeg ikke, men det skurrede
dog i kammeratlighedens harmoni.
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Der kom dog ret snart atter en opgang, og herfor
tror jeg nærmest vi kan takke spejderbevægelsen, Fri
villigt drengeforbund og K. F. U. M. De gamle nationale
og religiøse værdier fra min skoletid kom atter til ære,
og friluftsfriskhed bortblæste den lumre luft fra firserne
og halvfemserne; nu kunde man se „drenge“, der gik
i matrosdragt og med knæbenklæder, lige til de fik
deres artiums-kjolesæt, og som ikke undså sig ved at
tage et hjælpsomt tag med, når den ledende lærer ved
julekomedien eller skovturen trængte dertil. Og for
holdet mellem smaa og store synes, efter hvad jeg da
i ny og næ har iagttaget i de senere år, at have nær
met sig meget til lighed med det billede, jeg oven
for har tegnet af legepladslivet i mine drengeår.
Var livet hernede dog i det hele — hvad fritids
liv da også helst skulde være — omtrent ublandet for
nøjeligt, så var arbejdet oppe i klasserne i grunden en
passende blanding af tvang og frihed. Idet jeg tænker
tilbage herpå, mindes jeg ikke nogen følelse af tryk
eller besvær, selvfølgelig med undtagelse af den allertravleste eksamenstid. Repetitionshalvåret og de daglige
karakterer regulerede fliden og fordelte den nogenlunde
jævnt over hele året; men sammenligner man fordrin
gerne dengang og nu, vil man forbavses over, hvor
meget der i grunden blev præsteret. Vægten lagdes
dengang hovedsagelig på hjemmearbejdet, men det vil
jo i grunden sige selvarbejdet, den selvstændige per
sonlige tilegnelse, og vi lærte at arbejde. Lærerne
gennemgik ganske vist lektierne, men ofte ret flygtigt
og væsentligst ved at bibringe os et hovedindtryk af
indholdet og kun de nødvendigste nærmere forklaringer
af hidtil endnu ikke forekomne fænomener; meget hyp
pigt bestod discipelens skolearbejde kun i med en
næsten stenografisk hurtighed at smöre lærerens over
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sættelse ned i kladdebogen; rede på, hvorledes denne
mening kunde komme ud af de foreliggende ukendte
gloser og deres böjningsformer, måtte man så skaffe
sig ved hjemme somme tider at slå hvert enkelt ord
op i leksikonnet og gennemrode alle de syntaktiske
regler i Madvigs og Bergs grammatikker. Det kunde
ganske vist tage timer, men så blev alle sådanne selv
erhvervede gloser og former også siddende fast som
hamrede ind i hjernen. Meget af det sidder der endnu
et halvt århundrede efter.
Her er nærmest tænkt på de sproglige fag; med
de mathematiske forholder det sig nu som dengang
noget anderledes; det var ikke hukommelsen men selve
den logiske tænkeevne, her krævedes. Enten havde man
„grebet“ derpå eller ikke. Vilde nogen — f. eks. den
flittige og ærekære men mathematisk umulige Thor
Lange — prøve på at bruge hukommelse som surrogat
for virkelig forståelse, fortalte gamle professor Carl
Petersen („Pølse“) os altid den afskrækkende historie
om den eksaminand, der nok saa selvtilfreds havde for
talt, at nu havde han lært hele teksten i Ramus’ geo
metri udenad og manglede bare billederne!
En lille forsmag på, hvordan vore nuværende
drenge har det i næsten alle fag, havde vi dog allerede
i Carl Foghs naturhistorie- og geografitimer, hvor vi
slugte hans livlige og interessante foredrag og lærte
dets indhold lige på stedet, så der til hjemmearbejde
kun var et par tal, det skulde fuldstændiggores med i
hukommelsen; så sad den lektie fast.
I én henseende var skolearbejdet vidt forskelligt
fra det nuværende; det var den daglige karaktergivning,
der var blevet stående som en rest af det tidligere
århundreders pedanteri og endnu i en væsentlig grad
reducerede lærerne til blotte „hørere“. Mindst halv-
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delen af arbejdstiden gik til spilde ved dette vidtløftige
kontrolapparat. Så vidt muligt alle disciple skulde over
høres, for at skolen nu også kunde være sikker på,
at vedkommende havde bestilt noget hjemme, og det
kunde føre til, at man i en uge kunde møde med
næsten lige så mange karakterer, som der var timer,
og det endda skönt der hverken gaves karakter for
gymnastik eller sang; de blev i alt fald ikke indført
og sammentalt, men i adskillige timer kunde man så
til gengæld få indtil tre karakterer: for grammatik, for
fatterlæsning og stil.
Det omstændeligste ved det hele var den måned
lige sammentælling, der atter stjal meget af den kost
bare arbejdstid. Hver enkelt lærer havde at tælle sine
egne karakterer sammen, og dette kunde for somme
ikke særligt mathematisk anlagte filologer tage en hel
time, hvori disciplene da enten drev eller i forvejen
havde gjort regning på at læse lektierne til de næste
timer. Disse fagkarakterer (med tre decimaler, frem
komne ved division med ofte ret vanskelige tal som
23) skulde så indføres på en kvadratstreget halvarks
liste og tælles sammen af inspektor (Krebs). Alt dette
tog i regelen så lang tid, at „censuren“, der så slutte
lig skulde indføres på en lang liste til oplæsning af
rektor i hele skolens nærværelse, samt indførelsen i 9
klasseprotokoller af disciplene i den nye orden, 6 navne
lister på 24—30 navne hver o: cirka 1300 navne (!),
og endelig indførelsen i samtlige disciples månedlige
karakterbøger, ikke kunde blive færdig för 10—12
dage inde i den nye måned. I al denne tid — Vs af
hver måned! — skrev så lærerne deres karakterer på
nok et linieret halvark, og disse skulde så igen af
hver enkelt lærer føres ind i protokollen — atter tids
spilde!
3
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Det eneste gode, der kunde siges om denne vidt
løftige kontrollering, var, at hjemmene så nogenlunde
kunde følge deres kære poders flid fra dag til dag
(„ja, der kan Du se, hvad der følger af at gå i Tivoli:
det blev det mdl i mathematik!“) men ellers, hvor
uendelig mere tid kan der ikke nu helliges selve ar
bejdet! Og som det vigtigste ethiske plus ved det nu
gældende system, der kan opveje mange af dets mangler,
må ikke overses, at det har renset luften for meget
ondt; det frister ikke til uærlighed, snyderi, karakter
bogsforfalskning og lyvevæsen overfor hjem og skole,
som disciplene tidligere var udsatte for, oftest endda
de ellers ærekæreste. For dovendidrikken var et tg
eller slet så temmelig eins bier; for en duksestræber
var 5X i stedetfor 6-4- en fatalitet, der kunde give
nr. 2 chance for at vælte ham ved næste sammen
tælling. Her har vi ubetinget fået renere luft at ar
bejde i; æresfølelsen er en langt ædlere drivkraft at
appellere til end angsten for prygl af fatter derhjemme
eller måske endogså „korporlig revselse, eksekveret af
skolens dertil beskikkede pedel“.
Egentlige „prygl“ vankede der nu for resten ikke
mange af, derimod regnede det med lussinger for små
forseelser. Men naar de da ellers afleveredes humant
og uden unødige ekstrapinsler, kunde en sådan prompt
afgörelse af et mellemværende formelig føles befriende:
nu var den synd sonet; så tænker vi ikke mere på
det, og så er vi igen lige så gode venner som för.
Ja, gode venner var man med sine lærere, skönt
de fleste af dem holdt sig i en vis respektindgydende
fjernhed med embedsmandig værdighed, muligt i be
vidstheden om at være dömmende myndighed; i den
henseende er forholdet nu helt forandret; vi betragter
os mere som vore drenges ældre brødre eller kamme
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rater og føler os trygge under vort samarbejde med
dem. Undtagelser er der selvfølgelig til alle tider, men
i regelen er det i en glad stemning, man vandrer op
ad trappen til sit arbejde, omvrimlet af glade ansigter
i forventning om den time, der venter os; kun en en
kelt gang kan man længes efter at få en time over
stået i en vrangvillig klasse, og man kan da — men
også kun til nød og glimtvis — forstå den følelse, en
af mine gamle lærere havde hver dag; det fortaltes
om ham af en af hans medlærere, at han engang på et
lærermøde havde sagt, at når han trådte ind i en
klasse, havde han altid en fornemmelse, som om han
blev lukket ind i et bur med vilde dyr! Den mand
egnede sig absolut ikke til at være lærer og forlod da
også lærervejen ret snart.
Livet indenfor de enkelte klasser unddrager sig i
regelen alle udenforståendes indblik; man har sit
hemmelige frimureri sammen, undertiden sin egen
jargon, hvis enkelte slagord kun en gang imellem
røber sig gennem den homeriske latter, der kan tordne
fra en klasse, når læreren i al uskyldighed er kom
met til at bruge et ganske almindeligt ord i dettes
almengængse betydning uden at ane den underfundige
betydning, hans tilhørere lægger deri, og som måske
forvandler hans ord til det stik modsatte og forvrænger
dem til en latterlig karikatur.
Kun i al almindelighed kan vi lærere derfor
skönne, om en klasse er særlig elskværdig eller sær
lig ondsindet. Sit gode eller slette præg får den i
regelen fra en enkelt discipel, der har vidst at få de
mere almindelige blødere naturer ind under sin ind
flydelse (ikke sjældent ved at støtte sig til sin faders
pengepose!) og som derfor enten er klassens „støtte“
eller dens „sorte får“. Skolen er også her en for-
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skole for livet, hvor de vordende folkeførere har deres
væbnertid, i hvilken de smeder deres riddersporer.
Og det kan jo også hænde — som i firserne — at
livet udefra sender giftig gas ind over os; til andre
tider styrkende hav- eller bjergluft. Vi må tage det
ene som det andet; fremfor alt ikke som i den lærde
tid lukke det levende liv ude eller lade de unge kvæles
i muggent bogstøv.
♦

*

Ja — at rippe op i gamle minder er som at slå
i et ulmende bål; for hvert slag fyger det med ly
sende gnister; man griber en og anden i flugten og
puster den op et øjeblik, inden den atter slukkes. Det
bliver alligevel mer eller mindre tilfældigt, om det
lykkes en at forme et helhedsbillede af dem — og
fremfor alt et sandt. Muligt har jeg f. e. set for pessi
mistisk på blasertheden i fin-de-siécletiden, den var
måske en børnesygdom (voksværk?), som slægten skulde
igennem og som virker som vaccine mod recidiver,
men det trøster mig dog, at den ikke er blevet det
sidste ord, og at jeg kan slutte med at udtale min
glæde ved at virke ved skolen nu med den ånd og
tone, der hersker for øjeblikket. Meningen med det
hele var jo i anledning af skolens navnejubilæum at
skrive en dithyrambe til dens ære, og den bedste slut
ning er vel netop den tanke, at den nuværende befolk
ning trofast værner om det bedste af den gamle skoles
traditioner.
Axel Sörensen.
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polyt.
Nielsen, H., stud, polyt.
Olsen, A. J., stud, polit.
Peytz, K., stud, pharm.
Rafn, E., stud, polyt.
Schrøder, R., stud. med.
Søby, A., stud, polyt.
Thomsen, C. P., Kornetelev,
cand. phil.
Tvermoes, R., stud. mag.
Tølbøll, H. E., stud, polyt.
Worsaae, C. G., stud. jur.
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Alling, A., stud, polyt.
Andersen, S. Aa., stud, polyt.
Borre Larsen, C., stud, theol.

Bundgaard, J. A., stud. mag.
Christensen, E. Birger.
Dall, O. H.
Ehlers, H., stud. med.
Grossmann, P. B., stud. med.
Heise, C., stud. jur.
Holten, E., stud. jur.
Jensen, C. E.
Jerichow, E. B., stud. jur.
Kjær, U. F. C., stud. jur.
Leth, A.
Nørregaard, M. K.
Ortmann, K. C. E., stud,
med.
Petersen, Aa., stud. med.
Poulsen, B., stud. med.
Rasmussen, S. E.
Richter, E., stud. jur.
Vedel, E. H., Kadet.
Vedel, H., stud, theol.
Weis, Fl.
Werner, S., stud, polyt.

Høpfner, H., Adjunkt.
Jersdal, S., Gymnastiklærer.
Johansen, J. P. C., Forstander, Premierløjtnant.
Stockmarr, A., Adjunkt.
Sluttet 31. Aug. 1917 med 383 Medlemmer.

AARSBERETNING.
Den Iste September 1916—31te August 1917.
rundet paa en Række forskellige Forhold, som
Pladsen ikke tillader at komme ind paa, men
som de Medlemmer, der mødte paa Generalforsamlingen
i afvigte Februar Maaned, vil være gjort bekendt med,
fandt Rusgildet ikke Sted i Efteraaret, men blev først
berammet til umiddelbart efter den ordinære General
forsamling, der fandt Sted paa Skolen den 17. Februar.
Generalforsamlingen afholdtes i Gymnastiksalen og
havde saalydende Dagsorden:
1. Formanden aflægger Beretning.
2. Kassereren aflægger Regnskab.
3. Valg af Bestyrelse.
4. Valg af Revisorer og 1 Revisorsuppleant.
5. Eventuelt.
Efter at Overretssagfører C. Dalberg var blevet
valgt til Dirigent, aflagde Overretsagfører Koppel under
Formandens og Næstformandens Forfald Aarsberetning,
idet han nærmere motiverede, hvorfor Rusgildet ikke
havde fundet Sted tidligere.
Kassereren aflagde derefter det andetsteds i Aarsberetningen gengivne Regnskab, hvis betydelige Kasse4
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beholdning hidrørte fra, at Rusgildet som oftnævnt ikke
havde fundet Sted. Taleren fremhævede den store Stig
ning i Foreningens Medlemsantal til c. 400.
Punkt 3. Paa Omvalg var følgende: Overretssag
fører Koppel, og Overretssagfører Ringberg. Yderligere
ønskede Dr. Hansen ikke at modtage Genvalg.
Efter en Diskussion, i hvilken Bølgerne under
tiden gik temmelig højt, blev der opstillet følgende 2
Lister: A:
Overretssagfører C. Koppel, Mag. scient. Ette, Gros
serer Plum, Professor, daværende Docent Christensen,
Adjunkt Chr. Flagstad, stud. mag. Flemming Dahl, stud,
jur. Carl Heise,
og B:
Overretssagssagfører Erik Ringberg, Mag. scient.
Ette, Grosserer Plum, Ingeniør Lars Jacobsen, Assistent
cand. phil. Holmer, stud. mag. Flemming Dahl, stud. jur.
Carl Heise,
idet man for den sidste Listes Vedkommende udtalte, at
hvis denne blev valgt, ønskede man Overretssagfører
Ringberg som Formand. Den sidste Liste blev derefter
valgt med faa Stemmers Majoritet.
Punkt 4. De fungerende Revisorer, Overretssag
førerne Kai Voigt og Johs. Vibe-Hastrup, og Revisor
suppleanten, cand. jur. V. Schlotfeldt, genvalgtes.
Punkt 5. Under dette Punkt stillede Student Flem
ming Dahl følgende Forslag om Overgang til Dags
ordenen, som han kort motiverede:
„Idet Generalforsamlingen bringer Grosserer
,P. M. Plum sin oprigtigste Tak for det Arbejde,
„han har nedlagt i Udarbejdelsen af Biografierne
„af Lærerne og Disciplene i Skolen, samt for den
„Offervillighed, han har lagt for Dagen ved Tilveje„bringelsen og Udsendelsen af Værket „Metropoli-
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„tanskolen gennem 700 Aar“, og idet den udtaler
„sin varmeste Paaskønnelse af hans Fortjenester af
„Metropolitaner-Samfundet, opfordrer den Bestyrel„sen til at indstifte etÆresemblem og som den første
„tildele Grosserer Plum dette, hvorefter den gaar
„over til Dagsordenen“.
Efter at Overretssagfører Ringberg paa Bestyrelsens
Vegne havde givet Forslaget sin Tilslutning, vedtoges
det eenstemmigt, hvorefter Generalforsamlingen hævedes.
Rusgildet, der lededes af Overretssagfører Koppel,
fandt derefter Sted i Lokalerne paa 1ste Sal paa Skolen,
hvor der var stillet Smørrebrød frem paa lange Borde i
Salen og 4 Klasseværelser, hvis Blækklatter var forsøgt
gemt under forskellige Sofaer, der var lejede med Formaalet for Øje.
Borgmester — daværende Rektor — Dr. phil. Ernst
Kaper talte for Russen, idet Axel Sørensens gamle Kantate
paany blev afsunget; de Herrer Arkitekt Sinding og
cand. jur. Therp udførte Solopartierne. Efter at Student
Carl Heise havde takket paa Russernes Vegne, blev der
endnu talt af Adjunkt Flagstad og Overretssagfører Ring
berg, ligesom der blev afsunget en af cand. jur. Therp
forfattet Sang: „Et økonomisk Fastelavnsris.“
Efter at Talerne var forbi, grupperede Medlemmerne
sig ved Spilleborde og i Passiar rundt omkring i Kro
gene, idet man havde Indtryk af, at det overalt vakte
Tilslutning, at man for første Gang havde forsøgt ikke
at bænke Medlemmerne ved Borde, hvad der gjorde
Sammenkomsten ganske tvangfri.
Under Hensyn til de vanskelige Belysningsforhold,
var Lokalerne alene oplyst med flere Hundrede Stearin
lys, der passede fortrinligt ind i den Stemning, der i
det hele hviler over Skolen.
I Festen deltog c. 150 Medlemmer.
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Under 2. Marts nedlagde Magister Ette, der i flere
Maaneder havde ligget syg paa Kommunehospitalet, sit
Hverv som Medlem af Bestyrelsen, hvorefter den kon
stituerede Dr. phil. Carl Hansen, hvem man anmodede
om at overtage Næstformandspladsen.
Paa et Bestyrelsesmøde, der havde fundet Sted
kort Tid i Forvejen, var Kassererhvervet overtaget af
Grosserer P. M. Plum, medens stud. jur. Carl Heise
var blevet valgt til Sekretær.
Efter et Bestyrelsesmøde Onsdag den 6. Juni i For
mandens Hjem blev Metropolitaner-Samfundets Æresemblem overrakt Grosserer P. M. Plum.
Metropolitaner - Samfundets Rejselegat blev ved
Dimissionen i Skolen uddelt til Student J. Abeil.

I Aarets Løb er følgende Medlemmer afgaaet ved
Døden:
Mag. scient. C. R. Ette,
stud, theol. Th. Hoffmeyer.
Musæumsinspektør Dr. phil. C. Jørgensen,
stud. med. K. Knøffler.
cand. jur. W. Ussing.

REGNSKABSOVERSIGT
Iste Januar — 31te December 1916.
Kr.

Øre

51
1230
4

62
00
00

6
50
10
3
8

00
00
00
00
66

Kr.... 1363

28

Indtægter.
Kassebeholdning d. l.Jan. 1916.........
615 Medlemskontingenter ä 2 Kr........
4 Medlemskontingenter ä 1 Kr...........
Frivilligt Kontingent for 1912, 13 og
14 ä 2 Kr...........................................
Livsvarige Medlemmer........................
Ekstraordinære Bidrag.........................
Aarsskriftet............................................
Renter af Kassebeholdningen.............

København, den 22. Januar 1917.

Udgifter.
Opkrævning af Medlemskontingenter ..
Generalforsamlingen...........................
Kontorhold (Bestyrelsen)....................
Ekstraordinære Udgifter:
Krans til Gymnastiklærer
Rasmussens Baare....... Kr. 16
Krans til Musæumsinspektør
Jørgensens Baare.......... — 16

Kr.

Øre

88
13
13

15
50
49

32
1216

00
14

Kr.... 1363

28

Kassebeholdning d. 31. Dec. 1916....

Erik Ringberg.

Ovenstaaende Regnskab revideret og befundet rigtigt overensstemmende med Bilag, og Kassebehold
ningen konstateret at være til Stede.
København, den 13de Februar 1917.
I Metropolitaner-Samfundets Revision

Kai Voigt.

Johs. Vibe-Hastrup.
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REGNSKAB
for

Metropolitaner-Samfundets Fond
Kr.

Indtægter.

■tf

Øre

Kassebeholdning d. 1. Jan. 1916.........
Renter pr. 1. Jan. 1916........................
Renter pr. 1. Juli 1916........................
Renter af kontant Kassebeholdning...

14
56
56
4

73
25
25
04

Kr.. ..

131

27

Kr.

Øre

131

27

Udgifter.
1
25
Depotafgift............................................
00
100
Rejselegat.............................................
Overgaaet fra kontant Beholdning til
73
14
den bundne Kapital..........................
15
29
Beholdning............................................
Kr....

Opgørelse pr. 31te December 1916.
Kr.

Fondet ejer.
2500 Kr. 47a °lo Jydske Grundej. Kre
ditforen. Obl. å 92’12....................
2312
Kontant Kapital (bunden)....................
86
Kontant Kapital (dispositionsfri).......
15
Kr....

2414

Øre

50
30
29

Kr.

Fondet skylder.
Kapital (rentebærende)........................
Rente (ikke uddelt)...............................

2398
15

80
29

Kr....

2414

09

09

København, d. 22. Januar 1917.

Erik Ringberg.

Ovenstaaende Regnskab revideret og befundet rigtigt. Beholdningen konstateret at være til Stede d. 1. Januar d.A.
København, d. 13de Februar 1917.
I Metropolitaner-Samfundets Revision

Kai Voigt.

Johs. Vibe-Hastrup.
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Idet Bestyrelsen hermed udsender MetropolitanerSamfundets Aarsskrift, tillader vi os samtidig at med
dele Medlemmerne, at grundet paa, at Skolen af Uni
versitetet bliver benyttet til Examener i Oktoberferien, vil
Russammenkomsten først kunne finde Sted sammen med
Skolens Maanedslov i November Maaned, Lørdag den
10. November. Herom vil dog hver enkelt af Medlem
merne faa nærmere Underretning.
København i Sept. 1917.

I Bestyrelsen for Metropolitaner-Samfundet:
Flemming Dahl,
stud. mag.
Poul Holmer,
Assistent.

C. C. Hansen.
Dr. phil. Adjunkt,
Næstformand.

L. Jacobsen,
Ingeniør.
Erik Ringberg,
Overretssagfører,
Formand.

Carl Heise,
stud. jur.
Sekretær.

P. M. Plum,
Grosserer,
Kasserer.

