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HILSEN
TIL DE DANSKE SØNDEN AA
Ved Genforeningen med Nordslesvig 1920.

ønderjylland — Danmarks unge,

S

underfulde Vaar!
Dansk af Sjæl og dansk af Tunge,
dansk trods Trældoms Aar!
Drømt i tusind Mødres Bønner,
villet, valgt af Slesvigs Sønner
skar sig Vejen gennem Døden
imod Morgenrøden.

Skel har Skæbnen rejst blandt Danske,
dødshaard Dommen faldt.
Fremtids Lod tør ej vi granske,
men vi tror trods alt!
Flensborg By, Kær Herreds Heder,
end vort Haab dog favner eder!
Over Grænsens Sten og Strømme
flyver Danmarks Drømme!
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Dagen stiger! Solen spreder
Guld i Danmarks Gaard.
Brødre, se, vi hilser eder,
Danmarks nye Vaar!
Eet i Fortid, eet i Fremtid,
sammen i en evig Hjemtid
vil i Sol og Sang vi bygge
Danmark og dets Lykke!

Flemming Dahl.

AXEL SÖRENSEN
17. Januar 1851 — 26. Juli 1920.
n sommerdag bragte mine danske aviser mig oppe

E

i Stockholm det tunge bud, at Axel Sörensen
var død.
Den 26. juli 1920 var det.
Netop den dag var jeg kommen igennem Køben
havn på en lang rejse fra Haderslev, hvor jeg med
utrolige vanskeligheder skulde bygge mit nye hjem, og
op til Stockholm, hvor jeg i 14—15 år havde boet.
De mange bånd, som bandt mig til Sverige, og
som nu skulde brydes — hjemlængslen, som førte mig
hjem til Sønderjylland trods alt — vanskelighederne
ved den nye opgave dernede — alt, hvad der tyngede
og trykkede, ja, alt dette fik mig just den dag til om
og om igen at tænke på min sjælden trofaste og for
stående ven, Axel Sörensen, som jeg vilde have opsøgt,
hvis jeg på nogen måde havde kunnet få tid til det.
Men hvad har dog alt dette personlige med en min
derune om den afdøde overlærer Axel Sörensen at göre?
Jo, det har det netop, thi bedre lov kan en lærer
vel ikke få på sin grav af en lærling end, at han blev
en forstående, hjælpende, opmuntrende, vejledende ven
resten af sit liv for den opløbne dreng, han til at be
gynde med var lærer for i Metropolitanskolen.
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Hvor skylder jeg dog vor gamle skole meget! En
fattig dreng, som den ene lærer efter den anden tog
sig af. Mer end een af dem var langt mere end blot
lærer for mig. Min taknemlighedsgæld til dem alle
glemmer jeg aldrig.
Men ingen af dem skylder jeg så meget fra förste
færd som Axel Sörensen. Og derfor har man måttet
rykke mig gang på gang for denne fattige minderune,
fordi jeg stadig håbede at få fat i nogle papirer, som
særlig kunde belyse mandens karakter. Jeg vilde nemlig
gærne skrive en dansk stil om min gamle dansklærer, saa
ekstra god, at jeg kunde se ham nikke tilfreds og smile
med sine gode öjne og sige: „Det får du rent ug for,
Anders!“
Men ak, sådan er det ikke, uge efter uge er gået
med ulidelige bygge- og flyttevanskeligheder og med
en arbejdsbyrde fra dag til dag, som aldeles udelukkede,
at der kunde blive tid til andet end at rette andres
mer eller mindre (særlig mer) umulige stile.
Jeg sad just nu travlt optaget af mine mange tyske
elevers danske stile, da mindet om Axel Sörensen
meldte sig med en sådan styrke, at det ikke lod sig
afvise. Vel, så lægger jeg de store stilebunker væk
(glæd Jer, kolleger nordpå, at 1 ikke har en sådan sam
ling at rette!) Og så skriver jeg med det materiale, jeg
har i hjerte og hjerne, den opsats om vor lærer, man
nu så mange gange har rykket mig for.
„Profeten“ — jo, kendingsnavnet husker vi alle.
(Hvad mon man selv er døbt til her ved Haderslev
katedralskole?) „Profeten“ — det navn fører jo nær
mest tanken hen på Axel Sörensens religionsundervis
ning. Som redelig mand satte A. S. ærlighed over alt.
Jeg må derfor være ganske ærlig og sige, at jeg mindes
meget lidt fra hans religionstimer, og jeg er bange for,
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at det er gået mange andre ligesom mig. Var det os
drenge, der var umulige, eller manglede der virkelig
noget ved lærerens evne i dette fag? Jeg holder så
meget af Axel Sörensen, at jeg gærne vil göre ham så
fuldkommen som mulig i enhver henseende. Men al
ligevel, jeg må tilstå, at der ved tanken på hans re
ligionsundervisning ikke vækkes andre minder hos mig,
end at han en og anden gang måtte forsøge at vække
os af vor blide slummer. Vor prægtige, altfor tidlig døde,
klassekammerat Halfdan Casse blev således af og til
vækket med et „Op med hovedet, Casse, og ned med
hænderne!“, og vi andre fik nok lignende vække
midler.
Jeg var dog ellers interesseret af de dele, og mer
end een af mine lærere bebrejdede mig, da jeg havde
taget studentereksamen, at jeg ikke gik hen og blev
teolog. Kun Axel Sörensen sagde, da han hørte, at jeg
havde valgt det langsommelige og ret udsigtsløse at
blive stud. mag. med Dansk til hovedfag: „Det kan jeg
lide, Anders! Det var lige, hvad jeg ventede mig af
dig!“
En sådan udtalelse fæstnede selvfølgelig yderligere
båndet mellem A. S. og mig.
Og her kommer vi da over til hans andet fag,
hvorfra jeg helt anderledes husker ham, nemlig dansk
undervisningen.
Her skylder jeg ham overordentlig
meget. Her kunde jeg holde mig vågen. Her fik jeg
indtryk, som blev bestemmende for livet.
Et enkelt minde må jeg nok have lov at drage
frem? Fra mine tidligste drengeår samlede jeg på gamle
danske ordsprog. Var det en slægtsarv fra min gamle
farfar, farver og rådmand Asmus Tychsen Diemer i
Tønder, som var propfuld af ordsprog? Måske. I hvert
fald skrev jeg alle ordsprog op, som jeg „faldt og
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brækkede benene over“, og den ene lille lommebog
efter den anden blev fyldt med ordsprog.
Hver gang vi så havde en fristil, byggede jeg hele
skelettet op af ordsprog. Mine kammerater mærkede
det snart, og tilsidst blev det en stående vending fra
de andre: „Nå, hvor mange ordsprog har du så i din
stil idag, Diemer?“
A. S. må have mærket, at dette drilleri, trods sin
uskyldige form, ærgrede mig; eller ogsaa ærgrede det
ham. Og en skönne dag, da en kammerat helt höjt
råbte det sædvanlige spörgsmål til mig, fik han svar
på tiltale af Axel Sörensen, der kaldte mig op til ka
tederet. „Kom herop, Anders! Da du så udmærket for
står at bruge vore ordsprog, har jeg købt „Maus ord
sprogsskat“ til dig. Du kan hente den hos boghandler
P. P.!«
Tableau! Der var nogen, der glemte at le!
Det var selvfølgelig overordentlig pædagogisk af
A. S. at hugge ind på denne måde. Og det er selv
følgelig også udmærket pædagogik at belönne en ud
præget flid på et vist område. Men ellers har jeg rig
tignok mer end een gang siden sagt til Axel Sörensen:
„Det var nu alligevel næppe pædagogisk rigtigt af dig
at give mig de to tykke bind ordsprog. For så holdt jeg
desværre selv op med at samle ordsprogene sammen.
Og det var jo ved selv at samle dem, at jeg lærte
dem!“
Men i øjeblikket havde det en udmærket virkning.
Begivenheden blev åbenbart hurtig kendt i skolen. En
dag sagde f. eks. Rafn med det smil, der var ham egent:
„De kunde måske gå ind og slå op i Maus ordsprogskat, hr. Diemer!“ (På det eksemplar, skolen havde,
var titlen fejltrykt, så den passende kunde gengives,
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sådan som Rafn her gjorde). Selvfølgelig vild jubel i
klassen!
Jeg var dengang selv flittig bogbinder. Mine lomme
penge tjente jeg ved at binde ind for mine kammerater.
Selvfølgelig bandt jeg selv min egen „kat“ ind — en
eksamineret bogbinder skal ikke kunne gøre det stort
bedre — og jeg tager nu de to smukke læderbind ned
fra hylden.
„Gave fra Hr. Adjunkt Sørensen Metropolitanskolen. Nov. 1895.“
står der med skoledrengens bløde håndstil.-----------Her sidder jeg nu som fattig adjunkt i Haderslev
og tænker med tak på, hvordan han ledte mine förste
skridt i studierne af dansk sprog og literatur.
Den af mine dansklærere, jeg mindes bedst, og
som jeg som lærling skylder mest, det var ham.
Ordet „fattig“ løb mig i pennen. Ja, daværende
adjunkt Axel Sörensen var nok heller ikke af denne
verdens rige. Kan I huske, I andre, hvor vi morede
os over, at profeten år efter år mødte i de samme
bukser. De blev trofast passede, og de holdt som sagt
år efter år. Og vi morede os over det, som skole
drenge nu engang ubarmhjertigt kritiserer og gör löjer
med ting, der egentlig er beundring og efterfølgelse
værd.
Fra den vejledning, han gav os drenge i dansk
digtning, ledes vore tanker naturligt over til ham selv
som digter. Det var bl. a. på dette punkt, at jeg stadig
har håbet at komme så langt i mit flytterod, at jeg
kunde lede et par sange frem, som jeg meget gærne
vilde have haft med i denne minderune. Men det er
som sagt ikke lykkedes.
„Skrive sange, det kan han sgu!“ Jeg skal ikke
nævne navnet på den kollega til ham, som snærrede
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dette af sig engang i en samtale, han havde med „Bum*
(alias rektor Bloch), og som jeg uskyldig blev vidne
til (vedkommende lærer elskede ellers ikke profeten.)
Ja, skrive sange, det kunde han! Det er der talt
adskilligt om lige efter hans død af så mange andre,
men det skal dog alligevel slås fast her, hvor over
ordentlig meget vi skylder —l—n. for hans mange friske,
kække, muntre sange.
Her er vi endelig ved det område, hvor vi alle
husker ham, og jeg håber, at redaktionen selv leder et
par af hans bedste sange frem, da det nu ikke er lyk
kedes mig, og trykker dem op til glæde for os alle.
Ja, hvad skylder vi ikke alle vor utrættelige vise
sanger og festarrangør! Han, som just på dette område
viste sig störst som lærer. Som lærte os andre klasse
efter klasse, hvordan vi skulde göre det festligt og for
nøjeligt. For mine egne små rimværkers vedkommende
må jeg nok lige nævne, at han blev ved med at være
den gode stileretter, som jeg mere end een gang som
student og kandidat bankede på hos for at høre hans
dom, inden jeg lod nogle vers flyve ud.
Jeg behøver slet ikke at skrive om denne ypper
lige side af Axel Sörensens væsen. Det er nok med
at pege på den, så står han lyslevende for os alle,
fra skolens „lovsangsbog“, fra skovture og julefester
og siden fra studenterlivet og mange andre lejlig
heder.
Han gravede gudskelov ikke sit pund ned, men
ågrede godt med det. „Hans sang var lys som lærkeslag
en solklar sjællandsk sommerdag.“ (Axel Sörensens
sang i 1900 om J. P. E. Hartmann).
Mer end een gang bankede jeg på just hos visedigteren A. S., og han sagde ikke nej. Som eksempel
kan nævnes den nordiske sang, han gav mig, da jeg
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(som sekretær for „Nordisk forening“ og redaktør af
dens blad „Norden“) ønskede en opsang til vort arbejde
i 1898.
Fru Margrete fik samlet et stålhandsket Nord,
stolt var drömmen om enhedens magt,
men den måtte dog briste den treløbne snor,
ihvor læmpelig så den var lagt.

Jeg husker desværre kun dette vers og så følgende:
Var de tre strænge stemt, så kun een lyd de gav,
da var samklangen åndløs og død;
kun, når hver faar sin klangfarve, höj eller lav,
bliver treklangen fyldig og blød.
Som jeg må have været glad for denne sang, efter
som et par vers har bidt sig så godt fast, var jeg den
gang i mit nordiske arbejde og hundredfold siden glad
for hans nordiske interesser, som bl. a. gav sig udslag
i, at han med en sjælden trofasthed støttede mig i mit
ofte meget vanskelige arbejde for gensidig forståelse
og sammenhold i Norden.
Selv om jeg stadig er personlig, må jeg have lov
at vidne det höjt for enhver, at uden Axel Sörensens
hjælp havde jeg næppe kunnet holde ud i Sverige så
længe, som jeg gjorde.
Han var, især i de förste år efter 1905, min utræt
telige tillidsmand i København, som tit og ofte måtte
gå mere end een vanskelig gang for at jævne vejen for
mig — særlig i økonomisk henseende. Hvor kunde
han dog lægge sine ord vel, når han talte min sag hos
de magthavende. Og hvor kunde han med kærlige,
dybt forstående ord holde modet oppe hos en, når det
kneb hårdest.
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Han slap aldrig taget i sin gamle skoledreng. Blev
der altfor langt mellem ens breve, så sagde han mildt
bebrejdende: „Du kunde jo da gærne sende to ord,
blot på et brevkort, så jeg ved, hvordan du har det,
og hvordan det går med dit arbejde. Du ved jo, hvor
dan jeg følger dig i tankerne!“
Ak, ja, det vidste jeg. Men den, som er kørt
træt, har svært ved at skrive, og når han slet intet
lysteligt har at fortælle, tier han let, hellere end at
lægge sin byrde over på andre også.
Kun få dage, för han døde, sendte han mig et
brev, som jeg desværre aldrig nåede at takke ham for,
da jeg var i Sønderjylland og först fik det ved min
hjemkomst til Sverige. Og da havde hans trofaste
hjerte hørt op med at banke.
Han havde arbejdet så godt, han kunde, for at få
mig som sønderjyde hjem til min hjemegn, Tønder.
Det gik helt anderledes, end han og jeg og mange
andre mente, vi havde rimelig grund til at vente.
Nu skriver han — få dage för sin død — og be
klager, at det ikke gik, som vi havde håbet. Men han
lykønsker mig alligevel af hele sit hjerte til at komme
hjem. Og her, hvor vi mødes alle som venner, som
metropolitanere, i mindet om den døde, tör jeg nok
gengive lidt mere af hans brev. Han skriver videre,
med sin kendte, smukke stil:
„Men på den anden side er jeg bedrøvet, ikke på
dine vegne, men på Danmarks, der nu skal undvære
din trofaste stilling på den vanskelige post i Sverige,
som Du har røgtet — ubekendt for de fleste Danske,
men dybt påskønnet af alle os, der havde indblik deri!
Jeg mærker forresten, at det kniber lidt for mig
at skrive langt denne gang; jeg har nemlig fået et ret
alvorligt tilbagefald af min hjertesygdom, der har taget
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svært på kræfterne. Jeg kan ikke gå to skridt, ikke
trække stövler eller frakke på, uden at måtte stå et
par minutter og gispe efter vejret. Navnlig er nætterne
dröje, jeg kan ikke finde hvile i nogen stilling og sover
kun ved kunstige midler.“
Og nu kommer der nogle linjer, som sjælden klart
viser os, hvilken pligttro og flittig mand han var:
„Men det lykkedes mig at gennemføre mit faste
forsæt om at komme skoleåret igennem uden at for
sömme en eneste time; först da jeg var færdig med
min eksamen, faldt jeg sammen og måtte sende afbud
til det afsluttende lærermøde og translokationen. Hvad
jeg nu frygter mest, er, om tilbagefaldet ikke kan nås
tilbagevundet inden næste skoleår — mit sidste — skal
begynde.
Men nu må jeg holde op, jeg har måttet hvile og
puste ud flere gange under dette brev. Men det måtte
jeg dog sende dig som en af dine ældste venner . .
„Men nu må jeg holde op.“ Ja, nu holdt han op.
Sit „sidste skoleår“ blev han fritaget for.
Jeg har mistet en ven, en af mine allerbedste. Og
alle vi gamle metropolitanere kan let i fællesskab enes
om, hvilken side af hans væsen, vi så tænker på, at
en helstøbt og retlinet mand gik bort, som vi længe
vil savne.
Som teolog gjorde han en god indsats ud over
skolegerningen (tænk på hans oversættelse af det ny
testamente), og som sprogmand var han en god lærer
og höjt anset mellem kolleger, hvorfor han også i
mange år var formand for dansklærerforeningen, af hvis
skoleudgaver han har besorget en hel række. Hans
mange andre literære værker, hans rimordbog, og især
da hans sange, vil holde hans minde lyst og levende
for os.
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Og först og sidst var han en varmhjærtet dansk
fædrelandsven og en tro skandinav. Og hvad vi, de
enkelte, sætter over alt andet, en sjælden redelig og
trofast ven var han.
Vi lyser fred over et af vore reneste minder, idet
vi velsigner mindet om Axel Sörensen.
Haderslev, 3. dec. 1920.

Anders Diemer.

ERIK RINGBERG
25. Juni 1886—19. December 1920
ed den dybeste Vemod vil enhver Metropolitaner,

M

der blot har haft den mindste Berøring med
Metropolitaner-Samfundet, have modtaget Meddelelsen
om Overretssagfører Erik Ringbergs Død.
Allerede fordi det var en ung livsglad og arbejdsivrig Mand, der saa pludselig blev revet bort fra et lyst
og lykkeligt Hjem og fra en Gerning som han elskede,
virker dette Dødsfald i ganske særlig Grad betagende
— men for Metropolitaner-Samfundet betyder det yder
ligere Tabet af „Samfundet“s bedste Ven, af den Mand,
der har haft den største Betydning for MetropolitanerSamfundet.
Fra 1905 til 1918 sad Ringberg i Bestyrelsen for
Metropolitaner-Samfundet. Allerede i sit Rusaar blev
han valgt ind i Bestyrelsen, hvor han straks forstod at
gøre sig gældende, og lidt efter lidt samlede han alle
Traadene i sin Haand.
Skønt han først i 1917/18 blev „Samfundet“s For
mand, ved vi alle, at det faktisk var Ringberg der gennem
12 Aar var Metropolitaner-Samfundets egentlige Leder.
Han traadte til paa et Tidspunkt, hvor Interessen for
„Samfundet“ var minimal, men med en ganske enestaaende Energi lykkedes det ham at overvinde alle
Vanskeligheder og bringe „Samfundet“ til Live igen.
2
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De andre Bestyrelsesmedlemmer ufortalt, det var Ring
berg, der trak hele Læsset: han var Kasserer, Redaktør
af Aarsskriftet — hvis Udgivelse i det hele taget skyldtes
hans Initiativ — han var Festarrangør, kort sagt, han
var Samfundets ledende Aand.
Men i et Kammerat-Samfund som MetropolitanerSamfundet var Erik Ringberg ogsaa ganske særlig skikket
til at være Leder; han var nemlig først og fremmest
„den gode Kammerat“, og hvad der særligt karakteri
serer hans Arbejde i Metropolitaner-Samfundet var den
dybe og inderlige Kærlighed, han nærede til den gamle
Skole, og hans enestaaende Trofasthed overfor de gamle
Skolekammerater, af hvilke mange blev hans Venner
for hele Livet.
Kærligheden til Skolen og et ubrydeligt Sammen
hold mellem dem, der blev Kammerater paa Skole
bænken, det var Drivfjederen i hele hans Virken i
Metropolitaner-Samfundet, og derfor skylder ogsaa alle
Metropolitanere ham en hjertelig Tak.
Mange glade Minder i Kammeraters Kreds skylder
vi Erik Ringberg, thi altid var det ham, der førte an,
altid ham, der tog Initiativet til Sammenkomsterne, og
aldrig var han selv gladere, end naar han var sammen
med sine gamle Venner fra Skolen.
Det er ikke nogen Tilfældighed, naar Ringbergs
Aargang (1904) er den af de ældre Aargange, der er
stærkest repræsenteret i Metropolitaner-Samfundet, Ring
berg forstod som ingen anden at knytte Kammeraterne
ikke blot til sig selv — men sammen.
I Erik Ringberg har vi derfor mistet ikke blot en
god Ven, men først og fremmest en trofast Kammerat,
og hans Minde vil altid blive holdt højt i Ære blandt
gamle Aletropolitanere.

Johs. Vibe-Hastrup.

TALE VED RUSFESTEN
I METROPOLITANER-SAMFUNDET
13. NOVEMBER 1920
ammerater, gamle, unge — men først og fremmest

K

I unge, til hvem jeg i Aften har den Ære at
bringe en første Hilsen — naar jeg udfører dette Hverv,
indtager jeg paa flere Maader en Særstilling sammen
lignet med de Talere, hvem det ved tidligere Lejligheder
har været betroet. Det har selvfølgelig altid været
gamle Metropolitanere, Mænd af anset Navn, men per
sonlig vel ofte endnu ukendte for mange af eder. De
har haft særlig Interesse for eder med at bringe eder
noget nyt fra det store Liv udenfor Skolens Mure. Jeg
derimod er kendt nok, jeg hører endog i speciel Grad
hjemme indenfor Murene. Ja allerede inden jeg blev
født: Historien om en Ørefigen, som selveste LangNissen, hvis strænge Marmortræk lyser her bag ved
mig, ca. i Aaret 1828 tildelte min Fader i disse hellige
Haller, hører til mine tidligste Barndomserindringer.
Jeg har været Elev her, jeg har været Lærer her. Som
Medlem af Metropolitaner-Samfundet er jeg derfor i den
ene Ende af Salen selv lige ved at dø af Latter ved
Genopfriskningen af de Puds, som jeg i sin Tid var
med til at spille mine Lærere, og samtidig vrider man
sig i den modsatte Ende lige saa hæftigt over de Streger,
Nutidens Ungdom har spillet mig. Navnlig nu, da jeg
2*
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er forhenværende Lærer her, hører jeg jo selv ét og
andet. F. Ex. hvorledes man ved et — som alle ge
niale Opfindelser — yderst simpelt System, blot ved
at række Fingeren op i forskellige Højder, ganske har
krydset Virkningen af min fortrinlige grammatiske Klasse
undervisning; eller hvorledes man ved Hjælp af Morsesystemet har drevet det til at skrive fejlfri Stile paa
Tavlen. Morsesystemet er mig personlig ganske ube
kendt — men Spejderne kender det. Som et andet Led
i den danske Spejderbevægelse skal en Elev have drevet
det til at skifte Bukser under mit litteraturhistoriske
Foredrag. I hvad Hensigt, ved jeg ikke; men Spejderne
skal jo efter deres Lovbog udføre mindst én god Ger
ning om Dagen — og saa var det maaske besørget med
det samme.
Naa disse Smaating nævner jeg kun i Forbigaaende
som Stof for Skolens Historieskriver. Men jeg har altsaa den Egenskab at være afgaaet fra Skolen igen i
Sommer ligesom Russerne. Vi staar derfor hverandre
saa nær, at jeg ikke kan tale til eder fra et saa højt
Stade, som andre pleje at gøre, men — som Sokrates
sagde — kun i de Udtryk og den Dialekt, hvortil jeg nu
éngang er vant — og derfor ogsaa kommer til at be
røre mit personlige Forhold til Skolen mere, end det
ellers sker.
Jeg vil for det første ikke undlade at benytte Lejlig
heden — idet jeg hilser vore Russer velkommen — at
gentage min Tak fra i Sommer til dem og alle mine
øvrige tidligere Elever for den Tid, jeg har haft den
Lykke at arbejde ved denne Skole. Men jeg skal dog
ikke gentage alt, hvad jeg dengang og ved andre Lejlig
heder har sagt derom, men kun fremhæve et enkelt
Synspunkt, som jeg her har haft særlig Lejlighed til at
forfølge, og som jeg, naar jeg skal give Russerne et
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Ord med paa Vejen, vil anbefale dem at holde fast ved
paa deres fremtidige Bane. Vi Lærere ved Metropolitanskolen har forsaavidt haft et lettere Arbejde end mange
andre Kolleger, fordi vi gennemgaaende har haft at gøre
med en særlig intelligent og vaagen Ungdom. Jeg kunde
have Lyst til at udtrykke dette saaledes: Det har altid
været let i Undervisningen her at forbinde det almene
med det specielle. Og dette at forbinde Enkelthederne
med Totaliteten maa altid være det højeste Maal for
enhver videnskabelig, kunstnerisk og menneskelig Stræ
ben. Det er jo i Virkeligheden kun muligt at drive det
særlige Arbejde, man i Øjeblikket udfører, fuldkomment
rationelt, naar man bestandig ser det som Led i en
Stræben mod et mere omfattende større Maal. Ogsaa
alt det Skolearbejde, der udføres af Lærere og Elever til
sammen — selv om det som Skolearbejde betragtet er
rationelt nok — bliver dog kun dette i højere Forstand
ved at ses i Sammenhæng med den øvrige Livets Mang
foldighed, som det skal tjene.
Alen nu gaar det rigtignok ofte saaledes med Skole
arbejdet, at Læreren bliver alene om at betragte det al
mene, baade i sin Metode og i sin Livsanskuelse, medens
Eleverne ikke naar videre end til at tumle med en
Alængde Enkeltheder, hvis Mening i Grunden er dem
en lukket Bog. Ja det kan jo ogsaa hændes, at heller
ikke Læreren har Sans for det almene, men arbejder
mekanisk med Enkelthederne paa den Maade, som nu
engang er foreskrevet — og saaledes forfalder til det
rene Pedanteri. Men oftest er vel nok Vanskeligheden
den, at Eleverne ikke magter andet end Enkeltheder og
først i en senere Alder muligvis faar mere ud af det
tilegnede. Hvor mange Mennesker, der har pyntet sig
med Studenterhuen, har ikke været arge Fjender af den
Art Dannelse, de skulde repræsentere, fordi det aldrig
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er gaaet op for den, hvad Sammenhæng der var i den,
eller, som de udtrykker sig, hvad Nytte den var til.
Men paa dette Punkt har imidlertid Metropolitanskolen frembudt en god Jordbund for Samarbejde mellem
Lærere og Elever. Der har altid været Tid og Kraft til
— uden at forsømme alt det, der skulde og maatte til
egnes — at gaa ind paa Sammenhængen og Meningen
med Tingene. Hvis f. Ex. en Elev har rejst Spørgsmaalet om, hvad de klassiske Studier overhovedet skal
gøre godt for, saa behøver man ikke at nære Betænke
lighed ved at anvende, om det skulde være, en hel
Time paa Drøftelsen af dette Spørgsmaal, som jo faktisk
er fundamentalt for den, som nu engang er sat til at
erhverve Dannelse ad denne Vej. Eller hvis en Elev
skulde yttre Tvivl om Nytten af en eller anden meto
disk Forholdsregel, saa behøver man ikke at afvise ham
med et „Vi alene at vide“, men kan meget vel tage sig
Tid til at vise, at Sagen er rationelt gennemtænkt. Og
sidst, men ikke mindst, naar der som i denne sidste
Aarrække saa ofte tildrog sig betydningsfulde, ja skæbne
svangre Begivenheder ude i den store Verden eller i
vort lille Fædreland, som maatte gribe os alle, saa be
høvede man ikke at lægge Baand paa sin Optagethed,
ja man kunde i mange Tilfælde gaa ind paa en Drøf
telse udfra selve det Stof, som man i Timen havde at
bearbejde.
Jeg har altid fundet, at man i denne Henseende
besad en sand Skat i den klassiske Litteratur, navnlig
i den græske.
Det græske Drama og den græske Historieskrivning
har ligesom den græske Billedhuggerkunst Tilbøjelighed
til at fremstille Menneskene nøgne, — og hvor det
drejer sig om Portrætter, ubarmhjertigt at give Træk
kene, som de var. Lægevidenskaben har paa Grundlag
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af Demosthenes-Byster kunnet konstatere den Svaghed,
hans Taleorganer led af. Og som de historiske Per
sonligheder fremstilles i Litteraturen, saaledes var de,
det føler man. Blot ved at læse en 20—30 Sider af
Xenophons Hellenika — hvilket Galleri af politiske
Stræbere og Slyngler faar man ikke, Typer som er gyl
dige til alle Tider. Jeg minder til Eksempel om Theramenes, der ved Afslutningen af den peloponesiske Krig,
da Athen var blokeret, lod sig sende til Sparta for at
forhandle paa sit Folks Vegne og blev borte i flere
Maaneder, ikke fordi der var saa meget at forhandle
om — han havde meget hurtigt faaet trukket Grænsen
sammen med Fjenderne — heller ikke fordi han blev
bestukket dertil, men for at gøre sine Landsmænd møre
ved Hungersnøden og saaledes faa dem til at danse
efter sin partipolitiske Pibe.
Eller tag Herodots Fremstilling af Begyndelsen til
Perserkrigene med Aristagoras Rejse fra Milet til Sparta
og Athen. Herodot lægger aldeles ikke Skjul paa, at
det var Hensigten at narre de paagældende fremmede
Regeringer. Det var ikke smukt — men dog altid
bedre end at narre dem derhjemme. Og Herodot ud
drager ganske tørt den sikkert ganske rigtige Moral af
Historien, at det altsaa er lettere at narre et helt Folk
— et Demokrati — end en enkelt Mand.
Da jeg læste dette Stykke sidste Gang her i Skolen
med en anden Gymnasieklasse, drog vi adskillige Paral
leler med Nutiden. Eleverne fandt da paa at fremstille
Begivenhederne igennem 3 Oldtidsaviser af forskellig
Retning: Susaposten, Milets Extrablad og Klassekampen,
hvorved de viste en lykkelig Ævne til at betragte Men
neskelivets og Politikens Komedie under en humoristisk
Synsvinkel og røbede Indblik i Partifanatismens Former.
Da Indholdet virkeligt var ganske pudsigt, skal jeg an
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føre et Par Exempler. Under Overskriften: Oraklet
adspørges hedder det: „Det meddeles os fra Milet, at
man har sendt Gesandter til Delphi for at adspørge
Oraklet, men ikke har opnaat Svar, da Præstinden paa
Grund af Differencer i Lønningssagen har gjort Streike
og samtidig Svovlsyre- og Spritfabrikanterne, der levere
de til Spaadommene nødvendige Dampe samt Snapsene
til Præsteskabet, har erklæret Lock-out.“
Et Avertissement lyder: „Sengeudstyr. Hvis nogen
med Henblik paa Konfirmationen eller de forestaaende
Valg ønsker at lægge en Alen til sin Vækst, da hen
vender man sig bedst og billigst til — Prokrustes.“
Eller: „Grus og Smaasten saavel til Havegange som til
Talere leveres prompte af — Sisyphus.“ En tredie lød
saaledes: Paa Grund af Dødsfald: En kun lidet brugt
Flyvemaskine, passende til et Barn, sælges billigt under
Haanden. Dædalus.
Naa — disse Ting er kun Løjer og der gives jo
ogsaa Disciple, som søger at drage fjernereliggende
Spørgsmaal frem blot for at faa Tiden til at gaa paa
en behagelig Maade. Man kender dem i Reglen paa
Røsten, der er Jakobs, selv om Hænderne er laadne.
Dog skader dette i Virkeligheden intet; thi det drejer
sig som sagt om en fundamental Side ved den højere
Skoleundervisning, Bestræbelsen for at bringe Eleverne
til at se Enkelthederne under almene Synspunkter. Hvis
dette ikke nogenledes bliver det endelige Resultat, kom
mer de saakaldte højeredannede maaske nok til sammen
ligningsvis at repræsentere Nationens Sanseorganer, men
ikke dens store Hjerne og heller ikke dens Hjerte.
Men det er dog dette, Studenterne fremfor alle
skulde være kaldede til. Naar man har spottet over,
at Studenterne kaldte sig „Herrer i Aandernes Rige“
og til Tider har villet spille en politisk Rolle, saa har
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dette til en vis Grad været berettiget. Man bliver ikke
straks nogen aandelig Greve, fordi man opnaar Ret til
at bære Studenterhuen; der findes overmaade begavede
Mennesker udenfor Studenternes Kres, og til Politik
egner Akademikerne — qua Akademikere sig aldeles
ikke. Den enkelte Student skal overhovedet ikke gøre
sig for meget til af sin egen Værdighed; men han hatLov til at være stolt af sin Stand, som han skal be
stræbe sig for igen at gøre Ære. Thi som Stand be
tragtet maa det hævdes, at Athenes Sønner spiller en
meget væsentlig Rolle i en Nations aandelige Økonomi.
Det bedste Bevis har vi faaet fra Rusland, hvor Bolschevikerne, der jo er kloge nok, har skyndt sig at
hugge Hovederne af saa mange Medlemmer af den lærde
Stand som muligt, i klar Erkendelse af, at saalænge
man ikke har faaet Intelligensen udryddet, har man ikke
faaet tilintetgjort Grundpillen i et Samfunds Organi
sation.
Men paa hvilken Maade skal da den akademiske
Stand udøve den Indflydelse, som den kan og bør ud
øve?
Ikke just ved at indtage de ledende Samfundsstil
linger, skønt dette jo faktisk paa en Del Omraader al
ligevel bliver Tilfældet. Men den akademiske Stand er
den Kres af Mennesker, hvor den aandelige Kultur for
en stor Del skabes, hvor den ialtfald finder de bedste
Omgivelser for at trives, og hvor ogsaa de bedste Be
tingelser for moralske Fremskridt maa siges at foreligge.
Den danner det Medium, hvor igennem intellektuel og
moralsk Kultur udbreder sig til videre Krese.
Hvad angaar Kundskaber, Almendannelse og viden
skabelig Dannelse, vil man vel nok give mig Ret heri.
Men vil man ogsaa give mig Ret med H. t. moralsk
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Kultur? Kan vore Studenter i Egenskab af Studenter
rose sig af en bedre Opdragelse end andre Mennesker?
Jeg tror, man kan sige dette. Jeg maa have Lov
til at fremsætte følgende maaske noget kætterske Op
fattelse: Der gives ingen Opdragelse i den almindeligste
Forstand af dette Ord. Naar man læser Programmer
navnlig fra mindre fremtrædende Anstalter, undres man
undertiden over det Held, mange Skoler har i deres
Bestræbelser. Ikke blot vrimler det med 6- eller 8Taller, men af de meddelte Skoletaler fremgaar det, at
de gode Examiner ikke engang er Hovedformaalet. Nej
dette er Opdragelsen, det at skabe „Personligheder“.
Hvert Aar ved Præliminær- og Realeksamen udsendes
der en Hærskare af Personligheder, som opfylder Post-,
Telegraf- og Jernbanevæsnet. Jeg tror nu ikke paa denne
Masseproduktion af Personligheder. Det højeste, vi kan
naa til, er en vis social Dressur, der naturligvis baade
kan være nyttig og behagelig, i Forbindelse med gode
Arbejdsvaner. Disciplinen er jo ganske vist ogsaa et
faktisk Gode. Men den beror dog kun paa en Tvang,
hver enkelt underkaster sig under visse bestemte For
hold, men ikke udenfor disse, og har endnu mindre at
gøre med en selvstændig Personligheds Udvikling. Op
dragelsens Mulighed er imidlertid et Faktum, kun ikke
noget personligt, individuelt, men et socialt og hviler
udelukkende paa medfødte Egenskaber, saaledes som
disse faar Lov til at ytre sig under Indflydelse af en
bestemt Kres, der har en fast Sum af Idealer, som den
enkelte ikke kan unddrage sig. Moralens Princip er
Buddet: Gør ikke mod andre, hvad du ikke vil, at andre
skal gøre mod dig. Men dens praktiske Fundament er
desværre et helt andet: Forlang af andre en hel Mængde
Ting, som du helst selv vilde slippe for at gøre, hvis
du kunde, men hvis Berettigelse du anerkender.
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Men disse Fordringer er ret forskellige efter Natio
nalitet, Samfund, Klasse og Kres. Den bedste Opdra
gelse vil altsaa sige at bringe den, der skal opdrages,
til at føle sig naturligt sammenhørende med en Kres
af andre Mennesker, hos hvem Erkendelsen af de ide
elle Krav er saa levende som muligt.
Hvis dette nu er saaledes, da maa man sige, at
Studenterne har den bedste Mulighed for god Opdragelse.
Thi de hører til en Kres, der fra Barndommen er vænnet
til i Forening at stræbe efter Erkendelse for Erkendelsens
egen Skyld. I en saadan Kres maa ogsaa Æresbegreber
og humane Ideer komme til Bevidsthed med den skar
pest mulige Klarhed. De kan ikke saa let som under
andre Forhold overskygges af taabelige Sofismer eller
fedtet Snæversynethed. Ogsaa paa det ethiske Omraade
vil der her være den største Mulighed for at forene det
almene og det specielle. — Vor hjemlige Bolschevisme
har derfor ogsaa meget følgerigtigt sat sig til Opgave
at reducere Gymnasiet til et 4-aarigt Kursus. Dette er
dog altid et Skridt henimod Tilintetgørelsen af den aka
demiske Aand, idet man svækker Fastheden og Sammen
hængen i den Kres, hvorpaa den beror.
Den akademiske Stand kan altsaa efter min Opfat
telse udøve en stor kulturel og moralsk Indflydelse i
Folket. Men dermed vil jeg nu slet ikke have sagt, at
den danske akademiske Stand til alle Tider har løst
denne Opgave paa en fuldkommen Maade. Naar jeg
som saa mange andre i de betydningsfulde Tider, vi nu
har gennemløbet, har følt mig lidet opbygget af det
danske Folks Holdning — idet det efter min Opfattelse
har svigtet sine naturlige moralske Instinkter, ikke mindst
paa det nationale Omraade, saaledes at det kun delvis
har løst den Opgave, Tiden stillede, og navnlig løst den
paa en slap og lidet værdig Maade — saa bør man
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næppe lægge Skylden paa det store, brede Folk, der
relativt set altid bestaar af Børn; det er den dannede
Klasse, som siden Ulykkesaaret 64 har udviklet sig paa
en uheldig Maade. Sammenligner man Nutidens Nationer
indbyrdes og deres forskellige Optræden i nationale
Spørgsmaal, kommer man til det Resultat, at vi her
hjemme har savnet en virkeligt førende aandelig Over
klasse, som selv den bedst udrustede Nation ikke kan
undvære, naar den skal hævde sig. Intelligensen hos
os bestaar væsentlig af Lyseslukkere, ikke af Personlig
heder der fører fremad, men som dæmper og holder
tilbage, Mennesker, som ikke har arbejdet sig igennem
til Sansen for det almene, men først og fremmest tænker
paa, som man saa ofte udtrykker det, at hyppe deres
egne private Kartofler og anlægger deres Privatlivs lille
Maalestok paa ethvert nok saa stort Spørgsmaal. Dog
er det maaske for meget at sige at vore almendannede
Krese har haft en positiv slet Indflydelse paa Nationen
i den sidste Menneskealder. Sandheden er vel snarest
den, at de slet ikke har haft nogen. Begivenhederne
er gaaet ganske og aldeles uden om os. Studenterne
har virkelig ikke været Herrer i Aandernes Rige.
Den seneste akademiske Ungdom gælder dette imid
lertid ikke. Den er paa mange Maader blevet vækket.
Og naar jeg begyndte med at udtale en Tak for den
Tid, jeg har arbejdet ved Metropolitanskolen, saa er det
meget fordi jeg der har følt, at der dog i den danske
Ungdom var et virkeligt Grundlag for et aandeligt Fører
skab. De Anskuelser, hvis Rigtighed jeg er overbevist
om, har fundet megen Sympati i denne Kres; men —
det vil jeg udtrykkelig fremhæve — ikke ubetinget og
ikke hos alle. Derpaa lægger jeg dog ikke Vægt; det
gælder ikke om at paatvinge nogen Ideer. Det er Ide
erne selv, som skal virke ved deres egen Sandhed. Og
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hos en Ungdom, der baade arbejder med Flid paa alle
Enkeltheder og samtidig bevarer Interessen for de fjer
nere Maal og Livets store Helhed, der vil de rette
Synspunkter nok af sig selv komme frem. Der vil den
sande Aandsfrihed komme frem, den der ikke kvæler
Hjertets Slag under kold Snusfornuft.
Vi har talt saa tidt om Metropolitaneraanden uden
nærmere at karakterisere den. Lad os da her som Bi
drag til dens Karakteristik sige, at den bærer den rette
Aandsfriheds Mærke, som ikke er dette, at mene hvad
man vil, men at turde mene, hvad man efter Aandens
egne Love skal, at turde mene dette uanset alle Tidens
forskellige kæmpende Strømninger og lokkende Røster.
Saa vil jeg da udtale det Ønske for jer Russer, at I,
ligesom 1 er blevet Studenter i denne Aand, saaledes
ogsaa i denne Aand maa fortsætte eders Bane og som
Medlemmer af en værdig akademisk Stand virke til vort
Folks og Samfunds Bedste.
Hermed beder jeg Dem alle hilse vore Russer med
et rungende Hurra!
Chr. B. Flagstad.

SKOLEUDFLUGT TIL STEVNS
Oktoberferien 1919.
de to første Dage af Oktoberferien: Mandag d. 20.
og Tirsdag d. 21. foretog undertegnede med 9 Elever
af II gm og II gn en Fodtur til Stevns. Vejret var
begge Dage diset, men mildt; vi var indstillet paa at
spise varm Mad den Morgen, vi startede, og næste
Dags Aften ved vor Hjemkomst, og forøvrigt medbragte
vi tør Kost eller fouragerede undervejs undtagen Tirs
dag Morgen, hvor „Turen“ gav Morgenmad. Mandag
Morgen kørte vi med Toget til Køge, og til Fods skulde
vi saa over Vallø Strandhotel, Strøby, Magleby Dyre
have og Gjorslev til Storehedinge. Ved Vallø Strand
hotel spiste vi Frokost — nogle af os var Vidne til,
at en Sælhund blev overrasket i Strandkanten og dræbt
— men da Værten erklærede ikke at have nogen Art
af Drikkevarer, opsatte vi Frokostkaffen til Strøby Kro.
Kroen var gammeldags, hyggelig, og i Dagligstuen, hvor
vi fik Lov at slaa os ned, stod der et Klaver, som
bl. a. Poul Hansen af II Gn og Bülow af II Gm trak
terede med Virtuositet. Ved Strøby Forsamlingshus
drejede vi mod Nord og havde en smuk Tur over
vejende gennem Skov forbi Møllesøen med Søholm til
Gjorslev. I Gjorslev var Slottets Herskab fraværende
paa Jagt, og Tjenerskabet fuldt optaget af at lave Mad,
dække Bord og pynte op til en forestaaende Jagtmiddag;
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men efter forudgaaende skriftlig Anmodning havde vi Lov
til at bese „Pillesalen“ og det ældste af Slottet med
det store, smalle Taarn, som vi var helt oppe i, og fra
hvis Luger vi havde en pragtfuld Udsigt over Stevns.
Efter dette kærkomne Intermezzo sluttede vi Fodturen
til Storehedinge, hvor vi kom ved 6-Tiden. Vi havde
bestilt Kvarter paa Afholdshjemmet ved Kirketorvet, en
stor Spisestue blev overladt os, og nu krammede vi
vore Pakker ud og fik os en solid Aftensmad, een
havde Sardiner, en anden røget Aal, en tredje Bøffer,
enkelte en Hoben af den Art Sager, og ved Foræring
og Tuskhandel fik vi alle stillet vor Sult paa den for
nøjeligste og mest fyldestgørende Maade. Kl. ca. 7l/s
gik de 9 unge Mennesker ned til Konditor Hinge for
at spise Kager og spille Billard, medens jeg besøgte
en gammel Bekendt. Ved min Hjemkomst Kl. 10 fandt
jeg alle i deres Senge, nogle passiarende, andre blideligt
indslumrede.
Tirsdag Morgen skulde vi op Kl. 8, og Morgen
bordet var sat til 8®A; punktligt mødte alle frem, for
friskede af Nattesøvnen, og efter at have vist Havre
grøden (med ægte Smørklat!) al skyldig Honnør, gik
vi op til den gamle mærkelige Kirke. Baade Kirke
skibet og de to gamle Taarne blev grundigt besigtigede,
og Poul Hansen tog et Par Fotografier fra Spejdernes
Klatretur paa „Ottekanten“s Rygstykker og fra Lugen,
hvor undertegnede holdt Øje med dem som en Høne
med letsindige Kyllinger.
Fra Storehedinge gik Turen over Sigerslev til
Mandehoved og Kridtbruddet ved Eskesti. En Skipper
fra Rønne havde lige faaet stuvet sin Last, og vi var
ude paa Broen for at se paa Skuden, og Poul Hansen tog
et Billede af Klinten i et Øjeblik, hvor Solen brød
lidt frem. I det hele taget var Solen naadig mod os
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den Dag; mens vi gik langs Klinten over Stevns Fyr
til Højrup, havde vi flere Gange Sol paa Klinteskraaningerne, som med deres øverste buskklædte og brogede
og nederste hvide og nøgne Halvdel tog sig prægtigt
ud. Ved Højrup holdt vi et langt Frokosthvil. Maden
smagte dejligt, og da vi var mætte, gik vi ned til
Klintekongens Hule, slog Smut og drak Kildevand.
Fiskerne var lige færdige med Sildefangsten for i Aar,
og Stranden var fuld af Liv, idet Mandskabet fra en
ø—8 Baade havde travlt med at gøre Baade, Sejl og
Net i Orden efter Sildetørnen. — Fra Højrup gik
Marchen til Rødvig; Fødderne var hist og her lidt
ømme, og vi skulde naa frem til Kl. 4 for at have en
Times Tid til en Forfriskning i Rødvig Kro. Under
Sang og Fløjten af Marchesange som Madelon, Tippe
rary, „Malebrok“ osv., under kyndig Direktion af Bü
low og Ostenfeld af II gn naaede vi frem til 405 og
holdt saa Hvil til vort Tog gik til København 512. —
75!1 rullede Toget planmæssigt ind paa Hovedbanegaarden, og mødige, men vel til Mode skiltes vi —
heldigvis alle enige om at have gjort en god Tur.
For undertegnede betyder det en Genoptagelse af
en god, gammel Skik fra Schneekloths Skole at prøve
den Slags Ture, og det er mit Haab ogsaa ad Aare at
faa raske Metropolitanere „med paa den Galej“.
A. J. West.
EFTERSKRIFT
Tønder i September 1920.
Ovenstaaende Beretning var gledet ud af min Er
indring, da Metropolitaner-Samfundet var saa venlig at
sende mig den til fornyet Gennemsyn, inden det lod
den trykke. Nu forekom den mig paa den ene Side
vidtløftig og paa den anden Side utilstrækkelig til rigtig
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at reproducere de mange herlige Indtryk, den Tur
bragte Deltagerne; men lad den nu staa som Støtte
punkt for disses Hukommelse, og som en Opfordring
til andre til at føre Tanken videre og gennemføre den
endnu bedre. Noget af det, der dengang slog mig selv
mest, var den stærke Modsætning mellem Storbyen,
som vi forlod om Morgenen, og det aabne Land, som
vi kom ud i faa Minutters Gang fra Køge Banegaard.
Jeg trængte saadan til nye Indtryk, og en Enkelthed
som en Eng ved Billesborg, der løb lige langs Skov
brynet og selv endnu frisk og grøn var indrammet af
Bøge i den pragtfuldeste Efteraarsdragt, husker jeg le
vende endnu.
Ak ja, Storby og Land, Brostenene foran „Vor
Frue Skole“ og den fugtige, duftende Muld, hvor de
klæder hinanden, og hvor de trænger til hinanden.
I Tysklands Storbyer opstod for en Snes Aar siden
den kendte Wandervogelbevægelse netop ud fra en lig
nende Erkendelse, og fra Storbyerne har Bevægelsen
bredt sig over hele Tyskland, og den møder os ogsaa
i Sønderjylland. Vore tyske Afviklingsklasser (46 Elever
i 3 Klasser) har som Følge heraf følgende Rettigheder,
som jeg navnlig kunde unde de unge Metropolitanere.
Een Eftermiddag om Ugen er forbeholdt Sport og Fri
luftsliv, Lektielæsning til næste Dag er saa vidt mulig
suspenderet og under Læreres Vejledning spilles der
Langbold og Fodbold eller foretages Ekskursioner til Galle
hus Skov eller andre naturhistorisk interessante Steder.
Og een Gang hver Maaned — Maaneder med Ferier dog
undtagne — er der obligatorisk Heldagsudflugt, ofte
kombineret med Søndagsfriheden, saaledes at Turen kan
gaa til Sild, til Aabenraa, Flensborg Fjord, Haderslev
osv. osv. Man søger at forene det nyttige med det
behagelige: man studerer Geologi, Zoologi, Botanik og
3
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Arkæologi — og nyder Friluftslivet „wir tanzen auf der
Wiese, wir leben in der Natur“. — Paa dette Bryd
ningssted bliver disse Udflugter jo ogsaa en Flugt ud
af „Fangenskabet“ med en lille Brod mod „de nye
Magthavere“; men i Hovedsagen er det dog en god
Skik, og maaske man i København kunde bruge en
saadan Tanke, der er undfanget af de grundige og flit
tige Tyskere.
A. J. W.

AARSBERETNING
1. September 1919—31. August 1920.
ørdag den 29. November Kl. 8V2 holdt Metropoli-
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taner-Samfundet sin aarlige Rusfest paa Skolen.
Formanden bød velkommen og beklagede det tarvelige
Traktement, for hvilket en Henvisning til Dyrtiden var
den eneste, men desværre ogsaa fuldgyldige Undskyld
ning. Professor Thaulow holdt saa Talen for Russerne,
der hilstes af Bifald. Man afsendte et Telegram til den
fraværende Lektor Axel Sørensen. Næstformanden holdt
et spøgende Foredrag om Rektor, Dr. Niels Kragh, der
fra 1577 til 1582 ledede Metropolitanskolen. Resultatet af
Undersøgelsen blev, at Dr. Kragh havde været i Besid
delse af saa mange fortræffelige Egenskaber, at en Sam
menligning med og en Skaal for Metropolitanskolens nu
værende Rektor, Dr. Oluf Kragh, var den naturlige Udgang
paa Talen. Rektor Kragh takkede med en længere Tale
for Samfundet. Stor Bevægelse vakte det, da fhv. Amts
forvalter, Etatsraad Poul Andræ rejste sig og med nogle
faa Ord gav Meddelelse om det Legat, han agtede at
stifte til Bedste for en Discipel i Skolen. Formanden
talte for Professor Thaulow, og Lektor Flagstad an
befalede i varme Ord at købe et Fotografi af Skolens
Lærerpersonale. Man afsang en Sang af stud. jur.
Willemoes, der derpaa holdt en versificeret Tale for
Lektor Sørensen, som Lektor Flagstad lovede at over3*
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bringe denne. Efter at Rektor Kragh havde talt for Be
styrelsen, sluttede den vellykkede Fest.
Den 28. Maj Kl. 71/» holdtes den aarlige General
forsamling paa Skolen. Formanden bød velkommen og
foreslog til Dirigent stud. jur. Heise. Dirigenten tak
kede for Valget, konstaterede Generalforsamlingens Lov
lighed og oplæste den saalydende Dagsorden:
1. Formanden aflægger Beretning.
2. Kassereren aflægger Regnskab.
3. Forslag om Ændringer af Lovenes §§ 1 —10.
4. Valg af Bestyrelse.
5. Valg af Revisorer og Revisorsuppleant.
Ændringsforslagene er følgende:
ad § 3. Ordene „4 Kr.“ rettes til „6 Kr,“. Ordene „2 Kr.“
rettes til „4 Kr.“. Ordene „Aarets Russer betaler kun halvt
Kontingent første Aar“ rettes til „Aarets Russer betaler intet
Kontingent før 1ste Januar næste Aar“. Ordene „50 Kr.“ rettes
til „100 Kr.“.
ad § 4. Denne Paragraf foreslaas rettet saalydende: „Sam
fundets Bestyrelse bestaar af 7 Medlemmer, som af deres Midte
vælger Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Af Be
styrelsen afgaar aarlig vekselvis 3 eller 4 Medlemmer, der kan
genvælges“.
ad § 9. Efter „Udgifterne“ indføjes „saa vidt muligt“.
ad § 10. Ordene „mod Erlæggelse af et af Bestyrelsen ved
hver enkelt Lejlighed nærmere fastsat Bidrag“ rettes til „even
tuelt mod Erlæggelse af et af Bestyrelsen fastsat Bidrag.“
Pankt 1. Da Formanden havde aflagt Beretning
under Henvisning til Aarsskriftet, bad stud. jur. Willemoes om Ordet for at anke over Samfundets ringe
Aktivitet med Hensyn til Fester. Formanden imødegik
ham under Henvisning til de dyre Tider: Man kunde
sagtens afholde Fester, naar man lod Medlemmerne be
tale Ekstrakontingent hver Gang; men, jo højere det
blev, des færre vilde der komme. Bestyrelsen havde
altsaa efter Student Willemoes’s Mening fundet For

37
soningspunktet for de krydsende Hensyn et forkert Sted,
og dette Punkt gav Anledning til en almindelig Dis
kussion. Man enedes om, at de tilstedeværende Herrer
senere skulde mødes med Bestyrelsen for som sag
kyndige Raadgivende at bistaa denne ved Arrangementet
af fremtidige Fester.
Punkt 2. For Regnskabet (som vil findes andetsteds
i Aarsskriftet) blev der enstemmigt givet Decharge.
Punkt 3. Under dette Punkt bad cand. jur. Faurholt om Ordet for at gøre opmærksom paa, at den til
§ 9 foreslaaede Ændring allerede var vedtaget paa en
tidligere Generalforsamling. Bestyrelsen beklagede Fejl
tagelsen og lovede at lade foranstalte et Optryk af Lovene,
saa at slige Fejltagelser for Fremtiden kunde undgaas.*)
Mod de øvrige Ændringsforslag blev der ikke rejst Ind
vending. Generalforsamlingen var enig med Bestyrelsen
i, at en Kontingentforhøjelse var bydende nødvendig.
(Det oplystes, at næsten hele det nuværende Kontingent
gik til Porto og Tryksager.) Samtlige Forslag blev
derfor vedtaget; men der fandtes ikke paa General
forsamlingen den tilstrækkelig kvalificerede Majoritet til
at vedtage Lovændringer, saaledes at Bestyrelsen nød
sagedes til at indkalde en ny Generalforsamling.
Punkt 4. Efter Tur afgik d’Hrr. Professor A. R. Chri
stensen, Lektor Flagstad, stud. mag. Flemming Dahl og
stud. jur. Carl Heise. Samtlige Herrer blev genvalgte.
Punkt 5. De nuværende Revisorer og Revisor
suppleanten genvalgtes ligeledes.
Den nye Generalforsamling afholdtes paa Skolen
den 3. Juni Kl. 77a. Til Dirigent valgtes Overrets
sagfører Kai Voigt, der takkede for Valget, konstaterede
Generalforsamlingens Lovlighed og oplæste Dagsordenen,
*) Se S. 39.
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der var enslydende med forrige Generalforsamlings
Dagsorden Punkt 3.
Da der heller ikke denne Gang rettedes nogen Ind
vending mod Ændringsforslagene, vedtoges de enstem
migt i Overensstemmelse med Vedtagelsen paa forrige
Generalforsamling, hvorefter Generalforsamlingen hæ
vedes.
Den 26. Juli 1920 ramtes Metropolitanskolen og
Metropolitaner-Samfundet af et smerteligt Tab, idet
Lektor Axel Sørensen afgik ved Døden. Samfundet har
i ham mistet et af sine mest interesserede Medlemmer,
hvis Minde vil leve længe blandt alle Metropolitanere.
Til Begravelsen, der fandt Sted den 30. Juli fra Hol
mens Kirke, sendte Metropolitaner-Samfundet en Blom
sterdekoration.
Ved Dimissionen den 7. Juli tildeltes Metropolitaner-Samfundets Rejselegat Student Fischer-Møller.

I Aarets Løb (indtil S1/i2) er følgende Medlemmer
afgaaet ved Døden:
Henrichsen, H., Ingeniør, cand. polyt.
Looft, C. C. V., Sognepræst.
Mourier, G. A., fhv. Proprietær.
Møller, Aa., Sygehuslæge.
Ring, K., Overtoldinspektør.
Ringberg, E., Overretssagfører.
Simony, F., Stiftamtmand.
Skovgaard, H., Pastor emer.
Stock, Aa., Ingeniør, cand. polyt.
Tutein, E., Godsejer, Kammerherre.

LOVE
FOR

METROPOLITANER-SAMFUNDET
(Ifølge Vedtagelser paa Generalforsamlinger den 2. Juli 1907,
den 17. Februar 1908, den 9. Marts 1909, den 3. Maj 1915,
den 1. Marts 1919 og den 3. Juni 1920.)

I.

§ 1Metropolitaner-Samfundet har til Formaal at bevare
og udvikle Sammenholdet mellem dem, der som forhen
værende Disciple, nuværende eller forhenværende Lærere
er knyttet til Metropolitanskolen.
Samfundet, hvis Hjemsted er København, foran
stalter selskabelige Sammenkomster og udsender et Aarsskrift med Meddelelser af almindelig kammeratlig Art.
Samfundet kan efter Evne understøtte trængende
Metropolitanere og andre, der har været knyttet til
Skolen.
§ 2.
Adgang til at blive Medlemmer har de i § 1, 1ste
Stk. nævnte.
§ 3.
Det aarlige Kontingent er 6 Kr.; for Medlemmer
bosatte over 4 Mil uden for København 4 Kr. Den, der
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indtræder efter 1ste Juli, erlægger kun Kontingent for
Aarets andet Halvaar; Aarets Russer betaler intet Kon
tingent før 1ste Januar næste Aar.
Kontingent kan betales een Gang for alle med
100 Kr.
Udmeldelser gælder kun fra Aarsskiftet. Naar et
Medlem ikke har betalt Kontingent i et Aar, betragtes
han som udtraadt af Samfundet og kan kun blive Med
lem paa ny ved at betale det for det paagældende Aar
resterende Kontingent.
§ 4.
Samfundets Bestyrelse bestaar af 7 Medlemmer,
som af deres Midte vælger Formand, Næstformand,
Kasserer og Sekretær. Af Bestyrelsen afgaar aarlig
vekselvis 3 eller 4 Medlemmer, der kan genvælges.
§ 5.
Een Gang om Aaret, som Regel i September Maaned,
udsender Samfundet sin Aarsberetning i Samfundets
Aarsskrift, der skal indeholde forrige Aars Regnskab.

§ 6.
Generalforsamlingen, der har den højeste Myndig
hed i alle Samfundets Anliggender, afholdes ordinært
een Gang om Aaret, som Regel i Februar Maaned. Den
indkaldes med mindst 14 Dages Varsel i „Berlingske
Tidende“. Anliggender, som af Medlemmer ønskes ind
bragt for Generalforsamlingen, anmeldes for Bestyrelsens
Formand 8 Dage før Generalforsamlingen. Dagsordenen
omsendes til Medlemmerne 3 Dage før Generalforsam
lingen.
Generalforsamlingen modtager Bestyrelsens Beret
ning for det forløbne Aar, tager Beslutning om det re
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viderede Regnskab og vælger 2 Revisorer og 1 Revisor
suppleant for det kommende Aar, samt i Overensstem
melse med Lovenes § 4, 3 eventuelt 4 Bestyrelsesmed
lemmer.
§ 7.
Ekstraordinære . Generalforsamlinger kan sammen
kaldes af Bestyrelsen og skal sammenkaldes af denne,
naar mindst 20 Medlemmer indgiver skriftlig Begæring
derom. Om Indvarslingen gælder det i forrige § anførte.
§ 8.
En ekstraordinær Generalforsamling er kun beslut
ningsdygtig, naar mindst Vs af samtlige Medlemmer er
til Stede. Er der paa en lovlig indvarslet Generalfor
samling ikke mødt et tilstrækkeligt Antal Medlemmer,
indkalder Bestyrelsen inden 8 Dage med 2 Dages Varsel
en ny Generalforsamling, der da i hvert Tilfælde er
beslutningsdygtig.
Dette gælder ogsaa for den ordinære Generalfor
samling, hvis Dagsorden indeholder Punkter som de i
§§ 16 og 17 nævnte.

§ 6.
Samfundet afholder sin ordinære selskabelige Sam
menkomst een Gang om Aaret, som Regel i Oktober
iMaaned.
Ud over denne Sammenkomst, hvortil Udgifterne
saavidt muligt afholdes af Medlemskontingentet, kan
Samfundet foranledige afholdt selskabelige Sammen
komster af forskellig Art, som Skovture, Baller m. m

§ 10.
Til Samfundets selskabelige Sammenkomster kan
ogsaa de under § 1, 1ste Stk. nævnte, der ikke er Med-
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lemmer af Samfundet, erholde Adgang, eventuelt mod
Erlæggelse af et af Bestyrelsen fastsat Bidrag, ligesom
det staar Bestyrelsen frit for til Ikke-Medlemmer at af
hænde Samfundets Aarsskrift.

II.
§ liDen Metropolitaner-Samfundet under Navn af „Metropolitaner-Samfundets Fond“ tilhørende Kapital i den
Størrelse (2500 Kr.), hvori den forelaa den 1ste Januar
1909, eller som den i Tidens Løb ved Gaver eller paa
anden Maade maatte blive forøget, skal til enhver Tid
være anbragt efter Reglerne om Anbringelse af umyn
diges Midler.
Kapitalen kan ingensinde angribes. De aarlige Renter
anvendes til Hædersgaver eller Understøttelser til de i
§ 1, 1ste Stk. nævnte eller til Rejselegater til Skolens
Dimittender. Renter, der ikke inden et Aar efter deres
Forfaldstid er anvendt i et af de her nævnte Øjemed,
indgaar i Fondets Kapital.

§ 12.
Fondet, der er en selvstændig Institution indenfor
Samfundet, administreres hvad alle Forretninger det ved
rørende angaar, af Samfundets Bestyrelse, som overfor
Generalforsamlingen er ansvarlig for sin Administration
af Fondet, derunder ogsaa for de Hensyn, efter hvilke
den aarlige Uddeling har fundet Sted.
Rejselegaternes eller Gavernes Størrelse maa al
mindeligvis ikke være under 40 Kr. pr. Portion.
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§ 13.
Saafremt en eller flere af Skolens Dimittender
maatte komme i Betragtning ved den aarlige Uddeling,
vil Bestyrelsen have at træffe Valget imellem et Antal
af mindst dobbelt saa mange, af Skolens Rektor ind
stillede Dimittender, som Rejselegater kan tilfalde. Det
overdrages Rektor ved Skolens aarlige Dimissionsfest
lighed at overlevere Rejselegaterne under Navn af „Metropolitaner-Samfundets Rejselegater“.

§ 14.
For Fondet aflægger Bestyrelsen paa den ordinære
Generalforsamling et særskilt Regnskab, om hvilket der
i enhver Henseende gælder de samme Regler, som er
fastsat med Hensyn til det almindelige Aarsregnskab.

§ 15.
Bestemmelse om Fondets Ophævelse eller Anven
delse af dets Midler til andre Formaals Iværksættelse
end i § 11, 2det Stk. nævnt samt Ændring i nær
værende Paragraf er kun gyldig under Iagttagelse af
den i § 17 ommeldte Fremgangsmaade.

III.
§ 16.
Forandringer i eller Tillæg til nærværende Love kan
vedtages paa en beslutningsdygtig Generalforsamling,
naar mindst 3/s af de afgivne Stemmer erklærer sig
derfor.
§ 17.
Bestemmelse om Samfundets Opløsning kan kun
tages, naar der paa to med mindst 8 Dages Mellemrum
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paa hinanden følgende i dette Øjemed lovligt indvars
lede Generalforsamlinger erholdes
af de afgivne
Stemmer for et i denne Henseende stillet Forslag, der
tillige skal indeholde Bestemmelse om Anvendelse af
Samfundets Formue.

MEDLEMMER
AF

METROPOLITANER-SAMFUNDET.
I. Livsvarige Medlemmer.
Adler, P. M., Fuldmægtig.
Holm, F., Dr. jur. & phil., kgl.
Translatør.

Meldahl, C. V., fhv. Skovrider.
Michelsen, C., Hof- og Ordens
juveler.
Werner, J„ Overretssagfører.

II. Ordinære Medlemmer.
1849.
Scharling, P., Pastor emer.

1850.
Nutzhorn, H., Professor.
1858.
Scharling, C., fhv. Borgmester.

1859.
Hansen, P. G., Pastor emer.,
Provst.
Tholle, T., Provst.
1860.
Hagen, S. A. E., Komponist.
Krohn, J., fhv. Skolebestyrer.

1861.
Bang, J. A., Læge.
Høffding, H., Professor, Dr.
phil. & jur.
Jerndorff, P., kgl. Skuespiller.
1862.
Andræ, P., Etatsraad.
Andræ, V., fhv. Overretsassessor.
1864.
Grevenkop-Castenskiold, H.,
Godsejer.
Rygaard, O., fhv. Skovrider.
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1865.
Larsen, H., Distriktslæge.
Salomonsen, C. J., Professor,
Dr. med.
Söller, P. C. J., Bogholder.
1866.
Heiberg, J. A., Provst emer.
Tusholt, H. J., Grosserer, cand,
phil.
1867.
Heltzen, P. Chr. L., Landvæsenskommissær.
1868.
Buhl, F., Professor, Dr. theol.
& phil.
Nielsen, L. V., Sognepræst.
Westergaard, V., Vandbyg
ningsdirektør.
1869.
Nielsen, F. C. C., Direktør.
Nissen, H. Chr., Læge, Gene
ralkonsul.
1870.
Gammeltoft, J.J., Godsforvalter.
Suenson, E„ Justitsraad.

1871.
Holten, H., Kammerjunker.
Lytthans-Petersen, E., Murer
mester.
Philipsen, G., Raadsformand.
Seréne d’Acquéria, J. L. O. de,
kgl. Strandkontrolør.

1872.
Bondesen, E., fhv. Sognepræst.
Dahlerup, O., Læge.
Michelsen, C., Hof- og Ordens
juveler.
1873.
Bondesen, J. D., Komponist.
Prahl, J., fhv. Kontorchef.
Stephensen, B., Fabrikejer.
Traustedt, H. P., Sognepræst.
1874.
Hammershaimb, H., Overrets
sagfører.
Holmer, C., Læge.
1875.
Benzon, P. E., Sognepræst, For
fatter.
Bornemann, A., Generallæge,
Dr. med.
Djørup, L., Læge.
Hagen, C., Postmester.
Schmidt, A. C., Ekspeditions
chef.
Volqvartz, J. C., Grosserer.

1876.
Lund, E. H., Læge.
Lunddahl, J., Amtslæge.
Schau, C. B., Postmester.

1877.
Castenskiold, A., Kammerherre,
Ritmester.
Haase, H., fhv. Adjunkt.
Holm, Ludv., kgl. Koncert
mester.
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Liebe, Otto,Højesteretssagfører.
Müller, J., Kontorchef.
Scherfig, C. D., Direktør.
Schmidt, H., Overretssagfører.
With, V., Bankdirektør.
Wolff, Ellis, Generalløjtnant,
Kmh.
Wolff, F., Overretssagfører.
1878.
Schon, V., Fabrikejer, cand,
polit.
Tutein, F., fhv. Godsejer.

1879.
Krüger, W., Overretssagfører.
Meldahl, C. V., fhv. Skovrider.
Rovsing, Th., Professor, Dr.
med.
Rubow, R., Direktør.
1880.
Harboe, R., Trafikinspektør.
Koppel, C., Overretssagfører.
Malling, C., Læge.
Schou, A. L., Højesteretsdom
mer.
1881.
Bech, A., Læge.
Blom, A. S., Grosserer.
Boas, A., Grosserer.
Jantzen, Thal, Amtslæge.
Strange, V., Grosserer.
Sveistrup, J., Præst.
Thaning, A. C., Dr. med.

1882.
Clauson-Kaas, G. A., Ritmester.
Jacobsen, J., Fabrikant.
Koefoed, H. J., Kommunelæge.
Ørsted, H. C., Bydommer.

1883.
Ottesen, Chr., Forstander for
det kgl. Vaisenhus.
1884.
Dessau, H., Læge.
Gotschalk, H., Overlæge.
Johansen, C. J. J. J., Sogne
præst.
Rubow, C., Grosserer.
Topsøe-Jensen, J., Kontorchef.
Sundberg, J. C., Bankdirektør.

1885.
Bergsøe, J., Overpostinspektør.
Flagstad, Chr. B., Rektor.
Koppel,V., Redaktør, cand, mag.,
Borgerrepræsentant.
Lerche, C., Kammerherre, kgl.
Kommissarius.
Pedersen, N. P. T., Læge.
Ramm, J., Adjunkt.
Veng, Prosper, Læge.
Werner, J., Overretssagfører.
1886.
Christiansen, A., prakt. Læge.
Clausen, Jul., kgl. Bibliotekar.
Kruse, H., Læge.
Mathiesen, Aa., Arkitekt.
Mohr, Th., Overlæge.
Moth Lund, O., Direktør.
Munch-Petersen, H., Professor,
Dr. jur.
Rahlff, A., Overlæge, Dr. med.
Scavenius, F., Godsejer.
Sommer, F. C. V., Kontorchef.
Westergaard, V., Arkitekt, For
valter v. Belysningsvæsnet.

48
1887.
Brinck-Seidelin, J., Overrets
sagfører.
Hedemann, P., resid. Kapellan.
Kohl, C. v.. Kaptajn, Forfatter.
Petersen, Fr. V.. Departements
chef, Statsraadssekretær.

1888.
Bing, H.J., Overlæge.
Degenkolv, O., Sognepræst.
Frimodt, H., Adjunkt.
Honoré, P. F., Læge.
Kuhn, F„ Redaktør.
Møller, F., prakt. Læge.
Niewenhuis, C. J. N., Oberst
løjtnant.
Riitzou, K.J., Sognepræst.
Torm, Fr., Professor, Dr. theol.
Vogelius, M., Klokker, cand.
phil.
Werner, W., Overretssagfører.
1889.
Carlsen, A. J. T., Direktør,
Kaptajn.
Heegaard, P., Dr. phil., Profes
sor.
Hein, H., Ingeniør, cand. polyt.
Hoppe, Fr„ cand. jur., Direktør.
Høyer, F. F. V., Præst.
acobsen Ellegaard, E., Papir
handler.
Koppel, H., Kommitteret.
Lorentzen, Chr., Herredsfuld
mægtig, cand. jur.
Lund, J., Kunstmaler.
Møller, V. C. G., Sognepræst.
Rump, C. D., Landsdommer.

1890.
Aalborg, G. A., Trafikinspektør.
Haarløv, V., Stiftamtmand,
Kammerherre,
Hansen, H. C. M., Sognepræst.
Lasson, K. L., Oberstløjtnant.
Lunn, V., Ingeniør, cand. polyt.
Prior, W., Gartner.
Reedtz-Thott, O., Godsejer,
Kammerherre, Baron.
Werner, S., Grosserer.
Østerbye, R., Sygehuslæge.

1891.
Frandsen, M., Ingeniør, cand.
polyt.
Gjerulff, A., Sognepræst.
Graae, J., Inspektør.
Hartmann, I. P., Overlæge, Dr.
med.
Holm, Chr. F., Landinspektør.
Hørring, J., Landsdommer.
Just, O. Th., Kommunelærer,
Organist.
Krarup, H., Læge.
Mollerup, Johs., Professor, Dr.
phil.
Oxholm, H., Hofjægermester.
Steinmetz, U. P., Bogholderi
konsulent.
Storch, F., kgl. Fuldmægtig,
cand. jur.
Tychsen, C., Øjenlæge.
1892.
Barfod, C. H., Forstkandidat,
cand. phil.
Hagemann, E. S., Ingeniør, cand.
polyt.

49
Hinrichsen, H., Herredsfuld
mægtig, Godsinspektør, cand,
jur.
Wanscher, E., Læge.
1893.
Jantzen, I., Ingeniør, cand,
polyt.
Raaschou, Fr., Ingeniør, cand,
polyt.
Schaumburg-Müller, H., Læge.
1894.
Hansen, C., Lektor, Dr. phil.
Kalko, Johs., Overretssagfører.
Koppel, V., kgl. Fuldmægtig,
cand. jur.
Mollerup, O. H„ Skolebestyrer.
Simonsen, J., Grosserer.
Tvermoes, F., Herredsfuld
mægtig.
1895.
Adolph, A., Toldassistent.
Bahnson, K., Oberstløjtnant.
Borch, E., Ingeniør, cand, polyt.
Bøving, H„ cand, polyt.
1806
Christensen, Joh. P-, Bankfuld
mægtig.
Diemer, A. M., Adjunkt, cand,
mag.
Hellborn, K., Læge.
Jensen, Chr. A., Museumsin
spektør.
Knuth, A., Birkefuldmægtig,
Baron.
Lachmann, K., Direktør.
Lauritzen, C. L., Ingeniør, cand.
polyt..

Rostrup, Aa., Snedkermester,
cand, theol.
Schiøler, J. Lehn, Overrets
sagfører.
Simonsen, A„ Overretssag
fører.
1897.
Adler, D. B., Bankier.
Bramson, W., Overretssagfører.
Christensen, A. R., Professor.
Erichsen, K., Kommunelærer.
Krogh, K., Proprietær.
Lauritzen, H., Overretssagfører.
Meisner-Jensen, E., Kaptajn i
Ingeniørkorpset.
Plum, N. M., Sognepræst, Dr.
theol.
Rygner, H. V., Stadsingeniør.
Ræbild, P., Expeditionssekretær.
Salomonsen, D. F., Byretsse
kretær.
Scharling, C. J., Sognepræst,
Dr. phil.
Thaulow, E., Professor.
Wieth-Knudsen, K. A..
Dr. polit.
1898.
Andersen, L., Overretssagfører.
Bang, H , Overlæge.
Blume, N., Godsforvalter.
Brock, J., Kontorchef, cand. jur.
& polit.
Harhoff, P., Overretssagfører.
Klindt, A»., Sygehuslæge.
Klubien, E., Læge.
Munter, H., Ingeniør, cand.
polyt.
Olsen, E. V. K. T., Præst.
Scharling, J., Auditør.
4
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Tiemroth, Chr., Overretssag
fører.
Wagner, F., Arkitekt.

1899.
Andersen, A., Ingeniør, cand.
polyt.
Borberg, N. C., Dr. med.
Henningsen, E., Reservelæge.
Holm, F., Dr. jur. & phil., kgl.
Translatør.
Jacobsen, O., Bog- og Papir
handler.
Nørgaard, A., Gesandt.
Orth, F., cand. phil., Tandlæge.
Reumert, Alex., Sognepræst.
Sinding, S., Arkitekt.
Svedstrup, G., Byraadssekretær, cand. jur.
Trier, Aa., Vekselmægler.
Valentiner, L., Sognepræst.
Waagechristensen, C., Birke
fuldmægtig.
1900.
Adler, P. M., Fuldmægtig.
Cortsen, K„ Politimester.
Krasilnikoff, Sagfører, cand.
jur.
Høst-Madsen, E., Apotheker,
Dr. phil.
Michelsen, P., Juveler, Kap
tajn.
Skibsted, F. W. de Fine,
Sognepræst.
Wanscher, C. O., Ingeniør,
cand. polyt.
Wulff, V., Overretssagfører.

1901.
Brunchhorst, P., Ingeniør,
cand. polyt.
Dalberg, C. S., Overretssag
fører.
Friis, H., Byretsdommer.
Helland, F., cand. jur.
Petersen, Edm., Overretssag
fører.
Plum, P., Grosserer.
Schneider, E., Læge.
Therp, A., Sagfører.
Vibe-Hastrup, C., Direktør.
1902.
Bentzen, H. J., Prokurist.
Busch, A., Overretssagfører.
Falk-Jensen, P., Forpagter.
Johnsen, A. C., Kontorchef.
Norgaard, A. V. S., Læge, Dr.
med.
Spang-Hanssen, E., Bibliotekar
1903.
Brahe Christensen, L., Kon
torchef.
Hall, G., Proprietær, cand. jur.
Hansen, F., Herredsfuldmægtig.
Herforth, H. H., Overretssag
fører.
Hjarlitz, A. O., Kaptajn i Fod
folket.
Lund, O., Tandlæge.
Olesen, Chr. H., Direktør.
Salomon, E., Overretssagfører.
Schlotfeldt, V., Overretssag
fører.
1904.
Biering-Petersen, C., Teater
direktør.
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Celinder, O., Overretssagfører.
Didrichsen, K., Telegrafist.
Faaborg-Andersen, V., Ingeniør,
cand. polyt.
Friis, K., Kaptajn.
Grønvold, H., Sognepræst.
Hallager, L., Overretssagfører.
Heiberg, P. R., Læge.
Mundt, K , Politiassessor.
Neumann, O., Læge.
Nørgaard, M., Kaptajn i
Ingeniørkorpset.
Plum, Aa., Læge.
Tillisch, Chr., Kaptajn i
Garden, Kammerjunker.
Vibe-Hastrup, J., Overretssag
fører.
Voigt, K., Overretssagfører.

1905.
Frankel, S., Læge.
Ipsen, Aa., Reservelæge.
Nehm, Ch., Assistent.
Seerup, A., Politiassessor.
Sødring, K., Ingeniør, cand.
polyt.

Frigast, E. P. L., Ingeniør,
cand. polyt.
Holm, L, Skovrider.
Jacobsen, L., Ingeniør, cand.
polyt.
Jerichow, H., cand. jur.
Lage, H., cand. jur.
Vibe-Hastrup, E., cand. pharm.
Wanscher, A., Forstkandidat.

1908.
Bierberg, A. E., Kontorchef.
Christensen, C., Ingeniør, cand.
polyt.
Delmar, M. F., Læge.
Hvidt, C., Præst
Jersing, E., By- og Herreds
fuldmægtig, cand. jur.
Johannsen, O. W., Ingeniør,
cand. polyt.
Langgaard, H., Direktør, Pre
mierløjtnant.
Rafn, Aa., Arkitekt.
Vibe-Hastrup, O., Tandlæge,
Dr. dent.

1906.
Feddersen, P., Ingeniør, cand.
polyt.
Hoff, A., Ingeniør, cand. polyt.
Jacobsen, P., Grosserer, cand.
jur.
Johannessen, A., Læge.
Reck, Chr., Kaptajn
Rothenborg, M., Overretssag
fører.

1909.
Hoffmeyer, C. S., Præst, Dr.
theol.
Holmer, P., Revisor, cand. phil.
Jacoby, P., Reservelæge.
Jensen, Th., Løjtnant, exam. jur.
Jungersen, K., Premierløjtnant
i Søofficerskorpset.
Krenchel, E., Overretssagfører.
Malmqvist, O., cand. phil.
Rafn, H., Premierløjtnant.

1907.
Bennow, C., Læge.
Benzon, L., Premierløjtnant.

1910.
Dahlerup, K., Prokurist.
Frederiksen, Chr., cand. jur.
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Freiesleben, Premierløjtnant.
Gudme, V. W., Premierløjtnant
i Fodfolket.
Jacobsen, R., Ingeniør, cand.
polyt.
Johannsen, E., Læge.
Kampmann, P., Ingeniør, cand.
polyt.
Mackeprang, E., Ingeniør, cand.
polyt.
Ussing, A., cand. polit.
With-Seidelin, C., Overretssag
fører.
1911.
Ammitzbøll, H., Sekretær, cand.
jur.
Bay-Schmidt, S., Direktør.
Bierring, K., Læge.
Bærentsen, H., Sagførerfuld
mægtig, cand. jur. .
Grove, A., Premierløjtnant i
Søofficerskorpset.
Hoffmeyer, H. P-, cand. jur.
Jürgens, A., Læge.
Kirkerup, C., Ingeniør, cand.
polyt.
Kjeldsen, O., Landinspektør.
Krarup, P. G. O., Premierløjt
nant i Søofficerskorpset.
Afaegaard, J. H. P., Premier
løjtnant i Søofficerskorpset.
Rehling, S., Præst.

1912.
Borup, M., stud. mag.
Brus, Johs., Præst.
Buch, R. C. V., stud. mag.
Hannover, Aa., Ingeniør, cand.
polyt.
Holm, S. Aa., Ingeniør, cand.
polyt.

Krarup, A. J., cand. jur.
Müller, H. H. C., Adjunkt,
cand. mag.
Nathansen, P., Ingeniør, cand.
polyt.
Pontoppidan, E., Forstkandidat.
Reiserer, M., cand. jur.
Sørensen, H., Premierløjtnant
i Søofficerskorpset.
Tulinius, F., cand. theol.
Vedel, A. H., Premierløjtnant
i Søofficerskorpset.
1913.
Beyer, F., cand. theol.
Blinkenberg, P. A., Læge.
Bodelsen, E., stud, polyt.
Bræstrup, A. T., cand. jur.
Buch, K. O., cand. theol.
Christensen, W., cand. jur.
Dahl, Fl„ stud. mag.
Dahl, J.R., stud, jur., Journalist.
Friis, P., Sekretær i Udenrigs
ministeriet, cand. jur.
Grøn, A. R. H., cand. phil.
Heckscher, B., cand. phil.
Heiberg, Th., Premierløjtnant i
Søofficerskorpset.
Henriksen, H., stud. med.
Herting, C., stud. jur.
Krarup, H., Læge.
Lemvigh-Müller, Aa., cand.
phil.
Lundsteen, Hj., Ingeniør, cand.
polyt.
Lutz-Petersen, E., cand. phil.
Michélsen, K., stud.
Oxfelt, K., Premierløjtnant i
Fodfolket.
Rasmussen, H., cand. polyt.
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Rømhild, Chr., Ingeniør, cand,
polyt.
Timm, S. Aa., Forstkandidat.
Treschow, M., cand. polyt.
Vøhtz, H., Læge.
1914.
Bornemann, F., Premierløjtnant
i Søofficerkorpset.
Dahl, T. F., stud. mag.
Erichsen, E., cand. jur.
Faurholt, Johs., cand. jur.
Gram, Chr., stud. med.
Hansen, K., Styrmand.
Linstow, K., Sekretær i Han
delsministeriet, cand. jur.
Petri, Sv., stud. med.
Rasmussen, H. P. B. S., Pre
mierløjtnant i Fodfolket.
Schultzer, Poul, stud. med.
Sundorph, L., cand. jur.
Wissum, E., Premierløjtnant i
Ingeniørkorpset.
1915.
Brøndsted, H. A., cand. jur.
Garde, P., stud, theol.
Hannover, P., stud, polyt.
Høyberg, K. H., stud, theol.
Knudtzon, H., stud.
Kofoed-Hansen, E., Premier
løjtnant i Søofficerskorpset.
Munk-Jørgensen, P., stud, polyt.
Nielsen, H., stud, polyt.
Olsen, A. J., stud, polit.
Peytz, K., stud, pharm.
Rafn, E., stud, polyt.
Soya-Jensen, C. E., cand. phil.,
Forfatter.
Thomsen, C. P., Premierløjt
nant i Artilleriet.
Tvermoes, R., stud. mag.

1916.
Andersen, S. Aa., stud, polyt.
Bundgaard, J. A., stud. mag.
Christensen, E. Birger, Fuld
mægtig.
Dall, O. H.
Grossmann, P. B., stud. med.
Heise, C., stud. jur.
Holten, E., stud. jur.
Jerichow, E. B., stud. jur.
Leth, A., Arkitekt.
Müller, D. G. C., stud. mag. &
scient.
Mæhl, M„ Assistent.
Nørregaard, M. K.
Ortmann, K. C. E., stud. med.
Petersen, Aa., stud. med.
Poulsen, B., stud. med.
Rasmussen, S. E.,' Arkitekt.
Richter, E., stud. jur.
Vedel, E. H., Premierløjtnant
i Søofficerskorpset.
Vedel, H., stud, theol.
Weis, Fl.
Werner, S., stud, polyt.

1917.
Averhoff, A. J., stud. med.
Brandt, G., stud. med.
Buntzen, T., stud, polyt.
Bülow, F. v., stud, polit.
Dybdal, Chr., stud. jur.
Grundtvig, Sv., stud. jur.
Hansen, H. Norman, stud, polyt.
Holm-Nielsen, H., stud. jur.
Knudtzon, T., stud. med.
Krogh, H., stud, theol.
Larsen, M., stud.
Lundsteen, L, stud, polyt.
Paullt, Hans H., stud, polyt.
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Raffel, E., stud. jur.
Skadhauge, A., stud, polyt.
Sørensen, Chr., stud. jur.
Tobiesen, E., stud. jur.
Vinding, P., stud, polyt.

1918.
Andersen, W. L. S., stud. med.
Brockenhuus-Schack, H., stud.
polyt., Greve.
Ehlern, V., stud. jur.
Ehlern Møller, H., stud. mag.
Erichsen, J., stud.
Forchhammer, V., stud. mag.
Garde, A., stud, polyt.
Henriksen, Chr., stud. med.
Hertel, H., stud, polyt.
Heuser, V., stud. jur.
Højring, K., stud, polyt.
Jensen, S. Skov, stud, theol.
Lassen, H. C., stud. med.
Marcussen, K. I., stud, theol.
Munch, J., stud. med.
Munch-Petersen, E., stud. jur.
Møller, K., stud, polyt.
Møller, P. A. V. Nyholm, stud,
polyt.
Nyegaard, C. Elliot, stud, polyt.
Ostenfeld, H. Chr., stud. med.
Rasmussen, C. A., stud. jur.
Scheller-Nielsen, E. A., stud,
theol.
Svane, O. Bondo, stud. jur.
Willemoés, F. J , stud. jur.
1919.
Abell, K., stud.
Abrahams, S. A., stud, theol.
Andersen, E., stud, theol.
Bang, J., stud. jur.
Bunch-Jensen, K., stud. jur.

Dahl, H. F. E., Assistent.
Fossing, P., stud. mag.
From, T., stud. jur.
Gandil, L., stud.
Goelé, P., stud, polyt.
Hannover, K., stud.
Hansen, A., stud, polyt.
Hauen, L. van, stud.
Helsted, E, stud, jur
Hertz, K., stud, polyt.
Knuth, Eggert A., stud, jur.,
Greve.
Kofod, K., stud. jur.
Krabbe, N., stud, polyt.
Lundsteen, E., Assistent.
Madsen, C., stud. jur.
Nielsen, J , stud, polyt.
Piesner, J., stud.
Ramm, G. F., stud. jur.
Schackinger, K., stud, polyt.
Sodemann, F., stud, polyt.
Svendsen, F. A., stud. jur.
Waidtløv, P„ stud, polyt.
Westerby, E., stud. jur.

1920.
Adeler, H., stud, polyt., Baron.
Emanuel, S. Aa„ stud. med.
Erichsen, A. Bay, stud. jur.
Fischer-Møller, H. 0., stud.
jur.
Hassing-Jørgensen, K., Kon
torist.
Holst, J. Juul, Tandlægestud.
Holst, N. T., stud, polit.
Irgens, C. M. F.
Jensen, O., stud. jur.
Juul, K., stud. jur.
Kinzi, K. V., stud, theol
Kjær, T., stud, med
Klit, A., stud, polyt.
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Krabbe, F., stud, polyt.
Krarup, B. S., stud. jur.
Lassen, H. E., stud, polyt.
Maage-Hansen, Stig, stud. tekn.
Munck, H. V., stud. jur.
Nørby, G., stud. med.
Pers-Lassen, E., stud. jur.

Plum, M. M., stud.
Ramsing, S., stud. tekn.
Tvermoes, V., stud. med.
Wandel, C. C., stud. med.
Winther, A., stud, polyt.
Worm, S. V., stud.

Høpfner, H.. Lektor.
Jersdal, S., Gymnastiklærer.
Johansen, J. P. C., Forstander, Premierløjtnant.
Stockmarr, A., Lektor.
Thors, Th. C., Adjunkt.
West, A. J., Rektor.
Sluttet 31. Decbr. 1920 med 513 Medlemmer.

REGNSKABSOVERSIGT
Iste Januar—31te December 1919.
Indtægter.
Kassebeholdning d. l.Jan. 1919.........
Renter ...................................................
Indgaaet i Kontingenter......................

Kr.

Øre

1160
48
1830

93
54
00

Kr....

3039

47

Kr.

Udgifter.

Øre

Konto for Tryksager, Porto etc.........
311
21
Fest-Konto ............................................ 1530
35
Aarsskriftet............................................
602
05
Opkrævnings-Konto.............................
128
35
Generalforsamlings-Konto..................
57
74
Extraordinære Udgifter........................
217
00
Kassebeholdning...................................
192
77

Kr.. . .

3039

47

p, M. Plum.

København., den 27. Februar 1920.

Ovenstaaende Regnskab revideret og befundet rigtigt samt i Overensstemmelse med de foreliggende Bilag.
København, den 23. April 1920.
1 Metropolitaner-Samfundets Revision:

Erik Salomon,

Viggo Schlotfeldt,

Overretssagfører.

Overretssagfører.

REGNSKAB
for

Metropolitaner-Samfundets Fond.
Indtægter.
Kassebeholdning d. l.Jan. 1919.........
Renter pr. 1 Jan. 1919.........................
— „ 1. Juli 1919.........................
— af kontant Beholdning ...........

Kr....

Kr.

Øre

16
56
56
8

84
25
25
31

137

65

Kr.

Øre

137

65

Kr.

Øre

Udgifter.
1
25
Depotafgift ............................................
00
100
Udbetalt Rejselegat.............................
Overgaar fra kontant Beholdning til
84
16
den bundne Kapital.........................
56
19
Beholdning pr. 31. Decbr. 1919...........
Kr.. . .

Opgørelse pr. 31te December 1919.
Kr.

Fondet ejer.
2500 Kr. 4% °/o Jydske Grundej. Kreditforen. Obl. å 85%........................ 2125
Kontant Kapital (bunden)....................
134
—
—
(dispositionsfri).........
19
Kr.. ..

2278

Øre

00
23
56

Fondet skylder.

23
Kapital (rentebærende) ........................
2259
56
Rente (ikke uddelt)...............................
19

Kr.. . .

79

2278

79

P. M. Plum.

København, den 25. Februar 1920.

Ovenstaaende Regnskab revideret og befundet rigtigt. Beholdningen af Aktiver befundet at være til Stede.
København, den 23. April 1920.
I Metropolitaner-Samfundets Revision:

Erik Salomon,
Overretssagfører.

Viggo Schlotfeldt,
Overretssagfører.
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København, i December 1920.

I Bestyrelsen for Metropolitaner-Samfundet:
A. R. Christensen,
Professor ved
den polytekniske Læreanstalt,
Formand.

Flemming Dahl,

Chr. B. Flagstad,

stud. mag.

Rektor.

C. C. Hansen,
Dr. phil.,
Lektor ved
Metropolitanskolen.

Carl Heise,
stud, jur.,
Sekretær.

P. M. Plum,
Grosserer,
Næstformand, Kasserer.

L. Jacobsen,
Ingeniør.

