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INTRODUKTION: 

Den gamle By paa de høje Banker, 

den blanke Fjord med den friske Vind 

bestandig lægger om vore Tanker 

et fagert Eventyrs Drømmespind. 

En liden Stund vil vi se tilbage 

og genopfriske de svundne A ar; 

de slanke Spir over Byens Tage 

bestandig for os som Vartegn staar. 

Vor Barndoms Stad med den skønne Kirke, 

den gamle Skole ved Kirkens Fod, 

hvorfra vi udgik til Dagens Virke, 

til Danmarks Øgning og Danmarks Bod. 

LEO HEIBERG. 

Uddrag af en Sang til Rusfesten 1942 - her aftrykt med Forfatterens Tilladelse. 



Cato maior. 

Disse Linier er ikke helliget Mindet om den gamle romerske Senator 
med den berømte Tvangstanke, men skal være et beskedent Udtryk for 
Roskildenser-Samfundets Taknemmelighed mod en af vore egne fortjente 
Mænd, Overlæge Albrecht Sjøberg, der paa sidste Generalforsamling blev 
udnævnt til Æresmedlem af Samfundet. Naar jeg efter Krigstidens Skik 
og Brug har camoufleret hans Navn under et klassisk Skjul, er det af 
Frygt for, at han, hvis han saa sit eget Navn som Overskrift, kunde finde 
paa at brænde dette Numer af ))Roars Kilde« ulæst og maaske tilmed ned

lægge sit Æresmedlemsskab. Saa
dan er nemlig Sjøberg, saa for
dringsløs og en saa uforsonlig Ha
der af alt, som kan synes at smage 
af tom Smiger. Men netop derfor 
faar han ikke Lov til at slippe for 
at høre, hvor høj Pris hans gamle 
Kammerater sætter paa ham, og 
hvor taknemmelige vi alle er for de 
smukke Udslag, hans trofaste Ros
kildensersind Gang paa Gang har 
givet sig. 

Sjøberg var med fra Roskilden
ser-Samfundets første Dage og var 
i 6 Aar vor- maaske mere frygtede 
end elskede - Kasserer. Al Jagen 

Overlæge A . Sjøberg efter Popularitet ligger ham nemlig 
fuldkomment fjernt, og naar det 

gjaldt Kassens T arv, var han ikke god at komme nær. Men kan en Kasserer 
i Virkeligheden ønske sig noget bedre Eftermæle? Hvad der har knyttet 
Albrecht Sjøbergs Navn uløseligt til Roskildenser-Samfundet, er dog de 
store Gaver, som han med smukkeste Henblik paa de Stipendier han -
som mange andre, men mindre taknemmelige - havde nydt i sin Skole
tid, har ladet tilflyde Understøttelsesfonden, og som har bidraget til, at 
det endnu aldrig har været nødvendigt at sige Nej til en værdig Laansøger. 
Dette Emne tør jeg dog af den ovenfor nævnte Grund ikke uddybe nær
mere, da han ellers utvivlsomt vilde standse Læsningen, og han skulde dog 
gerne have de sidste Ord med: en varm T ak med Ønsket om, at hans 
karakteristiske Personlighed endnu en rum Tid maa kunne sætte sit Præg 
paa vore Sammenkomster. 

W. Oxholm. 
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Billeder af en elsket Rektor Tiaaret efter, 

at han forlod sin 

Skole. 

Den l. Juli var gamle Roskildensere 
ved at slaa et frederiksbergsk Postbud 
ihjel, idet de ved forenede Kræfter havde 
bebyrdet ham med saadanne Mængder af 
Lykønskningspost til Rektor Vilhelm 
Boiitius, der fyldte 80 Aar den Dag, at 
han nær havde sat Livet til ved at slæbe 
den til Virginiavej 2, hvor den tidligere 
Roskilderektor nu nyder sit Otium. Og 
samme Dag gik der saa mange Lykonsk
ningstanker til samme Hjem, at dets Ind
vaanere næsten maa have kunnet mærke 
dem i Luften. 

Faa Personligheder, vi har mødt i vor 

Rektor V. Boiitius 

Barndom, staar saa skarpt tegnede i Erindringen som Rektor Boiitius. Endnu i Dag, mere 
end 10 Aar efter, at han stod paa Talerstolen i Skolegaarden for - altfor tidligt, forekom 
det os allesammen, - at sige Farvel til den Skole , han havde viet sine bedste Arbejdsaar, 
staar Billedet af ham stadig ubleget i Erindringen . Myndig og dog festlig, fuld af Evne 
til at sætte sig i Respekt, og dog Ven med hver Elev i Skolen, saaledes huskes han. Drager 
gamle Boetius-Roskildensere de mange Glimt af Skoletiden, der endnu sidder sømmet 
fast til Hukommelsen, frem, er det næsten altid Glimt, hvori Billedet af Rektor fore
kommer . 

* 
Det første Erindringsbillede foregaar paa Trappf:gangen lige inden for Indgangs

døren - foran den sorte T avle, hvor Skolens Liv skrives med Kridt . Her træder Rektor 
Boiitius frem for os Aspiranter, der en hel Dag har bevæget os gennem Optagelsesprøvens 
Inferno . For en 11 - 12-aarig, der staar med Angstens og Spændingens Sved paa Panden, 
er han en stor og frygtindgydende Mand, der holder ens Livs Lykke og Sommerferiens 
heldige Udfald i sin Haand. Efterhaanden som han skrider frem i Alfabetet under Oplæs
ningen af Navnene paa de lykkelige , der er kommet op, lyder J u bel- og Smertensskrigene. 
Da han kommer til ens eget Bogstav og man hører, man er sluppet igennem, bliver Skolens 
graamalede Trappegang, der før var saa streng, med eet Slag smuk, og Rektor ligner ikke 
længere en Bussemand, men en venlig Herre , der staar og ser medfølende efter de arme, 
der er dumpede og under stor Lydudfoldelse føres bort af beskæmmede Forældre. Af 
en eller anden Grund ved man pludselig, at her bliver der ikke kedeligt at gaa i Skole . 

• 
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Saa er der Billedet af Rektor Boiitius, der hver Formiddag tager sin Runde gennem de 
forskellige Klasser, hvor han med en diminutiv, men sylespids Blyant noterer Navnene 
op paa de fraværende og iøvrigt forsikrer sig om, at der ikke er nogen Ugler i Mosen. 

Der er et andet Hverdagsbillede af Rektor, som kommer ind i Klassen med Karakter
bøgerne, hvilket udløser et blandet Gys, der dikteres af allehaande Følelser ligefra 
salig Fryd over ventet Ros til ligefrem Rædsel over, hvad Lærerne har fundet paa at 
meddele Hjemmet. Med veludviklet Evne til at slaa ned paa alt, hvad der angaar daarlig 
Opførsel, citerer Rektor sine Medarbejderes Raad og Vink til de lydhøre Forældre: 
Kunde være mere opmærksom 1 Er ikke tilstrækkelig interesseret i Undervisningen 1 Opfør
selen lader desværre meget tilbage at ønske l En rasende Faders Reaktioner er for intet 
at regne med det Opgør, Rektor Boetius har med Elever, der har været til for megen 
Husvalelse for deres Kammeraters humoristiske Sans. 

* 
I husker ogsaa den Rektor, der gennemgik Dagens tyske eller latinske Lektie og 

konstaterede, at det kunde staa noget bedre til med visse af Klassens Hoveder, og som 
Følge heraf trøstede disse daarligt udrustede med Valnødder fra Rektorhavens gavmilde 
Kæmpetræer. Dengang opdagede vi, at der faktisk var to Slags Valnødder paa de Træer, 
og at de smagte forskelligt: Trøstevalnødderne og Belønningsvalnødderne. J o, der var 
forresten een Sort til - ogsaa paa de samme Træer. Det var dem, der saadan lige til
fældigt faldt ned for Fødderne af e en, n a ar man gik forbi og lige tilfældigt i T anker var 
kommet til at smide en Pind eller en Sten op i Luften, som saa igen mærkværdigt nok 
foraarsagede Nedkomsten af en fedtet brun Valnød, der skulde fortæres i Smug nede bag 
Domkirkemuren efter Skoletid. 

* 
Og et af Skoledagens dystre Rektor-Billeder ser saaledes ud: Et dagligt Udvalg af 

de forskellige Klassers mere urolige Elevmateriale paa Rad og Række paa Rektors 
Kontor med Anmærkningsprotokollen og Klassens Fører i Følge. Synderne remses op, 
der snakkes om Aarsag og Virkning, mere eller mindre usandsynlige Paafund trækkes 
frem i Dagens Lys. Striks og retfærdig sidder Rektor Boetius i sin Stol. Retfærdighedens 
Gudinde, hende med Bindet for Øjnene og den iøvrigt skødesløse Paaklædning, forekom 
os at være det rene Vand ved Siden af . Men nu, 10 Aar efter, naar man genkalder 
sig Synet af Rektor med det uigennemtrængelige Blik, synes man alligevel, at der langt 
inde i de af Naturen saa rare Øjne glimtede noget, som man nok kunde tage for Beundring 
for det originale Spilop-Initiativ. Kom ikke og fortæl, at der ikke var en stor Skoledreng 
gemt i Rektor Boetius, for det er der vist i enhver rigtig god Pædagog. 

* 
Og til Slut det allerfestligste af de Billeder, Vilhelm Boetius skænkede os til vor 

Erindrings Billedbog: Saa I ham, n a ar han sammen med sin statelige Frue, der var 
ligesaa interesseret i Skolens daglige Liv som han, mødte op til Skoleballerne for at give 
dem netop den Glans, der gjorde dem uforglemmelige for os gamle Elever? Her viste 
han, at han ikke alene indadtil , men ogsaa udadtil var den fødte Leder af en Skole. Han 
var en glimrende Selskabsmand, en sand akademisk Taler og de smukke Traditioners 
nænsomme Bærer. 

Naar vi af og til møder Rektor Boetius inde i København, konstaterer vi med Glæde, 
at han ikke har forandret sig synderligt i de 10 Aar, der er gaaet, siden han forlod 
Roskilde . Maatte det være vort forsinkede Fødselsdagsønske, at vi ogsaa om 10 Aar 
kan sige: Rektor Boetius, han ligner stadig sig selv l 

Lise Flindt-Nielsen . 
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Afsked med Dr. lngerslev. 
Lektor, Dr . phil. Frederik Ingerslev er født 1871 i Vestervig. Han blev 

Student fra Efterslægtens Skole i København 1890 og cand. mag. i 1897 med 
Tysk, Dansk og Latin som Fag, hvorefter han var Lærer ved forskellige 
københavnske Skoler. 1901 blev han Inspektør ved Købmandsskolen i Kø
benhavn og 1902 Forstander for dennes østre Afdeling. l 1903 kom han 
til ~oskilde som Timelærer, 1906 blev han Adjunkt og 1919 Lektor. 1929 
erhvervede han Doktorgraden ved Universitetet i Oslo paa en Afhandling 
om Friedrich Schlegel. Den 14. December 1941 fyldte han 70 Aar, og ved 
kgl. Resolution af 10. September blev hans Afskedsansøgning bevilget fra 31. 
December 1941. 

Det er ikke nogen >>Mr. Chips«, der 
har sagt Farvel denne Gang. Ikke en 
Mand, som Livet kunde have siaaet ned 
eller som maatte kæmpe, før han fandt sig 
til rette paa Katederet. Fra den første Dag 
i Roskilde har han stormet Kirke- og 
Skolebakkell rede til at sætte sin Per
sonlighed ind paa at klare det Arbejde 
paa bedste Maade, han satte saa højt. Han 
har aldrig kendt Faren for at komme til at 
staa Ansigt til Ansigt med en Flok hy
lende Unger, han ikke magtede. Fra Ka
tederet herskede han suverænt over Klas
sen- og kunde derfor give den mere 
Frihed i sine Timer, end den selv for
maaede at tiltage sig i andre. 

Maaske tør det siges endnu en Gang, 
uden at det trætter, at han hørte til de 
Lærere, der gav Skolen Ansigt . Han er 
højt anerkendt som Videnskabsmand, 
landskendt som Skolebogsforfatter, og det 
er almindeligt kendt, at han i Opgave- og 
Eksamenskommissioner har ydet en stor 
Indsats . Men alt dette er for os, der ken-

Dr. Jngerslev der ham, underordnet. Langt mere be-
tydningsfuldt er det, at hans Elever min

des en vis hverdagspræget Festlighed over hans Timer, husker, at paa det eller det 
Omraade var det Dr. Ingerslev, der først aabnede deres Øren for Tilværelsens Grund
akkorder. 

Dr. Ingerslev har sikkert med velberaad Hu valgt disse Indledningsord til sin Be
gynderbog i Tysk: »Die Sonne geht a uf. Sie schickt ihre Strahlen aus und weckt das 
ganze Land .. ·" De har tiltalt ham, morgenfrisk som han er Dagen igennem. Hans 
Elever sov heller ikke i hans Timer. De gik mere eller mindre ubevidst ind i det Sam
arbejde, som i Virkeligheden er al højere Undervisnings Forudsætning. Foran sig havde 
de en Personlighed, der appellerede til deres Fornuft. Det kunde de ikke staa for. Nogle 
havde let ved det, andre faldt det sværere, men noget fik de lært alle sammen, hvad 
enten det saa var i Dansk eller Tysk, i Mellemskolen eller i Gymnasiet. Han krævede 
meget, men han ydede ogsaa selv i hver Time et pragtfuldt Stykke Arbejde . Overfor selv-

5 



stændige Naturer kunde han stille sig utroligt liberalt. I Gymnasiet kunde han i dyb 
Alvor sige, at han ikke vilde blive forundret, hvis en eller anden i Klassen ikke fandt det 
nødvendigt at interessere sig for hans Undervisning, men i Stedet gav sig til at lære Tysk 
ad andre Veje, igennem Radio , Literatur, Rejser o . s. v. Nogle lærte vel ogsaa noget Tysk 
paa den Maade - men det var umuligt ikke at interessere sig for hans Undervisning. 

Dr. Ingerslevs Undervisning var noget ganske for sig . Meget ofte var han, naar han 
kom ind i Klassen, optaget af et eller andet Emne - han stod jo i Korrespondance med 
betydelige Lærde rundt om i Europa og var desuden en interesseret Iagttager af alt, hvad 
der vedrører Mennesker. Timen kunde ogsaa begynde med et Par Almindeligheder om 
Dit eller Dat, ofte en Spøg, og det førte med sig en Samtale paa dagligdags Konver
sations-Dansk. Saa opdagede han, at der laa et Problem dybere, som trængte til en 
nærmere Udredning, slog over i Tysk og holdt derefter en fængslende improviseret Fore
læsning derover - i et funklende klart Sprog, som man ikke kunde undgaa at lære 
Tysk af. Men man lærte jo meget andet derved . Alle mulige menneskelige Problemer 
blev taget op til Behandling, og paa mangfoldige Omraader gav Dr. Ingerslev sine Hold 
en >>flyvende Start« i Livet. Ved Siden heraf husker jeg fra mine Gymnasieaar blandt andet 
en fortræffelig Forelæsningsrække over moderne tysk Romantik . - Og trods alt dette 
naaede man som en Selvfølge gennem Aarets Pensum i god Tid. 

Engang var en ung Pige oppe til Studentereksamen ved Roskilde Katedralskole . I 
Tysk klarede hun sig stolt, og den fremmede Censor fandt Anledning til at udtrykke sin 
Beundring for hendes Kendskab til tysk Literatur. Med et frejdigt Blink til Dr. Ingerslev 
svarede hun: »Ja, so etwas Iernen wir hier in den deutschen Stunden!« 

I denne Replik afspejler sig foruden den naturlige Glæde ved at blive rost det Kam
meratskab, som udviklede sig mellem Dr. Ingerslev og det store Flertal af hans Elever. 
Han kom os i Møde i en enesiaaende Grad. Som han selv udtrykte det i sin Afskedstale 
til Roskilde Katedralskole: "J eg er skabt saadan - i mit Forhold til Børn og unge, som 
jeg fik Ansvar for, at jeg gav jer mig selv , helt, undertiden til min Forundring.<< Og mon 
ikke de fleste af os forstod det og derfor kunde tage imod, hvad han havde at give af sit 
levende Sind. Selv var han i højeste Grad lydhør for, hvad vi havde at lære ham . Han 
er aldrig blevet færdig med at lære af Børn og unge . Han gav os et Frisprog, og dermed 
en Margin for Kritik , som lærte os noget om Ansvarlighed . Han hentede hos os Raad i 
Spørgsmaal, som for ham var af livsvigtig Betydning. Endnu var vi jo umiddelbare, 
endnu kunde vi tage et Standpunkt uden at skele til noget Hensyn. For os betød det paa 
den anden Side Modning og Karakterdannelse . Vi blev opfattet som tænkende Væsener. 

Allerbedst befandt Dr. Ingerslev sig vist i de yngste Mellemskoleklasser, og Børnene 
befandt sig godt hos ham. Han har ved sit lyse Lune Evnen til at faa Børn til at smile 
og le, og ved sin naturlige Myndighed sætter han tillige med Lethed Grænsen for deres 
Kaadhed. Børnene glædede han sig altid til at være sammen med . 

En Anekdotesamling om Dr. Ingerslev kunde godt blive munter . Det har imidlertid 
netop ikke været Meningen her at fortælle Skolehistorier om en ældre Ven. Anledningen 
til Artiklens Fremkomst er jo alvorlig nok. Rimeligt har det været ved denne Lejlighed 
at fremdrage nogle væsentlige Træk ved Dr. Ingerslevs Undervisning. De prætenderer 
paa ingen Maade at give et fuldstændigt Billede af denne meget betydelige Lærer og 
Ungdomsopdrager, andre Træk vil kunne føjes til - og efter Dr. Ingerslevs betydnings
fulde Gerning ved Roskilde Katedralskole er der heller ingen Tvivl om, at det langt fra 
er sidste Gang, han bliver omtalt i "Roars Kilde<<. Det vil da med Aarene fremgaa af 
dette Blad, at Dr. Ingerslev ikke er noget en- eller tosidigt Menneske . Men det Billede, 
der vil blive staaende, vil med al Tydelighed vise, det var en Lykke for Roskilde Katedral
skole, at han fandt sig til rette der og ikke lod sig drage bort til andre Arbejdsfelter, 
hvor man ogsaa havde Blik for hans rige Evner. 

Vi er mange, der føler os i dyb Taknemmelighedsgæld til ham for, hvad han gav os . 

Knud B. Christensen. 
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Den gamle Latinskole, nedrevet 1843. 

Et 100-Aars jubilæum. 

Bag i »Bidrag til Roskilde Domskoles Historie. Første Hefte udgivet 
som Indbydelsesskrift til Indvielsen af Skolens nyopførte Locale den 
21. December 1842 ved D r. S. N. J. Bloch, Ridder af Dannebrog, Danne• 
brogsmand, Professor og Skolens Rector« - findes følgende: 

~nbbybelfe. 
"2)en ifølge -5ans ~ongdige majeftæts allernaabigfte ..{)efaling for ~og, 

filbe ~atebralfl'ole af -5r. !etatsraab og ~ofbrgmefter .1\ o d), <rommanbeur 
af 2)annebrogen og 2)annebrogsmanb, opførte nre 8folebrgning, vil Q)ng, 
bagen ben 2 J. 2)ec. J SH, Sormibbag ~1. l2 1/2 blive inbviet til fin ..:5cftem, 
mdfc vcb en bansf ~alc af ~s. -5øivdbaarne ~iøærvætbigl)eb ~err . ..{}ifl'op 
Dr. theol. m r n ft c r, Storfors af 2)annebrogen, 8jællanbs og b e rougelige 
Q)rbencrs ..:5ifl'op. 

So r og efter ~alen opføres en ([antatc, forfattet af Paftor -5 c r 13, mco 
mufir af -5err. ([an tor -5a r t m an n; l) vilren Scstligl)eb bc ærebe ~errcr, 

fom bene .Program tilftilles, l)crmcb inbbrbcs til bcl)agcligen at bivaanc." 

Begivenheden har sat sig ikke ringe Spor i Dagspressen. Paa selve 
Indvielsesdagen har det københavnske Dagblad >>Dagen« en Notits, hvori 
Skoleprogrammet omtales. Omtalen slutter: »man tør love sig meget af en 
i samme Maneer fortsat Historie af Landets rigest doterede Skole«. 
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Indvielsesfesten omtales Dagen efter ganske kort i >>Berlingske Tidende«, 
den 23. Dec. møder »Dagen« med ~t mere udførligt Referat og aftrykker 
Pastor Hertz's Kantate; det fyldigste Referat leveres dog af den lokale 
Presse. Det findes i »Roeskilde Avis• og Avertissements-Tidende« for Lø• 
verdagen den 24. Dec. 1842, No. 102, 13. Aargang og lyder som følger: 

"<Dnstlag ben 2 J. ~e c. fantlt en fl'jøn Sestligl)etl 6tetl l) er i "2\osfiltle, 
tla 1.\atl)etlraljl'olens l)erlige n~e, af .;)r. ætatsraatl .;)ofb~gmefter 1\od) 
opførte .{;~g n i n g blev inbviet til fin .{;eftemmelf e. <Dm Sormibbagen 1\1. J2 
l)avbe 6folens l)de .Perfonale af ,!.ærere og ~isdple for sibfte <Bang for· 
famlet fig i 6folens ælbgamle ,!.ocale, l)vorfra be nu toge 1(ffl'eb og i .Pro· 
cesfion parvis vanbrebe over i tlen n~e .{;~gning, i l)vis 6olwnitetsfal be 
tla inbtoge tlen for bem beftemte .Plabs. 1\1. l2 1 /z blev ringet f ammen i tlen 
nærliggenbe ~omfirfe, l)vorefter inbfanbt fig tlen forub veb .Program af 
6folws "2\ector, Profesfor .{;l o d), inbbutlne talrige Sorsamling af tlen 
.1\ongdige ~irections mebletttmer, 6tiftsøvrigl)eben, .{;~ens æmbetlstttænb 
og .;)onoratiores, entled .Præfter fra ,!.anbet, 6tutlenter fom vare bimit· 
teretle l)erfra 6folen, o. fl. 1\1. J beg~nbte 6olenniteten meb tlen førfte 1(f. 
tleling af en <!:antate, l)vortil ~e,:ten var forfattet af .Præften til Srue 1\irfe 
>5r. Paftor .;, e r t;; og mufiffen componeret af 6fotens mufiflærer >5r. <ran tor 
>5 a r t m a n n . .;)erpaa betraabtes 1.\atl)ebret af .;)s . .;)øivelb . .;)øiærværbigl)eb 
.;)r . .{;ifl'op ~r. myn f ter, f om efterat l)ave meb fin fæbvanlige l'dtalenl)eb og 
:Jnbfigt ubviflet bet ~l)ema "ben lærbe 6foles .{;eftemmdfe", meb l)erlige og 
gribenbe <Drb inbviebe bette .;)uus til at være 6æbe for, font tlets :Jnfcription 
1\'ber paa, ARTIBUS INGENUIS. æfter <!:an catens berpaa fø(genbe 6lutning, 
l)vis eangere for bet meefte beftobe af 6folens ~isciple, abfl'iltes meb rørte 
.;)jer ter Sorfamlingen. - l'eb et berpaa for be nærmeft l'ebfommenbe i C5jæft· 
gtvergaarben .Prinbfen foranftalcet Seftmaaltib ubbeagtes ~oaften for .;)s. m a. 
jeftæt 1\ongen (af ~irectionens førfte meblem, .;)r. <!:onferwtsraab æ n g d s ' 
toft ), for ben 1\ongdige ~irection for Univerfitetet og be lærbe 6foler (af 
6foletlS "2\ector .Prof . .{;Iocl) ), for æpl)oratet (af Sorftanberfl'abett.l meblem, 
.{;orgmefter, :JuftitsrMb Sofs), for .;) . .;) . .{;ijl'oppen (af ~irectionsmeblem .;)r. 
ætarsraab 1\o Ib e ru p · !\o fe n v in g e), for 6folen og bens "2\ector (af .;)r. <!:on· 
ferentsraab ængdstoft ), for 6folens Sorftanberfl'ab (af .;)r. æcarsraab !\o · 
fenvinge ), for .{;ygmefteren (af .;)r. :Juftitsraab Sofs), for ben fraværenbe 
C5el)eimeraab 1(.6.Ørftetl, l)vis Søbfdsbag juft inbtraf famme ~ag (af .{;i· 
fl'oppen), for <!:antatens Sorfatter .Paftor >5 e re; (af 6folens "2\ector) m.fl. <Dm 
'Uftenen gaves fammeftebs et .{;al for 200 af 6folens baabe forl)en· og nu· 
værenbe ~isdple famt anbre af "2\ector :Jnbbubne, l)vilfet og en ~iblang be· 
ærebes meb baabe ~irectionsmeblemmernes og .{;ijl'oppens t1ærværdfe, og 
l)vor ber l)erfl'ebe en alminbdig ~ilfrebsl)eb og <Blæbe. <Dg faalebes enbtes 
benne Seft, font mebrette fan regnes blanbt be fl'iønnefte, vor gamle 6tab i 
matlb6 min b e l)ar feet". 
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e f s 1\IMfer. 
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Cvm 

ARTIBUS INGENUlS 
MDCCCXLII 

Sør ~~len. 
~ø i er \)i b og 1t u 11ft e 11 s 'U~ n b 
2:\een og ~bel er bens J!.ue; 
Sri, som Sugl paa r~nfe \)aanb, 
E51'~1'er ben mob ~imlens ~u e; 
~og l'il ben ibl~nbt os bygge. 
~emplet l'OJ:er l)erligt frem. 
Unber <t 11 r t ft i a n' s ltongef myffe 
s~nbt ben ~l'ile, f~nbt et ~jem. 

~isfet ftaar bens g~mle ~oe; 
m~ngt et minbe bunfelt b~l'er, 
m~ngt i lys og fr~ftig 2:\oe 
Sor l'Or ~~nfe berfr~ Sl'~l'er. 

~db ~i g, lJiisboms nye ~j em! 
~u om Sortibs minber l) egne! 
ielfl'e ~lomfter, .Pl~nter frem! 
'Ut be enb i fjerne iegne 
E5t~nbe frobigen og fmuft, 
<Dg, n~~r ~iben <l'l~sfet l'enber, 
m~n ~f beres gylbne Srugt 
'tJ i b s og 1t u 11ft e 11 s 'U~nb erfienber. 

~er unbtr l)øie mufers E5fygge 
<Dg unber lJiisboms \)~ret~gt 
er~l s l i b e 11 fig et ~empel bygge. 
~et ft~M til lJerbens fibfte E5l~gt! 
Se, ~~~nbens ftørfte ~ygning f~lber, 
men :u~nbens lJirfen, 1\rMt og Slib, 
~en fl'~l, j~ fl'~l til sibfte 'Ulber 
~et)~re minbet om fin ~ib. 



!efter ~lllett . 

meo :Jubeltoner t'i opl)øie 
tlin miffuntll)etl, o J!.yfets (!;utl! 
~l)i blibt er Dinret _.f tlit Øie 
<Dg .1\j~rligl)etl er l)Nrt tlit ~utl. 

~et'llr, o (!;utl! til J!.llnbets .;)~ber 
tJen .1\rllft, fom l)er fflll fpire frem. 
tlin Srygt og Disboms miltle e~ber 
J!.lltl f\ n b e l) er et ftlltligt .;)j em! 

tlll fflll l)er .;)ufets ~ygning t'~re 
Do r ei~gt et minbe M tlit J!.ys; 
<Dg l)øie .;)ymner, tlig til '.rere, 
6rlll t'ibne, »Mr bets Sest fornyes. 

t1Mr Sremtibs eønner ffue l)itl tilbllge 
.PM 6por af Dit! og .1\unst og Slib, 
tlll fflll tle lytlt t'elsigne <!:qriftians tlllge 
e om l) i b og 1\ u» ft e» s gylt!» e ~i b. 

Utlbretl Oll tlu l)øie, tlu m~gtige '.Uilnb 
.;)ib O t'er tlin ffjermenbe Uinge! 
J!.llb Uiistloms og .1\jerligl)etls rnyttetle ~M»b 
tJen 61lmrlang i .;) jerterne bringe! 
<Dg r~nr i bet unge, lit'sfrobige ~ryst 
6trllalentle <5lll»S af tlin Sillige J!.yst! 

Biskop Mynsters Indvielsestale er trykt i et lille Hefte paa 23 Sider. 
T alens Kærne er nogle Betragtninger over »den lærde Skoles Bestem mel• 
se«. Vi aftrykker lidt af Indledningen og et Par Passager af Slutningen : 

'.reretle mebborgere! 

"tJen .;)øitib, l)t'ortil be»»e tlag l)ar inbbubt os, l)ar :J»tet uben (!;I~beligr . 
ten ny, en ffiøn ~ygning l)ar reift fig, en ny .prytlelfe for benne m~rrt'~rbige 
~}'1 tler giemmer f M mange minbesm~rrer fra be ~iber, ber ft'anbt, og git'Ct: 
fM mange gobe Sorl)Mb»inger for bem, ber enbnu ffulle romme. (!)g '.Unleb· 
»ingen, ber fremrlllbte benne ~ygning, t'ar irre en Ulyrre eller Sorftyrrelfe, 
l)t'iS 6por ffulbe ubflettes; ben gamle ~yg»i»g l)t'iler entl»U rolig paa, fine 
<5runbt'olbe, ben l)llr runnet benyttes i»tltil bet Øieblir, b,. be nye erolefale 
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funtle mobt(lge be ficrfomne :Jnovaancre; men ben var tr(lng og mørr, ~i· 

berne, f om oprinoe, fræve ftebfe bet Sfiønnere og .<;ebre. Saalebes er ben Sor· 
anbring, fom nu er inbtraabt, iffe bunbet veb en <Dpløsning, en <Dmftyrtelfe 
af bet 8ordge, men f om bet veb en9ver Sot'Mlbring maatte ønfl'es, veb en rolig 
Sremfl'riben mob bet Sulbfomnere". 

Hen mod T alens Slutning omtaler Bispen den paabegyndte Skole• 
Historie og vender sig mod Eleverne med følgende Ord: 

"men ogfaa til Jl:ber, :J Sfolens 8ofterfønner! tale be fremfalbte minbcr 
af be forbigangne ~iber, og tale iffe blot om bet 8orbigangne, men ogfaa om 
ben enbnu uføbte 8remtib, om ben 8remtib, fom for {fber enbnu for faa ftor 
en ~ed ftaae i Jl:bers egen ~aanb. ~rønifens .<)[abe fl'ulle ogfaa bevare nav· 
nene af faa mange prifelige mænb, f om 9er mobtoge bcres førfte ~annelfc, f om 
fiben byggebe fort paa ben lagte <5runbvolb, f om meb U:re ubfyl'bte beres ,Plabs 
i Samfunber, fom vanbt 9æberligt Jl:ftermæ[e, og 9Vis navne enbnu forøge 
ben Sfoles <5lanbs, fra ~wilfen be ere ubgangne. :J fee i nærvære»be Srunb 
for Jl:ber faa mange 9æberværbige mænb, fom enbnu arbeibe i .!ivers forfl'el· 
lige Stillinger, fom meb fiere Jl:rinbringer, meb ~afnemmelig9ebs vclgiørcnbe 
8ølelfer enbnu agre fig fnyttebe til ben Sfolc, 9vilfen be fl'ylbe faa meget, men 
fom ogfaa nybe ben .!øn, at be meb U:re og <5læbe mobrages i ben fordge 
~rebs. Srulbe iffe Jl:bers .<)ryft 9æve fig veb ~anfen om, eugang faalebes at 
funne venbe ~er tilbage og 9ave opfylbte, 9vab Sorælbre og .!ærere lovebe fig 
af Jl:ber". 

Derefter indviede Bispen »dette H u s til et Sæde for christelig Vidskab 
og christelig Dannelse<< og sluttede sin lange formfuldendte Tale saaledes: 

"<Dg faa længe og faa reeut, fom 2\ocsfilbe .<)yes ~ilbe ri11be, ftrømme og· 
faa 9erfra ~unbfl'abe»s uubtømmelige og rene ~ilber, og ubbrebe fig mob 
alle .!anbets Jl:gne og fremralbe trinbt omfring gobe og fl'iønne 8rugter, <5ub 
til U:re, ~irre og Stat til <5avn, ~onge og Solf til <5læbe !" 

Noter. 
Arkitekt Jørgen Hansen Koch, 1787- 1860, var den sidste Hofbygmester og Byg

ningsdirektør, Elev af C. F. Hansen , Professor og Direktør for Akademiet. Han har bygget 
Raadhuse i Store Hedinge og Rudkøbing , de lærde Skoler i Roskilde, Hillerød og Odense , 
Kirken i Sæby i Hornsherred , A. C. Garnels Palæ i Bredgade og adskillige betydningsfulde 
Ombygninger. Han var en fremstaaende Repræsentant for vor sene Klassicisme . 

I sin Omtale af Skolens Program gør baade »Dagen« og >>Berlingske Tidende« ud
trykkelig opmærksom paa, at det var forfattet af Professor Bloch i Forening med Adjunkt 
Friis. Det er den senere Stiftsskriver og Værge for Roskilde Domkirke . I Indbydelses
skriftet S . 9-17 har han skrevet >>Forsøg paa at berigtige Historikernes hidtil havte Me
ning om Roskilde Domskoles Ælde« . Han opgør selv Resultatet af Undersøgelsen saaledes 
>>at Stiftsskolen i Roskilde oprettedes i Aaret 1010, paa samme Tid som Bispestolen«. 
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Roskilde Avis' Bemærkning om Biskop Mynsfer som Taler er kun en Afglans af 
>>Dagen«s, der skrev, at Bispens Festtale blev holdt >>med det ham egne, skjønne og gri
bende Foredrag«. 

>>Dagen« beretter, at der til Festmaaltidet var omtrent 30 Gæster, og at Ballet varede 
til Kl. 6 om Morgenen. 

I Hundrup: Skole-Calender I 1843 staar at læse: >>Denne nye og elegante Skolebygning, 
der foruden Solennitetssal, Bibliothek, Læsestue for Lærerne, Inspectors Værelser, Musik
værelse og Reserveværelse har sex fortrinlige Class~r. er nu fuldendt og frembyder et 
Locale, hvortil ingen af Landets øvrige Skoler kan opvise Mage.« 

Arthur Fang. 

Den gamle Trappe . Naar man sammenligner med Billedet Side 23, tror man, at det nu er 
blevet tilladt at kure ned ad Gelænderet, men det er ikke Tilfældet. Forhindringerne har man 

kun kunnet fjerne, fordi denne Trappe nu er forbeholdt Lærerkollegiet. 
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Barnets Røst fra 1840-rne. 

>>Roars Kilde« lader hvert Aar en 25-, 40- eller 50-Aars Jubilar skrive en 
MindeartikeL I Anledning af Skolebygningens Jubilæum bringer vi i Aar en 
100-Aars J u bilars Skoleminder. Rektor Boiitius har gjort os den Glæde at 
overlade »Roars Kilde<< en lille Afhandling, udarbejdet paa Grundlag af en 
Dagbog, ført af en Skolediscipel i Begyndelsen af 1840erne. Enhver gammel 
Skoleelev fra Roskilde Skole vil læse Afhandlingen med levende Interesse . 

Da min Kollega fra Randersdagen e, Lektor em . V. Thoresen (nu: Sorø) engang 
i Efteraaret 1935 >>foretog en større Oprydning« blandt sine Bøger, fandt han »mellem 
kasserede Ting i et Hjørne af Bogskabet« en Bog (Haandskrift) in 4to paa i alt 163 Sider, 
af hvilke ikke faa er ubeskrevne. Foran i Bogen er udrevet et Blad, der maaske har 
baaret den ungdommelige Forfatters Navn ; sidst i Bogen er ikke faa udrevne . Lektor 
Thoresen skrev bl. a.: »Hvorledes jeg er kommet i Besiddelse af den, og hvornaar det er 
sket, har jeg ikke den fjerneste Anelse om ; det maa sikkert være mange Aar siden.« 
Ved nærmere Eftersyn viste det sig, at det var en Dagbog, ført i Aarene 1840- 43 af en 
(altsaa ikke navngiven) Discipel i Roskilde Katedralskole, og det faldt da Lektor Thoresen 
ind, at jeg, som fhv . Rektor ved nævnte Skole, »maatte være Manden, der kunde faa 
en Afhandling ud af den«. Af de følgende Linier vil det fremgaa, hvorledes jeg har læst 
Manuskriptet. 

Dagbogens Forfatter kan der ikke være Tvivl om : hans Navn er Ludvig August 
Neess, Søn af Consistorialraad og Sognepræst til Strøby Christian Neess (f. 2/a 1774) og 
(i 2det Ægteskab) Anna Kirstine Wulff, f. I% 1794 (C. N . var lste Gang gift med Ane 
K;irstine Thostrup , f. 1791 , t 1812; det andet Ægteskab blev indgaaet 1813) . I Ægte
skabet var der 3 Sønner, af hvilke Ludvig formentlig var den yngste - en Broder hed 
Frederik, den tredie vistnok Anthon. Det er ikke muligt at opgive Ludvig N .s Fødselsaar. 
En egentlig Matrikel førtes ikke ved Roskilde Kathedralskole paa det Tidspunkt (1840), 
og en regelmæssig Discipelfortegnelse forekommer vistnok først fra 1847 af i Skolens 
Programmer. I Stedet for Matrikel førtes en - i øvrigt ret omhyggelig Discipelforteg
nelse, og ved hver Discipel, der nyoptoges i Skolen , anføres Fader, Moder, Fødested og 
Fødselsaar og -dag, og dette er ogsaa Tilfældet ved alle nyoptagne i 1840 - kun ved 
Ludvig N.s Navn er blot opgivet Faderen, medens Moderens Navn, Drengens Fødested 
og Fødsclsaar (-dag) staar in blanco! Af Dagbogen ser vi, at det var hans »Geburts
dag« d. 4. Februar; men Aarstallet nævnes desværre ikke. - Sammen med en anden ung 
Mand L. W. ]. Hartvigsen , Søn af Kirkesanger og Skolelærer i Lellinge1) H., optoges han 
»paa Prøve« , - det noteres, at de var begge »indkomne fra Privatinformation«. Hartvigsen 
var født 21/ 2 1827 ; ved Optagelsen i Oktober 1840 var han følgelig 13 1h Aar gammel. 
Ludvig N. har næppe været yngre. Hans Stemme var i Overgang i December 1840. (Han 
noterer: »December. d . 22 . holdt jeg op med at synge«). 

At Dagbogen er skrevet af Ludvig Aug. Neess er , som sagt, udenfor al Tvivl. Der 
er den højeste Overensstemmelse mellem alle Bogens Data og Skolens Protokoller; 
begge Grupper udviser , at han kom ind i Oktober 1840 og udgik i April 1844. I Discipel
protokollen hedder det her ved hans Navn: »for at gaa til anden Bestemmelse udmeldt 
April 1844<< ; han var allerede i Marts 1844 »udmeldt af de studerendes Antal«, »da han 
ikke befandtes at have tilstrækkelig Evne til at fortsætte den videnskabelige Bane«. 
Men hertil kommer yderligere: Dagbogen bestaar af 3 Dele (eller Afsnit, men ikke nøje 
adskilte), nemlig l) Skole-Dagbogen ; 2) den almindelige Dagbog; 3) Regnskabet. Gaar 
man dette efter i Sømmene, viser det sig, at det til forskellige Tider er gennemset og 
1) Lelling<, l Mils V<j V . for K jeg<; Strøby c. 7 Fjerdingvej S.S.Ø. for Kjeg<. 
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:oKonen«s Hus 

opgjort af Faderen, der selv har ratihaberet det med Paaskriften: ))Afgjort. Neess« eller 
))Regnskabet hertil opgjort<<. Enkelte Steder er nogle Linier af Regnskabet aabenbart førte 
af Neess sen., ja et Steds indfører han ligefrem: >>Ludvig faaet til Lommepenge for 7 
Uger 3 R dl. 3 Mk.<< . 

* 

l. Skolebogen. (S. 3-27; 1840-41). Hver Side har til Overskrift: >>Om jeg har været 
opmærksom og hvorledes det er gaaet mig i Skolen<<. Dag for Dag opnoteres Dommen. 
19/10 1840: >>Hørte jeg gandske godt efter Lærerne, men jeg blev ikke hørt i nogle af mine 
Lektier.<< 21/10: ))Hørte jeg efter Lærerne, men jeg kunne ikke rigtig mine Lektier, undtagen 
tydsk Grammatik, den kunne jeg ganske godt. Czar (:>: Caesar) blev jeg ikke hørt i.<< 23/10: 

>> Hørte jeg gandske godt efter Lærerne, men jeg kunde ikke mine Lektier.<< 24/10: ))Hørte 
jeg gandskegodt efter Lærerne og jeg kunne ogsaa ganskegodt mine Lektier.<< Efterhaanden 
g a ar han mere i Detail. 26/10: ))Hørte jeg gandskegodt efter Lærerne, og jeg kunne ogsaa 
gandskegodt min Græsk og Historie, men min Latin og Dansk kunne jeg ikke saa 
rigtig, min Fransk blev jeg ikke hørt i.« 27/10: ))Hørte jeg gandskegodt efter Lærerne og 
jeg kunne ogsaa teroligodt min Græsk og Fransk; men min Geographi kunne jeg ikke ; 
Timen, hvori vi skulle have Naturhistorie, havde vi fri, og Cornelius Nepos blev jeg ikke 
hørt i.<< 28/10: ))Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne, men jeg kunne min Græsk og min 
tydske Grammatik, derimod kunne jeg ikke min Geographie -.<< 30/10: >>Hørte jeg gandske
godt efter Lærerne, men jeg kunne ikke min Historie thi Læreren hørte mig i et Aarstal 
og det kunne jeg ikke, i min Cornelius Nepos kunne jeg Oversættelsen men jeg kunne 
ikke rigtig min Analyse, derimod kunne jeg ganskegodt min Latinske Caesar, Græsk 
og Dansk blev jeg ikke hørt i.<< 2/n: >>Hørte jeg efter Lærerne, men jeg kunne ikke min 
Kofods Verdenhistorie, derimod kunne jeg min Græsk, og Hrr. Agerup2) som jeg havde 

') Adjunkt Agerup, f. 1806 ; ved Roskilde Kathedr~1sko1e 1833-51. t i Roskilde 18/a 1851. Hans Fag var Hebraisk , 
Græsk, Latin og Fransk. 
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Græsk med, roste mig, fordi jeg var saa opmærksom - - .« 6fn: >>Hørte jeg ikke rigtig 
efter Lærerne og jeg kunne ikke rigtig min Historie og Dansk, jeg blev ikke hørt i min 
Latin og Græsk.<< 9/n : »Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne, og jeg kunne ikke min 
Historie, og jeg kunne ikke rigtig min Fransk, jeg blev ikke hørt i min latinske Caesar, og 
i min Græsk .<< 1o/n: »Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne, men jeg kunne gandskegodt 
min Græsk, ' min Geographi kunne jeg derimod ikke . .. « 12/11 : »Hørte jeg gandskegodt 
efter Lærerne, men jeg kunne ikke rigtig min Græsk, jeg kunne ikke heller min 
Geographi, og Latinske Grammatik, men min Tydsk kunne jeg derimod ganskegodt.« 
17/n : »Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne, og jeg kunne ikke min Geographi, men jeg 
fik ingen Charakter der i, omendskjøndt jeg blev hørt i den, jeg kunne ikke min Natur
historie og Fransk, jeg blev ikke hørt i min Græsk og Dansk, men min danske Stil blev 
rettet, og den var gandskegod« (ligesaa 27/n !) - det sidste er paafaldende, da han , som 
det ses, langt fra var nogen Mester i Orthografi. 30fu : »Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne, 
og jeg kunne ikke min Historie og Fransk, jeg blev ikke hørt i min Græsk og i min latinske 
Caeser blev jeg ikke hørt fordi den Lærer som vi skulle have var bleven Præst.<c3) 

I 1841 blev Ludvig N ., der var kommet ind i 2 Kl. A (den nederste Afdeling af den 
delte Klasse), vistnok efter Hjemmets og egen Anmodning flyttet ned i lste Klasse B 
(»lste Klasse lste Part») - han har altsaa absolut ikke kunnet følge med .4) Men allerede 
Trediedagen efter at Skolen var begyndt efter Juleferien (9. Jan . 1841) , »sagde Professor 
Bloch5) til mig, at jeg skulle læse Latin og Græsk med anden Klasse nederste Part<< -
det har vist været noget slemt Kludder. Skole-Dagbogen fortsætter paa sædvanlig Vis. 
(»Hørte jeg ikke rigtig efter Lærerne<< osv. og »Hørte jeg gandskegodt efter Lærerne<<). 
En Gang imellem er han sygemeldt - ikke ret hyppig : Kræfterne synes at have siaaet 
nogenlunde til. I Februar 1841 (26/2) hedder det kort og godt: »Hørte jeg ganskegodt 
efter Lærerne, men jeg kunne ikke mine Lektier<< - i det hele taget synes Opmærksomhed 
og god Forberedelse ikke altid at følges rigtig ad . - Skole-Dagbogen falder bort efter 
det første Semester (Oktober 40- Marts 41). Ma. d. 29. Marts 1841 hedder det : »Begynte 
Examen og varede til den 6. April« . 

Man kan ved Læsningen af Skole-Dagbogen ikke undgaa at faa Indtrykket af, at 
Ludvig N. trods alt er en Personlighed. Han er en gentleman, aldrig paa letkøbt Vis 
aggressiv overfor Skolens Lærere . Han har i Timerne vanskeligt ved at samle sig, kon
centrere sin Opmærksomhed om, hvad der i Øjeblikket foregaar. Er han blevet »hørt<< 
og er sluppet nogenlunde derfra, er han aabenbart let »faldet hen<< . Men han lægger 
ikke Dølgsmaal derpaa, han lægger jo ikke Fingrene imellem overfor sig selv - og Dag
bogen skulde dog vel læses af hans Fader. Der findes i hele Bogen ikke noget Steds 
blot en Antydning af en »Undskyldning« ; han er meget selvkritisk, stærkt selvprøvende 
og aldeles utvivlsomt sanddru fra a til z. 

2. Dagbogen (S. 47- 50, 29- 30, 50- 68 H) . Til at begynde med bærer Siderne 
Overskriften : »Det vigtigste af hvad der foregaar i mit Ophold i Roeskilde<<, siden blot : 
Dagbog. Hvad gik da en almindelig Dag med? Den første Dag i Roskilde var han »ude 
paa »Skovbo-Markede<c6) (Drengene havde formodentlig »Lov<< om Eftermiddagen), 
Dagen efter »paa »Krammarkede<< . Han besøger i disse første Dage Domkirken og 
Kongegravene - senere ogsaa Urværket - og d. 30. Oktober: »om Aftenen da jeg kom 
fra Skole leiede(!) jeg Røver rundt om Domkirken<< . Han er formedelst l Mk. »paa 
8) Johan Sigismund Schmidt, f. 1814: fra 1840 Adjunkt ved Roskilde Kathedralskole. Han blev 25/to 40 beskikket 

til Sognepræst i Grindsted,Grene. l Dagbogen noteres det saaledes : »"0/u var Hr. Schmidt bleven Præst, umulig 
nu at være Lærer« :1 : saa at det var ham umuligt nu at være Lærer. 

4
) Skolen havde 4 (delte) Klasser (4 B, 4 A osv.). I 1840 var Jdie Kl. ikke delt: desuden havde Skolen en For• 

heredelses klasse. 
5

) Søren N iclas Johan Bloch, f. 1772. Rektor i Nykøbing F. 1806-15, i Roskilde 1815-51. t 1862. Professor, 
Etatsraad. 

6) Navnet lever endnu i »Skovbovænget«. 
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Komedie og hørte en Tydsker som kunne efterligne de fleste Fugleskrig, jeg hørte ogsaa 
En som deklamerede« ; han er >>hende paa Gymnastikhuset for at lære at exersere<< . 

Da det gik trangt med Studierne , fik han naturligvis Privatundervisning. Allerede i 
Oktober 1840 >> begyndte jeg at læse i Privatlæsning med Hr. Jyrgensen, Discipel i Roeskilde 
Latinske Skole«, og han tog 3 Mk. om Ugen7) (for 3 ugentlige Timer) . Men allerede midt 
i Jan. 41 holdt detteop-de blev vist ogsaa uens om Betalingen!- og samtidig >>begynte 
jeg at læse med Discipel Oxholm8) mod samme Betaling. I April 1841 overtager Adjunkt 
]. H. Kruse9) Privatundervisningen, hver anden Aften fra Kl. 6- 7 (det varede Aaret ud) ; 
men Resultatet har kun været magert - det kneb vistnok især med den latinske Stil. 
Hans Humør og Arbejdslyst er utvivlsomt blevet ikke saa lidt nedsat af den Omstændighed, 
at han led af Orm ; fra April fortæller Dagbogen ret stadig om Lidelsen : >>J eg begyndte 
at tage Medicin«; >>blev jeg hjemme fra Skolen fordi jeg havde taget Pulver, men jeg tog 
ingen Saft den Dag«; i Maj skifter han Medicin og gaar over tii en ny. >>som skulde 
være bedre« . Dog gik det ikke alt for rask med Bedringen. -

Afvekslingerne i det daglige Liv er ikke mange eller store . Ensformigheden brydes 
af en kort Ferie, en Eftermiddags >>Lov<< >>i Anledning af Professorens Geburtsdag« 
eller et Besøg af Familien - Forældrene eller - formodentlig den ældste - Broder 
Anthon paa Gennem~ejse >>til Jylland paa AusumgaardlO) at være Forvalter« - eller 
endelig Broder Frederik, med hvem han vedligeholdt en ret livlig Korrespondance . En 
enkelt Gang (Aug. 42) kommer Forældrene og Broder Frederik til Roskilde og tager 
ham med >>paa en deilig Tour, nemlig om af Lethraborg hvor vi forblev den 26. August, 
derfra tog vi til Sorøe hvor vi forblev den 27 . August, den 28. August Kik . 10 tog vi til 
Alsted11) hvor Fader og Moder blev til om Aftenen Klk. 7, jeg blev der til om Morgenen 
den 29. August, da jeg saa kjørdte med Povelsen til Roeskilde« . Et oplivende Moment, 
næsten en Oase i Ørken, er der ogsaa en enkelt anden Gang, som f. Ex. (Dagbog S. 59) 
18!t2 42 : >>Om Aftenen var jeg til et lille Gilde hos Hartvigsen«, hans Klassekammerat 
(se ovenfor!) . Men naar der i Skole-Dagbogen (S . 29) noteres [ 1841 ]: >>Maii 20. var jeg 
hos Proffessar Bloch« , har det næppe været for selskabelig Underholdnings Skyld. 

* 

3. Men det er dog Regnskabet (S. 91 - 97, 99, 101, 103, 105, 107- 142) , der giver det 
nøjagtigste Indblik i hans Dagligliv. Overskrifterne er pudsige: >> H vortil følgende er 
udgivet«, ved Siden deraf Indtægt (ofte : lntægt) og Udgift (>>Ugift«) , ja endog: >>Utægt« . 
Faderen har helt overladt ham Beløbene til de Udgifter, hans Ophold i Roskilde og 
Skolen medførte : Skolepenge (Indskrivningspenge, Lysepenge), Betaling for Pension, Bog
handlerregning, Klæder osv., Honorarer for Privatundervisning, Lommepenge m. v. -
Udgifterne er naturligvis de fleste , med Beløb fra 30 Rdl. til l Sk. Han ryger Tobak 
(a 12 Sk. Fjerdingspundet) : hans Pibe har kostet l Rdl. 4 Mk. 8 Sk. og maa jævnlig for
synes med >>en Knop« til 6 Sk ., en enkelt Gang med ny Spids og Slange (til 2 Mk.) eller 
Hoved med >>Dexel« (5 Mk.); ellers er det mest iøjnefaldende , at han konsumerer en Masse 
>>Vedebrød« (i Reglen i Portioner a 2 eller 3 Sk.) og Frugt (>> Ev ler«!), og han er en 
uforbederlig Slikmund. Slikkerier kalder han >>Sliketøj« eller (oftest) >>Sliktøj« (endog : 
>>Slegtøj« !) - ikke sjældent specificeret med indtil 3 Poster paa en Dag. - Hans Studere
kammers Udstyr kender vi ikke, men ved blot, at han allerede i November 1840 anskaffede 
sig en >>Reol malet med Mahagoniefarve« til 3 Rdl. 3 Mk. Han boede først hos >> Madame 
7) Maaske Niels Johs. Jørgensen , Discipel i 4. Kl .s nederste Afdeling. 
8) Carl Wilh . Ed v. Oxholm, S. af Pastor I. N. Oxholm til Jyllinge.Gundsømagle ; dim. 18!3. 
9) Adjunkt i Roskilde 1840-54; t som Pastor emer. 1905. 
' "l l Mils Vej N . for Holstebro. 
ll ) S.Ø . for Sorø. 
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Quistgaard« (til og med Juli Kvartal 1841) for en Betaling af 30 Rdl. Kvartalet; hun har 
vistnok haft Børn i Skolen. Regnskabet udviser, at han fra Oktober Kvartal 41 boede hos 
Oehme12), hos hvem han 
forblev hele Resten af sin 
Skoletid. Men paafaldende 
er en Passus i Dagbogen 
(S. 58) fra 15/11 42: »Be
gynte jeg at spise af Oeh
mes Mad.« Hænger det 
sammen med hans indvor
tes Lidelse, eller har han 
hidtil været for kræsen? 
(Dagbogen melder ikke 
helt sjældent om Tilsen
delse hjemmefra af en >>Pa
que« eller Kasse med »Spi
sevarer<<, Frugt, en Hare). 
Han var paa den Tid end- Dm gamle Skolegaard. 

nu af og til svag eller mat-
i Dagene forud for 15/n hedder det: var jeg ikke rask hele Ugen igennem, jeg var nemlig 
saa madt« - og tager Medicin (>>Ormekrudt«). Sin Konfirmation omtaler han ikke; kun 
har han under »Visse-Udgift« pr. 20/2 41 >>til min Comfirmationskjortel l Rdl.« - Men 
om det var i samme højtidelige Anledning, at han spenderede 5 Mk. >>til et Par Støvler, 
som blev forsoldet«, maa vi derimod lade usagt. - D. 13. Februar hvert Aar opføres 
l Rdl.s Udgift »til Gave til Professorens Geburtsdag<<. I 1843 hedder det: >>Han fik 
et Spisebord. Vi havde Lov i Anledning deraf, om Eftermiddagen den 13. Februar og 
tillige den næstfølgende Formiddag. Der var ogsaa Bald paa den nye Skolen13) hvilket 
var det første Bald, der havde været« . Tilfældigvis er den sidste Linie i Bogen (S. 142) 
helliget Professorens Rigsdaler l4). .. 

Nogen direkte Beklagelse vil man næppe møde paa nogen Side i Ludvig Neess' Manu
skript. Han noterer kun Fakta - bedømmer dem ikke eller i hvert Fald yderst sjældent. 
Først i Belysning af Skolens Eksamensprotokol og Censurprotokol træder Billedet tydelig 
frem. I disse Protokoller lader Dramaet sig forfølge næsten Blad for Blad. Egentlig syg 
var han vel næppe: endnu i 1843, da han begyndte at skrive »Latinsk Still« med Waldemar 
Bloch15), driver han Boxesporten med denne (»25/a var Waldemar Bloch og jeg henne 
at boxe og han fik 12 Boxeslag jeg 4, hvoraf den ene var paa Brystet<<). Men alligevel : 
nu begyndte det at trække sammen: han havde jo hele Tiden hutlet sig igennem, man 
har nu prøvet paa at slæbe ham gennem Klasse efter Klasse, men omsonst. Allerede 
Dagen efter Boxekampen er det galt: Det er Foraarsexamens Tid, og d. 27/a staar der 
kort og godt: »Var syg af Repiteersyge<< (si c/). Som vi straks skal se, har han slidt bravt 
i det; men han noterer ogsaa her kun rent faktiske Ting; han taler heller ikke nu om, 
hvorvidt han har været flittig, ligesom han jo heller ikke i Skole-Dagbogens Beretning 
om det daglige Arbejde benytter de decideret rosende eller dadlende Udtryk. Men et Par 
Dage efter hedder det (%): »Var jeg oppe til om Morgenen Kik. 3lh for at lære min 

1' ) Undertiden skrevet: Orne; Faderen skriver Øhme, 
18) Den var blevet indviet den Z!. Decbr. 1842. 
14) Denne Skik, der forekommer Nutiden saa vanskelig at forlige sig med, saa Datiden paa med helt andre Øjne. 

Man følte en vis Glæde ved at brin~e et saadant Offer, a ns,,. det for et naturligt Udslag af T ak n em ligheds• 
pligt. - Efter Datidens Forhold var Gaven jo iøvrigt betydelig. Skolen talte i 18!1: 79, i 1842 70, i 1843 59 
01: i 1844 61 Disciple. 

10) Formodentlig Valdemar Antonius (Tønnes) Bloch, f. 1826, dimitteret !SØ (den senere bekendte Rektor 
V. A. Bloch). 

19 



Historie<< ; 4/4 (Ti): >>Sat jeg oppe til henad Kik . 3 og læste paa min Religion« ; 5f4 : >>Sat 
jeg oppe til Kik. manglede 8 Minutter i 5 og da jeg kom i Seng kunde jeg ikke sove - - «. 

Herefter kommer saa en i Ludvig Neess' Mund højst paafaldende Udtalelse : >> Tirsdag 
den 4de fik jeg et 4 Tal, men som jeg aldeles ikke havde fortjent« . Mener han, at han fik 
for lidt eller for meget (i en Skoledrengs Sprog vilde det første i Almindelighed lyde : 
>>fik et 4 T al; det var noget godt (rigtigt) Snyderi.« - Snyderi betyder jo i en Discipels 
Mund noget ganske andet end i en Lærers)? Man tænker straks paa, om det har været i 
Religion, som han sad oppe og læste paa til Kl. 3 netop om Tirsdagen. Det var det imid
lertid ikke, for i Religion fik han desværre et 2-T al, hvad Examensprotokollen under 2 B 
udviser; det kan kun have været i Græsk (maaske) eller i Fransk eller i Arithmetik -
i disse sine to bedste Fag fik han 4. D . % til en Afvexling : >>stod jeg op Kik. 3 om Mor
genen efterat jeg var gaaet iseng Kik . 9 for at læse paa min Geographi« - men det gik 
kun maadelig: i Historie havde han faaet Ph , i Geografi fik han 3%. Det var tyndt nok . 
Og maaske var han ikke forsigtig nok . Den 7. Maj noterer han >>holdt jeg op at ryge 
Tobak« - han var ikke vel : >>jeg havde lidt undt i Brystet, Hoste med Slim, hvilken jeg 
havde havt i nogen Tid«, og inden Sommerferiens Begyndelse konsulerte jeg Doctor Mar
ker.«l6) - Han forbliver i Roskilde endnu 3 Fjerdingaar, men ophører nu >>med at skrive 
i Dagbog«. Og nu er Tonen en ganske anden paa de Par sidste Blade, der er skrevne , 
efter at han er kommet ud af Skolen og hjem: >>J eg forblev i Roskilde til April 1844, da 
jeg havde besluttet mig til Landvæsnet. Fra April Maaned til den 5. November samme 
Aar forblev jeg hjemme hos mine Forældre i hvilken Tid jeg rigtig havde min gyldne 
Alder« - i moderne Sprog : >>min gyldne Tid« eller >> mine kronede Dage« - Ludvig 
Neess benytter Udtrykket »den gyldne Alder<<, aurea aetas, skont han i Skolen vistnok 
næppe var naaet til Ovids Metamorphoser. Han begyndte at øve sig i >>J agtvæsen paa 
en Bøsse min Broder Frederik laante mig« . Den 5te November kom han til Mørup, en 
Mil fra Sorø, midtvejs mellem S. og Ringsted, for at lære Landvæsen. Han er nu ganske 
i Ligevægt, rolig, sindig . Han bliver ikke let irriteret eller gnaven, i hvert Fald ikke over 
Bagateller - Broderen Frederik var paa den Tid i Sorø, og Ludvig N . skriver : >>den 8nde 
November [ 1844 ] var jeg i Krebshusetll) da Frederik og jeg havde bestemt at samles 
der for at løbe paa Skøjeter (sic!) Men han kom ikke, hvorfor jeg gik hjem efter at have 
drukket Kaffe, røget en Cigar, drukken 1h Flaske Øl« . Hans Skoletids Nedslaaethed og 
Modfaldenhed maales bedst efter Omslagets Styrke, da han er blevet fri . Om egentlig 
Hjemve hører vi ikke i Optegnelserne, selv om han naturligvis elskede sit Hjem . I de 
trange Aar, der vel faldt dygtig lange, brydes Humøret ikke helt - maaske dog til sidst. 
Saavidt det kan skønnes, var Pastorens to andre Sønner ikke gaaet den studerende Vej; 
Ønsket om, at den yngste skulde prøve det, har da været naturligt - men det var forkert ; 
her, som saa ofte , ligger det først klart bagefter, nemlig naar det er for sent. Og disse 
beskedne Dagbogsblade vidner højt om ~t Fejlgreb, maaske en Række Fejlgreb , som 
Hjem og Skole maa dele Ansvaret for, som de er Venner til. Maaske kan der tvistes om, 
hvor afgørende en V ægt man vil tillægge Barnets Ord; men at der i nogle af dets U d brud 
er gemt en vis, dyb Tragik - det lader sig vist ikke benægte. De er i alle Tilfælde auten
tiske, ogsaa typiske. De giver ren og ærlig Besked. Hvad der her berettes, ofte lidt naivt 
og ubehjælpsomt, kan man stole paa bedre end paa Svar paa et enkelt Spørgsmaal eller 
paa Besvarelser af mere eller mindre sammenhængende Forespørgsler, de nu om Stunder 
saa yndede Enqueter . Hvor meget eller - navnlig - hvor lidt kan man til syvende og 
sidst stole paa dem? Men naar en Dreng - i Modsætning til Skolelivet - skriver om 
Hjemmet : i denne Tid havde jeg rigtig min gyldne Alder - - ja , saa kan man være 
vis i sin Sag. Det er ikke til at tage fejl af. 

V . Boetius. 

16) Praktiserende Læge, Dr. med. H . K. Marcher, Roskilde. 
17) Ved Sydsiden af Tue! Sø, omtrent midtvejs mellem Sorø og Mørup. 
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Den f0rste Pige i .Roskilde Kathedrals kule blandt sine Klassekammerater (Studenterne 1903). Siddende fra venstre: 
Jens Albrectsen (Overretssagf0ter), Carl Westring•Nielsen (Jngeni0r). Siaaende fra venstre : A . Poulsen (Læge), 

Agnes Johanne Bigler (Lærerinde), Kaj Conradsen (Overretssagf0rer) og Ahrent Herte/ (Boghandler). 

Da Jomsborg faldt - for fyrretyve aar siden. 

Det var ikke med begejstring, Roskilde latinskole for 40 aar siden modtog de første 
piger. Een dreng drog to mil ud i landet for at bede sin far - forgæves - om at blive 
sat i en anden skole; og mange, baade lærere og drenge, følte deres J omsborgs fald som 
en pædagogisk ulykke og en personlig fornærmelse. 

Da vi piger først var der, mærkede vi meget lidt til modviljen - i hvert fald hos 
kammeraterne. De tog kendsgerningen som mænd: Var vi kammerater, skulde vi ogsaa 
behandles som kammerater. Og det blev vi. 

Lærerne havde sværere ved at finde sig i det uundgaaelige. J eg tror ikke, der var 
andre end rektor Hauch, der virkelig glædede sig over, at pigernes berettigede krav om 
samme adgang til uddannelse som drengene var blevet opfyldt. For de fleste var vi et 
fremmed element, som det saa vidt muligt gjaldt om at isolere fra drengene. 

Det var foreløbig ikke saa vanskeligt, for vi var kun fem. Omkring nytaar 1902 var 
Agnes Johanne Bigler kommet ind i femte matematikerklasse som skolens første kvindelige 
elev. Efter sommerferien kom to ind i næste femte: Mini Kruse som matematiker og jeg 
elev. Efter sommerferien kom to ind i næste femte: Mimi Kruse som matematiker og jeg 

Lærerraadets flertal fik straks sat igennem, at vi ikke maatte opholde os i skolegaarden 
i frikvarteret, men skulde ile over domkirkepladsen hen i rektorgaarden, hvor vi gik bag 
stakittet som dyr i zoologisk have. Det havde forresten sine store behageligheder. Ikke 
blot kunde vi i fred læse lektier, men fru Hauch trakterede os tit med havens frugter, og 
vi havde i vi rkeligheden et meget hyggeligere frikvarter der end næste aar i skolegaarden. 
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Det første a ar blev vores frikvarterexil strengt overholdt. J eg husker engang, at en 
af drengene kom farende fra gymnastik med jakken over armen og bad mig oversætte 
et stykke før timen. Pludselig stod skolens inspektør, den gamle overlærer Lassen, i døren 
Han vendte bogstavelig det hvide ud af øjnene af vrede over, at en ung mand viste sig 
>>upaaklædt« for en dame. Og da synderen var sendt ud med den besked, fik jeg at vide, 
at det var damen, der selv satte grænsen for, hvad man bød hende. >>Men forøvrigt var 
De ikke blevet udsat for dette (! 1 !) , hvis De havde overholdt skolens regler og var g a aet 
over i rektorgaarden strax, da det ringede ud.<< Selv naar Lassen var vred, var han en 
gammeldags ridder overfor damerne, men denne ny slags damer faldt ham noget for 
brystet. J eg kom engang til ganske uskyldig at give ham et chok. Drengene havde skyde
øvelse i Kællingehaven en eftermiddag om ugen, og jeg spurgte overlærer Lassen, om jeg 
maatte være med til det. J eg kunde ligesaa godt have spurgt ham, om jeg maatte være 
med til svømning. Svaret lød: >>Frk. Poulsen. Har De ganske glemt, at De er en dame?« 
Og jeg lærte ikke at skyde. 

Da skolen skulde have skovtur til Sorø, fik vi lov at komme med paa den betingelse, 
at vi alle kørte i kupe med en af lærerne (hvad mon der kunde ske i et tog?) og ikke 
paa hele turen fjernede os længere, end at skolens lærere vidste, hvor vi var. Vi udbad 
os da at komme i kupe med rektor, for det første, fordi vi vidste, at det ikke var ham, der 
ønskede os under kontrol, men mest, fordi vi saa fik en morsommere rejse end nogen af 
de andre. Rektor Hauch var den ideelle lærer, baade i og udenfor timerne, særlig for 
voksne elever. 

Jeg var ca. 18 aar, da jeg kom ind i skolen, og havde troet, det var en højere lære
anstalt, hvor man var hævet over at lave sjov i timerne. Her blev begreberne revideret. 
J eg mindes bl. a., hvordan der blev sluppet mus løs i dertil egnede timer. Det var vist 
en senere værdig sogneraadsformand, der havde dem med i en æske og slap dem løs 
stykkevis. J eg som eneste pige i de timer fik tildelt den rolle at springe op og skrige, 
naar musen nærmede sig. 

Da jeg ikke havde læst græsk og latin saa længe som drengene, blev jeg snart optaget 
i en lille flok, som læste disse fag sammen, med støtte af en tidligere elevs skrevne over
sættelse. Det gik for sig i et meget lille værelse ved domkirkepladsen. De rare gamle 
damer, som værelsets indehavere boede til leje hos, var vist i begyndelsen lidt betænke
lige. l de tider plejede unge piger ikke at besøge unge mænd paa deres værelser. Nogle 
velvillige >>venner« kom ogsaa til min far med: >>J eg synes, De bør vide, at Deres datter 
hver eftermiddag opholder sig i nogle unge mænds værelse«, og blev noget flade, da min 
far oplyste dem om, at han var ganske klar over, at han havde sat sin datter i en fælles
skole og ikke i et nonnekloster. 

Rektor Hauch sagde i sin tid, at der næppe kunde tænkes en bedre klasse end min 
til at begynde experimentet med. Og jeg tror ikke, at mange af de piger, der kom ind i de 
gamle latinskoler, fandt saa gode kammerater som vi. 

Haralda Poulsen. 
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Omkring Skolen. 
Skolen har stadig ikke faaet sin Sportsplad~, og efter alt at dømme maa Tanken 

om at faa et Stykke af Provstevænget nu definitivt skrinlægges, idet Nationalmuseets 
Direktør, Professor Nørlund, har erklæret, at han vil gøre alt, hvad der staar i hans Magt, 
for at bevare Arealet urørt, hovedsagelig 
af Hensyn til det fremdragne Fundament 
af Set. Hans Kirke. 

Der er nu Forhandlinger i Gang for at 
faa overladt et Stykke af Set. Claravænget, 
der er i Set. Clara Mølles Besiddelse. Fa
brikkens Bestyrelse har lovet at udarbejde 
et Tilbud, der derefter vil blive forelagt 
Undervisningsministeren. 

* 

Fra Rektorgangen. 

Rektors Minde- og Udsmykningsar
bejde, der bekostes af de Midler, der ind
spilles ved Skolekomedier, skrider planmæs
sigt frem. Til Rektorgangen (den gamle 
Trappeopgang) er ud over de tre Malerier, 
som ses paa Billedet, kommet en Del ældre 
Rektorbilleder, foruden en Mindetavle over 
Skolens første kendte Leder, Kanniken 
Arnfast, o. 1150. Af andre Mindetavler skal 
først og fremmest nævnes Roskildenser
Samfundets egen, som vi bringer et Bil
lede af. Overfor den er ophængt en Minde
tavle for Stifterne af Skolens private Legater 
og lidt længere nede en Mindetavle for Stif
teren af Elers' Kollegium, Jørgen Elers, der 
dimitteredes som Student fra Skolen 1666. 
Paa første Sal udfor Indgangen til Bibliote
ket er anbragt en Mindetavle for Stifterne 
af Skolens Bibliotek og senere Donatorer. 

De tre Malerier af Rektorerne Hauch, Bertelsen og 
Boiltius, der 1er skænket Skolen af gamle Elever, ind .. 

tager en Hædersplads. 

I~OS K l LDEN S l·~ R 
S/\,'\ FUNDET 

STIIIII>E\ Z~ 01\TOBIR 101h 

DENNEm~F:-llNG YIJER·SKOU,.N·STOTl F·l'i\\ H iR SKEl Uf; ·,\\A\DE 
HAR· GRUNDLAGT EN·li\\NEFO\Il OCrHAIHDFT BIDRACTI HT 
ROSKILDF-V~~REL'iE· PA\·1\VINDERECENSEN. 
I!VERTA\R · 5T.tv\R·TI L·SKOLE\S· RA.\I)ICil ED: 
ROSI\ILDF:\1FR-\\i\\Fl\DLT\HiiNWt'liE 'iiDF\ 1926 
(~)i\\\ \\Til\-()() lDRYI:iPR;\,\\1 ER \IIlL\ 1'127 
l F\\(,\{l \l ·l. \III FlTUlf l 1\'J.!\ liS i J t,\ l 'li,,, I'Y)() 

Mindetavle ophængt udfor Hovedtrapp<ns Repose. 

Over Indgangen til Jonas 
Bronx' Gang er malet hans 
Valgsprog: N e cede malis 
(vig ikke for det onde). En
delig skal nævnes en In
skription, der erindrer om 
Skolens Alder, og som fin
des i Stueetagen udfor Elev
indgangen: Skolen antages 
grundlagt ca. 1020 i Tilknyt
ning til det af Kong Knud 
den Store oprettede Bispe
dømme i Roskilde. 

* 
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Lærerkollegiet 1917. 
Siddende fra venstre: Adjunkt Norup, Overlærer Mikkelsen, Rektor Bertelsen, Overlærer Schouslrup, Overlærer 
Christensen, Adjunkt Petersen. Midterste Række fra venstre: Gymnastiklærer Enevoldsen, Sanglærer Domorganist 
Camillo Carlsen, Adjunkterne lngerslev, Heuer, Willumsen, Schønau og Fraken Schiøtz samt Fru Morthorst. 
Bageste Række fra venstre: Gymnastiklærer Kaptajn Langkilde, Adjunkterne Morfhorst og Rathsach, Religions• 

lærer cand. theol. Fabricius samt Adjunkterne Ostenfe/d og Gemzøe. 

>>Roars Kilde« bringer to Billeder af Lærerkollegiet ved Roskilde Katedralskole, 
et fra 1917 og et fra i Aar, og med Forbavselse vil Elever fra Aarene 1910-20 opdage, at 
alle Lærerne paa det ældste Billede, kun med Undtagelse af Lektor Marthorst og Frue, 
er forsvundet i Løbet af de 25 Aar. 

* 
Roskilde Katedralskole er efterhaanden blevet en stor Skole. Der er for Øjeblikket 

425 Elever. 

* 
Svømning er et frivilligt Fag, der kun dyrkes udenfor Skoletiden. I det forløbne 

Aar har 95 Elever deltaget heri, og af disse har 33 taget Frisvømmerprøve af forskellig 
Grad. I frivillig Idræt udenfor Skoletiden har 85 Elever deltaget. En rød- og hvidmalet 
Prydaare er anskaffet til Indskrift af Sejrherrerne i Roning, og Skolen har i Aar faaet 
en ny Baad. .. 

Roskilde Katedralskoles Indbydelsesskrift har i Aar sin særlige Værdi ved at rumme 
baade Rektors smukke Afskedstale til Dr. Ingerslev og Dr. Ingerslevs Svartale. 

Med Tilladelse af Nationalmuseets l. Afd.s administrerende Leder, Dr. phil. Therkel 
Mathiasen, har Elever fra Gymnasiet i Sommer under Ledelse af Adjunkterne Niels 
Christiansen og Svend Johannsen udgravet en Kæmpehøj i Græse, og fandt derved et 
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Lærerkollegiet 19!2. 
Siddende fra venstre: Lektor D r. phil. Arhnung, Adjunkt fru Lund, Fru Morthorst, Rektor Lauritsen, Lektor 
Morthorst, Adjunkt Fru Smedegaard og Gymnastiklærer Løjtnant Jensen. Midterste Række fra venstre: cand. mag. 
Knud Jørgensen, cand. mag. Frk. Torm, Lektor Werner, Adjunkt Skov, Adjunkt Frk. Moes, Adjunkt Hellner, 
cand mag. Frk. Mørup.Petersen, Tegnelærer Arkitekt Møller, Adjunkt Fru Andersen og Adjunkt Johannsen. 
Bageste Række fra venstre: Lektor Jespersen, cand. mag. Epsteln, Adjunkt Christiansen, Adjunkt H. M. Sørensen, 

Lektor Sørensen, Adjunkt Kjær, Lektor Adler Lund, Lektor Lund og Mellemskolelærer Rasch Hansen. 

Gravkammer, der efter sin Beliggenhed i Højen viser, at der findes endnu et, som der 
nu foreligger Tilladelse til at udgrave næste Sommer. Fundene, der hidtil har bestaaet 
af Rav, Vaaben og Redskaber af forskellig Art, er Skolens Ejendom, imod at de gøres 
offentligt tilgængelige, hvorfor de som en Samling for sig vil faa Plads paa Roskilde 
Mus~:um. 

* 

Skolen forbereder Udgivelsen af en Sangbog, hvis første Del skulde rumme et Udvalg 
af almindelige Sange og Salmer, medens anden Del udelukkende skulde være Sange, 
skrevet til Byen eller Skolen. Rektor anmoder derfor vore Medlemmer om at maatte 
laane til fri Afbenyttelse Kantater, Festsange m. v., der kan formodes at være brugbare. 
Ligeledes spørger Rektor, om nogen skulde kunne oplyse, hvem der er Forfatter til 
Skolens Translokationssang: Hvor Issefjordens Bølger 

.. 
For flere Aar siden mistede Skolen sin botaniske Have af »fredningsmæssige« Grunde. 

Roskildebladene var der i Foraaret et lille Ordskifte om det betimelige heri, men saa 
gav Lektor Sørensen pludselig sin Mening Luft og det med Næb og Klør. Vi tillader 
os at aftrykke hans lille Perle af et Indlæg. Han lægger ikke Fingrene imellem, men det 
er der saa sandelig heller ingen Grund til: 
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>>Hvis min gamle Kollega, Lektor C. C. Christensen, kunde staa op af sin Grav og 
i Dag skue ud over det Stykke Jord, hvor han i næsten en Menneskealder, af Hensyn 
til sin Skoles Tarv og af sin store Kærlighed til alt skønt i Naturen, havde nedlagt et 
vældigt, skabende Arbejde, da vilde han forgræmmet skynde sig tilbage til sit Hvile
sted. Og jeg forstaar ham. J eg selv g a ar meget nødigt der forbi, og aldrig uden at det 
skærer mig i Hjertet. Den overmaade smukke og værdifulde lille Have, som C. C. Chri
stensens flittige og kærlige Hænder her havde skabt, var en virkelig Perle, som fortjente 
al den Ros, der i Aarenes Løb er blevet den til Del fra mangfoldige virkelige Naturelskere. 

Da Skolen i 1927 fornyede sit Lejemaal af Haven, blev den, ligesom mange Gange 
baade før og senere, tilbørligt beklippet, saa jeg forstaar ikke, hvorfor det i 1938 pludselig 
blev saa nødvendigt at barbere den. Det var iøvrigt den truende Fare herfor, der bevirkede, 
at Skolen stillede sig afventende med Hensyn til Lejemaalets Fornyelse. Og da det blev 
en Kendsgerning, at Havens Vækster skulde skæres ned til - som det hed - een Meter 
over Jorden, saa synes det mig i høj Grad forstaaeligt, at Skolen ikke mere var inter
esseret i en Have, hvor der ikke kunde dyrkes stort andre Planter, end hvad der kunde 
plukkes paa enhver Grøftekant. 

Naar Fredningsforeningens Formand, Kriminaldommer Aage Sachs mener, at Træerne 
i den botaniske Have var uden nogen større botanisk Værdi, skal jeg præsentere blot 
en ganske lille Buket af de Træer og Buske, som vilde blive ødelagt ved en saadan »Ned
skæring<<, og af hvilke mange var sjældne Arter, i høj Grad af Værdi for Undervisningen: 
Gingko, ægte Kastanie, sort Morbær, Træpæon, Benved, Tørstetræ, Platan, Kerria, Cydonia, 
Johannesbrødtræ, Blærebælg, Indigo, Bambus o. m. a. 

Og hvad endelig den nyskabte og af Hr. Sachs saa højt priste Udsigt angaar, saa 
forekommer det mig, at der ikke er opnaaet synderligt andet, end at man nu har faaet 
en storsiaaet Udsigt til Byens ikke særlig storsiaaede Gasværk. Det Resultat tror jeg ikke, 
at Byens Borgere er særlig glade for.cc 

Den lærde Kender af Roskildes Middelalderhistorie, Dr. phil. Lektor J. O. Arhnung, 
fyldte den 18. Marts i Aar 50 Aar. Det er vort Haab, at han snart maa kunne afslutte 
sit vældige Værk om Roskilde Domkapitels Historie, hvis l. Del var hans Doktordisputats. 
Før det er sket, er der nemlig ikke nogen Mulighed for at faa Dr. Arhnung til at begynde 
paa en anden stor Opgave, der hedder Roskilde Katedralskoles Historie. Men vi venter 
taalmodig, for Dr. Arhnung er Manden, der kan skrive den. 

løvrigt har Dr. Ahrnung igen i Aar modtaget Støtte fra »Kong Christian Xs Fondcc 
til Fuldendelse af sit store Værk, denne Gang 4000 Kroner, som Dr. Arhnung vil anvende 
til Lønning af Vikar Skoleaaret ud. Undervisningsministeriet har derefter meddelt ham 
Orlov for samme Tidsrum. 

Sagfører N. C. Nielsen, Roskilde, har i 40 Aar haft Børn i Skolen. Den yngste Svarre 
Nielsen har i Aar taget Realeksamen, og i 40 Aar har der til Stadighed gaaet enten en 
Søster eller Broder i Skolen. Den Rekord er der vist ingen, der kan slaa, selv om man 
hedder Varming, Thaistrup eller Felding. Sagfører N. C. Nielsen har haft 14 Børn, og af 
dem har han faaet de 12 optaget paa Katedralskolen. Det er virkelig imponerende . 

• 
Og til sidst skal vi som sædvanlig bringe Listen over Aarets Dimittender, der alle vil 

modtage »Roars Kilde<< og et Indbetalingskort, der kan benyttes. 'til Indsendelse af Kon
tingent, der indtil de fyldte 25 Aar kun andrager 2 Kroner om Aaret. Roskildenser-Sam
fundet glæder sig til mange nye Medlemmer. 
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Studentereksamen. 

Nysproglig Linje. 

Studenterne 1942. 

Karl E. Amdi, S. af Forretningsfører A., Haudrup, Inge Ammentorp, D. af Stabs
officiant A ., Roskilde, Bodil H. Andersen, D. af afd. Skovfoged A., Roskilde, Grethe K. 
Andersen, D. af Skibstømrer A., Korsør, Knud O. E. Bakman, S. af Direktør B., Roskilde, 
M. Elisabeth Cederskjold, D. af pens. Førstelærer C., Vindinge, Kirsten Felding, D. af 
Læge F., Borup, Inger la Cour Ha/ved, D. af Lærer H., Høje Taastrup, G. Birgit Hansen, 
D. af Gdr. H., Roskilde, Birte Monrad Hansen, D. af Redaktør H., Holbæk, Else Bjerg 
Hansen, D. af Grosserer H., Roskilde, Jørgen Jacobsen, S. af Arbmd. J., Roskilde, Gudrun 
Jakobsen, D. af Forretningsbestyrer J., Gadstrup, Cecilie M. Jensen, D. af Lærer J., Tøl
løse, Jens Jørgen Jensen, S. af Inkassator J., Roskilde, Ellen Jiirgensen, D. af Assistent, 
Fru J., Himmelev, Ove Bruun Jørgensen, S. af Stiftsfuldm. J., Roskilde, Johanne K a as 
Kristensen, D. af Maskinmester K., Roskilde, Bodil Nielsen-Skensved, D. af Propr. N.-S., 
Skensved, Eli Nøhr, D. af Lærer N., Tune, Lizzie Petersen, D. af Repræsentant P., Ros
kilde, Ellen M. Sørensen, D. af Politimester S., Roskilde, Ilsa G. Tuxen, D. af Læge T., 
Tune, Ernst Verwohlt, S. af Overbetjent V., Roskilde. 

Matm. naturv. Linje. 

Ib Steen Andersen, S. af afd. Manufakturhdl. A., Roskilde, Jens E. Arhnung, S. af 
Lektor, Dr. phil. A., Roskilde, Bent Chr. Bentsen, S. af Mejeribestyrer B., Kirke Hyllinge, 
Knud]. Brønnum-Hansen , S. af afd. Gdr. B.-H., Roskilde, Helge Frandsen, S. af Installa
tør F., Roskilde, Robert Steen Jensen, S. af afd. Dyrlæge J., Sengeløse, Vagn Jensen , S. af 
afd. Lærer J., Roskilde, Ole T. Johannessen, S. af Repræsentant J., Roskilde, Jørgen P. 
Jørgensen, S. af Overlærer J., Køge, Knud V. Larsen, S. af Kroforpagter L., Lindenborg, 
Grethe M. Kabbelgaard Mikkelsen, D. af Forvalter M., Roskilde, Hans H. Olsen, S. af 
Skotøjshandler 0., Roskilde, Kjeld Guldager Petersen, S. af Kontrollør P., København, 
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Jørgen Stig Sørensen, S. af cand. pharm . S., Roskilde, Niels Krislian Schwartz Sørensen, 
S. af Møller S., Kirke Hyllinge. 

Rea leksamen. 

Real A. 

Inge Højvang Christoffersen, D. af Gdr. C., Hejnede, Aase Felding, D. af Læge F., 
Borup, Frits Jensen, S. af afd. Overgartner J., Roskilde, Kjeld T. Jensen, S. af Mølle
forpagter J., Haudrup, Knud A. Jensen, S. af Rutebilejer J., Skibby, Sigrid Jensen, D. af 
Ekspedient J., Kværkeby, Johannes Bitsch Larsen, S. af afd. Præst L., Roskilde, Alice 
Lodal, D. af Fru L., Gadstrup, Dora Lænkholm, D. af Dyrlæge L., Kirke Hyllinge, Gudny 
Mosbæk, D. af Hønseriejer M., Saaby, Lilli Myss-Hansen, D. af Grosserer M.-H., Roskilde, 
Ebbe Volmer Nielsen, S. af Grosserer N., Roskilde, Egil Pape Nielsen, S. af Uddeler N., 
Solrød, Jørgen S v arre Nielsen, S. af Sagfører N., Roskilde, Tove A. Oh ms, D. af Brønd
mester 0., Marbjerg, Anne-Lise Olsen, D. af Gdr. 0., Lejre, Bodil Steen Pedersen, D. af 
Gdr. P., Ørsted, Aase Muller Rosbjerg, D. af Politibetjent R., Himmelev, Jørgen Sigfredsen, 
S. af Skovfoged S., Hvalsø. 

Real B. 

Bertel H. Andersen, S. af afd. Skovfoged A., Roskilde, Ethel R. P. Bech, D. af Inspektør 
B., Roskilde, Axel Bitsch-Christensen, S. af Lærer B.-C., Hedehusene, Verner B. Cramer, 
S. af Købmand C., Roskilde, Else Danielsen, D. af Proprietær D., Gøderup, A. Charlotte 
Feilberg, D. af Museumsinspektør F., Roskilde, Palle Fog, S. af Konsulent F., Himmelev, 
Bodil Hansen, D. af Gaardejer H., Himmelev, Meta Harriet Hansen, D. af Gaardejer H., 
Viby, Jørgen Asger Jensen, S. af Købmand J., Ny Fløng, Anne Marie Johansen, D. af 
Købmand J., Roskilde, Britha Jørgensen, D. af Restauratør J., Roskilde, Erling Kliiwer, 
S. af Fængselsinspektør K., Vridsløse, Erik Knudsen, S. af Proprietær K., Marbjerg, 
Inge Kristensen, D. af Overdyrlæge K., Roskilde, Ebba R. J. Larsen , D. af Restauratør L., 
Roskilde, Aage Lassen, S. af Læge L., Herringløse, Jytte F. Nielsen, D. af Garvermester 
N., Roskilde, Ole M. Spangsberg, S. af Fabrikinspektør S., Roskilde. 

Ellen Jiirgensen, III ns., blev tildelt Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigs Legat (100 Kr.), og 
Anne-Lise Olsen, R. a., fik Roskildenser-Samfundets Legat (100 Kr.). 
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Aarefs jubilarer. 
Ved Re daktør, cand. mag. Povl Engelstoft. 

50-Aars jubilarer. 

Studenterne fra 1892. 

Brun, Constantin, Forpagter, cand. jur., Skullerupgaard pr. Herlufmagle. 
Ga lskjøt, ]., Overretssagfører, Brogade 11-13, Køge. 
Hansen, H., Sognepræst, Stege. 
Holmb lad, V., Kontorchef i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, Amalievej 

14, v. 
]antzen, C. F., Ingeniør, Prinsesse Alexandrines Alle 15, Charl. 
Jensen, ]. C., Realskolebestyrer i Fjerritslev, død 25. April 1910. 
Kalkar, Kr., Pastor emer., Køgevej 3, Næstved. 
Kragh, E., Sognepræst, Skelskør. 
Kramer-Petersen, H. M., Læge, N. W. Gadesvej 12, Aarhus. 
Mathiesen, F. C., Ingeniør, Strandhøjvej 4, Charl. 
Ma tthison-Hansen, J., Lærer, Sortedamsgade 21, N. 
Mo ltke-Hvidtfeldt, A., Greve, Ritmester, Misserod ved Hoor, Sverige. 
Petersen , P. Mayntz, fhv. Direktør for Statsprøveanstaltcn, Rakelsvej 6, Heil. 
Smith, O. A., Lektor ved Birkerød Statsskole, dod 16. Februar 1942 i Hillerød. 

Realisterne fra 1892. 

Andersen, A. P., Sagfører i København, død 13. Maj 1929 paa Frederiksberg. 
Hellesen, E. C., Grosserer, død 15. Maj 1933 i København. 
Larsen, ]., Gaardejer, Allerup pr. Højby, Fyn. 
Ma thiasen, ]. L., Manufakturlærling, død 28. September 1894 i Roskilde. 
Olsen, O. L., Grosserer, Breidablik, Lyngbyvej 385, Gentofte. 
Petersen, K. M., Grosserer, Prinsessegade 63, K. 
Rogers, A. R., fhv. Postmester, Overbyes Alle 22, Valby. 
Sørensen, L. C., Løjtnant, Fuldmægtig i Creditreformforeningen for Danmark, død 9. 

Marts 1939 i København. 
Valentiner, ]. E., Forpagter, Vasebækgaard pr. Køge. 

4 . Klasses Hovedeksamen 1892. 

Barner, C. O. F., Forpagter, død 23. December 1923 i Farum. 
Mess, 0 ., cand. pharm., Næsbyholmvej 12, Brh. 
Selchau-Hansen, A . Overmontør hos F. L. Smidth & Co., død 16. Juni 1914 i Rusland. 

40-Aars jubilarer. 

Studenterne fra 1902. 

Aaskow, H. P. (Navneforandring fra Villadsen), Læge, død 24. December 1920 i Kbh. 
Andersen, N. C., Læge, død 4. Juli 1931 paa Frederiksberg. 
Frederiksen , Ove K., Overretssagfører , Holmens Kanal 5, K. 
Poulsen, V . B. W., Ingeniør, Chesapeake and Ohio Railway, Richmond, Va., U. S. A. 
Toft, H. R., Kancell isekretær ved det danske Gesandtskab i Madrid, død 31. Marts 1922. 
Voss, A., Sygehuslæge, Nibe. 
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Realisterne fra 1902. 

Augsburg. ]., Apoteker, Domapoteket, Roskilde. 
Balslev, Henrik, Tandlæge, Nørrebrogade 8, N. 
Christophersen, V. C., Overassistent hos Burmeister & Wain, Ved Amagerport 9, S. 

Realisterne fra 1902. 
Siddende fra venstre: P. Nielsen, Funch.Rasmussen, Schou, N. Nielsen. Staaende fra venstre: Christophersen, 

Erbe, Enevoldsen, Tange, Kristensen, Augsburg og Balslev. 

Enevoldsen, Valdemar, cand. pharm., Afdelingsleder i Medicinalco, død 17. Maj 1926 
Roskilde. 

Erbe, Victor, Sparekassedirektør, Stændertorvet, Roskilde. 
Punch-Rasmussen, E. R., Maskinist, død 21. Februar 1909 ved Niagara . 
Kristensen, Villiam, Tømrermester, Dronning Margrethesvej 22, Roskilde. 
Nielsen, N. O. S., Manufakturhandler i Frederikssund, død 21. April 1942. 
Nielsen, P. C., Postkontrollør, Frederiksberg Alle 11, V. 
Schou, H. ]., Overlæge ved Nerve-Sindssygeanstalten Filadelfia, Dianalund. 
Tange, Poul, Bankbogholder i Roskilde, død 16. April 1924. 

25-Aars jubilarer. 

S+udenferne fra 1917. (Nysproglige). 

Bruun-Rasmussen, Knud, Forfatter, Ved Stadsgraven l, S. 
Hancke, Frantz, Læge, Taastrup. 
Hansen, Sigrid, gift med Kaptajn Tonnesen, 1411, 17. Avenue, San Francisco. 
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Ingerslev, Børge, Tandlæge, Kalundborg. 
lngerslev, Gunnar, Læge, Gørlev. 
Jørgensen, Astrid, Bankassistent, død 5. Juni 1922 i København. 
Kiellerup, Børge, stud. med ., død 17. September 1919 paa St. Jørgensbjerg. 
Mikkelsen , Agnes, Assistent i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, Kleins-

gade l, V. 
Rasmussen, Halfdan, nu: Eggers, Tandlæge, Smedelundsgade 18, Holbæk. 
Smith , Karen Margrethe Lunding, Tandlæge, Ved Banen 7, Gentofte . 
Tønnesen, Hans , Overkirurg, Dr. med., Amtssygehuset, Næstved. 
Varm ing. Doris, Museumsassistent, Gl. Torv 18, K. 

(Matematikere). 

Agertoft, Kai , Arkitekt, Tornestykket 7, Vanløse. 
Andersen , Viggo, Ingeniør , Montreal. 
Berthe/sen, Ove Henry, Afdelingslæge, Aandssvageanstalten, Brejning pr. Børkop. 
Christensen, Christen P., Redaktør af >>Folket«, Randers. 
Gade, Dagmar, Trafikassistent, Nøjsomhedsvej 18, Ø. 
Hansen , Clara Fritze Hjort, cand. polyt. fhv. Assistent ved Universitetets biokemiske Insti-

tut, Johan Ekmans Alle 8, Kastrup. 
Hansen , Kristian Martin Konrad, Sagfører, Købmagergade 4, Næstved. 
Kragh , Poul, Inspektør ved Gigtsanatoriet, Skelskør . 
Petersen , Helge , Kommuneingeniør, Glostrup. 
Rasmussen, Anker Mø/kjær , Bogholder ved Automobilfirmaet Heiber, Ringsted 
Sahl , Jens Kristian, Ingeniør, død 13. April 1925 i København . 
Thiesen , Ejnar, Læge i Roskilde, død 17. Oktober 1935. 
T ortzen , Christian Georg, Redaktør af >>Frederiksborg Amtstidende«, Hillerød. 
Wieck, Elisabeth , gift med Bibliotekar Huus , Centralbiblioteket, Randers. 

Realisterne fra 1917. 

Barnung, Tove , exam . pharm ., gift med cand. pharm. O . Høeg-Larsen, Rygaardsalle 78 , 
Hellerup . 

Christensen , Margrethe, gift med Bygmester A . v. der Recke, Bernstorffsvej 228, Charl. 
Galschiøt, Gerda Løppenthin , Kontorist ved D . S. B., Skovbovængets Alle l, Roskilde . 
Hansen , Albert, Dr. phil., Laboratorieforstander paa Seruminstitutet, Finlandsgade 19, S. 
Holm , Asta , gift med Grosserer Garner, Kirkevej 15, Taastrup . 
Johansen, Ellen Johanne Marie, gift med Gaardejer A. Rump, Bukkerup Møllegaard pr. 

Tølløse. 
Mogensen , Johann es V . Posselt, Gartner, Vinding Planteskole, Vejle . 
Olivarius, Carl Joh . Ole Villiam, Forretningsmand, Santa Barbara, Syd-Californien . 
Varming, Elise, gift med Læge Paludan, Nytorv 13, Aalborg. 
Weibel, Ingeborg, Musiklærerinde, Domkirkepladsen 2, Roskilde . 
Winther , Niels , Automobiludlejer, Falkoneralle 43, F. 
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fra firsernes Roskilde. 

Heises Timer var en Fest, selv den 
sløveste Elev rnaatte rives med, naar den 
iltre Overlærer gjorde Rede for sin Opfat
telse af visse Sider af Historien, det gjaldt 
særlig Danmarkshistorien. Overlærer Heise 
vilde have os bort fra det traditionelle Syn 
paa forskellige historiske Personer og Be
givenheder, saaledes som det blev fremstil
let i de historiske Lærebøger, som var de 
obligatoriske, Blochs og Thriges. 

Det forekorn med Rette Heise aldeles 
urimeligt, at Eleverne skulde kende Perser
krigene og den peloponesiske Krig ud og 
ind, medens man gik let hen over den 
nyere Tids Historie. Men det hang sarn
med med den Opfattelse, man havde i de 
Tider, at den klassiske Oldtid var det sande 
Dannelsesgrundlag; ret betegnende i saa 
Henseende var det, at vi havde otte Timer 

Overlærer Heise. Latin og seks Timer Græsk om Ugen, me-
dens der kun blev ofret to ugentlige Timer 

paa Modersrnaalet. Af disse to Timer anvendtes den ene til Gennemgang af Ugens 
Stil og den anden til Overhøring i Literaturhistorien. Hvad de levende Sprog angik, 
blev der ofret tre Timer paa Fransk og to Timer paa Tysk eller Engelsk; Elevernes For
ældre eller Værger bestemte, i hvilket af disse tvende Sprog der skulde undervises. Medens 
som sagt Eleverne skulde kunne opremse ethvert Slag i de gamle Grækere og Romeres 
Krige, krævedes der absolut ingen Kendskab til Danmarks Riges Grundlov, hvis Eksistens 
Lærebøgerne nævnede en passant, medens Krigene i 48 og 64 kun fik en ganske flygtig 
Omtale. Naar vi trods alt korn særligt godt ind i den nyere og nyeste Historie, laa 
det i, at Heises Undervisning var mere baseret paa frie Foredrag end paa slavisk Udenads
terpen af Haandbøgerne. Disse Heises frie Foredrag var af et Liv og en Anskuelighed, 
som maatte give Eleverne Interesse for Historien; dertil korn Overlærerens Oppositions
lyst overfor gamle støvede Doktriner, hvoraf der vrimlede i Historiebøgerne. Ganske særligt 
irriteret kunde Heise blive, naar Bloch og Thrige vilde klare Skildringen af en historisk 
Person ved at tillægge vedkommende et Epitheton ornans, saasorn »den ædle«, et Til
lægsord, der for Eksempel anvendtes ved Omtalen af Gustav Adolf og Robert Peel. Heise 
forklarede os, at Lutheranerne rnaaske fandt den svenske Konge ædel, men Katolikkerne 
fandt det >>saa gu« ikke, paa samme Maade som Torierne rnaaske kunde gaa med til at 
tillægge Peel Egenskaben ædel, medens Whiggerne næppe gjorde det. Heise, der ikke 
kunde lide affekterte Omskrivninger, men hyldede Voltaires Princip, at man skulde kalde 
en Kat for en Kat og Herr Duval for en Slyngel, kunde ryge i Flint, naar en Elev, halvt 
paa Dril, under Overhøringen plaprede løs om, at >>Dronning Margrethe udaandede Aar 
1412«, saa brolede Heise af sine Lungers fulde Kraft : >>Hun døde«. Overdrivelser var 
Heise ligesaa meget imod som Affektation, han citerede Forbindelse dermed Talleyrand, 
der engang havde sagt, at en Overdrivelse er ikke nogen Forklaring. Ikke desto mindre 
kunde Heise gøre sig skyldig i de mest fantastiske Overdrivelser, navnlig naar han blev 
hidsig, hvad han meget let blev, jeg husker saaledes, at han engang under Eksaminationen 
sagde om en af Eleverne: >>Der er ingen Tvivl om, at N . N . for hver Dag, der gaar, 
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bliver mere og mere uvidende.« Det skal dog her siges, at naar Heise advarede imod og 
spottede Overdrivelser, saa var det, naar han stod overfor Mangel paa Evne til at give 
Udtryk for en Tanke eller Handling, Klarhed var nemlig Heises Kæphest, og Overdrivelser 
betegnede for ham Mangel paa Klarhed, med Overdrivelser hyllede man sig ind i Taager, 
eller ogsaa vilde man ved Hjælp deraf gøre sig Sagen lettere, og taaget Tale og aandelig 
Dovenskab var i lige Grad H eis e imod. J eg tror, at adskillige af H e ises Elever lærte det, 
som saa mange professionelle Talere aldrig kan lære, at tale consist og klart og ikke 
at glemme eller overspringe Eftersætningen. >>Nunte det Ævl, nunte det Ævl,« plejede han 
at sige, naar hans galliske Aand generedes af T aagetal e. 

Heise førte i Timerne en ligefrem Kamp mod gamle, efter hans Mening forkerte, 
Overleveringer, og han var ikke bange for at vække Forargelse med sine Meninger, 
som han ikke indsukrede, saaledes som det gøres ved Piller, for at faa dem til at glide 
ned. Nej, Heise gik stik imod det, som ansaas for god Latin paa Bjerget. Man hyldede i 
Firserne den nationalliberale Grundsætning, Danmark til Eideren, Helstatsmændene følte 
man megen Uvilje imod, de blev skældt ud for at være Slesvigholstenere, de, der vilde 
have en Deling af Sønderjylland, ansaas for lunkne eller ligegyldige. Heise indtog det 
Stade, som Digteren Goldschmidt hævdede saa stærkt ved det store Møde paa Skamlings
banken i 1843; Goldschmidts ganske korte, men desto virkningsfuldere T al e kunde Heise 
udenad, og vi andre lærte den udenad ved at høre ham gengive den: 

>>]eg er en Jøde, hvad vil jeg imellem Jer, har jeg Lov til at være imellem Jer? Jo, 
jeg har Lov til det, for paa Dansk har min Aand indsuget det, den ved, min Moder talte 
Dansk til mig, naar jeg er glad, ler jeg paa Dansk, og naar jeg er bedrøvet, græder min 
Sjæl paa Dansk, derfor har jeg Lov til at være imellem J er.« 

Ogsaa Begivenhederne i »det mærkværdige Aar 1848«, som Heise yndede at kalde 
det, med Henblik paa Hostrups Vaudeville, som Medlemmer af hans Kreds, der var ivrige 
Dilettantskuespillere, opførte paa Hotel Prinsen i Efteraaret 1888, saa han anderledes paa 
end de fleste i Datiden, selv om han naturligvis samstemmede med de sidste Linier i 
Vaudevillens Slutningssang: »Skaal for Anno 48, det var et godt og mærkværdigt Aar.« 
Heise var nemlig ikke tilbøjelig til at anse det, der skete i Martsdagene, udelukkende 
som et Oprør, ligesaa lidt som han betragtede Slesvigholstenerne ene og alene som For
rædere. Denne Betragtningsmaade kaldte han for et Udslag af Chauvinisme eller uægte 
Patriotisme, for Heises Grundsætning var den, at Patriotismen er en farlig Ledsager for 
Historikeren. Heise kunde da heller ikke samstemme med Grundtvigs den Gang endnu 
aln:\indelig bekendte Ord om, at »Vorherre kan ikke undvære det lille Danmark,« og 
at der skulde ti Tyskere til for at slaa en Dansker. Heise krævede, at man skulde forstaa 
Rejsningen i 1848, der efter hans Mening var fremkaldt af Frihedsrørelserne og Frederik 
den Syvendes Løfte om at give Danmark en fri Forfatning; den tyske Del af Befolk
ningen var efter Heises Mening klar over, at under en fri Forfatning vilde Sydslesvig og 
Holsten blive regeret af »den sjællandske Bonde«, og man foretrak den »purpurklædte« 
for den »kofteklædte<< Absolutisme. Dette forhindrede selvfølgelig ikke, at Heise var en 
glødende Patriot, og det sønderjydske Spørgsmaal var maaske det Emne, der interesserede 
ham mest, næst efter hans Speciale, Reformationstiden i Danmark, en Periode han var 
mere inde i end nogen anden Historiker. 

J eg tør nok sige, at Heise overførte sin Interesse for det sønderjydske Spørgsmaal til 
alle os, der havde den Lykke at være hans Elever, for hans Fremstilling heraf var saa 
fængslende, saa inciterende, at enhver maatte rives med. Var der en enkelt Eksaminand, 
som røbede blot den ringeste Usikkerhed, fik Overlæreren et af sine i Skolen og i hele 
Byen kendte Raserianfald, hans Øjne skød Lyn, hans Hænder knyttedes, han foer ned 
fra Kathederet og henimod Synderen og brølede af sine Lungers fulde Kraft: »Og det 
Spørgsmaal kender han ikke ud og ind, det Spørgsmaal, som har kostet Strømme af 
Blod, og som saa gu ogsaa kan komme til at koste hans.« Naar Heise kaldte os han, 
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ligesom Frederik den Sjette sagde det til sine Undersaatter, laa det i, at Rektor Krarup 
havde truffet den Bestemmelse, at naar Eleverne kom ind i femte Klasse, skulde Lærerne 
høre op med at sige du til dem; Hensigten dermed var den, at vi skulde vænne os til at 
blive voksne. Men Heise vilde ikke sige De til os, og for at komme ud over dette Dilemma 
titulerede han os han. 

Heller ikke det dengang almindelige Syn paa Frederik den Syvende delte Heise; Kong 
Frederik stod for den daværende Generation som en Halvgud, og som saadan kunde 
Ileise ikke se ham, han kunde endda være temmelig streng i sin Dom over den afdøde 
Konge. Han nævnede i denne Forbindelse Ting, som dengang ikke var kendt udenfor 
Historikernes snævrere Kreds, saaledes at Frederik den Sjette var omgaaedes med Tanken 
om paa en eller anden Maade at faa den præsumptive Arving til Monarkiet udelukket 
fra Tronfølgen; ligeledes nævnede Heise den Frygt, som selv de mest konservative 
eller reaktionære gamle Statsmænd nærede overfor den Eventualitet at se den uberegnelige 
og lunefulde Prins som enevældig Konge. Den uretfærdige Dom over Christian den 
Ottende, en Dom, som har været saa sejglivet, at den har holdt sig til helt ned i vor 
Tid, kunde Heise paa ingen Maade underskrive. Denne Afvigelse fra den gængse Op
fattelse kom blandt andet frem, engang da Heise talte om, at >>de saakaldte gode, gamle 
Dage<< ikke hørte op i 1848 men i 1839, da Frederik den Sjette døde, eller som da Heise 
fortalte, hvorledes han i sine Drengeaar havde set Christian den Ottende køre hen at aabne 
Højesteret. 

Foruden Frederik ,den Syvende var der en anden dansk historisk Personlighed, paa 
hvilken Heise saa med andre Øjne, end det var almindeligt dengang, det var Christian 
den Anden. I Firserne saa man kun Tyrannen, »den onde<<, i denne Konge, for hvem 
Heise nærede megen Sympati. Heises Doktordisputats handlede om Christian 
den Anden, der, som en samtidig Historiker udtrykte sig, fik en ordentlig 
Storvask ved den Lejlighed. Disputatsen hed >)Christian den Anden i Norge og hans 
Fængsling<< og handlede ikke saa meget om de Begivenheder, der knyttede sig til den 
ulykkelige Konges Afsættelse, som om Mennesket Christian den Anden. Heise var nemlig 
Personalhistoriker om en Hals, og Personen Christian den Anden havde fængslet ham, 
fra han var Dreng. I Disputatsen søger Heise at forklare, hvorfor Christian den Anden 
handlede, som han gjorde, og ikke anderledes, navnlig fremkom Forfatteren med en 
Apologi for det stockholmske Blodbad, som efter hans Mening ikke burde opfattes som 
et Bevis paa Grusomhed hos de tre nordiske Rigers Konge, men som Udslag af en politisk 
Nødvendighed. Løftebruddet overfor Christian den Anden, hans Fængsling og den 
haarde Behandling i Fængslet fordømte Heise i de skarpeste Udtryk, og han var ikke 
langt fra at se en Martyr i den afsatte Konge. Heise havde, i denne og i mange andre 
Henseender, et skarpt Øje for, hvor ofte Historieskrivningen er tendenciøs, og han pegede 
paa, at det altid havde været Christian den Andens Fjender, der opnoterede hans Ger
ninger, og at vi Danske havde den daarlige Vane at betragte Kongen gennem svenske 
Briller. Heise stod iøvrigt ikke ganske ene i sin Værdsættelse af Christian den Anden, Allen 
havde tidligere siaaet et Slag for denne Konge. Allen blev af Heise betragtet som Læreren 
og Mesteren, noget der kunde se ud som en Mangel paa Konsekvens, for Heise fordømte 
ellers det nationalliberale, dengang herskende Syn paa Danmarkshistorien, dette gjaldt 
særlig Opfattelsen af Spørgsmaalet Hertugdømmerne. Det nationalliberale Regeringssystem 
var ogsaa Genstand for en haard Kritik fra Heises Side, og han lagde ikke Skjul paa, 
at efter hans Mening havde det nationalliberale Parti og de fra samme udgaaede 
Ministre været en Svøbe for Danmark, og han nærede den Overbevisning, at havde de 
faaet Lov til at regere videre, var der ikke blevet saa meget som Amager tilbage af hele 
Monarkiet. Alt dette kom tydeligt frem, naar Heise gennemgik den Lektie, som skulde 
læres til næste Time. Af gode Grunde kunde Heise ikke i selve Timerne komme ind paa 
en nærmere Omtale af Christian den Niende, men i private Samtaler, der kunde være 
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i høj Grad inciterende, fordømte Heise det Had og den Forfølgelse, Kongen havde været 
Genstand for fra det nationalliberale Partis Side, og han hævdede bestemt, at den Uvilje, 
so.m den største Del af det danske Folk nærede overfor Christian den Niende i de første 
Aar af hans Regering, en Uvilje, som endnu langtfra havde lagt sig i Firserne, var 
at føre tilbage til Rænker og Bagtalelse fra Nationalliberalismens Føreres Side: Frederik 
den Syvende skulde hæves over Skyerne, og den Glorie, der hvilede over den afdøde 
Konges Hoved, vilde straale klarere, naar man sørgede for at fremstille Christian den 
Niende i et mindre flatterende Lys. Alle vidste, at Christian den Niende var Helstatsmand, 
og da Frederik den Syvende var Eiderdansk til Fingerspidserne og desuden ikke kunde 
fordrage sin Efterfølger, var det overmaade nemt for de Nationalliberale at sætte ondt 
for Christian den Niende hos det danske Folk, der elskede Frederik den Syvende. 

Der var en anden konventionel historisk Opfattelse, som Heise drog til Felts imod, 
og det var Legenden om den tyske ''Frihedskamp« mod Napoleon. Heise nærede den 
Anskuelse, at Napoleon repræsenterede Friheden, medens de ca. 1800 tyske regerende 
Smaafyrster for største Delen havde været en Række Tyranner; »Frihedskrigen« var følgelig 
efter Heises Mening en Kamp for at vende tilbage til Tyranniet. Som altid, naar der var 
et Emne, der optog ham, kunde Heise glemme alt andet for at udbrede sig om dette 
Emne, han glemte at eksaminere, og han glemte, at Klokken ringede, og at Timen var 
tilende. Dette gjaldt særlig, naar Heise skulde til at fortælle om, hvorledes den saakaldte 
Frihedskamp hjalp de gamle Tyranner til Magten igen, og dirrende af Harme fortalte han 
om, hvorledes de gamle Undertrykkelser paany tog Fart. Særlig Reaktionen efter 1848 
omtalte Heise med hidsige Angreb paa Magthaverne, hvoraf adskillige endnu levede i 
Firserne. ljans Harme samlede sig om Hohenzollerne, som efter hans Mening stod 
bagved Forfølgelserne af anderledestænkende, blandt andet Studenterne. Heise brugte 
ved en saadan Lejlighed de mest uparlamentariske Udtryk, ja de groveste Skældsord; der 
skulde nu ikke saa meget til for at faa Heise til at bruge stærke Udtryk, naar han blev 
vred, og naar han blev vred, rasede han; jeg mindes saaledes engang, at han fra Kathederet 
raabte ned til Klassen: »l Skurke!« Engang da han fortalte om de Lidelser, en af hans 
Yndlingsforfattere, Fritz Reuter, maatte udstaa, medens han sad i Fængsel, raabte Heise, 
under Omtalen af Reuters Forfølgere saa højt, at man kunde høre det over hele Skolen: 
»Det Rak, det Rak, det Rak·.« 

Der var ogsaa en anden Ting, som kunde bringe Heise i Harnisk, det var Ludvig 
den Sekstendes Flugt til Varennes; det var i det sidste Skoleaar, i sjette Klasse, som det 
hed dengang, at Heise gav en Skildring af Flugten, og Skildringen greb mig saa stærkt, 
at jeg hviskede til min Sidemand: »Det var en flov Historie .« Heise kunde blive meget 
vred, naar nogen talte under hans Gennemgang af Historien, men han indskrænkede sig 
til at spørge mig, hvad jeg havde sagt; jeg gentog det, og det faldt aabenbart i god Jord, for 
Heise udbrød: »Ja, det var en flov Historie, og den Dag fældede Ludvig den Sekstende 
Monarkiets Dødsdom.« 

Sidste Gang, jeg havde den Glæde at være sammen .med Heise, var i 1892, to Aar 
efter at jeg var blevet Student, da Overlæreren lige havde faaet sin Udnævnelse til Rektor 
i Viborg. Det var ved en Middag nede i Roskilde hos Mathiesens. Generalen holdt en 
Tale for at lykønske sin Gæst til Forfremmelsen, den nybagte Rektor svarede med en 
i oratorisk Henseende straalende Tale, hvori han hyldede den tapre Officer fra 1848 og 
1864. Heise gav sig ellers ikke af med at være Lejlighedstaler, jeg mindes aldrig at have 
hørt ham holde T al e ved Skoleballerne eller Skovturene. Som Foredragsholder traadte Heise 
offentlig frem, da han i Vinteren 1889 deltog i en Serie Foredrag, som Pastor Meyling ved 
Frue Kirke havde arrangeret. Foredraget blev holdt i Kathedralskolens Solennitetssal og 
hed: »Dansk og Tysk i dette Aarhundrede« og bestod i en krystalklar Fremstilling af det 
sønderjydske Spørgsmaal. Overlærer Heise var, med sine gode og mindre gode Sider, et af 
de interessanteste Mennesker, jeg har kendt. F. Ahlefeldt Laurvig. 
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lidt om "Hroar", "Skræp", "Pallas" og 

"Peblingen". 

Næppe mange andre end Studenteraargangene 20 og 21 ved, at Skolen har huset en 
Klub udover »Hroar«. Den anden Klub hed »Skræp«, og den blev stiftet i 1917. Den 
kunde saaledes i Aar have fejret 25 Aars Jubilæum, - hvis den ikke efter eet Aars Virken 
var afgaaet ved en blid og stille Død. Det var I G . og Realklassen , som stiftede »Skræp<< , 
deriøvrigt var en temmelig nøjagtig Kopi af >>Hroar« med Lørdagsmøder og Klubblad (som 
ogsaa hed ,)Skræp«) . Bladet var ingenlunde tosset. (Findes Aargangen i »Hroar<<s Arkiv?) 
De bedste Bidrag skyldtes Thomas Mollerup (St. 20), som nu er Sognepræst i Haslev. 
Dengang var han en stor Lyriker. 

Klubsæsonen sluttedes med et Sold paa Lovsangssalen . For at give Soldet en særlig 
festlig Karakter havde man engageret en lokal Tryllekunstner, som med Rette ikke gjorde 
Lykke . Det gjorde derimod den geniale Ide for Soldaftenen at udvide Medlemsskabet til 
4. Mellems kvindelige Elever. Det Aar gik der en Masse søde Pigebørn i 4. Mellem. 

I 1918 rykkede >>Skræp«s Medlemmer op i »Hroar« . Martin Nielsen har i Fjor for
talt, hvorledes Livet i »Hroar« formede sig i Aarene 1913 og 1914. Formerne havde ikke 
ændret sig i Aarene 1918 og 1919. 1918 kom Rektor Boetius til Roskilde. Rektor Boetius, 
som ikke var klar over, at Klublokalet (Klasseværelset Nr. 13 foran Fysikklassen i den 
nu nedrevne »nye Bygning«) Lørdag Aften var tabu for Lærerne, indfandt sig første 
Mødeaften i »Hroar« til stor Bestyrtelse for Medlemmerne. Formanden, Gabriel Pedersen 
den Yngre, klarede dog med Aandsnærværelse Situationen. Han ringede med Klokken 
og suspenderede Mødet, og medens Medlemmerne holdt Frikvarter i Skolegaarden, for
klarede han taktfuldt Rektor, at der var Hævd paa, at vi Lørdag Aften havde Nr. 13 
for os selv. Rektor var naturligvis i ikke mindre Grad Situationen voksen . Han bad Gabriel 
ringe ind, og efter at Medlemmerne paany havde indtaget deres Pladser, meddelte han 
os, at han var kommet for at hilse paa Klubbens Medlemmer og ønske dem god For
nøjelse . Efter at Rektor havde forladt Lokalet, blev Klubmødet genoptaget. Saaledes endte 
dette - sikkert utilsigtede - Attentat paa »Hroar«s Frihed. 

Martin Nielsen antydede i Fjor, at »Hroar« kun vil have virkelig Betydning og 
Værdi for Gymnasieklasserne, hvis Medlemmerne i »Hroar« er sig selv. Det bor siges 
rent ud. Saafremt Lærerne deltager i >>Hroar«s Møder , vil hverken Medlemmernes Bidrag 
til »Pallas« eller deres Deltagelse i Forhandlingerne være - som Martin Nielsen udtrykte 
det - uhæmmet af Skolens Autoritet. 

Det var nogle herlige Aar, vi havde i »Hroar«. I 1918 var ]uulsgaard (St. 19 - Lands
retssagfører i Næstved) Redaktør af »Pallas« med undertegnede som Redaktionssekretær . 
Det paahvilede Redaktionssekretæren at indføre de indkomne Bidrag i Bladet, men ]uuls
gaard skrev saa pænt, og saa delte vi Arbejdet. To Partier stredes om Magten det Aar. 
Det ene var ledet af Poul V. K. Madsen (St. 19 - Bankbogholder i Aalborg) og Ove 
Brødsgaard (St. 19 - Civilingeniør i København), det andet havde ikke andre Medlemmer 
end Kai Scheel Jensen (St. 19 - dod som L.R.S. i København 1935), ]uulsgaard og mig. 
Til et af de første Numre af »Pallas« havde Brødsgaard indleveret et skarpt Indlæg under 
Mærket Passepartout, men han havde været saa ufornuftig at skrive det pænt og sirligt 
paa Ark, der kun var beskrevet paa den ene Side. Da det var et meget langt Indlæg, 
som tilmed havde en skarp Brod mod vort Triumvirat, viste vi vor Ringeagt for Pro
duktet ved at indklæbe selve Manuskriptet i »Pallas«. Der blev stor Opstandelse over 
denne foragtelige Handlemaade. Lovene havde ikke forudset et saadant Tilfælde, men 
straffes maatte det , og ]uulsgaard blev idømt Maximurosbøden 2 Kr . for at have røbet 
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Forfatterens Anonymitet. J eg husker ikke, om han ogsaa blev frataget Hvervet som 
Redaktør. 

Soldet, der sluttede Sæsonen 1918-19, var det sidste, der blev fejret efter den gamle 
Tradition med Flæskesteg, stegt hos Pedellen, og Lagkage. Der blev holdt beaandede Taler 
og afsunget Sange, skrevet til Lejligheden. Hvis man efterser de gamle Soldregnskaber, vil 
man iøvrigt opdage, at Posten >>Diverse« dengang hed >>Den fattige Kone paa Torvet«. 

I 1919 havde jeg Fornøjelsen at redigere >>Pallas«. Blandt de flittigste Bidragydere 
var Agnete Bruun (St. 20), som leverede Forsidetegninger, og Mollerup, som skrev Vers . 
Mollerup havde i sjælden Grad Ordet i sin Magt. J eg mindes Rusgildet 1920, hvor han 
som Rus sprang op og takkede og talte de officielle T al e re sønder og sammen. 

Martin Nielsen har ikke omtalt, at der hvert Aar paa den sidste ordinære Klubaften 
blev valgt et Kildeudvalg, der skulde gennemgaa Aarets Pallider og udvælge de bedste 
Bidrag til Indlemmelse i >>Hroars Kilde«. Det var en stor og eftertragtet Ære at havne 
i >>Kilden<<. Her er en Opgave for vor kære Redaktør. Gennemgaa >>Hroars Kilde<< og 
lad os faa et Uddrag i Roskilder-Samfundets Aarsskrift. 

J eg bruger med Vilje ikke det officielle Navn >>Roars Kilde«, for jeg har altid ærgret 
mig over, at man har hugget det Navn fra >>Hroar«. 

Hvorfor kom Roskildenser-Samfundets Blad ikke til at hedde Roskildenser-Bladet? 
Det hænger saaledes sammen. I Sommeren 1921 planlagde Poul V. K. Madsen og jeg 
Udgivelsen af et Blad for gamle Roskildensere. Det ufødte Barn var allerede døbt >>Ros
kildenser-Bladet«. Vi henvendte os til Roskildenser-Samfundets Bestyrelse og tilbød den 
Plads i Bladet for Foreningsmeddelelser. Bestyrelsen fandt os imidlertid for grønne og 
afslog venligt Tilbudet. Men det gav Stødet til, at Roskildenser-Samfundet paa General
forsamlingen i September 1921 vedtog at forberede Udgivelsen af et Medlemsblad. 

Naar vi i 1921 turde tænke paa at udgive et Blad for gamle Roskildensere, var Aar
sagen den, at vi selv syntes, vi havde en Masse Erfaring paa Bladomraadet. I 1917 havde 
Kai Scheel Jensen, Juulsgaard, Poul V. K. Madsen og undertegnede paabegyndt Udgivelsen 
af Skolebladet >>Peblingen«. Poul Madsen trak sig hurtigt ud af Foretagendet, men vi 
andre havde megen Fornøjelse af >>Peblingen«. I Skoleaaret 1917-18 udkom det i 10 
Numre, og det var et glimrende Blad - annoncemæssigt set. I adskillige af Numrene 
optog Annoncestoffet Halvdelen af Pladsen. Og det var betalte Annoncer. Rektor Ber
telsen havde forbeholdt sig at censurere Bladet, som ikke maatte indeholde Angreb 
paa eller Latterliggørelse af Skolen, Lærerne, Eleverne eller det bestaaende Samfund. 
Alligevel lykkedes det undertiden at faa smaa Stikpiller puttet ind, navnlig i Rubrikken 
Spørgsmaal og Svar. J eg husker saaledes, at en Læser spurgte, hvornaar man skulde sige 
du, og hvornaar man skulde sige De. >>Peblingen« svarede, at Spørgsmaalet var meget 
vanskeligt at besvare, og at selv mange voksne tog Fejl. Det var møntet paa Adjunkt 
Krabbe, der lige var kommet til Skolen, og som til Gymnasieelevernes Forargelse sagde du 
til dem. Forhaabentlig er der endnu enkelte, der erindrer den storsiaaede fortsatte Roman 
>>Hvem lukkede Dværghønen ud?«, som desværre aldrig blev afsluttet. - Efter Sommer
ferien 1918 maatte Juulsgaard og Kai Scheel Jensen, der var kommet op i 3. G., paa 
Grund af deres forestaaende Studentereksamen opgive Forbindelsen med >>Peblingen«. Jeg 
paabegyndte alene Udgivelsen af >>Peblingen«s 2. Aargang, men efter at første Nummer 
var udsendt, blev det af Rektor betydet mig, at >>Peblingen« ikke maatte give Overskud. 
Saa maatte jeg standse Udgivelsen. Kravet om, at >>Peblingen<< ikke maatte give Over
skud, kunde ikke opfyldes. Dertil havde >>Peblingen« for mange Annoncer l 

Svend T. Bruun. 
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Jubilæumsmiddagen i Haandværkerforeningen den 28. Oktober 1941. 

Roskildenser-Samfundets Dagbog. 

jubilæumsdagen den 28. O kt. 1941. 
Fra Morgenstund til Morgenstund fejredes Roskildenser-Samfundets 25 Aars Jubilæum. 

Flaget gik tidligt til Tops paa Katedralskolen, Formanden, Kammerherre W. Oxholm, og 
Næstformanden, Lensgreve F. Ahlefeldt Laurvig, der jubilerede sammen med Foreningen, 
var tidligt Genstand for de første Gratulationer, og Bestyrelsen overrakte dem og den 
tredje 25-Aars Jubilar, ikke som Stifter, men som Bestyrelsesmedlem: Forfatteren Holger 
Rørdam, hver en Sølvtallerken med Inskription. Desværre kunde vor afholdte Næstfor
mand paa Grund af Sygdom ikke være til Stede ved Dagens Festligheder, men Jubilæums
glæden blev udløst og udøst overfor vor ikke mindre afholdte Formand. Endelig ned
lagdes om Formiddagen Kranse paa de Grave, hvor tre af Foreningens afdøde Foregangs
mænd hviler, Sagfører Knud ]ohannsen, Toldinspektør Frans Bang og Rektor Jakob 
Krarup. 

Eftermiddag og Aften samledes en stor Del af vore 800 Medlemmer til General
forsamling (se omstaaende Referat) og den egentlige Jubilæumsfest i København, i Haand
værkerforeningens smukke Lokaler, og sjældent er vel set en bedre Opfyldelse af For
eningens Formaalsparagraf: Kammeratskabets Trivsel og Fremme. 

Man havde gættet paa, at »kødløs Dag<< vilde være et Skræmsel, der holdt de 
med Lensgreve Ahlefeldt Laurvigs Gaasesteg forvænte Medlemmer borte fra Festen -
og selvfølgelig gættede man forkert. Der mødte over 300 Mennesker, et af de største 
Antal, Foreningens mange Middage endnu har samlet. >>Det maa alligevel være helt fest
ligt at være Vegetarianer,<< konstaterede en Deltager for første Gang under Indtagelsen 
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af sin delikate Fiskemad, og rent bortset fra, om Fisk hører med til Vegetarianerkost eller 
ej, var det i hvert Fald helt rigtigt med det festlige. »Spis mere Fisk«, anbefalede man 
hinanden, og saa fiskede man en Portion til. Den roskildensiske Skolestemning indfandt sig 
uanfægtet, - den synes ogsaa uafhængig af geografiske Forhold, og den gav sig samme 
Udslag som altid: øredøvende Hurra'er, di to Sang, officielle og private Skaaler, hvor 
gamle Aargange tømtes for evigunge Aargange, en utrættelig »Snakken Skole« og »kan 
du huske, da Poul faldt gennem Ruden midt under Skolekoncerten« - samt en utilbørlig 
Larm under de sidste Taler. Det var dejligt 1 

Men for at begynde ved Begyndelsen: Formanden , Kammerherre Oxholm, indledte 
med et Leve for Kongen, som Forsamlingen med Begejstring besvarede med 9-foldige 
Hurraraab og >>Kong Christian«, hvorpaa den gav Tilslutning til Afsendelse af et Tele
gram til Kongen . Senere indløb Kongens Svar, som paahørtes staaende: »Min hjerteligste 
Tak, Lykønskning og Genhilsen . Christian Rex<<. Det satte Stemningen yderligere i Vejret. 

Efter en Sang af Leo Heiberg kaldte Direktør Sprechler Aarets 50-Aars, 40-Aars og 
25-Aars Jubilarer frem, Aargang for Aargang, og de blev hyldet paa det bedste af 
Kammeraterne . Gode Sange flettedes ind mellem Talerne . Direktør Sprechler havde atter 
Ordet for at tale for det nye Æresmedlem, Overlæge Sjøberg, hvis Udnævnelse vakte megen 
Begejstring hos Festdeltagerne . Paa 50-Aars Studenterjubilarernes Vegne talte og takkede 
Translatør C. M. Feigh , København, og fremdrog gamle, muntre Roskildeminder. 

Rektor Lauritsen takkede Roskildenser-Samfundet for alt, hvad det gør for de smaa 
Kammerater paa Domkirkepladsen, og hyldede navnlig Formand og Næstformand. - Og 
saa bragte Rektor Dagens Overraskelse : Skolen vil gerne benytte Lejligheden til i det 
ydre at markere sin Tak. Vi har ladet smede en Mindering, der har faaet Form som det 
ældste Roskilde DomkirkesegL Ringens Plade har Skolens Emblem i Midten og Skolens 
Devise langs Randen . Den kan ikke kopieres eller fremstilles til Salg. Den tildeles af 
Skolen til dem, Skolen vil hædre, og kan kun bæres af Indehaveren. J eg vil bede to af 
Skolens gamle Drenge, W aldernar Oxholm og Frederik Ahlefeldt Laurvig om som de 
første at modtage Minderingen . (Stort Bifald) . 

Formanden takkede i hjertelige Ord. »Men naar jeg tænker tilbage paa de 25 Aar , 
synes jeg, jeg har gjort mig uhyre lidt fortjent til al denne Hyldest; jeg takker alle Kam
merater og Kammeratinder og Katedralskolen , Baggrunden for vor Forening. J eg har 
den Lykke i Aften at kunne henvende min Tak til to fremragende Repræsentanter for 
Skolen, Rektorerne Lauritsen og Boiitius.« Forsamlingen sluttede sig dertil i et kraftigt Leve 
for de to Rektorer. 

Lektor G. K . Brøndsted, Lyngby, (40-Aars Jubilar) præsenterede sig som Medlem af 
den sidste Aargang fra Drengeskolen Roskilde Katedralskole . Aaret efter kom Pigerne ind , 
»vi var de sidste Jomsborgere« . Alligevel vilde Lektoren »pænt<< motivere et Leve for 
Damerne, med den Tilføjelse , at han haabede at faa Drengeskolen tilbage 1 

Efter at man havde sunget Forfatteren Holger Rørdams fikse, »historiske<< Sang, tak
kede Hr . Rørdam >>vor Formand, Waldemar den Store« ved at udbringe et Leve for ham. 

Endnu flere Talere havde Ordet for at fremdrage Skoleminder, som kunde kalde 
Smilet frem hos alle Aargange : Arkivar ved Rigsarkivet, E. Marquard (50-Aars Jubilar) , 
Forfatteren Ebbe Kornerup (50-Aars Jubilar), Fabrikant Knud Michelsen, der udbragte 
et Leve for den fraværende Næstformand og fik fuld Tilslutning til at afsende en tele
grafisk Hilsen , Assurandør Kafekar og Byretsdommer Svend Lund-Andersen (25-Aars 
Jubilar) - hvilken sidste kaldte Rektor Lauritsen frem med et Leve for den danske 
Dommerstand og det danske Politi, der har svære Opgaver. Der var desuden Telegrammer 
i Mængde, bl. a. fra Herlovianersamfundet og Soransk Samfund : Kære fra tres. Moder So er 
og hendes Sønner hilser og hylder sine Brødre og Venner i Roars Kilde paa Jubilæums
dagen. Fred og Venskab i en glorrig Fremtid, selv Rovet af salig Dronning Margrethes Lev
ninger bør ikke skille os imellem . Vale . 
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En Sang, der mindedes >>Tiden før man saaede Dild i Badekarret« gav Stemningen den 
sidste Skrue opad. 

Omsider kunde man hæve Bordet og begive sig til Kaffen , hvorpaa alle kastede sig ud 
i Dansen med en Oplagthed, som var netop denne Forenings Jubilæumsdag værdig . Der 
var derfor kun Tid til en kort »Afbrydelse<< i Dansen - nemlig en fremragende Under
holdning af kgl. Operasangerinde Else Brems og Skuespillerinden Karin Nellemose. Bifald 
og fortsat Dans, meget skulde naas inden Kl. l, men man fik alligevel ikke overkommet 
det hele . . . · 

Efterskrift: Rektor Lauritsen foregik som sædvanlig Eleverne med et godt Eksempel 
ved at tage hjem med Avistoget. Ham fulgte Hundrede Svende og Piger. 

K. 

Generalforsamlingen 1941. 

Før Generalforsamlingen havde Fuldmægtig Martin Nielsen (St. 15) Ordet for at 
overrække Rektor et Maleri af Rektor, Dr. phil. Bertelsen til Ophængning paa Skolen . 
Martin Nielsen udtalte : 

»Paa denne Dag for 25 Aar siden var Rektor, Dr. Henrik Bertelsen Dirigent for 
Roskildenser-Samfundets stiftende Generalforsamling. Det er derfor en naturlig Ting, at 
gamle Elever og andre føler Trang til at hædre og hylde hans Minde ved at give Roskilde 
Katedralskole et Maleri af Rektor Bertelsen , saaledes som han saa ud, da han virkede 
som Rektor i Roskilde. Vi Studenter fra 1915 er Rektor Lauritsen taknemlige, fordi han 
i Fjor gav os den Opgave at fremskaffe et Maleri af Rektor Bertelsen til vor gamle Skole . 

Det har været os gamle Elever en stor Glæde at give Bidrag til dette Maleri som en 
ringe Tak for rige Skoleaar i Roskilde . 

Maleriet er udført af Maleren Preben Knuth, som er gammel Elev fra Roskilde. 
Det er efter min Mening blevet godt. Det giver en Karakteristik af Rektor Bertelsen , 
saaledes som han virkede i Roskilde i Aarene 1912-18. Rektor Bertelsens Datter, Fru 
Charlotte Lund, har godkendt Maleriet, som i et Par Uger har beroet i hendes Hjem.<< 

Efter at have takket Maleren, Bidragyderne, Lektor Werner , som havde været Komi
teens Kasserer, Roskildenser-Samfundet, som havde skænket den smukke Ramme, og 
Rektor ·Lauritsen, fordi Roskilde Katedralskole vilde hædre Rektor Bertelsens Minde 
ved at modtage Maleriet, sluttede Martin Nielsen med at udtale et Ære være Dr. Bertelsens 
Minde og afslørede derefter Maleriet. 

Rektor Lauritsen bragte en Tak fra Roskilde Katedralskole med en vis Vemod, 
fordi Rektor Bertelsen, om Skæbnen havde villet det, endnu kunde have været Rektor i 
Roskilde . Maleriet vilde altid minde om noget af det lyse, vi skylder Dr. Bertelsen. 
Rektor tænkte tilbage paa den unge, smukke, højtbegavede cand. mag., der tog Embeds
eksamen paa et Tidspunkt, hvor det saa mindst lige saa mørkt ud for cand. mag .'er 
som nu, men hvor der stod ham tre Veje aaben: l) som Bibliotekar paa Universitets
biblioteket, 2) som Videnskabsmand og 3) som Skolemand, der blev den Vej, han valgte , 
hvorfor alle vi, der kendte ham, er ham taknemlig. Hans seks Aar ved Roskilde Skole 
hører Historien til, og hans Billede har sin naturlige Plads her. Rektor takkede specielt 
Dr. Bertelsens Elever og til sidst Kunstneren, fordi det var lykkedes ham at give noget 
af det varmende Smil, noget af den kloge stærke Mands Træk. >>Mange kendte kun 
hans ydre , lidt kolde Facon, men vi kendte hans Smil, der hører hjemme her, hvor jeg ved , 
at han tilbragte seks lykkelige Aar. Skolen og Roskildenser-Samfundet vil pietetsfuldt 
værne hans Minde.<< 

For første Gang i 25 Aar afholdtes Generalforsamlingen ikke i Roskilde, men i 
Haandværkerforeningen København, hvortil Bestyrelsen havde valgt at henlægge 
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Jubilæumsfesten. Formanden bød velkommen til den festklædte Forsamling og udtalte, 
at vi savnede Skolens smukke Sal, men var glade ved, at Rektor var til Stede, saa vi 
kunde følge den gode Tradition at vælge ham til Dirigent, hvilket derefter skete med 
Akklamation. Rektor takkede for Valget og gav derefter Formanden Ordet for at aflægge 
Beretning. Formanden udtalte, at der ikke var meget at aflægge Beretning om, fordi 
>>Roars Kilde« tog ham Brødet ud af Munden. Deri kunde læses alt, hvad der var sket 
siden sidst: Generalforsamling, Københavnsaften og to Rusfester, foruden vore faste 
Gaver og Tilskud: de to Legater, Uddeling af Sølvbægre til flinke Gymnaster og Tilskud 
til Skolens Forlystelseskasse. Vi var efterhaanden groet fast i en Tradition, der maaske 
kunde synes uhyggelig for de yngre, men Bestyrelsen var rede til at lytte efter nye 
Ideer. Trods det, at vi stadig kørte i den samme Skure, var der dog Fremgang i Med
lemstallet. Vi havde nu passeret de 800 og var det næststørste Skolesamfund i Landet, 
hvad der i høj Grad skyldtes Agitationsudvalget, de to unge i Bestyrelsen, der havde 
arbejdet meget energisk (Bifald). 

Formanden forelagde derefter et Forslag fra Bestyrelsen om i Anledning af Jubilæet 
at udnævne Overlæge Sjøberg til Æresmedlem af vort Samfund, dels fordi han i de første 
Aar havde været vores dygtige Finansminister, dels fordi han var trofast Roskildenser, 
men mest fordi han havde betydet saa meget for vor Understøttelsesfond, som han 
havde beriget med store Gaver i Aarenes Løb. Forsamlingen rejste sig og hyldede med 
stærke Klapsalver vort nye Æresmedlem. 

Til Slut nævnede Formanden vore afdøde Medlemmer: Maskiningeniør G. la Cour 
(St. 93), Revisor Henne (St. 89), Gaardejer Hartington (R. 00), Godsejer P. Herte/ Korne
rup (Udg. 79), Rektor Jakob Krarup (St. 85), Kreditforeningsdirektør H. ]. B. Kornerup 
(R. 93), Landsretssagfører Anthon Nielsen (R. 97), Sparekassedirektør A. Rasmussen 
(R. 87) og Tobaksfabrikant P. Winther (R. 02) og udtalte et Ære være deres Minde. 

Overlæge Sjøberg takkede Bestyrelsen og Generalforsamlingen for den store Ære, 
men vilde gerne rette en Fejltagelse, idet han efter sin egen Mening aldeles ikke havde 
givet nogei:J. Gave, men blot betalt sin Gæld og saaledes i Virkeligheden forøget sit Bo. 
Han havde selv i sin Tid haft fri Undervisning og >>Stipendium at oplægge«, og det 
var blot de Midler, han nu havde kapitaliseret, og da han ikke kunde finde de rigtige 
Givere at tilbagebetale til, havde han valgt Roskildenser-Samfundets Understøttelsesfond. 

Fuldmægtig Martin Nielsen forespurgte, om hans Forslag fra sidste Generalforsamling 
om Valg af et Repræsentantskab med det Formaal at erhverve nye Medlemmer var blevet 
drøftet i Bestyrelsen. Der mødte altfor faa til Generalforsamlingerne, og ved at vælge et 
saadant Repræsentantskab, bestaaende af en Repræsentant fra hvert Hold, kunde der 
skabes en intimere Kontakt mellem Bestyrelsen og de menige Medlemmer. Desuden 
pegede Martin Nielsen paa, at Lovene indeholdt flere Paragraffer, der ikke overholdtes, 
og fandt det rigtigst at bringe Lovene i Overensstemmelse med den Praksis, hvorefter 
Roskildenser-Samfundet ledes. En stor Ting havde Bestyrelsen gjort: Start og Drift af 
Understøttelsesfonden . Endelig syntes han, at det var gaaet tilbage for Kate Nors, hvis 
Artikel i >>Roars Kilde« 1940 havde tindret af Ungdom, mens hun i Nummeret for 1941 
allerede var blevet Sølvbrud. 

Formanden lovede, at Bestyrelsen skulde undersøge, om der kunde findes en accep
tabel Form, hvorunder det ønskede Repræsentantskab kunde etableres. Hvad Lovene angik, 
fandt han, at Roskildenser-Samfundet i Virkeligheden slet ingen skulde have, men blot 
nogle Bestemmelser for Regnskab og Revision, men alligevel skulde han love, at Bestyrel
sen skulde udarbejde Forslag til nye Paragraffer i Stedet for de forældede. Naar man 
skulde lodde Medlemmernes Interesse for Roskildenser-Samfundet, mente Formanden, at 
Mødeprocenten til Generalforsamlingerne var en daarlig Maalestok, men henviste til 
vore Fester, hvor der altid var fuldt Hus, saaledes i Dag, 300, saa vi slet ikke kunde være 
huset paa >>Prinsen« i Roskilde. 
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Rektor Lauritsen bad Bestyrelsen fortsat overtræde Lovens Paragraf om General
forsamlingens Afholdelse i September Maaned, for paa den Tid var Gæssene ikke fede nok. 

Fabrikant Michelsen gjorde opmærksom paa, at Kammerherre Oxholm nu igennem 
25 Aar havde været vores Formand, hvorfor vi gerne vilde hædre ham ved at stifte et 
Legat, >>Waldemar Oxholms Legat«, hvortil der senere vilde blive udarbejdet Statutter, 
der skulde godkendes af Formanden. Der var allerede indkommet et smukt Beløb, men der 
var stadig Mulighed for Indbetalinger. Af de fire Stiftere var nu kun Formanden tilbage. 
I Dagens Anledning havde Bestyrelsen nedlagt Kranse paa de tre afdøde Kammeraters 
Grave : Knud Johannsens i Roskilde, Frans Bangs i Hvalsø og Rektor Krarups i Her
lufsholm . 

Formanden takkede for den store Ære, der var vist ham . At Legatet vilde bevare 
hans Navn i Tilknytning til Roskilde Katedralskole ud i Fremtiden, var han dybt tak
nemlig for . (Bifald) . 

Kassereren gennemgik derefter Regnskabet, der var trykt i >>Roars Kilde« og fik 
Decharge. 

Direktør Sprechler aflagde Beretning om Understøttelsesfondens Virksomhed. Siden 
sidst var der ydet 6 Laan, 4 a 1000 Kr., l paa 1200 og l paa 500, ialt Kr. 5700. Af Laan
tagerne var 2 T andlægestuderende, 2 Seminarister og 2 Teknikere . Understøttelsesfondens 
Midler skabtes væsentlig ved ekstraordinære Bidrag. Der var ved at danne sig den gode 
Tradition, at Jubilarerne betænkte Fonden. Fonden, hvis samlede Formue androg ca. 
Kr. 27000, var i Aarets Løb steget med ca . 1400 Kr., og det var Bestyrelsens Haab, at 
Fonden stadig maatte vokse. Den normale Tilbagebetalingstermin var 7 Aar efter Studiets 
Afslutning . Der var Restancer, men endnu intet Tab konstateret. 

De paa Valg værende Bestyrelsesmedlemmer: Oxholm, Ahlefeldt, Michelsen, Rønø 
og Kate Nors blev genvalgt ved Akklamation. Ligeledes blev Revisoren Meyn genvalgt. 

Under Eventuelt udtalte Rektor en Tak til Roskildenser-Samfundet for, hvad der var 
ydet til Skolen i det forløbne Aar: Sølv bægre, Konfirmationskringler og Studenterkranse
kage og udbragte et Leve for Roskildenser-Samfundets Bestyrelse. 

Generalforsamlingen sluttede med , at Formanden udbragte et Leve for Dirigenten . 
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Skolekomedien 1941 . 
Efter Rektors Indbydelse afholdt Roskildenser-Samfundet en kammeratlig Aften 

paa Katedralskolen Lørdag d. 6. December. Det vigtigste Punkt paa Programmet var 
Opførelsen af >> Den indbildt Syge« , spillet af Lærere og Elever. 

Skoleorkestret, under Ledelse af Adjunkt Frøken Moes, indledede med Udtog af Lange
Muller: »Der var engang« og blev hyldet kraftigt . Ogsaa Rektor Lauritsen fik stort Bifald, 

Lektor Sa rensen som den indbildt syge . Adjunkt Frk. E. Moes som Toinette. 

da han bød Velkommen og talte om forskelligt Skolekomedien vedrørende - for som han 
sagde - at trække Tiden ud, indtil de Skuespillere, der tillige var Medlemmer af Orkestret, 
var parate til at betræde de skraa Brædder. 

At Stykket fik en fortrinlig Udførelse med Lektor Sørensen og Adjunkt Frøken 
Moes i de to Hovedroller skulde det være unødvendigt at bemærke. Den stopfulde Sal 
hyldede baade dem og de flinke Elev-Skuespillere kraftigt, og der var talrige Fremkaldelser . 

Den helt igennem vellykkede Aften sluttede med Dans, og ind imellem Dansene kunde 
man i en interimistisk Bar faa Sodavand, Øl (lyst) , Is og sidst men ikke mindst varme 
Pølser. 

Foraarsbal i København 1942. 
Traditionen tro afholdt Roskildenser-Samfundet et Bal i København for Medlemmer 

med Gæster. Det plejer ganske vist at være et Vinterbal, men blev i Aar lidt forsinket, saa 
det først fandt Sted den 14. April, dog paa Deltagelsen kunde man se, at det var lige 
velkomment. Det blev afholdt paa Ingeniørhuset, som sædvanlig med Grosserer Melby 
som Leder og Fordanser. Paa Grund af Roskildenser-Samfundets anstrengte Jubilæums
Budget var den kunstneriske Underholdning strøget, efter Stemningen at dømme dog . 
tilsyneladende uden at efterlade sig noget dybtfølt Savn. Det gik glimrende for Deltagerne 
med at underholde sig selv. 
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Rusgildet 1942. 
Med 280 Deltagere holdt Roskildenser-Samfundet Lørdag den 24 . Juni 1942 Rusgilde 

paa Hotel »Prinsen« . Det er den største Deltagelse, Samfundet endnu har mønstret i 
Roskilde , og blev kun muliggjort paa Grund af den nylig foretagne Udvidelse af >>Prin
sen«s Sal. Foruden de nybagte Studenter og Realister var hele Katedralskolens Lærer
kollegium med Fruer med Rektor lauritsen og Frue i Spidsen Samfundets Gæster, eller 
rettede Grev Ahlefeldt Laurvigs Gæster, idet han ikke som tidligere indskrænkede sig 
til at fremsende Hovedretten, men denne Gang betalte hele Kuverten for alle Deltagere 
plus Drikkevarer til samtlige Gæster. Den ædle Giver blev da ogsaa hyldet stærkt Aftenen 
igennem, selv om han paa Grund af Sygdom desværre var forhindret i at deltage. Paa 
Rektors Forslag blev der afsendt et hjerteligt T el e gram fra Roskildenser-Samfundet 
og Skolen, og fra Arkitekt Heibergs Side forelaa en glimrende Hyldestsang, der blev 
hilst med bragende Bifald. 

Formanden, Kammerherre Oxholm, bød Velkommen og udtalte Haabet om, at denne 
Form for Rusfest paa selve Translokationsdagen maatte blive et fast Led i Samfundets 
Arbejde. Forfatteren Holger Rørdam holdt Rustalen. Han tog sit Udgangspunkt i sin 
egen Ungdom for 30 Aar siden, da han som Student fra Roskilde Skole satte den hvide 
Hue paa Hovedet, og drog derefter en Række Paralleler mellem dengang og nu, hvor 
de unge kun ved maalbevidst Arbejde, utrættelig Flid og ubønhørlig Koncentration naar 
frem, saaledes at de Farer, der nu truede Ungdommen, var de lige modsatte af dem, der 
truede hans Generation: altfor stærk Specialisering, Indsnævring af den aandelige Hori
sont, Sammenbrud paa Grund af overdrevet Arbejde. De unge maatte ikke begrave sig 
fuldkomment i Bøgerne, men huske paa, at »der er en Verden udenfor Verona« . Taleren 
priste den dejlige friske og uimponerede Maade, hvorpaa de unge af i Dag tog hele Til
værelsen og sluttede med at gennemgaa det sidste Vers af Holger Drachmanns Mid
sommervise, som han paalagde de unge at indprente sig Ord for Ord , fordi de udsagde 
noget vigtigt og væsentligt om det at være Dansk. 

Dimittenderne maatte saa op paa Stolene, modtaget af vældige Klapsalver, hvorefter 
Rustaleren ønskede dem velkommen i Roskildenser-Samfundet. 

Student Ib Steen Andersen bragte Samfundet, Rektor Lauritsen , Lærerne og Rus
taleren en i smukke Ord formet Tak, hvorefter Rektor Lauritsen udbragte et Leve for 
Formanden . Assurandør Kalckar, København, hyldede den danske Sommer, og Dr. 
Arhnung talte for det gode Kammeratskab . Formanden sluttede Talernes Række med at 
oplæse et T eJegram fra Lektor Rathsach (stort Bifald) og udtalte, at naar Stemningen 
altid var saa god ved vore Sammenkomster, skyldtes det, at Damerne var saa stærkt 
repræsenteret. Taleren udbragte derefter Damernes Skaal og adresserede den til Fru 
Rektor Lauritsen , hvorefter han hævede Bordet . 

Medens der blev drukket Kaffe, blev Salen ryddet, og saa gik Dansen lystigt til 
Lukketid, men Vejret var saa dejligt, saa Lukketid blev ikke ensbetydende med Sengetid. 
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"Kildekalk". 

55·Aars Jubilarer. 

hos Sjøberg og Kaffen paa 
sammes Altan, hvor Billedet 
er taget. 

Den 3. Juli, der var Ju
bilæumsdagen for overstaaet 
Eksamen, mødtes Aarets 25-
Aars Jubilarer i Roskilde. 
Matematikerne, der mødes 
fast hvert femte Aar, kom 
først og spiste Frokost paa 
»Prinsen« med Lektor Rath
sach, deres Klasselærer, som 

20.Aars Jubilarer. 

Den 29. August i Aar 
fejrede Studenterne fra 1887 
deres 55 Aars Jubilæum i 
Roskilde. Af de 17 lever 5, 
og af dem var 4 mødt. Paa 
Billedet ses fra venstre : Pa
stor emer. Spleth, Roskilde, 
Overlæge Sjøberg, Roskilde, 
Oberstløjtnant Clausen, Svej
bæk, og Fuldmægtig Goos, 
Glostrup. Holdet aflagde Be
sog paa Skolen, hvor de 
bl. a. fik hver et Emblem 
overrakt. Middagen indtoges 

25•Ans Jubilarer (Matematikere). 

Æresgæst. Mødeprocenten 
var 100, naar ses bort fra 2 
døde og l i Amerika. Vort 
Billede er fra >>Prinsen«s Ha
ve og viser fra venstre: Han
sen, Berthe/sen, Agertoft, 
Petersen, Tortzen (næppe 
synlig), Kragh, Fru Huus f. 
Wieck, Christensen , Fritze 
Hansen , Lektor Rathsach, 
Gade og Rasmussen . 

Kl. 14,30 mødte begge 
Hold paa Skolen (af 9 sprog
lige 6 mødt), der modtog 
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dem med Flaget hejst, og hvor Lektor Rathsach viste rundt. Derefter Skovtur til 
Boserup og paa Hjemvejen Besøg hos Dr. Ingerslev , der var de sprogliges Klasselæ
rer. Den festlige Dag sluttede med Middag paa >>Prinsen«. 

Den 24. Juni mødtes 20 Aars Jubilarerne til Translokationen, hvorefter de spiste 
Frokost sammen. Billedet viser Kaffe i Haven. Derefter Besøg paa Skolen, som Lektor 
Lund foreviste og til sidst samlet Deltagelse i Roskildenser-Samfundets Rusgilde paa 
»Prinsen«. 

A f de 125 Studenter, der blandt 370 Ansøgere blev optaget paa det nyoprettede 
Nordisk Kollegium er seks fra Roskilde Katedralskole, nemlig: Stud. polyt. Bent Jørgensen 
(St. 37), exam. pharm. Poul Christoffersen (St. 37) , stud. polyt. Poul Brixen (St. 38), 
stud. polyt. Johs. Biering-Sørensen (St. 38), stud. med. Svend Nørregaard (St. 38) og 
stud. med. Herbert Hansen (St. 39) . 

Arkitekt Ole Brusendorff (St. 35) , Stockholm , og Margrethe Sander (St. 36) , der 
begge er Medlemmer af Roskildenser-Samfundet, har indgaaet Ægteskab. Roskildenser
Samfundet lykønsker. 

D en 13. December 1941 var Forfatteren Holger Rørdam indbudt Foredragsholder 
i Klubben »Hroar«, hvis Medlemmer han underholdt med en levende Skildring af Klub
livet i »Hroar« for 30 Aar siden, isprængt Træk af hans Skoledage i al Almindelighed. 
Og saa glemte han ikke at indsmugle Propaganda for Roskildenser-Samfundet, heldigvis. 
Han sidder da ikke i Bestyrelsen for ingenting. 

Klager Deres Kammerater over, at de ikke har modtaget dette Numme af »Roars 
Kilde«, saa giv dem det gode Raad snarest muligt at indsende deres Kontingent til Kas
sereren. 

Skulde De ligge inde med gamle Skolebilleder, det være sig af Lærere , Interiører, Si
tuationer etc., vil Redaktøren være taknemlig for at maatte laane dem til »Roars Kilde« . 

Husk at melde Flytning. Ellers risikerer De hverken at modtage Indbydelserne til 
Roskildenser-Samfundets Sammenkomster eller »Roars Kilde« . De sparer Kontingentet, ja 
vist, men De mister Kontakten med gamle Skolekammerater, og den er meget, meget mere 
værd end de Par Kroner. 

Ansøgninger om Laan fra Roskildenser-Samfundets Understøttelsesfond stiles til Be
styrelsen og indsendes til en af Fondens to Administratorer : Direktør H. W. Sprechler, Ole 
Olsens Alle 14, Hellerup, eller Fabrikant K . Michelsen, Vestergade 23-25, Kbhvn. V . 
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Billeder fra "gamle Dage". 

Til venstre Overlærerne Schoustrup og Mikkelsen i Færd med at krydse Raadhustorvet. 
Den tækkeligt paaklædte Skolepige i Forgrunden er Fru Ulla Schierbeck, f. Scheel Jensen 
(R. 13) (der bestemt ser meget yngre ud i Dag end dengang) samt hendes Broder Kai 
(St. 19), der blev Landsretssagfører og afgik ved Døden 1935. Billedet er taget 1912. 

Ulla gaar i 4. Ml. 

Til højre: Overlærer C. C. Christensen og Rektor Bertelsen paa en Skoleskovtur. 

Kontingentet 
andrager mindst 5 Kr. for Medlemmer over 25 Aar , ellers mindst 2 Kr ., og 
bedes indbetalt paa Roskildenser-Samfundets Postkonto ved Hjælp af ind
lagte Indbetalingskort i Løbet af en Maaned. Efter den Tid udgaar Post
opkrævningerne. De sparer 20 Øre ved at benytte Indbetalingskortet. 

Hos Medlemmer i Roskilde bliver Kontingentet som hidtil opkrævet 
gennem Inkassator. 

Føler nogen Trang til samtidig at sende et Bidrag til Understøttelses
fonden, stort eller lille, er et saadant meget velkomment. I det forløbne 
Regnskabsaar har vi haft den Glæde at modtage fra forskellige Medlemmer 
Bidrag paa godt 450 Kroner, hvorfor jeg herved paa Bestyrelsens Vegne 
bringer Giverne en hjertelig Tak. 

Waldemar Oxholms Legat staar stadig aabent for Indbetalinger . 

A . WERNER 
p. t. Kasserer 
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Roskildenser-Samfundets Regnskab. 

1. Aug. 1941 - 31 . Juli 1942. 

A : Kasseregnskab 

Grundfonden : 

Overført fra forrige A ar .................................................... . ............ . 
Kontingent for l livsvarigt Medlem · .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Kr. 100,00 
Renter af Sparekassebeholdning .............................. >> 21,06 
Renter af Obligationsbeholdning .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » 94,50 

-7- Renter overført til Understøttelsesfonden .................................. .. 

At overføre til næste A ar .. . 

U nde rstøttelsesfonden : 

Overført fra forrige Aar ..................... ........................................... .. 
Ordinære og ekstraordinære Bidrag i Regnskabsaaret ... Kr. 603,00 
Renten af Grundfonden .......................................... » 115,56 
Renter af Sparekassebeholdning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . » 42,15 
Renter af Obligationsbeholdning .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... » 450,00 
Renter af udlaante Midler ..................... .. ................ » 281,72 
Afdrag paa Laan ................................................... » 1700,00 

-7- Udlaan af Fondens Midler .................................. .. Kr. 4800,00 
Honorar for juridisk Assistance )} 100,00 

At overføre til næste Aar ... 

Driftsfonden : 

Overført fra forrige Aar .... .. ........................................................... . 
Indtægter i Regnskabsaaret: 

Medlemsbidrag (Minima) og Restancer .......... .. 
Renter af Giro- og Sparekassebeholdning ....... .. 
Ahlefeldts Legat ............................................ . 
Solgt Obligationer Kr. 6000,00 ...................... .. 
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Kr. 
)) 

)) 

)) 

3137,00 
76,79 

500,00 
5939,52 

Kr. 472,57 

)) 215,56 

Kr. 688,13 
Kr. 115,56 

Kr. 572,57 

Kr. 2953,09 

)) 3192,43 

Kr. 6145,52 

Kr. 4900,00 

Kr. 1245,52 

Kr. 164,32 

)) 9653,31 

Kr. 9817,63 



Udgifter i Regnskabsaaret : 
Jubilæumsfesten ................ ............................ . Kr . 3149,37 
Skolekomedie i Decbr . .................................. .. )) 61,75 
Sammenkomst i København ............................. . )) 198,00 
Sommerfest i Roskilde .... .. ............ ................. . )) 345,56 
»Roars Kilde<< Nr . 23 .................................. .. )) 1518,00 
Flidspræmier til 2 Dimittender ...................... .. )) 200,00 
Katedralskolens Forlystelseskasse .................. .. . )) 9,49 
Gymnastikpræmier ....... ... .. .......... ....... .... ... .. . )) 139,00 
Administrationsudgifter ............................... . . )} 436,25 
Tilskud til Maleri af Rektor Bertelsen ........... . )) 37,50 
Blomster m. m. )} 42,00 

At overføre til næste Aar ... 

B: Samlet Kapitalformue 

Grundfonden : 
Sparekassebeholdning ........... ... .... .. ........ . ...... . Kr. 572,57 
Kr. 2100 Østift. Kreditforening 13. Serie til Kurs 
pr. 31. Juli 1942 ............................................ . )) 2136,75 

-------

Understøttelsesfonden : 
Sparekassebeholdning ................................... . Kr. 1245,52 
Kr. 7000 Ny jyske Købst. Kreditf. Obl. 8. Serie 
til Kurs pr. 31. Juli 1942 ........................ ........ . )) 7157,50 
Kr. 3000 Østift. Kreditf . Obl. 13. Serie til Kurs 
pr. 31. Juli 1942 ...... ...................................... . )) 3052,50 
Udesiaaende Laan ......................................... . )} 17550,00 

Driftsfonden : . . ................... · · .. · · · · .. " .. · · · .. · · · · .. · · 
Sparekassebeholdnmg · ·· · · · · · .. · · · .......... .................. · .... · · .. · · .:..:_: 

Ahlefeldts Legat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Samlede Midler .. · 

)} 6136,92 

Kr. 3680,71 

Kr . 2709,32 

Kr . 29005,52 

Kr. 3680,71 
)) 10000,00 

Kr. 45395,55 

Det Raben-Levetzau'ske Fonds Bidrag til Fremstilling af et Værk om Roskilde Kate
dralskoles Historie udgjorde pr. 31. Marts 1942 med Renter Kr. 1070,48. 

Roskilde, den 15. September 1942. 
A. WERNER 

Kasserer 

Undertegnede Revisorer har gennemgaaet nærværende Regnskab, Grundfondens Regn
skab samt Understøttelsesfondens Regnskab, alt med tilhørende Bilag og intet fundet at be
mærke. Tillige er os forevist Grundfondens og Understøttelsesfondens Obligationer, der 
alle fandtes i noteret Stand. Kassebeholdningen Kr. 41,24 var til Stede. 

Roskilde, den 13. Oktober 1942. 
E. Meyn. V. Erbe. 
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ESBEN JOHANNSJ~N 
Landsretssagfører 

Algade l 

Roskilde Tlf. 13 og 400 

<;ARL sn:ou 
Landsretssagfører 

Hersegade 3 

Roskilde Tlf. 2300 

{;HR. IIAUEit 
Landsretssagfører 

Bredgade 45 

København Tlf. C. 4907- 4407- 12 806 

C. LYSHOLU HANSEN 
Landsretssagfører 

Nytorv l 

Slagelse Tlf. 1250 (2 Lin.) 

B. SV"'\.RRE NIELSEN 
Landsretssagfører 

Skomagergade 8 

Roskilde Tlf. 732 

SVEND T. BRUUN 
Landsretssagfører 

Kronprinsessegade 30 

København Tlf. C. 2561 

HANS A. JACOBSEX 
Landsretssagfører 

(Johan H. Clausen & Hans A. Jacobsen) 

Næstved Tlf. 713 

12o.s~eJæ k.øØøt ~ 
!3øf~Øl. Oij 'P .a.pi.JL fto.s: 

A.BNOLD BUS«JK 
International Boghandel 

K.JOBltiAGERGADE 49 
Ligefor Regensen 

Telefon Central 2453 

A.. WERNER 
Kgl. aut· Translatør i Tysk og Engelsk 

Bondetinget 1 · Roskilde · Tlf. 1462 

SPAREKASSEN FOR ROSKILDE BY 
OG OMEGN 

TELEFON 3000 STIFTET 1833 TELEFON 3000 _j 



'A 
· ~osang{!s · 

Om.~e{das ... 
Selv om det ikke i Øjeblikket er muligt at optage 
nye Kunder, sender vi med Glæde Katalog og Pris· 
liste. Ring eller skriv til 

~ DANSK FLASKEGAS CO.~ 
Filialer: Aarhus, Middelfart, 

Køge, Nykøbing F. 

Vesterbrogade 10, V. Tlf. C. 9503 

KNUD THOLSTRUP 

Kontroller, at Deres Skat 

er regnet rigtigt ud ved Brug af Ragna Storm's Tabeller 
(Faas bos Boghandlerne) 

:UICHAEL STIGAARD 
ARKITEKT 

Roskilde Algade l Tlf. 1900 

/ 

DAMEHATTE 

Største og 

eleganteste 

Udvalg ... 

A. MELBY 
KØBMAGERGADE 39 
TLF. CENTRAL 5776 & 10.904 

""' Køb Deres Vine hos 

LAURITZ JØRGENSEN & CD's Eftf. 
W. P. JACOBSEN & C. W. LEEBAARD 

RAADHUSTORV 2 
ROSKILDE 

l Egen Import l 

(ækresle Xager 
Sendes overalt 

SCHMIDTS 
CONDITORI 

l Tlf. 103 Algade 15 Tlf. 1;_j 



Roskilde Bolche1~ 
l. M. FRELLSEN 

(H. FRELLSEN) 

Ringstedgade 46 Tlf. Roskilde 133 

C. C. M. OLSEN 
(TRAU G OTT-OLS E N) 

Forretning for : 

Blikkenslagerarbejde, Kobberdcekning . Gas-. 
Vand -, Sanitets- og Centralvarmeinstallation. 

Blaagaardsstraede 7 . Roskilde Telefon * 439 

'--------------------------------__) 

AAGE Mii~~ER 
v ~el:. tÅkseJt&~ 

ROSKILDE 

Besøg, ikke 
alene ved 
Rusgildet 

PRINSEN 
ROSKILDE 

- der er altid hyggeligt 



• Bøgegaarden • 

ROSKILDE 

LEO HElBERG 
ARKITEKT 

H. P. N l ELS E N 
ISENKRAM 

l 
Raskride 

TELEFON 88 

ROSKILDE KATEDRALSKOLES 

( 

EMBLEM 

leveres af 

GULDSMEDE 

C. ANDERSEN & ENIG 
ROSKILDE 

obenhavn1 

morrebrody 
j •••• , •• , il· ... 

Tilkendt Medailler for Guld• og Selvarbejde DANMARKS STØRSTE KØKKEN 

l 
--- --------~-

~/' 

~~ 
ERIK BENCKE 

ANNONCE. &. REKLAMEBUREAU 

Østerbrogade 5 • København Ø 

Telefon ØBro 6218 

.) 

Jac. Tholsfrup 

1867-19112 

75 Aars Erfaring 
i Maskinfabrikation og 

jernstøbning 

MAGLEKILDE 
Maskinfabrik og Jernstøberi 

ROSKILDE TLF. 41 

ROSK.XJLlDE _KONTANTFORRETNliNG 
CARlL ANDERSJEN 

* 
Byens førende Forretning 

i Manufakturvarer 

""' 

~ 
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