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Metropolitanskolen.
1. Jdrgensen, Christian Peter Julius, cand.
philol. 76, har siden undervist i forskellige københavnske
skoler og artiumskursus (Gundorphs, Frk. Zahles), siden 1883
adjunkt ved Metropolitanskolen, siden 1888 tillige assistent
ved den kongelige møntsamling. 1886— 87 foretog han med
offentlig understøttelse en videnskabelig rejse i Italien og
Grækenland, 1888 dr. phil., siden 1875 formand for Filologisk
historisk samfund. Har foruden spredte afhandlinger i Nordisk
tidsskrift for filologi, Revue numismatique o. fl. st. udgivet:
Kvindefigurer i den archaiske græske kunst (disp. 1888) og
Forhandlinger paa det fjerde nordiske filologmøde 1893.
2. Crone, Hans Christian Rasmus, tog magister
konferens i mathematik 1875 og var derefter lærer i
mathematik ved københavnske skoler, særlig Haderslev
læreres skole, og assistent ved Polyteknisk læreanstalts tegne
stue, siden 1878 lærer ved søofficersskolen i beskrivende
geometri, siden 1887 tillige i mathematik; medlem af
eksamenskommissionen for privatister ved forberedelses
eksamen. I 1876 tilkendt universitetets guldmedaille for
besvarelsen af den mathematiske prisopgave; 1881 dr. phil.
Har foruden sin doktordisputats udgivet forskellige afhand
linger af mathematisk og hydrografisk indhold og en mindre
lærebog i funktionslære 1891. 1879 senior i Studenter
foreningen.
3. Hedemann, Carl Emil, 1873 sekondi, i fod
folket. 1875 premierl. i ingeniørkorpset, 1885 kaptajn i inge
niørkorpset, 1883—86 adjutant hos krigsministeren, en tid
lang lærer ved officersskolen i krigsbygningskunst, kontrol
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lerende ingeniør ved anlægget af Nørrebros station og ud
videlsen af Københavns banegård. Fra Oktober 1893 guvernør for de dansk vestindiske øer og oberst i den dansk
vestindiske hærstyrke. 1892 benaadet med erindringstegnet
for DD. MM. Kongens og Dronningens guldbryllup, under
hvilket han havde været attacheret hertugen af Cumberland;
1893 ridder af Dannebrog.

4. Juul, Louis Christian Johannes, cand. med.
& chir. 81, fra 81—82 reservelæge på St. Hans hospital, 83—84
på Kommunehospitalet, 84 prakt. læge i Nibe, 89 distrikts
læge, fra 89—93 i Videbæk pr. Herning, siden 93 i Hjørring.

5. Gundorph, Ludvig Emil Ebbe, cand. phil.
70, studerede en tid lang filologi, dog uden at tage nogen
eksamen, var derefter 77 — 85 assistent i »Sparekassen for
København og omegn«, overtog 1885 det af hans yngre
broder oprettede artiumskursus, oprettede 1889 sammen med
cand. philol. V. Levy »Østerbros latin- og realskole«, for
hvilken han endnu er bestyrer.
6. Sorensen, Axel, cand. theol. 1875, fra I870
lærer ved forskellige københavnske skoler, særlig Krebs’
skole, siden 1892 ved Metropolitanskolen, 1885 adjunkt,
1893—94 lærer for Hs. kgl. hdjh. prins Harald, siden 1890
medlem af „ eksamenskommissionen for skolelærereksamen,
bestyrelsesmedlem og kasserer i forskellige foreninger, siden
1879 bibliotheksassistent i Studenterforeningen. Har været
medlem af flere kultusministerielle kommissioner (de to retskrivningskommissioner af 1888 og 1891, to seminariekommissioner og grammatikkommissionen af 1894) og forskellige
kommissioner i Studenterforeningen og Studentersangforenin
gen. Har foruden et par hundrede spredte lejlighedsviser
(under mærket - 1—n) og poetiske bidrag til digtsamlinger
(Gronne kranse (1871), Fra rusåret (1871), Vers og prosa
(1872), En julegave i sang (1872), tidsskrifter*) og aviser (bl.
•) NB. ikke i »Nutiden« og »Nordstjernen«; de heri optagne, senere som
bog udgivne »Københavnske skizzer« ere af en anden af samme navn.
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a. Fædrelandet, hvis faste theologiske anmelder han var,
(under mærket A. S.) fra 1879 til bladets ophør) udgivet:
Bemærkninger om religionsundervisningen (skoleprogr. 1878),
— Den nye pagts historiske bøger i ny oversættelse (1881),
— Katalog over Studenterforeningens bibliothek (1884), med
tillæg (1890), — Snorro Sturlesöns sidste saga (1885), —
Studentersangforeningen 1839—1889, mindeblade (1889), —
Litteraturhistoriske artikler i »Nord. konv. leksikons supple
ment.« — T. C. Gyllembourg Ehrensvärd: Ekstremerne m. indl.
og noter (1890), — Danske biord (1891), —Studenterforenin
gens visebog (1893), — C. Hauch: Tycho Brahes ungdom
m. indl. og noter (1893), — nærværende mindeskrift (1894).
7. Nielsen, Frederik Carl Christian, siden
1870 ansat i »Det store nordiske telegrafselskabs« tjeneste,
fra 1870—78 i Kina, 1878—83 i København, siden Ok
tober 1873 i London, hvor han nu er driftsbestyrer for
selskabets derværende filial og selskabets repræsentant i
England. 1891 ridder af Dannebrog.

8. Bachevold, Christian Julius Alexander,
skolelærereksamen 1872, fra 72—73 vikar ved de offentlige
skoler i København, cand. theol. 78, fra 73—79 lærer ved
blindeinstitutet, 79—82 ord. kateket og førstelærer i Maribo,
82—84 resid kapellan for Thirsted-Skjörpinge-Vejleby
(Lolland), fra 84 sognepræst sammesteds.
9. Lange, Thor Næve, cand. philol. 74, siden 1875
ansat som lærer, (fra 77—88 tillige som tuteur en chef),
ved Lycée Cesaréwitsch Nicolas i Moskau, fra 76—78 tillige
ved Institut Lazårew sammesteds, siden 88 ved Moskauergymnasiet III, først kollegieråd, hofråd og fra 87 russisk
statsråd, siden 87 kgl. dansk konsul i Moskau, 1879 ridder,
87 kommandør af Stanislausordenen, 83 ridder, 91 komman
dør af St. Annaordenen, 92 ridder af Dannebrog, 93 komthur
af den serbiske St. Savaorden. — Har foruden en mængde
artikler i danske og russiske aviser og tidskrifter udgivet:
(sammen med Cl. Gertz og Sig. Müller:) Euterpe (74). —Fra
fremmede lande (76).— Nogle folkeviser (78). — Longfellow :
Den gyldne Legende i fri efterligning (iste opl. 80. 3dje
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opl. 91.) — Fra Rusland (82), — Vesnå (86), — Plan over
Jerusalem på Christi tid (87), — Kvadet om Igors fylke (88),
— En måned i Orienten (89), — Skizzer og fantasier (90),
— Brændende breve (91). — Svjåtopolk (92). — Oversættelse
af Sofokles Antigone (93). — Elskovsdrikken (94). — Gennem
farvet glas, digte (94). — Erhvervede sig den filosofiske doktor
grad for en afhandling om Alexis Tolstoj 94. —
10. Brøndsted, Karl Gustav, cand. philol. 76,
forst lærer i de filologisk historiske fag ved forskellige køben
havnske skoler og paa Skovgård hojskole ved Ordrup, der
næst fra 81 ved Rønne hdjere realskole (nu lærde skole),
fra 82 adjunkt sammesteds; i 94 forflyttet i samme egen
skab til Århus kathedralskole. Har foruden flere avisartikler
og småting udgivet: I bølgegang af Vetulus (78), — Curtius,
et dramatisk digt (81), — Junkeren fra Varnæs (91), —
Frihed! (93).
11. Kjølhede, Axel V iggo Christian, cand.
theol. 75, fra 75—78 lærer ved forskellige københavnske
skoler, 76—79 kateket ved Vor Frue kirke i København,
79 sognepræst, fra 79—85 i Pedersker på Bornholm, siden
85 i Karlslunde og Karlstrup, siden 87 tillige provst for
Ramsø og Thune herreder, sekretær for Ramsø-Thune herre
ders skoledirektion, forligsmægler i Karlslunde-Karlstrup, be
styrer af de fattiges kasse i Karlstrup. Har udgivet en over
sættelse af Ahlfeld: Morgenandagt i hjemmet (84), — Blumhardt og Bad Boil (86), — Lord Shaftesbury (i Fr. Nielsen:
Kirkehistoriske småskrifter 89); desuden en afhandling i
»Theol. tidsskr. for 1885« om Angelique Arnaud.
12. Andresen, Gottlieb August, cand. phil. 70,
fra 71—81 i »Det store nordiske telegrafselskabs« tjeneste i
Paris, London, Huil, Calais og København.
13. Sietting, Harald Peter, siden 1870 ansat ved
de sjællandske jernbaner, en tid lang stationsforstander ved
Klampenborgbanens Københavnsstation, siden 1887 chef for
ilgodsekspeditionen i København.
14. Delbanco, Andreas, cand.jur. 1876, fra 1879
overretssagfører i København.
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15- Lauritzen, Severin, fra 1870—74 ansat i
»Det store nordiske telegrafselskabs« tjeneste i Kina, derefter
som privat elektriker sysselsat med forskellige opfindelser
(bl. a. slangeskriftsapparatet), atter indtrådt i telegrafselska
bets tjeneste som ingeniør ved selskabets kontor i Køben
havn, fra 1876—83 direktør for Københavns bypost, siden
1883 privatiserende elektriker i København og medejer af
firmaet Kemp & Lauritzen, ingeniører for elektriske anlæg.

16. Levinsen, Theodorus Levin, cand. theol.
1875, fra 1875 —79 kateket ved Trinitatis kirke i Køben
havn, 1879 — 89 sognepræst i Frederikshavn, 1887 provst for
Horns herred, Ålborg stift, fra 1889 sognepræst ved Matthæuskirken i København, 1894 ridder af Dannebrog. Har ud
givet enkelte prædikener og taler.
17. Fugmann, Frederik Michael Thorvald,
cand. phil. 1870. Partikulier, Elleborg, Hellebæk.

18. f Svane, Edvard Valdemar, 1872 sekondi.,
1878 premierl. i fodfolket, 1882 entlediget herfra. Fra 1883
stud. jur. og ansat paa sin klassekammerat, overretssagfører
Isted Møllers kontor, f i København 15. Oktbr. 1887.
19. Iwersen, Hans Frederik Ludvig Moth,
cand. phil. 1870, derefter lærer ved københavnske skoler,
særlig Norrebros latin- og realskole, fra 1880 bankassistent,
siden 1888 »receiving teller« iZions sparebank i Salt-lake-city,
Utah, Amerika; fra 1887, da han erhvervede sig amerikansk
borgerret, tillige notar for Salt-lake-county.

20. Linde, Georg, studerede forst fra 1869—74 ved
Polyteknisk læreanstalt, men gik derefter ind i hærens for
plejningskorps, bestod 1875 officersskolens yngste klasses
eksamen og ansattes i 1875 som reserveintendant, siden 1886
intendant, f. t. ved 4de regiment, København.

21. Nissen, Hans Christian, fra 1870 —74 assi
stent ved »Det store nordiske telegrafselskab« i Kina, Japan
og Sibirien, 1875—76 telegrafingeniør i København, tog der
efter philosophicum 1876 og medicinsk forberedelseseksamen
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1877, cand. med. & chir. 1882; fra 1882—88 praktiserende
læge i København, undersøgende læge for livsforsikrings
selskabet »Equitable« og fra 1885—88 korpslæge i det gen
oprettede »Kongens livjægerkorps«. Tog af helbredshensyn
i Decbr. 1888 til Algier, hvor han fra 1889 (efter at have
taget fransk medicinsk eksamen) har været bosat som prak
tiserende læge i Mustapha supérieur, Alger, og fra 1889—93
havde et sanatorium; i sommermånederne i 1892 og 1893
har han fungeret som badelæge ved Fanø Nordsøbad. iste
Decbr. 91 udnævnt til dansk vicekonsul i Algier.

22. f Boesen, Carl Vilhelm, cand. phil. 70.
f som stud. med. d. 22de Maj 80.

Roskilde kathedralskole.
1. Hvidt, Valdemar, cand. phil. 70, tog polytek
nisk eksamen (som ingeniør) 78, blev derefter ingeniørassistent
hos brolægningsinspektøren og fra 78—81 hos havnebyg
mesteren i København, fra 81 entreprenør og deltager i
ingeniør- & entreprenørfirmaet Blom & Hvidt.

2. Staal, Carl Gustav, cand. polit. 73, 73—75
assistent i banken for Slagelse og omegn, derefter speditør
og korrespondent, fra 75—78 i Hamburg, 78—79 i Stettin,
89—81 rejsende fra Dresden for et spansk firma, 82—83
prokurist i København, siden 84 bankkasserer i banken for
Slagelse og omegn. Har foruden mangfoldige artikler i for
skellige provinsblade leveret en del rejsebilleder i »Fra alle
lande.«
3. Leth, Emil, tog i 1874 polyteknisk eksamen i
anvendt naturvidenskab, var fra 74—76 kemiker ved fabrikken
»Øresund« i København, 76—77 inspektør på bryggeriet
Gammel Carlsberg, 79 84 bryggeribestyrer i Præstø, hvor
han i 82—84 var kommunal revisor, siden iste Maj 84 for
valter ved Kommunehospitalet i København.
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4. Bruun de Neergaard, Poul Johan Carl,
cand. phil. 70, siden 1891 besidder af familiegodset Skjold
næsholm. Er desuden landvæsenskommissær og direktør
for Ringsted sparekasse, formand for de forenede landbo
foreningers udvalg for lettere heste, bestyrelsesmedlem i
Sorø amts landøkonomiske selskab og formand for hdjreforeningen for Ringsted og omegn; stillede sig som sådan i
1892 som hdjres folkethingskandidat imod J. K. Lauridsen.
5. Poulsen, Holger Emil Vilhelm, en tid lang
lærer i botanik og zoologi ved københavnske skoler, studerede
derefter medicin og blev cand. med. & chir. 77, f. t. prak
tiserende læge i Rønne.

Frederiksborg skole.
1. Wiwel, Hylling Georg, cand. philol 1876,
1876 — 78 huslærer, 1878—80 lærer ved Borgerdydskolen i
København og Krebs’ skole, 1880-89 ved Kolding latin- og
realskole, siden 1889 ved Alborg kathedralskole. 1892
adjunkt.

2. Doss, Jacob Ludvig, cand. med. & chir. 1878,
siden 1880 praktiserende læge på Norrebro (København).
3. f Jacobsen, Hans Vilhelm, cand. phil. 1870,
begyndte at studere medicin, aftjente derpå sin værnepligt
og vilde nu uddanne sig til officer. Han blev sekondløjtnant
30. April 1884, men døde den 15. Maj 1875 ved et ulykkes
tilfælde.

Sorø skole.
1. Nielsen, Frederik Reinholdt, cand. theol.
1876, fra 1876—77 huslærer, 1877—79 pers, kapellan for
Starup og Nebel, 1879—90 sognepræst for Kollerup-Hjortdal,
siden 1890 i Fausing og Stauning. Har leveret forskellige
artikler til »Theol. tidsskrift« og »Fra Bethesda«.

2. Nielsen, Niels Kristian, cand.jur. 1877, Sag
førerfuldmægtig i 1877 i Svendborg, 1878 i København, 1880
underretssagfører i Århus, f. t. landmåler og skolelærer på
Weimanalo (Sandwichsøerne).
3. Jensen, Hans Peter Forum, cand. med. &
chir. 76, amanuensis hos en landlæge, derefter praktiserende
læge, forst i Udby ved Kalundborg, derefter siden 84 i Sla
gelse, hvor han tillige er sygehuslæge og formand for sygeplejeforeningen. Fra 88—90 konstitueret distriktslæge.
4. Hansen, Theodor Begtrup, cand. med. &
chir. 78, derefter reservelæge ved Kommunehospitalet og
underaccoucheur ved den kgl. fødselsstiftelse, 1886 dr. med.,
f. t. praktiserende læge i København, fra 1892 tillige fæng
selslæge; fra 1890 udgiver af Tidsskrift for jordemødre. Har
foruden forskellige tidsskriftafhandlinger udgivet: Om uterus’
formindskelse i puerperiet (disputats) og Om puerperalsindssygdom.

5. Adler, Bertel David, cand.jur. 76, fra 76—78
på faderens, grosserer D. B. Adlers kontor, fra dennes død
i December 1878 medlem af firmaet D. B. Adler & Co.,
København.

6. Holstein, Christian Frederik Ferdinand,
cand. jur. 77. Fra 78—79 byfogedfuldmægtig i Randers,
79 assistent i Magistratens 3dje afd., 83 fuldmægtig i skatte
kontoret, fra 92 ekspeditionssekretær i skatteinspektoratet.
79—82 ledende senior i Studenterforeningen. Har udgivet:
Biografiske’meddelelser om de fra Sorø akademis skole dimit
terede studenter 1825—72. (75.)

7. Chievitz, Johan Henrik, cand. med. & chir.
75; fra 75—76 kandidar ved Oringe, 76—77 ved Ladegårdens
sygeafdeling, 77—81 prosektor anatomiæ, fra 87 lektor i
anatomi, fra 85 tillige docent ved kunstakademiet, fra 26.
April professor anatomiæ ved Københavns universitet. Vandt
1879 universitetets guldmedaille (Om forbeningen af menne
skets strubebrusk). Har været medlem af flere regerings
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kommissioner om ordningen af studieforholdene. 1894 ridder
af Dannebrog.
8. Winther, Christian Michael, cand. med. &
chir. 76, siden 77 praktiserende læge, f. t. hospitalslæge i
Slagelse.
9. Roepstorff, Peter Villum de, forlod Dan
mark i efteråret 1872 efter at have underkastet sig tandlæge
eksamen og drog til Brasilien, hvor han i længere tid har
opholdt sig hos botanikeren dr. Lund i Lagoa Santa, derefter
lærer ved en hdjere skole i Brasilien.

10. Aarsleff, Alfred, cand. pharm. 1874, fra 78—
86 bestyrer af Præstø apothek, fra 86 apotheker i Præstø, siden
1889 medlem af Præstø byråd, tillige formand for hdjreforeningen i Præstø amts 4de valgkreds og bestyrelsesråd
for Præstø amt i »Dansk fiskeriforening«.
11. Kornbeck, Carl Geert Haagen, premierl.
76, derefter regimentsadjudant ved 8de regiment, senere
brigadeadjudant ved iste jydske brigade, siden 87 kaptajn i
fodfolket.

Nykøbing kathedralskole.
1. Koch, Hans Ludvig Emil, cand. theol. 74;
efter aftjeningen af værnepligten fra 76—78 huslærer på
Kjærstrup ved Rødby, 78 — 84 personel kapellan hos pastor
Ludv. Helweg i Odense, siden 84 resid. kapellan ved St.
Knuds kirke og præst ved Gråbrødrehospitalet i Odense og
formand i skolekommissionen. Har udgivet: Lys i mørke.
En opbyggelsesbog (93).
2. Dresler, Georg Daniel, cand. theol. 75, der
efter huslærer, siden resid. kapellan i Holbæk, 84 sognepræst
for Olsker og Allinge på Bornholm, fra 89 sognepræst i
Frederikshavn, siden 91 tillige provst for Horns herred og
Læsø samt formand i skolekommissionen, kirkeinspektionen,
realskolebestyrelsen, de fattiges kasse etc. Tilkendtes 1876
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universitetets guldmedaille for besvarelsen af den theologiske
prisopgave og har foruden en del artikler i theologiske tids
skrifter udgivet: Lidt om Luthersk missionsforening.

3. Jessen, Julius Carl Vilhelm, cand. med. &
chir. 78; efter to korte vikariater i 2 år amanuensis, derefter
1 år konstitueret distriktslæge i Ålborg amts søndenfjordske
lægedistrikt, fra 82 - 83 kandidat på Kommunehospitalet i
København, siden 82 nedsat som praktiserende læge på
Vesterbro og Frederiksberg (samtidig i årene 84—85 reserve
læge i hæren). Har offentliggjort en mindre artikel om
tuberkulosens behandling i »Ugeskr. f. læger« (91).
4. Har ten, Heinrich Christian v, cand. med.
& chir. 75, i 1876 vikar for læge V. Meyer i Tersløse, 77 —
79 reservelæge i hæren, siden 80 korpslæge og praktiserende
læge i København. I 1883 dr. med. (disputats: Om anti
septisk osteotomi), 1890 ridder af Dannebrog. Har foretaget
flere studierejser i udlandet og udsendtes af krigsministeriet
til »Røde kors«s udstilling i Berlin 1889 og de internatio
nale lægekongresser i Berlin 90 og Rom 94.

5. Krag, Niels Rosenstjerne, cand. jur. 78, siden
78 herredsfuldmægtig i Holbæk, desuden allerede flere år
inden sin embedseksamen landmand og fra 83—91 ejer af
Darketgård på Lolland.
6. f Schoch, Carl Theodor, cand. phil. 70, rejste
1873 til England, hvor han havde plads på et kontor i nogle
år, sejlede derefter som hovmester på transatlantiske dam
pere, var i Danmark 1886, døde i foråret 1893 i Buenos
Ayres.

7. Dahlerup, Ludvig Vilhelm, cand. jur. 76,
fra 77—78 volontær på Amager birks kontor, 78—83 sag
førerfuldmægtig i Nysted, fra 84 sagfører i Nyborg, fra 87
overretssagfører, fra 90 kasserer ved sparekassen for Nyborg
by og omegn.

II

Odense kathedralskole.
1. Meier, Frederik Nicolai, cand. theol. 75,
75—76 huslærer på Annisegård i Nordsjælland, 76—78 pers,
kapellan i Skelund-Visborg, derefter sognepræst, 78—85 på
Jegindø under Ålborg stift, 85 — 93 for Ørum-Viskum-Veirum,
siden Febr. 94 for Kerteminde med tilhørende anneks Drigstrup.
Har i årene 1877 —93 oversat storste delen af de i domprovst
dr. Gudes »Tidsskrift for udenlandsk theologisk litteratur«
optagne artikler og har i de senere år leveret adskillige bidrag
til »Nationaltidendes« sondagsnummer, til »Illustreret familie
blad« og »Indre missions almanak«, samt siden iste Jan. 91
ugentlig en kristelig fortælling i »Den indre missions tidende«
og siden 1. Jan. 92 i forening med provst Vahl udgiver af
»Kristelig samler«.
Har desuden udgivet »Saronsroser«,
fortællinger fra Israelsmissionen (iste oplag 1891, 2det opl.
93) og Herrens herlighed, kristelige fortællinger (94).
2. Møller, Hans Jorgen, cand. med. & chir. 76,
var forst kandidat, siden reservelæge på sindssygeanstalten i
Aarhus, kandidat på Kommunehospitalet, derefter vikar i
Ollerup pr. Odense, siden 1880 praktiserende læge i Dron
ninglund og kommunelæge for Dronninglund og Voer-Albæk
sogne. Har skrevet nogle artikler i »Ugeskrift for læger«.

3. f Berthelsen, Vilhelm Savdak v. d. Aa,
cand. med. & chir. 1876, derefter praktiserende læge i Grind
sted og Ølgod, s. å. vikarierende læge i Herning, 77—78
kandidat på Almindelig hospital, tog derefter i 1878 til Hol
land for at rejse til Java som militærlæge, men blev på grund
af svagt helbred ikke antaget, blev da 78—79 kandidat på
Oringe og vikarierede i sommermånederne i Nexø, 79—80
kandidat på Kommunehospitalet i København, men måtte
tage sin afsked derfra på grund af tiltagende svaghed, prak
tiserede derefter i omegnen af Odense og fra Sept. 1880 til
sin død, 8. Sept. 1883, i Svindinge ved Nyborg.
4. Raabye, Valdemar Steph anjulius, sekondi,
i fodfolket 73, bestod afgangseksamen for officersskolens
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næstældste klasse 75 og udnævntes derefter til premierl. i
artilleriet, ældste klasses eksamen, artilleriafdelingen, 78,
fra Januar 83 kaptajn i artilleriet, 83—86 batterichef
86—98 konstruktør ved artilleriet, siden Okt. 93 lærer i
artilleri i officersskolens ældste klasse.
1890 ridder af
Dannebrog.

5. Møller, Theodor Valdemar, cand. med. &
chir, 76; i 76 underlæge ved sessionen, 77—80 sognelæge på
Thynø, 80—82 kandidat på Kommunehospitalet i København,
i slutningen af 1882 og begyndelsen af 83 i Berlin og Halle;
siden Febr. 83 praktiserende læge (fra 91 tillige sygehuslæge)
i Rudkøbing.
6. Philip S en, Georg, cand. med. & chir. 76, 77
reservelæge ved søværnet, 78 praktiserende læge i Skjern,
siden 79 i Ølgod.

7. Sulir, Johannes Theodor, cand. phil. 70, havde
forst en storre provinsforretning i Nyborg, hvor han tillige
var kommunalrevisor og senere russisk konsul for Fyn og
omliggende øer, og er nu (siden 1891) direktør for den Suhrske
stiftelse.
8. Teisen, Jens, cand. med. & chir. 79, 79 kandidat
på Frederiks hospital, siden 1. Jan. 1880 praktiserende læge
i Helsingør og underlæge ved Øresunds og Helsingørs sygehospital.
9. Lassen, Georg Frederik, cand. theol. 75, fra
75—78 huslærer, 78—84 pers, kapellan for Gjerlev og Dråby
menigheder, siden 84 sognepræst for Ørting og Falling.

10. Langkilde, Thorvald Christian, cand. med.
& chir. 76, 77—78 kandidat på Oringe, fra Novbr. 78 prak
tiserende læge i Odense; 81—84 reservelæge ved 6. regiment
og Garnisonssygehuset, 84 læge ved Odense bornehospital,
fra 91 konstitueret kommunelæge, siden April 94 kommune
læge i Odense.
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ii. f Heilmann, Peter CarlArendt, cand. phil.
70, besluttede sig under sin 18 måneders værnepligtstjeneste
i garden til at blive militær, men opgav dette kort efter og
udvandrede til Oregon, hvor mange gamle barndomsvenner
fra hans hjem i Bjerreby på Tåsinge havde nedsat sig og
haft lykke med sig. I foråret 1873 ankom han da til staden
Portland, hvor han straks fik arbejde i et storre dansk gartneri.
I de følgende 7 år levede han nu i omegnen af eller i denne
by ynder hojst forskellige kår men med ufortrødent mod som
gartner, kusk, arbejdskarl, sporvognskonduktør, kafévært,
tobakshandler m. m., indtil han i 1880 kom i fast stilling
som forpagter af farmen Reedville, som han drev op med
megen dygtighed, men uden pekuniær fordel, til sin død (ved
et hjerteslag) 1. Novbr. 1886.

12 Petersen, Niels Peter Helm Oscar, cand.
theol. 81, derefter lærer ved forskellige københavnske skoler
(Borgerdydsskolen C., Schneekloths, Bondesens); siden 84
sognepræst og lærer på Bågø ved Fyn.

Ålborg kathedralskole.
1. t Ha ar, Frederik, cand. phiL 70, begyndte at
studere medicin, men opgav dette efter at have taget kantussen, trådte derefter i »Det store nordiske telegrafselskabs«
tjeneste, dels i Newcastle, dels i Finland, rejste 1878 (?) til
Amerika, hvor han ernærede sig dels som telegrafist, dels
som farmaceut. Død i Manistee, Michigan, 1884.
2. Prytz, Peter Kristian (privatist), cand. mag.
75, derefter manuduktør og lærer ved københavnske privat
skoler, fra 86 docent, siden 94 professor i fysik ved Poly
teknisk læreanstalt. Har foruden videnskabelige og popu
lære afhandlinger i »Videnskabernes selskabs skrifter og
oversigter«, »Tidsskr. for pop. fremst, af naturv.«, »Tidsskr.
f. fys. o. kemi«, »Naturen og mennesket« samt udenlandske
tidsskrifter udgivet: »Elektriciteten« (1884), »Naturlære«
(1885).
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3. Flindt, Henrik E mil, 70 rekrut på Trekroner,
72 sekondi, i artilleriet, 75 premierl. i artilleriet, 78 bestået
afgangseksamen fra officersskolens ældste klasses artilleri
afdeling, 81 — 84 lærer ved hærens elevskole, 83 kaptajn i
artilleriet, 85 lærer ved officersskolen, foretog 1886 en tjeneste
rejse til Essen og Meppen, 1893 til Norge og Sverige. 1893
ridder af Dannebrog, 94 ridder af den norske St. Olafsordens
1. klasse. Har foruden afhandlinger og artikler i »Tilskueren«,
»Saml. t. jydsk historie og topografi«, »Militær tidende«,
»Vort forsvar« o. fl. udgivet: Vejledning i ridsefjeders- og
korttegning (83), — Fra et besøg i Essen (87), — Holde
punkter for øvelse i frihåndstegning (88).

4. Ahnfeldt, Johan Heinrich, cand. jur. 74, fra
75 — 85 assistent, 85—92 fuldmægtig i indenrigsministeriet,
samtidigt fra 75—78 sagførerfuldmægtig, 78—92 fuldmægtig
på Sjællands stiftamt, siden 1892 stiftamtmand over Ribe
stift og amtmand over Ribe amt, formand for landboforeningen
for Ribe købstad og omegn. 1888 ridder af Nordstjernen,
1889 ridder af Dannebrog.
5. Secher, Vilhelm Adolph, cand. jur. 76, dr.
jur. 76, ansattes som arkivsekretær og notarius ved det
juridiske fakultet, siden 1892 arkivar ved Provinsarkivet i
København. Har snart alene, snart i forbindelse med andre
udgivet dels en række særskilt udkomne arbejder dels af
handlinger, artikler og anmeldelser vedrørende historie, rets
videnskab m. m. i dagblade og inden- og udenlandske tids
skrifter.

6. Bisgaard, Marinus Elias Sophus, cand.
med. chir. 77, umiddelbart derefter amanuensis hos broderen,
distriktslæge B., indtil Nov. 78, siden den tid praktiserende
læge i Kjøng ved Glamsbjerg station.
7. Schmidt, Jakob Siegfred, cand. phil. 70,
fra 76—87 tobakshandler på Norrebro, derefter kommune
lærer i København. Har udgivet: Stakkels Plagesen (83) og
Lutter kærlighed, 1. række (85).
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Viborg kathedralskole.
1. Rossen, Jes Peter Evard, cand. med. & chir.
76; fra 77—78 konst. distriktslæge på Thyholm, fra 78 prak
tiserende læge, fra 78—85 ved Ulstrup station, siden 85 ved
Bjerringbro station.

2. Jensen, Simon, cand. theol. 75, fra 75—77
huslærer på Nedergård (Langeland), 77-81 adjunkt og viceinspektør ved Herlufsholms lærde skole og opdragelsesanstalt,
82—88 sømandspræst i Newcastle upon Tyne, siden 88
sognepræst paa Femø, Lolland Falsters stift.
3. Buch.h.oltz, Heinrich Gottlob Melchior
Hammer, cand. theol. 78, fra 79 pers, kapellan for Harring
og Stagstrup, 80 sognepræst, fra 80—86 for Grindsted og
Grene, fra 86 for Skjæve og fra 1890 tillige provst for Dron
ninglund herred.
4. Madsen, Conrad Rudolph, cand. theol. 75,
77 pers, kapellan i Gamtofte, 79 sognepræst og førstelærer
på Thurø, 82 sognepræst i Bregninge på Tåsinge, siden 91
sognepræst i Aker-Akirkeby på Bornholm.

5. Gr aae, Victor Hakon, cand. theol. 76, var
forst huslærer på Lolland, resid. kapellan på Holmslands
klit, sognepræst for Vroue og Resen, siden 87 sognepræst i
Rappel.

7. Swane, Heinrich Gottlieb, fra 1869landmand,
siden 1879 proprietær, ejer af Katballegård pr. Viborg;
kirkeværge for Lysgård kirke.
7. Dragheim, Andreas Louis, cand. phil. 71,
tog tandlægeeksamen 1874, fra samme år etableret i Viborg
som tandlæge.

Århus kathedralskole.
1. Elmquist, Alfred Georg, cand. theol. 75, fra
fra 76—77 kapellan i Magleby ved Skelskør, 77 sognepræst,
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fra 77—82 på Endelave, 82—86 i Åke og Tørring, 86—92
i Skjoldborg og Kallerup, siden 92 i Sanderum ved Odense.
2. Berg, Michael Andreas, cand. theol. 75, fra
77—81 privatlærer, 81—84 kateket i Lemvig, fra 84 sogne
præst til Oure og Vejstrup. Har udgivet: Drossel og orgel
(91) og Et kirkeår i sang, salmer (93).
3. Lund, Otto Emil, cand. jur. 75; f. t. overrets
sagfører i København.
4. Bauditz, Sophus Gustav, cand. jur. 75, fra
81 forstander for det kgl. theaters elevskole og medlem af
kommissionen til afholdelse af almindelig forberedelses
eksamen for privatister fra dennes oprettelse samt medlem
af denne eksamens opgavekommission, tillige fra 88—93
lærer i Dansk ved søofficersskolen. 1894 ridder af Danne
brog. Har været medlem af den af kultusministeriet i 1891
nedsatte retskrivningskommission. 1877 ledende senior i
Studenterforeningen. Medlem af bestyrelsen for Carl Plougs
legat for foreningen »Fremtiden«. Var æstetisk anmelder i
»Fædrelandet« indtil dette blads ophør. Fra 94 udgiver af
tidsskriftet »Hver fjortende dag«. Har udgivet: 1. Originale
arbejder: Ved søen og i skoven (73), —Himmelbjerget (76),
— Arabesker (77), — Under åben himmel (92), — Klokke
støberen (86), — Novelletter (87), — Historier fra skovrider
gården (89. 3dje opl, 90), — Krøniker fra garnisonsbyen
(92. 3dje opl. 93), samt følgende fire på det kgl. theater op
førte stykker: Mands mod (79), — I mester Sebalds have
(80), — I møllen (85), — Det hemmelige selskab (88). — Valda
noveller och novelletter, autor, dfversåttning af Pontus Sjoback. (Stockh. 92). — 2. Oversættelser: Edm. de Amicis:
Italienske soldaterhistorier (80), ny række (85), endvidere følgende
tre arbejder, opførte på det kgl. theater: Mefistofeles, Konge
for en dag, La Traviata; desuden G. Giacosa: Stjålen
lykke (92).

5. Brøchner, Hans, cand. med. & chir 76, prakt.
læge, en tid lang ved Rye station, siden 82 i København.
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6. Pontoppidan, Jens Vilhelm, cand. theol. 75,
1876 pers, kapellan, 76—77 i Skörpinge-Faardrup, 77—83 i
Stillinge, 1883 sognepræst, 83—88 for Simest ed og Thestrup, siden 88 for Höjslev, Dommerby og Lundø, fra 89
tillige provst for Fjends herred.

7. Wichfeld, Jörgen
forstkandidat.

Frederik

Ferdinand,

8. Smit, Thorvald, cand jur. 75, fra 75—78 sag
førerfuldmægtig, 78—79 herredsfuldmægtig i Øster Flakke
bjerg herred, 79—80 politiassistent i Odense, 80 betjent, 81
overbetjent i Københavns politi og siden 85 politiassistent i
København. Har udgivet: Ludvig Bødtcher: Sidste digte
(75). Ridder af den russiske Stanislausordens III klasse.

9. Schæffer, August Jörgen Berthold, cand.
med. & chir. 77, derefter reservelæge i flåden, kandidat på
Kommunehospitalet og siden 1883 korpslæge i Ålborg.

10. Boeck, Christopher Nyholm, cand. theol.
76, derefter lærer ved forskellige privatskoler i København,
siden 81 lærer ved betalingsskolen på Gasværksvej; forfatter.
Har udgivet: Musernes klage. Et digt (76), — Decemberdromme. Juleforspil (77), — Et middagsselskab, lystspil (88),
opført på det kgl. theater 88, på kungl. dramatiska theatern
i Stockholm 89, på Svenska theatern i Helsingfors 90; ud
kommet i Stockholm, oversat af Oskar Fredriksson (92).— Et
københavnsk hjem, lystspil (92), opført på Kasino 91, i
Göteborg og Helsingfors 93, på Stadttheater i Hamburg 94. —
Desuden er det utrykte lystspil Ringene i 1888 opført på
kungl. dram, theatern i Stockholm.
11. Lunøe, Palle Møller, cand. theol. 77; fra 77—81
pers, kapellan for Hvorslev og Gjerning, 81 sognepræst, fra
81—86 for Launs og Alstrup, siden 86 for Marie Magda
lene og Kold.

12. Friis, Christian Frederik,
chir. 77, siden 80 læge i Skelskor.

cand.

med. &
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Ribe kathedralskole.
1. Bj errum, Jannik Petersen, cand. med. & chir.
76, dr. med. 82, var först manuduktør, derefter reservelæge i
hæren, kandidat på Kommunehospitalet, assistent på dr.
Edm. Hansens öjenklinik, praktiserende læge i København,
leder af öjenpoliklinikken på Kommunehospitalet og Poliklinikken, fra 1884 ojenlæge i København. Har foruden sin
doktordisputats (Om formsans og lyssans) udgivet talrige af
handlinger, særlig over ofthalmologiske emner i »Hospitals
tidende,« »Arkiv for ofthalmologi,« »Nordisk ofthalmologisk
tidsskrift,« artiklen »ofthalmologi« i »Medicinsk årsskrift«
1893 og 94 samt flere undersøgelser trykte i beretningerne
fra de internationale medicinske kongresser 1884 og 90.
Desuden: »Om anvendelse af öjespejlet; for studerende og
læger.« 1894. Fra 88—93 redaktør af »Nordisk ofthalmolo
gisk tidsskrift« ; korrespondent for »Archives d’ophthalmologie.«
2. Lund, Alfred Frederik Vilhelm, 73 sekondi.,
75 premierl. og siden 83 kaptajn i artilleriet. 1893 ridder af
Dannebrog.

3. Bergh, Valdemar Victor Edvard Theodor,
privat dimitteret, cand. phil. 1871, fra 1876—81 medbestyrer
af Berghs, Galsters og Jürs’s realskole, 81—92 distriktsfor
stander, siden 92 privatlærer.
4. Petersen, Olaf Halvor, cand. phil.
1892 stationsforstander ved Kibæk station.

70, fra

5. f Hansen, Carl Ludvig Otto, cand. phil. 70;
fra 72 til sin død 77 opholdt han sig hjemme hos faderen i
Brøndum præstegaard ved Varde.

Horsens skole.
1. Dybdal, Anders, cand. jur. 74, fra 74—75 by_
og herredsfogedfuldmægtig i Varde, derefter sagførerfuld
mægtig, 75—77 i Nykøbing p. F., 77—85 i København, sam-
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tidig hermed 81—85 assistent i ministeriet for Island, 85—89
kontorchef og fra 89 departementschef sammesteds. 1890
ridder af Dannebrog. 94 Dannebrogsmand.

2. Jespersen, Gilbert Laurits, cand. med. &
chir. 76, fra 77 — 79 læge i Gudhjem (Bornholm), 79—85
militærlæge i Hollandsk Ostindien, siden 86 praktiserende
læge i Charlottenlund.
3. Jacobsen, Sophus Henrik Louis Peter,
cand. jur. 77; fra 77—80 byfogedfuldmægtig i Veile, siden
1880 assistent i finansministeriet.

4. Johannsen, Harald William Julius Oscar,
cand. jur. 76, 78 assistent i justitsministeriet, siden 89 over
retsassessor i Viborg, hvor han tillige er medlem af byrådet.
1894 ridder af Dannebrog. Vandt i 1872 og 74 accessit for
universitetets historiske prisopgave. 79—80 ledende senior
i Studenterforeningen.
5. Thorborg, Jens Christensen, cand. med. &
chir. 76, fra 77—78 reservelæge i flåden, fra 1. Marts 78
praktiserende læge, siden 91 læge ved amtssygehuset i
Hornsyld.

6. Buseh, Jacob Ludvig, tog dansk juridisk eks
amen 72 og blev byfogedfuldmægtig, tog derefter under
aftjeningen af sin værnepligt philosophicum 73, blev cand.
jur. 76, derefter byfogedfuldmægtig, sagførerfuldmægtig og
fra 79 overretssagfører i København og juridisk manuduktør.
7. Schandorff, Niels Christian Møller, cand.
jur. 78, s. å ansat som sagførerfuldmægtig i Svendborg,
siden 82 sagfører og fra 90 branddirektør sammesteds.

8. Rosendahl, Axel Emil, cand. med. & chir.
78, fra 1879—95 militærlæge i nederlandsk indisk tjeneste,
85—93 civil embedslæge på Java, f. t. praktiserende læge i
Surabaya på Java.
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Randers skole.
1. Levinsen, Georg Marius Reinald, tog 1874
magisterkonferens i naturhistorie med zoologi som hovedfag,
foretog derefter fra 75—77 en videnskabelig rejse til Grön
land, arbejdede efter hjemkomsten på universitetets zoolo
giske museum og underviste i forskellige læreanstalter; fik
efterhånden det Smithske stipendiums mindre og större por
tion, siden 1885 inspektør ved universitetets zoologiske mu
seum og medlem af bestyrelsen for »Naturhistorisk forening«.
Har offentliggjort en række arbejder, ledsagede af tavler i
»Videnskabelige meddelelser fra Naturhistorisk forening«,
»Det kgl. danske videnskabernes selskabs skrifter og over
sigter«, »Djimphna-togtets zoologisk-botaniske udbytte« (1887),
»Det videnskabelige udbytte af kanonbaaden Hauchs togter«
samt afsnittet Mosdyr i »Zoologia Danica« 1894.

2. Hansen, Niels Carl, tog med speciel tilladelse
philosophicum allerede i Januar 70, indtrådte i hæren (inge
niørkorpset) Maj 70, fra 71—72 på officersskolen, 72 sekondi.,
74—75 i officersskolens ekstraordinære næstældste klasse,
75 premierl. i ingeniørkorpset, 76—78 i officersskolens ældste
klasse, 87 kaptajn i ingeniørkorpset. Har været ansat (87—
90) ved anlægget af Københavns landbefæstning som chef for
4de ingeniørdirektions ßdje bygningsdistrikt og har som sådan
anlagt befæstningerne ved Vangede, Thinghöj, den sydlige
del af oversvømmelsen og vestfronten til Kogebugt; for tiden
chef for ingeniørregimentets jernbanekompagni. 1894 ridder
af Dannebrog. Har i en række af år været medarbejder ved
Industriforeningens tidsskrift og af og til leveret mindre ar
tikler til Teknisk forenings tidsskrift.
3. f Budtz, Gustav Valdemar, cand. phil. 70,
f som stud, theol. 1875.
4. Staugaard, Axel Svendsen, cand. med. &
chir. 76, fra 76—78 amanuensis hos læge Krohn i Rønde,
78~79 kandidat på Frederiks hospital, 79—90 prakt. læge i
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Ørsted ved Randers, siden 90 læge på Frydendal ved Morkøv station.
5. Cortsen, Rasmus Christian, cand. jur. 74,
derefter sagførerfuldmægtig og fra 1877 overretssagfører i
København.
6. Meyer, Magnus Suenson, cand. med. & chir.
77; fra 77—78 kandidat på Frederiks hospital, 78—81 prak
tiserende læge i Karrebæk, konst. distriktslæge, 81—82 på
Fanø, 82—83 i Thisted, 84—91 kommunelæge paa Sejerø,
siden 91 distriktslæge for Hassing—Refs herreder og syge
huslæge for Thisted amts sygehus i Vestervig; medlem af
den overordentlige sundhedskommission for Hassing—Refs
herreder.

7. Olsen, Hans Edvard Rudolph Bay, cand.
theol. 76; fra 76—79 pers, kapellan for Årslev og Horring,
79 sognepræst, 79—83 for det nyoprettede Hvam—Hvilsom
pastorat i Viborg stift, 83—90 i Farstrup—Lundby, Viborg
stift, siden 90 i Krummerup og Fuglebjerg i Sjællands stift.
8. Jacobsen, Gustav Adolph, cand. med. & chir.
77, derefter to år kandidat på sygehuset i Helsingør, sam
tidig badelæge ved Marienlyst og epidemilæge ved et interi
mistisk oprettet epidemilazareth, derefter 2 år landlæge ved
Morkøv station. 80—81 studieophold i Wien og Halle a. d.
Saale. Siden 82 praktiserende læge i Randers.

9. Lewerkhuusen, Knud Axel Valdemar,
cand. phil. 71, studerede i nogle år theoJogi med under
støttelse af Regens og Kommunitet. Siden 78 privatlærer i
København og bestyrelsesmedlem i et par foreninger.

10. Poulsen, Karl Kristian Ludvig, privat
dimitteret fra Randers latinskole, cand. theol. 77; fra 77 — 79
lærer ved Gedved seminarium og hojskole, 80—83 pers, ka
pellan for Torring og Heldum, 83—86 ordineret medhjælper
og siden 86 præst for valgmenigheden i Ryslinge.
ii- t Jacobsen, Niels Jacob, cand. med. & chir.
78, i 79 kandidat på Københavns amts sygehus, 79—80 på
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Frederiks hospital og på Oringe, 80—84 prakt. læge i Valby,
84—89 i Nordgrønland. Død på hjemrejsen derfra d. 23.
Aug. 89 om bord og sænket i Davisstrædet.

Reykjavik skole.
(Uagtet gentagne henvendelser er der fra de 11 studenter fra denne skole
kun indløbet meddelelse fra i.)

Thora ri HSS0I1, Kris tj an El dj arn, cand. theol.
71; s. å. ansat som præst til Stadur i Grindavik og konsti
tueret præst til Selvog ogKrysevik, siden 79 præst til Tjorn,
Uppsir og Urdir; i hele sin embedstid tillige forligskommis
sionær og medlem af kommunalbestyrelsen for de nævnte
sogne.
Herlufsholms skole.
1. Kier, Otto Frederik Rasmus, Jan. 77 cand.
polyt. i ingeniørfaget, derefter ingeniør ved statsbanerne,
kontorchef i statsbanernes generaldirektorat og siden b'j 90
driftsbestyrer ved de sydfynske jernbaner.
2. Johansen, Johan Peter Georg, cand. med.
& chir. 75, derefter i hollandsk tjeneste i Indien, som han
imidlertid af sygdom nødtes til at forlade; siden 79 prakti
serende læge i Nysted.
3. Andersen, Alfred Hannibal, cand. theol. 78,
fra 78—83 pers, kapellan for Vrensted og Thise, 83 sogne
præst, fra 83—90 for Tømmerup, fra 17/9 90 for Ølstykke.

4. Sehested, Knud, cand. jur. 74, 1876 volontær,
78 assistent, 86 fuldmægtig, 93 kontorchef, siden 1. Juni 94
departementschef i indenrigsministeriet, tillige ejer af Addit
og Vinding skove samt af Tøstrupgård, medlem af kommis
sionen til undersøgelse af den danske smorproduktions og
smorhandels stilling, af fællesbestyrelsen for Dansk skov
forening og Herlovianersamfundets bestyrelse. Har i årenes
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løb gentagne gange berejst Italien, Frankrig, Schweitz, Polen,
Ungarn og Østerrig. 1894 ridder af Dannebrog.

5. Bruun, Jens Henrik, cand. med. & chir. Jan. 76,
besøgte 76 hospitaler og klinikker og vikarierede som land
læge, fra Juli 76 praktiserende læge i Fuglebjerg, formand
eller bestyrelsesmedlem i forskellige lokale foreninger, fra
Maj 92 formand for den sydvestsjællandske lægeforening.
6. Petræus, Gustav Ludvig Vesty, cand. phil.
70, derefter til handelen, fra 74—90 grosserer i København,
siden 1890 i Amerika.

7. Bayer, Peter Frederik, cand. jur. 74, fra 75
—78 sagførerfuldmægtig i København, 79 — 86 herredsfoged
fuldmægtig i Arhus, fra 86 overretssagfører i Århus, tillige
stiftskasserer og kasserer for Støvringgårds jomfrukloster.
8. Gjellerup, Ferdinand Louis, cand. mecl. &
chir. 75, derefter nedsat som praktiserende læge, fra 75—88
i Ans, Viborg amt, fra 88 i Kerteminde.

9. f Henrich.sen, Carl Christian Sophus,
polytekniker, men havde endnu ingen eksamen taget, da han
døde 26. Maj 1875 umiddelbart for studentertoget til Upsala,
som han havde været med til at bringe i stand som senior
i Studenterforeningen. Var tillige medlem af Herlovianersamfundets bestyrelse.

Borgerdydskolen i København.
1. Schrader, Johannes Ludvig August, stu
derede forst theologi, derefter medicin, cand. med. & chir.
76, blev efter endt kandidat- og amanuensisvirksomhed i 79
praktiserende læge i Hjorring, fra 82 læge ved Århus amts
sygehus i Odder og medlem af og formand for Odder sund
hedskommission, siden 1. Febr. 94 overlæge ved Ålborg
amts og bys sygehus i Ålborg. Har udgivet enkelte hygieiniske artikler i de lokale blade.
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2. Knudsen, Peter Nicolai Riise, cand. philol.
78, fra 78—81 privat manuduktør samt lærer ved Willaume
Jantzens kursus, fra 79—82 ved kollaboratør Rud. Møllers
kursus, siden 79 lærer ved Borgerdydskolen i København,
hvor han fra 85 har været viceinspektør og bestyrelsesmedlem
af skolens alderdomsforsørgelseskasse.
3. Hansen, Anton Frederik Ove, cand. med. &
chir. 77, forst praktiserende læge i Egtved pr. Kolding, f. t.
godslæge på stamhuset Vennerslund og kommunelæge for
Norre Vedby og seks tilliggende sogne.
4. Hanssen, Johannes Terkel Michael, cand.
theol. 75, blev efter forst at have været huslærer, siden
hjælpepræst og pers, kapellan i 1888 resid. kapellan i Mar
stal, siden 94 sognepræst i Tved ved Svendborg.

5. + Jonsson, Sigurdur, cand. jur. 75. Fra 75
—76 ansat i Københavns politi, 76—78 volontær i ministeriet
for Island, fra 78 til sin død, 15 Nov. 1893, sysselmand i
Snæfellsnæs og Hnappadals syssel på Island, i 1886 althingsmand. Har udgivet enkelte politiske afhandlinger i forskel
lige tidsskrifter, navnlig i det islandske tidsskrift »Andvari«.
6. Reeh, Wolf Oscar Albert, cand. jur. 75, vo
lontær i gældskommissionen i København 1875, fra 75 — 77
redaktionssekretær ved »Jyllandsposten« i Århus og sagfører
fuldmægtig, tillige i sommerhalvåret 1876 bureauchef for iste
almindelige jydske industriudstilling i Århus, 1877 byfoged
fuldmægtig i Nykøbing p. S., 77—79 byfogedfuldmægtig i
Århus, fra 79 sagfører i Århus, fra 82 tillige overretssagfører;
medlem af bestyrelsen for Århus museums historiske afdeling.
Har (sammen med J. V. Smith) udgivet en afhandling: »Nogle
grave fra stenalderen« i »Årb. f. nord, oldkynd.« 1891.
7. Rovsing, Niels Ivar Asmund, cand. med.
& chir. 1879, 80—93 praktiserende læge i Fredensborg og
jernbanelæge, 89—93 læge ved rekonvalescenthjemmet
»Hegels Minde«, siden 93 praktiserende læge i København,
uddeler af de Rovsingske legater, 86—93 medlem af besty-
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reisen for lægekredsforeningen for Nordsjælland, 87—93 re
præsentant for lægernes hjælpeforening, 92—93 formand for
den sjællandske jernbanelægeforening og derefter denne for
enings æresmedlem.
8. f Flensborg, Immanuel, 74 forstkandidat, 75
ansat som kgl. forstassistent på 4de Kronborgske skovrider
distrikt. f 25. Aug. 1876 i København.

Borgerdydskolen på Christianshavn.
1. Wichmann, Jacob Vilhelm, cand. med. &
chir. 76, fra 76 amanuensis hos læge Krohn i Rønde, 77
kandidat på Alm. hospital, Dronning Louises bornehospital,
reservelæge ved Garnisonssygehuset, 82—84 reservelæge ved
Kommunehospitalet, 83 dr. med., 84 - 90 ved Bornehospitalet;
siden 85 tillige praktiserende læge i København. Fra 1892
sekretær i Medicinsk selskab. Har foruden sin doktordisputats
83 (»Anatomiske studier over medfødte hjertefejl«) udgivet:
Om rachitis (87), — Om tarminvagination (93) og forskellige
mindre afhandlinger i medicinske tidsskrifter.

2. Bostrup, Laurits Jacob Ferdinand, cand.
theol. 75, tog i flere år del i uddannelsen af grønlandske
kateketer, fra 79 ord. kateket ved Frue kirke i København
og præst ved Kommunehospitalet, fra 92 sognepræst til Ny
købing og Rorvig på Sjælland. Har foruden mindre afhand
linger i »Fra Bethesda« udgivet: Kort fremstilling af den
Augsburgske konfession (1888).
3. Kauffmann, Hermann, cand. philol. 76, fra
77—80 lærer ved Lyceum i København, siden 80 ved Ran
ders lærde skole, 5/3 1881 adjunkt; formand i Randers hånd
værkerforenings foredragsudvalg. Har 1887 udgivet: Lejlig
hedsdigte (manuskript for venner).
4. f Lohmann, Heinrich Friederich Wilhelm,
cand. phil. 70. f som stud, philol. 6. Juni 1877.
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5. Møller, Peter Andreas Hornung, cand. med.
& chir. 77, fra 78—87 praktiserende læge i Stubbekøbing,
siden 1. Jan. 87 læge i Ballerup og kommunelæge i Leddje
og Smorum sogne.

6. + Jacobsen, Soren, cand. theol. 75, fra 1878
—86 kapellan i Farum, fra 86 til sin død, Juni 1891 ved
badestedet Ronneby, sognepræst for Vejby-Tibirke. Han
døde ugift og havde ved sin død testamenteret en betydelig
del af sin formue til legater.

7. f Rasmussen, Christian Emil, cand. jur. 75,
derefter til sin død 1888 fuldmægtig paa Leire herreds
kontor.
8. f Kastrup, Christian Ove Gustav, cand.
med. & chir. 77, derefter kandidat på sindssygeanstalten ved
Arhus, praktiserende læge i Hedensted og Daugård ved
Vejle, reservelæge ved 20de bataillon og garnisonssygehuset
i Århus, prakt. læge i Sindal ved Hjorring, senere i Jellinge
ved Veile, så kandidat på sindssygeanstalten ved Vording
borg, derefter på Kommunehospitalet i København som fast
kandidat samt prakt. læge i København til sin død.
9. Dahlberg, Peter Oscar Quirin, cand. theol.
75, cand. mag. i fysisk geografi 1881, fra 71 lærer ved Bor
gerdydskolen C., fra 86 medlem af kommissionen for afhol
delse af almindelig forberedelseseksamen, fra 90 medlem af
eksamenskommissionen for skolelærer- og skolelærerinde
eksamen. Har udgivet forskellige geografiske lærebøger og
et geografisk skoleatlas 1888 og forfattet handelsgeografien
i C. Hages håndbog i handelsvidenskab (93).

10. Frederiksen, Karl Neergaard, 69—70 han
delslærling i Nysted, 71—72 kontorist i København, 72—77
disponent for Prinsnås verk i Landskrona, fra 77 deltager i
tømmerhandlerfirmaet Corn. Fjord & Co. i København. Har
offentliggjort nogle artikler i »Toldreform« 1890—91, 1888
—89 medlem af kommissionen til bedommelse af de til
finansministeriet indsendte skizzekonkurrencer vedrorende
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opførelsen af et frilager og tilvejebringelsen af et frihavns
anlæg ved København.

11. Holm, Christian Frederik, afgangseksamen
fra officersskolen 1875; fra 1883 kaptajn i artilleriet, 1893
ridder af Dannebrog.
12. Seydel, Siger Johan Vilhelm, fra 69—76
assistent i Privatbanken, 76—78 korrespondent i Frankrig,
78—82 ved Göteborg enskilda bank, siden 1882 grosserer i
Göteborg.

13. f Sörensen, Hans Georg, cand. phil. 70, f
5. Juni 1886 som civilingeniør og entreprenør.
14. Holm, Herman, cand. theol. 76, i 75 vika
rierende lærer ved Roskilde borgerskole, 75—76 huslærer
hos kammerherre Rosenkrands til Rosenholm, 77 vikar ved
borgerskolen i Køge, 77—78 huslærer hos kammerherre
Lüttichau på Tjele, 78—79 vikar ved Kalundborg borger
skole, 79—82 konst. adjunkt ved Alborg kathedralskole, der
efter res. kapellan, fra 82 — 84 i Bandholm, fra 84 — 86 i Ny
købing og Systofte på Falster, 86 sognepræst, fra 86—91
i Løgstør, siden Okt. 91 i Gloslunde og Græshave på Lol
land. Har udgivet forskellige prædikener.

15. Mathiesen, Anton Ib, cand. med. & chir.
77, fra 77—78 reservelæge ved 2det dragonregiment, 5te
bataillon og garnisonssygehuset i Odense, derefter kandidat
på Kommunehospitalet i København, siden Okt. 1888 nedsat
som praktiserende læge (og tandlæge), 78—86 i Skanderborg,
86—93 i Silkeborg og fra 93 atter i Skanderborg.
16. Regenburg, Christian Matthias, ansat fra
1870 i Privatbanken, hvor han nu er fuldmægtig ved vestre
afdeling siden 1887; kredsforstander i belønnings- og forsor
gelsesforeningen for tyender i København og Frederiksberg.

17. f Bistrup, Christian Peter, gik til hæren
(artilleriet) 71, 73 sekondi., 75 premierl., 83 kaptajn i artille
riet, forst kompagnichef ved 2den artilleribataillon, senere
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chef for 2det trainkompagni og medlem af artilleriets forsøgs
kommission; i 1882 ridder af æreslegionen, j* 6. Novbr.
1891.
18. Beyer, Paul Herman Petrus, cand. med. &
chir. 78, derefter reservelæge i søværnet, kandidat på Kom
munehospitalet og konst. reservelæge ved Bornehospitalet og
Alm. hospitals III. afdeling, reservelæge i hæren, vaccinator
ved vaccinationsanstalterne på Christianshavn og Vesterbro;
siden 1881 praktiserende læge i København; 1892 ridder af
Dannebrog. Storsir for Independent order of Odd-F'ellows
skandinaviske afdeling.

19. Co 1 din g, TorbenAndreas, tog i 70 adgangs
eksamen til Polyteknisk læreanstalt, 77 polyteknisk embeds
eksamen i ingeniørfaget. Var forst assisterende hos sin fader,
professor C., under hans videnskabelige undersøgelser over
stormfloden 1872 samt ved forskellige andre undersøgelser,
dernæst assistent ved Københavns brolægningsvæsen og fra
80—82 ved orlogsværftets bygningsvæsen, siden 77 lynled
ningsingeniør og teknisk konsulent i lynledningssager; har
som sådan konstrueret og anlagt lynledningerne på den
storste del af de offentlige bygninger rundt i landet, særligt
de under kultus- og indenrigsministeriet sorterende. Foretog
i 83 med understøttelse af det Reiersenske fond og kultus
ministeriet en rejse til Tyskland, Schweitz og Østerrig for at
studere de derværende lynledningskonstruktioner. Har ud
givet: Om elektricitetens forplantelse gennem homogene
legemer samt resultat af undersøgelser ved forskellige lyn
ledningskonstruktioner (Tekn. foren, tidsskr. 85).
20. f Guldencrone, Valdemar Gustav, 76
premierl. i fodfolket, f 23. Juli 1877.
21. f Knopli, Nicolai Schjerven Catharino,
cand. phil. 70, forst bogholder og korrespondent derefter fra
1876 til sin død, 10. Juni 1894, grosserer i København.
22. Henningsen, Frants Peter Diderik, kunst
maler, fra 1887 medlem af Kunstakademiet, professor ved
samme, ridder af Dannebrog.
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23. Grdnvold, Holger Carl, kunstmaler, siden
1877 lærer ved det tekniske selskabs skole, og siden 1893
ved kunstakademiet.

Det v. Westenske institut.
1. Dreyer, Johan Ludvig Emil, cand. mag. i
astronomi 74, dr. phil. 82; fra 74—78 astronom ved lord
Rosses observatorium, Birr castle, 78—82 observator ved
observatoriet i Dublin, siden 82 direktør for observatoriet
i Armagh (Ulster). Har foruden adskillige afhandlinger i
engelske fagtidsskrifter etc. udgivet: Bidrag til bestemmelse
af præcessionskonstanten (disp. 82), — A new general catalogue
of nebulæ and clusters of stars, London 88, — Tycho Brahe,
a picture of scientific life and work in the i6th century,
Edinburgh 90 (udkommet i tysk udgave i Karlsruhe
1894-)

2. Winther, Carl, cand. jur. 72, siden 87 hdjesteretssagfører i København.

3. Trier, Gerson Georg, cand. phil. 70, derefter
sproglærer, siden lærling på Kriigers tapetfabrik; foretog
kemiske studier ved universitetslaboratorierne i København
og Sorbonne i Paris og ansattes som kemiker ved en sukker
fabrik i Coulomniers (depart. Seine et Marne), derpå forret
ningsmand, forst i Paris, derefter i London, siden 88 lærer
i Engelsk og Fransk i København. Tog magisterkonferensen
1876 og har udgivet nogle sproglige småafhandlinger og
socialøkonomiske artikler i ugebladet »Arbejderen.«
4. f Linds trom, Carl Constantin, cand. phil. 70,
70—72 huslærer, dernæst lærer ved københavnske privat
skoler, særlig Våbenbrødrenes skole, en tid lang redaktør af
»I borg og hytte,« fra 83—85 vikar for adjunkt F'eddersen
i Viborg, derefter timelærer ved Viborg lærde skole fra
85 — 88. Fra April 1889 til sin død, 11 April 1892, redaktør
af et hdjreblad i Kalundborg.
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5- Olsen, Marcus Carl Jens, cand. med. & chir.
80, kandidat på Almindelig hospital i 1880, fra 80—82
amanuensis hos læge Struckmann i Nykøbing på Falster,
83—84 læge ved Ivigtut kryolithbrud i Grönland, siden 84
praktiserende læge i Hals samt epidemilæge og formand i
Hals sundhedskommission.

6. Larsen, Vilhelm Ludvig, cand. theol. 74, der
efter pers, kapellan for Stouby og Hornum, resid. kapellan
for Hvirring og Hornborg, siden ved St. Johannes kirke i
København, siden 1885 sognepræst i Seest.

7. Brun, Frederik Carl ^Christian, fra
operasanger, f. t. ved det kgl. theater i København.
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8. Henriques, Axel Otto, cand. phil. 70, tog i
1877 partieleksamen i ingeniørfagene ved Polyteknisk lære
anstalt, fra s. å. bogtrykker (firma: O. C. Olsen & Co). Har
foruden en mængde theateranmeldelser, feuilletoner, skuespil
karakteristikker, rejsebreve og kunstanmeldelser i »Dagsavisen«
(78—86), »Illustreret tidende,« »Tilskueren« o. fl. a. samt
»Et overflødigt menneskes dagbog« i »Morgenbladet« ud
givet: (sammen med Joh. Buntzen) Sange af sommerrevuen
1886—88, — (sammen med Anton Melbye) Sange af sommer
revuen 1889—94 og Blæksprutten 1889—93; desuden: Thuresen: Fra alverdens gemytlige lande« og under pseudonymet
Sganarel: »Går Fallesen af?« (93) og »Gamle viser« (manu
skript for venner). Har desuden for Folketheatret oversat
og bearbejdet følgende stykker: Stormende lykke, De herrer
af pressen, Guldfugle, Som man sår, Kong Kandaulus, For
lang altid — o. fl.
9. Hallas, Axel Frederik August, fra 70—74
huslærer, cand. theol. 77, fra 77—80 ord. kateket ved St.
Pauls kirke i København, 80 sognepræst, fra 80—88 i Øster
Nykirke i Ribe stift, siden 88 i Bredsten menighed i Ribe
stift.

10. Obelitz, Christian August, cand. theol. 74,
fra 75 pers, kapellan i Gamtofte, fra 76 resid. kapellan i
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Vester og Øster Hassing, 79 sognepræst til Sneum- og
Tjæreborg, siden 88 sognepræst i Varde, siden 86 tillige
provst for Skads og flere herreder. Har oversat G. Warneck:
Hvorfor udretter vor prædiken så lidt? (82) og A. Gehrke:
Kommunistiske idealstater (86) samt bearbejdet: G. Uhlhorn:
De kristne kærlighedsgerninger I—II (84—85) og H. Thiersch :
Kristendommen og staten (86).

Schneekloths skole.
1. Jenssen-Tusch, Harald, tog i 1870 adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt, 73 sekondi, i ingenørkorpset, 75tpremierl. i fodfolket, gennemgik 1876—78 officers
skolens ældste klasses stabsafdeling, 80 premierl. i general
staben, derefter til tjeneste ved dennes taktiske og dens
topografiske afdeling, 81 adjudant ved 2den general
kommando i Arhus, 84 kaptajn i fodfolket og kompagnicheh ved 20. bataillon i Århus, 92 forsat til København som
kompagnichef ved 21. bataillon. — Har den J/i 91 stiftet
»Militær tidende,« der 91 — 93 udkom i Århus, nu i Køben
havn med krigsministeriel understøttelse, og er vedblivende
dets udgiver og redaktør. Har desuden fungeret som privat
lærer i Fransk og tegning, dels i Århus (kathedralskolen),
dels i København (Borgerdydskolen, K.) I 4—5 år for
stander for ungdomsskolen for legemsøvelser i Århus. 1894
Ridder af Dannebrog.

2. Tegner, Georg Vilhelm, cand. jur. 74, siden
79 overretssagfører i København.

3. Elmquist, Edvard Emanuel, cand. jur. 74,
var i kort tid sagførerfuldmægtig i København, derefter
bankkasserer i Ålborg, 78 underretssagfører og kompagnon
i prokurator, bankdirektør A. Bentzens sagførerforretning i
Alborg, 80 admin. direktør for den jydske husmandskredit
forening, 81 overretssagfører og etableret som selvstændig
(senere medoptaget overretssagfører Hammershaimb som
kompagnon), 90 formand i bestyrelsen for Jydsk grundejer-
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forening, tillige formand for repræsentantskabet for Jydske
husmandsforening, forsikringsanstalten for danske værnepligtige,
m. v. Har i 1879 under pseudonymet Neither—nor udgivet
et par politiske piécer og været medarbejder ved Ålborg
stiftstidende.
4. Thestrup, Johan Frederik Redsted, cand.
med. & chir. 77, siden Dec. 88 praktiserende læge i Karise.

5. Marcher, Frederik Christian, cand.
70, derefter til landvæsenet, siden 1888 forvalter.
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6. Ewaldsen, Niels Bahne Christian, cand.
theol. 76, 1877 sognepræst, fra 77—83 i Thorshavn på
Færøerne, siden 83 på Fejø.

7. Kroyer, Christian Rasmus Secher, gik
straks efter at være bleven student til landvæsenet, købte
1875 gården Petersholm ved Horsens, solgte denne 1884 og
har siden det år været forpagter af hovedgården Billesskov
under grevskabet Wedellsborg.

Haderslev læreres skole.
1. Wegener, Caspar Frederik Johansen, cand.
theol. 75, 75—84 lærer og manuduktør i København, præst
siden 1884.

2. Hol ten, Nicolai Ulrich, tog polyteknisk eksamen
75, fra 75—79 konstruktør ved anlægget af Østre gasværk,
79—87 lærer i mathematik og fysik i Borgerdydskolen, C.,
82—94 assistent ved Polyteknisk læreanstalt; fra 85 tillige
beregner ved det gensidige livsforsikringsselskab »Danmark«,
fra 91 lærer ved kultusministeriets kursus for lærere i tegning.
Har offentliggjort enkelte mindre mathematiske og tekniske
afhandlinger i forskellige tidsskrifter.
3. Cohen, Martin, cand. phil. 70, tog 1885 skole
embedseksamen; tidligere privatlærer ved forskellige køben
havnske skoler og kursus f. e. v. Westens skole og Norre-
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bros latin- og realskole; siden 84 adjunkt ved Metropolitanskolen. Har udgivet: (sammen med overlærer J. Kaper):
Fransk læsebog (90) og (sammen med cand, phil. S. Prahl) en
oversættelse af Manon Lescaut (91.)

4. Balslev, Lauritz Nicolai Vilhelm, cand.
theol. 75, siden 84 sognepræst i Hårslev og provst. Har
udgivet: Kristelig ledsager, en formanings- og trøstebog (i
to oplag; senere oversat på Svensk og Tysk), samt en
prædikensamling.
5. f Bartholin, Holger Georg, f i efteraaret
1869.
6. Bergenhammer, Ole Hier o nymus, cand.
theol. 81; fra 71—74 privatlærer ved københavnske skoler,
74—79 huslærer, 81 sognepræst, fra 81 — 86 i Rubjerg og
Mårup, 86—92 i Rorbæk, Grynderup og Stenild, siden 92 i
Hoien og Jerlev.

7. Jerich.au, Thoraid Adolph Nicolai Lorentz
Carl, cand. phil. 82, forst orgelvirtuos og organist, siden
1891 lærer ved forskellige amerikanske opdragelsesanstalter,
f. t. ved Stephenson seminary i Charlestown. Har udgivet
forskellige musikalske kompositioner.
8. Crowe, Arthur Percy, gik efter at have ab
solveret eksamen artium til handelen og opholdt sig 1869—70
i Tyskland, 71—74 i London, 74—77 i Paris, og var i
77—80 handelsrejsende i Europa for flere engelske huse.
I Dec. 80 afrejste han til Havanna, hvor han i 5 år var
ansat ved det engelske konsulat, samtidig med at han drev
en storre cigarforretning; siden 86 har han opholdt sig i
byen Mexiko, dels beskæftiget med handelsforretninger dels,
i de sidste to år, med journalistisk, for tiden redaktør og
ejer af et engelsk blad »The Mexican investor.«

Lyceum.
1. f Borthig, Oscar Frederik, studerede forst
filologi, derefter jura; cand jur. 83, ansat på Kongens fogeds
kontor til sin død 21. Febr. 1884.
3
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2. Oarøe, Kristian Frederik, cand. med. & chir.
77, fra 78—80 kandidat ved Frederiks hospital, 81—84
reservemedicus sammesteds, fra 81 praktiserende læge i Køben
havn, fra 87 kredslæge, medlem af »kommissionen af 2den
Juni 1893 angående statstilsyn med børneopdragelsen«. Har
foruden forskellige medicinske, hygieiniske og medicinal
historiske artikler i tidsskrifter udgivet (sammen med H.
Selmer) »Den danske lægestand« 6te udg. 1891; fra 1893
medredaktør af »Ugeskrift for læger.«

3. Carøe, Martin Frederik Christian, cand.
theol. 75, derefter huslærer i Frørup præstegård, kapellan i
Spjellerup, nu sognepræst i Magleby i Flakkebjerg herred,
Sjælland, hvor han tillige er sognerådsformand.

4. Hageman n, Hans Andreas Christian,
cand. theol. 77, fra 77—80 pers, kapellan for Gaverslund
og Vinding, fra 80 sognepræst til Vinding, fra 87 tillige til
Skærup. Har udgivet enkelte prædikener i »Sædemanden«.
5. Kiørboe, Carl William, cand. theol. 76, fra
78—82 sømandspræst i Newcastle upon Tyne, siden 82
sognepræst i Refsnæs, Sjælland, hvor han tillige er formand
i bestyrelsen for de fattiges kasse. Har udgivet enkelte af
handlinger i forskellige kirkelige tidsskrifter.
6. f Krag, Vilhelm Lars Larsen, cand. phil.
70, derefter til landvæsenet, ejer af Hegnsholt ved Fredens
borg fra 1877 til sin død 14de Febr. 1881.

Privat dimitterede.
1. Berner, Iwan Ludvig Oscar, studerede en
gelsk sprog og literatur, trådte dernæst i 1874 i »Det store
nordiske telegrafselskab «s tjeneste, forst i Newcastle, Aberdeen og London, fra 83 som stationsbestyrer i Hongkong, i
86 fungeret som driftsbestyrer i Østasien med domicil i
Shanghai, siden 87 sekretær ved selskabets hovedafdeling
i København. Har foruden småskitser og rejseskildringer i
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tidsskrifter og blade udgivet: Extra European telegraphic
code (London. 79), — The horologium or universal time piece
(Lond. 82) samt oversættelser af: Bulwer: Kenelm Chillingly
(74), Ch. Dickens: Mudfogs krønike (80), Beaconsfield: Endymion (81), Mark Twain: Den stjaalne hvide elefant (82).

2. Bernth, Valdemar, cand.jur. 76; derefter sag
førerfuldmægtig, assistent i finansministeriet og på kriminalog politirettens justitskontor, siden 91 protokolfører ved kriminal- og politiretten.
3. Esskildsen, Jens Andreas Erik Olivier
Albert, cand..jur. 74.
4. Feveile, Ludvig Hakon, cand. med. & chir.
78, studerede derefter i 78—79 homdopathi i Prag, Wien og
Budapesth, fra 79 praktiserende læge i København, overlæge
for Danmark for livsforsikringsselskabet »Mutual reserve« i
New York. Har udgivet: Homdopathisk huslæge 1888.

5. Frederiksen, Hans Christian, cand. phil.
70; fra 1860—72 lærer i Schneekloths latin- og realskole,
fra 73 grundlægger, ejer og bestyrer af Ordrup latin- og
realskole. Har udgivet og redigeret »Illustreret borneblad«
1872—93, hvori adskillige bidrag af ham selv, foruden pæda
gogiske og religiøse afhandlinger og digte i Ordrups skole
programmer ; tillige en del foredrag ved skole- og lærermøder
omkring i landet (heraf flere foredrag senere trykte). Desuden:
Dansk læsebog nr. 1 (i 5 oplag; iste opl. 1867), nr. 2 og 3
(1882). — »Bidrag til pædagogisk vurdering af den Frøbelske
bornehave«, — »Vil Du med? sa’e honen« (bornebog) samt
»Barndom og Kristendom« (1878) og »Modgift« (1884).
6. Honoré, Christian, cand. theol. 75, tog i 1877
til canton de Vaud, Schweitz, blev præsteviet 79, var fra
79—80 suflragant (kapellan) i Vufflens-la-Ville, siden 80 præst
i Cronay pres Yverdon, canton de Vaud.

7. f Johansen, Janne Anthon, cand. phil. 70.
Død i Sept. 75 som stud. med. Han var et stille, særdeles
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flittigt menneske, hvis hovedinteresse var entomologi, i de
sidste år specielt fluerne; der er gået en grundig og dygtig
zoolog tabt i ham. — Hans billede har ikke kunnet skaffes,,
da man ikke har kunnet komme på spor efter familien.

8. Jiirgens, Carl Christian Ludvig, cand. jur.
74, 74—75 volontær i generaldirektoratet for skattevæsenet
og sagførerfuldmægtig, 75—78 assistent i koloniernes central
bestyrelse, 78—86 assistent i finansministeriet, 86 fuldmægtig
og 88 ekspeditionssekretær sammesteds; siden 1890 borg
mester og byfoged i Bogense og herredsfoged i Skovby
herred.
9. Kaae, Johannes Immanuel Nicolai,
grosserer i København.

f. t.

10. Kroman, Kristian Frederik Vilhelm, læste
på egen hånd til artium 67—69; fra 70 filosofisk manuduk
tør; tog magisterkonferens i filosofi 74, dr. phil. 77, siden 83
docent, siden 84 professor i filosofi ved Københavns univer
sitet; 1884 medlem af Videnskabernes selskab; siden 86
kultusministeriets konsulent i skolesager, siden 86 medlem af
eksamenskommissionen for skolelærereksamen. 1893 ridder
af Dannebrog. Har foruden en række artikler til danske og
udenlandske tidsskrifter udgivet: Taine: Kunstens filosofi
(73). — Taine: Den italienske kunsts filosofi (73). — Taine:
Idealet i kunsten (74). — Elze: Lord Byron (76). — Om
sjælens eksistens (77). — Elze: Walter Scott (78). — Tænkeog sjælelære (81, 2den udg. 88, på Tysk 90). — Tidens
udmåling og inddeling (82). — Vor naturerkendelse (83, på
Tysk s. å.). — Isaac Newton (84). — To fysiske afhandlin
ger (85). — Om mål og midler for den hdjere skoleunder
visning (86). — Grundtræk af sjælelæren (89, 2den udg. 94).
— Vort skolevæsen og skolens opgave (90). — Om mandefaldet ved skolelærereksamen (91). — Kapsejladsens logik
(93)11. Magnussen, Johannes Julius Claudi, fra
1870—75 ansat i »Det store nordiske telegrafselskab «s tje-
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neste i Hongkong, senere i det kinesiske toldvæsens tjeneste
i Shanghai. Cand. phil. 75; siden 1876 sproglærer og litte
rat i København. 1889 magisterkonferens i engelsk sprog
og litteratur. Sammen med O. Borchsenius redaktør af
»Hjemme og ude«. Har foruden talrige oversættelser udgivet
en litteraturhistorisk afhandling »Samuel Richardson« (1891).

12. Müllen, Kjartan Ludvig, cand. polit. 73 ; fra
74—83 assistent i udenrigsministeriet (postvæsenets over
bestyrelse), siden 85 fabrikejer, deltager i firmaet Kr. Ander
sen & Co.s maskinsnedkeri, hovieri og savværk på Frederiks
berg. Har foruden en del artikler af naturvidenskabeligt
indhold i »Illustreret tidende«, »Naturen og mennesket« og
»Politiken« udgivet: »En sommerkampagne« (83) samt over
sættelser af Flammarions »Urania« (90) og »Verdens under
gang« (94).
13. Reumert, Kristian Ponsaing, cand. med.
& chir. 1878, fra 78—82 prakt. læge i Varde, 82—83 på
uddannelsesrejse dels i København og Ordrup, dels i udlandet,
siden Aug. 83 prakt. læge i Kolding.
14. Scheel, Carl Ludvig Martin, blev exam.
juris 1864, læste derefter til artium, privat dimitteret 69,
cand. theol. 79, fra 79—82 resid. kapellan for Hammer og
Lundby, 82 sognepræst, fra 82—85 for Bølling og Sædding,
85—91 for Aulum og Hadsager, siden 91 for Vivild og
Vejlby.

15. Se 11, Adolph, cand. med. 75, fra 76 prakti
serende læge. Har udgivet: Sindsbevægelser som sygdoms
årsager (84), — Vi læger (86), — Medicinsk-psychologiske
studier (88), — Om Guds tilbedelse og selvforgudelse (90).
16. Weis, Frederik Theodor Vilhelm, cand.
jur. 75, fra 76—82 byfogedfuldmægtig i Helsingør, 82—87
fuldmægtig og 87—93 kontorchef ved statsbanernes hoved
kontor, siden 93 sekretær hos ministeren for offentlige ar
bejder og kontrolrevisor for statsbanernes regnskabsvæsen.
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17- Wulff, Johan Frederik Julius, blev strags
efter at have absolveret artium, assistent på Zoologisk mu
seums iste afdeling under prof. Reinhardt og tillige lærer
ved forskellige københavnske skoler; fra 79—87 lærer ved
Hjorring realskole i Engelsk og naturhistorie, 85—93 redak
tør af »Hjorring amtstidende«, siden 1. Maj 93 sekretær ved
fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk, Kø
benhavn. Har foruden forskellige afhandlinger i »Tidsskr.
f. popul. fremstill. af naturv.«, politiske avisartikler (hvoraf
flere ere udgivne som piecer i særtryk) og afhandlinger i
fællesrepræsentationens tidsskrift »For industri og håndværk«
udgivet: Spry: »Korvetten Challengers rejse om jorden« og
»Danmarks pattedyr«.

Lidt statistik.
Af de 207 studenter fra 1869 mangler oplysning fra 10
studenter fra Reykjavik; der bliver således 199 tilbage. Af
disse er 26 afgået ved døden (deraf alene 8 fra Borgerdyd
skolen på Christianshavn); af de øvrige levende opholder 68
sig i København, 25 på Sjælland, 14 på Fyen, 10 på øerne,
39 i Jylland, 1 på Island, 1 på de vestindiske øer; 15 ere i
udlandet, fordelte på følgende lande: Sverrig 3, Rusland 1,
England 1, Irland 1, Schweitz 1, Java 1, Algier 1, Nord
amerika 3, Sydamerika 2, Sandwichsøerne 1.
Li vsstillinger:
Theologer 42; stud, theol. (døde) 2, cand. theol. 3,
resid. kapellan 1, sognepræster 36 (deraf 6 provster), ad
junkt 1, kommunelærer 1, privatlærer 1.
Medicinere 50, deraf 3 døde som stud, med., prak
tiserende læger 45 (deraf 3 distriktslæger og en kommune
læge), prof. anatomiæ 1, tandlæge 1.
Farmaceuter 2, deraf 1 cand. pharm., 1 apotheker.
Jurister 29; deraf 1 død som stud, jur.; cand. jur.
27, deraf stiftamtmand 1, by- og herredsfoged 1, herreds
fogedfuldmægtig 1, politiassistent 1, protokolfører ved krimi
nalretten 1, overretsassessor 1, sysselmand 1, departements-
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chefer 2, fuldmægtige 2, assistenter 2, højesteretssagfører i,
overretssagførere io, sagførerfuldmægtig i, forstander for
det kgl. theaters elevskole i, arkivar i.
Cand. polit, i, exam. jur. i.
Filologer 8, deraf i død som stud, philol; overlærer
(i Rusland) i, adjunkter 5, privatlærer 1.
Cand. mag. 7, deraf adjunkt 1, privatlærere 6.
Cand. phil. 21 i meget forskellige stillinger (anførte
under vedkommende rubrikker nedenfor).
Universitetslærere 5 (3 professorer), docent ved
Polyteknisk læreanstalt 1, museumsassistent 1, observator 1.
Skolebestyrere 2; medlemmer af eksamenskommis
sionen for skolelærereksamen 3, for præliminæreksamen 3;
seminarist 1.
Polyteknikere 7; deraf civilingeniører 3, kemiker 1,
elektriker 1.
Militære 13: oberst, 1 kaptajner 8, premierlieutnanter
2 (døde), sekondlieutnant 1 (død), intendant 1.
Jernbaneembedsmænd 4; deraf driftsbestyrer 1,
ilgodsekspeditionschef 1, stationsforstander 1, kontorchef 1.
Telegrafembedsmænd 3, deraf 1 afdelingschef; des
uden have af de øvrige 7 til tider stået i »Det store nordiske
telegrafselskabs« tjeneste.
Grosserere 7, bankembedsmænd 3, næringsdrivende
1, bogtrykker 1, hospitalsforvalter 1, dampskibshovmester
1, sekretær ved fællesrepræsentationen 1.
Godsejer 1, proprietærer 5, forpagter 1, forvalter 1,
forstkandidater 2, partikulierer 2.
Kunstnere 4: malere 2 (deraf 1 professor ved kunst
akademiet), komponist 1, skuespiller (sanger) 1.
Litteratorer: æsthetiske forfattere 11, ikke-æsthetiske
47, journalister 5, deraf redaktører 4.
Doktorgraden er tagen af 9: Dr. jur. 1, dr. med 3,
dr. phil. 5; universitetets guldmedaille er tildelt 3, dets
accessit 1 (to gange).
Guvernør 1, konsul 1, vicekonsul 1, althingsmand 1,
seniorer i Studenterforeningen 5 (deraf tre ledende); besty
relsesmedlemmer i foreninger 16 (vistnok flere).
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Dekorerede: riddere af Dannebrog 26, Dannebrogs
mand 1, med guldbryllupstegnet j ; norsk St. Olafsorden 1,
svensk Nordstjerneorden 1, russisk Stanislausorden 2, (1
ridder og kommandør), russisk St. Annaorden 1, (ridder og
kommandør), serbisk St. Savaorden 1, (komthur), fransk
æreslegion 1
Betitl et: 1 (russisk statsråd).
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