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FORORD
/Alvorstunge Tider for Land og Folk, vanskelige Kaar for vor 

gamle Skole — saadan er Situationen nu ved Udsendelsen af io. Aar- 
gang af vort Aarsskrift.

Alligevel har vi ønsket at markere Begivenheden ved at bringe 
dette Jubilæumsskrift, fordi vi synes, der er Grund til at glæde sig 
over den Vækst, Haderslev-Samfundet har haft i de forløbne Aar, 
idet Medlemstallet nu er over 600.

Idet vi sender Hilsen og Tak til alle, der har sluttet op om Haders
lev-Samfundet, udtaler vi det Ønske, at det fortsat maa have Evne 
til at samle gamle Elever fra Haderslev Katedralskole, og at vor Elev
forening maa faa Lykke til stadig at styrke det gode Sammenhold 
om vor Skole og dens Gerning.

Haderslev, i November 1943.
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Den klamme Taage, den isnende Vind, 
den fygende Sne, 
den knuger mit Hjerte, den tynger mit Sind 
med usigelig Ve.

Det trykker mit Bryst som et Mareridt 
i Midnattens Gys —
o, kunde jeg vækkes og aande frit 
og skimte Lys!

Jeg ved, om Vinter var aldrig saa streng, 
det bliver jo Vaar;
der dølges et Liv i Sneens Seng, 
som ikke forgaar.

Maaske, naar Bøgen i Løvspring staar 
i Maj sols Glans, 
er glemt din Vinter og grøn din Vaar 
med Sejrens Krans!

EDVARD LEMBCKE.



interen ruger saa mørk og lang, 
saa stum som et Lig;
jeg hører ej anden Fuglesang 
end Ravneskrig.
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SKIZZEBOG SBLAD. SØNDERJYDSKE DRENGE.

ET MALERI AF HADERSLEV 
OG DETS MESTER 

ANTON EDVARD KIELDRUP
Oønderjylland har i XIX. Aarh. fostret en 
lang Række Kunstnere, blandt dem tre af 
stort Ry: Eckersberg, C. A. Jensen og Bis
sen. Haderslevs Bidrag er kvantitativt set 
særlig betydeligt. I kronologisk Rækkefølge 
er de anseligste Navne1): Eduard og Valentin 
Wassner, Heinrich Hansen, Heinrich Heger, 
Hans August Lassen, Hans Magnussen, Ole 
Kruse, Charlotte von Krogh, N. V. Dorph og 
Hans Fuglsang; endelig den Mand, om hvem 
der her skal tales, Anton Edvard Kieldrup. De 
fleste af de nævnte Kunstnere fik deres før
ste kunstneriske Uddannelse ved Akademiet i 
København. Men ligesom mange nordtyske 
Kunstnere af en foregaaende Generation 
havde lært ved det danske Akademi, t. Ex. 
to af de berømteste romantiske Malere, 
Philipp Otto Runge og Caspar David Fried
rich, saaledes fortsatte danske Kunstnere nu

x) Se Schleswig-Holstein. Kunstkalender 1920, 
43 ff; Sønderjyllands Historie V, 354. 

ofte i Tyskland, særlig ved Skolerne i Mün
chen og Düsseldorff. Alligevel bevarede de 
naturligvis Tilknytningen til Hjemmet. Saa
ledes ogsaa Kieldrup. Adskillige af hans 
Arbejder gengiver, som vi skal se, Moti
ver fra Sønderjylland, endnu saa sent som 
1866, 3 Aar før sin Død, besøgte han med 
sin Familie Hjembyen og malede i Omegnen.

Det var denne Tilknytning til Hjemstav
nen, der fra først henledte min Opmærk
somhed paa ham, som for mig indtil da 
havde været et tomt Navn. Foranledningen 
var det Billede af Haderslev 1859, som Aars- 
skriftet bringer i Farvereproduktion, og som 
efter Familietradition har følgende Historie. 
Det forudskikkes, at det ikke har været udstil
let paa Charlottenborg, og at Traditionen ikke 
forklarer, hvor det opholdt sig fra 1859—64: 
Da den bekendte Haderslevpræst Hans Fried
rich Helweg, den tidligere Forstander for 
Rødding Højskole, 1864 maatte forlade Byen, 
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fik han det som Gave af Menigheden. Det 
hang hos ham i næsten 40 Aar til hans Død 
1901. Derpaa gik det over til hans Datter, der 
var gift med Landskabsmaleren Joh. Ulrich 
Bredsdorff, og dennes Datterdatter, som er 
min Broderdatter, overdrog det i indeværen
de Aar til mig. Paa dette Tidspunkt var Male
rens Navn gaaet i Glemmebogen, et ejendom
meligt Bevis for, hvor stærkt han var traadt i 
Skyggen for sine Samtidige, ikke blot for 
de overordentlig store som Skovgaard og 
Lundbye, men ogsaa for mere jævnbyrdige 
som la Cour og Rump. Først da Bil
ledet, som var meget snavset, var bleven 
renset, opdagede Konservator Hjalmar Mat
thiessen, til hvis Behandling jeg havde be
troet det, Signaturen A E K 1859?)

Med Haderslevbilledet som Udgangspunkt 
begyndte jeg at samle Oplysninger om dets 
Mester, og ikke mindst ved imødekommende 
Velvilje fra hans Svigerdatter, Fru Marie 
Kieldrup i København, lykkedes det mig i 
nogen Grad at supplere Haandbøgernes ma
gre Skema.

2.
Anton Edvard Kieldrup (16. Februar 

T8272 3 4)—22. Maj 1869), er født i Haderslev, 
paa Slotsgrunden, hvor hans Fader dengang 
boede til Leje; mulig i Slagtergade, hvor en 
af hans Bedstefaders Ejendomme laa, men 
snarere paa Torvet, hvor Faderen 1819 hav
de Forretning i en anden Familieejendom.

2) Kieldrup signerede oprindelig A E K, derpaa 
samme Bogstaver i Ligatur af forskellig Form.

3) Malerens Gravsten samt Biog. Lexikon angiver 
1826 som Fødselsaar, Kirkebogen (Frue Kirke), 
har imidlertid 1827. Velvillig Meddelelse fra 
Landsarkivar Frode Gribsvad, Aabenraa, som 
med største Hjælpsomhed har ladet foretage Un
dersøgelser, jeg i det følgende benytter. Ogsaa 
Kommuneassistent Olav Christensen, Haderslev, 
og Adjunkt Dr. Favrholdt skylder jeg Tak for 
værdifuldt Stof.

4) Achelis, Bürgerbuch der Stadt Hadersleben 1, 
1940, Nr. 1236, har ved en Trykfejl 1833.

Hans Slægtskabsforhold er egnede til at 
belyse det stationære og det variable i en søn- 
derjydsk Bybefolkning og skal derfor udredes 
lidt udførligt. Karakteristisk er, at de stedli
ge Forbindelser overvejer, men at der gen
tagne Gange kommer Tilskud fra Nord. 

Dette gælder saavel K.-Slægten som de Fa
milier, den gifter sig ind i. Kun en enkelt 
Forbindelse, den sidste for Haderslev-Kiel- 
druppernes Vedkommende, peger mod Syd. 
Slægten kom til Haderslev 1801, Navnet ud
døde i Byen 1895, og lever, som vi skal 
se, nu vistnok kun i U. S. A. I Malerens 
Aarer flød der Blod fra Aarhus, Galsted og 
Haderslev; i hans Hustrus fra Aalborg, 
Grenaa og Haderslev.

Historien begynder med Anton Edvard 
Kieldrups Oldefader, Jens K. den ældre, der 
var gift med Christine og boede i Aarhus, 
hvorfra hans Søn Peter K. den ældre (1757 
—1823)’) udvandrede. Peter K. kaldes Han
delsmand og senere Købmand. Af Annoncer i 
Lyna (18. Januar og 3. Maj 1818) fremgaar, 
at han drev en blandet Butiksforretning (Hør, 
Ost, Bønnestager). Vi vilde kalde ham Hør
kræmmer. En Tid havde han været bosat i 
Binderup, Sdr. Bjært Sogn ved Kolding, hvor 
hans ældste Søn, Jens, blev født 1795; allere
de da havde han dog Forbindelse med Haders
lev, idet han som Enkemand, efter et vistnok 
barnløst Ægteskab, den 11. December 1792 
havde ægtet Marie Musmann (død 1833), 
Datter af Nis Musmann, Købmand og 
Grundejer i denne By (død 17. September 
1801). Dette Giftermaal ind i den gamle, an
sete og formuende Musmannslægt maatte 
placere Tilflytteren smukt. Borgerbrev fik 
Peter K. 1802. Peter K. den ældre hav
de tre Sønner. Jens (1795—1867), Ja
kob (1802—57) og Nis; om denne sidste 
er intet bekendt udover, at man ved Mo
derens Død 1833 ikke vidste, om han var 
i Live. Han har vel sejlet ligesom Broderen 
Jens. Desuden i det mindste 5 Døtre, af hvil
ke 3 (Gunder Christine, Anna Christine og 
Abelone) blev gift med Købmænd i Haders
lev (Lorenz Holst, Nis Laurentz Nissen og 
Hans Jürgen Jürgensen), en fjerde ægtede 
1841 Skolelærer Jens Christian Jark (først i 
Nibøl, senere i Zarpen, Holsten); den femte, 
Nicoline, døde ugift.
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ANTON EDVARD KIELDRUP: HADERSLEW 
Dat 1859, 62X83.



Jens, Malerens Fader, fik Borgerbrev i 
Haderslev 1817. Han var Købmand og boede 
»Am Markt«, som det fremgaar af Annoncer 
i l.yna 1818 og 1819; 1819 logerede hos ham 
ifølge Annonce »Gebrüder Juda aus Rends
burg«, der anbefaler sig med alle Slags Ma
nufakturvarer. I Skattelisterne anføres un
derlig nok intet Er
hverv, i Kirkebø
gerne figurerer han 
1831 og endnu 1853 
som Skipper. 1835 
fik han af Magi
straten Brev paa at 
maatte føre Brode
ren Jakobs Jagt, 
Emanuel, dog kun 
paa denne Side af 
Kap Finis terræ. 
Han kaldes da »See- 
limit«, hvilket bety
der, at han som Be
boer af et Lægd ved 
Søen var pligtig til 
militær Søtjeneste. I 
sine yngre Dage sej
lede han som Køb
mand paa Island, 
men synes desuden 
at have drevet Land
brug i GI. Haders
lev, hvor han, som 
senere skal berettes, 
havde købt Land- 
ejendomaf sinFader.

KIELDRUP.
Malet af Balling, vistnok 1855.

Da Maleren 1845 kom ind paa Kunstaka
demiet, opgav han sin Faders Stilling som 
Forpagter5). Forpagtningen bestod i Færge- 
gaarden paa Samsø, hvortil der formodent
lig har hørt Gæstgiveri. Jens K. ægtede Marie 
Magdalene (1795—1864), født i Galsted ved 
Bevtoft. Hun, ligesom hendes Søster, var 6 * 

6) Kilden er foruden Indtegnelsen ved Akademiet
to Privatbreve fra Malerens Enke, som beror i 
Phil. Weilbachs Samlinger paa Kunstakademiet, 
de er daterede 8/10 69 og 24/12 95. Desuden 
arkivalske Undersøgelser af Kommuneassistent 
Olav Christensen i Haderslev.

døbt Schmidt, skønt Faderen hed Jes Henrik 
Jessen og Moderen Anna Helene Wind. For
ældrene var begge født i Galsted, men Fade
ren flyttede til Haderslev, hvor han drev 
Gæstgiveri og døde 1799, 27 Aar gammel. 
Enken ægtede 1809 Haderslevkøbmanden Pe
ter Eskild Tronier, der døde 3 Aar efter 

1812, knap 29 Aar 
gammel. Tronier- 
navnet vil vi møde 
senere i Malerens 
Historie.

Jens fik i sit 
Ægteskab mindst 5 
Børn, en Datter, 
Marie (1818—64), 
samt foruden Ma
leren og en Søn, 
August Christian, 
der døde som 22- 
aarig 1853, Sønnen 
Peter (1819—95), 
der til forskellig 
Tid kaldes Skibs
bygger, Tømmer
handler, Avlsbruger 
og Rentier; 1884— 
89 ejede han Bade
stedet Victoria ved 
Kjelstrup Strand; 
(Borgerbrev 1846). 
Endelig Theodor 
Emil (1824—61), 
der var Købmand i 
Haderslev (Borger-

brev 1852) og rigt gift med Johanne Georgi
ne Sophie Petersen (f. 1822), Datter af Køb
mand Claus Petersen (død 1855 eller 1856) 
i Ægteskab med Simoline f. Warthoe. Han 
arvede ved hende Ejendommen Badstuega- 
de 16 (nuværende Nummer).

Forpagtningen af Færgegaarden opgav 
Jens K. 1849, da Datteren blev Enke. Hun 
boede som gift med Styrmand Niels Jørgen
sen fra Horsens i Ballen paa Samsø. Han 
døde under et Ophold i Hull. Efter at være 
vendt hjem til Haderslev indgik hun nyt 
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derslebener Schiffen ihren guten Namen ge
sichert hat.«8 *)

8) Denne Oplysning saavelsom Oplysningen om 
Avertissementerne i Lyna skylder jeg Dr. Favr- 
holdts Velvilje.

V Mine Erindringer stammer fra den Tid, mine 
Forældre boede i Ejendommen, nemlig 1886— 
1892; sig. min Artikel Barndomshjemmet i Jyd- 
ske Tidendes Jubilæumsnummer i Anledning af 
Haderslev Bys 650. Aarsdag. — Ifølge Lejekon
trakten, som er i min Besiddelse, var Lejen for 
de omfangsrige Lokaliteter med Pakhuse, Stald 
etc. 1050 Mark pr. Aar.

10) sig. Haderslev Bys Expeditionsprotokol 1792— 
1803, 869—74; Bibog til Haderslev Herreds 
Skyld- og Panteprotokol 9224—25; Haderslev 
Herreds Expeditionsprotokol VI, 413—30, Ha
derslev Bys Expeditionsprotokol 1854—66,
471—74; Grundbøgerne for Haderslev.

Han var to Gange gift. Hans første Hu
stru, husker den, der skriver disse Linjer,0) 
som en skrøbelig sortklædt lille Dame, mild 
og hjælpeløs. Hun hed Amalia Henriette Ca
tharina Friis (1823—88) og var Datter af 
Haderslevkøbmanden Lorenz Jürgensen Fr. 
og Hustru Anna Catharina Bumann. Hans 
anden Hustru (1839—1902), som overle
vede ham, var en Husmandsdatter fra Hy- 
rup i Haderslev Amt; hun var født Lagoni og 
havde tidligere været gift Juhl. Hun reside
rede som Enke i Tilbygningen i et stærkt 
parfumeret Boudoir med en lille udstoppet 
Yndlingshund foran Porcellænskakkelovnen. 
Begge Hustruer kontrasterede sælsomt til 
Ægtefællen, som var en svær, skægget Mand 
af et dystert og afvisende Væsen.

Ved Peter K.s Død 1895 gik Ejendom
men ud af Familien, idet Arvingen, en Datter 
af i. Ægteskab, Catharina, gift med en For
retningsmand Bähr i Wiesbaden, solgte den. 
Da havde Kieldrupperne ejet og beboet den i 
næsten 100 Aar, fra 1801—95.10)

3-
Det er aabenbart, at af den mellemste Ge

neration er det Jakob, og af den sidste Peter, 
der har haft den største Foretagsomhed; 
Malerens Fader, Jens, har været en mere uro
lig Sjæl og synes først ved Arven fra Far
broderen at være kommen til Penge. Som 
ovenfor bemærket tog han sig efter 1849 af 
sine to Datterbørn; men Sønnen Anton Ed

vard, lod han gaa for halv Betaling paa Aka
demiet i København, og ifølge Familietradi
tionen var det Farbroderen Jakob eller Brode
ren Peter, der maatte hjælpe, naar det kneb, 
t. Ex. naar det gjaldt Studierejser. Disse 
Understøttelser blev strengt afmaalt efter 
adskillig Parlamenteren. De mange Penge, 
som blev flydende ved Farbroderens Død 
1857, fik formentlig Betydning for Maleren. 
Det følgende Aar foretog han sin første store 
Udenlandsrejse.

Der er intet bekendt om kunstnerisk Sans 
eller Anlæg i den praktiske Kieldrupske 
Slægt. Heller ikke hos Moderen har Maleren 
faaet nogen Støtte, hvis man kan slutte af et 
Digt, der senere vil blive omtalt, og hvori 
han taler om Moderens Bekymring over hans 
drømmeriske Natur.

Anton Edvard blev sat i Malerlære i Ha
derslev og udlært; ved Optagelsen paa Aka
demiet kaldes han Malersvend. Skællet mel
lem Haandværk og Kunst var dengang ikke 
saa bredt, som det senere blev, og Mestrene i 
Haderslev var bekendt for deres kunstneri
ske Interesser; de lærte deres Lærlinge mere 
end Husmaleri; deres Værksteder var smaa 
Akademier, hvor de unge Mennesker fik Op
gaver. Familien ejer endnu et Arbejde fra 
Anton Edvards 15. Aar, en omhyggelig Stu
die i Olie af et stort bladløst Træ i Efteraars- 
luft.

Allerede 1845 kom han til Akademiet i 
København. Han gennemgik Skolerne indtil 
Oktober 1847, da han angives at være ude
blevet. I Hovedstaden stod han ikke uden 
Forbindelser. Han omgikkes i det mindste to 
Haderslevfamilier, hvorom følgende kan op
lyses: I en Ansøgning til Akademiet 186311) 
taler han om sin »Onkel«, Overgraver ved 
Garnisons, Tronier. Denne Heinrich Tronier 
(1810—92) var født i Haderslev, men i Vir
keligheden kun Malerens Halvonkel, idet han 
var Søn af Anton Edv. K.s Mormoder i 2. 
Ægteskab med Købmand Tronier. Familien 
Tronier, muligvis af fransk Afstamning, kan

“) Kunstakademiets Arkiv i Rigsarkivet. Forskel
lige Brevskrivere. 
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forøvrigt følges tilbage i Haderslev gennem 4 
Generationer indtil 1693; den lever endnu den 
Dag i Dag i Byen. Heinrich Troniers Fader 
var Købmand, Bedstefaderen, ligesom Olde
faderen, havde været »priviligeret Kok«, alt- 
saa Gæstgiver. »Onkelen« havde været Kvar
termester ved Gardehusarerne, indtil han 
1850 overgik til den civile Stilling. Flere 
Medlemmer af Familien deltog med Hæder i 
3-Aarskrigen; én blev som Officer dødelig 
saaret den 6. Juli ved Fredericia, en anden 
faldt ved Isted.12)

12) Personalhist. Tidsskrift VI, Bd. 4 (1913) I ff.
13) Efter Undersøgelser, som Landsarkivar Frode 

Gribsvad paa min Anmodning venligst har fore
taget i Landsarkivet, Aabenraa. 14) Se Reitzels Fortegnelse.

En anden Forbindelse var Familien Si
monsen, som han 1857 (i Januar) blev knyt
tet til ved Ægteskab. Dens Overhoved var 
Skrædermester Jes Johan S. (1801—89), der 
var gift med Anna Catharina Borup (1803— 
80). Ifølge Folketællingslisterne fra 1870 og 
1885 er de begge født i Haderslev. Anna Ca
tharina var Datter af Snedker Lauritz Ander
sen Borup (1766—1820), der var tilvandret 
fra Aalborg og indgik Ægteskab med Haders- 
levskræderen Hans Bergs Datter, Ingeborg 
(1765—1841); Hans Berg var ligesom sin 
Svigersøn Nørrejyde, tilvandret fra Grenaa, 
og gift med en Haderslevpige.

Jes J. Simonsen har man ikke kunnet 
finde i Haderslevs Kirkebøger omkring 
1801, ligesom han heller ikke synes at være 
bleven gift i Haderslev.13) Brylluppet stod 
ifølge Opgivelse i Brev fra Datteren Marie 
il. Juni 1834. Ægteparret havde to Døtre, 
Ingeborg Hedvig Marie (1835—97), der blev 
Malerens Hustru, og Johanne (Hanne), der 
døde efter 1916. Desuden en Søn, Anton 
(1841, død efter 1916). Nogen Slægtskabs
forbindelse mellem Kieldrups og Simonsens 
kan ikke paavises, men visse Navneligheder 
peger muligvis i den Retning: Anton (= Ma
leren), Marie (Kaldenavnet = Malerens Mo
der). Desuden siger Familietraditionen, at 
Skrædermesteren bekostede en af Malerens 
Norgesrejser, som alle falder før Giftermaa- 
let.

Sønnen Anton Simonsen, der var Overtele
grafist i København og Bestyrer af Børs
stationen, giftede sig senere med den yngste 
Datter af Overgraver Tronier, Anna Helené 
Elise (født 1851). Han var en handlekraftig 
og statelig Mand, der efter Malerens tidlige 
Død stod sin Søster og Niece bi med Raad 
og Daad.

I Simonsenslægten var der Kunstnerblod. 
Datteren Hanne, udstillede 1862 og 1864 
Frugt- og Blomsterbilleder paa Charlotten- 
borg.14) Hvem den »Cousine Henriette« er, til 
hvis Stambog Maleren tegnede et grønt Blad 
med et Ledsagedigt, der forsikrer om bestan
digt Venskab, kan ikke oplyses. Maaske er det 
sin Svigerinde, han kalder Kusine. Hun hed, 
som vi saa, Henriette. Digtet bevarede han i 
Afskrift i en Skizzebog eller Stambog, som 
senere skal omtales.

4-
Efter at have forladt Akademiet foretog 

Kieldrup sin første Udenlandsrejse, der gik 
til Norge. Det har været 1847 eller 1848. I 
Joh. Hansens Samling fandtes et Bjærgland- 
skab, dateret 1848, og paa Charlottenborg 
udstillede han første Gang norske Landska
ber 1850. Ifølge Familietraditionen rejste han 
endnu to Somre i Norge. Dateringen paa Stu
dier og Tegninger viser, at han har været der 
1855 (malet Studie: Ved Eidfjord Juli 55) 
og 1856. Paa én af disse Rejser var han led
saget af et Medlem af Familien Simonsen, 
som aldrig glemte hans Oplagthed. De gjorde 
bl. a. Bekendtskab med en Bjørnejæger.

Paa den anden var han sammen med 
en norsk Ven. Om Bekendtskabet er ældre 
end Rejsen, faar staa hen. Ifølge Biografisk 
Lexikon skal vedkommende allerede 1851 
have tegnet et Portræt af ham. Kilden til 
Dateringen er ukendt; Portrættet, som gen
gives her, er udateret og usigneret.

Vennen hed Ole Peter Hansen (1823— 
1906), men kaldte sig efter sin Stedfader 
Balling. Han var Søn af en Skomager i Chri
stiania, hvad der efter hans egen Tilstaaelse 
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generede ham meget i de unge Dage; der var 
ingen Anseelse ved det. Han fik en bugtet 
Bane. Efter Uddannelse som Historie- og 
Portrætmaler i Berlin, kom han, vistnok 
1847 (skønt han selv15) angiver 1845) til 
Akademiet i København. Allerede 1848 brød 
han imidlertid af, idet han meldte sig som fri
villig til den danske Hær. Han deltog i en 
Række Kampe, avancerede til Premierløjt
nant og var som saadan med i Slaget ved 
Isted. Naar han ikke blev dekoreret, skyldes 
det, hvis man kan tro ham selv, at han ikke 
forstod at prale. Paa Charlottenborg udstil
lede han 1852—55 Slagmalerier med Motiver 
fra Krigen; flere af disse blev erhvervet til 
danske Herresæder. Christian IX. købte hans 
Portræt af Oberst Helgesen og tillod ham at 
male sig til Hest.

15) Se Personalhist. Tidsskr. 56, 1935, 216; Balling, 
Erindringer fra et langt Liv. 1905, 54.

16) Familieeje. Samlingens fragmentariske Karakter 
viser, at mange maa være foræret bort eller 
solgt; Kunstmusæet ejer én.

Balling, der roser sig af sit gode danske 
Sprog, ægtede en dansk Pige. Efter hendes 
Død 1855 rejste han til Amerika, meldte sig 
frivillig i Unionskrigen og avancerede til 
Oberstløjtnant. Senere blev han en berømt 
Portrætmaler i U. S. A. Han vendte hjem 
og døde som mexikansk Konsul i Norge.

I sine Erindringer nævner han af danske 
Kunstnere kun Kieldrup, som han omtaler 
som »en dansk Landskabsmaler A. E. Kiel
drup«, sammen med hvem han rejste fra 
Arendal, over det »underskønne Hardanger« 
og til Fods gennem Ringerike. Ved Hønefos 
skiltes de, da Familie lagde Beslag paa ham. 
— I Kieldrups Skizzebog findes en lille Sol
daterscene, som formentlig skyldes ham. Den 
viser Infanteri, der er rykket i Kvarter. Dan
nebrog er hejst over et Par Hytter, Soldater
ne har travlt, og fra venstre Side kommer en 
Afdeling Dragoner til.

Ved Hjælp af Balling og Kieldrups Date
ringer paa talrige Tegninger,16) Skizzer og 
Malerier kan vi kortlægge Kieldrups samlede 
Rejserute, omend den kronologisk forløb an
derledes end her registreret. Han er sejlet til 

Arendal {Jernværket i Arendal, udstillet 
1856); har fortsat op gennem Telemarken (to 
Malerier fra Tind, udstillet 1850—51; Teg
ninger fra »Hacknes« og Krengeberg), over 
Odde, forbi Burdal (= Buar?) Bræen (udstil
let 1857), til Hardangerfjord (Skizzer fra 
Strandebarne, Utne, »Vyrringe« og »Vornin- 
ge« (= Vøring?), der ligger Syd og Nord for 
Fjorden. Videre fra Gudvangen op til Sogne
fjord, Romsdalen og Molde. Herfra gennem 
Gudbrandsdalen og fra Hardanger Øst paa 
over Hallingdalen (Blyantsskizze fra »Hal- 
lingjuklen« (!)), m. m., til Hønefos (Maleri, 
udstillet 1857). I Norderhaug Præstegaard, 
som han tegnede, boede han en Tid.

Den første Norgesrejse havde givet Kiel
drup Blod paa Tanden; 1851 og paany 1852 
og vistnok 1853 søgte han Akademiets Rejse
stipendium »for videre at uddanne sig som 
Landskabsmaler i Udlandet«. Han boede 
dengang ifølge Charlottenborg-Kataloget St. 
Kongensgade 223; 8. Februar 1853 meddeler 
han fra Haderslev, at de lovede Prøvearbej
der vil blive indsendt inden den 15. Marts. 
Det blev dog alt uden Resultat. Han har alt- 
saa rejst for private Midler. Saaledes ogsaa, 
da han 1858—59, for første Gang drog sydpaa. 
Ifølge Familietraditionen betalte Onkel Jakob 
Rejsen; da han var død Aaret forinden, synes 
dette ikke at kunne passe; muligvis foreligger 
der Forveksling med Broderen Peter, Ma
lerbørnenes Onkel. Rejsen gik til Mün
chen, hvortil Maleren medførte sin unge 
Hustru, som han havde ægtet i Januar 1857. 
De boede i Türkenstrasse, hvor en Datter 
blev født, som dog hurtigt døde. Fra Mün
chen drog de i Juni til Salzburg og i samme 
Maaned videre til Tyrol (Kufstein, Zillerthal, 
St. Anton, Martinswand, Silz), som han el
skede højt, og hvor der arbejdedes flittigt li
gesom i Salzburg. Der foreligger ofte flere 
Tegninger fra samme Dag. I Joh. Hansens 
Samling fandtes et Billede fra Salzburg, da
teret 1858. Kieldrup skal have opkaldt sin 
ældste Søn, Arnold, der fødtes i Fredericia- 
gade efter Hjemkomsten, efter en tyrolsk Lo
kalitet, som dog ikke kan identificeres.
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Da Kieldrup 1861 paany søgte om Stipen
dium, var det til en indenlandsk Rejse. Han 
henviser til sin »alvorlige Fremadstræben 
som Landskabsmaler«, og faar af Akademiet 
tildelt 200 RdL, som han erklærer at ville 
bruge til »at studere efter Naturen i Egnen 
ved Frederiksdal«. Næste Aar, 1862, indsen
der han fire Studier herfra og faar bevilget 
150 Rdl. Endelig 1863, da han paany ansøger 
under Indsendelse af nogle »Studier efter 
Naturen«, faar han det store Stipendium, 800 
Rdl., til en Udenlandsrejse. Stipendieudval
gets Motivering lyder: »for hans Malerier af 
dansk Natur«. I Juni anmoder han om at faa 
det første Kvartal udbetalt; Resten vil blive 
hævet efterhaanden af hans »Onkel, Overgra- 
ver Tronier«, som han har meddelt Fuld
magt. I Juli afrejser han.

Til Baggrunden for disse Ansøgninger 
hører Kieldrups Deltagelse i den »Neuhau- 
senske Concours« 1861 og 1862. 1861 lød 
Opgaven: Et Landskab i tidlig Morgenbelys
ning, men J. la Cour fik Præmien, og om 
Kieldrup udtales intet. Ogsaa senere maatte 
han se sig sat i Skygge af la Cour; i en An
meldelse af Kunstudstillingen 1867 fremhæ
ver Weilbach la Cour paa Kieldrups Bekost
ning. Det næstfølgende Aar, 1863, var Opga
ven: Et Vinterlandskab. Solbelyst. Kieldrup 
var ene om at besvare den. Begrundelsen for 
at han ikke fik Præmien, er kuriøs. Komiteen 
erklærer, at den »vel ikke absolut kan fra
skrive (Billedet) at være Vinter, men (at det) 
dog er saa langt fra at udtrykke den nu en
gang existerende Vedtægt, at til et Vinter
landskab hører Sne, hvad der ogsaa har væ
ret Comiteens Mening med Opgaven, idet 
den fandt dette rige Emne her i Norden saa 
lidet dyrket. Den følte sig altsaa meget skuf
fet i sin Forventning og fandt ingen Anled
ning til at tilkende Præmien.« Blandt de un
derskrivende Komitémedlemmer var Kiel
drups Bysbarn Heinr. Hansen, desuden bl. a. 
Meldahl og Marstrand.17)

17) Se Indstillingskomiteens Betænkning i Kunst
akademiets Brevarkiv (Rigsarkivet) 1861, Nr. 67, 
1863, Nr. 82.

18) En Ytring i Phil. Weilbachs Udstillingskritik 
Fædrelandet 11. Maj 1867 kan dog förstaas, som 
om K. dengang var i Udlandet.

Om sin Færden i Udlandet giver han Op
lysning i en ny Ansøgning, dateret Düssel
dorff, Marts 1864. Sommeren har han til
bragt ved Mosel og i Schweiz, »hvorfra jeg 
medbringer Studier efter Naturen«. Derefter 
har han besøgt Paris og tilbragt Vinteren i 
Tyskland. Familieforhold tillader ham ikke 
at dvæle længere i Udlandet, men inden 
Hjemrejsen ønsker han dog »meget« at be
søge Gallerierne i Amsterdam og Brüssel. 
Man bevilger ham 200 Rdl., »da han har 
hjemsendt gode Studier fra sin Rejse«.

Paa denne Rejse har han været alene. En 
Række Tegninger fra Vierwaldstådtersøen er 
dateret September 1863. Resultatet af Rejsen 
kom frem paa Charlottenborg-Udstillingen. I 
de følgende Aar, 1865—66, og atter 1869 ud
stiller han Klosterruin i Landsbyen Lehmen i 
Moseldalen, Borgruin ved Alken i Moselda- 
len, Morgen ved Vierwaldstådtersøen, Parti 
ved Brunnen i Schweiz og endelig Borgruin 
ved Moself loden.

Dette var vistnok Kieldrups sidste Rejse
færd til Udlandet.18) Nye Motiver søgte han 
fra nu af i Danmark. Muligvis fra denne 
Tid stammer en mundtlig overleveret Ytring: 
Jeg er dansk Maler og kan kun male i Dan
mark.

5-
Danmark har Kieldrup berejst flittigt, om

end kun indenfor visse Zoner. Hans danske 
Motivkreds omfatter Sønderjylland, Sjælland 
med Møen samt Nørrejylland, Fyen synes 
han ikke at kende.

Som Udstiller debuterede han med Parti 
fra Møen. Sommerspiret; det er dateret 1848 
og udstilledes 1849. Der er bevaret Blyants- 
skizzer dertil. — Hans sjællandske Rige af
giver langt de fleste Motiver, enten det nu 
skyldes Valg eller andre Omstændigheder. 
Det strækker sig fra Københavns Omegn, (et 
udateret, lidt vel stærkt komponeret Billede 
af Egnen ved Bernstorff; Udsigt fra Fortu
nen, udstillet 1852), over Furesø- og Farum- 
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Egnen til Ørholm, Søllerød og Hellebæk. I 
1850—60erne besøgte han gentagne Gange 
Jylland (Skizzer af Kolding med Slotsruinen; 
Hede med Himmelbjærget i Baggrunden, ud
stillet 1851, Vandmølle ved Silkeborg, udstil
let 1853; Hedelandskab og Parti fra den jyd- 
ske Hede, udstillet 1863 og 1867).

Sønderjydske Motiver finder man fra først 
til sidst. Saaledes fra Drengeaarene og en 
senere Tid Tegninger af Lyksborg Slot i ro
mantisk Opfattelse, set fra forskellig Side; 
endvidere ypperlige Tegninger fra Haderslev 
og dens Omegn, saaledes Aastrup-, Hoptrup- 
og andre Kirker; Udsigt fra Egnen ved Sta- 
rup med Haderslev Kirke og Bøghoved i Ho
rizonten. Enkelte gengives her. Foruden Ma
leriet af Haderslev (1859), hvorom senere, 
desuden fra 1866 Malerier af Vandmøllerne i 
Aller og Taarning.

6.
Kieldrups Bryllup stod i Holmens Kirke 

den 24. Januar 1857.
Det unge Par boede det første Aar baade 

Sommer og Vinter i et lille Hus i Søllerød. 
Efter Hjemkomsten 1859 i Fredericiagade, fra 
1861—63 i Lorentzgade 9s, og i Malerens sid
ste 5 Leveaar i den daværende Blancogade 10, 
Bagbygningen2 (Borgergadekvarteret). — I 
Ægteskabet fødtes mange, vistnok 9, Børn, 
men kun 3 overlevede Faderen, en Datter 
Agnes og 2 Sønner. Agnes levede i mange 
Aar sammen med Moderen og giftede sig i 
en fremrykket Alder med en Enkemand. Hun 
døde barnløs som Enke i 1920erne. Den yng
ste Søn, Otto, blev Fuldmægtig paa Sukker
fabrikken paa St. Croix, hvor han døde ugift 
og ligger begravet. Den ældste Søn, Arnold 
(1861—1935), avancerede til Bestyrer af en af 
Privatbankens københavnske Af delinger. Hans 
eneste Søn, Jørgen Jakob, der var uddannet 
som Landmand, udvandrede til U. S. A., hvor 
han skal have en god Stilling i Los Angeles, 
California. Han er ugift og Navnet synes 
saaledes at skulle uddø. En gift Datter, der 
lever i København, har Børn.

Malerens Hustru berømmes for sine skøn

ne Hænders Skyld. Hendes Skikkelse har 
Maleren anbragt paa flere Billeder, saaledes 
paa det henrivende Skovparti (dateret 1857 
og udstillet 1858), som blev malet i Hvede
brødsdagene i Søllerød. Det erhvervedes af 
Svigerfaderen og har aldrig været ude af Fa
miliens Eje. I Joh. Hansens Samling fandtes 
et andet Skovbillede med to unge Piger i ly
serøde Kjoler og hvide Hatte; den ene af Pi
gerne er Hustruen, den anden hendes Søster, 
Malerinden Hanne.

Marie Kieldrup elskede sin Mand højt, og 
hans tidlige Død ramte hende som et dræbende 
Slag. I Dødsannoncen (Berl. Tidende 26. 5. 
69) tegner hun indirekte hans Portræt og di
rekte sin egen Hjælpeløshed. Den lyder: »Lø
verdag den 22. kaldtes ved en salig Død min 
ejegode og inderlig elskede Mand, Land
skabsmaler A. E. K. ind til sin himmelske 
Glæde. Hans Hustrues og Børns taknemme
lige Kærlighed følger ham til hans salige 
Hjem. Gud give mig Styrke til at bære mit 
dybe Savn, og Forstand til at opdrage vore 
tre kære Børn efter min inderlig elskede Æg
tefælles Ønske og Vilje.«

Begravelsen fandt Sted paa Garnisons Kir- 
kegaard, tæt ved Olaf Ryes Hvilested. Over 
Graven skygger nu to vældige Bøgetræer, 
som Enken plantede ud fra Urtepotte. Hen
des Sorg tog i den Grad Magten fra hende, 
at hun endog tabte Interessen for Børnene; 
de blev overladt til Pigen i Køkkenet, undta
gen naar hun tog dem med paa Kirkegaar- 
den, hvor de legede, mens hun sad hensunken 
paa Graven. Omhyggelig bevarede hun til det 
sidste sin Morgengave fra Brylluppet, en 
Broche af Perler med Indskriften: Auf im
mer dein! Hun overlevede sin Mand i næsten 
30 Aar. En Tid boede hun paa Kunstner
hjemmet, saaledes 1879, da hun uden Held 
tilbød Kunstmusæet Parti fra Søllerød for 
500 Kr.; en Tid holdt hun Pogeskole sam
men med Datteren Agnes. Hendes Broder, 
Overtelegraf isten, og ligeledes de hjemmebo
ende Sønner understøttede hende, efterhaan- 
den som de voksede til; en Del Indtægt 
fik hun ved Salg af Ægtefællens efterladte 
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Arbejder.19) Hun døde paa Frederiksvej (Fre
deriksberg), hvortil hun var flyttet fra Gjen- 
tofte 1895. Sønnerne fik hun godt i Vej. Den 
ældstes Kunstnerdrømme kvalte hun resolut; 
ved Henvendelse til Tietgen skaffede hun 
ham ind i Banken. Han hægede med en næ
sten sværmerisk Kærlighed om sin Faders 
Minde, fortalte gerne om, hvordan han som 
lille Dreng havde ledsaget ham paa Malertu
rene, baaret Malerkassen og hørt ham for
tælle. Med Faderen, mente han, havde Glæ
den forladt Hj emmet.

10) Fra Kunstakademiet modtog hun til sin Død en
Portion af det Sødringske Legat, 200 Kr., se 
Kunstakad. Arkiv, Sagprotokol 1897, Gruppe X, 
14. April.

20) Et Selvportræt fik Sønnesønnen med til U. S. A

21) Disse giver undertiden biografiske Fingerpeg. 
En indklæbet Vagtstuescene med preussiske Sol
dater i historiske Kostumer, sign. Burger del., 
samt en Tegning af Rocca di Papa (i Albaner - 
bj ærgene), sign. Carlo Hoffmann, 18/11 63, der 
findes bag paa en Landskabsskizze af K., peger 
ud mod Vennekredsen i Tyskland. — Hoffmann 
er rimeligvis Karl Hoffmann (1838—1900) en 
Genremaler, der voksede op i Rom og boede i 
Düsseldorff 1863—66. Burger kan være den be
rømte Illustrator Ludwig B. (1825—84), hvis 
Speciale var Krigs- og Kulturhistorie; han har 
bl. a. illustreret Theodor Fontanes Der schleswig- 
holsteinische Krieg 1864, Berlin 1866. — Sol
daterscenen af Balling er omtalt ovenfor. Om 
Kieldrups Forbindelser med danske Kunstnere 
vides intet, han synes at have været ret isoleret. 
Indklæbet i Skizzebogen findes en fortrinlig 
Tegning, sign. Johs. Jensen 1844 (muligvis Por
trætmaleren 1818—73), om hans event. Forbin
delse med denne, der var Søn af en Skipper og 
var udlært Malersvend, vides intet. — K.s Enke 
omgikkes paa Kunstnerhjemmet Thorv. Niss.

7-
Anton Edvard Kieldrup var spinkel af 

Skikkelse og havde et svagt Bryst. Traditio
nen siger, at hans Moder ved Brylluppet paa
lagde sin Svigerdatter at agte vel herpaa. Han 
døde jo ogsaa blot 42 Aar gammel, ligesom de 
fleste af hans Børn døde som smaa. At to af 
Brødrene kun opnaaede en Alder af 22 og 37 
Aar tyder paa Sygdomsanlæg i Slægten. 
Theodor Emils Søn af samme Navn (1857— 
73) døde ifølge Kirkebogen af »Tæring«.

Et lille Olieportræt af en ukendt A. C. Jen
sen viser Maleren i hans tidlige Ungdom: en 
køn ung Mand med store blaa Øjne og rigt 
blondt Haar. Som ca. 30-aarig ser vi ham paa 
den ovenfor nævnte Blyantstegning, der tillæg
ges Balling. Det rige blonde Haar og de store 
alvorlige Øjne er de samme, men Trækkene 
er blevet længere og smallere og Udtrykket 
forfinet. Paa et Dobbeltfotografi af ham og 
hans unge Flustru ser han svag og syge
lig ud20). Paa Rejsen i Tyrol 1858 blev han 
antaget for sin Hustrus Fader, skønt han kun 
var 9 Aar ældre end hun. Han holdt Pens
ler og Palet i eksemplarisk Orden, var i det 
hele taget meget sirlig og mindedes af Ven- 
net som en »fin Mand«. Herved forstaas i 
Almindelighed en lidt stille, indadvendt Per
son, der ikke gør Væsen af sig selv.

Da Hustruen efter hans Død brændte alle 
Papirer, findes ingen Familiebreve, og heller 
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ikke andre Breve er bekendt. Alligevel kan vi 
belyse den indvendige Side af Kieldrups Lev
nedsløb, eftersom han var lidt af en Poet. Mens 
han malede, digtede han tillige, og en lang 
Række Digte indførte han i en Skizzebog, 
som Familien bevarer. Den er desværre 
stærkt medtaget, berøvet mange Blade og til 
Gengæld beriget med adskillige uvedkom
mende, som dels ligger løse, dels er indklæ
bet21). Kieldrup har haft den med baade i 
Norge og Tyskland-Schweiz.

Digtene — 44 i Tallet — er alle udaterede, 
Indholdet tyder paa, at de hovedsagelig stam
mer fra Tiden før Ægteskabet.

Med to danske Undtagelser er de alle paa 
Tysk. Det ene af de danske besynger den fat
tige Bondes beskedne Lykke og ender: Saa 
giv mig, Herre, til min Døe (!) en liden 
Bondehytte; det andet, af hvilket kun en en
kelt Strofe er bevaret, hentyder til den Lykke 
Studenterne gør hos unge Piger. At Digtene 
er paa Tysk kan ikke undre. Kieldrups Skole
gang falder før Ændringen af det absurde 
Forhold, at Skolesproget i et dansk Land var 
Tysk. Ogsaa det var »en sørgelig Følge af 
de bestaaende unaturlige Indretninger«, som 
Peter Christian Koch skrev i Dannevirke 
den 14. December 1842, en Maaned efter at 
Peter Hiort Lorenzen havde forbløffet Sam
tiden ved at tale Dansk i Stænderforsamlin
gen.



Sproget er i Kieldrups Tilfælde ikke noget 
Bevis paa Sindelag.

Familiens Indstilling til det nationale 
Spørgsmaal er nogenlunde klar. Allerede an
den Generation svigtede Kulør og blev sles- 
vig-holstensk. Saaledes gik det til, at Jakob 
K., der havde været deputeret Borger 1840— 
48, i sidstnævnte Aar af den provisoriske Re
gering blev udnævnt til Raadmand. Da han 
1850 sammen med de andre ligesindede næg
tede at møde paa den genindsatte danske Bor
germesters Opfordring, blev han afsat22).

22) Sønder j. Aarbøger, 1900, 78 ff (R. Lauridsen, 
Mellem Slagene 1849—50).

23) Achelis, Bürgerbuch. S. 7.
24) Bestemmelsen blev overholdt. Da Huset ved en 

vis Lejlighed som sædvanlig henlaa usmykket, 
blev der om Aftenen affyret et Skud mod de 
mørke Ruder; Kuglen blev fundet i vor Daglig
stue. i

Af Jens K.s Børn knyttede nogle Forbin
delser til hjemmetysk Side; den ældste Søn, 
Peter, klagede i860 sammen med 6 andre 
tysksindede Borgere over ikke at være opta
get paa Valglisten til Stænderforsamlingen23). 
At han 1864—71 sad i Byraadet er i sig selv 
et Fingerpeg; endelig belyses hans Sindelag 
utvetydigt af den Lejekontrakt, Peter K. 1885 
afsluttede med min Fader, da denne lejede 
Gaarden paa Storegade. Det præciseres her 
med alle Omstændigheder,at hverken Ejer eller 
Lejer eller nogen anden med deres Tilladelse 
maa anbringe Flag eller andre politiske Sym
boler paa Ejendommen; eventuelle Brud be
lægges med en Bod paa 100 Mark i hvert Til
fælde. Da denne Bestemmelse ifølge Sagens 
Natur kun kan sigte paa en ikke-dansk De
monstration, maa den være indsat paa Foran
ledning af min Fader for at forhindre en saa- 
dan24).

Til Budskabet om Malerens Død føjer 
Fædrelandet den 26. Maj 1869 følgende: 
»Han mistede 1848 en Understøttelse fra sin 
slesvig-holstenske Familie, fordi han holdt 
fast ved Danmark.«

Anton Edvard K. har saaledes skilt sig ud 
fra Familien, og den har brudt med ham.

Da Maleren med Kone og Børn under se
nere Ophold, sidste Gang vistnok 1866, boede 

hos Broderen paa Storegade, kan Bruddet 
ikke have været definitivt. Ogsaa paa Aller 
eller paa Taarning Mølle boede han vistnok 
1866, mens han malede i Egnen. Traditionen 
fra Aller siger, at han sejlede hen og tilbage 
mellem Møllerne ad Aaen.

Iblandt Digtene findes kun ét med natio
nalt Motiv. Det lyder:

Frag mein Volk, warum ich traure, 
warum dieser ernste Blik, 
und ein Volk wird Antwort geben: 
Hin ist deines Volkes Glück.

Wo man Sklavenketten schmiedet, 
reicht die Freiheit nicht hinan, . 
Freiheit nur bringt Heil und Segen. 
Sie wird kommen, aber wann?

Hvis Digtet ikke er en ligefrem Afskrift, 
imiterer det godt den i 20—30erne grasseren
de Philhellen- og Polak-Lyrik. Der er dog in
tet i Vejen for, trods Sproget, at opfatte det 
som Udtryk for dansk Sorg. Det kunde da 
stamme fra Begyndelsen af 3-Aarskrigen eller 
fra 64.

Digtene er velformede, men uden poetisk 
Særpræg. Deres tyske Sprog er letflydende, 
med enkelte saadanne Smaafejl, som er natur
lige for en Dansk. De tyske Forbilleder er let 
kendelige. Joh. Heinr. Voss og Theod. Körner 
af- og omskrives; Bürgers Ballade efterlig
nes; Goethe, Heine, maaske Eichendorff og 
Lenau (Faust) inspirerer. Naar Tonen bliver 
pathetisk og Indholdet filosofisk, dominerer 
Schiller og hans Epigon, den engang berømte 
Tiedge.

De fleste Digte handler om en Kærlighed, 
der er haabløs, enten fordi han er for ængste
lig eller hun for stolt til at sige det forløsen
de Ord. Et Prosastykke skildrer Digteren 
siddende paa et Bjærg i et fremmed Land 
(Norge?). Fra Dalen dybt nede ringer Aften
klokken. Den vækker Længslen efter »die 
schöne Heimat« og hende. Den vækker tillige 
Drømmen om, at hendes Tanker er paa Vej 
mod hans, men Ekko svarer: Aldrig, aldrig! 
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— Nogle Gyseballader skildrer Havfruer, der 
lokker i Dybet, Døde, der henter deres Elske
de til Forening hinsides Graven, faldne Jom
fruer, der med Anger i Hjertet lever af deres 
Skam, mens de foragtes af den, der har for
ført dem. Et idelig varieret Motiv er den 
Tanke, at den rene Lykke ikke findes her i 
Verden, men kun i Længselens ulegemlige, 
høje Land, et Schillersk Motiv.

Som en Illustration til den melankolsk re
signerede Grundstemning virker en farvelagt 
Tegning af en pur ung Mand i et Slags Fan- 
tasibondekostume. Han stirrer forundret 
frem for sig, som om han var faldet ned paa 
en fremmed Klode og bærer med Kieldrups 
Haand Signaturen: Caspar Hauser. Caspar 
Hauser er som bekendt den gaadefulde 
Hjemløse, der 1828 blev fundet paa Gaden i 
Nürnberg, hvem Legenden gjorde til en for
stødt Fyrsteætling, og som døde 1833 af 
nogle Saar, tilføjet ham af en ubekendt 
Haand. I den romantiske Mythe levede 
han videre som Typen paa den »rene Daare«. 
Kieldrup har i Tidens Stil idealiseret sig selv 
som en saadan Drømmer uden Gribehænder.

Haand i Haand hermed gaar imidlertid 
Snusfornuft og filistrøs Moral, undertiden 
som skrevet ud af Den store Bastian, t. Ex.:

Der Jüngling, der die Sünde liebt, 
der sich dem Laster ganz ergibt,

der seine Eltern Sorge macht 
und ihren Kummer nur belacht

ist mehr wie tot, die Seele ist verdorben 
und keine Menschenwürde hat er je er

worben.

To Digte handler om hans Kunstnerskæb
ne. I det ene trøster han sig aabenbart for en 
Skuffelse. Det lyder med den epigrammatiske 
Korthed, han undertiden tilstræber:

Es achtet deiner nicht die Welt, 
das nimmt dich Wunder.
Das dürre Holz, bei Nacht erhellt (I), 
der grüne Baum gibt keinen Zunder.

Det andet, skrevet med en moden Haand, 
er et Tankedigt, fuldt af Selvtillid, utvivl
somt forfattet under Indtryk af en Succes. 
Det skildrer i 8 stadselige Stanzer Ideens Pil
grimsgang paa Jorden, hvor den intet Hjem
sted finder. Allerede som Barn var Digteren 
grebet af en Længsel efter »jenes unbekannte 
Zauberland«, en Længsel, som ikke engang 
Moderens strænge Formaninger kunde be
tvinge. — Nu har Livet givet ham Ret. Barn
domsdrømmen er ganske vist bristet, men 
foran ham breder sig noget bedre og større: 
die Wahrheit einer Welt. Denne Sandhed af
slørede sig for ham sammen med Elskoven, 
da en rødmende Jomfru kastede sig i hans 
Arme. Den Elskede skal nu følge ham paa 
»meinem Wege zum Ruhme«. Disse Ord si
ger han, idet han peger paa sit Billede af For- 
aaret, et Foraar, som kun »unsere Liebe« har 
kaldt til Liv. Det er fristende og vel ogsaa 
tilladeligt, heri at se en Hentydning til det 
omtalte Søllerødbillede fra Hvedebrødsdage
ne 1857.

En lille Gruppe Digte, der staar samlet til- 
sidst, handler om Norge. Først skildres hu
moristisk Digterens første Møde med dette 
Land: en Seng fuld af Snavs og Utøj, men 
derpaa aander Digtene lutter Begejstring. De 
himmelstræbende Fjælde, Bræerne, der lyser 
ned i Dalen, de brusende Vandfald har beta
get ham, men først og fremmest Folket, der 
synes ham Frihedens stolte Sønner i egentlig
ste Forstand. Dette Land vilde han vælge til 
sin »neue Heimat«, hvis blot hun vil dele en 
Hytte med ham i en af de grønne Dale.

Det sidste Digt i Bogen er allegorisk. Dig
teren præsenterer sig som en modig Bjærg- 
bestiger, der med Død og Djævel rasende i sit 
Hjærte, og drevet af en ukuelig Ærgerrighed, 
ikke helmer, før han har naaet den højeste 
Tinde og sat sig paa Guds Trone. Ved denne 
Tanke standser han skrækslagen og gaar i sig 
selv. Ærgærrigheden og den høje Stræben 
forkastes; en Reminiscens af Bibelen melder 
sig; han husker, at blot den, der fornedrer sig 
selv, skal ophøjes; sker det ikke her, sker det 
hisset. Derfor:
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Armer Mensch, so schwach und klein, 
warum suchst du gross zu sein.

So ist die Welt in ihrer Grösse 
für schwache Seelen doch zu klein. 
O Mensch! erkenne deine Blösse 
und such als Mensch auch Mensch zu sein.

Digtet er forsynet med en afparerende Epi
log, en Henvendelse til Forældre og Venner 
og hvem der ellers lytter. De skal berolige 
sig. Ordene er ikke saa alvorlig ment, som de 
lyder. De er født af Fantasi og Følelse; den 
Lidelse, de taler om, er i Virkeligheden Dig
teren fremmed. Han slutter:

Seelenruh, das grösste Heil, 
Seelenruh ward mir zu Theil.

Digtene, efter Form og Indhold typisk 
Epigonpoesi, fortæller adskilligt om Kiel- 
drup. Han har været sin Tids Søn. Med sin 
Blanding af vage Drømme, borgerlig Forsig
tighed og Vilje til Resignation en ægte Bie
dermeier.

8.
Af Kieldrups Kunst er det vanskeligt at 

danne sig et sluttet Billede, da hans Produk
tion for største Delen skjuler sig i ukendt 
Privateje. Johan Hansens nu opløste Sam
ling rummede 8—9 Stykker, i offentlige 
Samlinger er han derimod kun svagt repræ
senteret. Hirschsprungs Museum ejer 5 min
dre Billeder, Statens Museum 2, Haders
lev i.25)

25) En Pastel af Rosenborg Slot med Personer i hi
storisk Kostume, som findes paa Haderslev Mu
seum, og hvis Proveniens er ukendt, henføres 
uden Hjemmel til ham, sikkert med Urette. Af 
Reproduktioner kender jeg kun Norsk Fjæld- 
landskab (Schlesw.-holst. Kunstkalender 1920, 
XIII), samt samme Sted Taarning Vandmølle 
(Haderslev Museum), der ogsaa er gengivet i 
Hannover og Been: Danmarks Malerkunst.

Sidste Gang, han kunde ses i større Re
præsentation, var paa Raadhusudstillingen 
1901; den bragte 15 Billeder. Ved anden 
repræsentativ Lejlighed fik han tildelt saa 
ringe Plads, at Sønnen Arnold, der havde 
indsendt Billeder, følte sig foranlediget til 

skriftlig at protestere overfor Komiteen. Fa
milien ejer en Samling, der foruden enkelte 
færdige Billeder ogsaa omfatter værdifulde 
Studier og en Del Tegninger.

I Ansøgningerne til Akademiet fremhæver 
Kieldrup gerne sine »Studier efter Naturen« 
og baade Tegninger og malede Studier vid
ner om Berettigelsen hertil.

Selv det mindste Objekt udløser hans 
fulde Opmærksomhed og Omhu. Yndefuldt 
og indtrængende gengiver han Græs og Bla
de, Sten og Træer, baade Løvtræ og Gran, 
ranke og krogede, vindblæste og frodige. Bø
geskovens Indre har i særlig Grad haft hans 
Hjærte, men alt viser, hvor skarpt hans Øje 
saa, og hvor fint hans Haand fulgte. Tegnin
gerne forsyner han gerne med omhyggelige 
Farvenotitser. Enhver ny Genstand fanger 
hans Blik. I Norge tegner han Karriolen og i 
Schweiz den særlige Baadform, korrekt som 
en Modeltegning, men med en vidunderlig 
Følelse for Baadens lette Hvile paa Vandet. 
Mærkelige Brokonstruktioner, indviklede 
Bjælkehuse, Arkitektur og Bybilleder ud
arbejder han med lige stor Sans for Detaille 
og Totalitet. Skønt i udpræget Grad Land
skabsmaler, dyrker han lejlighedsvis ogsaa 
Figurstudiet og med Held. Norske Bønder 
og Tyrolere i Nationaldragter, sønderjydske 
Bønderdrenge med deres karakteristiske Ka
sketter, Fiskerpiger og Fiskere ved Mosel 
gengives fortrinligt. Børnegruppen paa Ha- 
derslevbilledet ligger i Flugt hermed. Et Par 
af Børnene forestiller ifølge Familietraditio
nen Smaafolk af Familien i Haderslev.

Et karakteristisk Udtryk for Kieldrups 
Evner er den her gengivne smukke Tegning 
af en læsende ung Mand ved et Markled. Ka
sketten kendetegner ham som Sønderjyde. 
Bladplanten og Burren er af en Lundbyesk' 
Finhed.

Smukke Exempler paa hans følsomme 
Farvesans er nogle farvelagte Tegninger af 
Veddet i en knækket Gran, og paa Hirsch
sprung Det Indre af en Grusgrav. Motivet er
det gule Sand, men Gulheden opløser sig for 
hans Øje i alle Spektrets Farver fra Violet til 
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Rødt. — Han dyrker med Iver det ukonven
tionelle, Efteraarets Farveskala, sort, brunt 
og dunkelgrønt, skarpt belyst af hvidt Sol
lys gennem optaarnede mørke Skyer.

Sansen for Helheden er imidlertid ikke 
mindre. Ypperlige Tegninger fastholder med 
faa Streger store Landskabers Fysiognomi, 
saaledes den her gengivne af Starup Hede. 
Tegningerne røber i det hele et Storsyn, som 
hans færdige Billeder ofte mangler. De to 
Olieskizzer fra Furesøen (Hirschsprung) vir
ker, skønt ganske smaa, monumentalt i 
Kraft af stærk Forenkling ogsaa af Farven: 
I Forgrunden brede, gule Marker med Kvæg 
eller Kornhobe; i Baggrunden Søens blaa 
Flade med et enkelt hvidt Sejl, alt under en 
stor Himmel, hvis hvide Skyer er svagt far
vet af Aftenrøden. Flen over Marken falder 
skraa Skygger.

Den, der kommer fra Kieldrups Tegninger 
og Studier, forstaar saaledes vanskeligt den 
traditionelle Dom, der gerne fremhæver hans 
uægte Farver og hans Manér. Maaske gaar 
den gængse Dom tilbage til Høyen. Om de 
tyske Skoler, hvoraf Kieldrup drog Lære, si
ger denne, der saa stærkt understregede Kra
vet om det nationale i Kunsten og nærede 
Uvilje mod »Europæerne«: Düsseldorffer
skolens og andre tyske Skolers »Glathed, Net
hed og Zirlighed og et vist Farvespil og en 
saadan Kraft i Penselen kan vistnok læres, 
men det staar tomt og grelt for os . . . Man 
kan ikke lære en fremmed Form og deri ud
trykke det, der udtaler sig i ens eget Hjær- 
te.«20) Hvor Høyen har udtalt sig om Kiel
drup, ved jeg ikke. Hannover hævder 1902, 
at han »ikke havde den rette Forstaaelse af 
(maaske heller ikke det behørige Kendskab 
til) ham«. Hannover tillægger Kieldrup »en 
ypperlig Billedvirkning og en virkelig aand- 
rig Pensel«, men nægter ikke, at han kan 
være »manjeret i Foredraget og uægte i 
Farven«,27) Henrik Bramsen endelig kalder 
1937 Kieldrup »ganske dygtig og rutineret«. 
Ogsaa han beklager den tyske Manér, men

26) Skrifter III 153.
27) Danmarks Malerkunst I 1902, 171. 

giver en plausibel Forklaring. Dansk roman
tisk Maleri, siger han, arbejdede i det hele 
taget under Tryk af tyske Forbilleder. Ma
lerne vænnede saaledes Publikum til disses 
Manér, og Publikum endte med at forlange 
den.28 29) Den iøjnefaldende Forskel mellem 
Kieldrups Forstudier og færdige Billeder 
kræver en saadan Forklaring. Hensynet til 
Dagligstuen har tvunget ham, og hans Føje
lighed fik sin Løn.

2S) Danmarks Malerkunst, redig, af Erik Zahle, 1937.
29) Se Reitzels Fortegnelse over Charlottenborg Ud

stillingerne, 1883.
30) Om disses Förbliven kan ifølge velvillig Med

delelse fra Hofmarskallatet intet oplyses.
31) Det ejes nu af Aller-Møllerens Sønnesøn, Mel

handler Tams i Haderslev.

I de Aar, han (fra 1849 til 1867, med Und
tagelse af 1854, 1859 °S 1864)20) udstillede, 
havde han et Publikum, der strakte sig fra Kon
gehuset over Adelen ned til borgerlige Hjem. 
1862 købte den senere Dronning Louise Skov
parti ved Furesø, og Grev Holstein-Holstein
borg Bøgeskov ved Søllerød; 1867, ved Bud
skabet om Kunstnerens Død, købte Kongen 
to af Udstillingens tre Billeder.30) I mange 
borgerlige Hjem gik hans Billeder i Arv. I 
Aller Mølle ved Christiansfeld hang et — 
forøvrig kuriøst naivt — Billede, som siden 
fulgte Familien —; ved Giftermaal kom det 
i en Aarrække til Berlin.31) Ogsaa uden for 
Danmark, saaledes i England, hvor han ud
stillede (bl. a. To Træer), skal han have haft 
et Publikum. Herom vides dog intet nær
mere. To Træer blev ikke solgt (Familieeje).

Den eneste samtidige Kritik, jeg kender, 
er Phil. Weilbachs Anmeldelse af Charlot- 
tenborg Udstillingen {Fædrelandet, 11. Maj 
1867).

Med Tanken paa Billederne fra Moselflo
den beklager Weilbach, at Opholdet ved Mo
sel har standset en heldig Udvikling. Han 
kalder Mosel for »Glemselens Flod« (for Ta
lentet). Billederne »tiltaler vel ved en smuk 
Anordning og en behagelig Farve, men 
mangler saa ganske ejendommeligt Præg, at 
man tror at gense noget bekendt«. La Cour 
har derimod udviklet sig til større Originali
tet i fransk Skole.
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De danske Landskaber er efter Weil
bachs Mening mere værdifulde, saaledes 
indeholder En Vandmølle (d. v. s. Taar- 
ning Mølle, Haderslev Museum) »adskil
ligt interessant« i Belysningen paa Vandet, 
ligesom »den klare Skygge under Træerne« 
fængsler ved En Skovvej. Maaske kan vi i 
Behandlingen af Lysets Spil i Vandet spore 
Kieldrups Studier af hollandske Malere paa 
Rejsen 1864.

Den senere Kritik plejer at indrømme, at 
det manierede og uægte var noget forbigaa- 
ende, som Kieldrup overvandt. Antagelig 
træder det stærkest frem, naar han behandler 
Motiver fra Udlandet. Selve Interessen for 
Bjærglandet og Floddalene med Ruiner var 
en Mode, og Kieldrup har vel set disse Mo
tiver med sine norske og tyske Forgængeres 
Øjne. Af disse Billeder kender jeg imidlertid 
ingen. Jeg indskrænker mig derfor til at ana
lysere enkelte udførte Billeder med danske 
Motiver fra hans bedste Tid omkring i860.

9-
Naar Hannover taler om den ypperlige Bil- 

ledvirkning hos Kieldrup, tænker han paa 
Kompositionen.

Det omtalte Skovparti fra 1857, Billedet 
fra Hvedebrødsdagene før den første Rejse 
til Tyskland, viser os det Indre af en Bøge
skov med siddende kvindelig Figur. I 
Forgrunden staar efter gammel Tradition, 
som ogsaa Romantikerne fulgte, svære, mør
ke Stammer; ved en af dem sidder den kvin
delige Figur, bag Træerne og hende ligger 
Mellemgrunden solbelyst i Skærsommergrøn- 
hed.

Foran dette Billede skal en udmærket Ken
der32) have udbrudt: »Hvor var Kieldrup en 
fortrinlig Kunstner; det er, som om man 
hørte Fuglene synge.« Billedvirkningen beror 
i dette Tilfælde mere paa den heldige Afskæ
ring af Motivet end paa noget kompositorisk 
Indgreb. — Anderledes med Et Ellekrat 
(1862, Statens Museum). Til venstre er der 
over Siv og en Anelse af Sø et Udblik i det 
32) Karl Madsen.

fri: Uvejrshimmel med graa Skyer og Glimt 
af blaa Himmel. Til højre løfter sig Krattet 
bag en Forgrund af hvide Skærmplanter og 
røde Rønnebær. Krattet selv er et Net af høje 
spinkle Træer, der fortoner sig ind i Mørket. 
Farverne er uden Glans. Blikket søger et 
Hvilepunkt i den dunkle Forvirring og finder 
det i Gangbrættet over Vandløbet i Forgrun
den. Gangbrættets graabrune rektangulære 
Flade paa Skraa er det eneste massive i Sam
menhængen; det fanger Blikket og leder det 
med Ro og Sikkerhed ad en S-formet Sti ind 
i Mørket; over Stien og Mørket bøjer Træer
ne sig mod hverandre som en Hemmelighe
dens Port. Billedvirkningen er her ikke na
turlig givet med Motivet, den er opnaaet ved 
en bevidst Understregning af et enkelt Mo
ment, som derved bliver centralt. Vender vi 
os derpaa til Haderslevbilledet fra 1859, 
staar vi overfor et Værk, hvis Billedvirkning 
langt overgaar de nævnte. Det er lærerigt at 
studere, fordi Forarbejderne er bevarede.

Hovedmotivet er Byen bag Dammen, set fra 
et — tænkt — Sted foran Bøghoved. Byen præ
senterer sig i hele sin Bredde, fra Gammel Ha
derslev over til Husene paa den anden Side 
af Møllebugten. Disse Yderpunkter forbindes 
af den lange Række røde Tage, hvis Linje 
fremhæves af de tunge grønne Lunde. I Mid
ten løfter sig som det altbeherskende Midt
punkt den mægtige Kirke. I Højde med Kir
kens Tag gaar en ny vandret Deling fra Kant 
til Kant, Horizonten; den understreges ved 
den nære mørke og den fjerne blaanende 
Skov, der begge ligesom strømmer ned mod 
Kirken. Mellem de to vandrette Delinger ser 
man de gule finttavlede Marker; over den 
øverste Deling løfter sig vældig og dybtblaa 
Sommerhimlen med drivende Klodeskyer. 
Den røde By, Kirken med den lysende Tag
rytter, Lærredet paa Blegdammen, Skyerne, 
alt ligger badet i Aftensolens Purpurskær, 
der forstærkes, fordi det er Tordenluft. Vin
kelret paa de vandrette Delinger gaar en lod
ret gennem Kirken og det blanke Spir; den 
forlænges op til øverste Kant ved Hjælp 
af en tyk sort Røg, der fortsættes med 
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Skygger paa og Mellemrum mellem Skyerne. 
Alt dette, ogsaa Røgen, findes antydet eller 
mindre akcentueret paa den i Familieeje 
bevarede lille Forstudie,33) malet paa Lær
red, der er klæbet paa en Mahogniplade. 
Dog er Motivet her kortere, man ser Dam
halvøen med Blegdammen, men ikke Indlø
bet til Møllebugten og den modsatte Bred. 
Med den friske og smukke Studie har 
Kieldrup arbejdet to Gange, idet han begge 
Gange let stiliserede Landskabet og kom
ponerede en Forgrund til. Et lille nyde
ligt Billede i Privateje,34) malet paa Træ, 
har som Forgrund en Bænk ved en Sti og til 
højre i Kanten et stort Træ, der lukker af for 
Udsigten og saaledes ligesom klemmer Moti
vet. Dette Forsøg har ikke tilfredsstillet 
Kunstneren. Han udvider Motivet til højre 
og omarbejder Forgrunden totalt. Han gør 
den bredere og mørkere, men til Gengæld la
der han det blaa Vand og de røde Huse lyse 
frem til højre for Træet, som nu ikke staar i 
Billedkanten. Det er forøvrigt stadig det sam
me af Vinden forblæste, med Grenenes stærke 
Muskelværk blottet, et af den Slags Træer, 
Kieldrup yndede. Bænken og Stien er erstattet 
med andre Motiver: et Par græssende Faar 
og en Gruppe Børn. Børnegruppen, til hvil
ken den her gengivne Forstudie (der er far
velagt) findes i Skizzebogen, er raffineret 
baade i Farve (en Række Nuancer i Violet 
og Rødt m. m.) og Komposition. Det raffi
nerede ligger i, at Gruppens vertikale og hori
zontale Linjer, markeret ved de staaende og 
liggende Børn, korresponderer med det geo

33) Denne Forstudie, der aldrig har været ude af 
Familiens Eje, var udstillet sammen med en Del 
andre Billeder paa en Udstilling i Haderslev 
Museum 1931. Museets Arkiv indeholder, som 
Museumsinspektør Neumann velvilligt oplyser, 
intet om denne Udstilling. Th. Dahl, Haders
lev, tog dengang til privat Brug et Fotografi af 
Studien. —■ Røgen ved Kirken kommer fra en 
Fabrik ved Fjorden ved Siden af en Mølle, hvis 
Vinger man sldmter. Den rygende Fabriksskor
sten genfindes paa Tegningen fra Starup Hede, 
desuden paa en farvelagt Blyantstegning af Ha
derslev By, hvor ogsaa Fabriksbygningen tyde
lig ses.

34) Driftsleder Kai Schaumann, Haderslev; er
hvervet fra en Kunsthandler i Kbhvn., Som
meren 1943; Størrelse 18X24 cm.

35) Lithografiet hører til det bekendte Billedværk: 
Danmark i Billeder, som udgaves 1852—56 af 
Em. Bärentzens lithografiske Institut.

metriske Skema, der ligger til Grund for Ho
vedmotivet, de lodrette og vandrette Delin
ger. Ydermere er Gruppe og Forgrund for
bundet med Baggrunden ved et System af 
diagonale Linjer. Saaledes er den lyse Gavl 
til venstre, Starup Kirke (der faktisk kan 
ses fra Marken foran Bøghoved), og den lyse 
Pige indskrevet i en Trekant, hvis ene Ben 
fra Gavlen fortsættes gennem Børnegruppen 
over til det lyse Blad i Forgrunden yderst til 
højre. Den fortsættes videre gennem Børne
nes Blik ud mod den synkende Sol, som vi 
selv ikke ser. Virkningen heraf er, at Billedet 
fyldes med Luft, ikke blot bagud, men frem
efter. Forgrunden fjernes fra Betragteren, 
og Baggrunden: Byen, og de tavlede Marker 
bag den, rykker endnu længere bort. Fordi 
Forgrunden er mørk (ligesom i Søllerødbil- 
ledet fra 1857), kommer Baggrunden til at 
lyse dobbelt. Saaledes som — siger vi med et 
Spring i Tanken — Barndommens Land ly
ser dobbelt, naar det er langt borte. Springet 
er ikke tilfældigt; vi har blot flyttet Betragt
ningen fra Komposition til Idé. Billedet har 
nemlig en Idé: Haderslevbilledet er en Ro
mantikers Skildring af Barndommens tabte 
Paradis. Naar det, alligevel, trods Lyrik og 
Symbolik er bleven god Kunst, skyldes det 
dels Kunstnerens realistisk trofaste Gengi
velse af Naturen, dels den overlegne Teknik, 
hvormed Kompositionen er gennemført.

En Komposition som denne, hvor opra- 
gende Træer og en mørk Forgrund indram
mer og derved fremhæver Baggrunden, har 
gamle og store Traditioner. Man genfinder 
den mekaniseret paa det topografiske Maleri 
fra det 19. Aarh.s første Halvdel og forøvrigt 
ogsaa paa Thorvald Brendstrups (1812— 
1883) Billede af Haderslev, der er omtrent 
samtidigt med Kieldrups og har samme Mo
tiv. Nogle vil kende det fra A. Nays Litho- 
grafi.35) Det er muligt, at Opholdet i Mün
chen, umiddelbart før dette Billede blev ma
let, har skærpet Kieldrups Sans for disse 
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Traditioner. Ogsaa Brendstrup havde forøv
rigt studeret i Syd- og Vesteuropa 1857—60.

Opholdet har da forsaavidt ikke været til 
Kieldrups Skade. Til hans Skade var det der
imod, at han senere, samtidig med at opgive 
den omtalte Manér i Farven, opgav at følge 
den store Tradition. Et Billede som Septem
berdag i Farum (1864, Hirschsprung) med 
den næsten fotografisk tro Gengivelse af 
Kirken og dens Omgivelser, er tørt og kede
ligt.

Hvis vi skal slutte fra Haderslevbilledet, 
har Kieldrup lært noget godt paa sin Rejse, 

saaledes som enhver talentfuld Kunstner læ
rer af andre. Kunsten kender intet Fædre
land, selvom Kunstneren er nok saa nært 
knyttet til sit. Enhver Impuls, uanset hvor 
den hentes, kan vække og styrke. Kunstne
ren elsker det fremmede. Gennem sin Kærlig
hed gør han det til sit eget og derigennem 
til vort. Saaledes bliver han Folkenes bedste 
Gesandt.

Med Haderslevbilledet har Anton Edvard 
Kieldrup skænket os det skønneste Billede af 
sin skønne Hjemby.

CARL ROOS.
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HADERSLEV LÆRERES SKOLE I KØBENHAVN 
FRA 1864 TIL 1890

MINDER, SAMLET AF EN GAMMEL SKOLEDRENG FRA FIRSERNE

Efter at Haderslev lærde Skole var blevet 
lukket den 9. Marts 1864, og samtlige Læ
rere havde faaet deres Afsked, fortsattes Un
dervisningen i Lærernes private Hjem, til de 
den 9. Juli fik Tilhold om at forlade Sønder
jylland inden 48 Timer. Otte af dem rejste 
saa til København over Hamburg og Lübeck, 
da den nærmeste Vej over Fyn var spærret. 
Disse otte blev Stiftere af Haderslev Lære
res Skole i Hovedstaden og dannede et Kol
legium, der straks ansøgte Kirkeministeriet 
om Tilladelse til at oprette en privat Skole i 
København. Ansøgningen, der var under
skrevet af Rektor S. B. Thrige, Konrektor 
Edvard Lembcke og Adjunkterne P. Dorph, 
C. Dorph, C. Grønlund, C. F. C. Møller, F. 
Selmer og E. Gregersen, blev bevilget, og 
Skolen kunde begynde med 36 Elever i Sep
tember Maaned i et Lokale, hvor Studenter
foreningen tidligere havde resideret. Men 
paa Grund af en Ildebrand maatte Skolen 
flytte til Gammelholm i Marts 1865 og to 
Maaneder senere til Fredericiagades Kaser
ne, først i Sidebygningen, derefter i Hoved
bygningen. Men heller ikke her kunde den 
faa Lov til at blive, men fik anvist Plads i 
Teknisk Institut i Læderstræde, hvorfra den 

blev flyttet og fandt sit blivende Sted i Løn
gangstræde Nr. 21, hvor den blev indviet 
den 2. Oktober 1865. I denne urolige Periode 
var Lærerpersonalet blevet suppleret, i 1864 
med Gymnastiklærer Hagemeister, i 1865 
med Adjunkt C. Iversen, der var kommet fra 
Haderslev, og som nu blev knyttet til Sko
len i Løngangstræde, hvor han virkede til 
1875, da han blev Overlærer i Horsens. Sko
len fik ligeledes i 1865 sin dygtige Sanglærer 
A. Møller, hvis smukke Melodi til »Jeg elsker 
de grønne Lunde« lever den Dag i Dag. 
Skolens mangeaarige Regne- og Skrivelærer 
N. N. Meier blev ansat i 1866. Da Selmer fik 
Præstekald og forlod Skolen i 1872, og Gre
gersen døde i 1874, blev de to ledige Pladser 
besat med E. Trojel, der var Thriges Sviger
søn, og med Thriges Søn, Johannes Thrige. 
Sammen med de afsatte Lærere fra Haders
lev dannede disse senere tilkomne Lærere 
den faste Stab, der bidrog til at hæve Sko
lens Anseelse saaledes, at Elevantallet steg til 
167 i 1866 og til 268 i 1868.

Skolebygningen i Løngangstræde ejedes 
inden Overdragelsen til Haderslev Lærernes 
Stab af en Smedemester O. A. Kayser, hvis 
Initialer O. A. K. fandtes paa Muren. Disse 
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tre Bogstaver blev ret hurtigt af de mere 
fremmelige Elever fortolket som to Udraabs- 
ord: O! og Ak!, som man fandt meget be
tegnende for den triste, graa Skolebygning. 
Den laa tæt ved det lille Torv, Vandkunsten, 
der af alle Skoledrengene blev kaldt Loppe
torvet, en almindelig københavnsk Benæv
nelse for et Torv, hvor Gadehandlere havde 
Privilegium paa at sælge brugte Klæder. 
Torvet, Gaden, den lange, smalle og mørke 
Skoleport og selve Skolebygningen virkede 
som graat i graat paa mit Øje, da jeg i 1879 
begyndte min Skolegang i Haderslev Lære
res Skole. Slap man gennem Porten, kom 
man ind paa den store Skoleplads, der lige
ledes var mørk og trist. Heldigvis var denne 
Plads forbeholdt de store Drenge. Bag Sko
lebygningen laa en mindre, lys og solbeskin- 
net Legeplads, der var bestemt for de min
dre, og jeg husker endnu, hvor befriende det 
føltes at slippe derind.

Skoledagen begyndte med Morgensang for 
samtlige Elever i Gymnastiksalen. For En
den af Salen var der en lang Skraastang, og 
under den tog Bestyreren, Professor Thrige, 
Plads, efter at han først havde lagt det nye 
Testamente oppe paa Skraastangen. Trojel 
stod midt i Salen som Forsanger, og langs 
Væggene stod Eleverne klassevis i lange 
Rækker. Først blev Morgensalmen sunget, 
hvorefter Professor Thrige tog Testamentet 
ned fra Skraastangen og læste et Par Vers, i 
Regelen fra Paulus’ Breve. Enkelte af Læ
rerne var undertiden til Stede ved Morgen
sangen, og en Dag, da Inspector P. Dorph 
var med, skete der følgende: P. Dorph havde 
Navnet »Sorte« blandt Eleverne, fordi han 
var saa mørk, og dette Tilnavn blev fremhæ
vet paa en mindre opbyggelig Maade ved 
Morgenandagten. Der var givet Ordre til fra 
de ældste Klasser, at vi skulde lade Trojel 
synge solo til at begynde med og først falde 
ind paa et givet Tegn. Salmen var Inge- 
manns: Lysets Engel gaar med Glans, og 
Trojel sang hele første Vers solo med Und
tagelse af det sidste Ord. Da faldt samtlige 
Stemmer ind med et mægtigt: sorte. Noget 

lignende skete en anden Gang til Ære for Ed
vard Lembcke, hvis Kælenavn var Gamle. 
Da maatte Trojel synge Begyndelsen af: Lo
ver Herren, han er nær, solo, og først ved 
Ordet: gamle, faldt hele Koret ind. Naa, det 
var jo Undtagelser. Morgensangen forløb i 
Regelen paa en mere sømmelig Maade, og 
man kunde høre, at samtlige Elever var glade 
ved at synge med.

Særlig højtidelig var Sangen ved Transloca
tionen, hvor Edvard Lembckes to smukke San
ge: »Jeg ved et Hus med stille Sale«, og »Kund
skabs Fader, Visdoms Væld!« altid blev sunget.

Lærerne havde her som i saa mange Sko
ler deres særlige Kendingsnavne blandt Ele
verne. Øgenavne i Ordets nedsættende Betyd
ning var det ikke, men Navne, der hentydede 
til deres ydre eller indre Egenskaber eller til 
deres Fag. Professor Thrige kaldtes Profe
ten eller Fesser, og Trojel blev kaldt Ali, 
fordi han var Profetens Svigersøn, eller 
Klipfisken, der hentydede til hans noget tørre 
Undervisning i fransk Grammatik, hvori han 
i øvrigt var en dygtig og meget grundig Læ
rer. Hans Søster underviste i Underklasserne 
og var en meget afholdt Lærerinde. Trojels 
Svoger, Johannes Thrige, havde det mindre 
smigrende Tilnavn »Brøle«, fordi han var en 
ilter Herre, der maatte støtte sin vaklende 
Autoritet ved at skrige op i Tide og i Utide, 
hvad der kun bidrog til, at der altid var Uro 
i Klassen, naar Brøle sad ved Katederet. I 
hans Timer var et Snydeapparat, som Stu
denterne fra 1882 havde opfundet, ofte i 
Brug. De kaldte det Spejltelegrafen, og det 
bestod af et rundt Lommespejl, der blev for
synet med forskellige Ord og Tegn, som i 
Solskin blev reflekteret op paa Vægge eller 
Loft til Hjælp for en Eksaminand, der var 
kommet i Forlegenhed ved et spidsfindigt 
Spørgsmaal fra Eksaminators Side.

Gamle Edvard Lembcke var den af Lærer
ne, som Eleverne saa op til med størst Ærbø
dighed. Hans graa Skipperskæg, de dybe 
Furer paa begge hans Kinder og den skallede 
Isse gav ham et Præg af ærværdig Ælde, der 
harmonerede godt med hans sindige, rolige 
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Tale. Man ser ham endnu saa tydeligt for sig, 
naar han gik op og ned ad Gulvet i Klasse
værelset, med Brillerne skudt op i Panden 
og Bogen ført helt op mod Næsen, medens 
han gennemgik den latinske, tyske eller engel
ske Lektion, oftest gravalvorlig, men nu og 
da med et lunt Glimt i Øjet. Jeg mindes 
ham, da han i Underklassen lærte os de to 
første Sætninger af Kapers tyske Begynder
bog, hvorledes han med den dybeste Alvor 
læste den første Sætning: »Ich bin alt« og 
derefter med et mildt og venligt Blik udover 
hele Klassen den næste Sætning: »Du bist 
jung.« Det var ikke underligt, at Eleverne 
havde givet den Mand Kælenavnet Gamle, og 
de var inderst inde ikke saa lidt stolte af at 
have den kendte Shakespeare-Oversætter og 
navnkundige Forfatter til Lærer. Mange Aar 
senere, da Modersmaal-Mindesmærket med. 
den højbaarne Jomfru, der lagde sin højre 
Haand paa Edvard Lembckes Hoved, blev 
opstillet i Skibelund Krat, følte jeg i mit In
derste Glæde og Stolthed over, at den Mand 
havde været min Lærer.

Paul Dorph, kaldet Sorte, og hans Fætter, 
Christian Dorph, kaldet Lyse, bar Tilnavne, 
der passede lige saa godt til deres Ydre som 
til hver enkelts Temperament. Sorte var In
spector, der med Myndighed inspicerede paa 
Legepladsen i Frikvarterene. Han var iført 
en lang, mørkeblaa Militærkappe og havde et 
Øje paa hver Finger og var frygtet, naar han 
som et Stormvejr for løs paa en eller anden 
Synder, der havde overtraadt »Reglerne for 
Skolens daglige Orden«, der var trykt i hver 
Elevs Karakterbog. Men alligevel var han 
afholdt; thi selv om han var nok saa vred, 
kunde man i hans Øje se et lunt Glimt, der 
røbede, at han holdt af os. Det har jeg selv 
opdaget engang, da jeg havde overtraadt en 
af de omtalte Ordensregler. Sorte kom over 
mig som et Lyn og raabte: »Knægt, nu er 
Bægeret fuldt!« Desværre forværrede jeg Si
tuationen ved at replicere: »Ja men, Hr. 
Dorph, det er da ikke flydt over endnu.« Da 
tog Sorte mig i Nakken, trak mig hen til 
Skolens Væg og anbragte mig ved Siden af 

Vandposten. Der skulde jeg staa som Straf 
de følgende otte Dage i hvert eneste Frikvar
ter. Men under hele Straffeperiodens Forløb 
blev jeg fulgt af Sortes brune Øjne, der saa 
paa mig med et lunt Blik, der fortalte mig, 
at han inderst inde morede sig kosteligt over 
Synderen i Gabestokken. Mange Aar efter 
at min Skolegang var afsluttet, dukkede disse 
Øjne op igen. En Søndag Formiddag løb jeg 
paa min gamle Lærer i Frederiksberg Allé, 
hvor vi begge kom fra Kirken. Der havde vi 
bl. a. sunget Grundtvigs 0, Kristelighed, og 
Dorph fortalte mig da, at han var i høj Grad 
forarget over Linien: »Hvad svagt vi kun 
skimte, mens Øjet er blaat.« »Den Linie kan 
jeg jo slet ikke synge med i — jeg med mine 
brune Øjne«, fortsatte Dorph med det gamle 
lune Smil i Øjenkrogene.

Lyse Dorph var meget populær, og hans 
Timer gik meget hurtigt, idet han krydrede 
sin Undervisning med fornøjelige historiske 
Anekdoter. Han straffede ikke de urolige 
Hoveder med Lussinger, men halede med 
Fingerspidserne i de smaa Haar ved Tindin
gerne eller foldede Delinkventens Øre sam
men og klemte til med sine skarpe Negle. 
Ustandselig var han i Bevægelse, kunde ikke 
sidde stille paa Katederstolen, men vippede 
stadig frem og tilbage, rejste sig saa pludselig, 
gik op og ned mellem Skolebordene og doce
rede for os med Liv og Lyst. Han var en 
Lærer med et usædvanlig lyst Temperament.

Christian Grønlund var en fremragende 
Botaniker og Naturhistorielærer, der forstod 
at interessere Eleverne for alle de Planter og 
Dyr, han førte ind i Skolestuen i en Kæmpe- 
botaniserkasse. Desværre rejste »Krissian«, 
som Eleverne kaldte ham, bort fra Skolen i 
1880, da han blev Forstander for Carlsberg- 
Laboratoriet. En Elev fra øverste Klasse 
digtede et Afskedskvad til hans Ære, hvori 
det bl. a. hed:

Og Krissians Taarer rande, 
de strømmed ned i Spande, 
og Gamles Taarer triller 
ned paa hans store Briller.
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Skolen havde to Lærere ved Navn Møller: 
C. F. C. Møller, som vi kaldte Matematik
møller, og A. Møller, der kaldtes Sangmøl
ler. løvrigt var den første meget musikalsk 
og en meget skattet Studentersanger. Man 
hørte ham synge paa Trappegangen, naar han 
gik til eller fra sine Matematiktimer. Havde 
han haft en Fysiktime, blev han i Frikvarte
ret oppe i Laboratoriet, hvorfra man hørte 
hans Røst klinge udover Skolegaarden. Han 
døde i 1884, og alle vi Elever med vore Læ
rere i Spidsen var med til hans Begravelse 
fra Garnisons Kirke. Sangmøller var Inten
dant i Hæren og var en meget afholdt Sang
lærer, der hvert Aar nøje undersøgte samt
lige Elevernes Stemmemateriale. Han var 
nemlig ikke blind for, at adskillige Elever 
spillede umusikalske for at slippe for Sang
timen, der var henlagt til sidste Time. Hans 
før omtalte Melodi til Helms’ Digt: »Jeg 
elsker de grønne Lunde«, gjorde stormende 
Lykke blandt mine Kammerater, og vi var 
glade over at have lært den af Komponisten 
selv.

Regne- og Skrivelæreren, N. N. Meier, 
blev rimeligvis paa Grund af sit sunde, land
lige Ydre og Væsen kaldet Bondemeier, et 
Navn, der i de højere Klasser, hvor Eleverne 
mente at have lært tilstrækkelig nok Fransk 
af Trojel, blev ændret til »Bonné majeur«. 
Han hævdede Disciplinen ved Hjælp af 
mægtige Lussinger, der sang i Ørerne længe 
efter, at de var faldet. Skolens Gymnastik
lærer, Hagemeister, havde en fornøjelig Maa- 
de at tage Gymnastikken paa og lærte os at 
springe over Hesten ved et hjælpende Puf 
bagi. Han var Holstener af Fødsel, og hans 
Udtale og Sætningskonstruktioner vakte stor 
Munterhed. Almindeligvis brugte han den 
Vending til en Elev, der ikke holdt Retnin
gen i Geleddet: »Du maa staa ordentligt ved 
Siden af hinanden.«

I Firserne begyndte Elevtallet i Skolen at 
tage mere og mere af. Der var dukket flere 
Konkurrenter op i Hovedstaden, og de gamle 
Veteraner fra Haderslev fik at føle, hvor 

svært det var at hævde sig over for de yngre 
Lærerkræfter i de konkurrerende Skoler. Ed
vard Lembcke fratraadte i 1888, da han gik i 
sit fire og halvfjerdsindstyvende Aar, og sam
men med ham afgik den populære Sangmøl
ler. Thrige, Skolens dygtige Bestyrer og 
geniale Historielærer, gik Aaret efter sam
men med den fornøjelige Gymnastiklærer 
Hagemeister. Af Stifterne var nu kun de to 
Dorph’er tilbage. Sorte Dorph og Trojel 
overtog saa Ledelsen og traf i 1890 Bestem
melsen om, at Skolen skulde ophøre. Skole
bestyrer Neve, der var Leder af Maribo 
Skole i København, overtog de fleste af den 
nedlagte Skoles Elever, ligesom enkelte af 
Lærerne fik Ansættelse der. Trojel og Svoge
ren, Johannes Thrige, blev senere Adjunkter 
ved Metropolitanskolen.

Naar nu tidligere Elever fra Haderslev 
Læreres Skole falder i Snak sammen om de
res gamle Lærere, lyder der mange anerken
dende Ord om den Ihærdighed og Flid, disse 
viste i deres Gerning, og som bl. a. gav sig 
Udslag i den Præcision, hvormed Timerne be
gyndte, og i Lærerpersonalets ringe Forsøm
melsesprocent, der viste et betydeligt lavere 
Tal end Elevernes. Man beundrer Lærernes 
store Nøjsomhed i Klædedragt og Vaner og 
begriber ikke, at de kunde leve af deres ringe 
Løn. Men ikke mindst vækker deres Lærdom 
Beundring, navnlig hos de Elever, der i deres 
Skoletid havde været opmærksomme og der
ved faaet Udbytte af deres kundskabsrige 
Læreres Visdom. Nu da man har faaet Ha
derslev Læreres Skole med dens dygtige Læ
rerstab paa Afstand, føler man langt bedre, 
end da man var Skolediscipel, Sandheden i 
Edvard Lembckes smukke Vers fra Translo
cationssangen:

Og den, som dvælet har derinde, 
han glemmer aldrig denne Tid; 
han hviler ud i dette Minde 
og styrkes under Livets Strid. 
Af hans Erindrings hele Krans 
har intet Blad saa ren en Glans.

RUDOLPH BENZON.
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BAGHUSET LILLE PAPEGØJE NR. 568.

FRITZ JURGENSEN I HADERSLEV
INTRODUKTION.

Georg Urban Frederik (Fritz) Jürgensen 
fødtes den 25. Oktober 1818 paa Østergade 6 
som Søn af Hof urmager og Generalinspektør 
for den offentlige Tidsmaaling i København 
Frederik J. og Hustru Vilhelmine, f. Dich- 
mann.

Moderen var en sørgmodig og stille Natur, 
den lille Fritz kunde dengang ikke forstaa, at 
man kunde være bedrøvet uden at græde, 
men han lærte det senere hen i Livet. Af 
Sind slægtede han Moderen paa. Hendes Fa
der var Professor Dichmann, Oehlenschlæ- 
gers Historielærer, skildret af ham i »Erin
dringerne« med Træk, der levende minder 
om Dattersønnen som en »humoristisk Me
lankoliker«. — En Broder af Moderen var 
Rektor paa Herlufsholm, en poetisk Natur, 
siger en Ven af ham, der i hele sit Liv be
holdt »ligesom et fint Hylster omkring sig«. 
Ogsaa ham lignede Søstersønnen. Forældre
ne var gode imod ham og ofrede meget paa 

hans Uddannelse, men de forstod ham ikke 
— det var heller ikke let at blive klog paa 
denne tavse Natur, der — hellere end at vise 
sine varme Følelser og sit fine letbevægelige 
Sind — vilde være misfornøjet. Hans Ideal 
var højt, og dog følte han sig fjernt fra det; 
derved sænkede Vemodets Stemning sig 
over ham. —

Den kongelige Hofurmager, der havde øn
sket Vædskerne i Sønnens Natur blandet i et 
andet Forhold: noget mindre Inerti og noget 
mere Energi, forsøgte at regulere hans Livs
bane, »at give ham en bestemt Retning for 
hans tilkommende Virksomhed«. Men Fritz 
kom til at gaa sine egne Veje.

Fra hans attende Aar stammer følgende 
Dagbogsoptegnelse, der viser os et følsomt 
og fintstemt Sind. Han tilbragte dengang 
Sommeren paa Faderens Ejendom Emdrup- 
gaard mellem Hellerup og Brønshøj, og han 
fortæller: »I 1837 havde jeg et Kammer i 
øverste Etage i Hovedbygningen, nemlig Væ
relset nærmest henimod Gartnerhuset. Der
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1) Sophie interesserer sig ikke for deres Samtale om Ma
thematik.

sad jeg en Søndagformiddag i Midsommer
tiden tillige med Frederik Nees. Vi havde 
aabnet det ene Vindue og smøgede en Pibe 
Tobak. Over Havens Træer, som stod i den 
skjønneste Flor, saae vi lige for os Stranden, 
hvor Skibene sejlede forbi. Tilvenstre ligger 
Emdrupsø, paa den ene Side omgiven af 
Træer. Fuglene sang og kvidrede, og Svaler
ne fløj os ganske nær forbi, da de havde Re
der tæt over Vinduet. Vi saae intet Menne
ske — Alt var stille, og kun Naturen talede. 
Næppe nogen vil kunne fatte, hvor lykkelige 
vi følte os i dette Øjeblik. Jeg sagde til Fre
derik: »Hvor ofte troer Du, at vi i Frem
tiden ville føle os saa glade som nu?« Vi 
følte Glæden uden at frygte for, at den 
skulde forsvinde. Og da vi nogle Timer der
efter blev kaldte til Middagsbordet, forlod vi 
vore Piber og vort Vindue, og aldrig siden 
har jeg været saa inderlig glad, saa rolig til
freds.«

For at dygtiggøre sig i Fædrenes Haand- 
værk foretog Fritz Jürgensen i 1838—41 en 

Udenlandsrejse, der særlig gjaldt Urmager
byen le Locle i Schweiz. Paa Ud- og Hjem
rejsen besøgte han den kendte Astronom 
Schumacher i Altona. Af ham fik han under 
det sidste Besøg en meget varm og rosende 
Skrivelse, hvori hans gode Anlæg for Astro
nomi og Akkuratesse i astronomiske Obser
vationer især betones. Schumacher tilbød at 
skaffe ham en ledende Stilling paa Observato
riet i Kijef; men Jürgensens Fader satte sig 
derimod, da han ønskede, at Sønnen — lige
som sine Forfædre — skulde være »kongelig 
Hofurmager og Generalinspektør for den of
fentlige Tidsmaaling i Kjøbenhavn«. — Fritz 
Jürgensen fortrød sidenhen bitterlig, at han 
alligevel ikke havde taget imod Schumachers 
Tilbud.

Hans ulykkelige Kærlighed til Astrono
mien varede ud over Ungdommen. I et Brev 
til Etatsraad Collin, dateret Nøddebo den 
24. Juni 1858, skriver han: »— Kjender De 
ingen, som holde: Astronomische Nachrich
ten, og som vilde være saa barmhjertig at 
laane mig det Udkomne siden Schumachers 
Død, et Bind ad Gangen, for at jeg kan vide, 
hvad der passerer i Verden i den Retning.«

En stor og smuk Glæde havde Livet dog 
endnu gemt til ham, Kærligheden til Kusinen 
Lise Dichmann, Datter af Toldinspektør 
Dichmann i Svendborg. Den 14. December 
1842 blev han gift med hende, og det unge 
Par flyttede ind i Ægtemandens Fædrene- 
hjem paa Østergade. — Et Par Maaneder 
efter døde Fritz Jürgensens Fader, og han 
var nu foruden Ægtemand og Tegner blevet, 
hvad hans Fader vilde: »kongelig Hofurma- 
ger og Generalinspektør for den offentlige 
Tidsmaaling i Kjøbenhavn«. Fra dette lykke
lige Ægteskabsaar stammer Gyssebogen, en 
Billedbog tegnet til og handlende om hans 
Søstersøn og Navne Fritz Nees. Denne 
straalende Bog, fra hvis Sider Fritz Jürgen
sens gode Humør lyser, viser, hvor godt han 
havde det i disse Maaneder.

Han holdt meget af sin Søsters Børn. Et
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Brev til hende, sendt fra le Locle, indeholder 
følgende rørende lille Digt:

Jeg beder Dig, om Du vil sende 
mit Hjærtes Hilsen til de Faa, 
men Kjære, som jeg ofte savner; 
Sophie, glem blot ej de Smaa!
Tag lille Christian op paa Skjødet, 
og kys ham fra mig mangengang!
Gaa saa hen til Fritzes Vugge, 
og siig ham i Din Vuggesang: 
»Du hilses fra en kjærlig Onkel, 
som blandt de frosne Bjærge boer, 
som sender Tanker tidt til Hjemmet 
og glemmer ej sin Navnebro’er.«

Kun et Aar varede hans lykkelige Ægte
skab. Anden Juledag døde hans Hustru efter 
at have født ham en Datter. Hun var kom
met godt over Fødslen og var oppe. Døden 
kom ganske uventet. Pludselig sagde hun: 
»Aah, hvad var det? Nu ved jeg det — det 
er Døden.«

Fra det Øjeblik gik der noget galt i Livets 
Urværk hos den kongelige Hof urmager. 
Han forvandt aldrig dette Slag. Senere skri
ver han: »Naar jeg fatter min lykkelige Tid 
ret levende i min Erindring og derpaa plud
selig seer mig om og bemærker, hvorledes 
det nu er fat — hvor sørgeligt.« Og: »Hvad 
nytter det at bo iblandt Mennesker! Hvor jeg 
end er, gaar jeg ensomt.«

Til denne Ulykke kom yderligere en tung 
Skæbne —- Fritz Jürgensen led af Tuberku
lose, og denne Sygdom syntes nu ligefrem at 
faa Næring af Sorgen. — »Fra den Tid var 
jeg af og til syg«, hedder det i hans Dagbog, 
»aldrig ganske rask, dvælede med Forkærlig
hed ved Det, der bedrøvede mig, og tabte In
teressen for min Virksomhed i Livet, hvilket 
end mere forøgede Utilfredsheden og derved 
Sygeligheden.«

Hans Datter Lise fik sit Hjem hos Bedste
forældrene i Svendborg, og Institutbestyrer
inde Frk. Bentzen blev hendes Opdragerinde.

I Foraaret 1847 rejste han til Vandkuran- 
stalten Gräfenberg i Schlesien for at søge at 
genvinde sit Helbred. Og han følte sig ogsaa

2) Sophie taber Brødbakkens Indhold, hvoraf et Franskbrød 
falder paa Springvandet og agerer forgyldt Kugle.

i nogen Tid vel tilpas. Men den skæbne
svangre Sygdom kunde ikke kureres.

I 1848 overlod han sin Forretnings Besty
relse til sin Kollega Hertig, for selv at hengi
ve sig til sin største Lyst: at tegne og male.

I de følgende Somre- lagde han sig ud i 
Taarbæk, hvor han vilde »samle Udsigt til 
Vintermaanederne«; han følte sig svag og 
trængte til at styrkes i Land- og Havluft.

I to Henseender blev disse Sommerophold 
skæbnesvangre for ham.

For det første lærte han at forjage sine 
Perioder af Sløjhed og Ildebefindende med 
Alkohol, »med et Glas Punch i Livet har man 
ingen Ildebefindende, ingen Vaklen eller Slæ
ben med Benene —«, skriver han. For det 
andet mødte han her Jette Funck. Han traf 
hende i sin Søsters Hus. Hun var Datter af 
en forhenværende Kok hos Hertugen af 
Glücksborg, senere Registrator ved de konge
lige Køkkener i København.
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rf) Efter at have tilbragt Dagen paa Stationen, hilser Nees 
paa sin Familie.

Fritz Jürgensen havde stor Sans for Kvin
den, og Jette Funck blev den, der i de føl
gende Aar kom til at virke mere og mere 
dragende paa ham — en Tragedie tog her sin 
Begyndelse.

I HADERSLEV.

Den i. April 1856 blev Jacob Christian 
Annasti Nees konstitueret Telegrafassistent 
og fungerende Bestyrer af Telegrafstationen 
i Haderslev. Dette blev Aarsagen til, at vor 
By fik Besøg af Fritz Jürgensen i Aarene 
1858 og 1859, thi hans Søster og tro Veninde 
Sophie var gift med den ny Telegraf bestyrer. 
Under det sidste Besøg var han sammen med 
sin Elskede, Jette Funck, og oplevede her i 
Haderslevs skønne Omgivelser, som han 
fandt »smukkere, eller lige saa smuk som 
Svendborgs«, sit Livs anden og sidste, korte 
Kærlighedslykke.

Den i. Mai 1857 var Familien Nees ifølge 
Fritz Jürgensens Dagbog flyttet til Haders
lev.

I September 1858 kom han selv første 
Gang til Byen.

I et Brev til sin Datter Lise, dateret Ha
derslev, den 15. September, fortæller han, at 
»Haderslev er smuk, det vil sige Omegnen. 
Tante Sophie boer meget rart i Papegøie- 
gaden i et Sted, hvortil der er Have. Her er 
meget stille og behageligt«. Dette Sted var 
besynderlig nok Købmand og senere Redak
tør Peter Chr. Kochs gamle Købmand sgaard, 
Lille Papegøje Nr. 568 (nu Vestergade Nr. 
4), her hvor han og den unge Bogbinder 
Nissen havde begyndt Kampen for Danskhe
dens Frigørelse i Sønderjylland og hvor 
Landsdelens første danske Avis »Dannevir
ke« havde set Dagens Lys.

Flyttedag 1856 — samme Aar som Nees 
fik sin Udnævnelse til Telegraf bestyrer i Ha
derslev — rejste Koch fra Byen. Skade, at 
han ikke blev nogle Aar længere, saa han var 
der, da Fritz Jürgensen kom; thi saa vilde, vi 
sikkert blandt dennes Tegninger have haft 
en med »Dannevirke«s gæve Redaktør.

Nu var Handelsmand Roose bleven Ejer 
af Gaarden. Nees’es flyttede ind i Baghuset. 
I Forhuset boede Guldsmed Chr. Faaborg, 
Naboen mod Øst var Rugbrødsbager Jens J. 
Wagner, mod Vest Kleinsmed Jørgen B. 
Møller.

Følgende Brev, som Fritz Jürgensen den 
14. September skriver til Søsterdatteren i 
Strøby ved Køge, fortæller om den Idyl, han 
dumpede ned i derude i Lille Papegøje.

»Kjære Basse!
Mutter har bedt mig skrive til Dig, da hun 

ikke selv har Tid; men hun siger mig ikke, 
Hvad jeg skal skrive. Jeg formoder imidler
tid, at hun vil bede Dig ikke at spise for 
mange umodne Æbler, ikke at faa vaade 
Fødder og passe vel paa, at Kjolen er heftet 
helt op, saa at den ikke lyner bagtil. Hun vil 
formodentlig fortælle Dig, at Fa’er har 
fuldendt et Springvand, som er lykkedes 
overmaade godt i Henseende til Mekanismen; 
det springer i en hel Time med en temmelig 
høj Straale. Hun vil dernæst beklage sig
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over, at Stine (er det ikke saaledes, hun kal
des?) bestemt har nægtet at hente Vand ovre 
hos Smeden; Bageren pumper Posten lens, 
saasnart han gjennem sine Spioner faaer at 
vide, at Mutter skal vadske; Rose vil ikke 
lade Posten gjøre i Stand, og saaledes er her 
en utaalelig Vandmangel. I Roses Vand 
svømmer smaa, eller rettere sagt, store og 
aldeles nyopfundne Vanduhyrer; det er lige
som Oldenborrelarver med Rottehaler. Kil
den paa Jungfernstieg lugter meget ujom
frueligt, og dens smudsige Vand trænger ned 
i alle Brønde.------- Fader er meget bunden, 
og PI vad der især er kjedeligt er, at man al
drig kan gaa en Tur i hinandens Selskab, 
men højst To og To.------- Her slaaes ikke 
saa Meget itu som før, siger Moder; Du sav
nes i den Henseende og maa søge at oprette 
det ved Din Hjemkomst. I de Dage, jeg har 
været her, er kun en eneste Underkop bleven 
slaaet i Stykker.------- Jeg finder Egnen om 
Haderslev er meget smuk, smukkere eller lige 
saa smuk som Svendborgs. Boligen her er 
meget rar; her er saa roligt, som der vel kan 
være i en By. Jeg troer, at Moder har det 
langt bedre end i Kjøbenhavn; det er kun i 
Øjeblikke, at hun falder hen i en mismodig 
Stemning, og denne har ikke altid en rimelig 
Grund; thi forleden satte hun sig ind i det 
mørke Sovekammer i stum Fortvivlelse, for
di Fader og jeg talte om Mathematik, hvilket 
dog ikke kan siges at være en haard Prøvelse. 
Vi (Moder og jeg) spaserer om Eftermidda
gen, da det er vor Pligt at se hele Omegnen; 
Vi gaa da tavse, den Ene bag den Anden, 
indtil vi naa Maalet. Vi sætte os ned, glemme 
at betragte Det, vi gik ud for at se, og gaa 
atter vor Gang hjemad.

Jeg kan hilse Dig fra Din lille Hund. Den 
hedder Basse, og Du vil sagtens af den 
Grund blive dette Navn kvit, da man ikke 
kan kalde to af Børnene med samme Navn.

Din hengivne Onkel Fritz.
P. S.
Moder vilde efterse Brevet, før jeg sendte 

det afsted, og mener, det ikke er sandt, at 
hun sætter sig fortvivlet hen, fordi vi tale

Christian lærer at dandse af sin yngre Søster forat kunne4)
deltage i de mere elegante Soiréer i Haderslev.

om Matematik, og at det er min Skyld, hvis 
vi gaa tavse paa vore Ture. Jeg negter det 
ikke og retter gjærne denne fejlagtige Beret
ning.«

Til Temaet »Kampen om Vandposten« kan 
tilføjes, at den fortsatte endnu i mange Aar 
efter Nees’ Bortrejse fra Byen. Kleinsmede- 
mester Näglers Datter, Fru Malermester El- 
wert, der nu bor i Baghuset, hvor Nees’s 
boede, fortæller, at Træpumpen stod omtrent 
i Skellet mellem de to Gaarde, der var en 
Aabning i Plankeværket, saa den kunde be
tjenes fra begge Sider. Spildevandet fra 
Pumpen løb i en Rende i Näglers (Rooses) 
Gaard ud paa Gaden gennem Forhusets Port. 
Da de to Naboer, Bagermester Wagner og 
Kleinsmed Nägler, stadig ikke kunde enes 
om Pumpens Brug, gravede de en ny Brønd i
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5) — Der, strygl — Ja, men ikke lige strax, lad mig først 
faae mit Tøi af.

hver sin Gaard, Pumpen i Skellet blev ned
lagt og Plankeværket lukket.

Fritz Jürgensen havde, før han tiltraadte 
Rejsen til Haderslev, besøgt Funcks i Holme
mølle. »Jeg tog direkte til Næstved eller 
rettere til Herlufmagle«, fortæller han i før
nævnte Brev til sin Datter, »hvorfra jeg til 
Fods og i Regnvejr begav mig til Holme- 
mølle, hvor Funcks boer. Jeg tilbragte [der] 
nogle yndige Dage, der ret smagte mig oven- 
paa den megen Kjedsomhed i Nøddebo. Tirs
dag Middag tog jeg atter til Kjøbenhavn, 
laae i Gud ved hvilken Gjestgivergaard paa 

Vestergade, og gik næste Morgen ombord 
paa Dampskibet til Aarøsund. — — Paa 
Touren til Haderslev strøifede jeg ganske 
nær ved Svendborg, jeg var saa nær, at jeg 
kunde spytte paa den ny, mig ubekjendte 
Skibsbro; men jeg saae ingen Bekjendte. — 
Jeg kom til Haderslev om Torsdagen efter 
en meget kjedelig Rejse. ■-------Veiret har si
den min Ankomst været meget smukt og 
varmt. Jeg beklager, at jeg ikke har min Ma
lerkasse; thi her er en lille Dreng, som det 
var værdt at have et Studie af. Onkel Nees 
er næsten hele Dagen paa Telegraf stationen, 
men der besøger jeg ham af og til. — Chri
stian arbeider paa et Maskinværksted, men 
er tillige Telegrafist, og afløser sin Fader i 
Fritiden. —

Basse traf jeg hos Funcks, hun er en rar, 
men meget snaksom Pige, ligesom Sophie 
Funck. Hun har ikke længer Frost i Fingre
ne. Fritz [Gysse] har været hjemme i Be
søg, han er tilfreds paa Tølløse, og kommer 
godt ud af det med sin Bestilling —.«

Tegningerne Nr. i og 2 danner Illustratio
ner til Brevet til Basse. Paa den første Teg
ning ser vi den matematiske Diskussion. Det 
er en af Fritz Jürgensens ypperligste Tegnin
ger, levende og fortællende som faa. Nees 
sidder let foroverbøjet, og det fremgaar 
tydeligt af hele Skikkelsen — de sam
menknebne Øjne, den docerende løftede Pi
bespids — at han afleverer et knusende Ar
gument i Diskussionen om Elipserne. Fa
miliemedlemmet, Hunden Basse, ligger paa 
Husherrens Skød, en begyndende Nervøsitet 
synes at bemægtige sig det lille Kræ, Angst 
for, at den, ligesom Fritz Jürgensens Pibe, 
Borddugen og Lysestagen, i Diskussionens 
Hede skal ryge paa Gulvet. (Mærkværdigvis 
er Koppen ikke gaaet samme Vej.) Fritz Jür
gensen sidder med pjusket Haar, højre 
Haands Tommelfinger i Munden, og den 
venstre Haands Fingre strittende til alle Si
der; det fremgaar af hele Personen, at han 
har Vanskeligheder med at samle sig til at 
replicere vægtigt og overbevisende. Med fol
dede Hænder og himmelvendt Blik forlader 
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Sophie de tvende i sort Fortvivlelse — eller 
saaret Forfængelighed over ikke at være med 
— for at søge Fred i det mørke Soveværelse.

At Elipser og andre matematiske Temaer 
hyppigt var Diskussionsstof mellem de to 
Svogre, har vi flere Beviser paa. Fritz Jür
gensen begynder et Brev til Søsteren, date
ret den i. Februar, saaledes: »Kjære Søster! 
Jeg har skrevet et Brev til Dig for nogen Tid 
siden; men da det Brev til Nees, som fulgte 
med, indeholdt nogen Tale om Elipser, vilde 
jeg skaane Dig for den Ubehagelighed at se 
denne forhadte Benævnelse og sendte derfor 
Brevet under Nees’s Adresse. —«

En besynderlig Respekt. Forholdet var 
imidlertid det, at Søsteren havde domineret 
sin 5 Aar yngre Broder ligefra Barndommen.

Indtil Fritz blev født, havde Sophie været 
Familiens smukke, kvikke og forkælede Ene
barn, om hvem alt drejede sig, og paa hvem 
Omverdenens Opmærksomhed og Beundring 
var rettet. Da hun var fem Aar, kom Bro
deren og blev ganske naturligt en Konkur
rent til denne Gunst. At dette langtfra huede 
Sophie, viser følgende lille Episode: Da 
Fritz var 2 Aar gammel, og Søsteren altsaa 
7, tog hun Konkurrenten, for at blive ham 
kvit, og lukkede ham inde i et Skab. — Da 
man langt om længe fandt Drengen, var han 
mere død end levende. Han kom dog til Live 
igen, men det var, som om hun, fra han kom 
ud af Skabet, havde faaet en besynderlig 
Magt over ham, ikke engang i sit korte, lyk
kelige Ægteskab, kunde han frigøre sig for 
hende. Hun blev gennem hele hans Liv hans 
Hjertes Fortrolige, alt skriftede den ellers 
saa indesluttede og tavse Mand for hende. 
»Han, den stille Mand med Ironiens Hylster 
om det bløde Hjerte, kunde være Kammerat 
med Mænd, men Ven kun med en Kvinde«, 
skriver Vilh. Andersen. I Betragtning heraf 
virker følgende Dagbogsoptegnelse mærke
ligt, nærmest som et Oprør:

21. Januar 1852.
»Jeg har ofte forsøgt at tale med Sophie 

om Sager, der ligge mig paa Hjertet; men

6) Søndagen bør være helliget Andagt og uskyldig Recreation.

jeg har aldrig havt ringeste Udbytte af disse 
Samtaler. Hun forstaaer ikke den, hun taler 
med, og, hvad der er værre, hun forstaaer 
ikke, hvad hun selv siger. Nogle Ord uden 
Betydning, der klinge som et Raisonnement, 
tjener hende til Beviisførelse og tilfredsstil
ler hende fuldkomment. Et slaaende Argu
ment i simple Ord rører hende ikke, naar kun 
et af disse Ord kan misforstaaes, og den hun 
taler med derved føres langt fra sit Maal.

Hun har visse Meninger og Anskuelser, 
som det er hende vigtigt at faae frem ved alle 
Ledigheder. Udtalelser af en andens Sorg og 
Bekymringer naae hende ikke længere end til 
Trommehinden, naar de kun give hende Lei- 
lighed til at anvende hine Yndlingsmeninger 
derpaa. Naar man begynder at tale om Pen
gesorger, Sygdom, Klysteer eller hvilketsom- 
helst andet, kommer man ved hendes Svar 
dog uvilkaarligen ind paa Theorier om For
holdet imellem Sjel og Legeme; om en Kjer-
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7) Klemmel-

lighed, der bliver fortsat paa en af Stjerner
ne, eller man kommer til at tale om Høisko- 
lens fordærvelige Indflydelse paa unge Men
neskers Moralitet. — Hun kan ikke sætte sig 
i en Andens Sted, selv om Samtalen er om 
ham; det er en Kunst, som det er imod hen
des Natur at erhverve sig, og som dog er saa 
uundværlig i al Samtale. — Et komisk 
Exempel paa hvorledes hun i intet Tilfælde 
kan sætte sig i en Andens Sted, havde jeg en
gang i Theatret, da hun fra iste Bænk i Speil- 
logen vendte sig om til mig, der stod bag
ved, og bad mig see, om der sad en Splint i 
Øiet. Hun spilede Øiet op med Fingeren, men 
vendte sig fra Lyset, saa at jeg ikke kunde 
see, hvor Øiet sad, endsige Splinten. Hun 
saae mit Ansigt belyst, altsaa meente hun, 
maatte jeg see hendes paa samme Maade. Den 

samme Mangel paa Evne til at sætte sig i en 
Andens Sted, er Skyld i hendes saakaldte 
Uheld med Tjenestepiger. Hun har en, jeg 
ved ikke hvorfra hentet, Liste paa Pligter, 
som en Pige skal opfylde, og erkj ender ingen 
tilfældige Omstændigheder, som berettigede 
til at gjøre Undtagelser. Den Gunst, i hvil
ken den forrige Pige stod, beroede paa, at 
hun havde et uægte Barn. Pigen var altsaa et 
bedraget, elskende Væsen, der vilde møde sin 
Møllersvend oppe paa Sirius eller Planeten 
Uranus og der formedelst sin uendelige Kjer
lighed forsone ham med Gud.«

Paa Tegning Nr. 2 ser vi det i Brevet om
talte af Nees byggede Springvand, hvis Kon
struktion den altid travle Sophie yderligere 
supplerer ved at tabe noget af Brødet i Kum
men, saa et Stykke slynges til Vejrs af Vand- 
straalen og »agerer forgyldt Kugle«. Billedet 
fortæller samtidig, at Vejret maa have været 
saa godt, at man har nydt nogle af Dagens 
Maaltider i Haven.

Denne Søster — Fritz Jürgensens fuld
komne Antipode — var ham en Kilde til et 
stadigt af Beundring og Forundring sammen
sat Studie af Kønnet.

Medens den Stundesløse hos Holberg er 
en Mand, er det hos Fritz Jürgensen blevet 
en Kvinde, nemlig samme Søster. Man ser 
hende paa Tegningerne fare rastløs af sted for 
at naa Dagens mange husmoderlige Gøre- 
maal. Undervejs taber hun altid større Dele 
af Service og Mad, Skørterne slaar i et Sus( 
bagud og bliver i »Klemmelse«, sammen 
med Hunden Basse, hængende i Døren (Teg
ning Nr. 7 og 8).

Næppe er Datteren Wilhelmine kommet 
hjem fra Rejsen og indenfor Døren, før den 
stundesløse Moder, med Strygejernet byden
de hævet mod Datteren, slynger Komman
doen »Stryg!« imod hende (Tegning Nr. 5). 
Wilhelmine tager Sagen mere rolig —■ hun 
maa dog først have Overtøjet af. Paa Teg
ning Nr. 10 synes Sophie dog et Øjeblik at 
være falden til Ro ved at fordybe sig i Bla
dets Feuilletonstof, men Uroen lurer bag hen
de, man aner at Grøden, der koger over paa 
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Komfuret, i næste Nu vil faa hende til at 
fare sammen og jage videre. Interiøret viser 
ogsaa den Forvirring, der hersker i den 
Nees’ske Husholdning, Gardinerne er begyndt 
at falde ned, Lysestagen er brækket, og Hun
den Basse har i al Hurlumhejen faaet det ene 
Bagben beskadiget. Selv Maden var ofte 
uheldig præget af Husmoderens Tempera
ment.

Hunden Basse har haft en stor Plads i Fa
milielivet i Haderslev. Paa 12 af Haderslev- 
Bogens 19 Tegninger er den med, og paa 2 
af dem er den Midtpunktet. I Diskussions
scenen har vi stiftet Bekendtskab med den. 
Paa Tegning Nr. 3 er den det første Fami
liemedlem, Nees haster hen til efter Hjem
komsten fra Dagens Arbejde paa Telegraf
stationen — han har ikke haft Tid til at faa 
Hatten af, Gensynsglæden straaler ud af 
baade Hundens og Herrens Skikkelser. So
phie rykker sin Mand i Frakkeskøderne for 
at vække ham til Forstaaelse for, at Familien 
har flere Medlemmer. Christian sidder i sur
mulende Resignation og ser til. Paa Tegning 
Nr. 4 forlader Basse rædselsslagen den vold
somme Dansescene med Halen mellem Be
nene. Paa Tegning Nr. 6 sidder den i Sofaen 
sammen med Fritz Jürgensen, der i Sønda
gens stille Timer rekreerer sig ved at dreje 
Kaffemøllen — Lørdag Aften har sikkert 
været anstrengende; for at henlede Opmærk
somheden paa sig løfter Hunden bedende 
den ene Pote, men Fritz, der sidder stir
rende lige frem, fordybet i Meditationer over 
et eller andet — sandsynligvis Elipser — sy
nes at have glemt det lille Dyrs Tilstedevæ
relse. Paa Tegningerne Nr. 7 og 8 viser den 
sig i Selskab med den rastløse Madmoder og 
bliver tillige med Snippen af de susende Skør
ter klemt i Døren; man kan ligefrem høre den 
hyle guds jammerligt. Denne haarde Medfart 
synes at have faaet alvorlige Følger, thi paa 
Tegning Nr. 9 ligger den lille Hund i en stor 
Seng; den haderslevske Dyrlæge føler Pul
sen, medens Sophie med krampagtigt foldede 
Hænder og himmelvendt Blik trygler om 
Frelse for Hunden. Nees ser forbavsende

rolig og formel ud. I Køkkenscenen (Nr. 10) 
er den Rekonvalescent med Bandage. Den ser 
spændt op mod Grøden, der koger ud ove? 
Grydens Rand, og Husmoderen. Hvad mon 
der nu vil ske? Paa Tegning Nr. 13 sidder 
den ved Siden af sin Madmor og ser spændt 
paa de grublende Præstemænd. Paa Indtogs
scenernes første Blad sidder den og rækker 
Poten frem til Velkomst, paa andet Blad lø
ber den ved Siden af en tyk Herre, og paa 
tredie Blad springer den foran Sophie, mærk
værdigvis synes den tredie Dame paa Bille
det — vistnok Wilhelmine — ogsaa at bære 
den, det maa imidlertid være en Paarørende 
af den. — Om det saa er paa »Harmonien«, 
saa er den med til »Thevandsknægtdansant«.
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læne sig mod Telegrafens Kontaktnøgle la
der en Depeche gaa i Stilhed, medens han dis
kuterer med Telegraf bestyrer Nees (staaen- 
de). Stationen paa Tegning Nr. 12, hvortil 
den ildelugtende Depeche ankommer, har 
ikke anden geografisk Betegnelse end 
»fjern«.

Foruden Telegrafstationen rummede Hu
set Bolig for Ejeren og dennes Fader Chr. 
Neiling, Dr. med. Janssen, Pastorinde Jans
sen og Høker Kühl, sidstnævnte udskiftedes i 
1859 med Telegrafbud Niels Hansen; om det 
er ham, der paa Tegning Nr. 5 slæber Wil
helmines Kuffert ind i Stuen, kan ikke med 
Bestemthed siges.

Paa Tegning Nr. 13 forsøger Sophie »paa 
et Besøg i en af Fyens Stæder at omvende 
nogle Præster til Christendommen«. Sophie 
sidder let foroverbøjet, ivrigt gestikulerende, 
cg med flammende Ildhu forsøger hun at

9) Dyrlægens Besøg.

gøre de tre Teologer begribeligt, hvad Kri
stendom egentlig er.

Det fremgaar tydeligt af de tre Præste-
mænds Holdning, at Sophies Veltalenhed har 
berørt dem stærkt, den ene sidder med kramp-

Telegrafstationen laa i Nørregade Nr. 264 
(nu Nr. 5) Hjørnehuset paa Sydsiden af 
Nørregade—Smedegade. Et Trefagsvær else 
mod Nørregade, et Tofagsværelse mod Sme
degade og et Etfagsværelse mod Gaarden — 
Indgang gennem Køkkenet, alt i Stueetagen 
— saaledes saa Telegrafstationen dengang ud 
i Haderslev. Ejendommen tilhørte Købmand 
Nicolai Christian Neiling. — Den 17. Juni 
1856 havde Telegraf direktør Faber af Gene
raldirektøren for Postvæsenet faaet Bemyn
digelse til at leje disse Lokaler for 160 Rigs
bankdaler aarlig.

Noget ideelt Sted var det ikke. Det kunde 
endda gaa om Sommeren, men om Vinteren 
kunde der ikke fyres ordentligt. Brændsels
rummet kunde ikke rumme mere end een Favn 
Brænde. I Kontorlokalet plagedes man af 
Røg til Trods for, at Skorsten og Kakkelovn 
gentagne Gange var forandrede. Det er her
fra (Tegning Nr. 11), at en Besøgende ved at 

agtigt foldede Hænder, himmelvendt Blik og 
Gru malet i alle Ansigtstræk, Haaret rejser 
sig i et Gys, som følte han den Troens Klippe
grund, han hidtil har levet paa, smuldre bort 
under sig. Den anden sidder fortvivlet grub
lende, med højre Haand fattende om Flagen 
og dens Pegefinger nervøst strygende Næse
tippen. Den tredie — ordensdekorerede — 
mindst en Provst — er den mest fattede — 
hvilket jo ikke siger saa meget, det syrlige 
Smil og de roterende Tommelfingre viser ty
deligt, at Sophies Argumenter har fremkaldt 
stærke Svingninger i hans Sind, trodsende 
sætter han sin Fod paa samme Skammel som 
Sophie. — Hunden Basse betragter spændt 
de tre Præstemænd. — Tegningen er et her
ligt Aktstykke til Oplysning af den Kierke- 
gaardske Bevægelses Historie.

I Haderslev var Luften i særlig Grad ladet 
med Kierkegaard. I »Mit Liv og Levned« 
skriver Pastor Fibiger: » [Kierkegaard-] Be
vægelsen i Haderslev blev saa stærk, at den 
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kunde kaldes en aandelig Revolution. Byens 
Redaktør [Koch] forkyndte stadig i sit Blad, 
at Kirkens sidste Tider var komne; vor 
Provst pakkede ind for at gaa ud af Kirken, 
og en ung Skolelærer samlede hveranden Af
ten en vrimlende Mængde i et stort Lokale og 
udmyntede for Almuen med profetisk Tale
strøm Kierkegaards groveste Varer.«

Ejendommen i Lille Papegøje, hvor Sophie 
var flyttet ind med sin Familie, havde Peter 
Chr. Koch maattet forlade og flytte fra Byen, 
fordi han af Øvrigheden forfulgtes for sine 
Kierkegaard-inspirerede Artikler i »Danne
virke« — saa kan et Steds Atmosfære paa
virke, saa har Sophies Sværmerier her faaet 
yderligere Næring.

I de religiøse Spørgsmaal var Broder og 
Søster ogsaa vidt forskellige. Hun, den reli
giøse Sværmer, der lod sig fange og bære af 
de religiøse Ideer, der var paa Mode i Tiden, 
han, den dødsensalvorlige, skeptiske, selvran
sagende Søger, der var alt for nøgtern, ærlig 
og blufærdig til at blive revet med, endsige 
overbevist, af teologisk Rapmundethed. Hans 
Kamp var ikke en Kamp med Ideer, det var 
en Kamp med sig selv i Enrum.

»— Godt er det at være troende«, skriver 
han i sin Dagbog, »thi da — ifølge Religio
nen — er der kun to Stadier: Livet og Evig
heden, en virkelig og en Anelsernes Tilvæ
relse, imellem hvilke der er et Spring saa 
stort, at man veed, hvor man bør standse, 
medens min uheldige Tro lader Tanken 
vandre Skridt for Skridt, indtil den stand
ses af den tættere og tættere Taage, i hvil
ken den efterhaanden uformærkt trænger 
ind. Herre Gud! Lad mig faa Klarhed i alt 
dette!------- Det vilde være en stor Lykke at 
være troende, at kunne annamme Guds Rige 
som et Barn; men det er velgørende at finde 
— eller tro at finde — ren Overbevisning 
hos Andre.«*)  —- »Hvis jeg ikke havde saa 
høje Tanker om de gamle østerlandske Lær-

*) Ogsaa her i dette alvorlige Øjeblik er Skeptikeren 
og Satirikeren vaagen, den lille Tilføjelse: 
— »eller tro at finde« bringer det hele ned paa 
Jorden — uvilkaarlig mindes man Kaj Munks: 
»Blandt de Troende er der ikke een, der tror!«

10) Blandt Sophies mange Pligter er det ikke den letteste 
at læse Feuilletonerne i alle Blade.

des Visdom, skulde jeg lettere kunne hengive 
mig til den lykkelige Tro. Jeg søger ærligt 
og med god Villie at skaffe mig den; thi den 
synes at være Betingelsen for at kunne op
fatte i sig den kristelige Moral; og Den, der 
har Troen tilfulde, mangler ikke Det, som 
jeg længe har savnet: et lyst Punkt, hvorpaa 
Øjet kan hvile. — Dog, hvorom Alting er: 
skulde Jeg end fremdeles savne dette, saa 
gaaer jeg dog Fremtiden imøde med mere 
Mod og med mere Glæde, ikke fordi jeg troer, 
at nogen Lykke herefter skal blive mig til 
Del, nej, jeg venter Intet, næppe et muntert, 
ensige et glad Øjeblik; jeg er forberedt paa
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dette indre Liv; thi det er fortvivlende at leve 
uden at leve. —« Hans Samtidige vilde være 
bleven forbavset, om de havde set, at der bag 
den muntre Skæmtemester skjulte sig en saa 
lidende og kæmpende Menneskesjæl.

Vinteren 1858—59 er han som sædvanlig 
i København. Herfra skriver han fra Vester
bro den i. Februar 1859 sin Søster og for
tæller bl. a.: »Jeg har været hos Funcks for 
at hente Stof, dels fra selve Familien, dels 
igjennem den, om Hvad der var foregaaet i 
Forlovelses-, Kasino-, Dødsfald-, Opslaael- 
se-, Maskerade-, Sekondløitnants-, Gasbelys
nings-, Mazurkapolka- og Malermester 
Schows-Verdenen, men havde rigtignok ikke 
faaet stort Udbytte. I Søndags otte Dage var 
jeg der atter med Lise; men — denne Aften 
var ikke saa behagelig for mig, som en Funck- 
aften plejer at være. Jette var i sit altfor- 
smaaende Hjørne; syntes man, at Parmasan- 
ost smagte godt paa Makaroni, saa fandt 
hun, at det var aldeles forkasteligt; fandt 
man, at en Porcellænsvase var smuk, saa 
fandt hun, at den var væmmelig; mente man, 
at det var slemt, naar en Stue var altfor

11) En Besøgende paa Telegraphstationen læner sig imod 
Contactnøglen og lader saaledes en Depeche gaae i Stilhed.

Sygdom og Armod, paa at blive forladt og 
krænket; men jeg veed, at jeg har villet og 
vil hvad der er Ret; jeg veed, at jeg i mange 
Henseender har faaet Øjnene op for min egen
Daarskab og mine egne Svagheder, og jeg 
troer, det staaer i min Magt at undgaa man
ge af de første og bekæmpe de sidste. Denne 
Opmærksomhed paa mig selv skal være min 
Lykke, mit indre Liv nu, da jeg kun lever 
med Verden som den Syge, der bliver stillet 
op i en Lænestol, for at han kan være med til 
Gilde og Lystighed, nu, da jeg trænger til 

varm, saa paastod hun, at det netop var hen
rivende, at hun altid agtede at have en glohed 
Stue, og, vilde Andre ikke være der, saa 
kunde de lade være; hun var ene og kunde 
have det, som hun vilde — —. Dog selv
Funckernes Vrede har et elskværdigt Funda
ment, saa Resultatet bliver, at man kommer 
til — om muligt — at holde end mere af 
dem------- .«

Den 23. Maj 1859 noterer han i sin Dag
bog: »Det nytter ikke at man bliver gammel 
udvendigt, naar Hjertet er ungt. Men jeg vil 
dog prøve det!

Jeg rejser til Haderslev for at deltage i
Felttoget imod Madam Faaborg. Men nu er 
den bedste Tid af Sommeren gaaet, den tid
ligste Sommer, naar alt springer ud, naar 
man endnu er taknemmelig for den ubetyde
ligste beskedne Blomst. Jeg synes ikke skabt 
til at nyde, men til at vente paa Nydelse. —
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Jeg træffer ikke den i Haderslev, som jeg 
saalænge havde haabet at træffe; i altfald bli
ver det kun i nogle Dage. Hvorfor skulde det 
ogsaa skee. Nu har jeg jo Haabet, det var jo 
godt, saalænge det varede.«

Ja, sandelig, Fritz Jürgensen var forelsket 
i Jette!

Den 7. Juni tager han Afsked med Huset 
i København i et Digt, der slutter:

»Farvel min Pibe, endnu Røgen stiger, 
Den hæves, samler sig, den spredes, viger. 
De lette Skyer bære stumme Klage, 
Men Smerten vender altid ny tilbage.
Farvel, mit Blækhuus, naar vi atter sees, 
Saa har jeg været hos min Svoger Nees.«

Onsdag den 8. Juni sejlede Fritz Jürgensen 
med sin Datter Lise — nu en Dame paa 15 
Aar — Kl. 6 om Morgenen med Dampskibet 
»Zampa« fra København. Ad den sædvanlige 
Rute over Aarøsund naaede de Haderslev.

Den Skepsis, hvormed Fritz Jürgensen 
havde imødeset sin anden Haderslevrejse, 
blev under Opholdet her gjort til Skamme. 
Hans elskede Jette kom — rigtignok efter en 
for ham haard Ventetids Prøvelser — men 
deres Samvær blev til Gengæld til en af de 
lyseste Perioder i Fritz Jürgensens Liv — 
dem, som Skæbnen havde tilmaalt ham saa 
karrigt.

For at forslaa Ventetiden til Jettes An
komst skrev og tegnede han et lille Hefte, der 
i Tekst og Billeder fortæller om Forberedel
serne i det »Mugske« (d. e. det Neeske) 
Hjem i Anledning af Jette Duncks (d. e. 
Funcks) Ankomst (se Tegningerne A—D).

Jette var ikke ude af hans Tanker et Øje
blik. Det lille Hefte røber hans bieløse Sind, 
den Utaalmodighed, han tilmaaler Familien 
Nees’s Medlemmer, er hans egen.

Heftets Tekst lyder: »Travlheden i det 
Mugske Hjem før Jette Duncks Ankomst.

Det er alle mine Læsere bekjendt, at Fa
milien Mugs i Aaret 1858 havde modtaget 
Løfte om et Besøg til Haderslev af den for 
sine elskværdige Egenskaber og smagfulde 
Klædedragt bekjendte Jomfru Henriette

12) Depechen ankommer paa en fjern Station.

Dunck. Løftet skulde indfries henimod Mid
sommertid 1859, °& da Tiden til saa smaat 
at gjøre Forberedelser nogenlunde begyndte 
at nærme sig, lagde Familien samtlige Ho
veder i Mælk for at udtænke Anstalter og 
Omvæltninger i Husets Indretning, som, i 
Henseende til den foraarsagede Uleilighed, 
kunde svare til Alles Ønske om at vise hen
de Opmærksomhed, og til den Længsel, med 
hvilken hendes Ankomst blev imødeseet. Der 
blev først og fremmest taget Hensyn til, 
hvad der kunde være hende behageligt, og in
gen Umage sparet for at indrette Alt i Over
ensstemmelse dermed. Da dette var opnaaet, 
begyndte man at udtænke, hvad der ialfald 
ikke kunde være hende ubehageligt, og man
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13) Paa et Besøg i en af Fyens Stæder, søgte Sophie at 
omvende nogle Præster til Christendommen.

kjølnede den levende Iver paa saadanne For
anstaltninger. Naar et Speil med mahagony 
Ramme var ophængt i en Stue til Haven, blev 
det ombyttet med det forgyldte Speil i Stuen 
til Gaarden; havde det været ophængt i 
Stuen til Gaarden, vilde man rimeligviis 
omvendt have anbragt det i Stuen til Haven. 
— Madratsen i den til hende bestemte Seng 
blev vendt hver Morgen, skjønt Ingen havde 
ligget paa den om Natten; Blomsterne i Ha
ven bleve omplantede, saa at enkelte gik ud. 
Roser og Reseda, der stode tilhøire, bleve 
flyttede tilvenstre; Asters og Nelliker, der 
stode tilvenstre, bleve flyttede tilhøire. Ma
dam Mugs Broder [Fritz Jürgensen selv], 
en Mand i sine næstbedste Aar, med et op
findsomt Hoved, og hvis Iver for at gjøre 
sig behagelig for Jomfru Dunck var Familien 
bekjendt, blev forskrevet fra Kjøbenhavn for 
at deeltage i Forberedelserne. Han havde i 
io å 12 Aar aspireret til at blive den unge 
Dames Cicisbeo i Staden, hendes Pastor fido 

paa Landet og Cavaliere servente paa Reiser. 
Men et usandt Rygte om en betydelig For
mue*),  som han skulde være i Besiddelse af, 
havde i Begyndelsen hindret hans Ønskers 
Opnaaelse — en blot Cicisbeo maa være fat
tig —, og da Verden omsider erfarede, at 
han var fattig, havde Aarene og Sjelsqvaler 
berøvet ham den Munterhed og ungdomme
lige Bevægelighed, som en Cavaliere servente 
maa besidde. Skjønt Damen i visse Maader 
var bleven ligesaa mange Aar ældre siden 
deres første Bekjendtskab, var hun dog ikke 
bleven ældre i Sind, Tænkemaade eller Ud
vortes — tvertimod: hendes Former vare 
mere afrundede, hendes Lyst til ungdomme
lige Glæder uforandrede, og hun var maaskee 
mere ufornuftig end nogensinde før. Al den
ne Elskværdighed virkede endnu mægtigt paa 
Vægen (saaledes hed Madam Mugs Bro
der**),  han var endnu rede til at gaae om 
ikke i Ilden, saa dog i Vandet for hendes 
Skyld, og Ingen var derfor bedre skikket til 
at forøge den for alle Deeltagere behagelige 
Forstyrrelse og Omkalfatren i Anledning af 
den unge Dames kjerkommende Besøg. I en 
Maaneds Tid havde Mugs, Madam Mugs, 
Christian Mugs og Wilhelmine Mugs indret
tet, omflyttet, opstillet, i deres Iver sønder- 
slaaet og atter kjøbt; vendt og dreiet Huus, 
Borde, Senge, Stole, Skabe, Boghylder; og en 
Maaneds Tid efter Vægens Ankomst blev 
der atter arbeidet frem og tilbage paa alle 
Slags nyttige og unyttige Forberedelser. 
Naar Familien drømte, var det om Jomfru 
Dunck, og næsten enhver Udtalelse endte 
med Ordene: »Naar Jette Dunck kommer«,

*) I nogle Optegnelser om Farbroderen Jørgen, 
»Kongen paa Island«, findes følgende mor
somme Oplysning om, at Frederik den Sjette 
en Gang har sagt til Fritz Jürgensens Fader: 
»Sig til Kongen af Island, at han gerne maa 
komme hjem, jeg er slet ikke vred paa ham.« — 
Han var imidlertid flygtet til van Diemens 
Land. Under »Galathea«s Jordomsejling fandt 
de danske Søofficerer ham her og fik at vide, 
at han ejede il Millioner Pund. Fritz havde 
dog ikke siden mærket noget til denne fyrste
lige Arv.

**) Som ung var Fritz Jürgensen saa fregnet, at 
han fik Kælenavnet »Vibeæg«, der senere blev 
forkortet til »Væg».
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»til Jette Dunck kommer«, eller »fordi Jette 
Dunck kommer«. — I Samtalens Pavser 
hørte man ofte: »Gid Jette Dunck snart vilde 
komme«, eller »Hvor kan det dog være, at vi 
ikke faae Brev fra Jette Dunck«, og saa 
fremdeles.

Jeg vil i Billeder fremstille nogle af de for
beredende Anstalter. Naar de komme hende 
for Øie, ville de udentvivl fremkalde en smig
rende Følelse af Fortrædelighed, som hun 
ellers ikke vil kunne nyde; thi om der end 
var fire Been under hendes Stoel, saa vidste 
man jo ikke, at det eene Been var afbrukket 
og atter fastlimet i Anledning af hendes An
komst; stod der end et Skrin i et Aflukke, 
hvor intet Lys kan trænge ind og ingen Lyd 
trænge ud, saa vidste jo Ingen, at den Behol
der var laant hos Provsten, og dens Plads 
var valgt efter lang parlamentarisk Drøften 
ved Thebordet. Naar man saae Blomsterne i 
Haven hænge med Hovedet og Græsset ned- 
trampet, saa anede jo Ingen, og altsaa [kun
de] Ingen sige hende, at Blomsterne vilde 
have staaet friske og frodige, hvis ikke hen
des forventede Ankomst netop havde foran
lediget Blomsternes og Græssets ynkværdige 
Tilstand. — Lader os altsaa forevige nogle af 
Bestræbelserne for at yde den attraaede en til 
Familiens Attraa og Damens Elskværdighed 
svarende Modtagelse.«

Paa Tegning A ser vi Mugs alias Nees 
saa smaat begynde at pusle med Omflytnin
gen i Anledning af Jettes Komme. »Pusle- 
rierne« synes dog at være ret voldsomme og 
anstrengende. Hunden Basse gør det ikke 
lettere ved at løbe mellem Benene paa ham. 
Den unge Dame paa Billedet kan ikke være 
andre end Fritz Jürgensens Datter, Lise. 
Det i Begyndelsen nævnte Brev, som Fade
ren skrev til hende fra Haderslev den 15. 
September 1858, begynder nemlig saaledes:

»Kære Isse!
Jeg formoder at Du er kommen i Ro i vor ny 

Bolig; at Du har indrettet det rigtig som Du 
vil have det, og betragter Din Opstilling af 
Gjenstande, Høedts Portrait ikke at forglem-

A) Mugs begynder saa smaat at pusle med Omflytning i
Anledning af at »Jette Dunck kommer«.

me, med Tilfredshed, holdende Albuerne i 
Siden, Hænderne til Højre og Venstre, og 
den lille Finger adskilt fra de andre, saa
ledes udtrykkende i Gestus, at det er over- 
maade pent og net.«

Efter denne yndefulde Beskrivelse genken
der vi hende paa Billedet — selvom Stillingen 
ikke er helt den samme. Det lader til, at det 
er hende, der bestemmer hvor Skabet skal 
staa, hun havde jo ogsaa — ifølge Brevet — 
Anlæg for Omflytning og Arrangeren af Ind
bo. Paa hver af det lille Heftes fire Tegninger 
er hun mere eller mindre synlig til Stede, nys
gerrigt interesseret og aktivt raadgivende, 
let kendelig paa den karakteristiske Stilling.

Paa Tegning B staar Madam »Mugs« i 
Vaskebaljen sammen med Vaskekonen. I 
Baggrunden løftes et af Lagnerne, der hæn-
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B) Madam Mugs staaer i Vadskeballen fra KI. 3 om Mor
genen og sønderslider Gardiner, Lagner og Pudevaar, for at 
det kan være i Orden »til Jette Dunck kommer«.

ger til Tørring, og gennem den herved frem
komne Aabning skimter vi den vagtsomme 
Lises karakteristiske Arm. Denne Teg
ning er med faa Variationer anvendt sam
me Aar i det kendte Billede, hvor Pigen for
tæller Vaskekonen, at Urtekræmmerens Fer
dinand har taget hende med hen og se »Mar
beck« til forhøjet Pris. Lise er uforandret 
gaaet med over paa denne Tegning.

Guldsmed Faaborgs lille Sørens Permissio
ner faar paa Tegning C en gennemgribende 
Reparation, for at Drengen paa Festdagen 

kan fremtræde i en til Dagens Højtid passen
de Paaklædning. Lises Albue og en Del af 
hendes Skørt ses yderst til venstre. Drengen 
er den samme, som Fritz Jürgensen under 
det første Besøg i Haderslev omtaler i sit 
Brev til Datteren, og hvem han gerne vilde 
have malet, hvis han havde haft Malerkassen 
med. I 1859 har han haft den med, men det 
er Sørens lille Søster, vi i Dag har et Maleri 
af. Det gengives paa et af Bilagene her i Bo
gen.

Det Møbel, hvis Hensigtsmæssighed Lise 
prøver paa Tegning D, er det af Prov
sten laante, og hvis Placering man »efter 
lang parlamentarisk Drøftelse ved Thebordet« 
havde bestemt til »et Aflukke, hvor intet Lys 
kan trænge ind og ingen Lyd trænge ud«. 
Lises Stilling, Avisstumpen mellem hendes 
Læber, lader een ikke i Tvivl om, hvad der 
sker paa Billedet. Det viser os Fritz Jürgen
sens undertiden djærve Form for Humor, 
hans gennemgribende Ærlighed og Frygt for 
Skønmaleri og Forløjethed — selv den yn
digste Kvinde maa lyde Livets Love.

Foruden dette lille Hefte med Forberedel
serne i det »Mugske« Hjem tegnede Fritz 
Jürgensen en Billedbog til Jette i Haderslev. 
Her skildres i en Række Tegninger med 
Tekst Livet i Haderslev. Den er sandsynlig
vis paabegyndt i 1858, thi flere af Episoderne 
stammer, som vi har set, fra hans første 
Besøg.

»Jette Funck-Bogen« eller »Haderslev-Bo- 
gen«, som den kaldes, er her gengivet i sin 
Helhed paa Billederne Nr. 1—19. Paa de sidste 
seks af Bogens Tegninger skildres den længe 
ventede københavnske Dames Indtog og Mod
tagelse i Byen Haderslev, Ballet til Ære for 
hende, og Kampen mellem de blaa Mænner og 
det 2. Dragonregiment, fordi de er uenige 
om, hvem der er dejligst, Jette eller hendes 
Søster, Sophie. Det sidste lader os formode, 
at Søsteren ogsaa har været i Byen, hvis det 
ikke er en fri Tildigtning, som Fritz Jürgen
sen jo undertiden tillader sig, som f. Eks. 
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med Datoen under Indtogsscenen, der er sat 
til den 33. Maj.

Indtogsscenerne er gengivet med en mage
løs Aplomb efter de bedste kunstneriske og 
historiske Forbilleder: Frisen paa Thorvald
sens Museum og »Grevinden«s Modtagelse 
i det loyale Slesvig. Tegningerne er fulde af 
drengekaade Indfald og røber en overstrøm
mende Opstemthed og Godlunethed hos deres 
Skaber.

Paa Indtogsbilledernes Blad 1 ser vi 
Jette i et noget særpræget Køretøj — en Tril
lebør, paa hvis Side hendes Initialer med 
Krone over pranger og med Kaleche forpaa 
— stævne frem mod Byens Honoratiores og 
den jublende Menneskemængde. Paa Hovedet 
bærer den skønne en Hat af militært Til
snit. En dristig Herre styrter frem mod Jette 
og trykker et Kys paa hendes Haand. Flerren, 
der vender Ryggen til Beskueren, er uden 
Tvivl Kammerherre, Amtmand Stockfleth, 
Kammerherrenøglen, han bærer paa Bagen, 
er et ugendriveligt Bevis herfor. Den næste 
Herre, som Kammerherren præsenterer for 
Jette, har man gættet paa, kunde være Byens 
Borgmester, Hammerich; alt passer for saa 
vidt ogsaa paa hans Person, blot havde han 
intet Overskæg, saa dette faar Illusionen til 
at briste. Musikkorpset, der følger efter Kø
retøjet, spiller en munter March eller nær
mest Polka, thi dens Medlemmer synes at 
bevæge sig fremad med Dansetrin. Over de
res Hoveder svæver en storklignende Fugl 
med noget, der ser ud som en Sutflaske, i 
Næbbet. Flunden Basse rækker Poten op mod 
Jette til Velkomst. Paa Blad 2 følger en no
get udisciplineret Hærstyrke, den ene af 
Mænnerne sparker i ubændig Drillesyge sin 
Formand i Rumpen, saa han er ved at gaa 
bag over. En dværglignende Korporal med 
strittende Haar og Skæg marcherer ved Si
den. Saa kommer Byens Levemænd med en 
Del af Jettes Bagage, den tykkeste bærer det 
mindste, en Kam og en Børste; ved Siden af 
ham springer Hunden Basse, den er med 
overalt. En hader slevsk Don Juan, der er ude 
over sin første Ungdom, spankulerer afsted

C) Madam Mugs syer Et og Andet paa et Par Buxer til 
Søren, Guldsmedens Søn i Forhuset, for at Buxerne kunne 
være i anstændig Forfatning »til Jette Dunck kommer«.

med Jettes Krinolinestativ over Skuldrene. 
Den sidste Flerre bærer noget, der ligner en 
Tournure. En stor Vovse trasker afsted med 
Jettes Selskabstaske.

Paa Blad 3 følger Familien Nees med 
Tyende gennem Æresporten. I Spidsen stor
mer Sophie afsted, hendes Forsynlighed er 
anskueliggjort ved, at hun for alle Tilfældes 
Skyld bærer baade Knækparasol, Entoutcas 
og Paraply, og den efterfølgende Pige bærer 
for endnu et Tilfældes Skyld et hemmeligt Kar 
under sit Forklæde. Derefter følger Nees med 
nogle Baand af Jettes Garderobe over Ar
men, saa følger-—ja, det er sikkert Wilhelmi
ne— bærende en lille Hund i dens Nakkeskind 
og en Entoutcas over Skulderen. Hunden 
kan se ud til at være en Paarørende af Basse, 
der muntert springer afsted foran Sophie. Efter 
Wilhelmine følger Christian, det er ikke no
gen Blom. terkrans, han bærer, men en Sidde
ring, saa Damen kan have det mere bekvemt 
paa det af Prov-ten laante Møbel. Derefter
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14) Den velædle, men deilige Jomfru Henriette F.s Indtog i den By Haderslev den 33te Mai 1859 fremstillet paa 4 Blade, 
iste Blad.

sens Tegninger det fælles Kendemærke paa 
Ofrene for baade den embedsmandige og 
den selskabelige Vigtighed. Alle — fra 
Krambodsvenden over Embedsmanden til 
Balløven — bærer denne Datidens ejendom
melige Haarprydelse. Under Udøvelsen af 
deres Samfundspligter synes den yderligere 
at rejse sig, og paa Balløven minder den om 
visse Fuglehanner, der rejser Kam under 
Parringslegen.

Under Lysekronen til højre ser man 
Nees’ karakteristiske Profil. Midt i Bag
grunden har Fritz Jürgensen anbragt 
sig selv, betragtende Parret med indad
vendt Fny sen. — Han dansede ikke selv — 
Dansen, denne Form for selskabelig SvuP 
men, hvori vi, som det hedder under et lig
nende Balbillede i SvendForgbogen, »ofte 
paatage os det mest anstrængende Arbejde, 
uden at eftertragte verdslig Fordel; og ikke 
desto mindre udføre det med grundig Alvor 
og haardnakket Udholdenhed« — betragtede 
han som en noget komisk og ganske formaals- 
løs og derfor overflødig Anstrengelse. Denne 
Idé kommer frem i flere af hans Tegninger.

Paa Væddeløbsbilledet i Gyssebogen ser 
man Gysse blive staaende ved Startpælen, 
betragtende sine Jævnaldrende, der farer ud 
til Maalpælen og tilbage igen. Teksten under 
Billedet lyder: »Drengene i Skolen løbe om
kap — Gysse bliver staaende, til de komme 
tilbage, overvejende, at han vil komme lige- 
saavidt som de andre med ringere Ulejlig
hed.

Man ser, at Gysse ved Besked
om jordisk Gjernings Vigtighed.«

Det er sikkert en ufortjent og unaturlig 
Livsvisdom at tillægge Drengen Gysse — det 
er derimod Fritz Jürgensens egen Natur og 
Livsvisdom, der her genspejler sig.

»Min største Ulykke er én utilbørlig Rin
geagt for Menneskets Bestemmelse her paa 
Jorden«, skriver han et Sted i sin Dagbog.

Billedet af Skovballet i Svendborgbogen 
er en Variation af samme Tema som Vædde
løbsscenen i Gyssebogen, blot har Fritz her 
selv overtaget Gysses Rolle, han staar i filo
sofisk Ro lænet op mod en Træstamme med 
høj Silkehat paa Hovedet, Cigar i Munden,
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15) 2det Blad.

begge Hænder i Bukselommerne og betrag
ter det svendborgske Borgerskab, der sve
dende roterer til Balmusikkens Toner og med 
megen »Ulejlighed« ikke til Slut er naaet 
længere end han.

Stærkere siger hans store Samtidige Sø
ren Kierkegaard det i »Enten-Eller«: »Jeg 
gider ikke — jeg gider ikke ride — det er 
for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaa, 
det er for anstrængende, jeg gider ikke lægge 
mig ned, thi enten skulde jeg blive liggende, 
og det gider jeg ikke, eller jeg skulde rejse 
mig op igen, og det gider jeg heller ikke, 
Summa summarum: Jeg gider ikke.«

Om Balmusikken skriver Fritz Jürgensen, 
at den »er kommen saaledes paa Mode, at 
man takker Gud for de Minutter, man er fri 
derfor, ligesom man fordum var glad ved en 
enkelt Gang at høre den. Der burde udsættes 
en uhyre Præmie for Den, der fandt paa at, 
befri Verden for Moderne Valse og Polkaer, 
men især for Mazurkapolkaer. Jeg vilde fo- 
reslaa at betale Komponisterne ligesaa Meget 
for at lade være at lave dem; den Regjering, 
der gjorde dette, kunde i Sandhed siges at be
skytte Kunsterne [Kunsten]. Musikken er 
den værste af alle Kunster, naar den misbru
ges; thi man kan ikke flygte for den, medens

f. Ex. Malerkunsten dog idetmindste holder 
Kjæft.«

For sin elskede Jettes Skyld er hendes 
»Cavaliere servente« gaaet med paa Ballet og 
har udsat sig for Balmusikkens Tortur -— og 
det har sikkert ikke manglet paa Mazurkapol
kaer — ja, Tegningen synes at skildre endnu 
værre Udskejelser af Danselidenskaben; det 
gode Selskab synes paa Billedet at hengive 
sig til noget, der i betænkelig Grad minder 
om vore Dages Swing — Finger er der med 
i Spillet — kun er Lillefingeren kælent rettet 
fremad, hvor det i vore Dage er Tommelfin
geren, der rettes opad. Men mon Fritz Jür
gensen alligevel ikke hellere selv vilde have 
svunget sin Jette end være passivt Vidne 
til at se andre af Hankønnet trykke den 
skønne til deres Bryst. Hans gode Ven Fritz 
Dichmann havde engang sagt til ham: »Du 
er tit ridderlig — men som en Don Quixote.«

Ogsaa blandt de ikke dansende, der sidder 
langs den hvide Sals Vægge og i de tilstøden
de Stuer, har Fritz Jürgensen, med sin fine 
Sans for Borgerskabets ufrivillige Komik, sik
kert afluret det mangen Pudsighed, men han 
har dog ikke kunnet blive fri for selv at del
tage i den konventionelle Form for Selskabe
lighed, som han, som det af efterfølgende
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Dagbogsoptegnelse fremgaar, nærede saa stor 
Ringeagt for.

»Det er beklageligt, at Menneskene tror at 
burde tale til hinanden, selv naar de intet ha
ve at sige. Jeg er kommen til at tænke paa 
dette efter at have talt med en Dame, som jeg 
traf under saadanne Omstændigheder, at jeg 
troede at maatte tale, endskjønt det, jeg havde 
at sige, langtfra var tilstrækkeligt til at ud
fylde de Øieblikke, vi vare sammen. I slige 
Tilfælde griber man alt, hvad der falder En 
ind, og lader det være Bidrag til Samtalen, 
selv om man aldeles intet føler eller tænker 
derved. Nyheder, Rygter, Overdrivelser, 
tomme Tanker, falske eller forlorne Følelser, 
intetsigende Beklagelser, intetsigende Beun
dring, taabelig Critik, forstilt Enthousiasme, 
mislykkede Vittigheder, hensigtsløse Para
doxer, dagligdags, tusinde Gange gjentagne 
Bemærkninger. — Alt gaaer med, og Udbyt
tet af 3 Timers Samtale, af livlig Gestikule- 
ren, høi Latter, bedrøvelige, glade Ansigts- 
fordreielser, Forundringsudraab, er Intet. I 
Selskaber hører man en evindelig Brummen 
af slige Samtaler, og det samlede Resultat er 
Intet, kun at nogle Medmenneskers Rygte er 
blevet ødelagt, og Andre overdænget med 
mere Berømmelse, end de fortjene eller øn

ske. Det er netop det Bedrøveligste, at idet 
man saaledes troer sig forpligtet til at tee sig 
som en Espingol*)  ladet med en ustandselig 
Mængde Bemærkninger, kommer man aller- 
lettest til at omtale sine Medmennesker, og da 
man ikke kjender sig selv endsige andre, og 
da man kun undtagelsesviis er tilbøielig til 
at betragte dem fra den gode Side, saa er 
Følgen, at man beskjeftiger sig paa en høist 
uchristelig Maade blot for Conveniensens 
Skyld, og for ikke, som man siger, at maabe 
som et Fæ. O Læser, troe mig, gaa Du hen 
og vær et Fæ! — Og naar det endda ikke 
kunde være anderledes! Men, to Mennesker 
være sig saa dumme som Grankogler, de maa 
dog, eller en af dem maa dog forstaae sig paa 
noget, om det saa kun var at lave Sildesalat. 
Var det nu ikke bedre, hvis de talte om den 
Gjenstand, hvori de ere bevandrede, end at 
lade Munden løbe om tusinde Gjenstande, der 
ere dem fremmede, og som der hører et sær
egent Studium til at forstaae, og bedre end 
at mishandle Medmenneskers Rygte? Og i 
Selskaber, hvormange nyttige Kræfter blive 
ikke ubenyttede, medens denne Brummen re
gjerer? Var det ikke bedre, hvis det var Skik,

*) Et Vaaben, der kunde skyde flere Kugler ud 
hurtig efter hinanden.
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at En talede ad Gangen? Denne Ene vilde da 
vogte sig for at komme med Pølsesnak, han 
vilde tale om det, han forstod; og dette være 
hvad det være vil, det vilde altid være inter
essantere og nyttigere end al Talen om det, 
man ikke forstaaer.------------ «

Megen Filosoferen over Livets Skævheder 
blev der dog ikke Tid til i disse dejlige Mid
sommerdage i Haderslev. Tiden gik med 
Spadsereture sammen med Jette i Byens 
skønne Omgivelser. — Men lykkelige Dage 
gaar hurtigt.

I Begyndelsen af August er Fritz Jür
gensen atter tilbage i København. En 
Aften — den 6. August — sidder han 
ensom og forstemt og ser fra sit Vin
due over mod Fyrværkeriet fra »Alham
bra« og tænker tilbage paa de lyse Dage i 
Haderslev. »Sommetider stiger en Ildkugle 
op fra »Alhambra«, den kaster et Skin over 
alle Gjenstande, som om det var klart Dags
lys, og saa bliver det dobbelt mørkt, fordi 
man stirrede paa Lyset. Saaledes er det gaaet 

mig. Nogle lyse glade Øieblikke have efter
ladt et værre Mørke, større Savn end før. — 
Hvis det kunde gjøres om igjen, vilde jeg saa 
undvære disse Øieblikke? Nei. Hvis jeg kun
de, gjorde jeg samme Handel endnu engang.«

Natten mellem den 23. og 24. December 
skriver han et langt Brev til sin Søster. Det 
er en saare aabenhjertig Bekendelse af hans 
Forhold til Jette Funck. Har man læst den, 
kommer man til at holde endnu mere af denne 
bundærlige, ulykkelige Mand.

Han skriver:

»Kjære Søster!
Nu raabte Vægteren 12; for et Par Timer 

siden gik jeg tilsengs, men kunde ikke falde 
isøvn. Saa stod jeg op, tændte min Lampe, 
stoppede min Pibe og er nu — som Du vil 
se — ifærd med at skrive til Dig. Det bliver 
om Det, der beskæftiger mig i denne sørge
lige Tid ....

Jeg maatte ikke tale om det til Nogen, Jette 
forbød mig det; men jeg har jo alt for længe 
siden brudt dette Løfte (det er ikke det 
eneste Løfte til Jette, som jeg har brudt), jeg
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18) Stor Thevandsknægt dansant i Anledning af hendes Nærværelse.

har skrevet saa meget om mit Forhold til 
hende, at det ikke nytter at tie; jeg skrev for
blommet, men tydeligt nok til, at Du maatte 
faa en Forestilling om Det, som netop skulde 
skjules, nemlig, at der existerer et Forhold 
mellem hende og mig.

Jeg vil nu skrive uforbeholdent, og for at 
min Fortælling kan blive saa sand, som jeg 
formaaer at gjøre den, vil jeg afholde mig fra 
at anstille Betragtninger over det Passerede, 
men blot fortælle Hvad der er skeet og Hvad 
jeg selv har tænkt og følt. Men husk nu paa, 
at Jette vel har havt sine gode Grunde til at 
ønske Sagen hemmeligholdt; bland Dig ikke 
anderledes deri end ved, hvis Du kan, at for- 
staa min Sorg og yde mig saa megen Trøst, 
som Din Kjærlighed til mig formaaer. Hvis 
jeg døde, eller hvis en anden uoverstigelig 
Skranke skulde adskille Jette og mig, saa 
vilde det være kjært, om Du engang fortalte 
hende Hvad jeg iaften skriver til Dig ....

Jeg vil begynde langt tilbage i Tiden. En
gang besøgte jeg Dig i Selskab med Fritz 
Dichmann. I Sofaen sad Jette og en af Sø-' 
strene. Det var første Gang, jeg saae hende; 

hun saae vranten ud. Dette fortæller jeg for 
Kuriositets Skyld. Efterhaanden som jeg ofte
re traf sammen med hende, følte jeg, at hvor 
hun var, der var der hyggeligt og hjemligt. 
At min Interesse for hende allerede dengang 
var levende, har jeg et Bevis paa. En Dag, 
imens jeg boede i Taarbæk hos Jfr. Walgren, 
og jeg gik ud paa Vejen, saa jeg Jette kom
me gaaende ildrød i Ansigtet af Hede og 
Strabadser. Jeg havde saadan Følelse af Glæ
de ved uventet at se hende; det komiske ved 
hendes overdrevne Rødme og Skamfuldhed 
derover gjorde hende dobbelt elskværdig i 
mine Øjne, saa at denne Erindring blandt 
alle de glade Erindringer fra den svundne 
Tid, er den, det nu forvolder mig mest 
Smerte. Hvor højt stod hun ikke dengang i 
mine Tanker: en stille beskeden Pige, god, 
højhjærtet, uaffekteret, venlig, kortsagt: ret 
en rar Pige. Var hun det ikke ogsaa? Er hun 
det maaske endnu? Gud veed det. For mig 
bliver hun vel altid en Gaade. Paa den Tid 
begyndte de Uheld, som i saa lang Tid trykke
de mig. Dengang, syntes det mig, kunde der 
ikke være Tale om, at jeg giftede mig. Imid-
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19) Haderslebens de blaa Mænder blive forelskede i Jette og paastaae, at hun er deiligst. 2det Dragonregiment paastaaer 
derimod, at hendes Søster Sophie er deiligst. Ved Semmelbüttel i det Slesvigske kommer det til Kamp, i hvilken Blaamæn- 
dene seire, fordi der ryges---------- (Resten er desværre forsvundet ved Bogens Beskæring, kun Ordet »Tobak« kan tydes).

lertid stiftede jeg et af disse løse Bekjendtska- 
ber, som ret ere skikkede til at lægge [en] 
Dæmper paa de bedre Følelser og tillade For
nuften (»den dumme Fornuft«, kunde jeg næ
sten kalde den) at have altfor megen Over
vægt over Hjærtets Følelser. Maaske tager 
jeg fejl; men jeg troer, at jeg vilde være ble
ven lykkelig med Jette, hvis jeg dengang hav
de faaet hende; hun holdt maaske af mig, og 
jeg holdt virkelig af hende------- det veed jeg, 
nu. Jeg brugte dengang saa mange Penge, at 
jeg ligesaagodt vilde have naaet til denne Dag 
med hende som uden hende. I denne liderlige 
Forbindelse, som jeg nys omtalte, seer jeg 
den største Aarsag til den Sorg, som jeg nu 
maa bære. Men de gode Følelser levede fort 
og kæmpede sig frem; snart vare de stærkere, 
snart svagere. Min Tilbøjelighed til Drik 
skriver sig fra den Tid; den er vist ikke uden 
Forbindelse med det omtalte løse Forhold — 
det forekommer mig saa, udenat jeg bestemt 
kan sige hvorledes. Denne Tilbøjelighed blev 
atter en Hindring. Jeg turde ikke betro en 
Andens Lykke til mig, Følgerne vare ubereg
nelige, jeg kunde ikke stole paa min egen 
Villie. Dengang vi vare i Strøby [Neeses 
Præstegaard] ved Fritz’s [Nees] Konfirma
tion, forekom Jette mig saa elskelig, hendes 
stille, alvorlige Væsen forekom mig saa 

smukt ved Siden af Sophies [Funck] Snak
somhed (»rimeligvis, fordi jeg kjedede mig; 
sagde Jette i Sommer, da jeg fortalte hende 
dette). Maaske var det allerede dengang for
siide; men min Kjærlighed til hende tog For
nuften i sin Tjeneste; jeg lagde for første 
Gang i mit Liv en Plan og fulgte den næsten. 
Kun i een Henseende fulgte jeg den ikke: jeg 
vedblev med at drikke af og til.

Ved min Hjemkomst fra Tyskland [Loh
men] skulde jeg fri til hende, hvis et Forsøg 
paa at male godt lykkedes, saa at jeg kunde 
fortjene nogle Flundrede til Det, jeg havde. 
Det var sagtens en Illusion: et Tilfælde bi
drog i alt Fald til, at Forsøget ikke lykkedes, 
en Misforstaaelse hjalp til, og jeg opgav Jette 
— i Hjærtets Inderste vel ikke, tænker jeg; 
men jeg sagde til mig selv: »Nu er det forbi.« 
Fra den Tid af var Jette ikke, som tidligere, 
venlig imod mig; jeg veed ikke Grunden; 
men det var paa den Tid, de flyttede ind i det 
nye Sted og stiftede nye, ubegribelige Be
lt jendtskaber. Jeg besøgte dem sjældnere og 
sjældnere, tilsidst slet ikke. Mange Gange gik 
jeg forbi deres Vinduer uden at se derop, men 
aldrig uden at tænke paa Jette og længes efter 
hende. Hun var, da jeg atter nu og da be
søgte dem, frastødende imod mig og sagde 
Ting, som maatte bedrøve mig; hun syntes 
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næsten at finde Fornøjelse i at saare mig, 
hvilket gjorde mig ondt, men forledede mig 
til undertiden at sige hende nærgaaende Ting. 
Da jeg var i Nøddebo i 1858 (jeg nærmede 
mig mit 40. Aar), vaagnede min Længsel 
efter hende; i min Ensomhed tænkte jeg uaf
ladeligt paa hende. Jeg tog tidligt paa Aaret 
til Kjøbenhavn og rejste ud til Møllen. Jeg 
havde sagt til mig selv: »Paa Din 40. Ge
burtsdag opgiver Du al Tanke om Jette og 
Giftermaal.« Dog havde jeg ingen bestemt 
Hensigt med min Rejse til Møllen. Hvorom 
Alting er, saa fandt jeg hende ligesaa kold og 
frastødende som før; jeg rejste bort, efter at 
have været der i 3 Dage, og opgav hende, 
troede jeg, ganske. Men vi havde aftalt Turen 
til Haderslev. Denne gik for sig, som Du 
veed. Jeg ventede ikke efter hende, og jeg 
tænkte slet ikke paa, at den skulde give An
ledning til nogen Tilnærmelse mellem os. 
(Hvad der tavst skjulte sig i Hjærtet, veed 
jeg ikke saa ganske) .... Jeg havde i Sinde 
at rejse førend hendes Ankomst; men det 
blev opsat og atter opsat; og nu komme vi til 
Historien.

Engang, da Jette og jeg spadserede igjen- 
nem Erløv og vare komne til en Skov, satte 
vi os ved Vejkanten. Der var ganske ensomt 
og fredeligt. Jeg sagde hende, at jeg længe 
havde holdt af hende og at jeg ikke kunde 
forstaa, hvorfor hun saa ofte var kold og næ
sten ondskabsfuld imod mig. Jeg sagde hen
de, hvor gjærne jeg vilde se hende af og til, 
og bad hende da huske paa, hvormeget jeg 
holdt af hende, og afholde sig fra at sige No
get, som hun nu vidste maatte gjøre mig 
ondt. Havde hun dertil svaret: »Jeg har væ
ret vred paa Dem, men lover for Fremtiden 
at være anderledes«, saa havde det gjort mig 
tilfreds; men hun negtede, at hun nogensinde 
havde følt Andet end Venskab og Interesse 
for mig, og sagde, at min Drikken var det 
Eneste, hun ikke kunde lide hos mig; det 
havde været hendes største Sorg. Det syntes 
mig, at hun ikke talte Sandhed; hun maatte 
vide, at hun ofte havde saaret mig. Gifte os 
kunde der ikke være Tale om, mente hun; jeg 

gav hende fuldkomment Ret, jeg var baade 
for gammel og for fattig; desuden, sagde jeg 
hende, havde jeg altid været af en jaloux Na
tur, og den havde næppe bedret sig med 
Aarene; jeg forudsaae, at denne Art Vanvid 
vilde gjøre mig og hende ulykkelige. — Saa 
meget talede vi den Dag. Men det er farligt 
at have sagt og hørt saa Meget. Efterhaanden 
nærmede vi os [hinanden] mere, indtil vi en
gang (19. Juli), da vi spaserede til [Ulvshus?] 
Skov, kom saa vidt, at det blev en Aftale, at, 
hvis jeg kunde faa en Stilling i Verden, som 
man kunde give et Navn, og som kastede No
get af sig, saa giftede vi os; men intet Men
neske maatte vide vor Aftale, hverken Du 
eller Søstrene eller Fatter Funck, da disse al
deles ikke vilde vide af et saadant Parti. (Al
lerede ved Erløv havde jeg højtideligt lovet 
at lade være med at drikke.) Jeg kan ikke be
skrive Dig, hvor lykkelig jeg følte mig i de 
Dage, og hin sidste Nat, da vi sad i Lysthuset 
og ventede paa Afrejsens Stund, da var min 
Lykke ikke ringere, end den vilde have været 
i min bedste Ungdomstid. Kan Du forstaa, 
hvor smerteligt det er for mig at skrive dette? 
Hvor mange Gange har ikke Erindringen om 
min korte, længe ventede Lykke smertet mig 
i min nuværende glædeløse Ensomhed, og 
naar skal denne Sorg ophøre?

Fra den Dag at regne, da vi kom til Kjø
benhavn, vaagnede min Mistro til Jettes Op
rigtighed. Jeg har følt mig meget lykkelig i 
enkelte Øjeblikke, men ogsaa kun i Øjeblikke. 
Jette har ikke givet mig en eneste virkelig 
aabenbar Anledning til denne Mistillid; hun 
har kjærligt føjet sig efter mig, og nu, da 
hun forlader mig, er det med god, gyldig 
Grund. Men jeg troer hende ikke, kunde aldrig 
komme til at tro hende mere. Og hvorfor?; 
Dette vilde Du aldrig kunne forstaa, selv om 
jeg søgte at forklare det nok saa vidtløftigt. 
Det har været en instinktmæssig Følelse, 
støttet paa Smaafænomener. Men, lad mig 
gjentage det: hun har aldrig givet mig aaben
bar Anledning dertil, og, er den Omstændig
hed, at hun saa snart og saa ligegyldigt op
gav mig, end et Bevis paa, at hun [ikke] har 
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holdt meget af mig, saa er den Grund, som 
hun angav, dog saa rimelig og antagelig, at 
man ikke kan bebrejde hende Noget.

.... Det hændtes to Gange, at jeg i en halv 
beruset Tilstand besøgte Funcks; eengang 
var det saa slemt, at Jette bad mig for Guds 
Skyld ikke gaa indenfor. Efterat hun saaledes 
havde seet med egne Øjne, at jeg havde brudt' 
mit Løfte, og, da hun mærkede, at mit be
standige Mismod berøvede mig Lysten til ved 
Anstrængelser at gjøre vor Forbindelse mue- 
lig, saa syntes hun efterhaanden at blive fa
stere i den Beslutning at gjøre Ende paa et 
Forhold, der aldrig vilde lede til noget Godt. 
Nogle Dage før Din Geburtsdag sagde hun 
det for anden og sidste Gang til mig: »Lad 
os altid være rigtig gode Venner, men opgive 
dette ulykkelige Forhold.« Du veed, at jeg 
allerede i Sommer gjorde Tilløb til at hæve 
vor — Hvad skal jeg kalde det? Men jeg 
holdt altfor meget af hende, til at jeg kunde 
holde Stand i min Beslutning. Den sidste 
Gang, jeg forsøgte Sligt, var Dagen før den 
25. Oktober. Hun skulde besøge os paa min 
Fødselsdag. »Jeg vilde endnu kun nyde den
ne ene ulykkelige Dag«, skrev jeg i et Brev, 
som jeg vilde levere hende paa Hjemvejen. 
(Hun fik det ogsaa, men efterat jeg havde 
sagt hende, at jeg ikke kunde skilles fra hen
de). ■— Hun har derimod holdt fast ved sin 
Beslutning, og jeg bebrejder hende det ikke. 
Jeg giver hende Ret, og vi ere nu uigjenkal- 
delig adskilte. Jeg kommer der ikke; thi det 
er saa sørgeligt, at vi skulle være saa frem
mede for hinanden; desuden troer jeg — dog 
her skal ikke være Tale om Hvad jeg troer 
i denne Henseende.

Hvad har jeg nu at bebrejde hende? Forat 
hun ikke skal være ganske fri for Bebrejdel
ser, vil jeg sige, at hun maaske ikke har væ
ret aabenhjærtig imod mig; hun har aldrig 
sagt Noget til mig, som jeg ret følte kom fra 
Hjærtet. — Men Hvad har jeg at bebrejde 
mig selv? Du kan tro, at det forøger min 
Sorg ikke lidet, at jeg føler, hvor urigtigt jeg 
har handlet imod hende og hvor langt det er 
fra, at min Opførsel imod hende er den Ka

rakter værdig, som jeg troer at have. Jeg har 
brudt et Løfte, saa at hun ikke mere kunde 
tro mine Løfter. Jeg har mistroet hende uden 
at have tydeligt Bevis imod hende; jeg har i 
Følelsen at, at hun var falsk imod mig, opdig
tet ofte urimelige Ting og krænket hende med 
Formodninger og Beskyldninger. Og, skjøndt 
jeg siden Midten af Sommeren ofte indsaae, 
at Enden maatte blive en Adskillelse imellem 
os, har jeg ikke havt Kraft til at bryde med 
hende. (Dette Sidste turde dog være en min
dre haard Beskyldning imod mig selv; thi 
Ingen havde ret havt Kraft til at løsrive sig 
fra En, han holdt saa meget af.)

Jeg har søgt at fortælle Alt, og fortælle 
uden at besmykke mine Handlinger. Har 
Jette Noget at bebrejde sig, har hun været 
falsk imod mig, saa lad hende om det! Gid 
jeg engang maatte faa den faste Overbevis
ning, at hun handlede imod mig som en brav 
Pige! Gid jeg ret vidste, at Den, for hvis 
Skyld jeg nu føler mig ulykkelig, er denne 
Sorg værd!

Efter Hvad jeg har skrevet, vil Du sagtens 
føle Dig tilbøjelig til at overøse mig med Be
brejdelser i forskjellige Skikkelser og tillæg
ge mig alle de Synder, som Du kan finde 
Navn for. Og dog beder jeg Dig tage Tingen 
paa en anden Maade. Sæt Dig — hvis Du 
kan — i mit Sted! Jeg troer, at jeg har for
spildt en Lykke, som tilbød sig for mange 
Aar siden; jeg har levet et elendigt, glæde
løst Liv, medens denne Lykke bestandigt 
fjærnedes mere og mere, og nu, da jeg gri
ber efter den og troer at have den, saa er det, 
som jeg vaagner af en lykkelig Drøm til den 
dobbelt sørgelige Virkelighed. Alle glade Er
indringer trænge sig frem for at forøge 
Smerten. Jeg havde idetmindste et Haab, der 
— ligesom de beskedne Stemmer i en Sym
foni — ikke traadte frem, men udfyldte Har
monien ubemærket. Nu er dette Haab aldeles 
tabt, nu er det Ensformighed eller Dissonan
ser Altsammen. Jeg har søgt at adsprede 
mig; men det nytter ikke. Jeg vilde gjærne 
arbejde; men nu — mere end nogensinde — 
forekommer det mig unyttigt og uden Maal.
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Der er slet ingen Erstatning tænkelig. Jeg 
har forsøgt at arbejde; men Alt mislykkedes 
totalt. Og det er min egen Skyld; jeg kan jo 
spore Aarsagen langt tilbage i Tiden. Vistnok 
var Sygelighed med i Spillet; men hvad kan, 
det nytte? Jeg har intet Andet at gjøre end 
at glemme. Tal ikke om religiøs Trøst — den 
maa man selv finde; Andre kunne ikke drive 
os til at søge den. Hvad Erstatning er des
uden en Prædiken for et kjærligt Kys? Dog 
— jeg udtrykker mig tosset; jeg mener kun, 
at der er en saadan Portion Jordisk i dette 
Savn, at et Menneskes Sympati er — om 
ikke Mere værd — saa dog mere virksom 
end hin Trøst. Men jeg er træt — mit Hoved 
er træt. Jeg har siddet i flere Timer om at 
skrive dette Brev. Skriv snart ■— ja, strax — 
til mig! Tænk paa, at, jo højere jeg tør sætte 
hende i mit Omdømme, desto lettere bliver 
Sorgen at bære. Siig Hvad Du kan i den Ret- 
nmg- J3jn hengivne Broder Fritz.

P. S. den 24. December. Det er nu Jule
aften. Allerede, da jeg sidst saae Jette (5. De
cember), var hun ivrigt beskjæftiget med 
Forberedelsen til denne Aften. Hun brodere
de Presenter saa flittigt, at hun altid var 
hjemme, sagde hun. Da hun gav mig en Pre
sent den 25. Oktober, var det en Ting, hun 
havde kjøbt i en Butik; men til de Andre bro
derer hun. Hun tænker med Forventning og 
Glæde paa denne Aften. Har hun i al den Tid 
husket paa, at jeg sad hjemme uden at have 
nogen glad Jul ivente? Tænker hun iaften 
paa, at, medens hun morer sig, sidder jeg og 
sørger over, at jeg er hende saa ligegyldig? 
Nej, det har været hende let at skilles fra 
mig! Det er saa rimeligt! Hvem kan holde af 
mig paa den Maade, som min Kjærlighed til 
hende fordrede? Men hvorfor fik hun mig til 
at tro paa, at hun holdt af mig? Denne Sorg 
gjør mig syg, og Sygeligheden forværrer 
atter Sorgen. Jeg har gjort min sidste Ind
sats og tabt!

Jeg vil nu slutte mit Brev. Du vil næppe 
have forstaaet, hvorledes jeg har det; men 
det har lettet Hjærtet lidt at tale om det.

.... Jeg vilde ønske, jeg kunde tilbringe 
denne Aften hos Eder. Til Sommer kommer 
jeg ikke. Jeg veed ikke Hvad der skal blive 
af mig til Sommer; jeg gruer for den Tid; 
jeg veed, at Erindringerne fra sidste Som
mer vil blive mere levende, naar Aarstiden 
kommer igjen.

Jeg glemte at sige, at, da Jette i Sommer 
forlod Kjøbenhavn, skrev jeg til hende i Er- 
kjendelse af det Usikre i en Forbindelse med 
mig. Dette er nu rigtignok temmelig betyd
ningsløst; men hun har i saa Fald ikke brudt 
noget Løfte, kan man sige.

Lev vel, og tænk med mere venlige Følel
ser paa Din bedrøvede gamle Væg. Skriv, 
skriv!«

Fritz Jürgensen kunde dog ikke faa Jette 
ud af sin Tilværelse. Hvor hun var, fulgte 
hans Tanker hende. I Breve til hans Søster 
finder vi ofte Hilsener til Jette. »Hvis Jette 
ikke er rejst, saa fyld en (ikke uanstændig) 
Skaal med Hilsener fra mig, og slaa den over 
Hovedet paa hende«, hedder det i et Brev fra 
den 30. Juli 1861, og den 13. August samme 
Aar: »Jette Funcks formodede Tilværelse i 
Helsingør-------forjager tildels Indtrykket af 
Kulden og Stormen, saa at Brevet maaske 
bliver mindre moll-agtig end sædvanligt. For 
det Tilfælde, at hun endnu skulde være der, 
naar Du faaer Brevet, sender jeg atter en 
Mængde Hilsener ■— henkogte hermetisk, for 
ogsaa at kunne gjemmes, til I atter sees, hvis 
saa er, at hun er rejst.« Henimod Jul bad 
Jette ham skrive nogle versificerede Deviser 
til hendes Julegaver ■— »— Jeg vil med yder
ste Beredvillighed lægge mit poetiske Talent 
for Jettes Fødder.« Han nærer dog Betænke
ligheder, »der staar f. Eks.: »Et Tørklæde«. 
Sæt nu, at jeg tænker mig, det er et Dametør- 
klæde til at kaste over den nøgne Hals paa en 
nedringet Dame, og jeg skriver om »to yn
dig formede Høje, der bedækkes af Tørklæ
det, og som dog røbe deres Nærværelse un
der dets bløde Silkefolder« — og sæt saa, at 
dette Tørklæde er et Herre-Lommetørklæde! 
Dette er jo bestemt til at ligge i Baglommen 
paa Frakken — ■—.«
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Den 14. December skriver han til Sophie: 
»Deviserne blev strax skrevne og sendte; 
men — som jeg havde forudseet — vare 
nogle af dem ubrugelige paa Grund af min 
Uvidenhed. — Jette kom herud Dagen efter 
og gav mig nogle Oplysninger. — Jeg aftalte 
med Jette, at jeg efter Nytaar skulde male 
hendes Portræt færdig til Dig. —« Blyant- 
skizzen til Portrættet findes paa Bilaget med 
Fritz Jürgensens Portrætter her i Bogen.

Langsomt, men med usvigelig Sikkerhed, 
nedbrødes hans Legeme af den tærende Syg
dom. Men til Trods for, at han følte sig mere 
og mere træt og utilpas, var han dog den 
muntre og opfindsomme Skæmtemester i den 
lille Kreds af Familie og Venner, der samle
des i Klubben »Republikken«. Da Livet ebbe
de ud, anede hans Nærmeste ikke, at det var 
Døden, som var nær. Han var rolig og be
skæftigede sig som ellers. Stille udsluktes 
Livet lidt efter lidt den 24. Marts 1863. Dø
den kom som hans Befrier. — Han ligger be
gravet paa Assistenskirkegaarden i forreste 
Afdeling tilhøjre ved Nørrebro. I samme 
Grav hviler hans Forældre, hans Hustru, 
»Gysse«, og hans Søster Sophie.-------

Jette Funck blev gift med Købmand Brandt 
i Leeds.

Professor Nicolai Bøgh skriver i sin Fritz 
Jürgensen-Biografi:

»Fritz Jürgensen havde den uvurderlige 
Egenskab, at han helt igjennem var sig selv, 
saaledes som alle tilbunds sanddrue Menne
sker ere det. Derfor gjør det godt at sysle 
med ham. Et Menneske, som er sig selv, er 
altid meget værdifuldt; en Saadan forøger 

Livsindholdet i Samfundet. Alene herigjen- 
nem vil Fritz Jürgensen have Krav paa at 
blive skildret, og det, naar det kommer til 
Stykket, mere for sine Medmenneskers end 
for sin egen Skyld.«

* * *
Om Svogeren Nees skal endnu fortælles, 

at han Livet igjennem syslede med forskelli
ge Opfindelser. Navnlig var det dog Flyve
maskiner, der havde hans Interesse. Han var 
oprindelig en velhavende Mand, men hans 
Eksperimenter havde til Slut slugt hele hans 
Formue. Han naaede dog saa vidt, at han 
kunde demonstrere Modeller af Flyvemaski
ner, der virkelig fløj rundt i hans Stuer.

* * *
Ved Udarbejdelsen af denne Artikel er 

Professor Nicolai Bøghs og Professor Vil
helm Andersens Fritz Jürgensen-Biografier 
flittig benyttet. En Del Stof er hentet fra 
Fritz Jürgensens Dagbøger og af Breve til 
Etatsraad Collin, begge Dele beroende i Det 
kgl. Bibliotek. Jette Funcks Billedbog er vel
villigt stillet til Raadighed af Borgmester 
A. Thulstrup, der har sikret denne værdifulde 
Bog for Haderslev. Heftet med Forberedel
serne i det Mugske Hjem, Skizzen af Jette 
Funck samt en Del af Fritz Jürgensens Bre
ve er laant hos Malerinden Birgitte West, 
København, der, ligesom Pastorinde Wolff 
sammesteds (Fritz Jürgensens Datterdatter), 
fortjener en særlig Tak for gode Oplysninger. 
Til Apoteker Rink, Helsingør, skal her lige
ledes siges Tak for de tre Portrætter, malet af 
Fritz Jürgensen, som er laant fra hans Sam
ling.

JOHS. C HR. NIELSEN.



DEN GAMLE SKOLE SET FRA SMEDEGADE.

ERICH TAUBER:

MEMORIÆ COLDINGENSES
PARTICULA III

VED M. FAVRHOLDT

INDLEDNING: C. A. BRAUNEISER

Af Koldingrektoren E. Tauber bringer vi 
i Aar et Stykke Haderslevstof, der utvivlsomt 
vil blive læst med Interesse. De to Tillæg: 
Oversigten over de ved Haderslev Latinskole 
læste Pensa i 1819—20 og Glückstadter-Con- 
rectorens Indlæg om Latinskolelærernes Kaar 
knytter sig indholdsmæssigt saa nøje til Tau
bers Optegnelser, at vi ikke har syntes at 
kunne udelade dem: Pensaopgivelser fra 1820 
er ikke offentliggjort tidligere for vor Skoles 
Vedkommende, og Conrector Jepsens Artikel 
er et karakteristisk Tidsdokument.

Da Rektor Tauber paa en ret skarp Maade 
kritiserer Haderslev lærde Skole og dens 
Examiner i 1820, er det meget nærliggende 
at spørge: var denne Kritik berettiget? Tau
bers ret uforstaaende Kritik af Brødremenig
heden i Christiansfeld (H.-S. 1942, p. 16—18 
og P- 37—41) kan nok gøre Læseren noget 
skeptisk overfor hans Domme. Naturligvis 
har hans rationalistiske Forudindtagethed i 
særlig Grad spillet ind, da han stod overfor 
Hernnhuternes følelsesfulde og inderlige Gud- 
hengivenhed, som var en fuldstændig lukket 
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Verden for ham. Men nu Skolen i Haderslev? 
Her har han da betydelig bedre Forudsætnin
ger for at forstaa, hvad han kritiserer. For at 
besvare det Spørgsmaal, vi har rejst angaaen- 
de Berettigelsen af Taubers Dom, maa vi 
stille et nyt Spørgsmaal: Hvordan var egent
lig Brauneiser, den Mand, som var knyttet til 
Skolen i 47 Aar, deraf i næsten 40 som Rek
tor? Det viser sig, at der kan skaffes et Væld 
af Oplysninger om ham. Hans Data er givet 
af Dr. Achelis i Aus der Geschichte des Ha
derslebener Johanneums, p. 5—6: Født i 
Tönning 24/8 1777. Imm. i Kiel fra 1796. 
Conrector i Haderslev fra 1801 til 1808. Rek
tor sammesteds fra 1809—1848; død i Ha
derslev 14/3 1855. En gunstig Skæbne har 
villet, at Skolen ejer et udmærket Portræt af 
Brauneiser, hvilket vi bringer som Bilag. 
Ellers ejer Skolen ikke Billeder af nogen af 
de Mænd, der har ledet Skolen før 1850. Bil
ledet, der er malet af Becker, 1838, har sin 
Plads i Biblioteket, hvad der er meget na
turligt i Betragtning af, hvad B. har betydet 
for dette. Ved at spørge Dr. Achelis*)  har jeg 
faaet at vide, at Billedet omkring 1910 er 
overdraget til Skolen af B.s Efterkommere. 
Det giver en levende Karakteristik af Braun
eiser og faar een til at tænke paa Steffens, der 
er omtrent jævnaldrende. Sikrere end at prø
ve at drage Slutninger ud fra Ansigtstræk
kene er det nu alligevel at gaa til Haderslev- 
rektorens ret omfangsrige, om ikke just litte
rært set særlig betydelige Produktion. Vi maa 
søge den to Steder: i Skoleprogrammerne og 
i Lyna.

*) Sammes talrige større og mindre Afhandlinger 
vedr. Skolen har jeg naturligvis benyttet Gang 
paa Gang ved denne Undersøgelse. Ved en per
sonlig Drøftelse har jeg endvidere faaet min 
Opfattelse af B. i alt væsentligt bekræftet, og 
jeg benytter Lejligheden til at takke for den 
selvfølgelige Imødekommenhed, hvormed vor 
lærde Byhistoriker har besvaret alle mine 
Spørgsmaal.

Hvad angaar Programmerne, er det først fra 
1828, at der regelmæssig udsendes et Indby
delsesskrift til de aarlige Prøver med paaføl
gende Valediktionsakt, hvorved forstaas den 
Række højtidelige Taler, helst latinske, hvor

med de bortdragende Primanere afslutter de
res Skolegang. Tidligere udsendtes af og til 
ved særlige Lejligheder Skolepublikationer, 
men det var nærmest et personligt Anliggen
de, om Rektor saa sig i Stand til at bekoste 
Trykning eller forstod at fremskaffe de for
nødne Midler. For Brauneisers Vedkommen
de gav Reformationsjubilæet i 1817 Anled
ning til Udsendelse af et Indbydelseskrift: 
»Durch welche Männer und mit welchem 
Geiste ward die Reformation in den Herzog- 
thümern Schleswig und Holstein befördert?« 
Ved selve Jubilæet, der fejredes i Domkirken 
to Dage i Træk, holdt Rektor en latinsk Tale, 
efter at Disciplene fra Latinskolen i højtidelig 
Procession var skredet ind i Kirken. Borgme
ster Lindenhan, der sammen med Amtmand 
v. Ahlefeld og Provst A. H. Strodtmann (Rek
tor ved Skolen fra 1778 til 1785) udgjorde 
Konservatoratet, havde forfattet en Kantate, 
hvortil Musiklærer Paltzo havde komponeret 
Musikken. Ved denne Lejlighed var det for
øvrigt ogsaa, at det Lutherske Stipendium 
oprettedes (se herom H.-S. 1941, p. 38—42). 
Interessen for Skolen var meget livlig paa 
dette Tidspunkt, og der stod ikke ringe Glans 
om Rektors Person. Han spillede ogsaa en 
vis Rolle i den selskabelige Forening »die 
Harmonie«, hvor han 1819 havde Succes som 
Festtaler paa Kongens Fødselsdag (Lyna 
1819, p. 37 og 42). Af Taubers Omtale frem- 
gaar det da ogsaa, at B. spillede en ikke ringe 
Rolle i Byen.

Men vi vender tilbage til de egentlige Sko
leprogrammer, som ca. 10 Aar senere begyn
der at udgaa aarligt, betalt af Byens Kasse, 
da Skolen intet særligt Fond ejer til sligt. 
Det er selvsagt Rektor, der skriver langt de 
fleste, ialt 16 Programmer, som kan fortælle 
mangt og meget fra hine Tider. B.s Interesse 
for Skolen viser sig i, at han i det første gi
ver et Abriss der Geschichte der Gelehrten
schule zu Hadersleben, den eneste existerende 
Skolehistorie vi har. Skolen kunde nok for
tjene atter at blive gjort til Genstand for hi
storisk Behandling. I de følgende Program
mer giver samme Interesse for Skolen sig 
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mere praktiske Udslag: vi ser her Brauneiser 
som en Skoleleder, der arbejder ivrigt paa at 
skaffe sin Skole haardt tiltrængte Samlinger 
til Brug for Undervisningen i Fysik, Natur
historie og Geografi. Rektoren havde For- 
staaelse for Tidens Krav om at gøre mere ud 
af de »reale« Fag, end man før havde gjort. 
Selv underviste han foruden i klassiske Sprog 
og Historie ogsaa i Fysik og Geografi, hvor
til hans teologisk-filologiske Uddannelse ikke 
synes at have kvalificeret ham særligt, men 
saadan var det nu dengang: Lærergerning 
ved en højere Skole var almindeligvis en Mel
lemstation mellem teologisk Attestats og Præ
steembede. I 1831 er det Biblioteket, Braun
eiser slaar til Lyd for, og paa dette Omraade 
har hans personlige Indsats været meget be
tydelig. Mange af Skolens Bøger bærer hans 
Navn paa Indersiden af Bindet saavelsom 
hans Katalogiseningsangivelser.

For en Pædagog er Skoleprogrammet 1830 
det, der har størst Interesse i hele Braun- 
eisers Produktion. Det er sikkert ogsaa det 
mest velskrevne, der foreligger fra hans 
Haand. Man mindes Stiftelsen af Borgerdyd
skolerne, naar man hører denne ædle Menne
skeven tale om, at »Jugendbildung ist ein 
schönes Geschäft«. I Skolen maa lægges den 
Grund, som »sikrer Menneskesamfundet mod 
Forraadnelse og Undergang«. Om Skolens 
Maal siges: »Sie soll den rechten Gebraucli 
des freien Willens lehren und üben; sie soll 
Selbstständigkeit begründen und angewöh
nen; sie soll Achtung für Gesetze, willigen 
Gehorsam gegen die Gebote der Religion und 
Pflicht nicht bloss loben und empfehlen, son
dern auch einpflanzen und zur Lebensregel 
machen; sie soll den Sinn für alles Gute, 
Schöne und Grosse wecken und beleben, Wi
derwillen und Abscheu vor dem Bösen und 
Schädlichen, vor dem Gemeinen und Nieder
trächtigen erregen und nähren; sie soll durch 
Belehrung und Ueberzeugung der Seele Kraft 
und Muth auf die Dauer mittheilen. Alles 
dies liegt äusser den Gränzen des Zwanges, 
denn der Zwang verhindert nur die Ausbrü
che einer fehlerhaften Natur und starrer Wi

dersetzlichkeit; er kann an sich keine Ach
tung und Liebe zum Guten erzeugen.«

Det er fristende at fortsætte med at citere 
fra dette pædagogiske Manifest. Hele Tiden 
mærker man Rationalistens lyse Tro paa, at 
hvis blot Fornuften faar Lov at raade, vil alt 
blive saare godt. Saa skal det nok vise sig, 
at »die Jugend ist keine starre Masse, kein 
unlenksamer Haufe, sondern eine Gesellschaft 
bildsamer, fürs Gute leicht empfänglicher 
Menschen«. Ikke mindre skønt lyder det om 
Forholdet mellem Hjem og Skole, at de vil 
blive omslynget »vom schönsten Band der 
Freundschaft und Liebe, auf gegenseitige 
Achtung begründet«. Der kommer nu et Af
snit om de Krav, der maa stilles til Læreren, 
nemlig:

i) Han maa have virkelig Lyst og Tilbøje
lighed til sin Gerning; ellers kommer selv den 
lærdeste Skolemand tilkort »und steht höch
stens da als ein von fern bewundertes Licht« 
(mon ikke baade Tauber og Brauneiser har 
virket som lidt fjerne Lyskilder?). Grundigt 
Kendskab til de gamle Sprog er naturligvis 
en Hovedbetingelse (de exakte Fag »die Wis
senschaften« maa dog ogsaa med for at give 
den sande Dannelse, som det hedder i Pro
gram 1832, p. 14; som en god Philologus 
fastholder B. alligevel, at »die Sprache ist 
erstes Mittel der Denkübung«), men Læreren 
maa ikke af Kærlighed til Oldtidens Skatte 
glemme sin Bestemmelse. Thi da vil den le
vende Ungdom blive ham og Antiken frem
med o: »Sprachen, Wissenschaften müssen 
dem Lehrer ein Vergnügen seyn, aber eben 
so sehr, und oft mehr noch, das Geschäft, die 
Jugend durch dieselben zu wecken und zu 
bilden. Ihre Wurzel hat die Liebe zu diesem 
Geschäft in der Liebe zur Menschheit über
haupt und insbesondere zu der Jugend als der 
Blüthe der Menschlichkeit«. Lærergerning er 
krævende, og Læreren maa give det gode 
Exempel paa Iver og Flid. Arbejdet medfø
rer Skuffelser og Nederlag, men »munter 
geht er stets an eine neue Arbeit, wenn er 
die vorige auch nicht zu seiner Zufriedenheit 
hat vollenden können«. Taalmodighed maa 

59



der til o: »wer über die von der Natur in die 
menschliche Seele gelegten Schrancken und 
Schwachheiten die Geduld verliert, ist von 
Grund aus zum Jugendlehrer verdorben«(!)

2) Læreren maa forstaa at gaa ind i et 
godt, loyalt Samarbejde med sine Kolleger. 
Dette Tema udvikles grundigt som det fore- 
gaaende, og der sluttes med følgende Passus, 
som Medlemmer af Nutidens Lærerkollegium 
vil nikke anerkendende til: »Möge insbeson
dere unsere Schule derjenigen Eintracht der 
Lehrer, durch welche sie bis jetzt, so lange 
ich wenigstens sie kenne, geleitet ist, sich 
stets erfreuen!«

3) Læreren maa paa en selvfølgelig Maade 
kunne holde Disciplin. Intet er mere afgøren
de for en Skole end »die genaue Erhaltung 
guter Zucht und regelmässiger Ordnung«. 
Det er yderst interessant at se, hvordan 
Brauneiser behandler dette vanskelige Punkt. 
Igen tyer han til sin lyse Tro paa Fornuften 
og staar atter her som fuldgod Repræsentant 
for Nyhumanismens Trossætninger. Han er 
imod Pryglestraf som Universalmiddel i Op
dragelsens Tjeneste. Det at bruge Kæp er 
»ein kurzer und bequemer Weg, zu dem eben 
nicht viel Verstand gehört, höchstens so viel 
als nöthig ist um dem Leibe keinen Schaden 
zuzufügen. Eine bessere, eine verständigere 
Erziehung verwirft körperliche Züchtigungen, 
und sie bedarf ihrer nicht, insofern Körper
schmerzen auch nur rohe, verwilderte Men
schen bändigt«. Derefter gives en Del almin
delige Regler for god Disciplin, der vidner 
om Iagttagelsesevne og Erfaring. Bedst frem
træder Brauneisers Erfaring i følgende Be
tragtning: »Das böse Beispiel bringt die mei
ste Gefahr in der Jugend, und in der Schule 
spucken die Nachtgeister bei hellem Tage.)  
Und die Gegenwart so vieler Zeugen verän
dert nicht selten die ganze Erscheinung. 
Nothwendig ist es alle Anmassung, alles un- 
ziehmende Auftreten schnell und fest nieder
zudrücken. Denn ist irgendwo promte Justiz 
nöthig, so ist es in der Schule.« Vi giver den 
gamle Rektor Ret og glemmer ikke hans løf

*

*) Vi skal senere se, hvori Spøgeriet bestaar (p. 69).

tede Pegefinger, naar han sluttelig fremhæ
ver: »Der Lehrer muss durchaus gerecht und 
unpartheiisch sein!« — Vist saa, han har 
faaet fat paa noget af det væsentlige i Begre
bet god Skoletugt!

Forholdet Lærere—Forældre behandles og
saa: Forældrenes Tillid til en Skoles Lærere 
maa vise sig i, at de overlader det til Lærerne 
at dømme om en Elevs Anlæg og Evner. Nu
tiden maa her huske paa, at hin Tids Skole 
havde et meget blandet Publikum at arbejde 
med, og man forstaar, at Brauneiser ugerne 
ser Indblanding fra Forældres Side i et Skøn 
over, hvorvidt en Elev er egnet til at studere 
eller ej. Det hele stod og faldt jo med, om en 
Elev kunde trænes op til tilstrækkelig Fær
dighed i Brug af Græsk og Latin.

Allersidst kommer Brauneiser ind paa en 
Drøftelse af, hvad der maa være Hovedgrund
laget for Forholdet mellem Lærer og Elev, 
den Basis, hvorpaa Skolen hviler. Det forlø
sende Ord, der samler det hele i sig, er Ordet 
Humanität i. e. »Achtung für Menschennatur 
in jeder Person und dieser Achtung entspre
chende Rede und That« (altsaa: Respekt for 
det menneskelige hos hver enkelt og en Op
træden, der i Ord og Handling er præget af 
denne Respekt). Humanität giver en Skole 
dens gode Tone. »Der gute Ton, der die See
len der Lernenden an die Schule wie an einen 
Acker der herrlichsten Saat und Erndte fes
selt, nährt und pflegt die Wurzel des Schönen 
und Guten, treibt das Gewächs in die heitere 
Luft, und vertilgt alles giftige Gewürm und 
alles schädliche Unkraut. Der gute Ton ver
bannt alle kindische Eitelkeit, alle Einfälle 
spielender Thorheit, alles lächerliche Gross- 
und Vornehmtum, alle Sucht, Ehre zu suchen 
in Dingen, die der Vernünftige verspottet. Der 
gute Ton kennt keine Ehre als die, welche die 
Wissenschaften gewähren, er bildet das feine 
Gefühl für Anstand und Schicklichkeit, er 
gibt dem Studierenden einen Werth, der mit 
allgemeiner Achtung belohnt wird, eine Wür
de, die in sich selbst ihre edelste Nahrung fin
det. Der gute Ton hält Lehrer und Schüler in 
freundlicher Eintracht, treibt und spornt bei
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de zu fröhlicher Thätigkeit in der Erfüllung 
ihrer Pflichten. Der gute Ton ist die beste 
Zierde der Schule, der schönste Segen der sie 
erquicken kann. Heil jeder Schule, in der die
ser Ton, der wahre Geist redlichen, ernsten 
Eifers und Fleisses wohnt!«

Man er lige ved at glemme Tid og Sted 
over denne pathetiske Passus (som jeg har 
ment det bedst at afskrive uden Afkortning)!

De mange følgende Programmer er langt 
fra saa interessante, dels er de Gentagelser af 
de her refererede Tanker, dels rent filologiske 
Opsatser; vil vi vide noget nyt og andet om 
Brauneiser, maa vi fordybe os i Lyna, det 
gamle Haderslev Ugeskrift, som fra 1797 til 
1848 var Kulturbærer for vore læsende Bys
børn. Lynas første Redaktør var den begave
de, særprægede Sagfører Knudsen, der bl. a. 
havde specialiseret sig i Studiet af Kant, saa 
han privatissime i Haderslev holdt Forelæs
ninger over hans Filosofi. Ved hans Død i 
1819 skriver Brauneiser en smuk Nekrolog 
og bliver saa selv sammen med Hospitalspræ
sten og Haderslevhistorikeren E. Lautrup 
Redaktør af det Knudsenske Oplysnings- og 
Dannelsesorgan; i 20 Aar redigerer nu de to 
højlærde Pierrer Lyna, væsentligt i Knudsens 
Aand omend ikke altid saa morsomt som den
ne. Brauneiser er i Perioder meget skrivende: 
foruden at skrive om religiøse og filosofiske 
Emner behandler han Spørgsmaal, der hører 
ind under Historie, Geografi, Fysik, Astrono
mi og Meteorologi; til Tider udtrykker han sig 
ogsaa i bunden Stil. I det hele og store vir
ker det meste ret svagt paa os, men det er dog 
ganske ejendommeligt at se ham drøfte Be
tydningen af at anvende Dampmaskinen som 
Drivkraft i Skibe. Her viser han virkeligt 
Fremsyn og gaar stærkt ind for, at der ligger 
vældige Muligheder paa dette Omraade, naar 
blöt man sørger for at bygge tilstrækkelig so
lide Skibe og tilstrækkelig sikre Kedelanlæg. 
Nogle faa Aar før skriver en Indsender L. i 
Lyna 1819, p. 325: »Das Licht der Vernunft 
darf nicht mehr den hellen Glanz verbreiten, 
der den freyen Geist so herrlich erleuchtet, 
sondern in Nebel gehüllt muss der Geist jetzt 

schwankend herumtappen — Consequent ist 
daher jeder Nebel, der auch das leibliche 
Auge verdunkelt; daher darf der arme Pilot 
auch nicht mehr die freundlichen Strahlen der 
Sonne erblicken, sondern vom schwarzen 
Dampfe umnebelt muss er durch die Welt se
geln. Ihm ist indess noch eine Möglichkeit 
geblieben, das Sonnenlicht zu erblicken, 
nehmlich durch das Springen des Dampfkes
sels eine geschwinde Reise in die Luft zu 
machen.« Naar man erindrer, at »Caledonia«, 
der gik i regelmæssig Fart fra København til 
Kiel, byggedes samme Aar, maa dette Indlæg 
vist betegnes som hyperreaktionært!

Vi kan ikke nægte os at nævne en anden 
Lynaartikel af Brauneiser (1822, p. 203). 
Han skriver der om indre og ydre Storhed og 
giver Udtryk for sit Syn paa Livet. Som to 
virkelig store Mænd nævner han Moses og 
Waschington (sic). For en Helt som Karl d. 
12. har han ikke meget tilovers: »Der eigen
sinnige Trotzkopf gibt sich wie Carl der 
zwölfte zuletzt dem allgemeinen Gelächter 
preis, und seine scheinbare Grösse, seine 
schimmernde Stärke löst sich in eine erbärm
liche Schwäche auf.«

Lynas Spalter afspejler udmærket hele 
Tidsaanden i dens Snæverhed og Smalsporet
hed. For Lokalhistorikeren er der naturligvis 
meget morsomt Stof, men ellers er Læsnin
gen ikke ulig en Vandring gennem øde Egne. 
Hvad specielt angaar Skolen, er der ikke 
stort at finde. Hvert Aar er der den obligate 
Indbydelse til Velyndere og Venner af Skolen 
til at overvære Aarsprøven og den derpaa føl
gende »Redeactus« paa Raadhuset, senere »in 
der Harmonie«, hvor der var Plads til et 
større Publikum. Denne sidste Højtidelighed 
trækker i Almindelighed bedre end den før
ste. Hvilken Borger eller Borgerinde vilde, 
om ikke med Stolthed, saa dog med Nysger
righed, overvære sin lærde Søns første offent
lige Optræden som latinsk Taler, selvom Em
net for Talen vel maatte forekomme ham lidt 
mærkeligt somme Tider (se p. 64, Fodnote 1). 
Vi sender en Tanke til Erasmi Montani Mo
der, hvem Taarerne staar udi Øjnene af Rø- 
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reise, naar hun med Hænderne andægtigt fol
dede over Forklædet hører sin lærde Søn tale 
Latin. En enkelt Gang optræder seks Prima- 
nere som Talere foruden Rektor selv. Det er 
i 1821, vist fordi der i 1820 af særlige Grun
de ingen »Redeactus« havde været (desværre 
for os, for ellers vilde den brave Koldingrek- 
tor nok have givet os en ikke kedelig Redegø
relse for dette Skuespil!). Da en Indsender i 
»Lyna« kort efter udtrykker Ønsket om at 
læse et Referat i Bladet af disse Taler, svarer 
Brauneiser, at dette ikke lader sig gøre »ohne 
die Leser zuletzt auf das äusserste zu ermü
den!« Vi tror det gerne. Det følgende Aar 
skal af 8 afgaaende Elever ligeledes 6 holdé 
Taler »damit nicht die allzugrosse Menge der 
Reden die Zuhörer ermüde«. Tauber har hørt 
meget om denne Forestilling og ironiserer 
over den, og ogsaa Knudsen antyder i en Ar
tikel i Lyna nogen Tvivl om Værdien af det 
hele Skuespil: »An letzter Mittewoche, da 
einige hoffnungsvolle Jünglinge der ersten 
Classe dem Publicum schöne Proben ihrer ge
lehrten Ausbildung in öffentlichen Vorträgen 
bescheiden vorlegten, sprach sich ihr vortreff
licher Lehrer (o: Brauneiser) in einer scharf 
gedachten und meisterhaft ausarbeitete Rede: 
über die Wahl der Lebensart unserer Kinder 
öffentlich aus. Wirklich reichte Er uns golde
ne Früchte in silbernen Schalen. — Möchte 
Er bey seinem nächsten Auftrit es uns er
klären: »warum das Blühen ohne Früchte zu 
tragen so sehr gemein ist, nicht bloss an un
sern Obstbäumen, sondern auch an unsern ge
lehrten Kindern?« Sie blühen vortrefflich und 
— tragen doch keine Früchte. Die Unter
suchung ist von äusserster Wichtigkeit« (Ly
na 1817, p. 103).

Forøvrigt er Knudsen allerede i 1814 inde 
paa Spørgsmaalet om Examen. Flan kritise
rer, at Forældre og Værger ikke i stort Tal 
møder op ved selve Prøven, der dog betyder 
meget mere end den paafølgende Dags »Rede
feierlichkeit«. Er det de trange Skolestuer, 
der holder Folk borte, hvorfor da ikke holde 
ogsaa selve Examen paa Raadhuset? Ved 
Examen, siger K., lærer vi baade Lærer og 

Elever at kende; ved Taleøvelserne kun Ele
verne og det endda eensidigt. Derefter gør K. 
Rede for sine Indtryk fra Prøverne i 1814, 
og de fortjener nok at nævnes her som Pen
dant til Taubers Oplevelser 6 Aar senere: »In 
der ersten lateinischen Classe wohnte ich mit 
dem grössten Vergnügen der Prüfung bey. 
Der Herr Rektor Brauneiser ist ein selten 
vortrefflicher Lehrer. Seine Schüler waren 
wirklich gut und geübt; wenn ich etwas ta
deln dürfte, so wäre es, dass in der Geschichte 
und bey der Prüfung in solchen Wissenschaf
ten, wo vorzüglich gefragt wird, alle Schüler 
auf einmahl antworteten. Ich fühlte mich da
durch wider Willen an gewisse andere Cate- 
chisationen unangenehm erinnert, wo alle auf 
einmahl die Antwort herzuplärren pflegen« 
(Lyna 1814, p. 116). Unægtelig er der Lig
hedspunkter mellem Knudsens og Taubers 
Observationer. Muligt er det, at Knudsen er 
mere overbærende, fordi han vel sammenlig
ner Brauneisers Undervisning med den, han 
selv havde faaet i Husum Skole, og som maa
ske har været ringere end den, der gaves i 
Fladerslev en Snes Aar senere.

I det hele og store maa det altsaa siges, at 
Taubers Kritik over Undervisningen ved Ha
derslev Skole er berettiget. At Rektor Braun
eiser fra Sternhagens Død 1819, indtil der ud
nævntes en ny Conrector i 1821, alene under
viste baade Prima og Secunda, gør ikke Sagen 
bedre og forklarer, at Paaskeexamen i 1820 
er faldet særlig uheldig ud. Ved at kritisere 
»Haderslebernes Oeconomie« undskylder Tau
ber da ogsaa til en vis Grad den stakkels 
Mand, der med sine svage legemlige Kræfter 
stod overfor den titaniske Opgave at skulle 
klare baade Rektors og Conrectors Arbejde.

Bortset fra det her omtalte indeholder Ly
na meget lidt om Skolen. Uden at nævne 
sine egne Elever tager Brauneiser et Par 
Gange kraftigt til Orde mod Tidens Synde- 
fuldhed, især Latinernes Drikkeri og Tobaks
rygning. I Ugeskriftet siges ikke noget om 
Burschenschaf tstilbøjeligheder, endsige Duel
ler, som Tauber nævner; men jeg har i Kon- 
servatoratsarkivet fundet en lang Skrivelse
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dateret 25. Februar 1822, med vidtløftige Be
sværinger over Elevernes Skavanker, og uden 
Tvivl har Rektoren maattet gribe til skarpe 
Forholdsregler (Bortvisning eller Trusler 
derom) for at komme Uvæsenet til Livs. Vi 
læser nemlig i Lyna 1822, p. 62: »Die Schu
le wird freilich auch künftig Maasregeln 
ergreifen, die wirksam sein werden, aber 
sucht die Strafbarkeit zu verhindern, denn 
das Strafen soll nur Nothwehr sein und nie
mals eine Freude.« I Arkivet ligger der og
saa nogle Skrivelser angaaende en Affære i 
1832, da Rektor vist i retfærdig Harme over 
en Primaners mange Fraværelser, der skyld
tes Værtshusbesøg, blev heftig over Vedkom
mendes Forsøg paa at undskylde sig med 
Sygdom og højst egenhændigt besørgede Ud
smidningen af samme. Elevens Fader besvæ
rede sig over Behandlingen og mente, at hans 
Søn ingenlunde havde et større Synderegister 
end Kammeraterne og sluttede sit Defensorat 
af Sønnen med at føre Krigen over i Fjen
dens Lejr, idet han henledte de højtærede 
Konservatorers Opmærksomhed paa, at Rek
tor Brauneiser var meget upræcis til at møde 
om Morgenen. At komme en halv Time eller 
tre Kvarter for sent var utilbørligt for en 
Skoleleder, der skulde foregaa Ungdommen 
med det gode Exempel!

Man forstaar, at Brauneiser blev desavoue
ret ved denne Lejlighed. Borgerskabet har til
syneladende ikke været saa let at forarge som 
Rektoren og synes at have beundret eller baa- 
ret over med de unge Latineres »Schneidig- 
keit«. Brauneisers egne Brist maa skyldes 
vaklende Helbred, kan i alle Tilfælde næppe 
skyldes Værtshusbesøg. Han var efter alt at 
dømme en meget ædruelig Mand, hvilket ikke 
kan siges om alle tidligere Lærerkræfter — om 
Conrector og Kantor Sauppe, der døde 1796, 
siger Lautrup udtrykkelig, at han »gegen das 
Ende seiner Tage die Spirituosa etwas zu 
sehr liebte«.

Det kan altsaa ikke nægtes, at Brauneiser 
havde Mangler. Det lader til, at han ligesom 
er gaaet i Staa, kørt træt efter at have virket 
med ikke ringe Energi og Livlighed i den 

første Halvdel af sit Rektorat. Ejendomme
ligt nok er denne Stagnation indtraadt ret 
hurtigt efter det i flere Henseender betyde
lige Skoleprogram i 1830. Det har vel ogsaa 
tidligere været saadan, at Brauneiser ikke 
ret har formaaet at forene Teori og Praksis. 
Baade Knudsens og Taubers Udtalelser tyder 
derpaa. Aabenbart har Arbejdet med mange 
Timer i mange Fag i meget uensartede Klas
ser slidt stærkt paa hans svage Kræfter. Han 
har ikke i Tide mødt den Paaskønnelse, han 
ventede, i Form af Befordring til Præstekald. 
For Datidens Rektorer var som tidligere 
nævnt et fredeligt Præsteembede den Havn, 
man styrede mod. Foruden at være økono
misk bedre*) var et Pastorat forbundet med 
større Anseelse end et Rektorat. En anden 
Aarsag til at søge Præstekald nævner Lau
trup for Magister Jessenins Corvinus’ Ved
kommende saa langt tilbage som i 1640: 
»Skolevæsenet anstod ham ikke meget; thi 
han var derved alt for bunden, hvorover han 
søgte og erholdt Pastoratet til Moltrup.« Om 
Brauneiser ved vi, at han søgte Præstekald 
gentagne Gange, men blev forbigaaet; han 
anfører selv i en Skrivelse til Konservatorer
ne fra 1838 for at anmode om en Anbefaling, 
da han agter at søge Præstekald i Hejis, at 
han er ved at føle sig for gammel og svagelig 
til Skolegerningen. Dette kan ikke have været 
et Plus for Ansøgeren, hvis denne Motivering 
er blevet kendt udenfor Konservatoratet. 
Naar han ikke opnaaede Præsteembede, var 
det vel, fordi hans personlige Egenskaber har 
givet Anledning til Betænkelighed; hans Un
dervisning var stagneret i Kedsommelighed, 
og enkelte Elever gik ligefrem ud af Skolen 
lige efter Secunda for at blive privat for
beredte**) til Universitetet af Pastor A. J. 
Boysen, der var Præst i Starup fra 1830— 
1850, og som tidligere havde været Adjunkt 
i Randers og Subrector i Slesvig. Skuffelser, 
Mismod og svigtende Helbred synes saaledes

*) Om sin Forgænger siger Brauneiser i Progr. 
1831, p. 15: ».... da der Rector Eckermann 
seiner geringen Einkünfte wegen, die Schule zu 
verlassen genöthigt war».

*♦) Meddelt af Dr. Achelis. 

63



at have kastet mørke Skygger ind over 
Brauneisers sidste Aar ved Skolen. De ny 
Tider kunde ikke bruge ham, den gamle svage 
Mand, og han hensad i relativ Ubemærkethed i 
en Lejlighed paa Torvet*)  fra sin Afskedigel
se i. Marts 1848 indtil 14. Marts 1855. For
gæves søger man efter en Nekrolog, men det 
er, som om hans Samtid næppe kendte ham. 
Fra dansk Side kan der ikke ventes nogen 
særlig Anerkendelse af ham; som loyal Un- 
dersaat under den danske Monark havde han 
siddet som tysk Rektor i en By, hvis Indbyg
gere for Størstedelens Vedkommende forstod 
for lidt Tysk til at have virkeligt Udbytte af 
en tysk Teaterforestilling (saaledes siger 
Brauneiser i Lyna 1822, p. 235); han er selv 

*) nu Klosteret 1, som den Gang ejedes af Køb
mand Nicolai Chr. Nielsen (iflg. Skattelignings- 
register 1854).

[Ms. pag.

1) P. Raben, in Horsens geboren, wird in la
teinischer Sprache die Vorzüge und den Werth 
der griechischen Sprache darstellen.

2) F. Hammann, aus Hadersleben, wird zei
gen, welche Pflichten uns die Liebe zum Vater
lande auflege.

3) C. Jansen, aus Wonsbeck, wird Blüthen und 
Hoffnungen vergleichend neben einander stellen.

4) A. Müller, aus Hadersleben, wird das Glück 
der Freundschaft schildern.

Naar hertil kommer, at Rektor Brauneiser ud
taler om sin Hensigt: »Mit einigen Worten über 
die Idee der fortschreitenden Menschheit werde 
ich den Beschluss machen«, faar man unægtelig 
det Indtryk, at Veltalenhedens Sluser i hine Ti
der stod vidt aabne. (Udg.)

177-179]

klar over, at Tilgangen til hans Skole i høj 
Grad hæmmedes af, at den laa i et Amt, hvor 
Dansk overalt var det herskende Sprog (Pro
gram 1828, p. 10). Hans Aandsfæller og Om
gangsvenner var for længst døde, og hans 
yngre tyske Samtidige brød sig næppe om 
ham, fordi han ikke ved nogen Aktivitet hav
de været med i den slesvigholstenske Bevæ
gelse. Plan havde faktisk overlevet sig selv. 
Hans Gravsted findes paa Klosterkirkegaar- 
den. Et Ord af Ovid kunde passende sættes 
som Gravskrift over ham: Ut desint vires, 
tamen est laudanda voluntas, som Udtryk for, 
at Kræfterne hos ham ikke helt stod Maal 
med den gode Vilje.

M. FAVRHOLDT.

PAASKE-EKSAMEN I HADERSLEV STADS
SKOLE I MARTS 1820

De mest forskjellige Domme om Skoleind
retningerne i Hertugdømmene havde længe 
vakt min Opmærksomhed og givet mig Lyst 
til at kjende dem mere end af et blot Hören
sagen, som Tydskerne sige. Paa Fladersleben, 
som ved sin Beliggenhed for mig var det 
nærmeste Meteor paa den slesvigske Skole
himmel [var mit Blik især rettet], saa meget 
mere, som jeg mærkede, at en vis Partieaand 
var herskende i Dommen om denne Skole, 
idet de Tydsksindede ligesaa meget ophøiede 
den, som de Dansksindede dadlede den.

Hine (de Tydsksindede), i Spidsen for 
hvilke stode Skolens Conservatorer (dem vi 
kalde Forstandere) pleiede at sige:

»Der gives ingen Skole, der kan sættes ved 
Siden af denne, i Henseende til Opmærksom
hed paa at udvikle Ungdommens Kraft, give 
den Smag paa Selvtænkning, udvikle Spiren 
til sand Veltalenhed hos den Unge til en Grad 
af Fuldkommenhed, som man af denne Alder 
hartad neppe kunde vente.«

Denne Roes gienlød især fra Forældres og 
Fruentimmers Læber, naar de kiekke Yng
linger havde ladet sig høre paa Salene paa 
Raadhuset1 2 3 4), som skeede engang aarligt efter

’) I Skolens første trykte Program (Marts 1828) er 
der ikke længere Tale om Raadhuset som Forum 
for denne Talerpræsentation; der staar nemlig 
»den [am 2Östen März] im Saale der Harmonie 
zu haltenden Redeübungen«, hvor P. Heinsen vil 
tage Afsked med Hadersiebener Gelehrtenschule 
i en Tale paa Tysk über die Ursachen des Men
schenhasses. Efter ham vil endnu to andre op
træde, E. Hogel, som paa Latin vil holde en Lov
tale over dette Sprog, og P. Raben, som paa Tysk 
vil fremstille Aarsagerne til den almindelige Del
tagelse i Grækernes Frihedskamp.

I Programmet for 1829 er der hele fire Talere 
paa Listen, nemlig:
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Paaske-Examen, før Afrejsen til Kiel, og de 
der i høit klingende Ord havde skildret Lan
des og Rigers Undergang, tordnet mod Ty
rannic eller smeltet Hierterne ved rørende 
Afskeeds-Elegier.

Modpartiet (de Dansksindede) mente der
imod, at alle disse Herligheder kun var Flit
terstads — at det Grundige overalt maatte 
staae tilbage for det Glimrende — at Talerne 
vare Tyvekoster, ikke engang originale fra 
Lærernes Haand — at den egentlige Skole
undervisning jammerligen forsømtes — at 
man af Oeconomie lod høistfornødne Lærer
pladser staae ubesatte — og at et Chor af 
70 Ynglinger umuligen grundigt kunde op
læres i alle Skolekundskaber igennem alle 
Grader alene ved 2 Læreres Hielp, hvoraf 
den Ene, med al sin Duelighed, formedelst 
svageligt Helbred ei var Byrderne voxen, og 
den Anden — med al sin Sundhed — var en 
erkjendt Pedant.

Min Ven Pastor Aagaards*) Indbydelse til
bød mig en bequem Ledighed til at overvære 
en Hoved- eller Aars-Examen, i Hadersleb 
Latin-Skole, der, efter hans Brev til mig, 
ganske var overensstemmende med en Rei
sendes Beqvemmelighed, idet den begyndtes, 
fortsattes og fuldendtes igjennem alle Klas
ser, i alle Sprog og Videnskaber, paa een 
Formiddag. Min Collega, Adjunct Lund var 
just hos mig, da jeg modtog Indbydelsen og 
han yttrede Lyst til at deeltage med mig i 
denne lærde Excursion.

Vi droge da om Eftermiddagen den 21. 
Martii 1820 til Aller og bleve der venskabe- 
ligen modtagne af den gode Præstemand. 
Leilighedsviis underrettet om mit Ønske at 
bivaane Examen i Hadersleb, havde han næ
sten viist sig alt for tjenstvillig, for at fore
komme, at denne Actus ei skulde slippe os 
unyttet af Hænderne. Han havde nemlig an
meldt vores Ankomst for Provst Strodt- 

mann2 3), og ved Estafette fra denne først for 2 
Dage siden erholdt Vished om, hvad Dag Exa
men skulde holdes, thi denne var, for at nyde 
Æren af Amtmandens (den første Conserva
tors) Nærværelse, opsat fra Dag til Dag i en 
heel Uge. Denne Omstændighed havde rent 
forspildt min Hensigt at komme og reise 
ganske incognito, thi da jeg indtraf i Ha
dersleb med Præstens Vogn, blev jeg næsten 
modtaget som en Kirkevisitator, der kom
manderer uindskrænket over Kiøkken og 
Kælder, hvor han kommer hen, og fik paa 
engang (sie) 3 Indbydelser til Middagsmaal- 
tider nemlig fra Amtsforvalter Lorent
zen, Borgemester Lindenhan og Amtsprovst 
Strodtmann.

2) J. L. Aagaard, Præst i Aller 1799—1824. Var 
gift med en Datter af Provst Joachim Cretsch- 
mer og saaledes Svoger til Provst A. H. Strodt- 
mann, hos hvem Tauber spiser til Middag under 
sit Besøg i Haderslev. (Udg.)

3) Adolph Heinrich Strodtmann, der havde været 
Skolens Rektor fra 1778 til 1785, efterfulgte sin 
Svigerfader, Provst Joachim Cretschmer som 
Provst i Haderslev fra 1797 til 1839. (Udg.)

4) Der har sikkert været mange Haderslevrektorer, 
for hvem Dansk var og blev et ukendt Sprog: 
Latin og Tysk var tilstrækkelig til Varetagelse 
af Embedspligterne. For Præsternes Vedkom
mende ligger Sagen helt anderledes. Lautrup, 
hvis »Chronik und Monographie der Stadt Ha
dersleben« er fra 1844, og som var Hospitals
præst fra 1808, siger meget rigtigt: »Die Stadt-
prediger müssen beide, sowohl der eine wie der 
andere, der deutschen und der dänischen Sprache 
gleich mächtig sein, wenn sie ihren Posten 
pflichtmässig ausfüllen sollen. Der Prediger in 
Hadersleben muss, gleichsam in einem Athem-
zuge, deutsch und dänisch promiscue sprechen 
und reden können. Kann er das nicht, so ist er 
nicht an seinem Platze.« Da A. H. Strodtmann 
i 1797 skulde bistaa sin Svigerfader, den gamle 
Provst Cretschmer i Haderslev, var han meget 
betænkelig, fordi han vidste, at han ikke kunde

Jeg valgte den sidstes stille Huus, som mest 
passende til Dagens Anliggender. Jeg fik et 
lidet Morgenbesøg gjort hos Rector Braun- 
eiser, der sagde mig, at min længe forud for
kyndte Nærværelse næsten havde sat Skræk i 
hans Disciple. Jeg sagde, at Ønsket at gjøre 
Bekjendtskab med ham og hans Skole havde 
jeg længe havt, og at Leiligheden dertil i Dag 
syntes mig den beqvemmeste — at Præster
nes Omstændelighed var Skyld i det Øvrige.

Brauneiser er en godmodig Mand paa 
nogle og Fyrgetive, af bleg Ansigtsfarve, 
som synes anlediget ved et svagt Bryst, ma
ger Complexion, sort Haar. Han taler med 
lige Færdighed tydsk og dansk4 * *).
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Da han blev ansat ved Skolen, var tilfældig
vis paa engang baade Rectoratet og Conrec- 
toratet vacant, og han tilligemed Sternhagen 
vare Ansøgere om begge, dog helst om det 
første. Brauneiser var Hovmester5) hos Amt
mand Ahlefeldts Børn, og denne udvirkede 
for ham, at han fik Constitution som Rector, 
medens Sternhagen blev constitueret som 
Conrector, og saa lovede Generalsuperinten
denten dem at anbefale deres Ansættelse til 
Confirmation af Kongen, naar de inden en 
vis Tid havde taget Consistorialexamen6), 
som de begge manglede. Ved denne indtraf 
den Anomalie, at Conrectoren fik første 
Charakter og Rectoren kun anden. Dog for

7) Smuk Nekrolog af Brauneiser i Lyna 1819, p. 409. 
(Udg.)

8) ergastulum betyder Tvangsarbejdshus, Straffe
anstalt for Slaver. (Udg.)

°) I Landsarkivet i Aabenraa findes under Ældre 
Sager 1791—1828 en Redegørelse, hvori Braun
eiser anfører sin samlede Indtægt for 1815 til 
559 Rd. 22 Sk., herunder baade visse og uvisse 
Indtægter. Det er ganske morsomt at se, at 
Rektoren opregner Ret til Græsning af en Ko 
paa Byens Mark og ved Juletid 8 Bouteiller 
Rødvin fra Raadhuskælderen som Del af sin 
Indkomst. I 1824 var Rektors Løn 612 Rd. fra 
Byen, og for at komme op paa den i kgl. Reso
lution af 12/8 1820 normerede Løn modtog han 
yderligere 588 Rd. fra Statskassen. Det har væ
ret et stort Fremskridt, og fra da af behøvede 
ingen Rektor mere (som Brauneiser havde gjort 
i en af sine Skrivelser til Konservatoratet) at 
paapege det upassende i, at en Rektorløn ikke 
var saa stor som den, man fik i et magert Præ
stekald. (Udg.)

tilstrækkelig godt Dansk. Han havde dog været 
Rektor i Haderslev i 7 Aar, men som Sønnen 
skriver i sin Biografi: »Er als geborener Hol
steiner war aber ein Idiot [ukyndig] in dieser 
Zunge und hatte sich als Rector nur soviel da
von angeeignet als zum Hausbedarf unumgäng
lich war« (p. 82). Noget bedre var det maaske 
med Brauneiser, der nok gennem Hustruen (Dat
ter af Borgmester Niels Sørensen, der var fra 
Jels) og Børnene har lært Dansk til »Hausbe
darf« og lidt mere, saa han f. Eks. paatog sig 
Danskundervisningen ved sin Skole; i en Skri
velse, jeg har fundet i Konservatoratsarkivet, 
fra 1838 gøres det gældende, at B. ikke talte 
godt nok Dansk til at kunne bestride Præste
embedet i et dansk Sogn. Tauber har aabenbart 
ladet sig narre af, at B. nogenlunde har kunnet 
klare en almindelig Konversation. (Udg.) .

5) Lautrup meddeler, at Brauneiser i 1799 var »Hof
meister bei dem Geheimrath Krogh auf Aastrup. 
At der har været fortsat Forbindelse mellem 
ham og Krogh fremgaar ganske pudsigt af 
flg. lille Annonce i Lyna, 12. Juli 1812: Bei Sr. 
Excellenz, dem Herrn Geh. Conferenzrath von 
Krogh in Aastrup sind Schweitzer Käse zu be
kommen. Die vorjährigen kosten das Pfund 8 
Sch., die diesjährigen 6 Sch. Man beliebe sich 
deshalb an Unterzeichneten zu wenden. C. A. 
Brauneiser. — Det maa have været en meget fin 
Ost — og Nutidslæseren forsøger at erindre sig 
Smagen af gammel Schweitzerost samtidig med, 
at han glæder sig over den provinsielle Idyl, An
noncen afspejler. (Udg.)

°) Haderslev Konsistorium bestod efter 1715 af 
Amtmanden, der var præses consistorii, Prov
sten og 2 Assessorer, nemlig de to Præster i 
Byen, Førstepræsten ved Mariekirken og Hospi
talspræsten. Konsistorium udøvede bl. a. den 
gejstlige Domsret og Kirketugten; prøvede, ind
satte og havde Tilsyn med Kirkens Embedsmænd 
og med Skolens Lærere. Naar Tauber taler om 
Konsistorialexamen maa det være en Prøve for 
Konsistorium, de to tidligere Konkurrenter til 
Rektorværdigheden maatte underkaste sig. Prø
ven kan vel minde lidt om den »Bispeexamen« 
unge Candd. theol, i vore Dage maa igennem, 
før de opnaar deres første Embede. (Udg.) 

blev det ved trufne Arrangement formedelst 
Amtmandens Protection.

Sternhagen bortrykkedes snart efter af en 
Brystsvaghed7), og hans Tab beklagedes saa 
meget mere af Hadersleberne, som Mangel 
paa Fonds til anstændigen at lønne en ny 
Conrector og Omsorg for at tilskaane(?) 
Brauneiser en større Andel i Discipelpengene, 
havde foranlediget dem til at bevirke, at Con- 
rectoratet nu paa andet Aar stod ledigt. 
Brauneiser besørgede imidlertid baade Rec
tors og Conrectors partes, som han selv sagde 
var nødvendigt for ham med Hensyn paa hans 
Indtægter, om det end ei, som han tilstod, 
var til Fordeel for Skolen.

Skolehuset er en gammel grundmuret Byg
ning paa Kirkegaarden, som har megen Lig
hed med de ergastula8 *), vi benyttede i vor 
Ungdom. Localet er tilstrækkeligt rummeligt 
i sig selv, men bliver snævert nok, da om
trent 50 Stykker pakkes sammen i een Stue 
under een Lærer.

Lærernes Løn har hidtil været knap (især 
efter holsteensk Maalestok), Rectoratet paa 
6 å 700 Specier0) og fri Bolig; men Lærerløn
nen vil nu ved alle Hertugdømmenes 8 Sko
ler blive betydeligen forbedret, og dette har 
de den ædle Generalsuperintendent Adler at 
takke for. Thi paa hans virksomme Anbefa
ling har Hs. Maiestæt Kongen til Deeling 
blandt Hertugdømmenes 8 Skoler bevilget en 
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aarlig Understøttelse af Statskassen af 
14,000 Rd. si. holst. Courant, som er circa 
12,000 Specier. Isandhed en Kongelig Gav
mildhed, som maaskee er exempelløs i hele 
Europa, især efter en saa trykkende Krigs
periode.

Dog — vi vende tilbage til Dagens Anlig
gender. Jeg havde alt i nogle Minutter spase- 
ret op og ned i Skolestuen med Provsten og 
Rectoren og passiv deeltaget i Genstanden 
for disses Samtale, der gik paa en Misfor
nøjelses Ytring, at Amtmand Johansen, der 
var den første af Skolens Conservatorer, og 
for hvis Skyld Examen nu i flere Dage var 
opsat, for faae Øieblikke siden ved sin Secre
tair havde ladet Rectoren melde, at han ikke 
kunde have den Ære at møde — da denne 
Samtale ved Ankomsten af flere Honoratio
res afbrødes, og Tingen lod til at ville tage 
sin Begyndelse. Jeg bænkede mig i Nærheden 
af den nederste Discipelrad, og een af de til
stedeværende Conservatorer var saa artig [at 
overlade mig] den originale Beretning fra 
Lærerne om de i Aarets Løb gjennemgaaede 
Pensa, en Beretning, som jeg ved Slutningen 
skal tilføie disse Blade som Bilag (see pag. 
70).

Under Examen var ikke Spørgsmaal om 
enkelte Disciples Prøvelse, meget mindre om 
Charactergivning for disse, tvertimod var det 
Enhver tilladt at svare, som først kunde fin
de paa Noget, som kunde give Stof til Sam
talens Fortsættelse, og den hele Overhøring 
havde nogen Lighed med det, der i visse Kir
ker finder Sted ved Bispevisitatser, hvor 
Børnene svare i Munden paa hinanden, eller 
den mest høirøstede tager Luven fra de An
dre10).

10) Smign. Indledning p. 62. (Udg.)

De to øverste Klasser af Skolen (omtrent 
50 Disciple) eller, som de her kaldes Prima
nerne og Secundanerne, vare stuvede tæt paa 
hinanden paa 3 Rader Bænke.

Rector Brauneiser var Examinator, og 
Begyndelsen gjordes med at prøve Primaner
ne i

a) Hebraisk. Der var opgivet at være læst 

i Skoleaaret fra 1819 til 20 af Genesis fra det 
28. til 40. Capitel samt de 10 første Psalmer. 
Provsten opgav den 5te Psalme, men Recto
ren sagde: »Lassen (sic) uns ab ovo anfan
gen!«11) og tog den iste Ps., som hin stiltien
de samtykkede i. Versionen var paa Latin.

b) Græsk. Det opgivne Aarspensum var: 
4de Sang af Homers Iliade, 12 Blade af 
Gesners Chrestomathie og en Bog af Xeno
phons Memorabilia. Tarvelig Anretning at 
byde en Professor linguæ Græcæ ved det 
Kiel’ske Universitet!

Dog Tarveligheden havde ei betydet saa 
meget, naar den var bleven benyttet til Med
delelse af grundig Kundskab i den grammati
kalske Analyse, Bemærkninger over det græ
ske Sprogs Egenheder, Forskjellen imellem 
homerisk og xenophontisk Udtryksmaade 
etc. etc. Men til alt dette mærkede man intet. 
Det lod tværtimod, som om der slet ingen 
Grammatik var lært.

Denne suppleredes derimod af en Slags ho
merisk Æsthetik; thi [paa] Examinators 
Spørgsmaal, hvilke de fornemste Helte i Ili
aden vare, fik hver Heros en Visk af de 
kjekke Primanere, hvorved dog den horatsiske 
Forestilling om Paris f. Ex. syntes mere at væ
re tagen til Rettesnor end den Skattering, den
ne Charakter har hos Homer selv, ligesom 
Hectors Charakter vel meget sattes i Skygge, 
formodentligen for des bedre at kunne hæve 
Achilles’s. Derpaa bleve de første 40 Vers 
oversatte paa Tydsk, og — saa nichts weiter, 
alt ifølge Princippet: ab ovo incipiendum 
esse. Provsten forlangte nu prosaisk Græsk 
og opgav lib. 2, cap. 6, i Xenophon, men Rec
toren roste det andet Capitel om Venskab, og 
inden mere kunde diskuteres om denne Sag, 
var Begyndelsen giort med Oversættelsen. 
Denne Omstændighed gav mig megen Mis
tanke om forudgjort Aftale imellem Lærere 
og Disciple, og denne stadfæstedes endnu 
mere, da jeg listede mig hen til Secundaner
ne, som sadde paa en Sidebænk, som for at 
see, hvormed de beskæftigede sig, og tog en 

“) ab ovo (sc. incipiendum esse): der bør begyndes 
fra første Begyndelse. (Udg.)
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Bog fra Een hist og her. Hvorved det da be
fandtes, at de alle ivrigen studerede paa Fa
belen i Ovidii Metamorphoses om Pyjamus 
og Thisbe, som netop var den, hvori der si
den blev examineret.

c) i Latin toges Begyndelsen af Talen pro 
lege Manilla. Indledningen blev ret godt 
fremsat efter Schmieder, som det syntes, hvil
ken Udgave og de fleste Elever havde.

d) Historie. Noget af de romerske Keise
res Historie. Drengene svarede i Munden paa 
hinanden.

Rhetorik. Noget omTroper og Figurer12).

12) Trope og Figur betegner i Retorik henholdsvis 
»Vending« og »Billede«. (Udg.)

13) Convict (convictorium), Freitisch, gratis Bespis
ning af fattige værdigt trængende Studenter ved 
visse tyske Universiteter. Convictet svarer til 
den Bespisning paa Helligaandsklosteret, der i 
København paabegyndtes under Frederik den 
Anden, og som blev Forløberen for det nuv. 
Kommunitetsstipendium. Klosterdaler er iflg. 
Ordb. o. d. danske Sprog en Sietdaler (4 Mark), 
som ugentlig af Kommunitetet ydedes til fattige 
Studenter i Stedet for Bespisningen paa »Klo
steret«. Brauneiser er i alle Tilfælde senere 
(Skoleprogr. 1834) blevet klar over, at Ordningen 
ved Kbhvns. Universitet var bedre, idet alle Stu
derende (ikke blot som i Kiel Convictoristerne) 
skal aflægge en Modenhedsprøve. Ang. den om
talte Forchhammer (Joh. Heinrich fra Tyrstrup) 
er at meddele: i det latinske Testimonium, hans 
Rektor medgav ham til Kieleruniversitetet, over
vurderes han ikke; der staar: Perlectis autem 
multis veterum libris eo pervenit .... ut satis 
bene intelligat. Latine etiam scribendi artis 
minime imperitus est, dvs.: forstaar temmelig 
godt at læse, ingenlunde ukyndig i skriftlig 
(Zeugnisse der Abiturienten 1808—47 i Lands
arkivet i Aabenraa). Ved sit Ægteskab med So
phia Cathrina Sørensen, Datter af Borgmester 
N. Sørensen i Haderslev, blev samme Forch
hammer senere Svoger til sin gi. Rektor. (Udg.)

14) »Bey Prüfung der zweyten Classe bedaurte ich 
nichts mehr als die Kürze der Prüfungszei't 
selbst. Ich hätte gerne Stunden zugehört«, siger 
Knudsen i Lyna 1814. Man maa huske, at han 
stod i et meget venskabeligt Forhold til Latin
skolen. Den moderne Læser anstiller undren
de Sammenligninger mellem vore nuværende 
Aarsprøver og Secundanernes lille nemme Prøve 
den Gang.

Knudsen har altsaa i 1814 hørt paa Conrector 
Sternhagen og giver ham et meget pænt Skuds- 
maal ved at sige om Secunda: »Diese Classe 
war mir ganz das, was sie seyn solle, sowohl in 
Ansehung ihres äusserst gründlichen Lehrers als 
der geübten Schüler.« (Udg.)

16) Angaaende Tertia og dens Klasselærer udtaler 
Knudsen: »Die dritte Classe ist begreiflicher 
Weise sehr gemischt; allein ihr gelehrter Vor
steher bewies eine Lehrklugheit und Gewandheit, 
die selten und achtungswerth ist.« (Udg.)

16) I Achelis, Aus der Gesch. des Johanneums, p. 6 
nævnes Manden ved sit rette Navn: Georg 
Theodor Steger. Achelis siger dog intet om, at 
han var Dr. Philosophiæ. (Udg.)

Klassen havde noget over 20 Disciple, 
hvoraf tvende efter Examen skulde reise til 
Kiel, men disse vare saa langt fra at være de 
duligste, at Rektoren privat sagde mig, at 
den Ene, en Søn af Pastor Forchhammer, 
som efter Faderens paastaaende Forlangende 
dimitteredes, var en stor Stymper.

Og — da der i Kiel ingen Immatricula- 
tions-Examen holdes, naar man ikke søger 
om Convictet13) (omtrent = vor Klosterda
ler) resikeres (sie) Intet ved Sligt. Forresten 
interesserer det Lærerne at have mange Di
sciple, da Klassepengene derved forøges, som 

for Primanerne ere 24 Rdl. Secundanerne 20 
og Tertianerne 16 Rdl. rede Sølv.

Denne Examen havde varet omtrent halv- 
tredie Time, og man maatte skynde sig, naar 
Resten endnu skulde gøres færdig paa sam
me Formiddag.

Med Secundanerne holdtes derfor en kort 
Prøve fra 12 til i14). Læsningen i denne 
Klasse var, efter Conrector Sternhagens Død 
besørget af Brauneiser. Comoedie-Examenen 
var her endnu tydeligere. Jeg sad ved Bord
enden og bemærkede, at Drengene havde ka
stet Stederne op i Ovidii Metamorphoses, før 
Læreren endnu havde opgivet dem.

I Geographien examineredes blot noget af 
den mathematiske om Længde og Bredde, 
som syntes udenad lært.

Endeligen kom Raden til Tertianerne. [De] 
prøvedes af Dr. Philosophiæ Steege, en Hol
stener, der, efter 8 Aars Forløb, endnu ei har 
lært at tale Dansk.

Adjunct Lund fortalte mig, at han, medens 
vi Andre vare beskæftigede i den øverste 
Klasse, havde aflagt et Besøg incognito til 
disse Smaakarle og der havde været Vidne til 
en morsom Strid imellem Hr. Steege og hans 
Disciple i Anledning af de maadelige Testi
monia15), som nogle af disse havde faaet. 
Duxen havde holdt en lille Tale, der omtrent 
lød saaledes: »Hr. Doctor!16) Die Zeugnisse 
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den [sic!] können wir nicht brauchen. Sie 
müssen uns absolut andere geben.« Da Hr. 
St. negtede dette, var det nær kommet til et 
formeligt Oprør, indtil han endelig fandt det 
raadeligst at capitulere.

Prøven var og Spilfægterie. Det opgivne 
Stykke af Gedikes latinske Læsebog blev 
oversat rask, men med Analysen gik det helt 
maadeligt.

I Historie skal en af Tilhørerne have be
mærket, at Børnene havde Spørgsmaal og 
Svar skrevne paa Sedler, som de holdt under 
Bordet.

Dog —- nok herom.

Resultatet af denne Visitationsreise var 
da:

i) Underviisningen i Hertugdømmenes 
lærde Skoler er og vil blive høist skjødesløs, 
saa længe ved Universitetet i Kiel ingen Im- 
matriculations-Examen holdes (det sikreste 
Baand paa Skolestudierne), men enhver, der 
har Testimonium og giver Gebyhrer, kan bli
ve Student, om han saa var Ladefoged, Ryg
ter [sie] osv.

2) Quantiteten af det Læste er for liden og 
Kvaliteten forkeert.

3) Dansk høres og læres ikke i disse Sko
ler   ), uagtet dette meget vilde bidrage til at 
knytte Broderbaandet imellem to forenede 
Provindser og udtrykkeligen strider mod den 
gjeldende Skoleforordning i Hertugdøm- 
mene.

171819

4) Skolefondene ere for ubetydelige til at 
lønne dulige Lærere. Her staar Conrector- 

17) Det er først efter Paaske 1828, at der gives alle 
Klasser i Haderslev Latinskole Danskundervis
ning. I 1828—29 undervistes der i Prima een 
Time om Ugen i Dansk af Collaborator, hvis 
øvrige Fag var Latin, Matematik, Historie, Reg
ning og Skrivning. I Secunda var der ligeledes 
een ugentlig Dansktime, men med Øvelser i 
skriftlig Dansk. I Tertia to ugentlige Timer 
med Oversættelser fra Tysk til Dansk. I Quarta 
gaves tre ugentlige Dansktimer. Allevegne be
sørgedes Undervisningen i Dansk af Collabora
tor. Senere overtager Rektor Brauneiser selv 
Danskundervisningen i Prima og Secunda. Fra 
1838 reduceredes ovennævnte Timeplan for 
Danskundervisningen til een ugentlig Dansktime

18) Ansøgere. (Udg.)
19) Man sammenligner hermed et lille Hjertesuk, 

som Kantor og Conrector Saupe udstøder iste 
Oktober 1792 i »Nachricht über meine zeithe- 
rigen Schüler« i følgende Ord: »Ueber Unsitt
lichkeit kann ich itzt nicht klagen. Sollte ich 
ja mich über etwas beschweren; so wäre es bey 
Verschiedenen Mangel an häuslichem Fleisse, der 
doch wohl beym Studiren höchst nöthig ist.« 
(Udg.)

20) Bortset fra, hvad der nævnes i Indledningen 
S. 62, har jeg desværre intet kunnet finde herom 
noget Steds. Jeg betvivler, at Taubers Henvis
ning til Lyna er rigtig. Sachwalter Marquard
maa være den Marquardsen, der i 1816 nedsatte 
sig som Advokat i Haderslev og som boede i 
Madame Petersens Hus »bey der Brücke in Alt
hadersleben«. (Udg.) 
Generalsuperintendenten. (Udg.)i hver Klasse. (Udg.) 21)

[198-202]

atet i halvanden Aar ledigt, tildeels af Man
gel paa Sollicitantere^).

5) Undervisningsplanen har Mangler, især 
i Udøvelsen. Det Glimrende (Rethorik, poe
tisk Taleholden) drives for meget. Det Grun
dige (især de gamle Sprog) forlidet.

6) Over Sædelighed og god Skoletugt hol
des ikke nok10). Deraf Næsviished, Lapserie, 
gammeltydske Dragter og dermed følgende 
Burschenmanerer, som have gaaet saa vidt, 
at Dueller endog har funden Sted blandt 
Disciple i Hadersleb Skole. Brauneiser har 
kräftigen bekæmpet disse Onder, og har end
og i Ugebladet Lyna, som udkommer i Ha
dersleb, ivret mod adskillige Ungdomsforfø
rere (som Sachwalter Marquard har taget sig 
af), men har intet kunnet udrette, da Conser- 
vatorer og Forældre synes at ynde dette Væ
sen ).20

7) Denne Afhængighed af Personer i sam
me Bye er og høist skadelig for Lærernes 
Autoritet, uden at tale om det Øientjenerie, 
som samme foranlediger. Den ædle og kloge 
Generalsuperintendent gjør Alt muligt for at 
virke til Befordring af grundig Skoleunder
visning, men Skylden ligger foruden Oven
anførte især hos disse Byautoriteter, som 
han ) skulde stole paa. —21

Jeg slutter disse Bemærkninger over det 
slesvigske Skolevæsen med at tilføje 2de Bi
lag,

det første, en Afskrift af Lærernes Beret
ning om Aarsarbeidet i Hadersleb Skole,
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det andet, en almindelig Udsigt om det 
lærde Skolevæsens Forfatning i begge Her
tugdømmer, som jeg af Mangel paa egen til
strækkelig Kundskab derom har laant af en 
gammel Skolemands Beretning derom, nem
lig Conrector Jepsens Tractat über gelehrten 
Schulen [im] Herzogthum Holstein, som 
findes indrykket i Seebodes critische Biblio
thek 1821, hvoraf jeg til Sammenligning ud
drager Stedet pag. 716—722.

BILAG I.
A. Ueber sicht derjenigen Lectionen, welche 
von Ostern 1819 bis Ostern 1820, theils in 
der isten, theils in der 2ten Classe absolwiert 

sind.
Da die 2te Classe sich am bequemsten mit 

der ersten verbinden liess, und sich dieses 
einer anderen Einrichtung besonders deshalb 
vorzog, damit die Schüler desto mehr in der 
Schule beschäftigt wären, so liess ich die 2te 
Classe an einigen Gegenständen des Unter
richtes der isten Theil nehmen, wo das aber 
nicht thunlich oder zweckmässig war, hatte 
jede ihre Gegenstände für sich. So viel in 
meinen Kräften stand, suchte ich die Bedürf
nisse beider Classen zu befriedigen, wobei es 
aber unvermeidlich war, dass in einigen Stük- 
ken nicht ganz das geschehen konnte, was 
ein Lehrer in der Classe allein thun kan.
A. In der ersten Classe haben wir folgendes 
absolwiert:

1) Im Hebräischen. Wir lesen in der Ge
nesis vom 28sten bis zum 4osten Kapi
tel, und die 10 ersten Psalmen, mit bestän
diger Uebung der Analysis, wobei die Schüler 
zugleich auf das Eigenthümliche im Bau die
ser Sprache, und auf das Unterscheidende 
von den andern aufmerksam gemacht wurden.

2) Im Griechischen.
a) Homers Iliade, das 4te Buch.
b) Gesners Chrestomathie. Die beiden Ab

schnitte aus der Cyropädie.
c) Xenophons Denckwürdigkeiten des So

krates. Vom 2ten Kapitel des 2ten Buches 
bis zum 5ten Kapitel des 3ten Buches.

3) Im Lateinischen.

a) Horatz.
aa) die Oden. Das 2te Buch und das 3te 

bis zur iqten Ode.
bb) die Briefe. Den übrigen Theil des isten 

Buches, das 2te Buch und die ars poetica.
b) Virgil. Von der Aeneide die 3 ersten 

Bücher und einen Theil des 4ten.
c) Cicero. Die Rede pro lege Manilla, und 

von der ersten Rede in Catilinam die beiden 
ersten Kapitel.

d) Livius. Das 3te Buch bis Kap. 51.
e) Uebungen im Lateinschreiben, wöchent

lich eine Stunde nach Koch und Döring, wo
zu bisweilen eine lateinische Ausarbeitung 
kam.

4) Religion und Moral, nach Niemeyer, die 
Abschnitte von den Wirkungen Gottes, der 
Weltregierung und Vorsehung, von des Men
schen Natur, Bestimmung und moralische 
Beschaffenheit.

5) Geschichte, nach Dresch, von den Kolo
nien der Griechen, bis in das Mittelalter hin
ein.

6) Geographie.
a) Die neuere. Allgemeine Uebersicht den 

Geographie, Eintheilung der Länder nach 
Naturgrenzen, und die Flussgebiete, be on
ders in Europa.

b) Die ältere. Den übrigen Theil von Grie
chenland, Kleinasien, Syrien, Aegypten und 
den grössten Theil von Italien.

7) Mathematik. Die Geometrie vom An
fänge bis zu den Aufgaben, namentlich von 
Halbierung eines Winkels.

8) Rethorik. Von den Eigenschaften des 
Styls, und der Ausschmückung desselben 
durch Tropen und Figuren.

9) Stylübungen. Wöchentlich, wie gewöhn
lich, ein Aufsatz, deutsch, zuweilen lateinisch.

10) Uebungen des Gedächtnisses und De- 
clamierens.

B. In der 2ten Classe wurden folgende Ge
genstände geendigt:

1) Im Griechischen.
a) In Stroths Chrestomathie, die Fabeln 

des Aesop.
[202—208]
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b) In Jacobs Elementarbuch, im isten 
Theil von S. 33 bis zu Ende des isten Cur- 
sus.

2) Im Lateinischen.
a) Im Cäsar, vom 4osten Kapitel des 

isten Buches, bis zum 24ten des 2ten.
b) In Gedeckes Chrestomathie, von S. 27 

bis S. 51.
c) In Ovids Verwandlungen. Im 5ten Bu

che von V. 223 bis V. 486.
d) Uebungen im Uebersetzen aus dem 

Deutschen ins Lateinische, Werners Anlei
tung, wöchentlich.

3) Religion und Moral. Hierin liess ich 
diese Classe an dem Unterrichte der isten 
Theil nehmen, weil sich dieses ohne grosse 
Unbequemlichkeit thun liess, und der Man
gel an Zeit es anders zu machen verbot.

4) Geschichte. Ausserdem, dass die Schüler 
an der Geschichte für die iste Classe Theil 
nahmen, hatten sie doch für sich ihr eigenes 
Lehrbuch, nehmlich das von Galletti, nach 
welchem ich mit ihnen den 8ten Zeitraum 
und einen Theil des gten durchging.

5) Geographie. Auch hierin konnten sie an 
dem Unterrichte der isten Classe Theil neh
men. Für sie allein aber erklärte ich aus der 
Einleitung von Gaspari’s Lehrbuch die Ab
schnitte von Länge und Breite, den Zonen, 
Klimaten, den verschiedenen Sphären und 
Hemisphären.

6) Mathematik. Diese hatten sie völlig mit 
der isten Classe gemeinschaftlich.

7) Naturgeschichte, nach Lippolds Lehr
buche, von den Käfern.

8) Naturlehre. Der Abschnitt vom Drucke 
der Luft, wobei verschiedenen [sic] Kunst
stücken [sic] und Werkzeuge erklärt wurden.

9) Deutsche Sprache, nach Heinsius’ Lehr
buch, das Kapitel vom Zeitworte.

10) Stylübungen. Es ward gewöhnlich wö
chentlich ein Aufsatz über leichte Themata 
gemacht.

11) Uebungen des Gedächtnisses und des 
Declamierens wurden wöchentlich durch aus
wendig gelernte Gedichte angestellt.

C. A. Brauneiser.

B.
In der 3ten Classe wurde von Ostern 1819 

bis jetzt durchgenommen:
1) Im Lateinischen:
A) in Bröders kleine Grammat. von den 

Uebungsstücken
mit den Geübtem: Kap. 2 des ersten Buchs 

von den Schwimmvögeln bis zu Ende und 
das dritte Kap. desselben Buchs von Anfang 
bis zu No. 25,

mit den Anfängern: des zweiten Buchs er
stes Kap. von No. 11 bis zu Ende, das zwei
te Kap. bis No. 6, das erste Kapitel des drit
ten Buchs und das erste Kapitel des vierten.

B) in Burchardts Beispielen zu syntakti
schen Uebungen

mit den Geübtem: Kap. 17—19 und von 
vorn wieder Kap. 3 und Kap. 4 grössten- 
theils —

mit den Anfängern: Kap. 1 und 2.
2) Splittegarbs deutsche Sprachlehre von 

Anfang bis zur achten Unterhaltung.
3) Gaspari’s erster Kurs der Erdbeschrei

bung von Anfang bis zu Grossbrittannien.
4) Bredow’s merkwürd. Begebenheit, der 

allgem. Weltgesch. von § 33 bis zu Ende.
5) die vaterländische Geschichte von der 

Calmarische Union bis auf unsere Zeiten — 
nach Munthe.

6) in der Geometrie die Abschnitte von 
Körpern und deren Ausmessung — nach 
Hunkes Lehrbuch für Bürgerschulen.

7) in der Naturlehre von dem Abschnitte: 
Wärme, Licht und Feuer an bis zu Ende — 
nach demselben Lehrbuche.

8) in der Naturgeschichte — das Pflanzen
reich und Mineralreich nach Hunkes zweitem 
Leitfaden.

9) für den moralisch-religiösen Unterricht 
Schillmeyers Katechismus der sittlichen Ver
nunft von § 70 bis zu Ende — die für die 
kirchlichen Katechisationen aufgegebenen 
Abschnitte aus dem Landeskatechismus und 
biblischen Texte, — und Welands Einleitung 
in die Bibel — in diesem Jahre besonders die 
Einleitung in die Bücher des A. T. (Alten 
Testaments).

[208-213]
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Ausserdem wurden wöchentlich Lese-, Ge- 
dächtniss- und Declamierübungen angestellt 
und Anleitung zur deutschen Rechtschreibung 
und zum guten deutschen Ausdrucke ge
geben.

BILAG II.

Udsigt over det lærde Skolevæsens For
fatning i Hertugdømmerne. Af Conrector 
Jepsen.

Uddraget af Critisches Bibliothek für das 
Schulwesen, pag. 716 til 722, ßter Jahr
gang.

Siden 20 Aar Skolemand og Lastdrager i 
den gamle Slendrian, anser jeg mig ikke med 
Urette, tror jeg, for beføiet til at afgive min 
Dom over den nye Forbedring ved Skolean
stalterne i mit Fædreneland samt over Læ
rernes forbedrede Stilling. At jeg taler Sand
hed, derfor indestaar jeg.

Medens den Sal. Generalsuperintendent 
Gallisen endnu levede, havde Hs. Magni
ficence, den nuværende Generalsuperinten
dent Hr. Dr. og Professor Adler, Over- 
consistorialraad og Slotspræst paa Gottorp, 
Storkors af Dannebrog, allerede begyndt at 
ordne Skolevæsenet i sit Generalsuperinten- 
dentskab Hertugdømmet Schleswig og navn
lig ved Forslag til Hs. Majestæt Kongen ind
skrænket Antallet af de lærde Skoler, hvoraf 
der næsten gaves saa mange, som der var 
Stæder og Smaabyer, til disse fire: Schles
wig, Husum, Flensborg og Hadersleben.

Alle de øvrige bleve Borgerskoler med 
Rectorer i Spidsen, som det blev gjort til 
Pligt at have erholdt deres videnskabelige 
Dannelse paa Universiteter. I Holsten for
blev endnu alt ved det gamle, indtil Adler 
efter Callisens Død ogsaa blev Generalsuper
intendent over dette Hertugdømme for at 
sætte Kirke- og Skolevæsenet i en bedre 
Stand. Alle de Forandringer, som angaae de 
enkelte Skoler, henhøre under det Schleswig- 
holstenske Skolevæsens specielle Historie.

Dog maa jeg taknemmeligen erindre (be
mærke) i Anledning af denne Mands Overop
syn (Bestyrelse), at vi Lærere ved Glück- 

[213-219]

stadts Lærde Skole snart kom til at skylde 
hans Virksomhed en saadan Forbedring i 
vore Kaar ved Forøgelse i Løn, som det var 
ham muligt at udvirke. Fra Callisens Død af, 
hvem Lærernes Salighed laa mere paa Hier- 
tet end deres borgerlige Existents, varede 
det endnu indtil i August 1814, før den al
mindelige Skoleanordning kunde udstædes, 
hvori Kongens Villie tydelig udtaltes angaa- 
ende Tingenes fremtidige Tilstand, og som 
tilmed lovformelig stadfæstede de for Her
tugdømmet Schleswig foreløbigen trufne 
Foranstaltninger. Foruden Gymnasiet i Alto
na, bleve Skolerne i Glückstadt, Plön, Mel
dorf og Kiel nævnede som offentlige lærde 
Skoler, ved hvilke Hs. Kgl. Majestæt forbe
holdt sig at udnævne Lærerne og at lønne 
dem. Efter en haard Prøvelse med den [.. .] 
smalle Kost, der ved Hertugdømmets Besæt
telse af Fjender og den sørgelige Forvirring 
i Pengevæsenet end mere forringedes, syntes 
nu Lykkens Sol oprunden for os. Dog varede 
det indtil Julii 1820, inden Hs. Majestæt saae 
sig sat istand til at kunne anvise de ansatte 
Lærere den (be)lovede bedre Løn. Fra den 
Tid af bestemtes for hver Skole et Lærerper
sonale af 4re Lærde, af hvilke Rectoren aar- 
ligen nyder 1200, Conrectoren 900, Subrec- 
toren 800, Collaboratoren 700 Rbdlr. foruden 
Classepengene, hvis Forøgelse eller For
mindskelse naturligvis retter sig efter Sko
lens Frequents og i Almindelighed er fastsat 
for den iste Classe til 24, for den 2den til 
20, for den 3die til 16 og for den 4de til 
12 Rbdlr.

Sikkerlig har Staten det billigste Krav paa 
vor Erkjendtlighed for den anselige For
bedring i vor oeconomiske Forfatning, og vor 
Regjerings Gavmildhed og Humanitet er os 
Borgen for, at Skolemandens statsborgerlige 
Forhold ville blive ærefuldere bestemte end 
hidtil22). Erfaring er den bedste Læremester. 
22) I de sidste Aar har Regjeringen hædret flere for

tjente Skolemænd med Udmærkelser. Den i 
Meldorf afdøde Rektor Jäger erholdt ved sin Af
gang fra Skolen, da han var gammel og udlevet, 
Dannebrogsordenens Ridderkors. Forrige Aar 
blev den hidtilværende Rektor ved Domskolen 
[Cathedral- er overstreget] i Schleswig Dr. Es-
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Skolevæsenets Historie leverer en igjennem 
flere end eet Aarhundrede stadfæstet Erfa
ring, at Geistlighedens hidtilværende Opsigt 
med Skolerne og sammes Lærere ikke har 
ydet, hvad man ventede sig af samme. Kir
ker og Skoler ere hinanden sideordnede, ikke 
underordnede Anstalter. Saalænge den sidst
nævnte sneverhjertede Anskuelse af Tingene 
fandt Sted, blev der Intet gjort for Skolerne 
— Alt blev derimod gjort for at betynge 
samme med Hoverie-(Arbeide) og brænde
mærke sammes Lærere med Ligegyldighedens 
og Ubetydelighedens Præg. Vi Lærere staae 
i Parallel med Præsterne, have samme For
dringer som disse paa offentlig Agtelse og 
burde billigen ogsaa glæde os ved en lige An
deel i Opsynet (Bestyrelsen). Men skal 
Geistligheden være Medlemmer i Skoleraa- 
det, da bør ogsaa vi med Rette gives Sæde i 
samme, da vi dog efter vort Embedes Med
før, bedre end Jurister og Præster, maae 
kjende Skolens Tarv, i det mindste lige saa 
godt som disse kunne raadslaa og vaage over 
dens (Skolens) Rettigheder.

Jeg bestræber mig for i dette Øieblik, 
skjøndt ikke uden megen Selvovervindelse, 
saa dog med Overlæg og Forsæt at forglem
me alt det Ubehagelige, som mit 2ove-aarige 
Skoleliv tilbagekalder i min Erindring.

Men ingen Sagkyndig kan og vil give mig 
Uret, naar jeg paastaaer, at det er vanskeligt, 
ofte næsten umuligt, at forhindre de skade
lige Følger af et Collegiums eensidigen fat
tede Planer, naar derimod Sagkyndiges og 
Velunderrettede Mænds Nærværelse vilde 
have standset og forsinket det uoverlagte 
Skridt, før det blev gjort. Mangen Skole
mand, som læser dette, vil med Veemod 
skue tilbage i Fortiden og mindes Indgrebene 
i og Tilsidesættelsen af hans personlige In-

march udnævnt til Professor, da han nyelig hav
de højtideligholdt sit halvhundredaarige Em
bedsjubilæum og hartad stod i Begreb med at 
nedlægge Embedet. Og nyelig ere Professorerne 
ved Gymnasiet i Altona, Hr. Director Struve og 
Rector Claussen, benaadede med Rang Nr. 8 i 
Rangforordningens 5te Classe, saa at samme ere 
lige ansatte med professores extraordinarii ved 
Universiteterne i Kjøbenhavn og Kiel. 

teresse, hvilket vilde have været forebygget, 
naar Embedsbrødre af ham havde havt Sæde 
i Retten ved hans Værneting. I Under- og 
Overconsistorierne have Geistlige Sæde som 
Dommere over deres Embedsbrødre: ere vi, 
siden det samme ikke kan finde Sted i Skole- 
collegierne, aandelig Umyndige eller for 
langt nede i Rangforordningen? Sandt nok, 
en Conrector ved en Lærd Skole er kun et 
lille Lys [»en stakkels Stymper« er overstre
get] , men dog spørger jeg i denne Qualitet 
offentligen, og udraaber det over Tydsklands 
Sletter: Hvad have vi Skolelærere da syndet, 
siden vi ansees uværdige til al udvortes Ære 
og Agtelse? Jeg skulde troe, at det allerede i 
oeconomisk Henseende maatte være os sær
deles magtpaaliggende i Publicums Omdøm
me at hæve den Anstalt, ved hvilken vi ere 
ansatte, over andre lignende eller at sætte den 
samme ved Siden [af saadanne] og her, hvor 
det kommer an paa det besjælende Princip 
ved Anstalten — jeg har beraabt mig paa Hi
storien: Verdenshistorien er Verdens Dom
stol.

Hiin Lærernes og Skolernes snæverhjer- 
tede Underordnelse under Geistligheden og 
Kirken udtalte sig hidtil ogsaa altfor tyde- 
ligen i de Skolebesøg, hvortil blot Geistlig
heden var authoriseret, og ved de Kirkebe
søg og Katechisationer23) osv., hvortil Sko
lelærerne vare forpligtede. Statens offentlige 
Lovgivning foreskriver ingen Embedsmand, 
ingen Statsborger hvor ofte han skal bivaane 
Gudstjenesten, hvor flittig han skal indfinde 

23) Fra Kirkekatechisationerne, som vi Lærere for
modentlig blive fritagne for, have herværende 
Stads Præster, af Medlidenhed med den kjære 
Ungdom udvirket sig Fritagelse formedelst Vin
terens bitterlige Kulde. Vi Lærere komme saa
ledes tillige med Børnene i Tilfælde af, at vi i 
Fremtiden blive forpligtede til Katechisation, lige 
saa varmt til samme, som Præsterne slippe let 
derfra. Thi ifølge Reglen begynde disse Kirke- 
katechisationer ikke førend, ja vel endogsaa 
først efter Pindsedag, og da fritage Skole
ferierne og Reiserne paa Trinitatissøndagene 
Præsterne endnu fremdeles for samme, og da 
gjør man sædvanlig Regning paa Lærerne, nam 
fratrum gratia rara est! (et godt Forhold mellem 
Brødre er sjældent!). Udg. maa indrømme, at 
han er i Tvivl om, hvordan denne Note skal för
staas.
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sig ved Katechisationerne, hvortit han skal 
communicere. Og dog synes det næsten som 
om Zeloten21) Harms i Kiel har Ret, naar 
han skildrer os som urene Kar, der ofte 
maa skures og renses fra Hedenskabets 
Bundfald. Vore Skoler ere offentlige Anstal
ter, i hvilke enhver Statsborgers Besøg, 
naar han vil oplyse sig om Undervisningens 
Aand og Sands for Videnskabelighed ogi 
Fliid o. s. v., ikke foraarsager større For
styrrelse (Adspredelse) end Gejstlighedens. 
Nei, tværtimod kan den Sidstes Nærværelse, 
saalænge han [sie] fremtræder som privili- 
geret Spion, langt snarere gjøre Lærere og 
Disciple blye og smedde Sjæl og Tale i de 
piinligste Lænker, jo høiere [sie] og sørge
ligere Erfaringen taler for, at Sammes Ud
sagn ingen Modsigelse, intet Forsvar tilste-

24) Zelot: som viser blind ufornuftig Iver for ved
tagne Troslærdomme. Claus Harms blev ved 
sin stærke, trosvarme Forkyndelse Rationalis
mens Banemand i Hertugdømmerne omtr. sam
tidig med, at Grundtvig blev det i Kongeriget. 
Det er ejendommeligt at se Grundtvigs Dimis
prædiken oversat til Tysk og averteret til Salg 
»in der hiesigen Buchdruckerey« for 2% Sk. i 
Lyna 1812, p. 319. (Udg.) 

der. Og Vee den Skole, som behøver et frem
med Organ for at vække Fliden, indgyde 
Kjærlighed til Videnskaberne og opmuntre til 
Dyd og gode Sæder. Heller ikke kan ved et 
saadant fremmed Organ sand Sjælefrelse 
(sandt Sjælevel) og Guds Rige mere frem
mes end ved Lærernes Undervisning til 
Gudsfrygt og Fromhed, som yder Stof til 
Udøvelse i Disciplens private Liv. Derved 
kan vel bevirkes en mekanisk Udøvelse af 
religiøse Ceremonier, men aldrig sand Reli
giøsitet grundfæstes.

Med Rette tør vi Skolelærere vel derfor 
ønske og haabe, at den Friehed og Uafhæn
gighed, enhver selvstændig Statsborger ny
der, ogsaa vil blive os tilstaaet. Thi med dig 
Balthasar Schupp er jeg af mit ganske Hier
te enig: »Saa længe den Indbildning varer 
(næres), at Skolevæsenet nødvendigen maa 
være forbundet med den geistlige Stand: saa
længe er det ikke at tænke paa at finde gode 
Skoler i Tydskland.«

Chrph. Heinr. Jepsen.

Glückstadt, d. 26de Febr. 1821.

[224—227]



DIMISSIONSTALE 1943
Kære Studenter og Realister!

I har nu faaet overrakt det Dokument, der 
beviser, at I har taget Studenter- eller Real
eksamen, og jeg vil da allerførst ønske jer 
allesammen til Lykke med, at I har naaet det 
Resultat, I har stræbt efter, og som giver jer 
visse Rettigheder, som I skal drage Nytte af, 
naar I nu forlader Haderslev Katedralskole.

Der er en egen Stemning over saadan en 
Stund, hvor en Flok Unge forlader den gamle 
Skole. Det kan ikke være anderledes, for der 
er noget vist vemodigt ved saaledes at skulle 
sige Farvel til jer; det er lidt mærkeligt at 
tænke paa, at vi nu ikke mere skal se jer hver 
Dag derovre paa Skolen og nyde godt af 
jeres unge Iver og Energi, for selv om vi vel 
nok — forhaabentlig da — ses af og til, saa 
er det dog kun for et mere flygtigt Øjeblik, I 
gæster os. Selv er I naturligvis fyldt med 
Glæde over det opnaaede Resultat, og heldig
vis kan vi i Aar sige, at I gennemgaaende 
har klaret jer smukt. I føler jer saa frie og let
tede. I glæder jer til at begynde en Tilværelse 
uden Skolens snærende Baand, og det er kun 
saa naturligt og godt. Men jeg skulde dog 
tage meget fejl, om der ikke midt i al denne 
Glæde lister sig Tanker ind af en anden Art. 
I kan sikkert i dette Øjeblik ikke undgaa at 
tænke tilbage paa de mange Aar, I har til

bragt i Skolen. Mangt og meget har I oplevet. 
Undertiden har det maaske været mindre 
rart, men jeg er vis paa, at Erindringen om 
saadanne mindre behagelige Oplevelser for
svinder som en Dis i det Fjerne og overstraa- 
les helt af de mange lyse Minder, Skoletiden 
har bragt jer.

Først og fremmest er der den Omstændig
hed, at I nu skal skilles fra de Kammerater, 
som I har været sammen med i en længerfe 
eller kortere Aarrække. Lad det nu ikke blive 
saaledes, at »ude af Øje er ude af Sind«. Der
til har Kammeratskabslivet betydet for meget 
for jer, og det skal det blive ved med. Jeg talte 
for nogen Tid siden med nogle tidligere Ele
ver her fra Skolen, og hvor var det velgøren
de at høre, paa hvilken smuk Maade de om
talte Kammeratskabet fra Skoletiden. De 
kunde slet ikke tænke sig at tabe hverandre 
af Syne; de havde bestemt, at de jævnligt 
skulde ses, og den Vandrebog, der cirkulere
de mellem dem, skulde altid blive ved med at 
eksistere, saaledes at de til Stadighed kunde 
vide, hvorledes det gik de gamle Kammerater, 
Jeg vil oprigtig haabe, at dette maa lykkes 
for dem, og jeg vil ønske for jer, der sidder 
her i Dag, at I ogsaa stadig maa holde For
bindelsen vedlige indenfor jeres Aargang. I 
gaar nu ud i Livet, og Livet vil med Aarene 

75



føre jer ad vidt forskellige Veje; I vil møde 
Mennesker, som I vil stifte Venskab med, 
men det Kammeratskab, I har haft i Skolen, 
er nu noget for sig, det Fællesskab, som er 
blevet til, medens man var ganske ung, det 
faar en Styrke, som vanskeligt opnaas i en 
modnere Alder. I har med særlig Inderlighed 
været fælles om saa meget, som kan faa Be
tydning senere hen, og derfor maa det Fæl
lesskab ikke smuldre hen. Kammeratskabet 
er et af de store Goder, I tager med fra Sko
len.

Men det er ikke alene Kammeratskabet, I 
ser tilbage paa i Dag. For de flestes Vedkom
mende gælder det, at I nu skal forlade Hjem
mets trygge Værn og skal til at staa paa egne 
Ben. De fleste af jer har sikkert Gang paa 
Gang tænkt paa alt det gode, jeres Far og 
Mor giver jer ved at lade jer faa en god Ud
dannelse, og I ved, at det, at Hjemmet ofrer 
saa meget, giver jer Forpligtelser. I har faaet 
en solid Start og skal nu paa forskellig Maa- 
de søge at dygtiggøre jer videre. Ja, det kan 
vel ikke være anderledes i Dag, end at Tan
kerne ikke alene strejfer tilbage til Aarene, 
der er gaaet, men at de ogsaa beskæftiger sig 
med den Fremtid, der ligger foran jer. Nogle 
af jer fortsætter ved Universiteterne og de 
andre højere Læreanstalter. I gaar ind til en 
Række indholdsrige Aar, hvor I vil gennem- 
gaa en rig Udvikling — baade fagligt og 
menneskeligt. Det er altid et Privilegium at 
kunne faa en saadan Uddannelse, noget, som 
I i disse Aar maa skønne dobbelt paa, naar I 
tænker paa alle de unge Mennesker rundt om
kring i Verden, som har maattet afbryde de
res Studier for at tjene deres Land med Vaa- 
ben i Haand. Det er et Privilegium, at I kan 
faa Lov til at beskæftige jer med de Ting, 
der har jeres særlige Interesse, og selv om I 
skal koncentrere jer om et bestemt Fag, saa 
haaber jeg, at I ikke maa blive ensidige, at 
jeres Interessesfære ikke maa være for snæ
ver, men at I maa have Øjet aabent for alt 
godt og smukt.

Men hvad enten I skal studere, eller I skal 
uddanne jer paa anden Maade, hvad enten I 
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skal være Aandens eller Haandens Arbejdere, 
saa ved I, at Livet nu engang ikke er en 
Dans paa Roser. Hvad Vej I end vælger at 
gaa, vil I altid møde baade Medgang og Mod
gang. I vil altid faa en Kamp at bestaa, før
end I naar jeres Maal. Det nytter ikke at 
fortie det, men der er heller ingen Grund til 
at gøre det. I vil komme til at gøre jeres Er
faringer, og jeg vil ønske for jer, at det maa 
blive gode Erfaringer, som maa styrke igen
nem Livet. Skulde der komme mere ubehage
lige Erfaringer, skulde I komme til at lide 
Nederlag, saa tab ikke Humøret for det; er 
et Slag tabt, er der altid Tid til at vinde et 
nyt. Menneskene har nu engang ikke godt af 
lutter Medgang, og Modgangen gør ogsaa 
Gavn derved, at den hærder. Der er saa ofte 
noget, der truer, noget, der skal værges. Al
tid maa man være paa sin Post og være aar- 
vaagen, saaledes at man kan værge sig imod 
det, der kommer og som vil kue. Hele Til
værelsen er en Kamp med Sejr eller Neder
lag; det gælder ikke alene Mennesket, men 
det gælder alt levende. Man kan godt sige, at 
et Menneskeliv uden Kamp nærmest er en 
Abnormitet, men jeg kan ogsaa citere en af 
de unge Foredragsholdere, der i et Møde i 
»Vidar« udtalte: »Livet vilde miste sin Vær
di, hvis vi ikke havde noget at kæmpe for«.

Selvfølgelig foretrækker vi allesammen 
Medgang, og heldigvis faar de allerfleste af 
os det i rigeligt Maal; det er nu engang det 
behageligste, men Modgang kan ofte være til 
stor Nytte. I har hørt Grækernes Beretning 
om, hvorledes Zeus i sin ene Haand holder 
Lykke og i den anden Modgang, at han altid 
lader Menneskene smage begge Dele, og at 
det er til Menneskets Fordærv, hvis de ikke 
gør det. Nogle betragter Vanskeligheder, de 
møder, som Bagateller, som noget man sag
tens kan overvinde; det kan naturligvis have 
sine Fordele, men det fører ofte med sig, at 
de undervurderer Vanskelighederne og derfor 
lider Skuffelser. Er man derimod med det 
samme klar over, at det nu slet ikke er saa lige 
at løbe til, ja, saa anstrenger man sig saa me
get mere, og saa bliver Resultatet efter al



Sandsynlighed, at det gaar meget lettere, end 
man egentlig ventede.

Men Glæden over at have fuldført en Op
gave bliver ogsaa dobbelt stor, naar man har 
opnaaet det gode Resultat ved eget Arbejde. 
Søren Kierkegaard siger et Sted: »Der er 
mange Mennesker, der er kommet til et Livs
resultat ligesom en Skoledreng; de snyder 
deres Lærer ved at skrive Facit ud af Regne
bogen uden selv at have regnet Stykket.« 
Disse Skoledrenge snyder imidlertid ikke de
res Lærer, men sig selv. Den Maade at løse 
Opgaven paa, faar ingen Betydning for dem 
selv og for deres Dygtiggørelse. Vanskelig
hederne er nu engang ikke til, for at vi skal 
omgaa dem, men for at vi skal igennem dem. 
Det kræver Arbejde, men Arbejdet staalsæt- 
ter og viser os, at Udholdenheden i Reglen 
altid fører til et Resultat. Naar et Menneske 
koncentrerer alle sine Evner for at naa et be
stemt Maal, skal han nok naa det, naar han 
arbejder vedholdende og uden at vige til Si
den.

Jeg vil ønske for jer allesammen, at I maa 
opleve Glæden ved det Arbejde, I udfører, 
for netop derigennem naar man et meget be
tydeligt Stykke af Vejen frem mod den san
de Lykke. Glæden ved et godt udført Arbejde 
kan præge et Menneske, saaledes som Anker 
Larsen skildrer det i sin Bog »Martha og 
Marie«. Livsglæden lyser altid ud af Martha, 
og da Præsten en Dag siger til hende: »Du 
ser altid saa glad og lykkelig ud«, saa svarer 
Martha uden Betænkning: »Det kan man jo 
ikke undgaa at være, naar man har sit Hel
bred og altid gør, hvad man skal.«

Foreløbig skal I gøre det Arbejde, I selv 
har valgt, og som man altsaa maa gaa ud fra, 
at I har Lyst til. Det er et uvurderligt Gode, at 
kunne gennemgaa en Uddannelse, som man 
ikke alene har Lyst til, men som man ogsaa 
har Evner og Kræfter til at kunne gennem
føre. Men I maa huske paa, at med dette 
Gode, med denne rige Gave, følger ogsaa 
Ansvar og Forpligtelser baade over for jer 
selv og jeres Familie, men først og fremmest 
overfor det store Fællesskab, der hedder 

Danmark. Igennem Aarene havde der fundet 
en Udvikling Sted, som ikke tog videre Sig
te paa dette Fællesskab, ja, man kan næsten 
sige, at der var en vis Splittelse indenfor 
Samfundet. Der var saa meget, der virkede i 
den Retning; Kampen for Tilværelsen blev 
stadig haardere, Specialiseringen blev mere 
og mere udpræget, og dette — i Forbindelse 
med Tidens hæsblæsende Tempo — førte til, 
at den enkelte i ganske overvejende Grad 
kom til at tænke paa sig selv. Egenkærlighe
den og Interessen for ens eget lille Selv vok
sede, og Samfundet var ved at blive opløst i 
en Række Enere, uden at der ofredes megen 
Tanke paa Fællesskabet.

Men heldigvis er der sket en Forandring i 
denne Henseende. Atter har vi set, at Mod
gangstider ogsaa har deres Værdi og kan 
være til Nytte paa saa mange Maader. Det 
viste Sønderjyderne først; de lange Udlæn
dighedens Aar rokkede ikke ved deres Dansk
hed; roligt og fast stod den danske Befolk
ning hernede sammen under de lange og 
trange Aar. Nu har den voksende Nationali
tetsfølelse fremkaldt en Samling i hele Fol
ket; den har hos de allerfleste skærpet Be
vidstheden om, at vi hører sammen, og at vi 
alle er delagtige i det store Fællesskab. 
Selvfølgelig er de Forskelligheder, der er, og 
som nødvendigvis maa være i de forskellige 
Befolkningsgrupper, stadig til Stede, men op 
over dette rager nu Fællesskabets Krav. Nu 
er det ikke Modsætningerne, der er det væJ 
sentlige; nu interesserer vi os ikke saa me
get for det, der skiller, som for det, der for
ener os.

Det er blevet sagt — og med Rette — at 
Menneskene ftønder hinanden paa en langt 
stærkere og inderligere Maade i Sorg end i 
Glæde. Naar Sorgen kommer, fejes Smaa- 
tingene til Side paa en anden Maade, end 
naar Medgangens Dage er inde. Den natio
nale Vækkelse, som Krigen har fremkaldt, 
har givet os Bevidstheden om den Styrke, 
det større Sammenhold giver. Det er saa na
turligt, at den nationale Følelse vokser og 
udvikler sig, naar Krigen raser. Der skal jo 
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desværre ofte den Slags haarde Midler til, 
for at vi faar Øjnene op for de Værdier, vi 
besidder. Og det er ganske naturligt, at vi sø
ger Udløsning for vore Følelser, naar vi mø
des for i Fællesskab at prise vort Fædreland 
i Tale og Sang og opleve en Stemning, der 
kan løfte os op over Dagliglivet og berige os. 
Men bliver det hele blot en Oplevelse, som 
ikke berører vort Viljesliv, har det ikke haft 
den Betydning, det skulde have haft. At tæn
ke paa en god Handling er ikke tilstrække
ligt; det gælder om at omsætte Tanken i Ger
ning. Det afgørende er ikke Ord og Følelser 
alene, men dette, at Følelsen giver sig Ud
slag i Handling. — Ord kan have deres store 
Værdi, men Ord kan ogsaa være farlige, Ord 
kan dysse i Søvn, men de kan ogsaa vække 
den enkelte til at se, hvilken Opgave han har, 
og opflamme ham til at ofre sine Kræfter 
paa at løse denne Opgave, til at udøve en 
Gerning.

Jeg berørte før, hvilken Glæde man kan 
have ved et veludført Arbejde, og jeg un
derstreger, at alt Arbejde — det være sig 
stort eller lille — bringer Glæde, naar det 
udføres godt. Derfor vil jeg oprigtigt ønske 
for jer, at I maa opleve den Lykke, der er 
ved, at man ser, at det Arbejde, man gør, 
bærer Frugt. Men jeg ønsker ogsaa, at I 
maa indse, hvor stor Brug jeres Land har 
for jer. Vi lever i en Tid, hvor alle Kræfter, 
der kan være med til at opbygge, maa sættes 
ind mod det, der virker nedbrydende. I maa 
blive klar over, at der har ogsaa I en Op
gave at udføre. Den Tid kommer, da det er 
jer, der skal være med til at føre Danmark 
ind i en lykkelig Tilværelse, og da gælder det 
om, at I har følt jeres Kald og har gjort 
jeres til, at det kan lykkes. Det er den en
keltes Flid og Dygtighed, som er afgørende 
for hele Folkets Styrke og Selvstændighed. 
Et gammelt Ord siger, at Kundskab er Magt; 
Kundskab er en Værdi, man ikke kan tage 
fra jer, og som aabner for de mangfoldige 
Muligheder. Kundskaber giver ikke alene 
Overbevisninger og Tillid, men giver ogsaa 
Muligheder for at tage velovervejede Beslut

ninger, hvorimod Mangel paa Viden skaber 
Ubeslutsomhed og Forvirring. Derfor skal 
jeres Maal være at dygtiggøre jer, saaledes, 
at I — naar Tiden er inde — er parat til Ar
bejdet. Ikke til Ord, men til Gerning. En 
dygtig, arbejdsom Ungdom er vort Fædre
lands største Rigdomskilde. Det er Krav, 
der stilles til os, men dette er kun godt — 
ikke mindst, naar Baggrunden for Kravene 
er Nødvendigheden for at eksistere.

Danmark har før været haardt ramt af 
Skæbnen, men hver Gang, det har været Til
fældet, har der altid været Mænd paa den 
rette Plads, Mænd, som ikke svigtede, men 
som brugte de Evner, de havde, og derved 
førte Landet videre fremad. Og som det 
er gaaet før, saaledes vil det ogsaa gaa nu. 
Ogsaa denne Gang vil Danmark rejse sig 
efter den haarde Tid, det er inde i, men denne 
Gang er det jer, der skal være med i Arbej
det. Vi haaber, og vi tror paa, at den mørke 
Tid snart vil være endt. Derfor gælder det 
om at gøre sin Indsats, ikke at sløse Tiden 
hen, men af al Kraft anstrenge sig paa at 
bruge sine Evner.

----Saa er den Tid altsaa forbi, da I var 
Elever i Haderslev Katedralskole. Vi, der 
har kendt jer, og som er kommet til at holde 
af jer, slipper jer ikke af Syne, selv om vi 
ikke mere skal ses dagligt. Vi følger med In
teresse jeres videre Færd fremover og haa
ber inderligt, at I maa komme paa den rette 
Hylde, som man siger. Men det er nu ikke 
saa svært, som nogle maaske tror. Der er 
selvfølgelig Mennesker, der kun passer paa 
en ganske bestemt Plads i Tilværelsen, men 
de allerfleste har mange Muligheder og er i 
Besiddelse af stor Tilpasningsevne, og kun 
de allerfærreste Stillinger kræver en enkelt, 
ganske bestemt Evne. Det er med Fortrøst
ning, at vi siger Farvel til jer. I har været 
Elever, som vi har kunnet glæde os over. Det 
siger sig selv, at saa store Hold rummer 
mange forskellige Evner og Karakterer, men 
I har — og dette gælder baade Studenterne 
og Realisterne — været i Besiddelse af man
ge af de Egenskaber, en Skole sætter Pris 
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paa. Der har været Liv over jeres Skolegang; 
T har ikke været ensidige, men har haft man
ge Interesser. Karakteristisk for jer, der nu 
er Studenter, er det, at jeres Forening, »Vi
dar«, aldrig har haft en saa righoldig og af
vekslende Sæson som den i Aar. Der har 
været et fortræffeligt Kammeratskab, og I 
har ikke været bange for at paatage jer store 
Opgaver og har formaaet at gennemføre dem. 
I har været et fornøjeligt Hold at have at 
gøre med, og et Hold, som paa den smukke
ste Maade kan staa som Eksempel for Skolens 
Elever. Det siger jeg jer i Dag Tak for. I 
har paa mange Maader vist, at I har følt jer 
knyttet til jeres gamle Skole, og jeg vil haa
be, at den Interesse, I derved har lagt for 
Dagen, ikke maa svinde, naar I nu forla
der os.

Foran jer ligger nu en forhaabentlig lys og 
lykkelig Fremtid. I har vist Evne, og I har 
vist Vilje; ikke mindst dette sidste er af Be-
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tydning, for Evner uden Vilje er ikke meget 
værd. Og naar jeg nu tager Afsked med jer 
— Studenter og Realister — naar jeg brin
ger jer Skolens Farvel, da skal det være med 
Ønsket om, at I maa udnytte de Aar, der 
staar foran jer paa den rette Maade. Jeg vil 
ønske, at I maa have den store Lykke at 
kunne mærke, hvorledes den spirende Kraft, 
der er i jer, er i stadig og hurtig Vækst, at 
I maa opleve Glæden ved jeres Gerning, og 
at det, som I paatager jer, maa lykkes. Gid 
I aldrig maa nøjes med at være Tilskuere, 
men at I ved sundt og ærligt Arbejde maa 
være med til at værne om de kulturelle Vær
dier, som det danske Folk ejer, og derigen
nem være med til at føre Danmark ind i 
lysere Tider.

Gud give jer sin Velsignelse med paa 
Vejen fremover, saaledes at jeres Liv maa 
faa det rette Indhold — til Lykke for jer selv 
og til Gavn for jeres Fædreland.

N. H. JACOBSEN.

STUDENTERTALE VED AFSLUTNINGEN DEN 22. JUNI 1943

LIaglig har vor Gang været paa denne 
Skole, og daglig er vi gaaet gennem Skolens 
store Dør, der bærer Ordene: Patriæ et lite
ris, det Motto, der er sat for Skolens Virke. 
Skolens Arbejde var paa en Gang for Fædre
landet og Videnskaberne. Disse to Ord var 
opstillet som Ledestjerner for Undervisnin
gen paa vor Skole, og den har fulgt dem. Vi 
har altid mærket, at det var en dansk Skole, 
og at det var en dansk Grænselandsskole. Vi 
har, som Rektor Egeberg Jensen udtrykte det, 
aldrig lært Had til det Fremmede, kun Kær
lighed til vort eget. Vi har stiftet Bekendt
skab med meget stort og skønt; de virkelige 
Værdier er stillet op for os; og gennem Lit
teratur og Videnskab har Skolen ledt os til 
en bedre Forstaaelse af den Verden, der om
giver os.

Et andet stort Maal for Skolen har været 
at opdrage os til Mennesker, der respekterer 
Arbejdet. Alt dette har Lærerne gennem de

res daglige og alt andet end opmuntrende 
Slid stilet henimod. Vi har ikke altid paa
skønnet det, men sikkert er det, at vi har 
faaet en Ballast, som vi nu tager med ud i 
Livet. — Derfor vil vi Dimittender bringe 
Skolen en Tak, en Tak for den Tid, vi har 
gaaet her. Vi har faaet Lov til at blive voks
ne og uddanne os i Fred, fri for alle de Byr
der og Sorger, som overalt i den krigshær
gede Verden paalægges Ungdommen. Maalet 
har været at staalsætte vor Vilje til trofast og 
redelig at virke for vort Land, saa det kan 
faa en lysere Fremtid. Til dette er Kundskab 
og Karakterstyrke nødvendig, og begge Dele 
vil Skolen give os.

Det Hold, der nu forlader Skolen, adskil
ler sig fra andre ved, at det har oplevet en 
Fornyelse af Skolen. Vi har som 1. Mellem’er 
oplevet gamle Rektor Mortensen, og mange 
af de gamle Lærere, der nu er borte, har vi 
haft. De nye Lærere kom til, men Aanden 
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var den samme; stærkest ser vi det i vor 
Rektor. Svært var det at sige Farvel til 
Egeberg Jensen, som paa en sjælden Maade 
forstod os Elever. Kun med Glæde kan vi se 
Skolen i sikre Flænder. De, Rektor Jacobsen, 
har i de to Aar, De har været her, vist, at 
De stod paa Linie med Deres Forgængere.

Vi Elever siger Dem Tak, Tak for alt, hvad 
vi har faaet her. Og dette er kun et fattigt 
Udtryk for den Taknemlighed og det Vemod, 
som, parret med Glæde over Huen, fylder os 
i dette Øjeblik.

Mange Tak!

SVEND MADSEN.



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.

Vi har i Løbet af Aaret afholdt vore sæd
vanlige Møder. Torsdag den 31. December 
1942 skriver »Dannevirke« om Julemødet:

Haderslev-Samfundet afholdt i Aftes sin 
traditionelle Julesammenkomst, denne Gang 
paa »Harmonien«. Der var fuldt Hus i de 
nye Restaurationslokaler og god kammeratlig 
Stemning hele Aftenen. Efter »Julen har 
bragt velsignet Bud« bød Formanden, Ad
junkt, Dr. M. Favrholdt, Velkommen og over
bragte Hilsener fra Rektor, Dr. Jacobsen og 
Lektor Olrik, der var forhindret i at deltage. 
Fra den tidligere Formand, Rektor, Dr. Bock, 
Nakskov, indløb en telegrafisk Hilsen.

Efter Præsentationen af de forskellige 
Aargange fulgte Generalforsamlingen, der 
var prisværdig kort. Lektor Reincke valgtes 
til Dirigent. Beretning og Regnskab godkend
tes, og alle Valg var Genvalg. Bestyrelsen be- 
staar af Dr. Favrholdt, Kommuneassistent 
Olav Christensen og Boghandler Johs. Niel
sen. Revisorer er Adjunkt W. Buch og Kre
ditforeningsassistent Carl Møller. Under Ge
neralforsamlingen ankom Rektor Karl Niel
sen og Frue, Svendborg. De hilstes med Bi

fald, og Dirigenten ønskede dem til Lykke 
med det nye Virkefelt.

Saa var der Kaffebord. Man sang »Du 
danske Mand«, og Formanden motiverede et 
Leve for Haderslev Katedralskole. Lektor 
Reincke sammenlignede Tiden nu med Tiden 
efter 1920. Den Krig, der raser, er som en 
Ild, der gaar over Verden. Blot Ilden faar 
renset ud visse Steder, er den Fred, vi ven
ter, maaske ikke for dyrt købt. Han sluttede 
med at læse tre Vers af Grundtvigs Roskilde- 
saga, tilegnet Kong Frederik 6., og udbragte 
et Leve Danmark (»Der er et yndigt Land«).

Senere paa Aftenen var der Underholdning 
af et Par 3. G’ere; der blev gjort Propaganda 
for Week-end-Hytten ved Knud Strand, som 
ogsaa skal staa aaben for tidligere Elever 
(kontante Bidrag modtages med Tak —!); 
der var Bortlodning og Auktion og til Slut 
et fornøjeligt Bal.

Om Sommermødet skriver »Dannevirke« 
Torsdag den 24. Juni 1943:

Haderslev-Samfundet — Foreningen for 
gamle Elever fra Haderslev Katedralskole — 
holdt i Aftes Sommermøde paa Højskolehjem
met. Der var samlet en stor Skare gamle 
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Elever, en hel Del Lærere og de nybagte Stu
denter og Realister.

Efter at man, efter gammel Skik, havde 
vandret en Timestid rundt i Haven for at 
»finde hinanden«, gik man ind til Kaffebor
det, hvor Formanden for H.-S., Adjunkt 
Favrholdt, bød Velkommen, og Rektor, Dr. 
Jacobsen takkede for den Støtte, H.-S.s Med
lemmer altid var rede til at yde deres gamle 
Skole. Det er godt, udtalte Rektor, at det er 
saadan, at LI.-S. ikke kun er et Samlingssted 
for gamle Elever, men ogsaa et Bindeled mel
lem de gamle Elever og Skolen. Vi glemmer 
jer jo ikke, fordi I forlader os. Vær vis paa, 
at vi altid vil følge jer, hvor I end gaar i Li
vet. Rektor Jacobsen motiverede et Leve for 
H.-S., og Dr. Favrholdt et Leve Katedral
skolen.

Stud. mag. Richardt Heiselberg — en af 
de nybagte Studenter ■— talte om den Kends
gerning, at man nu skulde til at forlade den 
Skole, som havde været det meste af ens Liv 
gennem syv Aar — for det er jo saadan, 
sagde Heiselberg, at naar vi tager det bort 
fra de syv Aar, der har Tilknytning til Sko
len, saa er der ikke meget tilbage.

Adjunkt Jeppesen causerede paa en mor
som, intim Maade om Aarets matematiske 
Studenter, og Adjunkt Schau talte for de 
sproglige Klasser og for Realisterne.

Richardt Heiselberg fremdrog derefter en 
Række muntre, spøgefulde Minder fra Skole
tiden og fik herunder Lejlighed til at godte 
sig over Lærerne — hvilket selvfølgelig 
vandt udelt Bifald blandt alle de forsamlede.

Efter at Dr. Favrholdt havde talt lidt om 
Danmarks Stilling i Dag og udbragt et Leve 
for Fædrelandet, dansede man et Par Timer.

AARSSKRIFTET.

Som Indledning har vi valgt nogle Vers 
af et af Lembckes mest kendte Digte.

Professor, Dr. phil. Carl Roos, der er født 
Haderslever, og hvis Interesse for Fødebyen 
er velkendt, har for anden Gang skrevet en 
Afhandling til vort Aarsskrift. I Aar behand
ler Professoren Haderslevmaleren A. E. Kiel- 

drup, hvis Slægt og kunstneriske Indsats han 
har gjort til Genstand for indgaaende Stu
dier.

Atter i Aar har vi faaet een af de gamle 
Elever fra Haderslev Læreres Skole i Køben
havn til at fortælle Minder fra Lembckes og 
Thriges omtumlede Skole, nemlig fhv. Semi- 
narieinspektør Rudolph Benzon, der betegner 
sig selv som en gammel Skoledreng fra Fir
serne.

Boghandler Johs. Chr. Nielsen, der i det 
forløbne Tiaar har trukket en stor Del af 
Læsset indenfor H.-S.s Redaktion, og hvis 
mange Tegninger har givet Aarsskriftet dets 
festlige Præg, bruger i dette Hefte navnlig 
Pennen som Forfatter; han gør udførligt Re
de for, hvordan Fritz Jürgensens Haderslev- 
bog er blevet til, og fremdrager derved en 
Del nyt Stof om den store Tegners Haders- 
levophold i 1858 og 1859, der blev en afgø
rende Epoke i hans Tilværelse.

I Fortsættelse af Taubers Memoriæ C ol
dingenses bringes denne Gang et udpræget 
Haderslevafsnit, der omhandler en Examen 
ved vor gamle Skole i 1820. Den nærmere 
Beskæftigelse med dette Stof har ret natur
ligt medført en Undersøgelse af Forholdene 
ved Skolen i Rektor C. A. Brauneisers lange 
Embedstid fra 1809—1848. Denne Indled
ning saavel som Udgivelsen af Taubermanu- 
skriptet skyldes Adjunkt, Dr. M. Favrholdt.

Sluttelig bringer vi Rektor, Dr. phil. N. H. 
Jacobsens Dimissionstale og Student Svend 
Madsens Tale ved Afslutningsfesten 24. Juni 
1943-

Som Extra-Bilag medfølger et Facsimile- 
aftryk af det historiske Nummer af »Danne
virke« for 25. Februar 1843, der indeholder 
Referat af Sommerstedmødet den 21. Fe
bruar. Hundredaarsdagen mindedes ved en 
Sammenkomst i Sommersted Kirkekro (se 
»Dannevirke« 22. Februar 1943), ved hvil
ken der afsløredes en Mindetavle med Ind
skriften: Her flokkedes sønderjydske Mænd 
om ham, som talte Dansk paa Tinge, til Værn 
for Modersmaalets Ret.
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JULEMØDET.
Ligesom i Fjor holdes vort Julemøde i Aar 

paa »Harmonien«, hvor vi har faaet Løfte 
om Søjlesalen, Torsdag den 30. December 
Kl. 19,30. Vi haaber at se III G og Realklas
serne foruden mange Medlemmer.

LÆRERKOLLEGIET.
Af Forandringer indenfor Personalet ved 

Skolen er der ikke ret mange. Vi noterer føl
gende:

Det Embede, der blev ledigt ved Adjunkt 
Linnets Udnævnelse til Lektor i Odense, blev 
besat fra Skoleaarets Begyndelse 1943 med 
Hr. Adjunkt P. Magelund, Rungsted.

Timelærer Peter Jeppesen, der har været 
ansat ved Skolen siden daværende Adjunkt 
Højland i 1938 paabegyndte Studiet til sin 
teologiske Embedseksamen, udnævntes fra 
i. Marts 1943 til Adjunkt.

Adjunkt paa Prøve H. H. Hansen blev 
fast ansat som Adjunkt fra 1. November 
1943-

Af Interesse for vore Medlemmer vil det 
sikkert ogsaa være at erfare, at Adjunkt 
Gunnar Skov, Roskilde, der var ansat i Fla
derslev fra 1926 til 1932, blev udnævnt til 
Lektor fra 1. April 1943; Fru Karen Kring, 
der siden 15. August 1942 har været ansat 
ved Nørre Gymnasium, udnævntes til Ad
junkt fra i. Februar 1943.

FRA SKOLENS LIV I AARET, 
DER GIK.

Det kan vist uden Overdrivelse siges, at 
der sjælden har været en III G-, der har ud
vist saa stor Interesse for Skolen, som den, 
der dimitteredes Juni 1943. Det blev i dette 
Holds Gymnasietid, at Skolens 375-Aars Ju
bilæum fejredes med et festligt Skolebal; det 
blev ligeledes dette Hold, der i Fjor tog Ini
tiativet til at skaffe Skolen det pragtfulde 
Kongebillede, vi omtalte i H.-S. 1942, p. 64. 
I Marts Maaned modtog Skolen endnu en 
smuk Gave, hvortil Richardt Heiselberg og 
Hans Otto Thulstrup havde faaet Ideen, og 
hvortil de ved en energisk og frejdig Henven

delse til en Række Institutioner og Privat
personer havde fremskaffet de ikke helt ube
tydelige Pengemidler. At H.-S. var med 
blandt Bidragyderne, er en Selvfølge. Gaven 
er en meget smuk og gedigen Egetræstavle, 
der med stor Dygtighed er udført af Billed
skærer Walter Nielsen. Øverst bærer Tavlen 
en Portrætmedaillon af Skolens Stifter, Her
tug Hans den Ældre (efter Tegning af Johs. 
Chr. Nielsen), og derunder følger saa Se
ries Rectorum Scholae Hadersleviensis med 
Navn og Rektoratstid for alle Skolens Rek
torer gennem de næsten fire Aarhundreder, 
Skolen har været til — Tavlen fik sin Plads 
ved Indgangen til Festsalen.

Den omtalte III G.s Initiativ gav sig og
saa Udslag paa en virkelig fornøjelig Maade 
paa den sidste Skoledag: i en festlig Proces
sion vandrede Dimittenderne ind paa Skole
pladsen, bærende fantastisk sjove Karikaturer 
af alle de Lærere, de havde haft at trækkes 
med igennem deres Skoletid, hæftet paa 
Gulvskrubber og Fejekoste. Disse »Banner
dragere« eskorterede en blomsterprydet 
Trækvogn, rigt ladet med Studenterstænger, 
der uddeltes til de Stakler, der maatte fort
sætte i den vante Tummerum, d. v. s. Lærere 
og Elever fra II G. til 1. m. Senere blev Kari
katurerne under Sang baaret gennem Gaas- 
kærgade, Stormklokken, Storegade, Gravene, 
Nørregade tilbage til Skolen af hele Holdet, 
der gik i Gaasegang, og — for at markere 
Examenschancernes usikre Svingen op og 
ned — vandrede med den ene Fod i Rende
stenen og den anden paa Fortovet. At der un
der Examen og ved Festlighederne efter 
Translokationen herskede endog usædvanlig 
højt Humør hos de nybagte Studenter, behø
ver næppe at noteres.

Skolens Tilværelse i det forløbne Aar har 
imidlertid været præget af andet end Festivi
tas. Vi tænker paa de Begivenheder, der 
fulgte efter 29. August; først Rektor, Dr. 
phil. Jacobsens Internering indtil Fredag 
den 10. September, og derefter Skolens Be
slaglæggelse til Brug for Værnemagten. Den 
27. September var sidste Skoledag i den 
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gamle Skole. Trods alt er det lykkedes at 
føre Skolen videre, saa dens Liv har for
met sig omtrent som tidligere, men med 
et stærkere Anstrøg af Alvor under Pres
set af de Begivenheder, der er lige inde 
paa Livet af os. Den I. Oktober kunde Un
dervisningen atter begynde, idet Skolen i Lø
bet af de forløbne Dage var overflyttet 
til Teknisk Skole, Statsseminariets Øvelses
skole og selve Statsseminariet, saaledes at 
Mellemskole og Realklasser alle er i først
nævnte Bygning, medens der er tre Gymna
sieklasser i hver af de to andre. Takket være 
stor Imødekommenhed fra de tre nævnte 
Skolers Side har det vist sig gørligt at gen
nemføre Undervisningen i omtrent normalt 
Omfang, naar bortses fra Gymnastik, hvor 
der i Forvejen var disponeret over et meget 
stort Timetal i Øvelsesskolens to Sale; Sko
lens daglige Morgensang foregaar i Semina
riets ny ombyggede Festsal, hvorved der er 
bevaret Mulighed for at holde Samling paa 
de ellers saa adsplittede Klasser, saa at Kate
dralskolen ikke helt mister sit eget Præg.

WEEK-END-HYTTEN.
Arbejdet med at fremskaffe Midler til Op

førelse af en Hytte for Skolens nuværende og 
tidligere Elever fortsætter stadig, selvom det 
midlertidige Forbud mod Opførelse af Som
merhuse og lignende har bevirket, at der ikke 
for Øjeblikket har kunnet søges økonomisk 
Støtte uden for Skolens egen Kreds. Arkitekt 
Einar Bløcher har udarbejdet en detailleret 
Tegning, og Fredningsnævnets Tilladelse til 
Opførelse af Hytten ved Knud Strand er ind
hentet, saaledes at alt er klar til Aktion, saa- 
snart Forholdene igen tillader det. Indtil nu 
er der indkommet et Beløb paa ca. 6.000 Kr., 
deraf ca. 400 Kr. fra Skolens gamle Elever.

Paa Week-end-Udvalgets Vegne beder jeg 
alle Bidragydende modtage vor varmeste 
Tak, idet jeg samtidig gør opmærksom paa, 
at der stadig kan indsendes smaa eller store 
Beløb paa Week-end-Hyttens Konto Nr. 
C 29203 i Sparekassen for Haderslev Byes 
Omegn. Peter Jeppesen.

REGNSKABET 1942/43.
Indtægter:

Overskud fra Regnskabsaaret 1941/42: 
Kassebeholdn. pr. 1/11 42 10,59
Indsk. i Sparek. pr. 1/11 42 9,54
Postgiroen pr. 1/11 42 .. 45,52 65,65

Kontingent ........................................ i 5^7>25
Salg af Aarsskriftet ......................... 187,25
Annoncer ........................... 1 015,00
Portogodtgørelse ............................. 1:55,25
Legat ................................................ 200,00
Bidrag fra Grænseforeningen til Ju- 

bilæumsaargangen ................. 500,00
Bidrag til Flidspræmie til en Realist 20,00
Indtægt ved Julemødet ................. 80,80
Bidrag til Week-end-Hytten .......... 373,00
Renter ................................................ 3,62
Andre Indtægter ............................. 10,00

Ialt Kr. 4 197,82

Udgifter:
Aarsskriftet: 

Trykning ................. I 45°>35
Papir ............................. 711,00
Billeder og Klicheer .. 231,20
Byplanen ..................... 100,00
Indbinding ..................... 319,022811,57

Portoudlæg + Blanketter til Post
giroen m. m................................. 188,99

Kontorartikler ................................. 19,00
Udgifter ved Møder:

Julemødet ..................... 103,40
Sommermødet .............. 59,5° 162,90

Bidrag til Rektortavlen ................. 50,00
Blomsterhilsener, Kranse, Gavebø

ger (Flidspræmier) m. v..........  46,20
Overført Bidrag til Week-end-Hyt-

teudvalget .................................... 373,00
Andre Udgifter ................................ 34,3°
Beholdning pr. 1/11 1943:

Kassebeholdning .......... 5,93
Indskud i Sparekassen . 140,04
Postgiroen ................. 365,89 511,86

Ialt Kr. 4 197,82

Haderslev, den 1. November 1943.
Olav Christensen, Kasserer.
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Regnskabet for 1942/43 revideret og fun
det i Overensstemmelse med Bilagene. Kas
sebeholdningen, Kr. 5,93, var til Stede. Paa 
Sparekassebogen indestod Kr. 140,04 og paa 
Postgiroen Kr. 365,89.

Haderslev, den 12. November 1943.
Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen ønsker til ovenstaaende Regn
skab at knytte en hjertelig Tak til vore An
noncører for den Troskab, hvormed de nu i 
10 Aar har støttet H.-S., en Tak til vort 
Æresmedlem, Præsident Holger Andersen, 
for det Legat, han har skaffet H.-S., og til 
Grænseforeningen for Bidraget paa 500 Kr. 
til vor Jubilæumsaargang.

Fra Haderslev By har vi ligeledes modta
get et Bidrag til Udsendelsen af 10. Aargang 
paa 400 Kr., der vil fremkomme paa indevæ
rende Aars Regnskab, for dette beder vi Ma
gistraten modtage vor ærbødigste Tak. Pro
fessor Roos er vi ligeledes Tak skyldig, idet 
Professoren ogsaa økonomisk har bidraget 
til, at Aarsskriftet i Aar kan fremtræde i saa 
festligt et Udstyr.

Endelig en Tak til Grosserer Jørgen 
Adolphsen, Kolding, for den venlige Tanke 
at stille 20 Kr. til Raadighed for H.-S. til en 
Flidspræmie til en Realist, en Tanke, Besty
relsen varmt anbefaler til Efterfølgelse.

Medlemstallet har nu passeret 600. I Aar 
tegnede saa godt som alle Dimittender sig 
som Medlemmer.

H.-S. BREVKASSE.

Vi bringer som tidligere Aar en Række 
Hilsener fra vore Medlemmer:

Mange Tak for Hæftet, som det atter var 
en Glæde at modtage. Med de bedste Ønsker 
for Arbejdet i det nye Aar hilser O. Børløs 
Jensen (1923 St.).

Det var vemodigt at læse Aarsskriftet sid
ste Aar, men eet trøster: »De ædles Æt 
dør aldrig ud.« Den Sang lærte Dr. phil. Karl 
Mortensen mig at sætte Pris paa. Jeg er glad 
for, at netop den er valgt som Indskrift paa 
Mindestenen.

En Hilsen til alle, baade »gamle« og »nye«. 
Gotfred Petersen (1934 St.).

Tak for Tilsendelsen af det smukke Aars- 
skrift. Peter Ammundsen (1926 St.).

Atter et Pust fra Haderslev! Hjertelig 
Tak! Bjarne Nissen (1926 St.).

Med Tak for Aarsskriftet. Venlig Hilsen. 
Peter Høfring (1922 R., 1924 St.).

En Gang om Aaret betaler man en Op
krævning med virkelig Glæde, det er, naar 
man har modtaget det dejlige Aarsskrift. Tak 
for det. Venlig Hilsen. E. Gjede (1929 St.).

En dejlig Julehilsen. Tak! Hilsen! A. Mik
kelsen (1931 St.).

Godt Nytaar, og mange Tak for den dej
lige Julehilsen. Peter Ingwersen (1934 St.).

Tak for det smukke Aarsskrift. Johs. A. 
Schmidt (1923 St.).

Jeg har med Tak modtaget det dejlige 
Aarsskrift og sender hermed de bedste Nyt- 
aarsønsker for H.-S. Med kammeratlig Hil
sen. Hans Chr. Rokahr (1936 R.).

Tak for den aarlige Hilsen fra den gamle 
Skole! Kaj Sarup (1925 St.).

Tak for årsskriftet. Det var det bedste, vi 
har fået endnu, og det siger ikke så lidt. De 
bedste hilsener. Hakon Thomsen (1939 St.).

Hjertelig Tak for det interessante Hefte. 
Med venlig Hilsen. Georg Hansen (1923 R.).

Hilsen og Tak for det udmærkede Års
skrift. Villads Junker (1942 St.).

Tak for det smukke Aarsskrift! Hanne 
Hansen (1937 R.).

Tak for Aarsskriftet. Det holder den høje 
Standard. Anker Enemark (1932 St.).

Herved tillader jeg mig at meddele, at jeg 
har faaet ny Adresse, nemlig: Adolphsvej 17, 
Gentofte. Samtidig benytter jeg Lejligheden 
til at komplimentere Samfundet for, at det 
er lykkedes at bevare Aarsskriftet i den høje 
Standard, som det begyndte med, og at ud
trykke Ønsket om, at det ogsaa maa lykkes i 
Fremtiden. Med venlig Hilsen. J. G. Kuss 
(1925 St.).

Tak for det dejlige Aarsskrift med det 
stærke nationale Præg. Det glæder os gamle 
Elever, at Skolens Traditioner føres videre 
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af den nye Ledelse. Med Kontingentet over
viser jeg samtidig 20,00 Kr., der bedes an
vendt som Flidspræmie for en dygtig Realist 
ved en passende Lejlighed. Venlig Hilsen og 
godt Nytaar. Jørgen Adolphsen (1928 R.).

»REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.«

Af Legatet uddeltes 1943 to Portioner, 
hver paa 250 Kr., til stud, theol. Ole Oster
gaard Gade (1941 St.) og stud. med. Christen 
Rattenborg (1939 St.).

H.-S. OG SKOLENS ELEVER.

Skolens nuværende Elever har Adgang til 
at købe Aarsskriftet til samme Pris som Med
lemmerne af H.-S. Som Tillæg bringes efter 
Traditionen »Vidar«s Aarsberetning. I Lig
hed med tidligere Aar var der ogsaa ved Jule
afslutningen i Fjor af H.-S. foræret to Bø
ger til Flidspræmier. Disse tildeltes Peter 
Christian Schrøder i Him og Peter Seeberg 
i Hin.

Grosserer Jørgen Adolphsens Gave er an
vendt til en Bogpræmie til Jens Bøttger i Ra.

GAMLE ELEVER FRA TIDEN 
FØR 1920.

Med nedennævnte nye Medlemmer er An
tallet af Medlemmer indenfor denne Gruppe 
nu 46. •
Magnussen, N. N., Prokurist, Bakkehuset, St.

Orebjergvej, Vejby.
Buchholz, Hans, Købmand, Knud pr. Fjel- 

strup.

PERSONALIER.

Foruden Rettelser og Tilføjelser til Aar- 
gangene 1921—1934 bringer vi i Aar Aar- 
gangen 1935.

DØDE.
Petersen, Carsten, tidligere Sognepræst til 

Maugstrup, Elev i Skolen fra 1887 til 
1893, afgik ved Døden den 25. Februar 
1943 i Aabenraa. Om hans Præsteger
ning og Forfatterskab henviser vi til 
Sønderjydske Aarbøger 1943, p. 203. Til 

H.-S. Aarsskrift har han i »Da vi gam
le gik i Skole« (1940, p. 7 ff.) givet en 
fortræffelig Skildring af sin Skoletid; 
især vil hans Omtale af Skolekomedien 
huskes. Der opførtes En Skærsommer
natsdrøm. Det er simpelthen Gymnasi
astens Møde med Shakespeare, der her 
er skildret af en 70-aarig, hvis Sind har 
bevaret Ungdommens stærke poetiske 
Grebethed.

Vischer, Hanns-Martin (1937 St.), der som 
tysk Statsborger var indkaldt til Mili
tærtjeneste, er faldet paa Østfronten ved 
Ilmensøen den 31. Maj 1942.

AARGANGENE 1921—1934:

Skat-Rørdam, Karsten (1921 St.), 1943 Af
delingschef i Handelsministeriet.

Ravn, Jacob C., (1923 R.), nu Prokurist, 
Adr.: Tværvej 4, Mølholm, Vejle.

Høyer, Oluf G. (1923 Mlskex.) Civilingeniør, 
nu Ny Munkegade 131, Aarhus.

Horsten, William B. (1924 St.), nu Ekspe
ditionssekretær i Indenrigsministeriet. 
Adr.: Ordrup Jagtvej 157, Charlotten- 
lund.

Andersen, Georg Lund (1924 R.), 1/10 1943 
Bogholder ved Sønderjyllands Kredit
forening. Adr.: Christiansfeldvej 44, Ha
derslev.

Ammundsen, Esther (1925 St.), Reservelæge, 
Dr. med., idømt Fængsel i 1 Aar og 6 
Maaneder for efter Opfordring af fhv. 
Folketingsmand Christmas Møller at ha
ve skaffet en Faldskærmsagent Logi 
først hos sin Broder, Sekretær Johannes 
Ammundsen, og senere hos sin Fætter, 
Ekspedient Johan Balslev.

Lænkholm, Ingeborg, f. Andersen (1925 St.), 
nu Wagnersvej 14 III, København V.

Kuss, Johann Georg (1925 St.), Civilinge
niør, nu Adolphsvej 17, Gentofte.

Gram, Vagn Aagesen (1925 R.), Civilinge
niør, nu Ribe Landevej 34, Haderslev.

Horsten, Holger (1926 St), Fuldmægtig i 
Socialministeriet, nu Ordrup Jagtvej 
167, Charlottenlund.
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Meyer Petersen, Carsten (1926 St.), 1/12 
1943 Lokalredaktør i Holte ved »Køben
havns Amtsavis«.

Petersen, Peter Asmus (1926 St.), nu Hoved
bogholder, Adr.: Enighedsvej 16 I, Char- 
lottenlund.

Nielsen, Sigrid Brorsen (1928 St.), gift Dal
berg Larsen. Adr.: St. Ibsgade 11, Vi
borg.

Adolphs en, Jørgen (1928 R.), nu Grosserer i 
Kolonial- og Bageriartikler, Adr.: Caro- 
linegade, Kolding.

Mikkelsen, Max (1928 R.), Købmand, nu 
Hertug Hansgade 6, Haderslev.

Gjede, Edgar (1929 St.), 1/7 1943 Adjunkt 
og Inspektør ved det nyoprettede Gym
nasium i Næstved. Adr.: »Østerport«. 
Opg. 2 I, Vordingborgvej, Næstved.

Mathiesen, Paul (1929 St.), cand, jur., Se
kretær, nu Øverødvej 75, Holte.

Green, Marius (1930 R.) 1/11 1943 Kontor
assistent ved Vestre Landsret i Viborg.

Iversen, Svend (1930 R.), Repræsentant, nu 
Fynsvej 81, Kolding.

Poulsen, Mathias (1930 R-), Ingeniør, nu Ka- 
trinedalsvej 25, Vanløse.

Aakjær, Christian (1931 St.), Landinspektør, 
nu Strandparken 21 II, Aarhus.

Levinsen, Frederik C. (1931 St.), nu Lands
retssagfører, Sorø.

Mikkelsen, Andreas Jørgen Peter (1931 St.), 
Postassistent, gift 8. Maj 1943 med 
Kontorassistent Anna Andresen, Datter 
af pens. Overpakmester Andreas Andre
sen, Haderslev.

Schrøder, Nissine (1931 St.), gift 22. April 
1943 med Assistent ved »Politiken« 
Ewald Petersen, Søn af fhv. Mejerist 
Petersen, Brønshøj. Adr.: Arnesvej 50, 
Brønshøj.

Svensson, Helge (1931 R-), Styrmand, nu 
S/S Carl Clausen, Svendborg.

Schultz, G. (1931 I G.), Bogholder, Jæger- 
gaardsgade 140, Aarhus.

Ammundsen, Johannes, Sekretær, cand, polit., 
og Vibeke, f. Simonsen (1932 St.), nu 

Ribegade 20, København 0. Johannes 
Ammundsen idømt Fængsel i 3 Aar for 
at have huset en Faldskærmsagent.

Enemark, Anker (1932 St.), nu Assistent 
ved Frederiksberg Kommunes tekniske 
Forvaltning. Adr.: Skyttegade 10 I, Kø
benhavn N.

Horsten, Hans (1932 St.), 1/7 1943 traadt 
udenfor Nummer som Sekretær i Han
delsministeriet og nedsat sig som Lands
retssagfører i København, Nørrevold 88. 
Privat Adr.: Gefionsgade 1, Køben
havn 0.

Hiibbe, Erik (1932 St.), Landinspektør, nu 
Vestergade 1, Viborg.

Anker Jensen, Vagn (1933 St.), 1943 Em- 
bedsexamen, Læge ved Sygehuset i Fre
derikssund.

Bork, Nis J. (1933 St.), Juli 1942 Politi
fuldmægtig i Haderslev. Adr.: Chri- 
stiansfeldvej 28, Haderslev.

From, Franz (1933 St.), mag. art., nu Van- 
løseallé 30, København F.

Heiberg, Andreas M. (1933 St.), 15/12 1943 
konst, som Fuldmægtig ved Rigsadvoka
ten. Adr.: Ved Eltham 7, Hellerup.

Larsen, Poul Faldt (1933 St.), Landinspek
tør, nu Ved Postgaarden 1 c, Haderslev.

Schrøder, Valborg, f. Orbesen (1933 St.), nu 
Arnkilsgade 5, Sønderborg.

Tørring-Jacobsen, A. (1933 St.), cand, pharm, 
nu »Holbæk Slot«, Holbæk.

Ver dich, Hendrik Christian (1933 St.), cand, 
med., nu Sygehuset, Kolding.

Christensen, Christian (1933 R-), nu Maskin
handler, gift med Denny Christiane 
Margrethe Elmfeldt. Adr.: Storegade 97, 
Haderslev.

Andresen, Hans (1934 St.), cand, pharm. 
Adr.: Østersøgade 94 IV, København.

Jensen, Anni (1934 St.), Kontorassistent, gift 
il. September 1943 med Handelsmed
hjælper Gunnar Leth Andersen, Søn af 
Enkefru Annine Andersen, Aarhus. Adr.: 
Lindevej 12, Haderslev.



AARGANG' 1935: 
kl.

Andersen, Knud, stud. jur. Adr.: Skt. Tho
mas Allé ii, St., København F.

Andersen, Katharina (Kæthe), Uddannelse til 
Socialraadgiver paa den sociale Skole i 
København. Socialraadgiver ved Mødre
hjælpen. Adr.: Vesterhavsgade 30, Es
bjerg.

Christensen, Helga, Marts 1938 Socialraad
giver, dimitteret fra den sociale Skole i 
København, har haft Ansættelse ved 
Kommunehospitalet og Bispebjerg Ho
spital, København, til 1941. Gift den 3. 
Februar 1940 med Civilingeniør Dirk 
Dirks (1933 St.). Adr.: Kongevej 13, 
Haderslev.

Christensen, Marianne, musikpædagogisk 
Eksamen med Hovedfaget Klaver, stu
derer nu med Magisterkonferens i Mu
sik for Øje. Gift den 26. August 1943 
med mag. art. Johannes Nørgaard, Søn 
af Lærer C. Nørgaard, Nr. Kollund. 
Adr.: Wærumsgade 17, Aarhus.

Hellesøe, Gotfred J., Handelsuddannelse 
(Handelsskoleeksamen). Korrespondent 
ved De danske Mejeriers Maskinfabrik 
i Kolding. Gift 10. Juli 1942 med Kir
sten Jacobsen, Datter af afd. Murerme
ster J. Jacobsen, Kolding. Adr.: Konge
husvej 18, Kolding.

Iversen, Jens, theologisk Embedseksamen 
Januar 1942. Marts 1942 Kordegn i 
Søllerød Sogn, Oktober 1942 tillige 
Hjælpepræst sammesteds. Gift 4. Okto
ber 1942 med Dagmar Marie Jacobsen, 
Datter af fhv. Mejeriejer Jørgen Jacob
sen. Adr.: Søllerødhus pr. Holte.

Pedersen, Knud J., Navneforandring til Nør- 
holm-Pedersen, theologisk Embedseksa
men 1942, Sekretær i K. F. U. M., Vejle. 
Adr.: K. F. U. M., Vejle.

Seltorp, Mogens Bille, Filosofikum 1936, Ud
dannelse som Revisor, ansat hos stats
autoriseret Revisor N. C. Nobel, Bred
gade 33, København. Adr.: Otto Mal- 
lingsgade 1 I, København 0.

ns.
Bløcher, Johs., cand. jur. Januar 1941, Sekre

tær i Arbejds- og Socialministerierne. 
Adr.: Rosenvængets Allé 17 A, Køben
havn 0.

Elmgreen, Kirsten, Uddannelse paa Kunst- og 
Husflidsskolen. 1937—1940 ansat som 
Direktrice ved Frederiksberg kommuna
le Fortsættelseskursus, derefter 1 % Aars 
huslig Uddannelse i København. Adr.: 
Hertug Hansgade II, Haderslev.

Gram, Helga, studeret til Skoleembedseksa
men i Historie, Tysk og Gymnastik, 
1936—37 paa Statens Gymnastikinsti
tut, afbrød Studierne 1941, lærte Hus
holdning Vinteren 1941—42. Gift 27. 
Juni 1942 med Anders Hørliick, Søn af 
Gaardejer Jens Hørliick, Skodborg. Har 
faaet en Datter August 1943. Adr.: Fo- 
gedgaard, Roost pr. Branderup.

Hansen, Ilse, studeret Tysk, Gymnastik og 
Dansk ved Københavns Universitet, 
Studieophold 1939—40 i München og 
Wien, 1942—43 i Berlin, stud. mag. 
Adr.: Kvinderegensen, Amager Boule
vard 101, København S.

Hansen, Jørgen Dahlmann, cand. mag. i En
gelsk (Hovedfag), Fransk og Gymnastik. 
Lærer ved Akademisk Kursus og Han
delshøjskolen samt Timelærer ved Marie 
Kruses Skole. Gift med Lis Hassing, 
Frederikshavn. Adr.: Lilliendahlsvej 1 I, 
Brønshøj.

Jørgensen, Anne Christine, Handelseksamen 
fra Niels Brocks Handelsskole, ansat 
paa Skelskør Frugtplantages Kontor fra 
15/7 T93Ö til 1/4 1940, derefter lært 
praktisk Husholdning i 1 Aar. Gift 5. 
Juni 1941 med Gaardejer Hans Dall. 
Adr.: Favervraa pr. Christiansfeld.

Langfeldt, Heinz Freddy, Afgangseksamen 
fra Niels Brocks Handelsskole 1936. 
Korrespondent i 0. K. 1/11 1936 til 20/4 
1938. Aftjent Værnepligt ved 18. Bat. 
i Sønderborg 20/4 til 8/10 1938, derefter 
paany Korrespondent ved 0. K. fra 
1939 ved Filialen i Bangkok. Adr.: The
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East Asiatic Company Ltd., Bangkok, 
Thailand.

Larsen, Anders Cestergaard, Handelseksa
men fra Niels Brocks Handelsskole 
1936, Studieophold i Tyskland 1937, i 
Frankrig (Paris) 1938, Sekretær i Dun
kerque 1939, Assistent i Tobaksindu
strien. Adr.: Raadhusstræde 6 III, Kø
benhavn K.

Lindhard, Birgitte, Uddannelse som Biblio
tekar. Flospitalsbibliotekar under Kø
benhavns Kommunebiblioteker. Adr.: 
Stormgade 12 III, København K.

Møller, Hans Philip, stud, jur., død den 19. 
Marts 1937 paa Haderslev Amtssyge
hus.

Nicolais en, Waldemar, Bybud i Waldemar 
Christensens Installationsforretriing i 
Haderslev, i Lære samme Sted, arbejdet 
som Montør i Haderslev og Kolding, af
tjent Værnepligt ved Marinen, Oktober 
1942 Eksamen fra Aarhus Elektrotekni- 
kum som Ingeniør i Elektroteknik, Kon
struktør ved D. S. B.s Belysningskontor 
i Aarhus, Ingeniør i Fa. A/S Levin Lar
sen & Jensen i Silkeborg, fra 1. Oktober 
1943 Forretningsfører for Københavns 
Lampe- og Lysekronefabrik, Haderslev 
Afdeling. Adr.: Hiort Lorenzensvej 8 b, 
Haderslev.

mn.
Andersen, Erik Toft, cand. polyt. 1941, Inge

niør i Aktiebolaget Asa. Gift 1940 med 
Tove Schlebaum, Datter af Skræderme- 
ster Schlebaum, Esbjerg. Adr.: Mac- 
liersgatan 4 I, Gøteborg.

Andreasen, I. Sigurd, Skoleembedseksamen 
i Naturhistorie og Geografi Sommeren 
1942. Timelærer ved Statens og Hoved
stadskommunernes Studenterkursus samt 
Wedins Kursus. Gift den 28. Juni 1942 
med K. H. Lauritzen, Datter af afd. In
geniør C. L. Lauritzen, Odense. Adr.: 
Ibstrupvænget 14 II, Gentofte.

Clausen, Nis, Uddannelse paa Trekroner 
Apotek i København, exam, pharm.

1940, cand, pharm. 1943. Laborant paa 
Trekroner Apotek. Adr.: Nordisk Kol
legium, Strandboulevarden 30, Køben
havn 0.

R.
Balthazar-Christensen, Ester, Uddannelse i 

Sprog et Aar i Oxford og St. Andrews 
og % Aar i Rom (Italiensk ved Roms 
Universitet). Gift den 3. Marts 1942 
med Fuldmægtig Jørgen Winther, Søn 
af Højesteretssagfører Fr. Winther, Kø
benhavn. Adr.: Sdr. Ringgade 26 II, 
Aarhus.

Barfod, Hans Egede Schack, 1935—1939 i 
Lære som Automobilmekaniker, 1939 
Uddannelse paa Teknologisk Institut. 
Fra 1942 ansat som Automobilmekani
ker hos Svend Wæver i Haderslev. Adr.: 
Moltrup Præstegaard pr. Haderslev.

Christensen, Jørgen, Uddannelse ved Handel 
og Kontor i Fa. M. Mikkelsen, Mejeri- 
og tekniske Artikler, Haderslev, og hos 
Automobilhandler R. F. Hesselberg, Ha
derslev. Bogholder i Firmaet M. Mikkel
sen. Adr.: Slagtergade 16, Haderslev.

From, Elna, Uddannelse paa Kontor fra 1/12 
1935 hos Landsretssagfører Christen
sen, Haderslev. Kontorassistent fra 
April 1940 paa Haderslev Amtssygehus 
og fra i. Juli 1942 paa Haderslev Amts
vejvæsens Kontor. Adr.: Lavgade 2, 
Haderslev.

Gellert, Klara, Kontoruddannelse, gift den 3. 
Marts 1939 med Forpagter Hans Ulrick, 
Søn af Amtsvejmand Nis Ulrick, Ha
derslev. Adr.: Jægerup Frihed pr. Vojens.

Gøttig, Margaretha, Handels- og Kontorud
dannelse, gift den 27. November 1943 
med Arbejder ved Hørfabrikken i Kol
ding Iver Jensen, Søn af Husejer Jen
sen, Kolding.

Hattesen, Heinka Gerda, Telefonistinde til 
1939 i Haderslev, derefter uddannet som 
Sygeplejerske paa Bispebjerg Hospital 
1939—1943. Sygeplejerske. Adr.: p. t. 
Aabenraavej 31, Haderslev.
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Jensen, Boj Højer, Landvæsenselev 1935—36, 
paa Høng Gymnasium 1936—38, mat. 
nat. Studentereksamen 1938, Forststude- 
rende, Lindet Skovdistrikt 1938—39, 
Landbohøjskolen 1939—1943, p-1. Orup- 
gaard Distrikt, afsluttende Eksamen i 
Maj 1944. Adr.: Orupgaard Godskontor, 
Nykøbing F.

I.arsen, Erik, Kontoruddannelse, fra 8/4 1942 
Ansættelse ved Politiet. Politibetjent i 
Vejle. Gift 9. Maj 1943 med Bodil Lyk
ke Christensen, Datter af Kreaturkom
missionær J. Lykke Christensen, Outrup 
ved Varde. Adr.: Chr. Winthersvej 40, 
Vejle.

Petersen, John Erik, Uddannelse ved Kontor 
og Handel. Kontorassistent ved Haders
lev Amts Vejvæsen. Var med paa det 
Hold fra Haderslev Roklub, som i Aar 
paa Bagsværd Sø genvandt Danmarks
mesterskabet i 4 Aarers Inrigger, og 
som i Landskampen mellem Sverige og 
Danmark i Stockholm sejrede over det 
svenske Landshold, der bestod af Folk 
fra den svenske Marine. Adr.: Ribe Lan
devej 66, Haderslev.

Seyfarth, Holger, Uddannelse ved Handel 
(Jern-, Rør- & Staal-Branchen), Kon
torassistent i Firma C. A. Petersen, Ha
derslev. Adr.: Ryes Møllevej 46, Ha
derslev.

Svensson, Knud Sejer, Uddannelse ved Han
del, Lærling i Firmaet Nissen & Grün, 
Haderslev, fra 1/7 1935 til 1/7 1938, 
derefter i Esbjerg, Ringkøbing og Kø
benhavn, nu ansat som Assistent i Land
bygningernes aim. Brandforsikring. Gift 
den 13. Juni 1943 med Sygeplejerske 
Lise Sigurd Andersen, Datter af Fru G. 
Andersen, Nyborg. Adr.: Hvidovrevej 
128, Opg. 3 II t. h., Valby.

Thygesen-Nim, Ida, Ophold i England fra 
1938—1939, Sygeplejeelev paa Bispe
bjerg Hospital 1939, afsluttet Uddannel
sen 1943. Sygeplejerske. Adr.: Rybjerg 
Allé 71, Herlev.

Wind, Paul Hansen, Uddannelse paa Kontor 
og Lager i Henry Christiansens Tøm
merhandel, Haderslev, 1935—39 som 
Lærling, 1939 Kontorist, 1/1 1942 Bog
holder. Adr.: Storegade 23, Haderslev.

M. F. og O. C.

TILLÆG:
VIDAR

Takket være Haderslev-Samfundets Vel
vilje kan Vidar atter i Aar paa denne Maade 
bringe sine tidligere Medlemmer en Hilsen — 
en Hilsen, der kommer ikke fra en træt og 
nedbøjet As, men fra den samme ungdomme
lige Vidar, som De selv oplevede den. Trods 
Tidernes Ugunst har vi fortsat paa gammel 
Vis:

December Maaned (1942) bød paa »Gaa- 
se«-Spil, et Foredrag om Demosthenes af 
cand. mag. Kortegaard Pedersen samt hele 
Sæsonens største Begivenhed: Juleballet, der 
fandt Sted den 19. Det blev en fornøjelig 
Fest, der havde samlet baade Lærere, nuvæ
rende og gamle Elever.

Straks efter Juleferien tog vi fat igen. Den 
12/1 mødte seks gamle Elever op og fortalte 

om Studieforhold m. m. Endvidere gav Ad
junkt Buch Oplysninger om Legatforhold. 
Der var god Tilslutning, og mange fik sikkert 
den Aften Klarhed over, hvad de selv skulde 
studere efter Artium.

Nu gik der en hel Maaned inden det næste 
Møde: et Foredrag af Lærer Thomsen om 
sønderjydsk Krigslitteratur; der afsluttedes 
med Kaffebord, hvorunder Lærer Thomsen 
fortalte Krigshistorier.

I Begyndelsen af Marts Maaned fulgte saa 
den sidste af Sæsonens to Diskussionsaftner, 
der desværre ikke havde samlet saa mange 
Deltagere, selvom Emnet vedrørte os alle. Det 
lød: Non scholae, sed vitae. Adjunkt Holm- 
gaard indledte, og han formaaede ved sit Ind
læg at sætte Diskussionen i Gang; Lærerens 
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og Elevens Syn paa Skolen er jo nu en Gang 
ikke altid det samme!

Samme Maaned arrangeredes en Fore
dragsaften om Johs. V. Jensen i Anledning 
af dennes 70-Aarsdag. Adjunkt Karlsson gav 
med sin sædvanlige Grundighed et klart Bil
lede af den store Forfatters Digtning og Per
sonlighed — et Foredrag, der vakte stort 
Bifald fra de mange Tilhørere.

Et Par Uger senere fandt saa den længe 
ventede »Globetrotteraften« Sted i »Dormito- 
riet«, der i Dagens Anledning var blevet livet 
lidt op med kinesiske Plakater, Rejsebrochu
rer o. s. v. Følgende af vore berejste Lærere 
fortalte paa en morsom Maade om deres 
Udenlandsfærd: Buch, Schau, Favrholdt, Wie- 
landt Hansen og endelig »Kemi-Hansen«, der 
havde »waat i Hobrow«. Det blev en sjælden 
morsom Aften.

Faa Dage efter holdt Seminarielærer Mor
ville et meget interessant Foredrag om »Kam
pen om Middelhavet«, der gav et Overblik 
over denne Krigs Forudsætninger.

Den 8. April foretog Vidar en Indsamling 
blandt alle Skolens Elever; for det indkomne 
Beløb købtes en smuk Krans, som Bestyrel
sen tidlig den næste Morgen nedlagde ved 
Mindestenen ved Hospitalskirken. Kransens 
rød-hvide Baand bar følgende Paaskrift: 
Men af Danmarks Ære de intet haver mist. 
Paa denne smukke Maade mindedes Skolen 
vore faldne Soldater.

Den 17/4 afholdtes Sæsonens sidste Fest. 
Der blev ved denne Lejlighed rettet en Tak 
til Foreningen fra III G. Den sidste Fore
dragsaften fandt Sted den 19/4. Pastor Ja
worski talte om den katolske Kirke og gav 
senere paa Aftenen Svar paa Tilhørernes 
mange Spørgsmaal.

I Løbet af Foraaret var Vidar inviteret til 
et kammeratligt Samvær med Sønderborg 
Statsskoles Gymnasieforening paa Grænse
borgen ved Flensborg Fjord. De faa Deltage
re fik en dejlig Tur.

Ved den afsluttende Generalforsamling, 
der fandt Sted den 30/4, kunde Formanden 
triumferende meddele, at denne Sæson havde 

været den største i Foreningens Historie, idet 
der havde været afholdt ikke mindre end 19 
Møder. Samtidig kunde Kassereren meddele, 
at Regnskabet balancerede med hele 740 Kr. 
Og dermed opløstes Foreningen for Sæsonen 
1942/43. Den havde været overmaade god.

Efter disse Kraftpræstationer var det ikke 
underligt, at Vidar tog sig en lille Lur! Men 
straks efter det ny Skoleaars Begyndelse 
vaagnede den op igen med fornyet Kraft, der 
gav sig Udslag i en særdeles livlig General
forsamling den 20/8.

Efter en meget hidsig Debat blev Realklas
serne optaget i Foreningens Rækker og de 
forskellige Tillidsposter besat. •— En saare 
straalende Optakt til den nye Sæson!

Vore mange Planer blev dog kort Tid efter 
fuldkommen slaaet til Jorden: Forholdene 
forbød os at afholde Møder, og lidt senere 
indtraadte det katastrofale: Vi maatte se os 
om efter nye Lokaler. Der gik derfor et Par 
Maaneder, inden det første Møde kunde af
holdes. I Mellemtiden foretog vi en Sejle-gaa- 
tur til Christiansdal — i øsende Regnvejr.

Saa først den 30/10 kunde vi indbyde til 
den første Vidaraften: en hyggelig »Munter 
Aften« med Dans og Amatøroptræden i Lo
kaler paa Seminariet.

»Moralen i Dag og i Morgen« var Titlen 
paa et Foredrag, som Conrad Raun holdt 
den 9/11. Det var det første Elevforedrag i 
flere Aar. Det efterfulgtes af en kort Diskus
sion.

Som De ser, har vi forsøgt lidt af hvert i 
Vidar. Men ogsaa paa anden Maade har vi 
været virksomme. Saaledes har Formanden 
for den foregaaende Sæson, Richardt Meyer- 
Heiselberg, foretaget en Rekonstruktion af 
de gamle Mødeprotokoller; de gamle Numre 
af »Ekkoet« er blevet samlet og indbundet, 
og den gamle »Dirigentklokke«, der har været 
ude af Brug i mange Aar, er blevet fundet 
frem . . .

Forhaabentlig har dette lille Referat givet 
Dem et Indtryk af Vidar, som den virker i 
Dag. Ogsaa »Ekkoet« kan melde »Alt vel«.

Laurids Skøtt, III m.
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Den 15. Juli 1557 forlenede Hertug Hans Antonius Bate med en Apotekerbestalling i Haderslev. Han 
Iformanedes til altid at holde Apoteket forsynet med friske Urter og andre Lægemidler, og som Løn her
for fik han hver Mikkelsdag to Ørtug Rug, to Okser, en Fjerding Smør og to fede Svin, tillige gav Her
tugen ham et Hus med Have fri for al borgerlig Tynge, og endelig fik Bate Eneret for Byen paa at 
sælge sød Vin, Lutendrank eller Claret, Urter og Konfekt, og han kunde føre Apotekervarer toldfrit 
fra Ribe. Haderslev havde hermed faaet en Forret frem for de andre danske Byer. Ved Frederik ILs 
Tronbestigelse var der kun Apoteker i København, Viborg og Haderslev.

Senere fik Bate ogsaa Leverancer til det kongelige Hof. Foruden Apoteket var der ogsaa Vinudskænk- 
ning, og det hændte ikke sjældent, at Hertugen med Følge henlevede muntre Timer med Bægerklang i 
Slotsapotekets lavloftede Stue.

I Rædselsaaret 1627 brændte ogsaa Apoteket, men 1681 begyndte Apoteker Jacob Schultze at bygge det 
smukke Hus, som ses ovenfor. Paa Tværbjælkerne over Stueetagen lod han Billedskæreren mejsle Vis
domsord paa Latin, der i Oversættelse lyder: »Ikke det stedse paa Lægen beror, om de Syge kan hjælpes. 
Stundom Ondet formaar mer end den øvede Haand.« »Stands i dets Udspring Ondet. For silde man 
Lægedom søger, naar en Sygdom, forsømt længe, har vundet i Kraft.«

Over Hovedindgangen stod underSkiltet med kgl. privilegeret Apotek: »For Gud, Fædrelandet og Efter
slægten.« I 1843 lod Apoteker Collenburg Huset rive ned og byggede det nuværende Hjorte-Apotek.



Det bedste Indkøbssted for

Kolonial, Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 Telefon 2965

HEßßE’MAGASlNET* |

A/s Nicolai Outzen
Haderslev

Henry Christiansen’s 
Tømmerhandel

Haderslev Telefon 2541

O jM^^HADERSLEV

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opel 
og Bedfordforhandler

Haderslev - Tlf. 3650 - 3651 - 3652

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK

•

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Slalsa nsfa Ifen 
for Livsforsikring

Hovedagentur for Haderslev

Billige Præmier — Stor Bonus 
Forlang Tilbud

A. Kalsbøll- Haderslev
Ved Postgaarden 3 - Telefon 2335

O

KAMMA SVENSSON 

BØRN
Stor smukt udstyret Mappe 

med io Børnetegninger
io Kr.

CARL NIELSENS 
BOGHANDEL 

HADERSLEV

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse 

Nørregade 32

•

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13 
Telefon 2355

Guldbrandts 
Malerforretning

1. Kl. Arbejde, hurtig og reel Betjening 
Forlang Skitser og Tilbud.

Telefon 2535

O. P. OLLING
Glarmester

Rammespecialforretning og Kunsthandel

Storegade 23 — Telefon 2332

Elegant og moderne

FODTØJ 
faas i

Nissens Skotøjsforretning
Søndertorv Haderslev Telf. 3371

RUD. SCHØNING
Murermester

Gaaskærgade Telefon 2723

J^dÅ,wm.dcj deutet

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 3083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader. 
Yder Dem Fagmandens Garanti



Smedeforretning

Gaaskærgade 46 Telefon 3179

HADERSLEV KUL- & KOKS
KOMPAGNI A/s

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Kul, Koks, Briketter i prima Kvaliteter til billigste Priser^

Gaaskærgade 56
Telefon 2012(3 Lin.)

Telefon Nr. 3160
Kontor: Nørregade 27, Haderslev

HADERSLEV

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Gaaskærgade 15 Telefon 2179 - Haderslev

Ure, Guld' og Sølvvarer 
Briller ~ Barometre zt4 . PETER DUUS
1. KL. Reparationsværksted

fZ G. Jensen
Haderslev - Lavgade 2 - Telefon 2714

c/ J

MØBELFORRETNING

GRAVENE 15 - TELF. 2557

Herre-Ekvipering

Bispegade 13 - Haderslev

Sparekassen
HADERSLEV-SAMFUNDETS

for Haderslev AARSSKRIFT
Byes Omegn

Hjørnet Gravene-Nørregade F rugt- Centralen er trykt i

Grundlagt 1856

Telf. 2133 (2 Lin.) Postgiro 8356
Kontortid 9—12, 2—4 

Lørdag Kl. 9—1

Ä. Hansen

Bispegade 14 - Tlf. 3084 - Haderslev

JOHS. STROBEL CHR. TAUSON
STATSAUTORISEREDE REVISORER

NØRREGADE 36 - TELEFON 3213

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

DEN ELEGANTE TRYKSAG
ER FRA MODERSMAALET



Køb Manufakturvarer hos

MICHELSEN dfiCOBI—
Herre- og Damekonfektion

Telefon 2221 Godt Udvalg! Billigste Priser! Telefon 2221

Største og billigste 
Trikotagelorretning i 
Sønderjylland

Gravene 5 - Telefon 2729 
Haderslev

Landsretssagfører FORUM
og

Sagfører H ER LØV

Telefon 3500 Haderslev

Aarskontingent 5 Kr. 4- Porto.

Sønderjydske Aarbøgerog 
Tønder gennem Tiderne I 
(1944 II) sendes gratis.

Indmeldelser til:
Dr. Lausten Thomsen, Aabenraa, Mu
seumsinspektør Neumann, Haderslev, 
Arkivar Hvidtfeldt, Aabenraa, Høj
skoleforstander Lund, Rødding.

Haderslev - Telefon 2314

Storegade 37 - Telf. 3626 - Haderslev

Ruteautomobil-Aklieselskabet
for Haderslev Amt og By

GRETHE NISSEN
BOGHANDEL

N. Chr. Thorsen
Telf. 2755, Haderslev, Bispegade 14

Storegade 2 
Telefon 2653 
Haderslev

Ole Jensen 
(Bageri - JCoeidttørl 

Gaaskærgade



HADERSLEV
TELEFON 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HADERSLEV

Haderslev 
Mineralvandsfabrik

Haderslev

e.
Varme- og 
sanitære Anlæg 
Elektriske 
Installationer 
Radio

Bispegade 8 
Telefon 2631

Watiemai

SCHMIDT
Nørregade 1 - Haderslev 
Telefon 3716

Specialforretning 
i Herreklæder

Grundlagt 1900

AKTIESELSKABET

HANSBORG
□

Savværk og Tømmerhandel

□

HADERSLEV TELEFON 3086

Waldemar 
Christensen

Elektrisk Installation 
Centralvarme 
og sanitære Anlæg

Glzsel Tlielsen
Trikotage

Dame- og Børnekonfektion

Telefon 2909 Haderslev

Storegade 18 Telefon 3742



HID Ål i II IE HIL IIB HIP U Ull li
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

HADERSLEV — TELEFON 3185

Fodtøj
- saa qaar man til

Vald. Fahrendorlf - Urmager og Guldsmed 
Nørregade 24 - Haderslev - Telefon 2644

Bliv Medlem
af

Dansk - Nordisk 
Ungdomsforbund 

(Det unge Grænseværn)

L Manufaktur
NØRREGADE 27 - TELF. 2660

Axel Skaarenborg
Isenkramforretning

a
Gravene 8 Telefon 2424

KOSMORAMA
(SVEND WÆ.VER»

TORVET 3 TELEFON 3478

O. Mikkelsbergs Eftf. 
Damehatte, Tørklæder 
altid bedst og billigst.

Nørregade 5 . Haderslev
Telefon 3573

M. MØLLER
Indeh.: THORVALD MØLLER 
Faglært Guldsmed og Gravør

Grundl. 1842 - Bispegade 9 - Telefon 2715

H. e. eisen
Bageri - Konditori
Jomfrustien 38 - Telf. 2268

LÆS

JYDSKE
TIDENDE

Reserveret

Sønderjyllands største

Haderslev 
CentraIbibliolek

Jomfrustien 20 
Telefon 2656

Bogbestand: Ca. 24 000 Bind

og mest udbredte

Blad!---------------------
Biblioteket er aabent 
Hverdage Kl. 1 0—2 1

JJFJLV CT li n V U E l (j

N. C. Kloster
Frugt en gros

T- 1 _ Haderslev - Telefon 3663

Paul Christiansens Søn
Bygningsartikler

o

Nv AllAorarlp 9—A Toir 9^90



Er Deres INSTALLATIONER
for Gas, Vand og Elektricitet

i Orden?
Gas: Det er uforsvarligt at have Gastryk paa en Gummi

slange, naar Apparatet ikke er i Brug. Gashanen 
skal være i fast Forbindelse med Rørinstallationen. 
— Ved Tilslutning med Slange fjern eller laas Hanen 
paa Apparatet.

Møbler

Tæpper

111.Gardiner
Fr.Adolphsen&Søn
Boligm on tering

Storegade 11 - Telefon 3580

Vand: Pas utætte W.C.’er og de

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trglin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2544 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

Sælges paa Rate

Tegner alle Arter af 
Assurance

CARL NIELSENS BOGHANDEL
HADERSLEV

BALIKA
DANSK FORSIKRING

Nørregade 38 - Haderslev 
Telefon 2058 - 2059 

og 2060

4
WARBURGS

4

Nis Nissen
Sønderbro 31 - Telf. 3506 

i-:------

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJEARTIKLER
PARFUMER & KOSMETISKE PRÆPARATER

CAND.PHARM.GREGERSEN


