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LAZARUS’ OPVÆKKELSE
Og om jeg saa er Ven med ham,

der ene raader Liv og Død,
jeg bindes dog til Sorg og Skam
med Lænker, som jeg aldrig brød,
og fik i Fødselsgave,
at sikker venter mig min Plads
iblandt de andre Grave.
Men er jeg Hjerteven med ham,
der raader over Liv og Død,
da kan jeg bære Sorg og Skam;

thi intet Mørke i sit Skød
skal evigt mig begrave.
Jeg mindes Livets Straalesejr
midt i de Dødes Have. —
Saa gaar jeg da min Gang i Muld
og bærer altid Lænken med.
Tilsidst den vælter mig omkuld
og tynger mig i Jorden ned
— men aldrig skal den vinde.
For Han har kaldt mig for sin Ven,
der svigter ingensinde.

Og synker jeg til Rædslens Bund,
hvor hvidt og rødt bli’r grønt og gult,
og Ormen pikker om min Mund,
og Øjet stirrer blindt og hult,
en Dag mit brustne Øre
hans Venneraab, hans Guddomsrøst
helt ned i Graven hører.
Da haster med mit Jordelin
om mig endnu jeg mod ham op
og ser, at ny og fri og fin
er virket mig den gamle Krop
i Undergangens Smerte,
og kaster hulkende af Fryd
mig til hans Frelserhjerte.
KAJ MUNK.

VEDERSØ PRÆSTEGAARD

KAJ MUNK
FOREDRAG HOLDT I HADERSLEV BIBLIOTEKS- OG
FOREDRAGSFORENING DEN 19. JANUAR 1944

IX aj Munk har aldrig i levende Live været
noget Samlingsmærke for det danske Folk.
Hvad han ved de sidste Begivenheder kan
være blevet Symbol paa herhjemme og i Ud
landet, skal der ikke tages Stilling til her;
kun det, der har Betydning for Forstaaelsen
af hans Værk og hans Værkers Idé, vedkom
mer denne Gennemgang. Ser vi da bort fra
de Indtryk, Kaj Munks Skæbne har efterladt,
maa det i Sandhedens Navn fremhæves, at
han i sit Værk som i sin Færd var et Stri
dens Tegn.
Endnu saa sent, som da hans Bibelhistorie
fortalt for Børn udkom, mærkedes dette, og
mange har, som f. Eks. Harald Nielsen og
J. K. Larsen, fra Tid til anden langet drabe
ligt ud efter Kaj Munk. Ja, hvem kan over
hovedet sige sig fri for ved een eller anden
Lejlighed at have reageret endog kraftigt
imod et eller andet Nummer, han har lavet.

Kaj Munk var nemlig saa forvirrende ube
regnelig. Den inderste Grund til den udbredte
Forargelse eller maabende Undren var dog
nok den, at alle kendte ham som Præsten i
Vedersø, oven i Købet en meget nidkær
Præst. Hvordan skulde man faa dette til at
rime med, hvad han røg ud med som Jour
nalist, eller naar han forsøgte sig som Politi;
ker, for slet ikke at tale om, hvad han som
dansk Dramatiker tvang sit Publikum til at
leve med i og tro paa. Præstekraven forhin
drede ham ikke i at angribe Kirken og dens
Førstemænd i tilintetgørende Artikler i »Jyl
landsposten«. Flan har Journalistens krib
lende Nerve for Sensation. Sent vil det glem
mes, hvordan han under Abessinienfelttoget
skrev aabent Brev fra Kaj Munk til Hr. Dik
tator Mussolini.
Der kom sjældent en Bog af ham eller for
ventedes en Premiere paa hans Skuespil,
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uden at han ved en raffineret Forhaandsreklame havde sørget for at skabe Spænding.
Publikum ventede Forbud, Sagsanlæg eller
endog Skandale og strømmede til; hans Bø
ger opnaaede Fantasipriser paa Bogauktio
nerne, og hans Skuespil blev Kæmpesucceer.
Snart lod han sig afbilde som Jæger i den
barske vestjyske Natur, snart saa man ham
paa Billedbladets Forside skrivende ved sin
Digterpult og med Digterkalot paa sit Ho
ved. Saa rejste han rundt og læste op af det
forbudte Stykke »Niels Ebbesen«, saa var
han Hovedperson i en Sag om Spiritusbevil
ling til Kroen i Vedersø o .s. v. o. s. v.
Der var Liv og Spænding, Forargelse og
Skandale, næsegrus Beundring og bragende
Succes i Kaj Munks Kølvand, kort sagt Kaj
Munk er Drama, eller som de forargede vil
sige, Teater. Ja, man har det egentlig overfor
Kaj Munk paa samme Maade, som Major
Leth i »Egelykke«, havde det med sin første
Hingst.
»Se, den første Hingst, jeg ejede«, — for
tæller han — »den var ingen Hest, men
et Fyrværkeri. »Godmorgen, Kammerat«,
sagde jeg, og op paa den og ned igen med
Hovedet forrest hen ad Stenbroen. Jeg blev
saa gal, saa jeg græd. Op igen! Og »saa gaar
vi frem«. Saa tog Fan ved Djævlen — bag
læns. »Ja, ja, vil du hellere rykke, saa gør
vi det.« Nu vilde han frem, tog et Spring
og et til, Karlene stak Hovederne frem bag
Stalddørene, jeg strammede Tøjlen, baglæns
maatte han, hele Parken durk.«
Saadan har Publikum staaet og maabet
som Karlene bag Stalddørene, naar Kaj
Munk gjorde sine overraskende og uberegne
lige Bukkespring.
Vanskelighederne og Usikkerheden i Betvin
gelsen af Kaj Munk skyldes imidlertid ikke
alene det springske i Personens ydre Frem
trædelsesformer. Ogsaa hans Produktion op
viser en forvirrende Mangfoldighed af Avis
artikler, Digte, Jægerhistorier, Prædikener,
Oxford Snapshots, Rejseskildringer og først
og sidst Skuespil. Og som hans Værkers Art,
saadan er hans Sprog og Stil. Bedst som man
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lader sig bære blidt af Sted i jævne, tilfor
ladelige Rytmer, ligger man der med Næsen
i Stenbroen og Hovedet forrest, og — For
argelsen er stor. Kaj Munk er flabet, per
vers, ugudelig, raa, blasfemisk, hans Digt
ning er liderlige Historier og burde forbydes
som fræk Pornografi.
Ja, selv ved en mere kølig Eftertanke kan
man ikke komme udenom, at mange af hans
krast realistiske Afsløringer af Menneskets
Driftsliv snarere synes Udslag af en erotisk
overeksponeret Regensianermunks sygelige
Fantasi, end at de skulde være dikteret af
nogen kunstnerisk Nødvendighed. Jeg behø
ver ikke at dokumentere dette ved Eksem
pler, men kan nøjes med at henvise til visse
Situationer og Optrin i »En Idealist«, Urias
og Davids Drikkescene i »De Udvalgte«,
Fru Pastor Graas Udgydelser i »Egelykke«
o. s. v.; tilsvarende findes i alle Stykker. Og
saa paa andre Omraader kan en lignende
Mangel paa Evne til at holde sig inden for
det smageliges Grænse gøre sig gældende.
For Eks. i en Artikel om Luther: »Mange
historiske Personligheder synes lidet præge
de af det Milieu, de er udgaaet fra. Det gæl
der f. Eks. Mænd som Martinius Nielsen
eller Jesus. Martinius førte sig som en Gre
vesøn, og Jesus kunde lige saa godt have til
hørt et Fyrstehus som et Boelshus; han er
large, han er grand seigneur.« Eller i samme
Artikel: »Sikke et Held, at Svangerskabsbe 
tænkningen ikke var Lov under Augustus,
saa var Jomfru Maria da styrtet af Sted til
en autoriseret Læge, inden Gabriel havde
faaet talt ud, og hvad saa med Frelseren?«
Eller her et Par forholdsvis skikkelige
Eksempler fra »Ordet«. Den unge Kone
Inger staar i sin Stue og beder til Gud med
Øjnene himmelvendte: »Tak, kære Vorherre,
Tak, Tak for alting! Vær nu ogsaa i Dag
min Hjælper! Amen.«
Gamle Borgen: »Det kommer af, det har
regnet ind. Men nu skal jeg faa det tættet.«
Han tror, hun har kigget paa en vaad Plet
paa Loftet, og Publikum reagerer med en
Latter, der kan synes blasfemisk.

Fot.: Poul A. Kjær. Holstebro, Eneret.

KAJ MUNK
13/4 1898. t 6/1 1944.

En lignende Situation forekommer senere
i den tunge Nat, da Inger ligger for Døden,
og gamle Borgen i sin Sjælsnød anraaber sin
Gud, men afbrydes af Houen, Amtslægen.
Borgen: »Gud Fader i Himlen, du er jo
Lyset og Livet, du kan ikke sende os Mørkst og Døden, du vil ikke tage Inger fra os.
— Fader vor, du som er i Himlen, helliget
vorde dit------- «
»---- For Satan da, kommer det varme
Vand —«, brøler saa Houen i Døren fra So
veværelset.
Disse Eksempler maa, selv om de slet ikke
hører til de grelleste, være tilstrækkelige. Vi
ved, hvordan Publikum i det Munkske Tea
ter lytter i spændt Forventning for ikke at
gaa Glip af Gyset. Og — tænk — Manden
er Præst! Det er forargeligt, det er blasfe
misk. Men tro endelig ikke, at Kaj Munk er
bange for, eller ikke er vidende om, at han
vækker Forargelse.
Vel har han en saadan Digterkløe i Fingre
ne og Fandenivoldskhed i Hjernen og Hjer
tet, at han ofte har svært ved at bevare
Herredømmet over Pennen, og han kunde
trænge til at erindre sig Kierkegaards Ord,
naar han formaner og beroliger sig selv saaledes:
»Tag det hele som et Pligtarbejde, hold
ordentlig paa Pennen, saa gaar det.« Men
paa den anden Side er netop for en Del hans
Hensigt opnaaet med Forargelsen. Det er
hans Middel til at holde Menigheden vaagen.
Modstand og Kamp er hans rette Element,
fordi det er Liv; Ligegyldighed og Stilstand
hader han som Pesten og Døden. Læg Mær
ke til det uskyldige Rævesmil, hvormed han
fortæller om Luther:
»Det hørte Tidens Tone til, at hvis ikke
Modstanderne fik Titulater, som bragte en
Retiradedør til at rødme, var der ikke rigtig
Kraft i Bevisførelsen. Det polemiske Sprog
naaede helt op ved Siden af vor Tids i Grov
hed om end ikke i Gemenhed. Morten, Æt
ling efter Slagsbroderbønder, var ikke den
Mand, der fornemt holdt igen. Jeg skal for
mene mig selv den Fornøjelse at citere et Ud

valg af de Kraftudtryk, det faldt ham natur
ligt at afsende mod Paver og Konger.
Man gad jo nok vidst, hvad han vilde have
sagt til et Skrift som det, den danske Præs.teforening har udgivet nu til Jubilæet, hvor
der paa halvtredie Hundrede brede, sirlige,
lavendelduftende Sider tales med og uden
Fløjelsmave, men overalt med Fløj elsstemme
for Pogeskolelærerinder af ældre Aargange
og begge Køn om dette sachsiske Krater,
uden at en eneste anstændig Uanstændighed
affyres og gør Stoffet chokerende og leven
de og sandt.«
Her har vi Begrundelsen: De affyrede
Uanstændigheder gør Stoffet chokerende og
levende og sandt.
Disse Friheder er da ingenlunde Vildskud
af en feberhed Hjerne, men en højst nødven
dig og helt moderne Chokbehandling, nød
vendig paa Grund af Tidens alvorlige Syg
domsbillede. Grundtvigs Ord til Major Leth
kan vi godt tage til os:
»Jeg har set nok af jer Færd herovre, I
Sengehalmsrotter. Jeg gad samle jer Mænd
og Kvinder her foran mig under Bjerget, saa
vilde jeg raabe til jer: »I har det med hin
anden, saa Markens og Skovens Dyr vilde
skamme sig, hvis det var dem. I fortjente,
Gud en Dag lod alle jer Mænd kastrere, for
I er ikke Kærlighedens hellige Evne værd«.«
I sine kloge Raad til Præsten i Menig
heden raaber han derfor: »Gud give os flere
ubehøvlede Præster i Danmark!« Men dette
med Præsten skal jeg senere vende tilbage
til, ligesom en dybere Aarsag til denne ChokStil skal konstateres.
Tænker man nu igen paa de to fremhæve
de Eksempler fra »Ordet«, saa maa man
indrømme, at selv om den Slags Virkemidler
kan være saa voldsomme eller smagløse, at
de ganske forfejler deres Hensigt, saa har
de dog som oftest foruden Chokvirkning ogsaa rent kunstnerisk Berettigelse. I et Lyn
glimt lykkes det her Digteren at give Publi
kum et Indtryk af Personernes Individualitet.
I den første Situation den naive, kvinde
lige Fromhed hos Inger, der tager sin Vor-
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herre med paa Raad i alle Hverdagens Pro
blemer, overfor gamle Borgens verdslige
Grundtvigianisme, og i den anden Situation
den moderne ateistiske Lægetype, hvem intet
er helligt undtagen Aarsagsloven.
Og her er vi ved den herskende Evne i
Kaj Munks Kunstnerejendommelighed, nem
lig Evnen til gennem Replikken at give Per
sonen, saa han fremtræder levende i Sam
menhæng med det ligesaa realistisk sansede
Milieu. Lader man nu de forskellige Indtryk
af Situationer, Billeder, Stemninger og Per
soner fra Kaj Munks brogede Produktion
leve op i sin Erindring, saa overvældes man
af dens Rigdom og Digterens imponerende
Produktivitet.
Her skal blot fremhæves enkelte Scener
fra »Ordet«, som dels er betegnende for
hans Stil i det hele taget, dels belyser dette
Stykkes Idé.
Den ydre Handling drejer sig, som be
kendt, om de to unge, Anders og Anna, hvis
Kærlighed og Forbindelse Gamle Borgen
sætter sig imod, da hun er Datter af den
indremissionske Peter Skrædder.
Tænker man paa Scenen mellem Inger og
Borgen (i. Akt, p. 14), vil man kunne iagt
tage, hvor klart Kaj Munk karakteriserer de
to Generationer gennem deres modsatte Syn
paa Kærligheden. Inger: »Bedstefar, det ene
ste, eneste, eneste, det kommer an paa, naar
Folk de er gift, det er, at de holder af hin
anden.«
Borgen:
»Kærligheden kommer med
Aarene.«
Den gamles Karakter belyses skarpt gen
nem de følgende Replikker, baade gennem
Indhold og Sprog (Mærk: Ederne samt de
konkret saftige Ord, der antydningsvis giver
hele hans folkeligt fantasifulde Sprog), lige
som ogsaa Tidsbilledet (Grundtvigianismens
første travle Mødevirksomhed) er udmærket
meddelt.
Den egentlige Handling, den indre Spæn
ding i Stykket drejer sig imidlertid om Mi
raklets Mulighed, om Tro eller ikke Tro.
Ogsaa den forberedes i 1. Akt gennem Mø
IO

det mellem den rationalistiske Pastor Band
bul og den sindssyge Johannes, en Dialog,
der er holdt i en makabert komisk Stil, der
kan minde om Sheakespeare, og hvor Munk
udfolder hele sin effektfulde, overraskende
og dobbeltbundede Replikkunst.
Til yderligere Karakteristik af Munks
Stilkunst kan man pege paa den missioneren
de Peter Skrædders Tale ved Vækkelsesmø
det i2. Akt, og endelig Samtalen mellem
Johannes og lille Maren om Natten før Mo
derens Død. Den sidste er et godt Eksempel
paa den vidunderlige Evne til at tale til Børn
om de højeste Ting, der placerer Kaj Munk
som Fortæller i Rang med Grundtvig og
H. C. Andersen.
Det Inspirationens Pres og den Stoffets
Spænding, som er den nødvendige Forudsæt
ning for Dramaets modsætningsfyldte Liv,
har ofte hos Kaj Munk været saa voldsom,
at det har voldt Digteren store Vanskelig
heder at faa den under Kontrol og hæve sig
til den kølige Objektivitet, der er nødvendig
for en Dramatiker. Med sikker Haand og
skarp Kniv skal han skære sit Sujet til, om
Resultatet skal blive det formelt fuldkomne
Drama. Men dette lader Kaj Munk fra Star
ten af haant om i det Program, som han
offentliggør ved En Idealists Urpremiere.
Hans Maal er, udtaler han, at give den nye
Tid dens Drama, og han vil gøre det ved at
tilbageføre dansk Skuespil til »Det store
Drama«, hvis Skaber er Oehlenschläger.
Harmfuld vender han sig mod den udvande
de Naturalismes saa bekendte Dagligstue
med Vinduerne lukket og Døren stænget og
Manden og Konen og Vennen paa hver sin
Taburet, mod dens Hviske-S tykker, hvis
Forfattere har været besat af synlig Nervø
sitet for, at der skulde ske noget paa Scenen,
mod alt, hvad der kun er udspekuleret i blod
fattige Digteres fortænkte Hjerner. »Bagatelleriets og Æsteticisteriets Tid er forbi!«
proklamerer han: »Nu vil vi ikke længere
være store i det smaa, nu vil vi være store i
det store. Midt ude i Verden maa Kunsten
staa, hvordan denne Verden end er.« Men

det er ikke det hele. »Den, der skabte Luci
fers Verden, skabte ogsaa Aandens Verden,
og Aandens er over den Ondes.«
Skal man da trænge ind til den modsæt
ningsflammende Verden med Himmel og
Jord i Munks Drama, gør man det kortest
og klarest ved at samle sig om en Karakteri
stik af hans Værkers Hovedpersoner og de
res Skæbnes Lære. Man kan nu ved en hen
synsløs Forenkling af Billedet konstatere to
Mennesketyper, nemlig paa den ene Side
Idealisterne, Heroerne, som rammes af Guds
Straf og overfor dem de svage Ikke-Idealister, som fyldes af Guds Kraft og fuldbyrder
hans Vilje.
Repræsentanter for de første er Herodes
i »En Idealist«, Krater i »I Brændingen« og
Kansleren i »Sejren«. »Hjertets Renhed er
at ville eet«, er Mottoet til »En Idealist«.
Denne Stræben efter at ville eet, Stræ
ben mod Fuldkommenheden, men vel at
mærke hos Kaj Munk uden Hensyn
til denne Stræbens Indhold og Retning,
er Kendemærket paa en Idealist. »Det af
gørende er ikke, om Maalet er godt eller
ondt, kun Viljens Enhed og Styrke. Heroen
spørger ikke om Menneskeliv, han spørger
end ikke om Retfærdighed.« Herodes, Edomitten, der af Had og Hævnlyst til Jakobs
Stamme ved Mord og Svig har tilranet sig
Magten over Jødefolket, er den vældigste
Skikkelse i Munks Galleri af store Person
ligheder. Han er en Djævel i Menneskeskik
kelse, hans Liv er Ondskab dynget paa Ond
skab, fordi han kun har een Vilje, een Stræ
ben: »Forstaar du da ikke«, siger han til
Mariamme, efter at have dræbt hendes Bro
der, »forstaar du ikke, jeg er ond, fordi jeg
er stærk, og jeg er stærk, fordi jeg har et
Maal: denne Krone ufravristelig om min
Tinding. Jeg maa ofre alt i Verden for dette
ene Maal, fordi jeg er mig, fordi jeg maa,
hvad jeg vil, fordi jeg vil, hvad jeg maa.«
Hans Maal kræver Mord efter Mord, selv
den blide, gode og skønne Mariamme, som
han elsker vildt, maa han ofre, fordi Kærlig
heden til hende er en Følelse, der svækker

hans Vilje til Ondskab og dermed hans Magt
over Jødefolket. »Efter min Hustru Mariammes Død har jeg vundet mig ti Mænds
Styrke og hundredes Forstand, hun forvirre
de min Raadsnarhed og forkvaklede min
Kraft.« Paa Dødslejet gør han sit Livs Fa
cit op: »Mit Liv har været een stor Angst,
een stor Angst for, at han deroppe skulde
naa sit Maal og faa vristet min Krone fra
mig. Men nu naar han det ikke, før Nat er
jeg død, død som Jødernes Konge. Jeg har
kæmpet med Gud og vundet — naar har der
levet et Menneske som jeg? — Jeg har gjort
op og faaet det Facit, jeg vilde: Jeg har
holdt Herskerstaven i en hadet Haand, saa
haardt det gik an, for at jeg kunde holde den
til det sidste. — Jeg tænker tilbage paa min
Livsvej: Mord efter Mord; det gør mig mild
i Sindet, næsten taknemmelig glad. For
hver, jeg har fjernet, der stod mig i Vejen,
har jeg følt det som: atter en Sejr over Gud.
Jeg har haft min Krone. Vil man det ene,
kan man ikke ville det andet. Gud narrer
Mennesket til at dele dets Vilje og holder
det saadan nede. — Mig fik han ikke split
tet, jeg var ikke Træl som I andre, I med de
halve Viljer og delte Sind. Var jeg ond, saa
er det min Ære og Styrke, at jeg har været
det helt.«
Saadan faar Stykket dog ikke Lov at
slutte; i det lille Jesusbarns Skikkelse sejrer
Gud til sidst over Kæmpen Herodes.
Ser vi bort fra mindre væsentlige For
skelle, finder vi de samme Træk hos saa godt
som alle Munks Idealister. De er Handlin
gens Mænd, som foragter Maadehold og hi
ger mod det grænseløse. Professor Kraters
Livskamp gælder Kristendommens Udryd
delse. Diktatoren i »Sejren« kender kun eet
Hensyn, Hensynet til Fædrelandet. Noget
lignende gælder hele Skaren af Idealister fra
Kaifas i »Pilatus«, Akitofel i »De Udvalgte«,
Cromwell i »Cant«, Professor Dorn i »Smel
tediglen« til Sigbrit i »Diktatorinden«. Et
Fællestræk for dem alle er, at deres Idea
lisme er vildledet, deres Liv er en Kamp
imod Gud. Ganske vist lider de Nederlag til
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sidst og straffes af Gud som Herodes; men
tænker man paa de 3 Herodramer »En Ide
alist«, »I Brændingen« og »Sejren«, saa er
det deres forbløffende Lære, at her paa Jor
den sejrer Idealisterne, Ondskabens ensret
tede Viljer, Jorden er Lucifers Verden. Den
tabende er her Idealistens Modtype, Manden
med den halve Vilje og det delte Sind, Tviv
leren, der ikke kender Kampen, men kun
Refleksionen og Forskningen, Ordets og
Aandens Mænd som Nicolaus Damascenius i
»En Idealist« og Munken i »Sejren«.
Hvor er da den Aandens Verden over den
Ondes, som Munk nævnte i sin Program
udtalelse? Vi ser kun Lucifers, og hvad
hjælper det, vi gentager: Herodes tabte over
for Gud, det er dog kun et Postulat, anbragt
for at berolige Publikum og indbilde os, at
alt gaar programmæssigt. I Oehlenschlägers
»Hakon Jarl« sejrer ogsaa Olav Tryggvesøn
paa Papiret, men i Digterens Hjerte er Sejr
herren Hakon Jarl. I Kampen mellem Jord
og Himmel, mellem Hedenskab og Kristen
dom tager Digterne Parti for Hedenskaben.
Kaj Munk ikke mindre stærkt end Oehlen
schläger: Menneskeidealet er den store Per
sonlighed, Eneren, Kraftgeniet, Diktatoren.
Igen tilføjer Digteren Kaj Munk sit Pub
likum et Chok: Hvordan kan denne Digter
være Præst?
Men saa er der jo Skuespillet »De Ud
valgte«. David er ingen Hero, ingen Idea
list. Da han ligger under for sin jordiske
Lidenskab og griber efter Batseba, svigter
han Gud, og hans Storhed er forbi.
Da Absalon rejser sig imod ham, og Joab
ægger ham til Daad, mægter han det ikke.
Batseba: Hører du ikke, hvad Joab siger,
David? Er det en Stilling for Israels Konge
at sidde paa Hug som et Spædbarn paa Gul
vet? Op! Bid Tænderne sammen for Smer
ten og gaa imod Oprøret, Mand. Du er jo
da Kongen. Hvad vil du gøre? Svar os dog!
David: Jahve, hør min Røst og lad mit
Skrig komme til dig. Skjul ikke længer dit
Aasyn, skynd dig, svar i min Nød. Mit
Hjerte er svedet som Græsset under min
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brændende Smerte. Mine Ben bliver til
Vand i mit Legem, mit Spyt bliver tørt i mit
Svælg. Jeg maa vaage om Natten og jamre
som en Ugle mellem Ruiner for min Synd,
der vakte din Harme, saa du tog mig og
slængte mig bort.
Først da David igen griber efter hans
Kjortel, fylder Jahve hans Bryst, saa han
har Kraft til at kæmpe. Han er Guds Ud
valgte, foruden Jahve kan han ikke kæmpe,
men han er ikke Kaj Munks Menneskeideal,
og Gud er Jahve, det gamle Testamentes Ret
færdighedens, men ogsaa Tugtens og Hæv
nens Gud. Menneskenes Lov er Øje for Øje
og Tand for Tand. ■— Kendte da denne
Præst i den danske Folkekirke ikke Resigna
tionens, Ydmyghedens, Menneskekærlighe
dens og Barmhjertighedens Gud?
Imellem »En Idealist« og »De Udvalgte«
skriver Kaj Munk »Ordet«. Som man vil
erindre, fornyer han her Søren Kierkegaards
strenge Krav til Nutidens Mennesker om, at
de skal gøre sig samtidige med Kristus, og
vi saa, hvordan Pastor Bandbul var den før
ste, som fornægtede Jesus, og alle Stykkets
Personer, Atheister, Materialister, Grundt
vigianere og Medlemmer af Indre Mission,
alle maa nu som for 2000 Aar siden tage
Stilling til Underet. Kravet er den grænse
løse Tro: Troen ud over al Forstand.
»Hvor er Opstandelsestroens Sejrsforvis
ning?«, spørger Johannes, da han staar ved
Ingers Baare, og han fortsætter: »Det er
Jammer og Rædsel, at Gud er god og al
mægtig, og dog ligger hans Jord i Elendig
hed, fordi der mellem de troende ikke er een,
der tror------------ . Jeg siger jer, alt er mu
ligt for den, der tror.«
Her møder vi da Præsten i dette Skue
spils Fordømmelse af Tidens Halvtro og
Selvhjulpethed som i dets dristige Krav til
de smaa og fattige og tvivlraadige Menne
sker.
Den eneste Stordaad, der øves i dette
Stykke, er Bønnen, som nedbeder Miraklet.
Men hvordan skal den lidenskabelige Præ
diken i »Ordet« forenes med den lidenska

belige Lovsang over Livet i dets mest hen
synsløse, mest hedenske Former i Herodramerne?
Er »Ordet« kun effektfuld Teater, en
Kæmpesmagløshed, begaaet af en sensations
gal Journalist i dette Filmens Aarhundrede?
Her kan kun Kaj Munk selv give Svaret, og
det gør han baade i den vigtige Artikelserie
med den betegnende Titel »Himmel og Jord«
og i sin Erindringsbog. Det viser sig da, at
vi med dette Problem griber lige ind i den
dybeste og alvorligste Konflikt i Kaj Munks
Sjæl.
I sit Hjem var han under den stærkeste
religiøse Paavirkning. Allerede hans Barn
domsdigtning var Salmer, og Grundtvigiane
ren Lærer Wested maatte advare ham mod
altid at skrive om Gud og Jesus. Han vok
sede op i en Tid, da Indremissionen gik som
en Stormbølge hen over Lolland, og lever i
Begyndelsen i en tillidsfuld Barnetro paa
Gud. Men efterhaanden som han lærer Livet
at kende, melder Tvivlen sig i hans Sind.
Dødsfald i hans nærmeste Kreds giver ham
de første alvorlige Stød, og »Nu«, skriver
han, »begyndte jeg at tænke over Krigen.
Den tydede jo paa alt andet end en kærlig
og tilmed almægtig Gud — hvis overhovedet
Gud var til«.
En Overgang tror han paa en Gud, hvis
Lyst er Menneskenes Lidelse, »hans Navn
er den drillende Gud«, skriver han. Kaj
Munk har mistet sit Fodfæste, hans Sind
er bittert og opfyldt af Trods; men bagved
mærker man hans Sjælsnød.
»Hvordan skulde jeg med et kunne leve
under Guds Forbandelse? Hvordan skulde
jeg kunne vende mig mod ham og undsige
ham?« Han er i den følgende Tid Vanviddet
nær, og ofte ønsker han sig Døden. »Hvad
ondt Menneskene tilføjede hinanden i Ube
tænksomhed og Ondskab, i Elskov og Kon
kurrence og Krig, hvad ondt Naturen til
føjede dem i Sygdom og Fattigdom, i Van
vid og Svig, i Savn og Død — det var, som
om jeg følte, jeg samlede det altsammen i
mig, fordi jeg vidste, hvor det kom fra, og

hvad Meningen med det var —- fordi jeg
havde erkendt Gud«. Vi ser, hvorledes Pro
blemet vokser i hans Sind og bliver til Krise.
At Spændingen bliver saa voldsom og
skæbnesvanger, skyldes dels den Lidenskabe
lighed, hvormed han drages mod dette nyopdagede Liv. Han er altid forelsket i denne
Tid. Han begejstres for Historiens store
Helte og drømmer selv om at øve Stordaad
i Historien. Hans Ideal er Handlingens
Mand, han føler, at Livets Løsen er Kamp,
om ikke paa anden Maade, saa som en Kamp
i Sindet.
Men samtidig levede der dybest i ham en
uudryddelig Trang til en grænseløs Hengi
velse i Gudstroen, saadan som Jesus Kri
stus havde lært ham det, en Tro paa en kær
lig Gud.
Om denne Kval vidner hans Følelser ved
Camilla Westeds Baare (Erindringer p. 234).
»Havde Kristus været her, han var traadt
hen til Baaren og havde løftet Haanden; men
ikke for at holde Ligtale, men for at sige
Ordet. Og den døde havde rejst sig, og han
selv havde givet hende tilbage til Manden.
— — Hvis man saa vovede det! Gik hen til
Kisten og slog paa Laaget og raabte: »I
Jesu Kristi, Guds Søns Navn, jeg byder dig,
du døde, staa op!««
Endelig hjælpes han paa Gled ud af sin
Sjælepine ved et Studentermøde paa Nyborg
Strand, hvor Ricard i en Tale søgte at vise,
at Jesu Sindstilstand var »overvejende glad«.,
trods mange Vanskeligheder, trods den onde
Tid, han levede i.
»Paa mig virkede det som en Revolution«,
siger Munk. »Jeg blev løftet ud af Navle
betragtning, Problemhildninger og Mørkefil
ter. Jeg har aldrig siden glemt, at Jesus var
noget saa dejligt jordisk som overvejende
glad«.
Med denne Udredning, med Oplevelsen
ved Camilla Westeds Baare i Erindring,
kan man da tilbagevise Beskyldningen mod
»Ordet« s Digter. Vi har set Problemet,
Kampen mellem Livets Hedenskab og Him
lens Tro, mellem Livslyst og Livsfornæg
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telse blive til Krise i Kaj Munks Sind, og vi
kan erkende, at de tilsyneladende uforene
lige Verdener i Virkeligheden udspringer af
samme Rod i Dybden af Munks Tempera
ment, nemlig en brændende Higen mod det
absolutte, en Fuldkommenhedslængsel, en
Trang udover og op over alle Grænser, en
Trang mod det uendelige, som ikke kan for
klares eller fattes. »Den grænsesprængende
Tendens« kalder Biskop Berggrav det.
Vi saa ogsaa, hvordan Ricards Ord om
Jesus foreløbig reddede Kaj Munk fra at
sprænges af de vældige Modsætninger i
hans Sind. Det kan være lærerigt at sam
menligne ham med en anden dansk Digter,
Paludan Müller, der kæmpede med nøjagtig
det samme Problem.
Paludan Müller sætter al sin Vilje ind paa
at forsage det Liv, som han følte en saa liden
skabelig Dragning imod, og gaar i Kloster i
sit Ægteskab. Kaj Munk gaar betegnende
nok den stik modsatte Vej; han afsætter den
forsagende, ydmyge Kristus og skaber en ny
Gud i sit Ideals Billede.
Paludan Müller tvinger sig til at elske Dø
den, Kaj Munk hader den med hele sit Jæ
gerinstinkt.
Der kunde hobes Citat paa Citat til Bevis
paa denne Munkske Gudsopfattelse. De fin
des i Artiklerne i »Himmel og Jord«, og
han prædikede sin Gud hver Søndag i Ve
dersø Kirke:
F. Eks.: Den kristne Forkyndelse er for
liberal, for humanistisk, for blodfattig til at
kunne forkynde, at Guds Vrede er en afgø
rende Side af hans Kærlighed.
Eller om Jesus: Han var ingen Tølper fra
Landsbyen uden Sans for de Værdier, Rig
dommen kan skabe. Vi ved, han kunde be
undre Arkitekturen, kom gerne i de velstaaendes Huse, satte Pris paa, at der blev gjort
Stads af ham, var madkær og gildesglad og
gik altid nobelt klædt.
Der er mange, der bilder sig ind, at et
Sind, der kan gale og gnistre, kan intet have
med sand Kristendom at skaffe. Bare et
Menneske siger: sgu, saa er han dømt.
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Hvad er Kærlighed? Er det et andet Ord
for Honningkage? Nej, Kærlighed er Liden
skab. Den har intet at gøre med at skabe sig.
Kastratvæsen er den en Vederstyggelighed«.
Ja, selv i den morsomme Artikel om Jenny
Kammersgaard kommer Munks karakteri
stiske Opfattelse frem: »Det maa maaske
være tilladt at gøre opmærksom paa, at Med
stifteren af den Religion, som jeg er Tjener
i, var Sportsentusiast. Væddeløb, Fægtning,
Træning er Begreber, som Paulus idelig ven
der tilbage til. Jesus selv var i hvert Fald
Friluftsmenneske; bestandig er han paa Ro
ture paa Søen, paa Fodrejser mellem By
erne, paa ensomme Vandringer op i Bjer
gene. Der er høj Luft over Kristendommen i
dens Frembrud, der er Sol og farende Vejr,
skærende Foraarskulde, salt Skumsprøjt ind
over Dæk, Storm og Mørke og atter Sol, lif
lig og vældig, Sol, der elsker Blomster frem
af den stenede Jord, og Sol, der sprænger
Granitmonumenter paa Grave. »Sønnens Dag
er Solens Dag«, raaber Grundtvig frydefuldt.
Ja, han forstod det endnu«.
I dette Syn kan han støtte sig paa mange
Forgængere som Grundtvig, Henrik Ibsen
og f. Eks. Jakob Knudsen, og vi forstaar nu,
at hans zünftige Udtryksmaade er bevidst.
Sin Bedømmelse af de danske Præster, sin
Væmmelse ved Pacifister, sin Begejstring
for Handlingens Mand og for Krigens Or
kan har han ved denne Gudsopfattelse bragt
ind under Kristendommens Tegn.
Vender man nu tilbage til »De Udvalgte«
forstaar man, hvordan han ved at søge til det
gamle Testamente har fundet Støtte for sin
Gudsopfattelse og en Inspirationskilde for
sin Kunst, og det undrer ikke, at det ikke
alene i »Herodes«, men ogsaa i det moderne
»I Brændingen« er Tugtens og Hævnens
Gud Jahve, der vinder sin grusomme Sejr.
At Kaj Munk idelig i Artikler og Prædi
kener søger at slaa denne sin Opfattelse af
Gud fast og højlydt agitere for den, kunde
imidlertid tyde paa, at han trænger til at be
kræfte den for sin egen inderste Samvittig
hed, og i hvert Fald er den Vanskelighed sta

dig tilbage, at han nærer en brændende Be
undring for meget af det, som er af Djæve
lens Verden og staar i Kamp mod Gud.
Spændingen mellem de to Verdener bestaar
da stadig i hans Sind, og det er den, der be
tinger Spændkraften i hans Drama.
Imidlertid kommer der en tydelig Udvik
lingslinie frem, naar man fra Herodramerne
gaar til »Smeltediglen«, »Egelykke« og
»Niels Ebbesen«. Med stadig større Energi
fremføres her den svage Mand med den tve
delte Vilje, som først, da han udvælges eller
kaldes af Gud, fyldes med hans Kraft og gri
ber handlende ind i Livet. I »Smeltediglen«
har vi for første Gang en Idealist, en Hero,
som naadeløst udleveres til Grinet, nemlig
Professor Dorn, og det er den svage uheroisk
forkølede Mensch, der gaar af med Sejren,
dog først efter at han har ofret Føreren og
Fædrelandet Kristusbilledet, sin Forsknings
stolteste Resultat.
»Saa har jeg bragt mit Folk mit Offer.
Men dermed er jeg ikke færdig. Voldsomt
lever nu i mit Hjerte det, jeg knuste mod
Gulvets Sten.«
Endnu et Skridt videre gaar Munk i
»Niels Ebbesen«, hvor hans Heroopfattelse
faar en særlig national Drejning. Den kul
lede Greve er Heroen, der kæmper imod
Gud, fordi han kæmper imod Danmark, men
af den svage Niels Ebbesen skabes en Hero,
da han følger Kaldet og drager Sværdet for
Danmark og altsaa ogsaa med Gud.
De senere Tiders Begivenheder synes da
at have lettet Munk Fastholdelsen af det
Standpunkt, som han under svære indre
Kampe har hævdet gennem al sin Digtning:
at mod Gud formaar Mennesket intet, hvor
stærkt det end er, men med Gud formaar
Mennesket alt, hvor svagt det end er.
Man kan da fastslaa, hvad man ved første
Øjekast vilde forsværge, at Kaj Munk i al
sin Digtning er Præsten, og at Tusindkunst
neren er et yderst eensidigt Menneske. Der
er i hans Digtning to Slags Mennesker, men
kun eet Krav: du skal ofre dit eget. Der er
to Verdener; men kun eet Valg: Himlen. Ja,

i Virkeligheden er der kun een Hovedperson,
nemlig Gud.
Skal vi placere ham litteraturhistorisk
maa han karakteriseres som Romantiker,
trods sin hensynsløst realistiske Stil — for
Kaj Munk er Underet Virkelighed.
»Lykke for Kunstneren, skriver han, der
alt for længe har ført sin Pegasus i Aarsagssætningens Tøjle, igen at faa Lov til at
sprænge vildt af Sted over Himmel og
Jord.« Men han er ikke Æstetiker som
Oehlenschläger. »Overalt, hvor jeg møder
min gamle Anskuelse, at Kunsten er til for
sin egen Skyld, og har nok i sig selv,
protesterer jeg og slaar ned for Fode. En
Bog skal bedømmes efter Tendensen i den.«
Blandt Romantikerne ønsker han da at
løfte Arven efter Grundtvig. — I Digtnin
gen en Folkevækker som Grundtvig, inden
for Kirken en Reformator som Luther, saadan vil Kaj Munk helst se sit eget Livskald.
Vi vil da til Slut lade Billedet af den
frygtsomme, svage Mand med det tvedelte
Sind, men med Guds Kald i sit Hjerte, op
veje Billedet fra Indledningen af det dyri
ske Overmenneske, som kæmper Djævelens
Kamp mod Gud, og saa tro paa, at Digter
præsten er blevet staaende ved dette svage,
men udvalgte Menneske som sit blivende
Ideal.
Igen kan Artiklen om Luther levere
Eksemplet (Himmel og Jord, p. u f.):
»En Hovedegenskab ved Luther var nem
lig, at han manglede Mod. Dette er hans
Storhed og Ære. — En nerveløs raa Børste,
en vild Landsknægtsjæl, en Fanatiker med
Galskab luende i Øjnene, kan sagtens træde
op imod Kejser og Pave; men det er en
Stordaad af en Mand, der skælver af Frygt.
Jo, Gud havde Brug for en frygtsom Mand.
Netop fordi Luther var bange, forstod Men
nesker, hvad der drev ham. Hvor stor end
hans Rædsel var, saa var Gud dog større.
Dette var hans Adelsmærke Livet igennem.
Naar Gud sagde: »Gaa!«, saa sad Morten
lidt og samlede sig og sagde saa: »Ja ja, saa
gaai' vi altsaa«, og gik saa, hvor nødigt han
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ogsaa vilde. Det er dér, vor Kirkefader faar
Rang med de største imellem Profeterne: De
protesterede ogsaa, naar Gud kommanderede
med dem, og lystrede saa Parole, meget imod
deres Vilje.«
Under Arbejdet med Kaj Munk har det
slaaet mig, at han paa mange Maader kan
minde om Johannes Ewald. Der er den sam
me brændende Sjæl i et svagt og skrøbeligt
Legeme og den samme Begejstring for Livet
i dets stærkeste Farver.
Trangen til at øve Stordaad i Historien i
Spænding med en flammende Vilje til Hen
givelse i Gudstroen, en mægtig Spænding
mellem Kød og Aand, Jord og Himmel i
Digtning som i Liv.
»Mig har Krigslyd og Vinen og Elskov
altid mægtig fortryllet«, synger Ewald, og

det er Før romantikkens Dyrkelse af Kraft
geniet, vi genfinder hos Kaj Munk. Men og
saa Ewalds Erfaring i »Ode til Sjælen« fin
der vi i Munks Udvælgelsestanke.
Ikke blot Kaj Munks Gudsopfattelse, men
ogsaa hans sidste Timers heroiske Kamp kan
læses ud af Ewalds Dødssalme:

Udrust dig, Helt fra Golgatha!
Løft højt dit røde Skjold.

Udstræk dit Glavind i din Harm
mod dem, som trodse dig!
Nedstyrt dem med en vældig Arm
fra Lyset — og fra mig.
Kaj Munk naaede, hvad der ikke blev
Ewald forundt, at øve Stordaad ogsaa i Hi
storien.

PETER JEPPESEN.

AMTMANDSGAARDEN I HADERSLEV
(Efter gammelt Litografi)

FRA AMTMAND
WILLIAM WALCKER STOCKFLETH*
EMBEDSTID I HADERSLEV
Den sidste danske Amtmand i Haderslev —
inden Sønderjyllands Adskillelse fra Dan
mark i 1864 — var William Walcker Stock
fleth (1802—85). Amtmand Stockfleth var
Søn af Sekondløjtnant, senere Oberst Han
nibal Stockfleth (1775—1852) og Withe
Lange (1780—1868). I 1822 blev han Stu
dent fra Herlufsholm. Som ung levede han
under trange økonomiske Forhold og maatte
først en Tid give Undervisning i Skoler,
samtidig med at han studerede Jura. Senere
læste han sammen med en Ven og Studenter
kammerat Christian Lunn fra Knabstrup
(senere Overformynder), der led af en Øjen
sygdom, som truede med at hindre ham i at
studere. Stockfleth læste nu hele det juridi
ske Pensum højt for Vennen, og saaledes fik
begge lært Stoffet. Da de blev Kandidater,
ejede Stockfleth kun 2 Rigsdaler! Kort efter
at have afsluttet Studierne blev Stockfleth
Auditør ved det slesvigske Infanteriregiment
og faa Aar senere Garnisonsauditør i Rends
borg, hvor han giftede sig med Thora Ma
thilde Glahn (1814—87), Datter af Kaptajn,
senere Generalmajor Marcus Glahn (1781—
1868) og Johanne Schiøth (1784—1873).

I 1845 blev Stockfleth Herredsfoged i
Nør vang-Tør riid Herreder, og under Treaarskrigen konstitueredes han som Amtmand
i Vejle under Orla Lehmann’s Sygdom og
Orlov. Medens Vejle var okkuperet, gjorde
Stockfleth sig bemærket ved sin faste og mo
dige Optræden. Den fjendtlige Overgeneral
havde forlangt, at han skulde stille 92 Heste
af Vejle Amt, men »da jeg ansaa Flestestil
lingen lig med at stille Vaaben mod mit
Land, nægtede jeg at følge hans Opfor
dring«. Sagen kom til at koste Stockfleth et
Fængselsophold i Rendsborg, hvor Slutteren
modtog ham med nogen Forbavselse: »Ach,
sind Sie es! Herr Oberauditeur!« udbrød han
genkendende. Da Stockfleth senere flyttede
fra Vejle, modtog han et pragtfuldt Sølvser
vice fra Beboerne i Jurisdictionen sammen
med en Adresse undertegnet af alle Sogne
fogderne og en Tak for den Kærlighed og
Omhu, han havde vist Vejle Amts Beboere i
deres Trængselstid.
I 1850 blev Stockfleth, efter at have afslaaet en Guvernørpost i Vestindien, konsti
tueret som Amtmand i Haderslev, og to Aar
senere fik han kgl. Udnævnelse i Embedet.
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Denne Stilling beholdt han, til han i 1864 afskedigedes som Følge af Krigen. Han flyt
tede da til København, hvor han forblev til
sin Død. Det var med Sorg, han forlod Ha
derslev, og han mindedes altid senere sin Em
bedstid hernede med Glæde.
Amtmand Stockfleth karakteriseredes som
en nobel og elskværdig Personlighed, der
besad betydelige administrative Evner. Han
regnedes for en af de dygtigste, flittigste og
mest indsigtsfulde Amtmænd i Slesvig, og
det beklagedes meget, at han efter Ministe
riet Ørsteds Afgang afslog at tage imod den
slesvigske Miinisterportefeuille. I 1848—49

havde han været Medlem af den grundlovgi
vende Rigsdag og Folketinget.
Nedenfor bringes nogle Erindringer fra
det Stookfleth’ske Hjem i Haderslev, skrevet
ifjor med denne Artikel for Øje af Amt
mandens Datter, Fru Mathilde Stibolt1),
der paa det Tidspunkt levede rask og aandsfrisk i København. Den 30. Oktober i Aar
— endnu mens Trykningen af denne Artikel
staar paa •— afgik Fru Stibolt ved Døden
næsten 92 Aar gammel. I Tilknytning til Er
indringerne gengives nogle Familiebreve fra
Haderslev, skrevet i de bevægede Dage un
der Krigen 1864 la).
TORBEN GLAHN.

NOGLE BARNDOMSERINDRINGER FRA HADERSLEV
FORTALT AF FRU MATHILDE STIBOLT, FØDT STOCKFLETH

Mine ældste Minder fra Haderslev er vel

næsten om Bedstefader2). Han døde paa min
seks Aars Fødselsdag. Jeg kan huske ham
sidde i sin Lænestol og bakke paa sin Pibe,
mens Bedstemoder var optaget af at klippe
Withas og mit Haar. Bedstefader var en rar,
munter gammel Mand, Bedstemoder var me
re striks, men meget dygtig. Hun var fra
Norge. Saa kan jeg huske Bedstefader sid
dende i Haven. Der var et lille Næs ud i
Dammen, som vi kaldte »Hannibals Lyst«,
der sad Bedstefader og slikkede Solskin. ■—
Mine tidligste Minder fra Haderslev er jo
ret begrænsede, da min Søster Witha3) og
jeg næsten altid var i Haven, som den Gang
var meget større, end den var i 1920, da vi
gensaa vort Barndomshjem, vi besøgte da
Fru Löw4*
), som meget elskværdigt viste os
*) Thora M. Stibolt (1852—1944), g. m. Læge i
København, Ernst Vilhelm Stibolt (1845—98).
*a) I A. Linvalds Bog: Stemninger og Tilstande 1
Sønderjylland ved Krigens Udbrud 1864 (Kbh.
1920) gengives S. 7—8 Kammerherre Stock
fleths Indberetning om den politiske Stemning i
Haderslev Amt, dateret 29. Jan. 1864.
2) Se Indledningen.
3) Witha Stockfleth (1851—1938), Konventualinde
i Vemmetofte adelige Jomfrukloster.
*) G. m. den sidste Landraad inden Genforeningen.
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baade Hus og Have. Haven gik i min Barn
dom længere ud ad Ribe Landevej. Det var
en dejlig Have, hvor vi ret kunde tumle os.
Fra »Hannibals Lyst« vilde jeg en Vinter
dag gaa over Isen til Haven, men Isen var
for tynd, saa jeg gik igennem. Det første
Fader saa, da han kom op til Middag var, at
jeg havde en anden Kjole paa end Witha,
han spurgte hvorfor, og saa maatte jeg gaa
til Bekendelse. En Efteraarsdag var Witha
entret op i et dejligt Blommetræ for at faa
fat i nogle Blommer. Jeg stod nedenfor for
at modtage Høsten, det var midt i Faders
Kontortid, saa vi tænkte, den hellige Grav
var velforvaret, men hvad beskriver vor
Rædsel, da Fader pludselig kom spadseren
de! Vi fik Stuearrest for Resten af Dagen og
ingen Blommer, ih! vi var saa flove over den
Situation. Tænk, Stuearrest!
Om Sommeren gik vi ofte med Forældre
ne til Bøghoved. Da vi blev større, gik vi til
Dans i Latinskolen, og det sidste Aar gik vi
i Skole hos Frøken Tauber3). Skolen laa paa
Gammelting. Saa spillede vi med Frøken
6) Louise Tauber (1830—1908), havde fra 1863—88
en dansk Pigeskole i Haderslev.

Roll, hun boede paa Naffet. Der gik jeg en
Dag og græd, saa mødte jeg Postbudet, som
spurgte, hvad jeg græd over; saa sagde jeg,
jeg havde det saa ilde. Man skulde tro, han
var fløjet hen til Amtshuset, for meget hur
tigt kom der Bud efter mig, og jeg blev put
tet i Seng.
Saa husker jeg Markederne, de blev holdt
paa Torvet ved Domkirken. Der var Liv og
Lystighed, vi købte Christiansfelder Hon
ningkager og kørte i Karrusel; jeg red paa
en Hest, kan jeg huske.
Om Sommeren kørte vi ret tit. Vi kørte
ofte til Sølyst og ad Vejen til Aabenraa. Jeg
sad altid paa Bukken hos Peter. Han hed
Peter Nielsen6) og var en brillant Mand.
Naar man den Gang kørte Syd paa ud af
Byen, var der en Bom over Vejen, hvor
der skulde betales Bompenge. Jeg syntes,
det var saa stolt, naar vi kom kørende,
for saa var Bommen altid oppe, og vi
betalte ingen Bompenge. Af og til besøgte
vi Faders Søsterdatter7) i Aabenraa, og saa
besøgte vi Moders Fætter, Pastor Hans
Egede Glahn8) i Sommersted. Mine For
ældre var meget gode Venner med ham og
hans Kone.
En Gang var vi med til Gram, da Fader
skulde til Bispevisitats. Provst Blædels9)
Døtre havde bedt, om vi maatte komme med.
De var voksne, saa det var jo en Ære for os
to Unger.
To Veninder vil jeg nævne, Gyrithe Ko
foed-Hansen10) og Sophie Thrige11). Sophie
6) Peder Nielsen (1827—19c»), senere Kommune
forstander i GI. Haderslev.
7) Thora Brekwold (1836—1906), g. m. Toldkas
serer C. A. Richter (død 1873).
8) Hans Egede Glahn (1814—98), fra 1852—59
Sognepræst i Sommersted. Senere Provst og
sidst Sognepræst i St. Hedinge. G. m. Adel
heid Radecke (1817—1903).
°) Ludvig Blædel (1809—79), Præst i Nustrup
1851—70.
10) Gyrithe Kofoed-Hansen (1852—99), senere g. m.
Pastor R. L. Bastrup. Datter af Provst H. P.
Kofoed-Hansen (1813—93), Præst i Haderslev
fra 1850—64.
Sophie Thrige (f. 1850), senere g. m. Overlærer
Emil Trojel (1847—1935), Datter af Rektor S.
B. Thrige (1820—1901), 1850—64 Rektor i Ha
derslev.

og jeg skrev Runebreve til hinanden. Det in
teresserede os meget, maaske var det derfor
jeg blev kaldt Professoren, da jeg var ung
Pige.
Saa var der Ballerne. Vi var paa Bal i
»Harmonien«. Professor Thrige modtog os
to og førte os ind i Salen, een under hver
Arm.
Afdansningsballerne blev ogsaa holdt i
»Flarmonien«. Saa var vi en Gang til Bal
hos Fysikus Madvig12). Han havde en
Søn noget ældre end vi. De boede skraas
over for Amtshuset, saa vi blev baaret der
over, Peter bar mig, og Tjeneren Johan bar
Witha.
Vi havde ogsaa selv Bal, det var vist i
1862, det blev holdt midt mellem vore Fød
selsdage, den 4. og 15. December. Vi danse
de i den hvide Sal.
Vi havde 3 Sale, den hvide, den gule og
den store Sal.
Det var i den store Sal, vi spiste, da Kong
Frederik den 7. besøgte Haderslev. Det var
jo en Begivenhed af Rang. Nogen Tid før
Kongens Besøg stod Kongeskibet »Slesvig«
ind i Haderslev Fjord, vendte og sejlede
bort igen. Da min Fader fik det at vide, rej
ste han straks til Lyksborg for at indbyde
Kongen til at besøge Haderslev. Da Kongen
modtog Fader, sagde Majestæten: »Naa, er
De endelig der?« Saa min Fader havde jo
godt nok forstaaet den lille »Avis« med Indog Udsejlingen af Haderslev Fjord. Kongen
kom saa i Begyndelsen af Oktober. Det blev
travle Dage i Amtshuset, alt skulde beredes
til den høje Gæst. Kongen og Grevinden
boede i Amtshuset. Tidligt om Morgenen
den 3. Oktober kørte Fader til Amtsgrænsen
mellem Haderslev og Aabenraa for at mod
tage Kongen, Fader kørte med Firspand, de
to forreste Heste havde Fader laant. Da
Peter jo ikke var vant til at køre Firspand,
sad der en civilklædt Mand paa en af de
forreste Heste, det saa sært ud, da baade
Peter og Johan var i Liberi med Sølvknap12) P. A. Madvig (1816—99). Fra 1853 til sin Død
Læge i Haderslev.
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per, og inde i Vognen sad Fader i Gala.
Fader havde travlt, for saa snart han hav
de modtaget Kongen ved Amtsgrænsen,
maatte han skynde sig hjem for at modtage
Kongen ved »Køredøren«, som vi Børn
kaldte Hoveddøren, da vi kun benyttede den,
naar vi skulde ud at køre. Vi to Børn saa
Kongens Ankomst fra Barnestuen, der var
vore fine Kjoler lagt frem, hvis vi skulde
ned og neje for Kongen. Under Frokosten
blev der sendt Bud efter os, da var Pigerne
jo saa optagne, at de ikke kunde hjælpe os,
saa vi maatte kønt gaa ned i de daglige Kjo
ler. Vi gav saa Kongen Haanden og nejede.
Jeg tror næsten, jeg er den eneste nulevende
Dansker, som har givet Kong Frederik den
Syvende Haanden. — Fader sagde da en
passant til Kongen, at der kom vist et Fak
keltog efter Middagen, hvortil Kongen sva
rede: »Hvorfor har De ikke sagt det før?«
Saa skyndte Kongen og Grevinden sig ind
i Kabinettet, hvor de saa vel satte en Tale
sammen.
Fader havde et Maleri af Frederik den
Syvende; om det sagde Grevinden: »Du
ligner en russisk Selvkoger, Frederik.« —
Dette Maleri havde en morsom Forhisto
rie. Kong Frederik den Syvende havde en
Gang før besøgt Haderslev, og da havde Fa
der lejet Maleriet et Sted i Byen. Efter Kon
gens Besøg blev det leveret tilbage til Eje
ren; men da Kongen kom til Haderslev igen
i 1863, var Fader jo om en Hals, da Kongen
første Gang havde lagt Mærke til Maleriet,
men heldigvis var det at finde igen, men
denne Gang købte Fader det, for alle Even
tualiteters Skyld.
Til Middagen var vi Børn jo ikke med,
men der var 40 Mennesker. Vores Kokke
pige Rikke lavede selv Maden; der kom en
kongelig Kok for at dirigere, men det blev
nu Rikke, som dirigerede ham. Ved Fakkel
toget holdt Laurids Skau Talen til Kongen,
han var ogsaa med til Middagen. Det var
den 3. Oktober 1863. Mon det i disse Tider
kan interessere at høre Menuen, saa er den
her.
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Suppe
Østers
Dyreryg
Lax med Asparges
Granade med Hummer
Tutti frutti
Agerhøns
Marsipan
Gellee
Frugt og Confect

Portvin og Sherry
St. Peray
Steinberger Cabinet
Chat. Lafitte
Champagne

Madeira

Det var vist ikke til at opdrive nu, selv
om nogen for Tiden havde den Lykke at faa
Besøg af Kong Christian X.
Dagen efter var Kongen, Grevinden og
Fader i Christiansfeld, vi Børn var der og
saa, men med Pigerne, vi skulde jo have alt
med. Om Aftenen var der Fest med Bal i
»Harmonien«, der var min Moder ikke med,
da hun var meget svag, saa Borgmester
Hammerichs Frue13) var den førende Dame.
Dagen efter, den 4. Oktober 1863, kørte
Kongen tilbage til Lyksborg. Den 15. No
vember døde Kongen saa paa Lyksborg, og
saa kom den tunge, tunge Tid, som endte
med Krigen, som udbrød den I. Februar
1864. Den 6. Februar kom Fader ind til os i
Børneværelset, jeg sad og skrev en tysk Stil,
den havde gult Omslag, husker jeg tydeligt,
og sagde til os, at vi skulde ikke læse mere,
for den næste Dag skulde vi rejse til Køben
havn. Det blev en meget travl Dag, og næ
ste Morgen rejste Moder, vor Kusine Wilhel
mine Stockfleth14), som var Moders højre
Haand, og vi to Børn til Aarøsund; det var
sidste Gang, jeg kørte med Peter, saa sejle
de vi til Assens og med Ekstrapost til
Odense, hvor vi overnattede hos Faders Bro
der, senere Oberst Hannibal Stockfleth15).
Da vi kom til Odense, var der ingen hjem
me, min Onkel var med i Krigen, og hans
Kone var et eller andet Sted i Odense, hvor
13) Borgmester Emil Hammerich (1801—77). Fra
1850—64 Borgmester i Haderslev, g. m. Louise
Tvermose (død 1890).
14) Wilhelmine Stockfleth (1841—1912), senere g.
m. Aug. Groot til Aagaardsholm (1835—1902).
15) Hannibal V. Stockfleth (1815—1902), Oberst, g.
m. Elisabeth Treschow (1823—1917).

hun sad og græd med andre Officersfruer.
Dagen efter rejste vi videre til København,
hvortil vi ankom om Aftenen og blev mod
taget af Moders Svoger, Oberst Løvenfeldt10), vi kørte da til Moders Fader og Mo
der, General Marcus Glahn og Frue16
17), hvor
vi saa boede, til Fader kom herover. Fader
rejste den 6. eller 7. Marts fra Haderslev,
han blev sammen med alle de danske Embedsmænd afsat den 6. Marts. Fader havde
sin Sekretær Gregersen og sin Tjener Johan
med. Sin gamle Moder havde Fader faaet
sendt til Viborg, hvor Faders Søster Hannibaline Hoff18) boede. Der boede den gamle
Dame til sin Død, 1868. Saa de to gamle
Ægtefolk ligger begravet langt fra hinanden,
han paa Gammel Haderslev Kirkegaard, hun
i Viborg. Vi blev boende hos Bedsteforæl
drene, mens Fader boede paa Hotel. Fader
haabede at komme tilbage til Haderslev, men
saa kom Freden i November. Jeg har iblandt
Faders Papirer Kong Christian den IX.s
Afskedsdokument til Fader, det er skrevet
den 28. Oktober 1864 og undertegnet Chri
stian R.
Selv gensaa jeg først Haderslev den 9.
Februar 1920, da vi to Søstre var nede til

Afstemningen. Vi boede den Gang hos Pe
ters Datter, Fru Thora Lindemann19), hvor
vi blev overmaade smukt modtagne. Vi var
efter Afstemningen til Fest i »Harmonien«,
hvor vi gensaa mange af vore Barndomsbe
kendte fra den dejlige Tid i Haderslev. Da
jeg blev 70 Aar, forærede min ældste Datter
mig en Rejse til Haderslev, den foregik i
Sommerferien 1923. Da boede vi ogsaa hos
Lindemanns, hvor vi blev modtaget med
ægte jysk Gæstfrihed. Vi rejste herfra Kl. 6
Morgen, og jeg kom i Seng Kl. 12 Nat. Det
var vel nok godt skuldret af en Dame paa
70/^ Aar. Nu ser jeg jo ikke min Barndoms
by mere, men jeg tænker meget paa den. Til
Slut vil jeg kun fortælle, at jeg inden Af
stemningen gennem H. P. Hanssen fik sendt
vort gamle Flag til Haderslev, hvor det
vajede over Amtshuset paa Genforeningsda
gen. Jeg husker H. P. Hanssens Svigersøn
hentede det her hos mig, jeg kan endnu hu
ske den Ømhed, han viste det gamle Flag,
da han modtog det, min Datter og jeg kunde
ikke lade være at græde. Jeg ønsker alt godt
for min kære Barndomsby, ja for hele Dan
mark, og jeg haaber, jeg maa opleve Freden.

BREVE FRA AMTMAND W. STOCKFLETH
OG HANS FAMILIE
[Haderslev,] d. 7. Februar 1864.
Min velsignede Thora!
Efter Sigende gaaer Posten sidste Gang
herfra imorgen, og skjøndt du først reiste
imorges, saa vil jeg dog endnu sende dig en
venlig Afskeds Hilsen inden Porten lukker
hos os. Det er et uhyre sørgeligt Syn at see
Stumper og Stykker af vor herlige Armee,
og hele Skarer af Vogne med al Slags Gods
16) Chr. Fr. Løvenfeldt (1803—66), Major, g. m.
Camilla Glahn (1816—1902). Datteren Corinna
(f. 1853), g. m. Prof. C. M. Reisz (1829—1902).
17) Se Indledningen.
18) Hannibaline Stockfleth (1808—96), g. m. Di
striktskirurg i Viborg Joh. Anthon Hoff (1784
—1861).

at drage i Uorden igjennem Byen. Saa man
ge Penge henkastede til ingen Nytte, saameget Blod udøst paa et saa æreløst Resul
tat. Efter Rygtet slaaes man endnu bestan
dig paa Veien fra Flensborg til Aabenraa,
og Fienden skal have taget meget af vort
Feltartillerie. Paa Tiirsdag mener man, at
Pretendenten skal præsenteres i Haderslev,
men til samme Tid have dog nogle danske
Borgere besluttet at udbringe et Leve for
Chr. IX.
I Eftermiddag var Frøken Tauber20) her
da hun havde hørt, at Du var reist med Børle) Thora Lindemann (1865—1930).
20) Se Note 5.
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nene, og hun bad mig sige Dig, at Du burde
henvende Dig til Frøken Zahle21), for at
faae en ung Pige til at læse med Børnene
paa det at de kunde følge med de øvrige her
nede, da det var Synd, hvis de gik tilbage.
Da Frøken Zahle nøie kj ender Frøken Tau
bers Methode, saa vil hun ogsaa nok kunne
give rigtig Anvisning.
Vi hører her om Larm og Spectakler i
Kiøbenhavn, om Saarede og Arresterede, men
noget Sikkert vides vel ikke.
Idag indsatte jeg da den nye Anden
præst22) ved St. Marie Kirken, det gik ret
godt, og alt var roligt og stille. Jeg fortjente
16 Rdl., der mulig slaaer til til at betale
Provsten sin Tiende.
Det vil være meget trist, naar den iste
Marts kommer, og Gagen udebliver saavelsom Moders Pension. Dog den Tid den
Sorg. Sølvfadet har jeg afsendt iaften og
loo Rdl. i Middags. Du vil vel dermed fore
løbig kunne hjælpe Dig igjennem. Hils de
velsignede Unger. Det er en trist Tanke
maaske i flere Maaneder hverken at see dem
eller Dig. — Det Par Ord, der endnu kan
staae paa dette Blad, vil jeg opsætte til
imorgen.
Inat er Intet passeret. Jeg har faaet Brev
fra Amalie. . . . Jeg antager ikke, at Fien
den gaaer over Jyllands Grændser . . .
Hilsen fra det hele Huus. Jeg har nu,
hvad Huset angaaer, bragt Alt i Orden. . . .
Gud velsigne Jer alle.
Din William.

[Haderslev,] d. 19. Febr. 1864.

Min kjære velsignede Kone!
Det første Brev, hvori Du i al Korthed
meldte mig Eders Ankomst til Kbhvn.,
modtog jeg for 2 Dage siden, og da Du ikke
befandt Dig vel og Børnene vare forkjølede,
var jeg lidt ængstelig, tilmed da Wilhelmi
ne23) i sit Brev til Moder taler om, at I hav
de havt en møisommelig og besværlig Reise,
21) Nathalie Zahle (1827—1913), Skolebestyrerinde.
22) Chr. Heinrich Bruhn (1828—96). Præst i Ha
derslev 1864—77.
33) Se Note 14.
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dog uden at nævne, hvori Møisommelighederne og Besværlighederne bestode . . . Det
glædede mig derfor dobbelt idag at modtage
paa engang 2 Breve fra Dig og Børnene,
hvoraf jeg seer, at I nu er i god Bedring, og
at Grunden, hvorfor I ikke fulgte min Rei
seplan, alene var den, at I kom saa sent til
Odense. Derimod fik jeg Intet at vide om,
hvorledes Modtagelsen var i Odense, om I
logerede hos Elise24) eller tog ind paa Postgaarden; heller ikke om, hvem der modtog
Eder i Kiøbenhavn og hjalp Eder tilrette
med Eders værdifulde Bagage. Hvorledes
gik det til, at Wilhelmine kunde tabe sin
Muffe? Dog alt det faaer jeg vel at vide en
anden Gang ifald Postgangen fremdeles bli
ver aaben, og jeg beder Eder at betænke, at
i den Stilling, i hvilken jeg her lever, kan
jeg vel nok trænge til et venligt Ord fra Ko
ne og Børn. Posten kommer nu hertil nogen
lunde regelmæssig, men om jeg kan skrive
til Kiøbenhavn, veed jeg ikke endnu, og de
Linier, som jeg iaften skriver, venter derfor
paa, om de ad lovlig Vei kan komme Dig
ihænde, thi uden lige Veie vil jeg, for ikke
at compromittere min Stilling, ikke gaae.
Mit sidste Brev til Dig var vist dateret den
ii. dennes, den veedmodige [?] Dag, da de
fiendtlige Tropper først lod sig see her i
Byen. Den næste Dags Morgen blev Preten
denten2526
) præsenteret i Haderslev, rigtignok
for en temmelig ubetydelig Folkehob, og
Doctor Janssen20) og den unge Saaby [?]
holdt ved den Ledighed Festtaler. løvrigt
viste ogsaa en Jernstøberieier Rist27) og den
unge Dr. Hansen sig virksomme. Lidt høie
re op paa Dagen rykkede de preussiske
Tropper (Garder) ind i Byen og en Mængde
slesvigholstenske Flag vaiede, den øverstcommanderende Oberst v. Korthe28) giorde
24) Se Note 15.
26) Frederik Christian August, Hertug af Augu
stenborg (1829—80).
20) A. E. Janssen (1821—79), Læge i Haderslev og
Redaktør af Nordslesvigsk Tidende.
27) Joh. Fr. Rist, Jernstøberiejer. Født i Ham
borg, Borgerskab i Haderslev 1861.
2S) Oberst v. Korth, Kommandør for 4. Garder
regiment.

mig strax sin Opvartning, som jeg renderede Dagen efter. Den stakkels Hammerich20)
havde havt en haard Dyst Aftenen iforveien
med at holde Slesvigholstenerne i Orden,
som jo naturligvis vare aldeles ude af dem
selv, og ikke engang længere vilde taale, at
han tiltalede dem paa Dansk. Det gik nu løs
med Requisitioner paa Requisitioner, men
dog langt fra i den Grad, som i Jylland i
Aarene 1848 og 1849, °g jeg hørte endogsaa
idag, at i det mindste Østrigerne betale Fou
rage og Havre og selv bringe Øxne med til
deres Forpleining. Latinskolen er bleven ta
gen til Lazareth, Thriges30) ere flyttede ud,
og Skolen er bleven indrettet paa et andet
Sted. Den 15. blev Hammerich arresteret,
fordi han vægrede sig ved at efterkomme
en ubetydelig Requisition af Tømmer, der
efter hans Formening skulde bruges til
en Bro. Istedetfor at komme hen til mig
for at raadføre sig, gik han selv hen til
den Høistcommanderende i Byen, en Ge
neral v. d. Miilbe31), og erklærede, at han
ikke vilde levere dette Tømmer, hvorfor Ge
neralen strax arresterede ham. Dette har
forvoldt os megen Bryderi; thi jeg maatte
først til den fornævnte General, og igaar til
General Wrangel32) for at bede for ham, men
alt har hidtil været forgjæves. General
Wrangel erklærede, at han vilde lade ham
føre syd paa, men paa min Forbøn lovede
han, at lade ham blive. Han lod nu Hamme
rich komme til sig, men her har han sandsynligviis igien opført sig paa sin sædvan
lige schrappe Maneer, og Wrangel har der
for, uagtet sit Løfte, givet Ordre til at han
imorgen skal føres bort syd paa. — Dermed
er hans Funktion her sandsynligviis til en
de. — Alverden finder det urigtigt at nægte
slig Bagatel, og udsætte Byen for at der bli
ver ansat en tydsk Borgmester. Hammerich
!0) Se Note 13.
30) Se Note 11.
31) v. d. Miilbe, preussisk General-Lt., Øverstkom
manderende for 3. Korps (en kombineret GardeInfanteri-Divison).
32) Friedr. H. E. Wrangel (1784—1877), Øverst
kommanderende for de forenede Tropper i Kri
gen mod Danmark.

har jo mange Uvenner i Byen, og disse have
naturligviis gjort hvad der stod i deres
Magt for at styrte ham. — Jeg har constitueret HeideS2a) som Borgmester, men det
kommer an paa, om de tyske Civilkommissairer vil godkjende det. Folk kan naturligviis
ikke begribe, at Flammerich skulle opgive
Posten for en slig Ubetydelighed, og tillegge
hans Fjernelse helt andre Bevæggrunde,
navnlig at han havde til Hensigt at unddrage
sig Besværlighederne, som hans Stilling
unægtelig under nærværende Forhold førte
med sig.
Den 20. Febr.: Det er ikke let at forstaae under hvilket Tryk vi lever nu. For
uden det almindelige Tryk, der hviler paa
hele Landet under nærværende ulykkelige
Forhold, have Embedsmændene og navnlig
Borgmesteren og jeg, det specielle Tryk, at
staae paa Pinde saasnart vedkommende Be
falingshavende fordrer det. Uden at være
forsynet med nogen Instruction haver jeg
tillige Ansvaret for den punctlige Efterlevel
se af Civilcommissairens Befalinger. Vi have
anseet det i Kongens og Befolkningens In
teresse ubetinget at lyde. Det vilde kun hjæl
pe lidt at nægte, og derpaa at blive fjernet,
medens en af de tidligere fordrevne Embedsmænd indtog Eens Plads. Jeg takker Gud
for hver Dag, der gaaer. Vi have naturligviis
Indquartering, 4 Stabsofficerer, der ere an
bragte i begge Gjæsteværelser, Cabinettet og
Dagligstuen. I sidstnævnte Stue ligger en
Prinds af Wiirtenburg33). Disse Herrer faae
kun Kaffe om Morgenen og spise i Hovedquarteret. Foruden disse have vi 20 Heste
og 10 å 12 Mand, alle Østrigere. De opføre
dem iøvrigt godt, og alt er roligt i Huset,
kun maa Gregersen, der sover oppe i Børne
nes Kammer, op hver Nat Kl. 12% for at
lukke en af de Herrer Officerer ind, som alle
komme saa sent hjem. •— Det gaaer ellers
dygtig ud over Kaffesækken. Hver Soldat
faaer en Spølkum fuld hver Morgen, og
32a) Alexander Heide (1822—66). Herredsfoged i
Tyrstrup Herred, senere Politimester i Odense.
33) Hertug Wilhelm af Württemberg (1816—64).
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hver Aften 2 Contoirkopper. Det vilde slaae
mig ihjæl.
Kronprindsen 34) og Prindsen35*
) ere ogsaa
i Byen, han logerer hos Krogh38) og Wüh
lerne363) have naturligviis gjort ham deres
Opvartning. Idag er da Hammerich ført
bort, som man siger til Flensborg, og hans
Kone afventer nu nærmere Besked, hvor
efter hun ogsaa vil tage bort.
Jeg har ladet tage Tepper af den gule Sal
og af Trappen, men de øvrige har jeg ladet
ligge, thi jeg antager, at jo bedre Værelserne
see ud, destomere vil man skaane dem.

Hils nu ret mine to Unger fra mig, og tak
dem mange Gange for deres Breve. Lad dem
skrive, og skriv Du selv ret ofte; thi Du kan
begribe, at jeg længes meget efter at høre og
see noget fra Eder, og skriv derfor saa ofte
som mueligt. Det har ikke ganske behaget
mig, at I have ladet Børnene gaae i Corinnas
Skole; thi Frøken Tauber bad mig udtryk
kelig om at bede Dig om at tale med Frøken
Zahle, som fulgte samme Fremgangsmaade
som hun, og som derfor kunde forskaffe dem
en Underviisning, der svarede til den, de fik
hos hende. Gud veed, hvorledes Hother36b) har
det. Preusserne skulle allerede være gaaede
ind i Jylland, og da vil jo destoværre Tryk
ket paa ham ogsaa begynde. Jeg har jo sagt
dig, at jeg tilraadede ham, saafremt han var
syg, da at lade en anden constituere og selv
forlade Byen. Gid dog, Forløsningstimen
snart maatte slaae.
Gud velsigne Dig. Hils dine Gamle og
Dine øvrige Slægtninge. Sørg endelig for
Børnenes Underviisning, og glem ikke
Withas Spil.
Dm William.
34) Den senere tyske Kejser Friedrich III (1831
—1888).
35) Prins Friederich Karl af Preussen (1828—85).
Anførte det preussiske Troppekorps i 1864.
30) Caspar von Krogh (1784—1866). Boede paa
»Marienlyst« i Haderslev.
38a) Udtrykket synes paa den Tid anvendt for Slesvig-Holstenere.
38b) Hother Glahn (1807—76). Herredsfoged i Vejle.
En Broder til Fru Thora Stockfleth.
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[Haderslev,] den 5 .Marts 64.

Min kjære velsignede Thora!
Den Tid, da vi atter skulle samles, var
nærmere end jeg troede. Imorges fik jeg et
Brev fra de Herrer Commissairer, som for
Øieblikket har den øverste Magt i Hertug
dømmet, hvori man tilkj endegav mig, at den
øverste Function i et »Grændsedistrict« af
den Betydenhed, som mit, ikkun kunde anbetroes en Mand, der af Overbeviisning
fulgte dem og deres Anordninger, og dette
efter min hele Stilling til den danske Regje
ring ikke kunde antages om mig, saa med
deltes mig herved min Afskeed. Saaledes er
jeg jo afsat, men Gud være lovet, om ogsaa
Formuen lide, saa er Æren dog reddet. Selv
i Afskeeden er der ikke kastet en eneste Plet
paa min Embedsførelse. Du kan begribe, at
der i denne Tid gaaer mig meget om i Hove
det hvorledes man paa bedste Maade skal
arrangere Alt. Den gamle Moder ligger mig
især paa Sinde. Hvorledes skal jeg overvin
tre (?) hende, og hvad skal der saa blive af
[hende]. Jeg vil see til at arrangere mig
med min Eftermand, en vis Kier37), om at
hun og Line37 a) kunde beholde de Værelser,
de have, indtil videre. Kommer Tid, kommer
Raad. Hestene og Koerne sælger jeg tillige
med Kornet. Vognen og Seletøjet blive
gjemte hos gode Venner. Vinen ligeledes.
Men der er jo hundrede andre Ting, som jeg
ikke veed at redde. Og dog er jeg ikke syn
derlig forknyt. Her har været et stort Tilløb
idag for at see til mig. De fleste ønskede en
Afsked, saa god som min. Man taler om, at
Provsten skal afsættes som saadan og en
ægte Slesvigholstener ansættes istedet for
ham. Det bliver yderst delicat for de Herrer
Præster her i Provstiet. Jeg veed endnu ikke
om det Samme er hændet de øvrige Amtmænd. Hvad der i denne Henseende gjør
mig tvivlsom er Udtrykket »Grændsedi
strict«. — Naa, det vil jo snart give sig.
37) O. D. H. Kier (1823—99). Amtmand og Landraad i Haderslev.
37a) Se Note 18.

WILLIAM WALCKER STOCKFLETH,
i860.

THORA MATHILDE STOCKFLETH,
født Glahn, 1862 eller 1863.

WITHA CHARLOTTE og
THORA MATHILDE STOCKFLETH,
1862 eller 1863.

Den 6. Marts. Saavidt kom jeg igaar
Aftes, da jeg blev kaldt til Theebordet. Idag
har jeg begyndt paa Afleveringen, men blev
ikke færdig, da jeg blev kaldt op til General
Wrangel i en mindre behagelig Anledning
angaaende nogle Reqvisitioner. Imorgen be
gynder jeg igjen paa Afleveringen, og haa
ber da at kunne arrangere mig med ham an
gaaende Opholdet. Jeg anseer det ikke for
rigtigt at blive her længe, da man let kan ud
sætte sig for Ubehageligheder. — Jeg vil
derfor ventelig snart komme, og jeg tager
den stakkels Gregersen med mig. Hvad skal
der nu blive af ham. Og hvorledes skal jeg
affinde mig med vore Folk, det er jo ikke
Tid til at opsige dem. Rikke maa jeg dog i
ethvert Tilfælde holde paa. Det er en Bespa
relse uden Lige; og hvis man ikke er lidt
forsigtig, kan man let blive ruineret. Naar
jeg reiser, maa jeg gaae over Lybeck. Nordpaa kan jeg ikke komme. Skriv mig omgaaende, og sig mig, om der er noget af dit
Tøi, som du vil have med. Jeg har jo rigtig
nok ikke Plads til meget. Hils Ungerne og
de øvrige ret meget fra os Alle.
Din William.

[Af et Brev fra Moderen: Oberstinde
Witthe Stockfleth, f. Lange. Haderslev, April
1864.]
I nogle Linier maae jeg dog selv takke
Dig, min eiegode William, for al Din God
hed og Kjerlighed, Du har for mig, Du an
moder Line om at hygge om mig, sandelig i
bedre Hænder kunde jeg ikke være. . . . men
vi leve kun stille og lytter bestandig efter de
mange løgnagtige Rygter, som Tyskerne til
alle Sider opvarter med for at vil [d] lede os,
men et skal være sandt, at den nye Amt
man [d] s Familie kommer paa Torsdag, da
han har bedt Peter om at være behjælpelig
med at modtage dem. Vi bleve da usigelig
glade ved vor Seier ved Dybel, vi tænkte
strax paa vor Champagneflaske, men mente
dog at gjemme den til en endnu bædre Ti
dende, mulig nord fra. . . . Man fortæl [1] er
paa Tydsk, at de Danske komme her den 7de;

men jeg siger paa ærlig Dansk a! jeg for
bliver min elskede Søns
evig hengivne
Moder.
[I samme Brev fortsætter Søsteren:]
Jeg maae dog ogsaa sende Dig et par Ord,
min kjære gode William, og takke Dig for
Dit kjærlige Brev, som vi bleve usigelig gla
de ved, skjøndt det jo ikke just aandede Til
lid og Fortrøstning til Vor politiske Stilling;
men Breve og Avisen ere jo den eneste Afvexling, den eneste Adspredelse, vi have her
i vort eensomme, men dog hyggelige Hjem.
Vi have endnu ikke talt med et Menneske,
jo dog, i Dag var Frøken Høling [?] her, og
fortalte blandt andet, at Skolen skulde be
gynde i Morgen med 15 Disciple og 2 Læ
rere, en Broder til Withas Spillefrøken38) og
en Walcker39), som begge have gaaet her i
Haderslev i Skole. Den sidste Affaire ved
Dyppel var jo glimrende, og Rygtet siger og
saa, at vi skulle have gjort Affaire ved
Weile, og taget en Deel Fanger, men det
veed Du vel bedre Beskeed om derovre. I
Morges var jeg i Hospitalskirken og hørte
Pastor Johansen40), han gefalt mig bedre
end nogen af de Andre, muligen ogsaa at jeg
var mere modtagelig . . . Vor gamle Moder
har det Gud være lovet godt og finder alt
saa hyggeligt og rart her, kun den smukke
Udsigt savne vi og ville komme til at savne
endnu mere, naar alt først bliver grønt; men
maaske vi ere nærmere ved Maalet end vi
tro. Frederitz lade de jo nu til at have op
givet, men Skau41) skrev i Dag, at en preus
sisk Officer der havde sagt, at Als skulle de
have, om de ogsaa først skulle fylde Sundet
med døde . . .
Din inderlig hengivne Søster Line.

Moder beder at hilse Glahns; jeg ligesaa.
38) Formentlig Hermann Roll (1840—82). Stud,
fra Haderslev 1859. Senere Præst i Lintrup.
30) Formentlig P. J. G. E. Wacker (1839—1913).
Stud. fraHaderslev i860. Senere Præst i Flens
borg.
40) Jensenius Johansen (1827—1902). Præst ved Ho
spitalskirken i860—70.
41) Laurids. Skau (1817—64).
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3@(ü gljrifti JEorSfæftelfe.
See teg, o ’Dtcnneffe! fjvor 3SfuS fjer ubefer
©it Q3(eb foe sores @ynt5, Bermeb ^au c« fortefer

gra Spnb, fra Satan og fra Sotten« paarte Straf.
Joe »et ubi fjans ®lob bin Spnbcfniitte af.

Vt Morante pm Sojugtteriet i ^atectieo. •

GAMMELT HADERSLEV-TRYK

JØRGEN JÜRGENSEN OG HUSTRU ANNA, FØDT LETH BRUUN

ERINDRINGER OM FRITZ JÜRGENSEN
OG HANS DATTER LISE
SOM SIDSTNÆVNTE FORTALTE DEM FOR SINE BØRN

Enhver, der har Lyst til at faa noget at
vide om Fritz Jürgensen, kan læse om ham
i hele to større Biografier, nemlig Nicolaj
Bøgh: En Levnedsskildring, og Vilh. Ander
sen: Fritz Jürgensen. Den sidstnævnte er
den lettest læselige, helstøbt, færdig og over
skuelig. Den førstnævnte, der tildels ligger
til Grund for den anden, er en Del udførli
gere og tager mere af Kildeskrifterne med,
saa Læseren selv ligesom faar mere Lejlig
hed til et personligt Skøn. Naar undertegne
de, et af Lises mange Børn, er gaaet ind paa
at fortælle noget om Bedstefar og Mor, saa
er det, fordi man har bedt mig derom, og
der maaske nok kan være et eller andet ikke
tidligere kendt at fortælle og et eller andet
at berigtige. Lad mig begynde med det sid
ste.
i.
Vilh. Andersen skriver, at min Tipoldefar,
Jørgen Jürgensen, var en Søn af en fattig Ar

bejdsmand. Efter Familietraditionen var han
Søn af en ret velstaaende Fæstebonde fra Sla
gelsekanten, men da han 20 Aar gammel fik
en knaldende Lussing af sin Far, tog han sit
gode Tøj og gik til København og kom der i
Urmagerlære. Som bekendt endte han som
Hofurmager og Grundlægger af det Jürgensenske Firma. Saa vidt jeg ved, blev han og
saa Justitsraad. Hvad Mor ellers har fortalt
os om hans Hustru Anna Leth Bruun og
hendes Slægt, har jeg fundet fuldt ud be
kræftet i H. C. Andersens Mit Livs Even
tyr, saa der er vel ingen Grund til at tvivle
paa Rigtigheden af ovennævnte. Desværre er
Fejlen kommet med i det nye Biografisk Lek
sikon. — For en halv Snes Aar siden var
jeg første Gang paa Besøg i Slagelse, og da
jeg der saa, hvor nær Antvorskov ligger,
kunde jeg ikke lade være at tænke, om den
gæve Jørgen havde faaet sin Lussing, fordi
han havde løftet sine Øjne vel højt. Dette er
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kun min private Idé, en Flyvetanke, men det
var ihvertfald den daværende Amtsforval
ters Datter, han senere blev gift med. Jeg
har Silhouetter af dem begge, og det er her
ligt ranke Folk med aabne, energiske An
sigter.
Saa er der et Par Smaafejl m. H. t. Per
sonangivelser af Familiemedlemmer blandt
Tegningerne. Vilh. Andersen skriver (S.
XXVIII), at den unge Pige, der følger lige
efter Onkel Nees i Billedet fra Modtagelsen
i Haderslev, er den skønne (Jette Funck),
men det er hans Datter Vilhelmine, kaldet
Basse, med sin Hund af samme Navn. Ræk
kefølgen paa denne Tegning med Ærespor
ten er: Tante Sofie, Pigen, Onkel Nees, Vil
helmine, Christian Nees og Bedstefar med
sin Kurv. I Balscenen fra Harmonien staar
Bedstefar tavs og tvær i Baggrunden midt
for. Til højre for ham ses først Vilhelmine,
saa længere til samme Side Onkel Nees. Let
varieret findes Balscenen i Tegningernes
Nr. 60, men der er Mor kommet med; begge
staar under Musiktribunen, Mor til venstre.
I et af hans kønne smaa Landskaber i Olie
staar hun i sjællandsk Bondepigedragt med
Riven over Skulderen, og i den kendte Teg
ning med Doktoren, der gik først til Bords,
sidder hun der som hans Borddame. — Mens
jeg er ved det, maa jeg have Lov at indsky
de, at det ikke er Lise, man ser Hofte og
Albue af her og der paa Haderslevbillederne
fra sidste Aars Aarbog, men Vilhelmine
Nees, til hvem det ogsaa blev overladt at
prøve Provstens Møbel. Vaskeriscenen med
Albuer og det hele er senere anvendt i Teg
ningen om Urtekræmmerens Ferdinand. Paa
Tegningen Nr. 69 er det afgjort Fritz Jürgen
sen, der sidder og tager sig til Hovedet, men
om de to kvindelige Personer skal være Frø
ken Bentzen og Mor eller Tante Sofie og
Vilhelmine, er ikke let at afgøre. Den lille
Pige ved Bordet i Oplæsningsscenen (Læs
om igen, kære Fredrik) indtager samme
Stilling, og da her Indholdet er afgjort »sofie«isk, saa er det vel begge Steder Vilhel
mine, der er Modellen. Ingen af de to Da

28

mer brugte de i Teksten anvendte Kraftud
tryk, der kun er taget med for at understre
ge Uhyrligheden i at undervise et Barn i Bi
belhistorien med et saa vredagtigt og utaalmodigt Sind.
Saa er der endnu en Ting, jeg gerne vilde
prøve paa at gendrive. Største Parten af
Fritz Jürgensens Omgivelser og ogsaa han
selv skildrer ham oftest som en uvirksom,
uenergisk Mand, der ved sin tiltagende
Svaghed for stærke Drikke og Umandighed
forværrede et noget skrøbeligt Helbred og
ødelagde sine Chancer i Livet, og denne Op
fattelse maa uundgaaeligt forplante sig til
Læseren, men jeg synes, at Fritz Jürgensens
Energi og Virkelyst er blevet miskendt, hans
periodiske Mangler paa disse Egenskaber er
blevet overdrevet, ligesom hans Sygdom og
dens Følger er blevet underkendt. Selv hans
Datter, som næsten daglig var om ham i de
senere Aar, mente, at hans Død skyldtes
»galloperende Svindsot«, fremkaldt af en
ondartet Forkølelse, han havde paadraget sig
ved at gaa op til sin Tidsmaaling paa Rundetaarn uden Overtøj, mens man dog tyde
ligt ser af hans Breve og Dagbøger, at der i
det mindste de 3—4 sidste Aar har været
Tale om en endog vidt fremskreden Tuber
kulose. Sandsynligvis har Sygdommen haft
godt Tag i ham allerede i hans Ungdom.
1843 er han allerede selv vidende om dens
alvorlige Karakter og udtaler sig derom i de
smukke Breve, han skriver til sin lille spæde,
moderløse Datter, for at hun senere gennem
dem skal lære sin afdøde Mor at kende: Jeg
selv er svagelig, og rimeligvis vil Gud kalde
mig bort om faa Aar. —- Altid har han maattet høre, hvor uenergisk og ulysten til Ar
bejde han var, saa han sommetider er ved at
tro det selv, men hvad om vi saa paa ham
ud fra det Synspunkt, at han var en tidlig
mærket Mand, der ikke havde Kræfter til
stadigt og regelmæssigt Arbejde, tilmed til
Arbejde, han var tvunget ind i. Maa vi da
ikke snarere sige: hvor var han tapper, og
hvor forstod han paa mange Maader at bru
ge sine Kræfter, og hvor var han altid villig

til at fornøje andre og sig selv med dem!
Sygdommen blev ikke ret anerkendt, og der
for var hans Fristelser ham selv og andre
uforstaaelige. Hvor anderledes vilde hans
vittige, elskværdige Lune, hans store Paahitsomhed ikke have virket, om den var udfol
det af en Sanatoriepatient. Hvilket Ry vilde
der ikke have staaet om en saa energisk og
tapper Patient! Naa, rent bortset fra det, sy
nes jeg, at det var en helt anselig lille Ud
stilling, der i Kunstforeningen blev forevist
i Anledning af hans 125 Aars Dag, især
naar man betænker, at det langt fra var alt,
hvad han har malet, og at han først som 36aarig helt gav sig af med at male, og at han
kun blev 44 Aar. Og selv om Fritz Jürgen
sen havde let Nemme ogsaa paa andre Omraader, saa har han afgjort maattet bruge ad
skillige Timer af sit Liv til Klaverøvelser,
mathematiske Opgaver, Sprogstudier og
Læsning af al Slags lødig Litteratur for at
naa det høje kulturelle Stade, han havde.
Jeg synes, at der er faa Mennesker, der naar
at faa saa meget udrettet som han.
Hans Datter havde for en Del arvet hans
Evner, ihvertfald var hun ogsaa meget mu
sikalsk og sprogbegavet. Hun kunde Tysk,
Engelsk, Fransk, Hollandsk, Spansk og La
tin. De tre sidstnævnte Sprog læste hun sam
men med sin yngste Søn, hvem hun forbe
redte i Latin til 4. Klasses Hovedeksamen
paa Sorø. Han blev Ingeniør og havde først
tænkt at tage til Sydamerika, men kom i
Stedet for til Java, deraf kom det, at de læ
ste Hollandsk og Spansk. De tre Hoved
sprog, som vi kalder dem, begyndte Mor
paa, da hun var henholdsvis 6, 7 og 8 Aar, og
skønt jeg har baade Præliminæreksamen og
er Faglærerinde i Tysk, har jeg aldrig behø
vet Leksikon, naar Mor var i Nærheden, ej
heller, hvor Indholdet gik mig for vidt i hi
storisk mythologisk Henseende. Jeg fik som
voksen min Undervisning paa N. Zahles An
stalt, der altid har været kendt for sine gode
Lærerkræfter. Mange af disse Lærere og
Professorer var ogsaa udmærkede i hver sit
Fag, men den jürgensenske Alsidighed, in

derlige Tilegnelse, fuldstændige Forstaaelse
og fine, stilfærdige Gengivelse har jeg kun
truffet hos een af dem, og det var Professor
A. B. Drachmann, og Tysk var endda kun
hans Bifag. Men skønt han var imponerende,
forekom hans Timer mig saa inderligt hjem
lige. Det var som at sidde inde hos Mor,
naar hun spillede, fortalte eller læste op for
os, og det havde hun alt sammen fra sin Far.

2.
Før jeg begynder at fortælle af Mors Er
indringer, maa det maaske være mig tilladt
at trække de ydre Linier for hendes Tilværelse
op: Lise Jürgensen blev født den 15. Decem
ber 1843 i Østergade Nr. 6, men allerede
den 26. December samme Aar blev hun mo
derløs. De første Par Aar blev hun hos Fa
deren, men derefter overtog hendes Mors
Forældre, der boede i Svendborg, hendes
Opdragelse. Desværre døde hendes Mormor
allerede 1847, men da hendes Moster, der
var gift med Byfoged, Kammerherre Jessen,
ogsaa havde sit Hjem der, blev Mor endnu
en Del Aar paa Fyn. Mens hun var helt lille,
tog Faderen ret ofte derover, men da det var
saa svært for ham at gense den afdøde, dybt
savnede Hustrus Hjem, hvor de havde til
bragt saa mange lykkelige Timer, saa blev
det efterhaanden ordnet saadan, at Mor kom
over til ham i sine Ferier. Senere flyttede
Mor med sin Opdragerinde, Frøken Bent
zen, til København. De boede blandt andet i
Sølvgaden, mens Bedstefar dengang havde
en Kunstnerlej lighed paa Charlottenborg.
Først efter Haderslevrejsen, da Mor var ca.
15 Aar, flyttede de sammen i et fælles Hjem
paa Vesterbro. Fritz Jürgensen havde i alle
disse Aar haft sit faste Stade i København,
men var ind imellem paa lange Rejser i Ud
landet eller om Sommeren paa Landet for
skellige Steder i Nordsjælland.
Mens Mor som lille Pige boede i Svend
borg, fik man Besøg af en danskfødt Dame
fra Norge, der var kommet herned med sin
voksne Datter, for at denne kunde gøre pas
sende Bekendtskaber. Det var Fru Bureau-
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chef Bernhoft fra Kristiania, og Datteren
blev under sit Ophold her forlovet med Marineløjtnant Tuxen. Der var imidlertid Børneselskab i det Hus, hvor Fruen var Gæst,
og den lille Lise Jürgensen var med. Man
morede sig dejligt, men da hun jo var Ene
barn, trængte hun af og til til et lille Hvil
og smuttede ind i et Lysthus for at »puste
lidt ud«. Her sad ogsaa den fremmede Da
me, der misforstod Situationen og mente, at
den lille nette Pige kom for at se til hende, og
de kom da i Snak med hinanden. Venskabet
blev sluttet og naaede sit Højdepunkt, da
Fruen meddelte Lise, at hun hjemme i Nor
ge havde saadan en rar stor Dreng, og ham
skulde hun faa til Mand, naar hun blev stor.
Mor havde vist helt glemt den Historie,
da hun som halvvoksen laa paa Landet med
sin Far i Nøddebo. Men pludselig en Dag
kom der en ung, norsk Student derud for at
hilse paa Jomfru Jürgensen. Det var jo en
fornøjelig Afbrydelse i den landlige Ensom
hed, og Bedstefar foreslog en Tur i det
grønne, at de kunde vise Gæsten den smuk
ke Omegn. Lise vilde gerne med, men var
egentlig lovet ud og raaber betuttet: Men
Ællingens Begravelse! Du faar bede dig
undskyldt, afgjorde hendes Far, og saa drog
de af: Maleren, Studenten og den lille Jom
fru. Da de vendte hjem, tog de Vejen ind
over Kirkegaarden, hvor de kom lige forbi
en helt ny Grav. Er det Deres Venindes
Grav? spurgte Studenten. Flvem, hvad?
spørger Lise. Sagde De ikke, at De skulde
have været til Ellens Begravelse? Aah, sagde
Lise, nej, det var bare en Ælling, vi skulde
have begravet, men det kan vi jo altid gøre
siden. Nu vil jeg ikke mere sige Jomfru Jür
gensen til Dem, lo Studenten, nu siger jeg
du og Lise, og derved blev det. Senere paa
Aftenen fik de dog talt om mere alvorlige
Ting, og inden han gik, gav han hende sit
lille Ny Testamente. Moder brugte det tro
ligt, til hun var ca. 65 Aar; saa kunde hun
ikke længere læse det fine Tryk, cg saa fik
jeg det af hende. Paa forreste Blad staar der
Th. Bernhoft. Han blev Præst deroppe, Stif
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ter af Norsk Israelsmission og Medudgiver
af det kirkelige Tidsskrift: Norsk Kirke
tidende. Han døde 1885, 52 Aar gammel. —
Fritz Jürgensen var som bekendt en stor
Elsker af Naturen og gjorde gerne Fodture,
saa længe han havde Kræfter dertil. Engang
var han og Mor gaaet langt ind i Gribsko
ven, men dér for de vild, og det saa ikke ud
til, at de skulde naa ud inden Nattens Frem
brud. Bedstefar spurgte bekymret Mor, om
hun var meget bange. Naar du er med, er
jeg da ikke det mindste bange, svarede hun.
Det Svar glædede ham meget, saa lidt som
han var vant til, at nogen kunde tænke sig
at støtte sig til ham.
Saadan var der saa meget, Mor fortalte,
da vi først begyndte at forstaa Bedstefars
Tragedie. Fra Haderslevperioden husker jeg
desværre intet, men om Jette Funck talte vi
en Del. Jeg mente efter N. Bøghs Levneds
skildring, at hun maaske havde været baade
vankelmodig og koket, men det benægtede
Mor. Efter hendes Opfattelse var Jette
Funck absolut brav, og det var Forholdenes
eller hans Skyld, at hun maatte trække sig
tilbage. Mor mente, at hun, hvis de var ble
vet gift paa et tidligere Tidspunkt, kunde
være blevet ham en god Hjælp og en god
Stedmoder for hende, men jeg tror nu ikke,
at Bedstefar kunde nøjes med en Kvinde, der
kunde sympatisere med ham og tillempe sig
efter ham under de og de Betingelser eller
Forhold. Hans vanskelige Sind trængte til
en Kvinde, der som hans første Hustru kun
de elske ham, saadan som han var, og bære
over med ham, men saadan en Kvinde kan
man ikke vente at træffe to Gange i sit Liv.
Et af de Mennesker, der synes at have
forstaaet Fritz Jürgensen bedst, var en ganske
ung Mand, Polycarpus Christensen, der og
saa var Maler og Pensionær i Farum Kro
for Sommeren 1862. Hans Værelse laa saaledes, at Bedstefar skulde derigennem for at
komme til sit eget. Han var helt ærgerlig
over at faa en saa ung Fyr saa nær ind paa
Livet, men det viste sig, at de havde en
Mængde fælles Interesser og kom særdeles

godt ud af det. Den unge Mand forstod ret
at skatte Bedstefars noble Karakter og saa
op til ham. Han forstod ogsaa at trække ham
ud i den friske Luft og muntre ham op. Den
unge Mand kaldtes senere Godfred Christen
sen med Tilnavnet Hedens Maler. Bedstefar
havde ogsaa faaet Interesse for den jydske
Hede, ja, havde været derovre og købt sig et
lille Hus og vilde være flyttet derover sam
men med Mor som Husholder. Jeg mente,
det var G. Christensen, der havde faaet Bed
stefar interesseret for de Planer, men af
N. Bøghs Biografi ser jeg, at Fritz Jürgen
sen allerede 1856 havde været derovre, saa
det vel snarere har været ham, der har op
daget Heden og sat den unge Mand paa
Sporet. Det skulde glæde mig, om saa var,
for det var da altid en Slags Tak for dennes
Elskværdighed.
Paa Væggen her har jeg en lille Skitse i
Olie af Huset ved Karup Aa. I Mors Skrive
bord laa der engang et Grundrids af Huset,
hvor Mor var aftegnet i Fugleperspektiv,
liggende i en Seng med den regerendes Kro
ne paa Hovedet og en Lime som Scepter.
Mor mente, det havde været godt, om de var
kommet af Sted, men Familien, især Søste
ren, satte sig derimod. Mange Aar efter, da
Mor boede som Lærerkone i Flensborg, fik
hun en Dag Brev fra Hedeselskabet, at man
meget gerne vilde købe hendes 13 Td. Land
Hede til Plantagedrift, og det var jo en lille
rar Skilling at faa helt uventet.
I det sidste Brev, Fritz Jürgensen skrev
til sin Søster, hvis Mand nu var forflyttet
til Helsingør, staar der, at han nu skal flyt
tes ind i Hjørnestuen og hans tidligere Stue
lejes ud til en ung Dame eller en studerende.
Denne logerende var min Far, A. P. West
fra Flensborg, der var ovre for at gennemgaa
Monrads fleraarige Kursus for Lærere. Fars
rolige Væsen og hurtige Opfattelse har altid
gjort ham til en Ven af de syge, særlig ner
vøse Mennesker, saa han blev hurtig skattet
af Familien.
Den meget dygtige Maler og Tegner Ni
colaj Habbe havde Bedstefar gjort Bekendt

skab med under sit Ophold paa Gräfenberg
Kuranstalt 1847, og de mødtes stadig siden.
Habbe har lavet en yndig lille Tegning af
Mor som femaarig. Mor var, som Bedstefar
til sin Glæde konstaterede, en rigtig lille Gri
nebider, men Habbe vilde gerne have hende
alvorlig, og til den Ende sad han og fortalte
hende, at han syntes meget bedre om hendes
Kusine Vilhelmine og udbredte sig over alle
dennes mange Dyder, til Mor til sidst blev
vred. Saa tegnede han hende med fast sam
menknebet Mund og gnistrende Katteøjne.
Senere, da Mor var ca. 19 Aar, interessere
de han sig en Del for den unge Dame og ma
lede et stort, smukt Billede af hende, men
hun saa slet ikke ud til at have interesseret
sig for Maleren, hun kendte ham for godt
fra sidste Gang, hun sad Model.
Mens vi havde Billedet hjemme over Kla
veret, sagde Far saa tit, naar det blev rost
for sin Skønhed, at Habbe dog ikke rigtig
havde faaet det Liv med og den Lethed i
Bevægelsen, der karakteriserede hende. Se
nere hang det hos min ældste Bror, Arkivar
Fritz Jürgensen West, og da de engang lod
det rense, maa det alleryderste Lag Maling
være gaaet af, for nu var Haaret mere kru
set, Ansigtet mere livligt og Stillingen mere
levende. Saadan har Mor sikkert set ud den
gang, men saa har Habbe med de nu udvi
skede sidste Strøg ligesom idealiseret det og
gjort hende lidt ældre, som han tænkte sig
hende som Husets Frue og Moder, og det
har han truffet saa godt, at jeg kan sige, at
det Billede og Mor lignede hinanden hele
Livet igennem. Det rolige, rene Blik, roligt
og eftertænksomt, og den særprægede Ynde
havde hun lige til sin Død.
Habbe var dengang meget pietistisk og
kom til Bedstefars Sygeleje med megen Tale
om Død og Dom og evig Fortabelse. Bedste
far var ikke saa stærk i Dogmerne, men Li
vet, dets Glæder og Sorger, havde lært ham
at føle sig afhængig af Gud og give sig ham
i Vold, saa han ventede roligt og taalmodigt
paa Døden og kunde ikke lide, at den unge
Pige skulde ind i al den Dømmesyge og
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Snæverhed, saa han sagde en af de sidste
Dage, han levede, til Frøken Bentzen: Habbe maa ikke faa Lise, hører De! Hun tæn
ker slet ikke paa Habbe, svarede denne, hun
har snarere sine Tanker andetsteds. Hvem
mener De? spurgte Bedstefar. Jeg tænker
paa vor unge studerende, svarede hun. Naa,
West, ja, det var bedre, sagde den dødssyge
Mand.

Den Samtale har altid glædet Mor, for
den blev som hendes Fars Velsignelse over
hendes Ægteskab, for den 26. Marts 1865
ægtede hun nemlig ovennævnte A. P. West.
Fra 1865—81 havde hun sit Hjem mest i
Flensborg, men boede ogsaa en Tid i Vonsbæk og til sidst i Haderslev, hvor min Bror,
Rektor A. J. West, er født i den hvide Villa
i Ringgade, nu en Del af Byens Seminarium.

TYRA MARGRETE WOLF,
født West.

Ovenstaaende gengives Tegningen med Vaskescenen, hvor man som omtalt ser
Vilhelmines Albu stikke frem. Der er altsaa paa dette Billede og de andre, der
skildrer Forberedelserne i det mugske Hjem, ikke som angivet i Aarsskriftet i Fjor
Tale om Lise, men om Vilhelmine.

RA SØNDERBRO.
■ der med samme Karnap. Ude mod Øst ses Dampmøllens Skorsten ryge ved Siden af
fest ses Bløchers Vindmølle ved Dammen.

FRA S. OTTING.

Sik

HADERSLEV 1850 SET

De sidste Huse paa Sønderbro var dengang Hospitalet og det nuværende Nr. 8, som stadig ligp
Vindmøllen paa Havnen. Over Trækronerne mo<

HADERSLEV 1850

DET STORE SKAMLINGSBANKEMØDE 1844
De otte sogne, det nordøstlige hjørne af

Sønderjylland, der ved fredsslutningen 1864
blev ved Danmark, er gennemgående en lermuldet flade af stor frugtbarhed. Kun ett
sted har den sidste indlandsis udhøvlet en
bred tunge i sin bund og skubbet de vældige
jordmasser op til den store bakkeknude
Skamlingsbanken, der kun 1,7 km fra tun
gen, havbugten Mosvig, hæver sig til Søn
derjyllands største højde, 113 m. En vid ud
sigt har man heroppe. I klart vejr kan man
se Samsø og Ærø 75 km borte, og ind mod
land har man Ribe domkirke i over 50 km
afstand. Dette sted måtte være selvskrevet,
når man vilde samle et folkemøde i Sønder
jylland, lige som Himmelbjærget var det i
Nørrejylland. Blichers folkemøder heroppe
var forudsætningen for de nationale Skamlingsbankefester. Blicher var selv trådt i
forbindelse med de danske førere i Haderslev
og havde allerede i 1841 foreslået dem at
holde et dansk folkestævne her på »Grønning
hoved« eller på Pothøj i Vedsted sogn. Ved
mødet i Sommer sted 21. februar 1843, hvor
sagen først kom frem, havde man allerede ud

peget Skamlingsbanken. Men både ideen med
folkefesten og forslaget til mødestedet skyldes
altså Blicher.
Her fandt da det første møde sted 18. maj
1843. 6000 var kommet til stede. Laurids
Skau bød velkommen og forbavsede verden
ved som jævn, ung bonde at mestre ordet og
tale med fynd om tidens krav til slægten:
Slesvigernes våben var ikke en abekat, men
en løve. Kammerråd Drewsen overrakte
Hiort Lorenzen sølvdrikkehornet, »hamret af
gode danske markstykker«, med indskriften:
»Han vedblev at tale Dansk.«
Skønt denne sag bragte tankerne hen på de
voldsomme kampe, der havde fundet sted i
Slesvig stændersal et halvt år tidligere, var
festen dog i sin planlæggelse og udførelse den
rene idyl: den skulde være en takkefest for
det sprogreskript af 14. maj 1840, der ind
førte dansk retssprog i Nordslesvig. Den un
derdanige taknemmelighed skyldtes dog nok
mest forsigtighed, for at festen ikke skulde
blive forbudt. Anderledes lød tonerne året
efter. 10. maj 1844 kundgjorde Christian 8.
et »kgl. patent«, dateret 29. marts, der kun
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tillod de slesvigske medlemmer, der ikke var
det tyske sprog mægtige, at bruge det danske
sprog i stænderforsamlingen. Den harme, som
denne sene afgørelse på striden bevirkede,
både nord og syd for Kongeåen, var det, der
gjorde Skamlingsbankemødet for 100 år siden
til en tilkendegivelse af henimod dobbelt så
mange som det foregående år, til det første
store møde mellem Danske i kongeriget og
danske Sønderjyder, som satte skel i histo
rien.
Det var Den slesvigske forening, der ind
bød til mødet. Hiort Lorenzen havde fået
fastlagt dagen til 4. juli, den nordamerikan
ske frihedsdag. På en tid, hvor man ikke
havde cykler, biler eller jærnbaner, var det
imponerende, at der kunde samles så mange.
Kendt er fortællingen om, hvorledes redaktør
Jessens fader vandrede på sin fod fra Møgel
tønder sogn de 75 km herop (H-S årsskrift
1937, s. 20). Københavnerne havde sejlet med
lejet dampskib til Kolding, havde overnattet
dær og fortsatte i 20 vogne ud til Skamlingsbanke. Hilst af kanonskud kom de i festligt
optog ned til talerstolen i dalen med en lille
syngende flok fra den fem år tidligere stifte
de studentersangforening i spidsen, der vist
nok sang Lindblads og Sätherbergs »Läng
tan till landet«, den melodi, Ploug to år se
nere skrev »Liflig fløjter Vælsklands natter
gale« til. Efter talerne sang både dette kor og
sønderjyske kor flerstemmige mandssange,
studenterne bl. a. Krøyers og Oehlenschlægers »Der er et yndigt land«, der først her
efter blev kendt og brugt som folkesang.
Skamlingsbanken var, allerede da Sommerstedmødet holdtes, blevet købt af en kres af
bønder, og ved den lejlighed sattes den på
aktier. Nu indledtes den store fest kl. 12 med
et møde med aktionærerne, hvor bl. a. »Syvstjærnen«s medlemmer, en kres af nationale
akademikere i København, fik tildelt hver et
aktiebrev og altså blev æresmedlemmer. Så
drog alle med to musikkorps i spidsen ned i
kløften, hvor talerstolen var. Modsat den nu
værende havde den front mod øst. Tilhørerne
lejrede sig på skråningerne nord, vest og syd
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for samt i dalen foran talerstolen. Man sang
»Voi' Gud han er så fast en borg«, og sogne
foged Kaj tlansen, Vonsild, bød velkommen.
Og så holdt Laurids Skau sin navnkundig
ste tale. Den handlede om sprogpatentet, der
for ham ikke var en ligsteen, »lagt på det
første, os så kære sprogreskripts grav«. Men
hans følelser og tanker var sat i stærk bevæ
gelse ved det: »Det kom pludseligt som et
lyn; men det har også lyst op som et lyn og
tændt an som et lyn. Har det virket hos man
ge som hos mig, da skal vi ikke sørge og
græmme os.« Men både Nordslesvigerne og
de andre Danske føler, at Danmarks national
ære er i fare, når modersmålet ringeagtes og
forhånes. Han stiller det spørgsmål, hvorpå
nationaliteten kendes. »Er det mad og drik
ke? Er det klæderne? Eller er det ikke meget
mere sproget?« (Vi kunde med Claus Eskild
sen svare, at det er alt dette og mere, men
medgiver, at sproget kommer i første række
som nationalt kendemærke). Slesvigernes na
tionalitet er blevet krænket, fordi den ikke
består i noget, der hverken er dansk eller
tysk, »men den er enten dansk eller tysk, og
vor er den danske. I Danske fra kongeriget
trøste eder ikke dermed, at dommen ikke
træffer eder; thi når danskheden fornedres,
da krænkes eders nationalære, enten det så
sker i Slesvig eller Viborg«. Han sluttede:
»Jeg anser ikke Nordslesvig for en kirkegård,
hvor den danske nation vil stede sin national
ære til jorden, og hvor patentet af 29. marts
skal læses som dens gravskrift. Men jeg an
ser patentet for et spørgsmål, hængt højt op
for hele folket til besvarelse: »Gives der no
gen dansk nationalære, eller ikke?««
Denne tale var ligesom Skaus Højskamlingstale året forud og det følgende år ikke
forfattet af ham selv, men af professor Flor.
Da dette forhold for en menneskealder siden
blev klarlagt, reduceredes Laurids Skau i
nogles øjne til at være den forfængelige bon
deknøs, der havde pyntet sig med lånte fjer.
Og måske har det båret vedd til den tyske på
stand, at den danske vækkelse for hundrede
år siden var et kunstprodukt, skabt af kon-

gerigske nationalliberale. Hertil er at sige, at
dette skal dømmes ud fra tidens forudsæt
ninger, cg datiden, som ikke var heelt ukendt
dermed, tog ikke den forargelse deraf, som
man kunde vente i nutiden. Dertil kommer,
at talernes indhold ganske faldt i tråd med,
hvad Skau og de andre sønderjyske førere
stræbte efter, så intet skurrede, men alt faldt
i den bedste jord. Flor var selv uden ævne
til at træde frem, så man kan sige, at hans
og Skaus samarbejde var et lykkeligt fund,
lad så være, at det imponerende indtryk af
den unge bondes fremtræden svækkes. Skau
havde på den anden side allerede blottet rige
ævner til at organisere, og når man tænker
på, at han mellem krigene så afgjort var de
Danskes fører i stændersalen, bliver han og
så på Skamling noget meget mere end den
gode skuespiller.
Efter Laurids Skau talte Grundtvig, der
som tresårig var opstemt af at være indbudt
af de unge til at følges med dem herover.
Han holdt en fem kvartér (»Dannevirke« si
ger: over H/a time) lang tale, der, som han
selv lidt koket sagde, var i så gammel en stil,
at mange vel vilde kalde det et fremmed tun
gemål. Derfor skal den læses i sin heelhed, og
et uddrag giver ikke let stemningen deri.
Han begyndte: »Danske landsmænd, slesvig
ske dannemand! det er med særdeles glæde,
jeg indtræder i eders vennekreds, som er
Dannemarks lyslevende grænse-fæstning, det
sande, unedbrydelige Dannevirke, vel bygt
af jord, men kun som den almægtige byg
ger . . .« Et mylder af symbolsk historiske
og mytologiske udredninger fremstiller nu,
hvorledes folket allerede på Thyra Danebods
tid begyndte at indslumre, Valdemarsmuren
skulde kun betrygge gravens ro og stilhed.
Men Nis Lorenzens forslag i stænderforsam
lingen om dansk retssprog var et udslag af
Nordens tilbagevendte kæmpeånd, en herlig
indskydelse af folkeånden. »Og see, hvad
kæmpeånden bebudede, det skete brat, som
sagt, så gjort, og det genlød højt i fjendens
lejr, at Holger Danske nu var stået op fra de
døde og kæmpede med løve-mod for moders

målet, så Nordslesvigs talsmand, trods alle
tyske forbud, trods jætte-larmen af det usa
lig hensovne, skinhellige romerske riges gen
færd (Barbarossa), trods alt dette og meget
andet, »blev ved at tale Dansk! . . Ja, Nord
slesvigeren blev ved at tale Dansk, det skal
efter århundreders forløb være det kærne
fulde udtog af eders kæmpe-historie«. Men
skal denne »tungernes trætte« avle en glim
rende sejr for den danske tunge, må en dansk
højskole virkeliggøres, som den jo nu var
planlagt i Rødding, og den sidste halvdel af
talen er da at opfatte som en første indviel
sestale til denne skole, der fire måneder se
nere åbnedes uden Grundtvigs medvirken.
Han havde jo meent, at Sorø var stedet, men
indser nu med tanken på Dannevirke, Uffes
kamp og Ansgars forkyndelse, at hvor Dan
marks rige og Danmarks kirke oprandt, dær
må også Danmarks skole bygges. Til Søn
derjyderne siger han de manende og hædrende
ord: »Lad det ikke standse eder, ikke svække
eders mod eller formindske eders storværk,
at der i hele Danmarks kongerige ej findes
mønster og mage, men kommer i hu, at lige
som I fra hedenold var Danmarks landeværn,
således var I også dets kongelige mærkesmænd, som gik i spidsen og gav løsenet, lånte
ikke mønster af os, men gav os et mønster,
vi fandt, det var lyst at efterligne!«
Grundtvig lod talen og to sange, hvoraf den
sidste blev sunget umiddelbart efter på
Skamling, trykke under titlen »Skov-Hornets
Klang mellem Skamlings-Bankerne« med
branderagtig hentydning til Laurids Skau. I
forordet siger han, at han aldrig har fundet
det fuglevingede ord så let, så flydende, så
kækt, så forvovent og lykkeligt på sine læber
som mellem Skamlingsbankerne, så det kun
kostede overvindelse at holde op »og kan,
hvad det så end skulde koste, hverken for
glemmes eller fortrydes«.
De sidste ord hentyder til dronning Caro
line Amalies utilfredshed med Grundtvigs
deltagelse i festen. I et brev til hende siger
han reent ud, at han vilde ønske, at hun med
sine egne øren havde hørt Laurids Skau,
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»bondesønnen, bondekarlen, folkehelten fra
Sommersted«, tale. Selv havde han »aldrig
talt til så mange øren på een gang, aldrig talt
med Dannebrog vajende, bøgeskoven sjun
gende og Østersøen bølgende for mine øjne,
aldrig talt så længe og dog så mageligt, så
muntert og dog så lysnende« og aldrig for
bedre øren, for stilheden og opmærksom
heden voxede, jo længere han talte. For øv
rigt blev han ofte afbrudt af jublende bifald.
Derefter talte Hiort Lorenzen. Han vilde
have talt mod Christian 8.s sprogpolitik, men
hans venner havde fået ham fra det, så det
kun blev en tale for en fri forfatning, der
vilde forsone de stridende parter, så de Dan
skes hævn vilde være at yde Tysken retfær
dighed, d. v. s. lige ret med Dansk på tinge.
Men det blev ikke talen for politisk frihed
eller national fordragelighed, der gjorde ind
tryk ved denne lejlighed.
Orla Lehmann var den anden hovedtaler
fra kongeriget: »Den stolte riddersmand i
bondekofte, hvis hjemmefødte, mandige stem
me nys har lydt«, slog fast, at »den dansk
slesvigske sag er hele Danmarks sag. Ja,
»vort fælles fædrelands ve og vel, dets gen
fødelse og forherligelse eller ydmygelse og
undergang beror på den sag, hvorfor Nord
slesvigerne lider og kæmper«. Han svarede
dermed ja på Laurids Skaus spørgsmål ved
en fest i København, om de kongerigske vil
de indgå et fostbroderskab med de danske
Sønderjyder. »Tallet bliver stadig større på
dem, der, således som jeg, tilsiger Dem fost
broderskab . . til at stå last og brast i trængs
lens tider og farens stund, det føre nu enten
til undergangens jammer eller til sejrens liv
salige glæde ■— fostbroderskab for liv og død
i vort elskede fædrelands, i Danmarks, i det
treenige Nordens velsignede navn.« Men og
så han er klar over, at hvad århundreder har
gjort, kan ikke gøres ugjort, og Tysk og
Dansk må nu være lige berettigede i Slesvig.
Endnu talte professor Chr. Paulsen, den
danske Flensborger, der her selv siger, at
hans modersmål er Tysk. Han taler om sin
fødebys venlige sindelag mod Danmark og alt
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Dansk. »Den enkelte formår kun lidet; han
er, hvor han står ene med sin følelse og over
bevisning, at beklage; men her ser jeg tusin
der omkring mig, som har den samme. Et
folk er kun fortabt, når det fornægter sig
selv«. At han ikke talte her det foregående år
og i det hele kun lidt havde færdedes i Nord
slesvig, skyldtes, at han ikke vilde styrke
modstandernes påstand, »at den i Nordsles
vig vågnende ånd var en frugt af kunstig
lagt og ude fra iværksat plan til at gøre fol
ket utilfreds med dets tilstand.«
Efter omtrent tre timers talen spistes der
nu. I et stort telt holdtes der bordtaler og op
læstes et brev fra den fraværende »Syvstjærne«.
Af eftermiddagens taler var Plougs og
Goldschmidts de betydeligste. Den første
fremhævede, at det i sprogsagen var bønder,
der kæmpede mod mange lærde og kløgtige,
rige og mægtige. Men bønderne havde for
bundsfæller: »Ikke Slesvig, ikke Danmark,
men hele det store Norden er eders rette
fædreland!« Præget af akademisk veltalen
hed rungede hvert ord ud over tilhørerne.
Goldschmidt holdt sin navnkundige tale: »Jeg
er Jøde, hvad vil jeg mellem jer? Å jo, det er
netop rigtigt, at jeg er mellem jer; ... thi
Jøderne bliver kun forhånede og trykkede i
fremmed land, men I bliver det i eders eget.«
». . . Min moder talte Dansk til mig; på
Dansk har min ånd indsuget, hvad den veed;
når jeg er glad, glæder min sjæl sig på
Dansk, og når jeg er bedrøvet, sørger den på
Dansk, og derfor gjorde det mig ondt lige
ind i sjælen, da man her forgreb sig på det
danske sprog, og derfor er jeg uvilkårlig
kommen her tillige med de andre til det sted,
hvorfra smærten udgik, ligesom katolikken
valfarter til det sted, hvor hans helgen leed.
... I smerten er jeg eders broder. Her er
min hånd. Kan den skrive for jer, kan den
slå for jer, så kommandér; det er en broderhånd.« Han tilrådede dem den jødiske devi
se: øje for øje og tand for tand.
Efter talerne var der sang, frit samvær og
dans — det gjaldt jo om at trække folk til en

folkelig fest •—-, men intet tilløb til upassende
optrin trods de mange tusinder. Herredsfoge
den meddelte amtmanden, at »visst aldrig er
en fest blevet holdt i større orden og ro«.
Nogle var taget bort, da et bål ved mørkets
frembrud blev tændt, og man sluttede af med
sang og anden musik.
I hertugdømmerne var der ikke trykkefri
hed. Derfor blev »Dannevirke«s referat i før
ste nummer efter festen ret ejendommeligt:
». . . Den 4de Juli 1844 samledes paa Ban
ken 12 000 Danmarks Sønner og Døtre, af
hvilke omtrent 2000 boe udenfor Slesvig. Af
den slesvigske Bondestand var Antallet
6—8000. Med denne uforglemmelige og i
Danmarks Historie mageløse Dag og dens
Virkninger ere vi aldeles tilfredse.
For Resten troe vi, at Forholdene ikke ville
forhindre os i at fortælle vore Læsere, at
Vejrliget denne Dag ikke var saa gunstigt før
som efter Middag.« (I de følgende numre er
der dog som spidsartikkel en længere, forsig
tig omtale af mødet.)
Ja, hvad var festens virkninger? Kongen
beklagede den, allermest »de radikale Køben
havneres ubeføjede indblanding«. Mangfol
dige af deltagerne har modsat udtalt sig i be
gejstrede vendinger om talerne, mødet med
Sønderjyderne, deres djærve folkemål og
hjærtelighed. »Ordene var måske jævne nok,
men musik for os, fordi de var danske i sles

vigsk mål«, skriver Goldschmidt, der fandt,
at festen »var en folkelig besiddelsestagen af
Sønderjylland, en højtidelig planten af flaget
på dets grund ... Vi var som fortropper i
den danske befrielseshær«. For ham var
Skaus tale kærnen i festen, mens andre har
fremhævet Grundtvigs. Man kan sige, at den
for så vidt også udover sin form var ene
stående, som alle de andre omtalte den poli
tiske stilling, mens hans kun gjaldt kultur
kampen. Som Hiort Lorenzens gærning var
forudsætningen for Skamlingsmøderne —
hvoraf det første kun var en forløber for, de
følgende udløbere af det store i 1844 —, var
det Grundtvigs højskoletanker og oprettel
sen af Rødding højskole, der på langt sigt
fik størst betydning for nationalitetskam
pen. Begge dele var de væsentligste udslag af
den national-romantiske ånd, der bar den
sønderjyske, folkelige, nordiske vækkelse for
hundrede år siden. I tale og skrift spredtes
mødets tanker og stemning, så hele folket
droges ind i den nationale løftelse. Skamlingsbankefesten var det første møde mellem
kongeriget og det danske Slesvig og var der
med en af de dybeste forudsætninger for
»ånden af 48« og al den samhu mellem de to,
der siden har båret den sønderjyske sag. Der
for har mødet i 1844 også sin del i den gen
foreningsproces, som vel nu kan siges at
være fuldbyrdet.
KNUD OLRIK.

DIMISSIONSTALE 1944
1 I. P. Jacobsens Roman »Niels Lyhne«
staar der et Sted, at et nøgternt levet Liv
»uden Drømmes lyse Last var ikke Liv at
leve — Livet havde jo netop kun den Vær
di, som Drømme gav det«. Det er just ikke
ganske den samme Opfattelse, den danske
Forfatterinde Karen Blixen gør gældende,
naar hun i Fortællingen »Drømmerne«, som
staar i hendes berømte Bog »Syv fantasti
ske Fortællinger«, hævder, at »det at drøm
me, det er i Virkeligheden velopdragne Men
neskers Form for Selvmord«.
Hvor forskellige disse to Opfattelser end
er i Bund og Grund, saa rummer de imid
lertid hver paa sin Maade en uafviselig
Sandhed. For unge Mennesker er det f. Eks.
saa naturligt, at de drømmer om Frem
tiden, om hvad de skal naa, og hvad de alt
sammen skal udrette. Ikke mindst maa dette
komme frem, naar de — som Tilfældet er
med jer i Dag — har afsluttet Skolegangen
og skal til at skabe Grundlaget for en Eksi
stens. Da tumler man med Planer, da vur
derer man de Muligheder, der er, da prø
ver man kort sagt at forestille sig, hvorle
des Fremtiden vil komme til at arte sig.
Man kan jo kun sige, at alt dette for saa
vidt er godt nok. Det er de Drømme, som
I. P. Jacobsen tænker paa, naar han taler om
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»Drømmes dyre Last« og om den Værdi,
de har for Livet. Men — ja, for der er unægteligt et meget stort »men« — Drømmene
kan ogsaa være farlige, selv om de maaske
ikke bliver det i saa høj Grad, som Karen
Blixen udtrykker det. Det farlige ved Drøm
men ligger i, at den kan lulle i Søvn, at den
kan bevirke, at vi paa en Maade ikke kom
mer i Kontakt med det virkelige Liv. Det
sker, naar Drømmen kun naar at blive en
Drøm. Men sætter man noget ind paa at
naa det Maal, der foresvæver en, naar man
altsaa omsætter Drømmen til Handling, da
bliver den til en Drivfjeder, som kan være af
stor Værdi. Da nøjes man ikke med en pas
siv Syslen med Tanken om, at saadan og
saadan kunde Tilværelsen paa en passende
Maade forme sig for en, men da bliver den
en Længsel, en Higen efter at naa det efter
tragtede Maal.
Den Tid, som vi nu gennemlever, kan paa
saa mange Maader gribe ind i de Planer,
de unge og deres Forældre har om Fremti
den. Det kan være vanskeligt nok under nor
male Forhold, men det bliver naturligvis me
get mere vanskeligt, naar en Storkrig har
raset i adskillige Aar, og det hvad enten den
unge skal gaa den studerende Vej eller ikke.
At de unge ikke lader sig afskrække, ser

vi atter og atter. Det kan i denne Forbin
delse være meget nærliggende at nævne de
Stile, der blev skrevet til Studentereksamen
i Aar. Det ene af de Emner, man havde at
vælge imellem, var »Den studerende Ung
doms Fremtidsudsigter«, og dette Emne
havde langt den overvejende Del af Eksami
nanderne valgt. Det ligger jo ogsaa saa fri
stende nær, for det er kun saa naturligt for
Ungdommen, den vaagne Ungdom, at se
fremefter. »Ud vil jeg! Ud! Aa, saa langt,
langt, langt . . .« Bjørnsons Ord udtrykker
netop det, der er Kendetegnet for Ungdom
men, nemlig Trang til at komme ud i Livet
og prøve Kræfterne i Troen paa, at man nok
skal naa over de høje Fjælde, hvad der saa
end kommer. »Her er saa knugende, tærende
trangt, og mit Mod er saa ungt og rankt«.
Ungdommen har Troen paa, at den nok gen
nem maalbevidst Arbejde skal naa det Maal,
den stræber efter. Der aander da ogsaa gennemgaaende en udpræget Optimisme ud af
disse Stile, efter at man omhyggeligt har af
vejet det gode og det mindre gode, der ven
ter den studerende Ungdom. Det økonomi
ske kommer for mange ganske naturligt til
at indtage en ret fremskudt Plads, men paa
den anden Side er det aldeles ikke den afgø
rende Faktor. Og heldigvis, for det kan føre
til meget kedelige Resultater, hvis man ved
Spørgsmaal om Uddannelse til en Gerning
kun ser paa, hvor lang Studietiden — eller
om man vil Uddannelsestiden — er, og paa,
hvor store Indtægter det Fag, man valgte,
byder paa.
Det er velgørende at mærke den sunde Op
timisme, der ofte lyser ud af Stilene, at se
hvorledes man ikke vil lade sig gaa paa,
naar man først har faaet Interesse for et
Studium. Saadan er den Tone, der lyder fra
mange af de unge; de er klar over, at Kam
pen for Tilværelsen er lige haard overalt,
men de er lige saa klar over, at de bedst
egnede klarer sig, og at det nok skal gaa,
naar man blot — hvad der er en nødvendig
Betingelse for Ungdommen af 1944 — er i
Besiddelse af en god Portion Livsmod, og

det tror jeg ikke, der er noget i Vejen med.
At den studerende Ungdom saa ikke kan
vente, at den kan gribe Studiet an paa helt
samme Maade som tidligere, er en ganske
anden Ting. De rolige og magelige Studenteraar, som I kender fra Litteraturen, og
som Studenterne endnu delvis havde for
blot en Snes Aar siden, kendes ikke mere.
Dengang kunde man tage det mindre nøje
med Tiden, ja, man kunde endog af og til
tillade sig at beskæftige sig med Ting, som
ikke netop havde det egentlige Maal —
Eksamen — for Øje. De unge nu til Dags
maa ganske anderledes gaa frem efter en
Lineal, hvis dette da er muligt for de eksa
mensmæssige og talmæssige Begrænsninger,
der efterhaanden er kommet for dem, der
søger videre Uddannelse. De bliver faktisk
Specialister allerede fra 14—15-Aars Alde
ren. De ved i de fleste Tilfælde nøjagtigt,
hvad de vil, og de holder sig til det. Ikke
fordi de har færre Interesser end deres For
gængere, men fordi de er nødt dertil. Kam
pen for Tilværelsen er saa haard.
Vilhelm Andersen har engang sagt: »Det
er vidunderligt at være ung, men det gør
meget ondt at være det«. Disse Ord gælder i
Dag mere end nogensinde. Livet er fuldt af
Vanskeligheder og Skuffelser, men Vilkaarene er ens for os alle; det koster at leve,
men det bekræfter blot Sandheden i det
gamle Ord, at kun gennem Møje naar man
det høje.
For mange af dem, der maa jage fra
Eksamen til Eksamen, bliver Ungdommen
ikke det, den burde være, nemlig en Periode,
hvor man har god Tid til at vokse, det vil
sige god Tid til at samle de mange Kræf
ter, man har Brug for i Manddomstiden.
Desværre er dette hæsblæsende Jag noget,
der er karakteristisk for Tiden. Den rolige,
harmoniske Udvikling, hvor Oplevelserne
faar Tid til at bundfælde sig, saaledes at Re
sultatet efterhaanden udkrystalliserer sig og
er med til at præge Mennesket, er der mange,
der lader ganske haant om, idet de ofte tvinges
dertil af Forholdene. Den rolige Afventen af
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Udviklingen har man ikke Tid til. Det viser
sig paa saa mange Maader, ikke alene paa
det rent faglige Omraade. Se f. Eks. paa de
mange Studenterægteskaber, der indgaas
Aaret igennem, hvor de unge endnu — i det
mindste for Mandens Vedkommende — er i
Færd med deres Uddannelse. Jeg vil næ
sten sige, at det er Synd for de unge, at de
saaledes foregriber Udviklingen. De kommer
ind i Ægteskabet paa en mærkelig akavet
Maade. De japper ind i det, der dog skal give
Menneskene den virkelige Lykke, og Risi
koen for, at de kommer til at lide Skuffelser,
er ikke helt ringe. Hvad bliver det til
med Hjemlivet, naar Manden skal læse til
Eksamen og Konen som Regel ogsaa har sit
Arbejde for at skaffe sit Bidrag til Hjem
mets Underhold, for man burde jo kunne
kræve, at Folk, der gifter sig, kan opfylde de
økonomiske Forpligtelser, de paatager sig.
Det er saa højtidelige Ord, disse »Krav«
og »Pligt«, men de er ikke for højtidelige,
for baade Kravene og Pligterne er store i
alle Henseender. I, der sidder her, kan maaske synes, at nu skulde der være Tid til et
Pusterum, efter at I har honoreret de Krav,
Eksamen stiller. Ja, det er der ogsaa for en
lille Tid, men de Aar, vi gennemlever, er for
Danmark som for hele Verden den store Li
vets Eksamen, og af denne Eksamen skulde
der gerne opstaa en Mennesketype, der kan
løse Fælleslivets Opgaver i det moderne
Samfund, og som kender sin Pligt og sit
Ansvar. Der er ikke noget Menneske, der
helt kan undgaa den ofte pinefulde Konflikt
mellem Lyst og Pligt. Og alle Mennesker hår
et Ansvar, hvilken Gerning de saa end hari.
Det gælder ung og gammel og — ja, det vil
jeg meget gerne understrege kraftigt her —
det gælder ogsaa Skoleeleverne. Man kan nu
engang ikke gøre lige, hvad der falder en
ind. Forøvrigt er netop dette, at man har et
Ansvar at bære, en af de største Tilfredsstillelser her i Livet. Det er noget af det,
der er mest medvirkende til, at man modnes.
Og netop nu er der Grund til at tale om
Ansvaret. Skal vort Land komme godt ud
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af den Situation, hvori det nu befinder sig,
den sværeste, det nogensinde har været i,
saa skal det være gennem de mange, der i
deres Gerning kender Pligtens og Ansvarets
Bud. Det er ikke gennem dem, der ynder at
være fremtrædende, men gennem dem, der
virkelig forstaar at være noget for deres
Land. At være, ja, det vil jo netop sige at
tage en Gerning paa sig og udføre denne
Gerning saa godt, som man formaar.
En god Eksamen er af stor Betydning for
et ungt Menneske, men dette at finde den
rette Livsgerning eller sit rette Kald er af
langt mere afgørende Værdi. Ordet Kald har
en egen Klang. Nogle mener, at man nok
kan tale om f. Eks. Præstens, Lægens,
Kunstnerens eller Lærerens Kald, men at
man ikke saadan i al Almindelighed kan be
tragte sin Gerning som et Kald, en Gerning,
hvortil Skæbnen i særlig Grad har bestemt
en. Desværre er det jo i mangfoldige Tilfælde
Sandheden. Masser af Mennesker har det
saaledes, at de er gledet ind i deres Gerning
ved en tilsyneladende Tilfældighed eller maaske endog af Tvang, ikke fordi de egentlig
har Lyst til den. For dem er Arbejdet kun
blevet en Vane; man gør sin Pligt og lader
sig nøjes med det. Og mange har det saa
ledes, at de ganske vist passer deres Gerning,
men derudover ikke i særlig Grad interesse
rer sig for, hvad der foregaar omkring dem.
De gaar i deres egen Lilleverden, har nok
i Dagen og Vejen. De synker efterhaanden
hen i et ensformigt Vaneliv, hvor Penge,
Adspredelser, Bynyt m. m. spiller en meget
fremtrædende Rolle. Det er trist, naar det
gaar saaledes, men det kan ikke nægtes, at
det moderne Samfunds Aand og dets Ar
bejdsformer ofte kan være medvirkende til,
at Livet bliver vanemæssigt gennem Kravet
til teknisk Kunnen og rutinemæssigt Ar
bejde. Saaledes er Udviklingen nu engang
gaaet.
Heldigvis bliver der dog i Masser af Livs
stillinger Plads til, at Personligheden kan
spille med ind; og naar dette sker, naar Ger
ningen bliver noget, der bunder i ens Natur,

og hvoi- ens Natur faar Ret til Udfoldelse, da
er det et Kald. Jeg vil ønske for jer, at I
maa have den Lykke at komme i en Gerning,
hvor I kan have Lejlighed til rigtigt at ud
folde jeres Evner. Jeg ønsker jer Lykke med
jeres Arbejde, baade det, der forestaar jer,
nu da I skal til at uddanne jer, og det Ar
bejde, der bliver jeres Gerning for Livet.
I vor forvirrede Tid er der unægtelig saa
mange, for hvem det kun gælder om at tjene
saa mange Penge som muligt, og som kun
ser paa den øjeblikkelige Fordel. Atter og
atter ser vi, hvorledes Pengene ruller, men
vi ser ogsaa, hvorledes den uvante, rigelige
Pengestrøm fører med sig, at baade Men
neskene og Hjemmene lider ubodelig Skade.
Alle kræver; derimod kniber det mere og
mere med at yde. Men det er ikke det, der
giver Lykke, og det er ikke det, der frem
mer Fællesskabet i vort Folk. Lykken er nu
engang ikke Liv, der er renset for Vanske
ligheder. Det vil vi komme til at erfare,
naar vi Haand i Haand skal føre vort Land
ind i lykkeligere Tider. Da vil der blive
krævet mangt og meget af os baade paa den
ene og den anden Maade.
Da bliver der ikke Tale om »jeg« og »mit«,
men om »vi« og »vort«, og da gælder det
Motto, som man havde valgt til den store
Spejderlejr paa Ermelundssletten ved Køben
havn i 1934, hvor Spejdere fra hele Verden
mødtes: »Jeg gør mit, og du gør dit!« — Her
maatte ingen løbe fra sin Pligt og sit An
svar. Hver havde sin Gerning, sit Arbejde til
Gavn for Helheden.
Og saaledes gaar det ogsaa med det store
Fællesskab, der hedder Danmark. Det har
Brug for os alle, hvilket Arbejde vi end er
sat til, og det kræver af os allesammen. Det
kræver af jer unge, at I forbereder jer til en
Gerning, at I styrker Viljen og Karakteren
og forstaar at vælge de Opgaver, som I eri
egnet til, og hvor I særlig kan gøre Fyldest.
Men det kræver ogsaa af jer, at I husker paa,
at den Gerning, I faar, ikke er et Maal i sig
selv, men et Middel, hvorigennem I bliver
nyttige Tjenere i vort Folk.

Jeg har maaske talt i ret mørke Toner paa
denne Dag, som dog skal være jeres store
Glædesdag. Men kan det egentlig være an
derledes? Tiden er i sig selv saa mørk. Som
jeg sagde til jer Studenter den sidste Dag,
I var i Skole, saa er I det af Katedralskolens
Studenterhold, der har mærket mest til de
unormale Forhold, og det samme gælder
Realisterne. Der har været saa meget, der
har kunnet gribe forstyrrende ind i den Tid,
I har gaaet i Skole, og ikke mindst i Eks
amenstiden har Begivenhederne i endnu højere
Grad været medvirkende til, at det har væ
ret forbundet med ikke ringe Vanskelighed
at koncentrere sig om Eksamenslæsningen.
—■ Men nu er Eksamen altsaa overstaaet,
og jeg ønsker jer til Lykke med Resultatet.
I Dag dimitteres I fra Haderslev Katedral
skole, det vil sige, at I sendes ud i Livet med
et Eksamensbevis som det ydre Tegn paa,
at I har erhvervet jer et vist Fond af Kund
skaber. Disse rent positive Kundskaber
skulde nu imidlertid nødigt være det eneste,
T tager med herfra. Var dette Tilfældet,
havde jeres Skolegang været ret fattig. I
skulde ogsaa gerne tage mange gode Minder
med, og I skulde gerne have lært Kamme
ratskabets Værdi at kende. Men jeg haaber
ogsaa, at adskillige af jer igennem jeres Sko
legang har faaet Lyst til at arbejde med de
Problemer, I møder, og at I har faaet set
Nødvendigheden af den Betydning, et om
hyggeligt og redeligt Arbejde har. Vi, der
har været jeres Lærere, har forsøgt at aabne
jeres Øjne for Sandheden og vække jeres
Evne til at bruge Tankerne, saaledes at I kan
se, hvad der er sandt, og hvad der er usandt.
I drager nu ud med et vist Fond af Kund
skaber, sagde jeg. Javel, men I kender ogsaa
Talemaaden om, at Kundskab er Magt, eller
— skal vi afdæmpe det lidt og sige i en no
get rigtigere Form — at Kundskab til en
vis Grad er en Forudsætning for Magt. Men
dette at have Magt giver ogsaa Ansvar. I
har allerede paa forskellig Maade — saavel
her paa Skolen som uden for den — mærket
Ansvarets Byrde, men I vil efterhaanden
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i højeste Grad komme til at mærke det An
svar, I har overfor jeres Land og jeres Folk.

Det er i en stor Tid, I gaar ud i Livet. Det
er den i det mindste, naar vi ser paa de store
Begivenheder, som vi daglig er Vidne til.
Men det er ogsaa en ond Tid, hvor Millioner
af Mennesker over hele Verden lider som
aldrig før, og hvor man med Bekymring tæn
ker paa, hvor det hele bærer hen, hvad der
vil blive Følgerne af disse mange Krigsaar.
Det er store Værdier, der staar paa Spil, men
Efterkrigstiden vil for saa vidt blive en
større Tid, som det da gælder om at bringe

saa meget af det, der nu synes at skulle synke
i Grus, paa Fode igen.
Jeg vil ønske, at Livet, at jeres Gerning
maa give jer Lykke, at jeres Arbejde maa
bygge videre paa det, som tidligere Slægter
har øvet, og skabe et godt Grundlag for
kommende Slægter. Gud give jer sin Vel
signelse dertil. Han holde sin beskyttende
Haand over jer allesammen, der er til Stede
her i Salen, og over jeres fraværende Kam
merater, og give os, at de mørke Skyer, der
nu hviler over vort Fædreland og over hele
Verden, snart maa spredes, saaledes at lysere
Tider maa oprinde for os alle.

N. H. JACOBSEN.

STUDENTERTALE VED AFSLUTNINGEN DEN 23. JUNI 1944
Kære Rektor, Skolens Lærere, ærede For
samling!
Det ærefulde Hverv er blevet mig betroet
paa Studenternes og Realisternes Vegne at
bringe Dem, Hr. Rektor, vor Tak for de
Aar, hvor vi har gaaet her og har nydt godt
af Skolen og dens Undervisning. Denne Tak
gælder ogsaa vore Lærere, uden hvis store
og dygtige Arbejde vi ikke havde naaet saa
pæne Resultater, som vi har. I hele vor Gym
nasietid har vi arbejdet med forkortede Ti
mer, saa Farten har maattet sættes op; og
ikke mindst det sidste Aar har været et For
hindringsløb med Skoleflytning og meget,
meget andet. Og alligevel har vi engang
imellem faaet Tid til noget andet end lige
det, der kræves til Eksamen, af og til i et
Glimt faaet Øjnene op for en større og dy
bere Sammenhæng.
I sit Værk »Bræen« fortæller Johs. V. Jen
sen om Stenaldermanden Dreng, der har
mistet Ilden og af den Grund lider under
Kulde og Mørke paa den kolde Bræ. Dreng
ved, at Ilden findes i Stenen, og han prøver
i Maanedsvis at slaa Ild. Endelig lykkes det
for ham, og han faar tændt et Baal med var
mende og lysende Ild; Familiens Nød er der
med endt. Og da staar der om ham, at han
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havde ingen at takke derfor. Det er i Sand
hed et fattigt Menneske, der ingen har at
takke; thi han kender ikke til Fællesskab.
Den, der kender til Fællesskab, har altid
Grund til at sige Tak. Og vi kender Fælles
skabet.
Det første Sted, vi mødte det, var i vort
Hjem. Mon vi paa denne Festdag kan lade
være med at føle Taknemlighed mod det
Hjem, som har gjort det muligt for os at
opnaa den Uddannelse, som vi nu har faaet.
Det andet Sted, vi mødte Fællesskabet,
var i Skolen, Skolen, som vi i Dag er ved
at sige Farvel til, og som vi særlig retter vor
Tak til nu. Her mødte vi nemlig Fællesska
bet gennem Kunst, Litteratur og Videnskab,
vi lærte af vort Lands Digtere, lærte deres
Livserfaring at kende, vi hørte i Historie
timerne om de henfarne Slægter og deres Be
drifter, vi fik knyttet Traaden bagud.
Og nu gaar det saa snart ud i det store
Fællesskab, Arbejdets Fællesskab, hvor vi
alle arbejder for vort Fædreland. Og vi kan
ikke sige Tak paa en bedre og smukkere
Maade end ved der at gøre det yderste for
at udfylde den Plads i Samfundet, der bliver
vor, og alle arbejde hen paa at genopbygge
et frit og lykkeligt Danmark.

Midt i al Glæden over den veloverstaaede
Eksamen er der alligevel en mørk Skygge,
som gør, at Stemningen ikke er, hvad den
kunde have været. Der mangler nemlig fire
af vore Kammerater, fire, som vilde have
været her, hvis der ikke var onde Tider over
Landet. Det er, hvad de har maattet ofre.
Men vi haaber stærkt og inderligt, at ogsaa
disse fire snart i et frit Danmark kan faa den
hvide Hue.
Sammen med os forlader ogsaa en af vore
Lærere i Dag Haderslev Katedralskole, nem

lig Lektor Christoffersen. Vi er glade for, at
De fik Lov til at følge os gennem hele Gym
nasiet, og ønsker Dem al mulig Lykke og
Held med Deres nye Stilling i Sønderborg
og haaber, at De maa blive lige saa afholdt
dernede, som De har været det her.
Til Slut skal igen lyde en Tak til Rektor
og til vore Lærere, ikke blot for det, De har
betydet for os som Lærere, men ogsaa for,
hvad De har betydet for os som Mennesker;
det vil vi aldrig glemme Dem. — Tak.
KAJ RØRBO.

HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.
Vi har i det forløbne Aar kun afholdt vort
sædvanlige Julemøde, idet Forholdene artede
sig saaledes, at Bestyrelsen fandt det rettest at
aflyse Sommermødet, dels blev nogle III. G.ere
hindret i at afslutte deres Eksamen, dels blev
vor Sekretær arresteret.
»Dannevirke« skriver den 31. December
1943 om Julemødet:
Haderslev-Samfundets Julemøde foregik i
Aftes i »Harmonien«s Søjlesal under over
vældende Tilslutning. Der var saa mange, at
det sprængte alle Rammer. At man fik en for
nøjelig og kammeratlig Aften ud af det, er
næsten overflødigt at nævne.
Den mere officielle Del af Programmet
indlededes med »Julen har bragt velsignet
Bud« og Velkomst af Formanden, Adjunkt
Dr. Favrholdt. En Film om det sidste Stu
denterholds Bedrifter indtroduceredes af
Rich. Mey er-Heiselberg, og saa fulgte Gene
ralforsamlingen. Adjunkt Karlsson valgtes til
Dirigent, og Traditionen tro gik det stærkt.
Beretning og Regnskab staar jo i Aarsskriftet! En særlig Tak blev rettet til Aarsskriftets Annoncører gennem 10 Aar og til Ha
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derslev By og Grænseforeningen for Tilskud
til Jubilæumsaargangen.
Valgene var Genvalg. Bestyrelsen bestaar
af Dr. Favrholdt (Formand), Kommuneassi
stent Olav Christensen (Kasserer) og Bog
handler Johs. Nielsen. Revisorer er Adjunkt
W. Buch og Kreditforeningsassistent Carl
Møller.
Et nyt Fremstød i København under Le
delse af LRS. Hans Horsten fik H.-S.s Vel
signelse, og Hilsener fra Rektor, Dr. Jacob
sen, Rektor, Dr. Bock, Nakskov, Fru Rektor
Mortensen (disse to ledsaget af kontante Ga
ver!) og Lektor Reincke modtoges med stort
Bifald. Der afsendtes et Telegram til Dr.
Bock, H.-S.s primus motor gennem mange
Aar.
Før Dansen begyndte, sang man et Par
Sange, og Lektor Olrik udbragte et Leve for
Haderslev Katedralskole.
Der var almindelig Sorg over, at man
skulde skilles ved Lukketid.

AARSSKRIFTET.
Som Indledningsdigt bringer vi i Aar et
ikke tidligere trykt Digt af Kaj Munk, Laza

rus’ Opvækkelse. Dette Digt er i sin Tid,
25. Januar 1941, af Forfatteren sendt til Læ
rer M. Wested. Kaj Munks Ven, Pastor, Dr.
theol. N. Nøjgaard, Slagelse, har henledt vor
Opmærksomhed paa Manuskriptet, hvis Ejer
med største Beredvillighed gav sin Tilladelse
til, at vi maatte trykke det; men vi under
streger, at Manuskriptet er Lærer Wested s
Ejendom, og at Eftertryk ikke er tilladt.
Vor store afdøde Dramatikers Forfatter
personlighed er Genstanden for den Afhand
ling af Adjunkt Peter Jeppesen, vi i Aar
bringer som Hovedartikel. Denne Afhandling
bliver som andet Steds nævnt Peter Jeppe
sens Farvel til vor Skole og dens Elever.
Specielt Haderslevstof foreligger i Aar i
Overbibliotekar T. Glahns Artikel om Amt
mand Stockfleths Embedstid i Haderslev
omkring Krigsudbruddet i 1864.
Under sit Arbejde med Fritz Jürgensens
Haderslevbog til Aarsskriftet i Fjor kom
Boghandler Johs. Nielsen i Forbindelse med
Fru Pastorinde Tyra M. Wolf, f. West, Dat
terdatter af Fritz Jürgensen, og det er lykke
des Redaktionen at bevæge Fru Wolf til at
skrive nogle Erindringer om Bedstefaderen og
den Jürgensenske Kreds. Der gives heri paa
meget tiltalende Maade Udtryk for en selv
stændig og forstaaende Bedømmelse af Fritz
Jürgensen. Fru Wolf er i Stand til at korri
gere enkelte Fejltagelser, hvori Biograferne,
baade Bøgh og Vilhelm Andersen, har gjort
sig skyldige. Angaaende Forklaringen paa
Vaskescenen, som H.-S. 1943 bragte paa
S. 44, er Lise Jürgensens Datter naturligvis
den mest kompetente Dommer. Vi citerer her
Fru Wolfs Redegørelse efter et Brev til Johs.
Nielsen af 25. Januar 1944:
»Hvorfra det vides, at det er Wilhelmine
Nees, der holder af at sætte Hænderne i Si
den, og ikke Mor? Jo, det har Mor fortalt
mig. Min Veninde og jeg sad en Aften hjem
me i St. Hedinge og saa i Bedstefars Tegnin
ger, og saa sagde Mor, at den unge Pige, der
titter frem mellem det ophængte Vasketøj
(Urtekræmmerens Ferdinand), var Wilhel
mine, der en Tid havde den Vane at sætte

Hænderne i Siden. Hun har sikkert ogsaa
haft Brug for at værge sig, hvad der jo og
saa antydes i Tegningen med Strygejernet.
Desuden ligner den Bevægelse slet ikke Mor,
der hos Tante Augusta havde faaet en meget
omhyggelig Opdragelse, først i Svendborg,
hvor Onkel Jessen var Byfoged, senere her
inde i Bredgade, mens han var Minister, og
Mor gik til Præst hos Provst Münter. Der
har bestemt ikke været noget med Albuerne
ud til Siden. Den Stilling, De omtaler efter
et Brev fra Bedstefar (se H.-S. 1943, S. 43),
er ogsaa straks mere ladylike. Hendes Far
skriver jo ogsaa, at den giver Udtryk for, at
hun finder Opstillingen af Tingene nydelig,
og det passer, for Mor var meget udtryksfuld
baade af Stemme og Bevægelser.
Nu haaber jeg, at det er tilstrækkelig be
grundet. Det gælder ganske vist en Tegning
fra den samlede Udgave og ikke Jette Funck
Bogen, men det er dog uden Tvivl samme
Model. — Jeg har som lille Pige (8—10 Aar)
været med Mor hos Frøken Nees, en nydelig
ældre Dame, der lignede Mor en Del, men
forekom mig mere tung og mut.«
I Anledning af Hundredaarsdagen for det
betydeligste af Skamlingsbankemøderne har
Lektor Knud Olrik givet et kort Rids over
de Begivenheder, der knytter sig til disse
Fester, som af mange Grunde fortjener at
kendes grundigt af Nutidens Ungdom.
Traditionen tro bringer vi til sidst Stoffet
fra Skolen: Rektors Dimissionstale, stud,
mag. Kaj Rørbos Studentertale og Kroniken.
Som Tillæg den sædvanlige Redegørelse for
»Vidar«s Tilværelse i Aaret, der gik.
Som Illustrationsbilag medfølger i Aar et
Par Prospekter fra Haderslev Aar 1850 set
fra Sønderbro og set fra S dr. Otting.
JULEMØDET.
Ligesom Sommermødet blev opgivet, anser
Bestyrelsen det for rigtigst at aflyse Jule
mødet Julen 1944.

LÆRERKOLLEGIET.
4. Maj 1944 fik Skolen paa een Gang tre
nye Adjunkter, idet Timelærerne cand. mag.
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Einar Hansen, cand. mag. Kortegaard Pe
dersen og Timelærerinde, cand, mag., Frk.
R. Münster blev udnævnt til Adjunkter fra
i. Maj 1944. Det er første Gang siden Gen
foreningen, at Skolen paa een Gang har faaet
saa mange Adjunkter.
Kort efter skete der en Bevægelse i mod
sat Retning, idet en af Skolens mest af
holdte Lærere, Adjunkt Christoffersen, blev
udnævnt til Lektor ved Sønderborg Stats
skole fra i. August 1944. Ved Translokatio
nen blev der baade fra Rektors og Dimitten
dernes Side givet Udtryk for Skolens Følel
ser: Man havde nok været klar over, at Ad
junkt Christoffersen vilde gøre Karriere, og
at det vel maatte blive et Tidsspørgsmaal,
hvor længe vi kunde glæde os over at have
ham i Haderslev, og man var ham taknemlig
for fremragende dygtigt Arbejde og sjældne
Lærerevner.
Ved Skoleaarets Afslutning trak Pastor
Quistgaard, Vedsted, sig tilbage fra sin 17aarige Virksomhed som Religionslærer ved
vor Skole. Rektor takkede Pastor Quistgaard
for den Kærlighed og Interesse, han havde
vist for sin Skolegerning, ikke mindst i de
senere Aar, hvor det mangen Gang havde
været en meget drøj Tur for Pastoren at
cykle herind. Det var karakteristisk for ham
at sætte noget ind for det, der havde hans
Interesse, og han vilde blive savnet ved vor
Skole.
I Slutningen af September forelaa saa
Efterretningen om, at Adjunkt Peter Jeppes
sen. var blevet forflyttet til Aarhus Katedral
skole fra i. Oktober for at overtage det Ad
junktembede, der var blevet ledigt ved vort
Medlem, Adjunkt Brodersens Udnævnelse til
Rektor for Hjørring Gymnasium. I Betragt
ning af, at Jeppesen er Kandidat fra Aarhus
Universitet, og at hans Lyst og Evner natur
ligt har medført, at han nu straks efter sin
Ankomst til Aarhus er blevet knyttet til Uni
versitetet som Undervisningsassistent (lige
ledes i Brodersens Sted), vilde det være
urimeligt at kritisere det Skridt, Jeppesen
har foretaget ved, skønt Sønderjyde, at for
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lade Grænselandet; der vil utvivlsomt være
sønderjydske Opgaver nok til ham ogsaa i
den jydske Universitetsby. Men for Elever
og Kolleger ved Skolen betyder Jeppesens
Forflyttelse et stort Savn. Vi glæder os over
netop i dette Hefte at kunne bringe hans
Kaj Munk-Foredrag som en Slags Afskeds
hilsen.
Som Vikar i Adjunkt Christoffersens Em
bede fungerede fra Sommerferien Hr. cand.
mag. Arne Harritsø Jensen, der udnævntes
til Timelærer pr. 1. September.
I Jeppesens Embede vikarierede Hr. cand.
mag. Carl C. Lund, indtil han ansattes som
Adjunkt paa Prøve fra 1. November.
Timelærer, cand. mag. A.P. Wielandt Han
sen udnævntes til Adjunkt fra 1. December.
Fru Adjunkt Holmgaard, der ansattes som
midlertidig Timelærerinde fra 1. August
1943, har ogsaa i Aar haft en Del af Pige
gymnastikken.
Lørdag d. 25. November afhentedes Lektor
A. Diemer af det tyske Sikkerhedspoliti. Pa
stor Quistgaard, Vedsted, har i over to
Maaneder været arresteret.
TO DØDSFALD.
Efter et langt Sygeleje døde Fru Rektor
Jacobsen den 13. Februar 1944. Efterretnin
gen herom vakte overalt i Byen og paa Sko
len den stærkeste Medfølelse med Rektor
Jacobsen. Ogsaa de faa Gange, Fru Rektor
var med ved H.-S.s Sammenkomster, havde
hun været Haderslev-S amfundet en kær og
velset Gæst, spillende af Liv og i Besiddelse
af en ret enestaaende Evne til at kunne tale
med alle, med gamle og med unge, med frem
mede og med gamle Kendinge. Vi havde glæ
det os til ofte at se hende ved vore saa vel
som ved Skolens Fester.
Fru Jacobsen havde alle Betingelser for at
fylde sin Plads som Rektorfrue, og vi min
des vist alle det smukke og værdige Brev,
hun fra sit Sygeleje sendte Skolens Lærere
og Elever den 7. September 1943, mens Rek
tor var interneret; hun lod sig ikke kue af

Modgangen, og rank bar hun sin haarde
Skæbne.
Ved Begravelsen d. 17. Februar 1944 var
der meget stor Deltagelse ogsaa af Skolens
Elever, som var stærkt grebne af Dødsfaldet.
Ved Graven udtalte Lektor Gamst paa Læ
rerkollegiets Vegne følgende:
»Da Dr. Jacobsen for 2% Aar siden blev
udnævnt til Rektor for Haderslev Katedral
skole, glædede vi os over, at vi nu atter hav
de en Rektorfrue, og vi havde Indtryk af, at
Fru Rektor Jacobsen ogsaa glædede sig til
at tage denne Gerning op. Hun havde ogsaa
naturlige Forudsætninger for at kunne fylde
denne Plads, som ikke er uden Betydning for
en Skoles Trivsel. Vi vil længe bevare Min
det om Fru Rektor Jacobsens Livsglæde og
smittende Humør og den Hjertelighed, hvor
med hun altid kom os i Møde. Men snart
blev Fru Rektor bundet til Sygelejet, og da
kom hendes Livsmod til at staa sin Prøve.
De store Lidelser i Forbindelse med Syg
dommen bar hun med Taalmodighed. Men
Fru Rektor kom ogsaa ud for Lidelser af
anden Art. Tiden fra den 29. August til den
li. September i Fjor betød en yderligere An
spændelse af de i Forvejen haardt belastede
Nerver. Jeg skal ikke gøre Forsøg paa at’
skildre, hvordan de Dage har været for Fru
Rektor, men kun sige, at den Sjælsstyrke og
det opmuntrende Mod, hun udviste ved sin
Mands Bortrejse, vakte stor Beundring.
Hen paa Efteraaret begyndte Haabet om
Helbredelse at svinde, men det blev en Beredelsens Tid, det blev, som Rektor har ud
trykt det, en rig Tid, og jeg tror, at det vel
signede Minde — at se Fru Rektor modnes
til at indgaa i Guds evige Rige — vil følge
Rektor gennem hele Livet og vil hjælpe til
at mildne Sorgen og Savnet.
Og nu, kære Rektor Jacobsen, skal jeg
hilse Dem fra Katedralskolens Lærerkolle
gium, og jeg vil gøre det paa den Maade, at
jeg vil minde Dem om, at der altid siden
Rektor Mortensens Dage har raadet et Sam
menhold og en Fællesfølelse blandt os, der
er knyttet til Skolen, som De sikkert ogsaa

har erfaret. Men det betyder, at De staar
ikke ene i den tunge Tid, som forestaar Dem,
og jeg haaber, at De ogsaa vil faa at mærke,
at De er omgivet af en Kreds, som gerne vil
være Dem til al mulig Hjælp.
Gud give Dem al fornøden aandelig og
legemlig Styrke til at møde Hverdagens
Krav, men frem for alt og over alt ønsker
jeg Dem, at Gud vil velsigne de Minder for
Dem, som De har om Deres Hustru, og
hvorigennem hun som Vejviser kan hjælpe
Dem — ja, os alle — til at fuldkomme Løbet.«
*

Da Lærerkollegiet samledes paa GI. Ha
derslev Kirkegaard for at vise Fru Rektor
den sidste Ære, bredte Meddelelsen om et
andet trist Dødsfald sig og gjorde et meget
stærkt Indtryk paa os ved sin Pludselighed.
Det var Lektor Reinckes eneste Barn, Frk.
Ellen Reincke, som ganske brat var død i
København. Indenfor Lærerkollegiet havde
Frk. Reincke mange gode Venner, der satte
hende meget højt paa Grund af hendes fine
menneskelige Egenskaber. Belæst, kund
skabsrig, klog paa Mennesker, vittig, men
samtidig hjælpsom og hjertensgod bag et lidt
reserveret Væsen — saadan var Frk. Rein
cke. Kun faa Dage efter Fru Rektor Jacob
sen stedtes Frk. Reincke til Hvile paa den
samme Kirkegaard. Lektor Reincke, der saa
ofte og trofast er kommet i H.-S., er flyttet
tilbage til Haderslev, der rummer hans Kæ
res Grave.
FRA SKOLENS LIV I AARET,
DER GIK.
Paa andet Aar har Katedralskolen været
henvist til fremmede Lokaler. Vanens Magt
er nok stor og menneskelig Tilpasningsevne
forbløffende, men for Elever saavel som for
Lærere føles det som et stort Savn ikke at
kunne være paa den gamle Skole.
Det ny Skoleaars Begyndelse blev stærkt
præget af, at næsten hele Gymnasiet, Real
klasserne og 4de Mellem i to—tre Ugers Tid
deltog i Høstarbejdet. Rent bortset fra de
praktiske Arbejdsresultater har det sikkert
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været af stor Betydning for dansk Skoleung
dom at være med i en stor fælles Arbejds
indsats og at komme ud fra Skolestuerne og
se, hvordan Livet leves paa Landet i Søgn
og Hellig; men skolemæssigt set var det af
gjort en Periode, som ingen Lærer ønsker
at opleve en Gang til. Tempoet maatte der
for sættes noget op, da Eleverne mødte igen,
tilmed da Skolearbejdet i Forvejen er handi
cappet af de korte Lektioner.
Fra den 28. November vanskeliggjordes
Skolens Tilværelse yderligere ved, at tre
Gymnasieklasser blev husvilde paa Grund af,
at hele Øvelsesskolekomplekset blev beslag
lagt til andet Formaal. For at de tre Gym
nasieklasser kunde huses paa Teknisk Skole,
maatte de tre Førstemellemklasser hjemsen
des paa en meget tidlig og langvarig Jule
ferie ligesom samtlige Elever i Kommune
skolerne.
Den daglige Lovsang i Seminariets Fest
sal, som hidtil havde været det Baand,
der holdt Skolens spredte Klasser sammen,
bortfaldt samtidig. Endvidere gik det ud
over den Week-end-hytteaften, som var for
beredt til den 29. November. Vi haaber, at
disse Vanskeligheder maa være af ganske
forbigaaende Karakter!
Paa Baggrund af alt dette vil man kunne
forstaa, at Skolens Liv langt fra har været,
hvad det var i de gode gamle Dage. Det er
intet Under, at de vordende Studenter og
Realister Sommeren 1944 maatte synes, at
der manglede noget af den rette Stemning
over deres Eksamen, der ikke kunde foregaa
paa den gamle Skole, men i ret tilfældige Lo
kaler og ydermere førte saa Forholdene med
sig, at andre mørke Skygger af langt alvor
ligere Karakter lagde sig over Eksamen og
Dimission 1944. Men netop fordi Tiderne er
onde, vil Kammeratskabsbaandene, der knyt
tes i Skoletiden, nok vise sig at være af saa
meget des større Styrke i den Tid, der kom
mer, og det er muligt, at Ordene fra den
Sang, vi altid synger ved Translokation, vil
have præget sig dybere i Dimittendernes Be
vidsthed end ellers:
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Flokkes tæt da, Danmarks unge!
—ånden fandt på råd —
til at høre, til at sjunge,
vokse op til dåd,
at engang I kan med ære
bort fra nattens sky,
eders gamle moder bære
ind i dagen ny!
REGNSKABET 1943/44.
Indtægter:
Overskud fra Regnskabsaaret 1942/43:

Kassebeholdn. pr. 1/11 43 5 >93
Indsk. i Sparek. pr. 1/11 43 140,04
Postgiro pr. 1/11 43 .... 365,89

511,86

Kontingent ........................................ 1 759,75
Salg af Aarsskriftet .....................
181,50
Annoncer ............................................ 1 169,00
Portogodtgørelse .............................
173,00
Legat ................................................
200,00
Bidrag fra Haderslev By til Jubilæumsaargangen ..........................
400,00
Gave fra Fru Rektor Mortensen .. 200,00
Gave fra Rektor, Dr. phil. Karl
N. Bock............................................
100,00
Bidrag til Flidspræmie til Realist..
20,00
Indtægt ved Julemødet .................
111,91
Renter ................................................
7,29
Gave fra en »gammel Elev« ..........
21,00
Ialt Kr. 4855,31
Udgifter:

Aarsskriftet:
Sætning og Trykning .. 2 262,45
Papir ............................. i 57°,75
Billeder og Klicheer .. 1696,10
Indbinding .....................
445,00
5 974,30
-i- Gæld t. Bgh. C. Nielsen 1 782,32 4 191,98
Portoudlæg + Blanketter til Post
giroen m. m.....................................
Kontorartikler, Telefon m. v...........
Udgifter til Møder:
Julemødet .....................
108,10
Af lysn, af Sommermødet
4,00

229,14
117,83

112,10

at overføre 4651,05

overført 4651,05
Flidspræmier .....................................
36,25
Hilsen til Sekretæren i Anledning
af Hjemkomst fra Horserød ....
13,50
Andre Blomsterhilsener og Kranse
m. v....................................................
78,70
Istandsættelse og Vedligeholdelse
af Rektor Brauneisers Grav ___
15,00
Andre Udgifter .................................
45,00
Beholdning pr. 1/11 1944:
Kassebeholdning ..........
0,76
Indskud i Sparekassen..
2,04
Postgiroen .....................
13,01
15,81
Ialt Kr. 4855.31

Haderslev, den 1. November 1944 .

Olav Christensen,
Kasserer.
Regnskabet for 1943/44 revideret og fun
det i Overensstemmelse med Bilagene. Kas
sebeholdningen, Kr. 0,76, var til Stede. Paa
Sparekassebogen indestod Kr. 2,04 og paa
Postgirokontoen Kr. 13,01.

Haderslev, den 18. November 1944.
Willy Buch.

Carl Møller.

Bestyrelsen ønsker til ovenstaaende Regn
skab at knytte en hjertelig Tak til vore An
noncører for den Troskab, hvormed de Aar
efter Aar støtter H.-S., en Tak til Fru Rek
tor Mortensen og vort Æresmedlem, Rektor,
Dr. phil. Karl N. Bock for de modtagne
Gaver, til vort Æresmedlem, Præsident Hol
ger Andersen for det Legat, han har skaffet
H.-S., og til Haderslev Magistrat for det
ydede Tilskud.
Trods alle disse Bidrag og det sidste Aar
nævnte fra Grænseforeningen, hvormed vore
Indtægter ekstraordinært er forøget med
1200 Kr., maa vi i Aar desværre møde med
et Underskud paa over 1700 Kr. Det er dog
vort Haab, at vi ved forsigtige Dispositioner
og uden at forringe Aarsskriftets Udstyr
eller Indhold kan faa Underskudet bragt ud
af Verden i de næste Aar.

Atter i Aar har et Medlem, denne Gang
Disponent Mads Mørup, Haderslev, stillet
20 Kr. til Raadighed for H.-S. som Flids
præmie til en Realist. Idet vi udtaler en Tak
herfor, anbefaler vi paany den smukke Tanke
til Efterfølgelse.
Medlemstallet nærmer sig nu 700.

H.-S. BREVKASSE
Vi bringer som tidligere Aar et Udpluk af
Hilsener fra vore Medlemmer:
Tak for det tilsendte Aarsskrift — det bli
ver bedre for hvert Aar. Venlig Hilsen.
J. C. Ravn (1923 R.).
Tak for det smukkeste Aarsskrift, jeg
længe har set (skønt de andre ogsaa var fine).
H. Damgaard (1929 St.).
Kieldrups Billede blev indrammet inden
Juleaften og hænger nu paa Væggen! Bjarne
Nissen (1926 St.).
Tak for det dejlige Aarsskrift og godt
Nytaar med Haab om god Fremgang for
Haderslev-Samfundet. Venlig Hilsen. G.
Schultz (I. G. 1931).
Tak for det meget smukke og interessante
Aarsskrift. Peter Ammundsen (1926 St.).
Tak for det dejlige Aarsskrift. Det var
lige noget til Juleferien. E. Gjede (1929 St.).
»Bøjes end Folket i Trængsel og Smerte,
Troen og Haabet dog bor i dets Hjerte, og
Haabet, det jager mod Danmark.« — Tak
for det smukke Aarsskrift! Hilsen! E. og K.
Refshauge (1934 St.).
Imponerende! Venlig Hilsen! Aage Die
mer (1933 St.).
Med Hilsen og Tak for det smukke Aars
skrift. Dr. Lorenzen (gi. Elev).
Med Hilsen og Tak for det meget smukke
Jubilæumsskrift. Johanne M. Larsen, f. Vin
del (1935 R)For det fortræffelige Jubilæumsårsskrift
min bedste Tak! Held og Lykke med det
næste Deceniums Arbejde! Med Samfunds
hilsen. Villads Junker (1942 St.).
Hilsen og Tak! Kaj Sarup (1925 St.).
Tak for dette Lysglimt i en mørk Tid.
A. K. Andersen (1922 R.).
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Hilsen og Tak for det overordentlig
smukke og indholdsrige Aarsskrift, — en
god Repræsentant for vor gamle Skole! Ruth
Elming, f. Dahl (1932 St.).
Tak for det dejlige Jubilæumsnummer!
Peter Ingwersen (1934 St.).
Jeg sender Haderslev-S amfundet de bed
ste Hilsener og en hjertelig Tak for det me
get smukke Aarsskrift — det er sagt saa tit,
men det kan ikke siges tit nok, at det er en
stadig tilbagevendende Juleglæde at faa
denne overordentlig smukke Gave ind ad
Døren — for det synes jeg, den er. Mon der
er nogen Skole i Landet, der har saa smukt
et Aarsskrift? Gunvor Blichfeld (1924 R.).
Jeg tillader mig at melde mig ud af Haderslev-Samfundet. Desuden synes jeg, at
Aarsskriftet er blevet saa kedeligt, at man
ikke gider læse det! J. C. Schultz (1931 St.).
— De gustibus non est disputandum! —

»REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.«
Af Legatet uddeltes 1944 to Portioner til
stud. mag. Povl Vestergård Larsen (1936
St.) og stud. med. Jørgen Ditlev Thomsen
(1942 St.).

H.-S. OG SKOLENS ELEVER.
Skolens nuværende Elever har Adgang til
at købe Aarsskriftet til samme Pris som
Medlemmerne af H.-S. Som Tillæg bringes
efter Traditionen »Vidar«s Aarsberetning. I
Lighed med tidligere Aar var der ogsaa ved
Juleafslutningen i Fjor af H.-S. foræret en
Bog til Flidspræmie. Denne tildeltes Jørna
Jensen (R b).
Disponent Mads Mørups Gave er anvendt
til en Bogpræmie til Arne Dahl (Rb).

GAMLE ELEVER FRA TIDEN
FØR 1920.
I
var
M.
har

S©

Anledning af, at det den 8. Marts i Aar
50 Aar siden, at vort Medlem, Amtslæge
Michelsen, Aabenraa, udgik fra Skolen,
han sendt sin gamle Skole nedennævnte

Hilsen, som det er os en Glæde at trykke her
i H.-S.s Aarsskrift:
»Paa 50 Aarsdagen for mit Abiturium fra
Haderslev Johanneum sender jeg i taknemlig
Erindring den ærværdige lærde Skole og
dens Lærere min ærbødige Hilsen med Øn
sket om frugtbart Fremtidsvirke patriæ no
stræ et litteris orbis terrarum.«
Antallet af Medlemmer indenfor denne
Gruppe er med nedennævnte nye Medlemmer
nu 47.

Haue, Jens, Kasseassistent, Gammelting 18,
Haderslev.
Nissen, Nis Iversen, Gaardejer, Bramdrup
pr. Haderslev.
PERSONALIER.
Foruden Rettelser og Tilføjelser til Aargangene 1921—1935 bringer vi i Aar Aargang 1936.
AARGANGENE 1921—1935:

Brodersen, Christian N. (1924 St.), 1. August
1944 Rektor for Hjørring Gymnasium.
Blichfeld, Gunvor (1924 R.), Sygeplejerske,
1944 Kursus ved Aarhus Universitet
for Sundhedsplejersker og ledende og
administrerende Sygeplejersker.
Dinsen, Oskar (1925 St.), 15. August 1943
Forretningsfører ved »Holstebro Avis«,
Holstebro.
Ladegaard, Erik Bølling (1925 St.), Navne
forandring 12. Juli 1944 til Bølling-Ladegaard, p. t. Ingeniør ved Haderslev
Kommune. Adr.: Christiansfeldvej 62.
Refslund-Poulsen, Bunde (1925 St.), 1. Re
servelæge ved Radiumstationen i Aar
hus. 16. November 1944 Dr. med. paa en
Afhandling, der drejede sig om Studier
over Tidsfaktoren ved Røntgenbestraaling af Cancerceller.
Ammundsen, Peter (1926 St.), cand, theol.,
fung. Afdelingsleder, Kjærshovedgaard
pr. Ikast.
Hejselbjerg-Paulsen, Hans (1926 St.), nu
Sognepræst, Fjelstrup.

Marschner, Oluf (1927 St.), cand, jur., By
retssekretær. Adr.: Hvidtjørnevej 30,
Vanløse.
Christensen, Olav (1927 R.), Kommuneassi
stent, gift 18. Juli 1936 med Karen
Margrethe Fangel Jensen, Datter af
Købmand Harald Jensen, Skagen. 8.
August 1944 en Søn Henrik Fangel
Christensen. Adr.: Christiansfeldvej 30.
Diemer, Arne (1927 R.), Havebrugskonsu
lent, gift 2. Juli 1944 med Toldkontorist
Ellen Marie Petersen, Datter af Told
vagtmester E. J. Petersen, Kolding. —
Adr.: Skærbæk.
Fischer, Peter (1928 St.), cand. med. Som-'
meren 1939, Turnuskandidat Skive Syge
hus 1939—1940, Vikar paa Haderslev
Amtssygehus 1940—1941, Kandidat paa
Haderslev Bys Sygehus 1941—1942,
Kandidat, senere Reservelæge, paa Tu
berkulosehospitalet i Pljørring 1942—
1943 og Reservelæge ved Haderslev Bys
Sygehus fra Juni 1943. Gift den 2. Juli
1939 med Marie Sparre, Datter af Byraadssekretær Sparre, Christiansfeld.
En Søn Uffe Dan Fischer. Adr.: Chri
stiansfeldvej 10.
Ørum, Kaj (1929 R.), Handelsmedhjælper,
nu GI. Kongevej 86 A3, København V.
Kølbæk, Ejvind (1930 St.), Fabrikant, gift
9. Marts 1943 med Kirsten Holten, Da
ter af Fabrikant Hans Holten, Køben
havn. Adr.: Hambrosgade 4, Køben
havn V.
Paulsen, Mathias (1930 R.), Ingeniør, nu La
Coursvej 18, København F.
Hansen, Ole Michael (1930 4. M.), Proku
rist. Gift 2. December 1944 med Ebba
Lund, Datter af Enkefru Lund, Køben
havn. Adr.: Sydhavnsvej 4, Haderslev.
Mikkelsen, Andreas Jørgen Peter (1931 St.),
Postassistent, nu Haderslev, f. T. Park
vej 17.
Quistgaard, Inger (1931 St.), gift 10. De
cember 1943 med Civilingeniør E. H.
Schiilein, Søn af Boghandler Schülein,
Frederiksberg.

Jacobsen, Loise, f. Lei (1931 R.), nu Havnsøgaard pr. Over Jerstal.
Mørup, August (1931 R.), nu Disponent,
Herluf Trollesvej 6 a, Slagelse.
Wind, Børge (1931 Misk.), Bogtrykker, gift
16. September 1944 med Inger Boldt,
Datter af Pantefoged Frederik Boldt,
Ribe. Adr.: Storegade 85, Haderslev.
Ammundsen, Johannes, Sekretær, og Hustru
Vibeke Ammundsen, f. Simonsen (1932
St.). V. A. er nu ansat som Bibliotekar
paa Landbohøjskolens Bibliotek. Adr.:
Urbangade 1, København 0.
Petersen, Lili (1932 St.), cand, mag., nu Ved
Kløvermarken 6, København S.
Petersen, Niels (1932 St.), Revisor, nu Mosebakken 2, Holte.
Nissen, Tage (1932 udg. af I. G.), Ingeniør
i Elektroteknik, Ingeniør hos F. L.
Smidth & Co. 1937—38 og hos Laur.
Knudsens mek. Etablissement A/S 1938
—39, Beregner paa Københavns Elek
tromotor Fabrik fra 1. August 1939.
Adr.: Tryggevældevej 64, Brønshøj.
Anker Jensen, Vagn (1933 St.), nu Reserve
læge ved Amtssygehuset i Dronning
lund.
Toft, August (1933 St.), cand, theol., Præst,
Hjemmearbejder for »Det danske Mis
sionsselskab«. Gift 26. December 1941
med Lærerinde K. M. Rasmussen, Køben
havn. En Søn 27. Juli 1943. Adr.: Søn
derbro ir, Haderslev.
Verdich, Hendrik Chr. (1933 St.), Læge, nu
Sygehuset, Nyborg.
Jørgensen, Fred. (1933 R.), Repræsentant,
nu Dagbladet »Dannevirke«, Haderslev.
Gift den 25. November 1944 med Se
kretær Vera Henningsen, Datter af
Bygmester
Henningsen,
Middelfart.
Adr.: Aastrupvej 66, Pladerslev.
Ingwersen, Peter (1934 St.), cand, mag., nu
Valbygaardvej 84, St. t. v., København
Valby.
Dall, Magnus (1934 R-), Gaardejer, Tyrstrup
Ladegaard pr. Christiansfeld.
Ludvigs en, Merry (1934 R.), gift 31. Marts
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1943 med Civilingeniør Hans Allarp,
Søn af Dyrlæge Olsen, Varde. Adr.:
Munkebjergvej 1242, Odense.
Andersen, Kathe (1955 St.), antaget af Det
danske Missionsselskab til Uddannelse
med en Gerning paa Missionsmarken for
Øje.
Clausen, Nis (1935 St.), cand, pharm., nu
Præstegade 181, København 0.
Larsen, Erik (1935 R.), Politibetjent, nu Nyboesgade 57, Vejle.
Larsen, Johanne Marie., f. Vindel (1935 R-),
nu Hørsholm.
Thygesen-Nim, Ida Suhr (1935 R.), gift 26.
November 1944 med Civilingeniør R. P.
Frydenberg, København.
AARGANG 1936:

kl.
Adolphsen, Laurids Barsøe, theologisk Em
bedseksamen Januar 1944, p. t. Lærer
kandidat ved Fladerslev Statssemina
rium. Gift 12. August 1944 med Gym
nastik- og Danselærerinde Karen Grind
sted, Datter af Kommunedyrlæge Grind
sted, Aalborg. Adr.: Christiansfeldvej 12, Haderslev.
Jochimsen, August, cand. jur. 1942. Novem
ber 1942 indkaldt til tysk Militærtjene
ste som Menig, avancerede efterhaanden til Løjtnant, gør f. T. Tjeneste som
Feltdommer.
Langkilde, Harald Arne, Lærereksamen 1941,
Kursus paa »Danmarks Højskole for
Legemsøvelser«. 1942 Timelærer i Sla
gelse. i. November 1944 Timelærer ved
Statsseminariets Øvelsesskole i Tønder.
Gift i. Maj 1942 med Lærerinde Nina
Christine Dreiøe, Datter af Stiftsprovst
Dreiøe, Nykøbing F. 26. September
1943 en Datter. Adr.: Øvelsesskolen,
Tønder.
Nielsen, Svend Holm, theologisk Embeds
eksamen 1943, Sekretær og Manuduk
tør. Gift 22. April 1943 med Karen Gel
lert, Fredericia. Adr.: Saxögade 91, Kø
benhavn.
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Niemann, Aage, Uddannelse hos A/S Modersmaalet, Haderslev, indenfor Bladog Bogtrykvirksomhed. Prokurist. Gift
25. Oktober 1942 med Jonna ColdingJørgensen, Datter af Direktør Jørgen
sen, Øresø Fabrik, Svebølle. Adr.: Erlev
pr. Fladerslev.
Schultz, Johannes, Lærereksamen ved Ha
derslev Statsseminarium 1940. Adr.:
S dr. Allé, Rødding.

ns.
Ammundsen, Vibeke, cand, pharm. I. No
vember 1943, Medhjælper paa Dalgas
Boulevard Apotek 1. November 1943,
videnskabelig Assistent ved Danmarks
farmaceutiske Højskole 1. November
1944. Gift den 26. Oktober 1943 med
cand, pharm. Alf C. Lund, Søn af afd.
Civilingeniør E. M. Lund. Adr.: Stilledal 42, Vanløse.
Augustinus, Anna Margrethe, Elev paa Ha
derslev Centralbibliotek 1937, paa Sta
tens Biblioteksskole 1940, Afgangseksa
men Juni 1941. Bibliotekar. Adr.: Cen
tralbiblioteket, Holbæk.
Boesen, Else, Reklameuddannelse i Aarhus
og København, siden 1940 Tekstforfat
ter i Magasin du Nord, København. Gift
7. November 1942 med Journalist Hj.
Havelund. Adr.: Falkonervænget 27,
København V.
Hansen, Gustav Asboe, medicinsk Embeds
eksamen Sommeren 1943, 1. November
1943 Turnuskandidat paa Odense Amts
og Bys Sygehus, 1. November 1944
Kandidat paa medicinsk Afdeling. Gift
2. Februar 1944 med Sygeplejerske
Thyra Højberg Nielsen, Datter af Før
stelærer S. Nielsen. Adr.: Odense Amts
og Bys Sygehus, Odense.
Jepsen, Rikard. Adresse ukendt.
Ladegaard, Ebbe Balling, cand. jur. Politi
fuldmægtig. Gift 16. Oktober 1943 med
Else Marie Jensen, Datter af Sekretær
Jens Jensen, Risskov. Adr.: Montanavej 4, Hobro.

Lander, Sonja, Auditorieassistent ved Rigs
hospitalet i København. Gift 10. Decem
ber 1944 med Læge Vagn Westergaard
Nielsen, Søn af Sognepræst Nielsen,
København. Adr.: Hjørring.
Larsen, Povl Vestergård, stud. mag. Adr.:
Studentergaarden, København N.
Melander, Svend Erik, Fuldmægtig paa
Amts-Arbejdsanvisningskontoret i Charlottenlund. Gift 29. November 1940 med
Else Petersen, Datter af Tømrermester
Petersen, Ringsted. Adr.: Ordrup Jagt
vej 58 A, Charlottenlund.
Mortensen, Herbert, Postassistent. Gift 25.
April 1943 med Agnete Elisabeth Hou,
Datter af Gaardejer Marius Hou,
Skalmstrup pr. Randers. Adr.: Tingskrivervej 92, København NV.
Møller, Iver, cand. jur 1942, Politifuldmæg
tig i Aabenraa 1942. Adr.: Nørre
Chausse 37, Aabenraa.
Rasmussen, Gertrud, exam, pharm., stude
rende ved Danmarks farmaceutiske
Højskole. Gift den 5. November 1944
med Journalist Allan B. Heering, Søn af
Disponent, cand. pharm. A. B. Heering,
København. Adr.: Peder Hjortsvej 22s,
Valby.
Rendal, Jørgen, medicinsk Embedseksamen
Vinteren 1943—44. Turnuskandidat. —
Adr.: Sygehuset, Nykøbing F.
Schack, Karen Margrethe, Uddannelse ved
Husgerning og Barnepleje. Gift 19.
April 1940 med Arkitekt Erik Rude.
Adr.: Ringgade 5, Sønderborg.
Simonsen, Anne-KirStine, Uddannelse paa
Den Suhrske Husmoderskole 1936, Op
hold i England 1937, Eksamen som læ
geautoriseret Massøse 1939, Ansættelse
ved Ballerup-Maaløv Kommune 1940—
41, og hos Dr. med. Brinck Eliassen,
København, 1941—43, derefter privat
praktiserende Massøse. Gift 28. Juni
1942 med stud. med. Johs. Ullitz-Sørensen. Adr.: Herninggade 3, Køben
havn 0.
Thomsen, Helga, Husholdningslærerinde- og

Skolelærerindeeksamen. Lærerinde ved
Zahles Seminarieskole, København. Adr.:
Gothersgade 129, København K.

mn.
Beier, Jes Nielsen, cand. polyt. 1942. Byg
ningsingeniør. Ingeniør i Stadsingeniø
rens Direktorat, København Gift 10.
Maj 1941 med Fielen Ulrik Jensen, Dat
ter af Malermester Ulrik Jensen, Hel
singør. Adr.: Hvidovrevej 43 a, Valby.
Egeskjold, Halfdan, Lærereksamen 1941
(Haderslev),
Gymnastiklærereksamen
1939 (Danmarks Højskole for Legems
øvelser) og Sløjdeksamen 1943 (Køben
havn). Kommunelærer. Gift 1942 med
Kommunelærerinde
Ruth
Pedersen,
Datter af Lærer P. Pedersen. Adr.:
Strandvænget 23, Kalundborg.
von Haffner, Plans, statsvidenskabelig Eksa
men, Sprogstudier i Oxford og Cam
bridge. Ansat ved Kjøbenhavns Han
delsbank. Gift 1943 med Birthe Olesen,
Datter af Generalkonsul Th. Olesen,.
Vedbæk. Adr.: Kronprinsessegade 22,
København K.
Hattesen, Kresten. Jørgen, 1936—39 praktisk
Uddannelse i Maskinfaget, 1939—41 af
tjent Værnepligt. Afgang som Kornet,
1941—43 Tegnestueuddannelse i Lim
burg a. d. Lahn, 1943 Odense Maskinbygningsteknikum, stud, techn. Adr.:
Jagtvej 551, Odense.
t Jessen, Johannes Uldall, cand. med. Som
meren 1944, Kandidat paa Randers Cen
tralsygehus’ medicinske Afdeling. Død
25. Oktober 1944. Gift 16. Februar 1944
med Ester Clausen, Datter af Revisor
Niels Clausen, Sønderborg. Hustruens
Adr.: Jernbanegade 9, Sønderborg.
Orbesen, Jepp, Landinspektorstudium 1936—
1941, Bestalling 27. August 1943. Adr.:
Silkeborgvej 62, Herning.
Toft, Johannes, Lærereksamen fra Haderslev
Statsseminarium 1939, stud, polyt. Adr.:
Kollegiet Rudershøj, Holte.
Wind, Alice, Uddannelse som Sygeplejerske
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paa Dronning Louises Børnehospital og
Vejle Amts og Byes Sygehus. Gift 26.
November 1944 med Kontrollør ved
Statskontrollen Olaf Hansen, Søn af
afdøde Proprietær Hansen, Fangel Møllegaard. Adr.: Drewsensvej 6, Odense.
R.

Andersen, Edith, uddannet som Sygeplejer
ske paa Rigshospitalet. Adr.: Frederiks
berg Hospital, København F.
Andersen, Erik, Kontorassistent. Adr.: Per
legade 54, Sønderborg.
Boysen, Carla, huslig Uddannelse. Barnefrøken hos Grev Scheel, Ryegaard ved
Roskilde. Udannelse i Porcelænsmaling
i Odense. Porcelænsmalerinde. Adr.:
Marie Margrethevej 2, Haderslev.
Gunstrup, Anna Dorothea, Kontoruddan
nelse. i. Maj 1939 Ansættelse ved Ha
derslev Toldkammer, 1. November 1940
Kontorist ved Vejle Toldkammer. Adr.:
Stampesvej 37, Mølholm, Vejle.
Hansen, Gunnar, 1. Juli 1936 Elev hos Fa.
C. W. Obel A/S, Haderslev Oplag, 1.
Juli 1940 Kontorist i samme Firma,
i. Juni 1941 Kontorist ved Haderslev
Kommune. Adr.: Aabenraavej 42, Ha
derslev.
Hansgaard, Henning Hartvig, Adgangs
eksamen til Officersskolen, Kornet, der
efter paa Grund af Forholdene Reserve
betjent. Adr.: paa Grund af Forholdene
ukendt.
Hinrichsen, Valdemar, Uddannelse ved Han
delsfaget. Repræsentant. Adr.: Frederiksborggade 24s, København K.
Hoffmann, Ellen Johanne, Uddannelse som
Sygeplejerske fra Frederiksberg Hospi
tal. Adr.: Hoffmeyersvej 35, Køben
havn F. p. t. Askov Højskole.
Jensen, Ebba Munch, Telefonistinde. Adr.:
Christiansfeldvej 9, Haderslev.
Jensen, Erling Beck, Uddannelse i Handels
faget ved herværende Kolonial og Mel
en gros Firma. Handelsmedhjælper
eksamen 1938. 1940 Politibetjent. Gift
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29. December 1940 med Karen Amalie
Jørgensen, Datter af Overportør J. P.
Jørgensen, Lunderskov. Adr.: Linde
dal 6, Haderslev.
Jørgensen, Marie, Uddannelse som Syge
plejerske paa Rigshospitalet. Adr.: Fre
deriksberg Hospital, København F.
Kjer, Jes Erigsen, Uddannelse som Mejerist
paa Bramdrupdam, Moltrup, Ødis, Hel
levad og Genner Mejerier. Indmeldt til
Mælkeriskolen September 1945. Adr.:
Andelsmejeriet, Sdr. Vilstrup.
Larsen, Emmy, gift Hou, Uddannelse som
Boghandler. Adr.: Hasselvej 2, Vanløse.
Lieberg, Friedrich Adolf, Kontoruddannelse
hos Skibsreder C. Clausen, Fladerslev,
gør f. T. tysk Militærtjeneste (først er
hvervet dansk Indfødsret 1941). Adr.:
Feldpost Nr. 04909 F.
Mathiesen, Carl Christian, Uddannelse som
Bager i »Gentofte Konditori« og paa
Teknologisk Institut. Bagermester. Adr.:
Simmerstedvej 46, Haderslev.
Olsson, Hjalmar, Juli 1936 til September
1941 sejlet med forskellige danske Ski
be, September 1941 Fanø Navigations
skole, April 1943 Styrmandseksamen,
Oktober 1943 Skibsførereksamen, April
1944 Radiotelegrafisteksamen af II. Kl.
Gift 29. Maj 1944 med Kirsten Nørholm Sørensen, Datter af afd. Gaardejer J. Rødgaard Sørensen, Rindby,
Fanø. Adr.: Lindevej, Nordby, Fanø.
Petersen, Helga Maria, huslig Uddannelse,
Husholdningsskoleophold i Roskilde,
i. Maj 1941 Sygeplejeelev paa Stats
hospitalet i Sønderborg. Adr.: Sinds
sygehospitalet i Middelfart.
Raun, Johannes, sejlet i 3 Aar med afslut
tende Uddannelse som Radiotelegrafist,
p. t. Assistent i Direktoratet for Vare
forsyningen. Adr.: Næstvedgade 4, St.,
København 0.
Rokahr, Hans Christian, Uddannelse hos
»Polyfoto« og Drogeriet »Lencer«, Ha
derslev, i. November 1941 Handelshøj
skolen i Kolding, 1. November 1942

Bogholder hos P. J. Schmidt I/S, Vojens,
og desuden Lærer i Bogføring ved Han
delsskolen i Vojens. Adr.: Vojens.
Schmidt, Ase Frøsig, Uddannelse som Syge
plejerske paa Frederiksberg Hospital.
Gift 16. Oktober 1943 med Bogholder
Helge Larsen, Søn af Overportør Lar
sen, Roskilde. Adr.: Frilandsvej 14,
Holbæk.
Skøtt, Ellen, gift 6. November 1942 med
Boghandler P. Holm-Christensen, Søn
af Proprietær Christensen, »Rengegård«,
Storehedinge. Adr.: Kongehusvej 15,
Kolding.
I Anledning af vort Medlem Læge Johan
nes Uldall Jessens bratte og uventede Død
skrev mag. art. Poul Nielsen i »Dannevirke«
den 26. November 1944 en Nekrolog, som vi
tillader os at aftrykke:
»Det vil naturligvis gøre det dybeste Ind
tryk blandt Johs. Uldall Jessens Venner og
Kammerater at erfare hans alt for tidlige
Død. Det er altid trist, at en ung Mand dør.
De Gamle skal dø — de Unge kan dø. Naar
det i dette Tilfælde gør et særlig dybt Ind
tryk, er Grunden den, at Uldall Jessen var
ganske usædvanlig afholdt blandt Kammera
terne. Hans rolige og ligefremme Væsen, hans
ærlige Karakter og hans noble og trofaste
Færd vandt ham mange Venner. Saadan var
det allerede i Skolen i Haderslev, og saadan
har det altid været.

Baade dengang og siden var han en Dyg
tighed, der havde gode Evner og Lyst til at
bruge dem. Han fik Udmærkelse til Studen
tereksamen, og han tog medicinsk Embeds
eksamen paa samme Tid som de fleste af
hans Kammerater, skønt han havde været paa
Studieophold i Sverige og Finland et Aar
eller halvandet. Derhen havde hans levende
nordiske Interesse ført ham. Han var med i
D. N. U. fra Starten, var Tillidsmand, deltog
i Kursus o. s. v. Han var kort sagt en af de
virkelig aktive.
Nu var han blevet gift med en sønderjydsk
Pige — de havde netop faaet en Arving — og
selv om Tabet af Faderen tog paa ham, teg
nede alt lyst og lykkeligt for ham og hans lille
Familie. Der var ingen Tvivl om, at han før
eller senere var vendt tilbage til Sønderjyl
land, og han havde netop været en af dem,
vi kunde bruge hernede. Ogsaa derfor er der
stor Grund til at sørge ved hans Død, som vi,
der er tilbage, synes er saa uforstaaelig.
Uldall, som de fleste her kaldte ham, var
blevet til noget, hvis han havde levet. Det
skal forstaas i social og faglig Henseende.
Men han var allerede noget, før han døde.
Han var en straalende Repræsentant for den
danske Ungdom, som vil og kan noget, han
var energisk og velbegavet, men han var først
og fremmest et Menneske, man kunde stole
paa, en ung Dansker, der altid havde sit
Fædrelands Vel for Øje. Hvor vil han blive
savnet------- .«
M. F. og 0. C.

TILLÆG:

VIDAR
Haderslev-Samfundet har atter i År vist
Vidar den Velvilje at ville optage en Hilsen
til Foreningens gamle Medlemmer. Det er os
en Glæde at kunne bringe de mange, der er
vandret over i H.-S., et Indtryk af det Ar
bejde, der er præsteret af Vidar i 1944. Det
må stå klart for enhver, at det forløbne År
har været det vanskeligste i de tyve År, For

eningen har bestået. — Men Vidar har un
derkastet sig alle Vanskeligheder og støt og
roligt arbejdet videre på de gamle Traditio
ner, og dette kan vi for en stor Del takke
Seminarieforstander Møller for, der velvilligt
har stillet Plads til Rådighed.
December Måned (1943) var meget uhel
dig. På Grund af en Uoverensstemmelse i
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Bestyrelsen måtte det traditionelle VidarJulebal aflyses, og de misfornøjede Gymnasi
aster måtte tage til Takke med en Julefest,
som Realistforeningen foranstaltede. Følgen
blev, at Formanden trak sig tilbage fra sin
Post. Den 12. Januar 1944 blev der valgt en
ny Bestyrelse, som få Dage efter lagde ud
med en Diskussionsaften over Emnet »Dansk
Film«, et Emne, som havde de flestes Inter
esse. Det var en vellykket Diskussionsaften,
hvor man i Sandhed lærte de »akademiske«
Meninger om »Dansk Film« af i Dag.
Den i. Februar holdt Lektor Diemer et
udtømmende Foredrag om Kaj Munk. Dette
måtte interessere enhver Gymnasiast, og Mø
deprocenten var meget stor. Diemer talte især
om Kaj Munks Forhold til Norden og min
dedes iøvrigt sidstnævnte på en smuk Måde.
— En Uge senere kom det længe ventede
Bal. Det blev en Kombination af Jule-,
Skole-, Jubilæums- og Fastelavnsbal. For
ventningerne var store, og det blev ingen
Skuffelse, hverken for Bestyrelse eller Med
lemmer. Festsalen var smukt pyntet, og alle
var i Feststemning. Der blev uddelt Hatte
m. m., og Forsamlingen blev trakteret med
Lagkage og Pølser. Aftenens Højdepunkt
var Tøndeslagningen, der blev en mægtig
Succes — alt i alt en vellykket Aften, som
den nybagte Bestyrelse fik megen Ros for. —
Lørdag den 12. Februar 1944 modtog Vidar
det Smertens Budskab, at Fru Rektor Jacob
sen var afgået ved Døden. Vidars Bestyrelse
tog straks Initiativet til, at der blandt Sko
lens Elever samledes ind til en Krans. Lige
ledes sendte Vidar en Krans til Begra
velsen.
Efter dette var Vidar uvirksom i en Må
ned. Seminarielærer Morville fortalte den
23. Marts om »Konfutsés og Chiang-KaiShek’s Kina«. Som altid holdt Morville et
yderst interessant og lærerigt Foredrag, som
for de fleste vil stå som den bedste Fore
dragsaften i Sæsonen 1943—44. — Samme
Måned afholdtes en tragi-komisk Aften. Der
var meget stor Tilslutning, og det kneb for
Bestyrelsen at skaffe tilstrækkelig Under
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holdning til den opvakte Forsamling. Men
det lykkedes ved at vise Lysbilleder og af
holde Konkurrencer. E. Svensson vakte stor
Jubel ved en Parodi over adskillige Lærere.
Aftenen var afgjort mere komisk end tragisk.
Som Afslutning på Sæsonen opfordrede
Vidar en af Skolens egne Elever til at holde
et Foredrag over Emnet »Nathan Söder
blom«. Ove Hansen, som havde fået Hvervet
overdraget, klarede sig udmærket. Blot var
det en stor Skuffelse for Bestyrelsen, at kun
11 Medlemmer var mødt foruden Bestyrelsen.

Foreningen afholdt så afsluttende Gene
ralforsamling i Maj Måned, hvor Regnska
bet blev forelagt og vedtaget.
Efter denne begivenhedsrige Sæson kunde
Vidar falde til Ro i et Par Måneder! Men
straks efter det nye Skoleårs Begyndelse tog
den fat igen den 1. September, da den stif
tende Generalforsamling afholdtes. Som
Følge af Høstarbejde kunde denne først fin
de Sted 14 Dage senere end ventet. Som sæd
vanlig var der et infernalsk Spektakel, og det
kneb at få Lovene vedtaget på Grund af den
øredøvende Larm. Det blev i Aftenens Løb,
— efter en heftig Diskussion — bestemt, at
Realisterne ikke skulde optages i Gymnasieforeningen Vidar, som Tilfældet var det
foregående År.
Så fulgte i Slutningen af September en
stor Høstfest, som skulde samle Gymnasiets
— og Realklassens — Høstarbejdere til en
hyggelig Aften, hvor Minderne fra de 3
Ugers Landarbejde skulde vækkes til Live
igen. Seminarieforstanderen havde stillet to
store Lokaler til Rådighed, og disse var rigt
udsmykket med Kornneg og Guirlander. Det
bedste ved Aftenen var det mægtige Beløb,
som Vidar kunde lægge til Side til en bedre
Lejlighed.
Den følgende Måned tog vi en Diskus
sionsaften på Programmet; Emnet var:
»Hvilken Sportsgren vælger du, og hvorfor?«
Alle Sportsfolkene var til Stede, og en heftig
Diskussion udspandt sig i Aftenens Løb. Re
sultatet blev, at de fleste syntes bedst om
Fodbold.

Endelig besluttede Bestyrelsen at spendere
lidt rigeligt på Medlemmerne, og dette blev
gjort ved at traktere disse med Kaffe og Præ
mier på Christiansdal samt gratis Togbillet
hjem fra Hammelev. Skønt Turen foregik
i øsende Regnvejr, var Medlemmerne yderst
taknemlige. —• Alt i alt havde det kostet
Foreningen et halvt Hundrede Kroner, så
hvorfor skulde de ikke være taknemlige.
Nu gjaldt det for os at finde noget, som
ikke kostede så meget, men alligevel kunde
tilfredsstille Medlemmerne. Det lykkedes os
først i November d. A. Lektor Olrik havde,
efter Opfordring af Bestyrelsen, lovet at
holde et Foredrag om klassisk Musik. Vi an
skaffede os en Radiogrammofon, og Adjunkt
Ejnar Hansen og Lektor Olrik skaffede de

nødvendige klassiske Plader til Veje. For
samlingen nød utvivlsomt Musikken, da der
mod Bestyrelsens Forventning, var musestille
hele Aftenen. Den eneste, der sagde noget,
var Olrik, og det han fremkom med, var in
teressant og lærerigt.
Som ovenstående viser, har vi beskæftiget
os med lidt af hvert i Vidar i det forløbne
År. Endvidere har Foreningen arbejdet på
at udvide Biblioteket, som blev oprettet i
Efteråret 1942, og det er lykkedes os at for
øge Bogbestanden med adskillige nyttige
Studenterhåndbøger m. m.
Idet vi nu håber, at De har fået et godt
Indtryk af »Vidar«, som den virker i Dag,
sender Foreningen hermed en Hilsen til sine
gamle Medlemmer. —

HENRY JENSEN,
III. nsp.

Det bedste Indkøbssted for
Kolonial, Delikatesser og Vine

A/s Nicolai Outzen
Haderslev

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2965

R.F. Hesselberg

Henry Christiansens
Tømmerhandel

Aut. Chevrolet-, Opelog Bedfordforhandler

Telefon 2541

Haderslev

Haderslev - Telf.3650-3651-3652

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Slatsansfahen

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse

for Livsforsikring
Hovedagentur for Haderslev

Nørregade 23

Billige Præmier — Stor Bonus
Forlang Tilbud

©

A. Kalsbøll - Haderslev

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

Ved Postgaarden 3

-

Telefon 2335

Guldbrandts
Malerforretning
1. Kl. Arbejde, hurtig og reel Betjening
Forlang Skitser og Tilbud
Telefon 2535

KAMMA SVENSSON

BØRN
Stor, smukt udstyret Mappe
med io Børnetegninger

Haderslev

IO Kr.

CARL NIELSENS
BOGHANDEL

Slotsvandmølle A/s

HADERSLEV

Elegant og moderne

FODTØJ

RUD. SCHØNING

Murermester

Nissens Skotøjsforretning
Søndertorv -

Haderslev

-

Telf. 3371

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 3083

faas i

Gaaskærgade

Telefon 2723

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader.
Yder Dem Fagmandens Garanti

Haderslev Kul- & Koks-Kom pag n i %
Telt. 2012 (3 Lin.)

H. Christensen

Kontor: Nørregade 27, Haderslev

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Smedeforretning
Gaoskærgade 4G

Telf. 3179

Gaaskærgade 56 . Telefon Nr. 3160
Haderslev

Storegade 37 - Telf. 3626 - Haderslev

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Telefon 2179 - Haderslev

Gaaskærgade 15

Ure, Guld- og Sølvvarer

PETER DUUS

Briller - Barometre

1. Kl. Reparationsværksted

J.

& Jensen

Herre-Ekvipering
MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TELF. 2557

Haderslev - Lavgade 2 - TeleFon 2714

Bispegade 13

-

Haderslev

Sparekassen
HADERSLEV-SAMFUNDETS
AARSSKRIFT

for Haderslev

Byes Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

Frugt- Centralen

er trykt i

A. Hansen
—

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI
Bispegade 14 - Tlf. 3084 - Haderslev

HADERSLEV

Grundlagt I856

Telf. 2133 og 2134 . Postgiro 8356

JOHS. STROBEL

CHR. TAUSON

STATSAUTORISEREDE REVISORER

Kontortid 9—12, 2—4

Den elegante Tryksag
er fra Modersmaalet

Lørdag 9—1
NØRREGADE 36 - TELEFON 3213

Køb Manufakturvarer hos

MICHELSEN & JACOBI _

Herre- og Damekonfektion

Godt Udvalg! Billige Priser!

Telefon 2221

Telefon 2221

FOTOGRAF
Gravene 5 - Telefon 2729
Haderslev

Største og billigste
Trikotageforretning

for

(Lunds Eftf.)

i

Aarskontingent 5 Kr. -|- Porto

Sønderjylland.

Haderslev . Telefon 23 14

Sønderjydske Aarbøger

Landsretssagfører FORUM
og

Sagfører HER LØV
Telefon 3500

Haderslev

sendes gratis
Indmeldelser til:
Dr. Lausten-Thomsen, Aabenraa, Mu
seumsinspektør Neumann, Haderslev,
Højskoleforstander Lund, Rødding

Jensen & Wind
Storegade 30
Telefon 2202

Ruleautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Ole Jensen

lS

BOGHANDEL

N. Chr. Thorsen
Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2653

Telf. 2755, Haderslev, Bispegade 14

Bageri - Konditori
Gaaskærgade

Jl.
HADERSLEV
TELEFON 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HADERSLEV

Haderslev

e.
Varme- og
sanitære Anlæg
Elektriske
Installationer
Radio

Mineralvandsfabrik
Haderslev

'Wk

Grundlagt 1900

Waldemar
HANSBORG Christensen
AKTIESELSKABET

□

O

Nørregade 1 - Haderslev
Telefon 3716

Specialforretning
i Herreklæder

Bispegade 8
Telefon 2631

Savværk og Tømmerhandel

SCHMIDT

^hsel ^ielsui
Trikotage

Dame- og Børnekonfektion

Elektrisk Installation
Centralvarme
og sanitære Anlæg
Telefon 2909

O

HADERSLEV - TELEFON 3086
Storegade 18

V

Telefon 3742

Haderslev

ID Ål WII IE IL HIB R U li W
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING
HADERSLEV - TELEFON 3185

Fodtøj
- saa gaar man til

^4v» li er

Bliv Medlem
af

Dansk-Nordisk
Ungdomsforbund

/]
V
P. Christensen
P
Manufaktur
NØRREGADE 27 - TELF. 2660

AxelSkaarenborg

(Det unge Grænseværn)
Isenkramlorretning

e
Vald.Fahrendorff&Søn - UrmagerogGuldsmed

Gravene 8

Nørregade 24 - Haderslev - Telefon 2644

Telefon 2424

KOSMORA MÆ
(SVEND WÆ.VERJ

TELEFON 3478

TORVET 3

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

Nørregade 5 . Haderslev
Telefon 3573

uvelat, C/uld o-y c^plv

M MØLLER
Indeh.: THORVALD MØLLER
Faglært Guldsmed og Gravør

Grundl. 1842 -

Bageri - Konditori
Jomfrustien 30 - Telf. 2268

Bispegade 0 - Telefon 2715

LÆS

Haderslev

JYDS K E
TIDENDE
Sønderjyllands største

Centralbibliotek
Reserveret

Jomfrustien 20
Telefon 2656

Bogbestand: Ca. 24 000 Bind

og mest udbredte

Blad!----------------------

Biblioteket er aabent
Hverdage KL 10—21

Er Deres INSTALLATIONER
for Gas, Vand og Elektricitet

* M®bler

* Tæpper
* Gardiner

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.

fb. Ctdolflisen

6- SØH

BOLIGMONTERING

Storegade 11 - Telefon 3580

— Ved Tilslutning med Slange fjern eller laas Hanen

paa Apparatet.

Vand:

Pas paa utætte W.C.’er og de private Udendørs
ledninger. Beskyt Vandmaaleren og udsatte Led
ninger mod Frost; isoler disse, luk Kældervin
duerne.

Elektricitet:

Radiostøj hidrører ofte fra Fejl i Deres egen In
stallation. Naar et eller andet i Deres Hus »støder«,
er Installationen i Uorden.

De har selv Ansvaret
for Skader og Spild
af Gas, Vand og Elektricitet, som hidrører
fra Frost og Fejl paa Installationen.

at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s Kontor til
Raads i tekniske og økonomiske Anliggender ved
rørende enhver Anvendelse af GAS, VAND og ELEK
TRICITET!

De kommunale Værker
Telefon 3215 - Haderslev

Fotograf
Apotekergade 7 - Telefon 2509

Kød- og Paalægsforretning
Gaaskærgade 7 . Telf. 2533

M. Leonhard
Kolonial- og Delikatesseforretning
Specialitet: Vine
Bispegade i6 - Telefon 2766

P. Jørgensen

Det koster intet

(Var! OVndo fpJc

M. FISCHER

Abonnér paa
avertér i

Sønder

Barber og Frisør
Jomfrusti 1

Dansk Andels
Ægeksport
Telefon 2681

Michael Mikkelsens Eftf.
v/ Max Mikkelsen

Fabrikation af fast Bonevoks „Rexo“ og
flydende Bonevoks wGulv-Rexolin".

Haderslev - Telf. 3540 (2 Lin.)

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2544

-

Gravene 7, Haderslev

Postgiro 6133

-

IBAUTIKAV
DANSK FORSIKRING

Nørregade 38 - Haderslev
Telefon 2058 - 2059
og 2060
H

Tegner alle Arter af
Assurance

UlARBmS

Sælges paa Rate

CARL NIELSENS BOGHANDEL
HADERSLEV

Nis Nissen
Sønderbro 31

-

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJEARTIKLER
PARFUMER &

KOSMETISKE

PRÆPARATER

Telt. 3506

Finere Kolonial og Delikatesser

REGERSEN

CAND.PHARM.
NØRREGADE 12

-

TELE. 2066

HOLM & MOLZEN A/s
HADERSLEV - TELEFON 3701 (3 LIN.)

Kul - Koks - Briketter
Direkte Import af kun prima Kvaliteter

Damgaard
Bageri og Konditori
Storegade 47 - Telefon 2286

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer
en gros

MAGNUS KNUDSEN
i. Kl. Herreskræderi
Telefon 2728

Jomfrusti 3

•

Herre- og Damesalon

BOGHANDEL
GRAVENE 21 - TLF. 3487

Haderslev
Telefon 2131 . Sønderbro 13

i

Altid først med Nyhederne ,

Storegade 16

-

Telefon 3304

ANDELSBANKEN
A. M. B. A.

HADERSLEV-AFDELING

Paul Christiansens Søn

N. C. Kloster

Bygningsartikler

Frugt en gros

W

Haderslev - Telefon 3663

Telefon 2210

Ny Allegade 2-4, Telf. 3570
HADERSLEV

