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FORORD
25 Aaret for Genforeningen, 25 Aars Jubilæet for vor Skole, blev Aaret, 

der bragte den endelige Sejr over Nazismen. Flin skønne Vaardag, den Stund 
vi saa inderligt havde længtes imod, kom som en jublende Befrielse for vort 
Land og for vor By, der saa sent som den 4. Maj om Formiddagen oplevede 
Krigens Gru for sin Tærskel.

Taknemmelighed mod et naadigt Forsyn, der havde reddet os fra Død og 
Terror og skænket os Fredens og Frihedens livsalige Gave, fyldte os alle. Gid 
den Følelse aldrig maa forstumme i vore Sind, men stadig maa løfte os i den 
Fremtid, mod hvilken vi styrer. Da var de dyre Ofre ikke forgæves, og da vil 
Danmarks Skæbne, hvor utrygt end mangt kan synes, blive rig og god.

Mange i vor Medlemskreds har spillet en Rolle, mer eller mindre direkte, 
i alt det, vi har gennemlevet, og det falder derfor naturligt, at vort Aarsskrift 
i Aar foruden at bringe lokalhistorisk og kulturelt Stof som sædvanlig tillige 
gennem Bidrag fra forskellig Side afspejler nogle af disse store Begivenheder.

Med Hyldest og Tak til dansk Ungdom udsender vi da denne Hilsen til alle 
Medlemmer af Haderslev-Samfundet.

Haderslev, i November 1945.
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STRANDVAGTER VED ALSSUND LIGE OVER FOR SANDBJERG SKOV

TIL SØNDERJYLLAND
Vor Længsels Land, vor Smertes Land, 
du, stolte Minders Bo!
her kun ved Beltets smalle Rand
vi skilles fra din dyre Strand;
o, kunde dog vort Haab, vor Tro 
nu slaa til dig en Bro!

Du Ædelsten, til Smykke sat 
paa Danmarks blanke Skjold, 
vor Hædersarv, vor Fædreskat,
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som vi har tabt den Skændselsnat, 
da Tydsken, uden blodig Told, 
red over Thyras Vold!

Hvor danske Heltevugger stod, 
hvor ingen Plet er tom 
for Spor af Danskes Daad og Mod, 
der sætter Tydsken frækt sin Fod 
paa vore Graves Helligdom, 
som Ingen værner om!

Du knuges uden Hjælp og Trøst 
frækt af en Røvers Arm;
hvert Bølgeslag om Danmarks Kyst 
er som et Dødssuk fra dit Bryst; — 
da knytter sig hver Haand i Harm; 
da koger hver en Barm.

I Brødre, som i Trængselsdyst 
med Klippetro holdt ud, 
o, kunde vi med Varselsrøst 
nu sende Haab og sende Trøst, 
og bringe Jer i Nattens Slud 
et Morgenrødens Bud!

EDVARD LEMBCKE



HOPTRUP PRÆSTEGAARD CA. i860

UDDRAG AF ETATSRAADINDE

JUDITHE SALICATHS ERINDRINGER 
FRA SØNDERJYLLAND

VED TORBEN GLAHN

INDLEDNING AF VIGGO FRIDER1CHSEN

Som Indledning til disse spredte Erindrin
ger af Fru Judithe Salicath, født Marck
mann, skal blot oplyses, at hun var Datter af 
den kendte Sognepræst i Hoptrup, Jørgen 
Wilhelm Marckmann (1804—61) og Hustru 
Julie Dorothea Frederikke, født Olsen (1813 
—51)- J- W. Marckmann, der var frisindet 
Politiker, Ven og Partifælle med Orla I^eh- 
mann og Monrad, er vist kendt for sit Ar
bejde for den slesvigske Sag, i hvilken han i 
høj Grad arbejdede sammen med sin meget 

nære Ven Laurids Skau. Selv stammede han 
fra Bornholm, for hvis Frihedsbevægelse han 
tidligt begyndte at arbejde. Marckmanns Hu
stru var Barnebarn af Biskop Balle og Datter 
af den ret eventyrlige og velbegavede Profes
sor, Notarius publicus og Direktør for det 
kgl. Teater Godske Hans Olsen.

I 1850 kom Marckmann som Sognepræst 
til Hoptrup. Inden den Tid havde han været 
Præst et Aar i Højen og Jerslev, hvortil han 
var kommet fra København, hvor han havde 
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virket dels ved Frue Kirke (fra 1831), dels 
ved Frelsers Kirke (fra 1844).

I det Marckmannske Hjem og Vennekred
sen mødtes en Mængde af Datidens betydende 
Mænd, og i Præstegaarden i Hoptrup færde
des ogsaa mange af Egnens unge, deriblandt 
Advokat Carl Salicath fra Haderslev.

Han var født den 28. Marts 1825 (død 
1899) som Søn af Sognepræst til Haraldsted 
Jens David Friderich Salicath og Hustru 
Kirstine Birgitte, født Jelstrup. Slægten Sali
cath (Salicatti, Salizetti) stammede fra Kor
sika og indvandrede her til Danmark om
kring 1730, og det korsikanske Temperament 
fornægtede sig ikke helt i Carl Salicaths Na
tur. Han var kommet til Haderslev som Un
derretsadvokat i 1854 og blev i 1856 tillige 
Notarius sammesteds. Salicath var meget 
livlig, aandfuld, velbegavet og særdeles hjælp
som og betænksom; han og Judithe Marck
mann blev forlovede i 1856, da hun var 19 
Aar gammel. Han havde en god Praksis, 

tjente mange Penge, blev Formand i den 
danske Klub i Haderslev og havde vist en 
smuk Position indenfor Byens Borgerskab; 
de to unge giftede sig i Forlovelsesaaret og 
bosatte sig i Haderslev, hvor de aabenbart 
faldt godt til. Da han ikke vilde aflægge Eden 
i 1864, kunde han ikke praktisere længere, 
men han ønskede at blive i Sønderjylland og 
hjælpe den danske Befolkning mest muligt — 
et Ønske, som hans Hustru fuldtud delte.

Først i 1872 maatte han af økonomiske 
Grunde søge Embede oppe i Kongeriget, hvil
ket Kongen havde lovet ham, naar han ikke 
kunde klare sig længere i Haderslev. Han blev 
Borgmester i Storehedinge, men kom der
efter 1874 til Næstved som Borgmester og 
Byfoged, hvorfra han med Etatsraadsrang tog 
sin Afsked i 1895. Han flyttede derefter til 
København, hvor han døde 1899.

Judithe Salicath overlevede ham og var 
lige til sin Død i 1910 en elskelig, beskeden, 
meget livlig og højt elsket gammel Dame.

VIGGO FRIDERICHSEN.

JUDITHE SALICATHS ERINDRINGER

Hvor var der dejligt i Hoptrup. Mange af 
Bønderne toge imod os med Gaver, Smør, 
Ost, Ænder o. s. v. Moder, der havde væ
ret fortvivlet over Højen Præstegaard, var 
henrykt over den smukke livlige Præstegaard. 
Den laa lige ved Chausseen til Flensborg, en 
dejlig stor Have med Skov skraanende ned 
ad en Bakke til en stor Eng, hvori løb en Aa. 
Vi kunde se en stor Indsø og endelig Havet. 
Ja, det var uendelig dejligt. Masser af dejlige 
Spadsereture i den bakkede Skov og Van
dringer i Engen. Vi havde vores Sachsiske 
Schweits, vore Alper, Østergaard Vandmølle. 
Hver Aften gik vi vores dejlige lange Ture. 
Vi kom til Hoptrup i Oktober, fik Masser af 
Besøg, vi kjendte saa mange af Slesvigerne 
fra Kjøbenhavn. I Julen havde vi et stort 
Gilde. Der var bl. a. den danske Degn, flere 
danske Bønder, Peter Chr. Kochs1), Danne-

') P. C. Koch (1807—80), Dannevirkes Redaktør. 

virkes Redaktør, Dr. Mantius2), Tingmand 
Smidths3), Laurids Skaus Familie4 * * * *). Hans 
ældste Søn, min jævnaldrende, en flink, rar 
Dreng, Peter, var paa Sorø. Den næstældste, 
Jens, en vidunderlig begavet Dreng paa Al
der med min Broder, var i Huset hos os og 
læste med os hos Grønlund, nuværende Pro
fessor. Jens døde tidlig i Krigen.

2) Mantius. Sikkert Fejlskrivning for Manicus 
(se Note 12).

3) Jens A. Schmidt (1789—1871), Tingmand.
*) Laurids Skau (1817—64), Politiker, g. m. Maria

Elisabeth Byg (1805—83). Af Sønnerne var
Peder S. (1837 — før 1890), Ejer af »Marie-
gaard« fra 1864, og Jens S. (1839—64), Reserve
løjtnant.

Madam Skau boede tæt ved os i Vilstrup, 
Laurids Skau var sjælden hjemme, han rejste, 
var Notabel, Rigsdagsmand o. s. v. Han var 
ganske usædvanlig begavet, havde gaaet i 
Bondeskole, gift som 1 paarig med en næsten 
12 Aar ældre Kone — som 2iaarig holdt han 
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sin berømte Tale paa Skamlingsbanken. Han 
skrev en dejlig Haand og god Stil, var mage
løs veltalende, læste meget, kom meget i den 
fine Verden paa Herregaarde, som han be
rejste for at samle Actier til den slesvigske 
Jernbane. Han kom meget til Kongen, han 
var livlig, morsom, men meget forfængelig. 
Senere blev han Amtsforvalter, R. af D., men 
han forfaldt timelig og døde ung . . .

Vi havde altsaa det Julegilde, der blev spil
let om Gaver med Vers, som Moder og Grøn
lund5) havde lavet, mange morsomme Vers 
og Atrapper. Dagen før meldte Professor 
Flor6) sig. Moder og Grønlund fandt da paa 
at lave et lille Dannebrogsflag paa et Penne
skaft; bag fra blev det kastet i hans Skød, 
ledsaget af et Himmelbrev fra hans Broder i' 
Aanden Andreas Sunesøn7). Det var natur
ligvis Løjer, men Moder og Grønlund havde 
truffet Tonen saa godt, at Flor og en Del af 
Selskabet var rørt til Taarer.

12) Emil Manicus (1823—1904), Kollaborator i Ha
derslev 1850—-53, derefter forflyttet til Slesvig. 
Senere Redaktør. G. m. Cecilie Gandil (1831 
-81).

13) J. C. Hostrup (1818—92), Digter.
14) Niels Ravnkilde (1823—90), Komponist.
15) August Frederik Louis Gandil (1838—1919). 

Deltog som Ltnt. i 1864.
10) Edvard Klingsey (1817—87), Officer og Kar

tograf.
17) Godske Marckmann (1839—63). Død som Stu

dent.

Allerede den 10. Februar døde min unge 
og livsglade, elskværdige Moder, 37 Aar 
gammel. Den 30. Januar havde hun født en 
lille Søn8). Det var jo et umaadeligt Tab og 
Savn for os alle. Moder var Livet og Sjælen 
i Huset, ja, hvor hun kom. Alle sørgede, baa- 
de høje og lave, over at miste hende.

Samme Vinter Moder døde, var Fader 
endnu Rigsdagsmand, han tog mig med sig 
til Kjøbenhavn, jeg var hos Madvigs9). Om 
Sommeren kom min Cousine Sofie Gandil10) 
til os og blev forberedt og confirmeret med 
mig .... Saint-Aubain (Carl Bernhard)11) 
kom over til Confirmationen i September.

5) Chr. Grønlund (1825—1901), Botaniker, Pæda
gog. 1851—64 Adjunkt i Haderslev.

’) Christian Flor (1792—1875), Skolemand, Poli
tiker.

7) Anders Sunesøn (1160—1228), Ærkebiskop.
8) Nicolai Julius Christian Marckmann (1851—57). 
°) J. N. Madvig (1804—86), Klassisk Filolog og 

Politiker.
10) Sophie Gandil (1834—1912), g. m. Kaptajn i Sø

etaten Giøde Giødesen. Søster til de i Note 12, 15 
og 34 nævnte og Søsterdatter af Fru Pastor 
Marckmann, Hoptrup.

u) A. N. de Saint-Aubain (1798—1865), Forfatter. 
(Pseudonym: Carl Bernhard).

Ved Confirmationen blev Cecilie forlovet 
med Manicus12).

Kort Tid efter kom jeg i Huset hos Mad
vigs, vore trofaste Venner, jeg skulde opdra
ges, uddannes. Jeg læste med Hostrup13), 
spillede med Ravnkilde14) o. s. v. og havde 
det dejligt. I Madvigs Hjem har jeg oplevet 
nogle af mine lykkeligste Ungdomsdage, et 
dejligt, hyggeligt, kærligt og fornøjeligt 
Hjem.

Om Foraaret kom jeg hjem til Fader, 
samme Sommer blev min Cousine gift12).

Om Sommeren havde vi det jo mageløst 
fornøjeligt, mange Besøg. Min Fætter Lieut- 
nant Gandil15) boede tre Somre hos os, han 
tillige med 8 unge Lieutnanter vare indkvar
teret i Egnen, for under Captajn Klingsey16) 
at tegne Generalstabskort. De kom alle meget 
i Præstegaarden. Captajnen indlogerede sig 
ligeoverfor i Kroen, han var vor daglige 
Gæst, ung og musikalsk. Hans Ekvipage stod 
til vor Disposition. Vi tourede da ogsaa 
rundt med ham, ja endogsaa til Slesvig, hvor
til Manicus var forflyttede.

Stadig havde vi Besøg, vi strejfede rundt 
paa Ture til Fods, til Vogns og til Hest. 
Hjemme legede vi i Haven, spillede, dansede, 
ja vi morede os herligt; kun fordunkledes 
Glæden for mig af Næringssorger. Naar jeg 
skulde have Penge af Fader, havde han 
ingen, han gav alt bort og var utrolig gjæst- 
fri. Klæder kunde jeg aldrig naa at faa, en 
Del af Maden havde vi jo heldigvis af Præ
stegaarden. Min Broder17), der havde udvik
let sig til et meget smukt, elskværdigt og 
flinkt Menneske, kom hjem hver Lørdag 
Aften med Grønlund og Vognen fuld af 
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Kammerater. Det var herlige udmærkede 
Kammerater paa min Alder. Der var Bau
mannsls * * 18 *), den ældste er død, den anden er 
Godsforvalter paa Gisselfeldt, Ricard Peter
sen18) var min bedste Ven, vi kunde tale 
sammen hele Dagen, morede os henrivende, 
han er nu en kendt Forfatter og Præst. Saa 
var der nuværende Dr. Becker20) i Nakskov, 
en Bondesøn af tysk Familie, men fanatisk 
dansk, selv en prægtig Mand. Dr. Eriksens21) 
i Odense, Hertel22), ja mange andre.

ls) Christian R. Baumann (1837—62). Død i Nord
amerika, og Ferdinand Rud. R. Baumann (1839 
—1915), Godsforvalter.

19) Richard Petersen (1838—1905), Præst og littera
turhistorisk Forfatter. Richard Petersen skriver i 
sine Erindringer om Hoptrup Præstegaard, som 
han besøgte første Gang i 1851: »Her boede min 
Ven og Skolekammerat Godske Marckmann, med 
hvem jeg fulgte ud til hans Hjem. Faderen var 
bekendt som en varm Patriot. Han havde mi
stet sin Hustru, men Datteren Judithe udfyldte 
udmærket sin Stilling som Flusmoder, skønt hun 
var meget ung, den Gang lige konfirmeret. Hun 
var Livet i Huset, og forstod ypperligt at hævde 
sin Stilling som Husets kvindelige Repræsentant 
overfor de forskellige Mennesker, der til Tider 
kom til Præstegaarden, lige fra Bønder og rusti
kose Seminarister til vordende Studenter, Løjt
nanter, Embedsmænd og københavnske Damer. 
Mellem disse uligeartede Fremtoninger kunde 
Judithe udmærket begaa sig, havde et venligt 
Smil til enhver, og kunde dog holde, hvem hun
vilde, i en passende Afstand. Hun var et for
træffeligt Hoved, besad gode Kundskaber og et
godt Humør.

20) Nikolaus Becker (1838—1903). F. paa Nygaard, 
v. Haderslev. Student fra Haderslev 1856. Sy
gehuslæge.

21) Maa sikkert være Afskriverfejl for Christian 
Lund Ehnhuus (1836—1922). Stud, fra Ha
derslev 1856. Læge i Odense.

22) Reinhold Wenzel Hertel (f. 1836). Stud, fra Ha
derslev 1857. Præst. Søn af H. V. Hertel 
(1800—72). Præst i Aastrup, senere Moltrup.

23) F. E. Boisen (1808—82). 1850—59 Præst i Vil
strup.

Vi havde megen Omgang med Boysens23) 
i Vilstrup en halv Mil fra os, ogsaa et meget 
livligt og fornøjeligt Hjem.

Til daglig var det lidt trist om Vinteren, 
naar Fader og jeg var ene, han var distrait, 
studerede meget og læste Shakespeare og 
deslige, som ikke morede mig. Fader fortalte 
os megen Historie, han var Historiker og 
har skrevet flere Bøger, det var morsomt, og- 

saa tog Fader levende Del i min Broders og 
Kammeraters Liv. Om Aftenen fik de en 
Bolle Punch, saa holdt de Taler, sang o. s. v., 
og saa var Fader med og morede sig2*).

Jevnlig kom jeg ud og var i længere Tid 
hos Amtmand Stockfleths25). Deres nydelige

24) Her kan indføjes, hvad Datteren andre Steder i 
Erindringerne skriver om Faderen: »Min Fa
der var en velbegavet Mand, meget ideel, begej
stret, varm, ikke praktisk og blev derfor nemt 
narret. Han gav sig hen for sine Idealer af al 
Magt og satte alt ind derpaa. Han havde et 
overordentligt smukt Hoved, meget fine, smukke 
Træk, smukke blaa Øjne og lyst krøllet Haar. 
Hans Skikkelse var normal og net, naar han 
blot ikke havde negligeret den. Han havde en 
meget smuk Sangstemme, hvorfor han ogsaa 
messede meget smukt. Han blev protegeret af 
Biskop Mynster, Stiftsprovst Clausen, og i en 
ung Alder blev han Katheket. Men han var fri
sindet, forenede sig med Orla Lehmann, Monrad 
o. s. v., derved stødte han Mynster, og, hvad 
værre var, Chr. d. 8de.«

»Fader var Frihedsmand, National meget in
teresseret for Slesvig, der kom altid mange Sles
vigere hos os. Flor, Hiort-Lorenzen o. fl. Jeg 
husker tydeligt der kom en Deputation af sles
vigske Bønder for at overrække Chr. d. 8de en 
Adresse fra den danske Befolkning. Fader hav
de truffet dem i Studenterforeningen og budt 
dem hjem til The. Da Fader kom hjem og 
meldte Moder det, blev hun temmelig forfærdet 
over at skulle modtage Bønder, det var man ikke 
vant til da. »Spøtter de paa Gulvet,« spurgte hun 
lidt fortvivlet .... Det var Laurids Skau, Nis Lo
renzen fra Lilholt, Flans Nissen fra Hammelev 
o. fl. De var frejdige, oplyste, og opførte sig 
complet som dannede Mennesker. Senere kom 
de ofte hos os, navnlig Laurids Skau. Jeg kan 
huske, han fik Lejlighed til at skrive et Brev 
til Fader, og det var saa udmærket i alle Hen
seender, Haandskrift, Tonen fin og vittig.«

»Fader søgte stadig fra Kjøbenhavn, men 
Chr. d. 8. vilde ikke ansætte ham. Endelig havde 
han dog underskrevet hans Indstilling til et Em
bede i Slesvig, Oxenvad. Ploug kom løbende ud 
at fortælle det, men samme Aften kom han lø
bende igen sigende Nej, ligesom Kongen havde 
underskrevet for Marckmann, kom Fru Hall til 
Kongen, bad om Embedet til sin Cousine, gift 
med Jørgensen, og saa forandrede Kongen 
Marckmann til Jørgensen. Kongen var ...... 
bange for at faa Fader til Slesvig. Fader havde 
skrevet meget i den »Frisindede«, redigeret af 
Monrad, han fulgte med Lehmann og Paulsen i 
1844, omgikkes dem og havde megen Forbindelse 
med de danske Slesvigere: Flor, Paulsen 
o. m. a.«

25) William W. Stockfleth (1802—85). 1850—64
Amtmand i Haderslev.
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Niece Nathalie Lind36) var min gode Ven
inde. Senere kom jeg ogsaa meget til Dr. 
Madvig27), hvor jeg havde det yndigt. Han 
var en meget indtagende, mandig og jovial 
Mand, hun en fin, kundskabsrig, gratieuse 
Kone. Vi kom til Baller i Klubben Harmo
nien og hos private Folk. Meget tog vi ikke 
ud, der kom altid mange hos os, og senere 
fortryder jeg, at vi ikke oftere besøgte de’ 
mange udmærkede Mennesker, der boede i 
vor Nærhed. Rasmussens i Halk (senere 
Professor)28), Richellieus i Løjt29), han kom 
meget til os, ofte spadserende, en dejlig be
gavet, livlig og elegant Mand. Jeg har haft 
et rigt Liv i mit Hjem, fuld af mange Glæ
der. Fader var storsindet, ædel, fuld af 
Fædrelandskjærlighed og humane og andre 
Interesser, men han var distrait, upraktisk, 
Idealist, og uendeligt savnedes Moder af os 
alle.

2e) Nathalie Lind, f. Hoff (1835—1915), g. m. Aug. 
Emil Lind (1825—1891), der en Overgang var 
Fuldmægtig paa Amtskontoret i Haderslev og 
dernæst til 1864 Herredsfoged i Tønder. Senere 
Borgmester, By- og Herredsfoged i Rudkøbing. 
Nathalie Lind var en Søsterdatter af Amt
manden.

37) Ovennævnte Professor Madvigs Fætter: P. An
ton Madvig (1816—99). Fra 1854 Læge i Ha
derslev, g. m. Camilla Madvig (f. Kühl), død 
1903.

28) Harald Valdemar Rasmussen (1821—91). 1851 
—64 Præst i Halk.

20) Louis Armand de Richelieu (1821—59). Præst 
i Løjt.

30) Edvard Lembcke (1815—97), Forfatter. 1850
—64 Konrektor i Haderslev, g. m. Laurence
Charlotte Jørgensen (1822—75).

sl) Digtet om Marckmann og »Til slesvigske Ven
inder« er optaget i »Digte og Sange« 1870.

Faders uendelig gode Ven Lembcke30) 
kom meget til Fader og han til ham, de arbej
dede sammen til Folkeskriftselskabet, hvortil 
Fader skrev meget.

Lembcke var en ganske vidunderlig ud
mærket Mand, S lesvigs Digter, de dejligste 
Digte har han skrevet ved Faders Død og 
ved Salicaths Bortrejse. Jeg fik sammen med 
fem andre Slesvigerinder et dejligt Digt, vi 
havde syet ham en Dannebrogspude til hans 
Sølvbryllup31). Lembcke levede for sit Ar

bejde, sin Digtning, sine Oversættelser og 
sine Drenge, han havde en sød, prægtig Kone. 
Han betalte sin Faders store Gæld, hjalp 
sine Halvsøskende og kunde endda med Fa
der afse ofte store Summer til politiske Rej
ser. Fik Lembcke et Glas Vin, glemte han sin 
Undseelse, var uendelig gemytlig, morsom og 
elskelig. Trods sin Lærdom var han Disciple
nes bedste Ven og Hjælper til Komedier og 
Skovture o. s. v.

Han levede under svære økonomiske Tryk, 
da han betalte alt, hvad han fortjente, over 
1200 Rdl., af paa sin Faders store Gæld. Han 
rejste aldrig uden paa sin Fod, gik alle de 
Aar, jeg saa ham, altid i samme atheniensiske 
Kappe, Lommerne fulde af Manuskripter. 
Om Natten studerede han, om Sommeren i et 
Lysthus, rygende og drikkende Kaffe, det 
var hans eneste Luksus, han skulde jo over
sætte for at tjene, og det var vist ogsaa hans 
Lyst. Hvor var han elskelig og morsom til 
Selskab, saa kunde han blive overgiven.

Jeg husker, hvor vred han var paa [Dron
ning] Victoria32) i Conferencens Tider, hun 
var slesvig-holstensk sindet, paavirket af 
Albert, hun drak og var i Færd med at blive 
gal deraf. »Ja, gid hun snart maa blive skrup
tosset«, udbrød han, »saa kan hun dog ikke 
skade os mere«.

Om Sommeren besøgte Allen33) os oftere, 
Faders gode gamle Ven Captajn Thulstrup3’) 
blev der stadig. Han byggede Chausseer og 
boede altid, naar han arbejdede i Hoptrup, i 
Præstegaarden. Han var en elskværdig og 
musikalsk Mand og blev gift med min Cou
sine Luise Gandil, der var meget hos os.

Faders Gæstfrihed var saa bekendt, at alle 
kom til os, overnattede hos os o. s. v. En Nat 
kom jeg sent hjem med Fader. Om Morgenen 
tidlig blev jeg vækket ved, at der blev spillet 
og sunget Bellmanns Melodier nede i Have-

32) Den engelske Dronning Victoria (1819—1901), 
g. m. Albert af Sachsen-Coburg-Gotha (død 
1861).

33) C. F. Allen (1811—71), Historiker.
34) William August Thulstrup, Oberst af Ingeniør

korpset (1820—98), g. m. Louise Gandil (1829 
—1908).
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stuen. Jeg kom op i en Fart og ned. Ja, saa 
var der om Eftermiddagen kommet to Stu
denter paa Fodtur fra Kjøbenhavn. Kroen 
var daarlig og optaget, og saa havde man 
henvist dem til Præstegaarden, »Præsten in
viterede altid saadanne fine Rejsende«. De 
kom op til Bedstemoder35 *) og blev altsaa om 
Natten, blev der ogsaa næste Dag, og saa 
fandt vi jo ud af, at vi havde fælles Bekendte. 
Den ene var senere Professor Kali Rasmus
sen38). Saadan gik det ofte. Ja, Livet i Hop
trup var dejligt, den dejlige rummelige Præ- 
stegaard med den vidunderlige dejlige Have, 
et bakket Terrain med Skov og sjældne Træer 
og Buske, en dejlig Udsigt til Aaen, Søen og 
endelig Havet, store Bakkestrøg.

3S) Henrik Castenschiold (1818—1908). Senere Ge
neralmajor.

3°) Alexander Heide (1822—66), Herredsfoged i
Tyrstrup Herred, senere Politimester i Odense.
G. m. Emilie With (1836—92), der var Søster
til næstfølgende.

40) Mouritz Peter With (1814—83), var 1852—64 
Herredsfoged i Gram Herred og Præsident i 
Kriminalretten for Haderslev Øster- og Vester

Fader var den mest gæstfri og liberale 
Vært, som tænkes kan, han havde trods Sav
net af Moder et glad Sind, min Broder lige- 
saa. Alle Gandilerne var jo muntre, coquette; 
selv om Vinteren, naar de ikke var der, var 
der fornøjeligt. Gæster, der kom, særlig Dr. 
Madvigs, følte, hvor de var velkomne. Der 
kom Dorfs37), Boysens, Lembckes, Grøn
lunds, alle de unge af min Broders Kamme
rater, sjælden blev de budne til Selskab, men 
alle kom, naar de havde Lyst.

Flavde jeg blot haft en ældre Veninde til 
at hjælpe mig — vor Jomfru stjal fra os 
skammeligt og kom bort. Vel havde vi saa en 
rar Pige, men der hvilede dog altfor meget 
paa mig fra mit 14 til mit 19 Aar, især de 
slemme Pengesorger.

Men Gud ske Lov, trods mange Sorger og 
Savn kom jeg dog godt fra det, og har haft 
et fornøjeligt, yndigt Ungdomsliv, havde jeg« 
dog ikke haft de Pengesorger. Sværere har 
det dog været for stakkels Fader. Dog vi har 
alle et glad Sind. Ricard Petersen siger i sine 
Erindringer, at Fader var en ridderlig Carac- 
ter, og det er sandt. For sit Fædreland kunde 
han ofre alt, han blev oprørt over Uretfærdig-

35) Professor G. H. Olsens Enke, Elise Dorothea 
Balle (1775—1853), død i Hoptrup.

39) M. Kall-Rasmussen (1816—63), Historiker.
37) Poul Dorph (1824—1907), Adjunkt i Haderslev. 

G. m. Marie Schultz (1830—68). 

hed og Usandhed, han var meget uegennyttig, 
havde stor Medfølelse med den fattige og 
fortabte, jeg kan huske som Barn, at Fader 
og Moder en Nat kom hjem med et Barn: de 
kom fra Selskab, mødte en fuld Mand med 
sin Kone og dette Barn, som han mishandlede. 
Fader tog Barnet med hjem, Moder gav det 
Mad, det var aldeles forsulten, redte Seng til 
det. Næste Dag tog Fader sig af Forældrene, 
ordnede Barnets Sikkerhed, og efter at være 
klædt paa i mine Klæder, kom det hjem til 
Moderen. Hvor ofte husker jeg ikke, da vi 
kom paa Landet, Fader kjøre afsted med en 
hel Vogn fuld til Fattige, ja, han har endog- 
saa taget vor Eftermad og givet bort, vi 
kunde jo faa Mad nok, derfor var han altid i 
Pengetrang, og han blev meget misbrugt. En 
gammel Skolelærer kom og klagede: Han 
havde løbet sig et Broktilfælde til i Krigen 
for at bringe den danske Armee Underret
ning ------- han blev hos os aarevis, var en 
ækel, vigtig, næsvis Fyr, ja, gik endogsaa i 
Faders Sko, røg af hans Piber. Heldigvis 
skaffede Fader ham endelig en lille Ansæt
telse i Sognet, vi blev af med ham til daglig, 
men han besøgte os ofte, ja vel egentlig vore 
Kødgryder. Vi havde næsten altid fire Skole
lærere og Gravere til Søndagmiddag, de spi
ste al vor Steg og var utrolig kjedelige.

Heldigvis var der ogsaa mange interes
sante Folk, der nød godt af Faders Gjæstfri- 
hed, Captajn Thulstrup, Ingenieurofficerer, 
der anlagde Chausseen, boede altid hos os, 
ligesaa Ritmester Castenskjold38) ved Gen
darmerne, nuværende General Jernhenrik, ja 
og mange andre.

Ved den Tid kom Salicath til Haderslev 
som Advokat, han kom ofte til Hoptrup sam
men med Heide39), Withs40), de havde taget 
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hans ene Søster Emilie i Huset. Hun var be- 
daarende, Johanne Liebe41) lignede hende, 
hun bedaarede da ogsaa snart Heide.

amt. 1857—58 byggede han Gaarden »Damager« 
v. Haderslev, hvor han boede til 1861, da han p. 
Gr. af de fortvivlede Pengeforhold i Sønderjyl
land maatte sælge Gaarden til nedennævnte Rit
mester Düring. For en Del af Købesummen 
overtog han Dürings Hus i Nørregade. Han 
førte et gæstfrit Hus og saa som sine jævnlige 
Gæster Laur. Skau, Hiort Lorenzen, Hans Nis
sen og Nis Lorenzen, Lilholt. I 1864 vilde Ty
skerne arrestere ham, men han flygtede til Dan
mark. Senere Overretssagfører. Broderen Rein
hard Christian With (1824—93) var 1850—52 
Amtssekretær i Haderslev. Senere Højesterets
assessor.

41) Johanne Liebe, f. Heide (1862—1934), Datter af
ovennævnte A. Heide, var gift m. Højesterets
sagfører Otto Liebe (i860—1929).
C. L. Kirstein (1793—1862). Fra 1850 General- 
decisor véd det slesvigske Ministeriums Regn
skabsvæsen.

Jeg kom ofte til Haderslev, navnlig til 
Madvigs, der traf jeg meget ofte Salicath. I 
Maj, da jeg var 19 Aar, blev vi forlovede.

Salicath og jeg var i September i Kjøben- 
havn at købe Udstyr ind. S. havde samlet en 
Del Penge at købe for, men lige før vor 
Rejse kommer en Bekendt, der var blevet 
ansat i Slesvig, godt Hoved, men storsnudet 
og fræk, gift med en Bondepige. De havde 
store Indtægter, slog stort paa, havde bygget 
en dejlig stor Villa og inviterede Heide og 
Salicath meget ud til dem, mens de gik alene 
som Ungkarle, han kommer altsaa løbende, 
siger: »Kierstein42) er at se min Kasse efter, 
der er Kassemangel; jeg sprang ud af Vinduet 
gennem Haven, da han kom, efter at have 
lukket Døren af til mit Kontor. Min Fuld
mægtig sagde, jeg var ude, —■ giv mig 600 
Rdl.« Salicath tog de Penge, han havde spa
ret sammen og puttede dem i H.s Lomme. 
Han løb da hjem gennem Haven gennem Vin
duet, lagde Pengene i Kassen, sprang ud 
igen, gjorde en Ronde og kom langsomt slen
trende hjem gennem sin Contoirindgang, dér 
var Kierstein og ventede ham, de gik da 
ind og fandt Kassen i Orden, dog ytrede 
Kierstein, at han syntes Pengene var varme.

Naa, vi rejste ligegodt og kjøbte paa Kre

dit. Salicath tjente godt, han blev snart godt 
lidt og brugt til Ejendomshandler o. s. v. 
Han passede udmærket til Slesvigerne, flot, 
gentil, uendelig livlig og fornøjelig, holdt 
gode Taler, rask og hurtig i alt. Ja, han blev 
egentlig efterhaanden deres Yndling, han 
kunde trøste og more dem, alle Damerne vare 
hans Veninder, de forkjælede ham i høj Grad, 
han sang og dansede udmærket, kunde skjære 
for og hjalp dem at arangere.

Han var en udmærket Festarrangeur, lagde 
selv for med Penge og Arbejde, altid i ud
mærket Humør. Mændene spillede han Kort 
med, raadede dem, havde deres Fortrolighed 
og jævnede mange Stridigheder og Vanske
ligheder, han var jo utrolig god, hjælpsom og 
fornøjelig. Han blev snart Formand i den 
danske Klub og holdt altid Hovedtalen ved 
Fester. Han fik dem baade til at le og græde.

Amtmanden og den gamle Borgmester43) 
elskede ham som en Søn, der kom altid Bud 
efter ham om Hjælp og Mægling, selv Ty
skerne holdt af ham, skjønt han havde begge 
danske Konger paa sin Væg, Dronningerne 
med, og stadig sagde dem, at han var ivrig 
dansk, for »hvad skulde jeg være andet«. Ja, 
saa lo de og sagde: ja, •—- men de kom dog 
til ham, trods at der var en dansk Advokat, 
der gik med Tyskerne, men ham troede de 
ikke paa.

Det gik stadig fremad med Salicaths For
retning, de to sidste Aar inden han mistede 
alt, da han ikke vilde aflægge Eden, tjente S. 
24.000 Rdl. Heldigt at vi gemte en Del, trods 
at S. laante ud til højre og venstre, til Em- 
bedsmændene, Slægt o. s. v. og aldrig fik det 
igen. Det er utroligt, hvad han har laant og 
givet bort, der har saamænd været Velsig
nelse ved hans Penge.

Den 5. December holdt vi Bryllup . . . Fru 
Madvig var saa sød mod mig, hun hjalp mig, 
boede nogle Dage i Hoptrup, laante os me
get. Jeg havde en hvid Donnemarieflors Kjo
le, Slør, Myrthekrands fra (?) og Madvig,

*3) Emil Hammerich (1801—77), Borgmester og
Politimester i Haderslev. 
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og den gamle Sølvkrone, som var Brude
smykke i Hoptrup Sogn. Christen Eriksen40 * * * 44) 
kjørte os hjem om Aftenen, det var jo ikke 
nogen svær Afsked fra Fader og mine 
Brødre, vi saas jo ofte.

40) Bertha With (1838—81), ugift. Søster til A.
Heides Hustru.

47) Godske Nielsen (1826—-99), 1855—64 Redaktør
af »Dannevirke«. G. m. Ophelia Drewsen (1829
—1900).

4S) C. Th. Dahl (1823—85). 1850—63 Læge i Ha
derslev, senere (til 1877) i Aabenraa.

Vi kom hjem til et aldeles yndigt Hjem, 
Tæpper paa alle Gulve, Portierer og Mas
ser af Finesser, som jeg aldrig havde drømt 
om. Dagen derpaa og den næste Dag igen, 
en Søndag, myldrede det ind med Gratulan
ter. S. havde bestilt Tærter, Kringler, Cho- 
colade, Vin, Lejetjenere o. s. v., jeg var 
helt fortumlet og bar mig vist helt forkert 
ad. Jeg havde slet ingen Penge. Jeg havde 
faaet af Fader tre Rdl., som jeg skulde ofre 
til Degnen, det havde jeg glemt og havde ta
get dem med til Haderslev. Vi boede paa 
Møllepladsen i Hiort Lorenzens45) Gaard. 
Da den første Tærte kom, betalte jeg med 
mine tre Rdl., men da den anden kom, fo’r 
jeg fortvivlet til mit Skrivebord, men tænk! 
da jeg lukkede den midterste Skuffe op, laa 
der 50 Rdl. og i Sideskuffen 12 Rdl., det 
var min Maanedsgage. Ja, saa følte jeg mig 
svimlende rig, saa mange Penge havde jeg 
aldrig haft.

Efterhaanden fik vi megen Omgang og 
derimellem megen god.

Salicaths Regens ven (Heide), der var 
blevet Herredsfoged i Haderslev, og som 
havde omgaaedes ham daglig, ja, det gik 
saa vidt, at Folk ærgrede sig over, at S. var 
med paa Raad daglig til at ordne H.s Hjem. 
Han blev ligeledes gift med en fattig Pige, 
den nydelige, muntre, indtagende Emilie 
With; hun og jeg havde stiftet Venskab for 
flere Aar siden, hun var 1 Aar ældre end jeg 
og blev gift i Aar før jeg.

Heide kom daglig hos os, han var en ma
geløs Mand, fin og hæderlig, meget bega
vet og vittig, havde mange Interesser; hans

44) Christen Erichsen, Vognmand. Boede Gaaskær- 
gade 9.

4ä) P. Hiort Lorenzen (1791—1845). Den kendte 
Politiker. Salicaths boede i Hiort Lorenzens 
Hus til 1859, derefter til 1868 i Nørregade 40 
og fra 1869 paa Gammelting 5 (K.F.U.M.).

Svigerinde, Bertha With46), et Aar yngre end 
jeg, var i Huset hos Heides, ja i over 8 
Aar levede vi næsten daglig sammen; vore 
Børn var jævnaldrende, d. v. s. Emilie hav
de 3, naar jeg fik 1.

Jeg kan aldrig huske, der var andet end 
det hjerteligste, fornøjeligste Forhold mel
lem os. Vore Gjæster blev Heides, og deres 
Gjæster vore. . . . Heide var 15 Aar ældre 
end sin Kone. Salicath var 12 Aar ældre end 
mig.

Godske-Nielsen47), der var kommet til 
Haderslev som Redacteur af Dannevirke, 
gjorde sig til Trekløver med S. og Heide; 
han var ogsaa imod os rar, vittig og velbe
gavet og inde i meget. Jeg havde kjendt ham 
fra Dahis, hvor han kom meget, vi havde 
haft mange, mange Løier sammen, ogsaa da 
han kom til Haderslev, kom han ofte til 
Hoptrup, vi mødtes paa Baller, dansede me
get sammen; jeg tror nok, han syntes godt 
om mig, og jeg morede mig meget med ham, 
trods at han var meget malicieus; han fik 
hvad der var nødigt for ham, en rig og præg
tig Kone, Fr. Ophelia Drewsen fra Strand
møllen, hun var 10 Aar ældre end Emilie H. 
og mig, ikke ungdommelig, men smuk og 
forstandig; han var en Epicuræer, og hun 
elskede at lave Mad, holde Hus og amme 
Børn; imidlertid kom vi udmærket ud af 
det sammen, dog sloge vi os jo først rigtig 
løs, naar Bertha, Emilie og jeg vare sam
men.

Mændene var meget gode imod os, men 
de behandlede os egentlig som Barnekoner, 
de talte jo inde hos dem selv om alt alvor
ligt, spillede Kort og morede dem udmær
ket. De 3 Herrer vare egentlig de Vigtigste 
eller mest betydende i deres Kreds; der var 
saa Dr. Dahl48), en net, flink Barndomsven 
af S., var Læge, hans Kone vai' slet ikke 
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dum, men forslagen, fornøjelsessyg og ego
istisk; ja, der sluttede sig egentlig en stor 
Kreds om dem.

Sommetider mødtes vi med en anden 
Kreds, Lærerne ved Latinskolen, og Præ
sterne Koefoed-Hansen40) og Helweg50), vi 
kom en Del sammen med Poul Dorphs, S.s 
Barndomsven, en brillant Mand, ret en Ca- 
racter, varm, knusende bestemt og dygtig og 
meget smuk; som theol. Candidat gik han fri
villig med, blev Lieutn. og Ridder i Krigen. 
Nu var han Adjunkt og Inspekteur ved La
tinskolen; han havde en meget smuk, men 
desværre brystsyg Kone, Marie Schulz, hun 
døde tidligt, og han har været os en trofast 
Ven til sin sidste Stund.

40) H. P. Kofoed-Hansen (1813—93). Fra 1849
—64 Præst i Haderslev.

s°) H. F. Helweg (1816—1901). 1850—64 Præst i 
Haderslev.

61) Valdemar Bloch (1826—1907). 1851—64 Ad
junkt, senere Kollaborator i Haderslev. G. m. 
Louise Hammerich (1833—1923).

5ä) Rasmus Severin A. Friderichsen (1822—95), 
Herredsfoged i Toftlund, senere Borgmester i 
Vordingborg, g. m. Sofie Charlotte Friis (1832 
—90). Deres Søn, Overretssagfører Carl Fride
richsen (1858—1943), var gift med en Datter af 
Etatsraadinde Salicath: Julie S. (1862—1927).

53) Sikkert: Ernst Frederik Baron Düring-Rosen- 
krantz til Willestrup (1830—90). Svoger til Hof
junker Ernst Frederik Vilhelm Carl v. Dü
ring til Damager v. Haderslev (1822—95).

Vi omgikkes ogsaa en Deel Blochs51), hun 
var Datter af Borgmester Hammerich, Sali
caths ældre rigtig gode Ven. Hun var lærd, 
lidt affecteret, men ellers en prægtig Kone, 
han var Gemytligheden selv, ypperlig og sang 
en dejlig Bas.

Der var idethele en Mængde betydelige 
Mænd i Haderslev; jeg har jo talt om den 
prægtige Lembcke.

Der var ogsaa uendeligt morsomt ved 
Selskaber og især ved de smaa Sammenkom
ster. Hvor ofte om Søndageftermiddag, naar 
hele Familien gik i Skoven, mødtes vi, ja 
spadserede og aftalte at mødes om Aftenen; 
det blev da i Reglen hos os. Fru Heide havde 
de mange smaa Børn med knap i Aars Mel
lemrum; vi gav dem, hvad vi havde, dejlig 
Vin og Cigarer havde S. altid.

Ja, saadan løb de mange Aar herligt; af og 
til havde vi Besøg af og gjorde Besøg hos Fri- 
derichsens i Toftlund52), det var 2 overor- 

dentlig livlige og rare Folk. F. var Studen
terkammerat med baade Heide og S. Fru 
F. var født Friis fra Roskilde Kro, var klog 
og kvik og ikke forknyt som vi andre; hen
des Mand havde ikke Herrekammerater som 
vore Mænd, derved blev hun hans Selskab; 
hun var ogsaa ældre end Emilie og jeg.

S. kunde sætte Liv i hele Selskabet, gjorde 
Kur til Konerne i al Skikkelighed, han sang 
med i Kvartet, spillede Komedie med, og 
saa var han Fredsmægler; han kunde røre 
dem til Taarer og saa bagefter sige en god 
Vits; forfærdelig god og flot var han og vant 
til at færdes i Verden imellem alle Slags 
Folk.

Tyskerne kunde heller ikke staa for ham; 
det viste sig, da F. d. 7de sidste Gang be
søgte Haderslev med Grevinden. S. vär 
Formand for den danske Klub, der skulde 
være fint Bal. S. satte igennem, at Tyskerne 
fik Lov til at komme med, de vare jo ogsaa 
Kongens Undersaatter. Ballet gik glimrende.

S. lod male, pudse op, alle vore Møbler 
og Heides samt vort Sølvtøi var derhenne. 
En Masse Tyskere mødte. S. modtog Kon
gen og Gemalinde med den Velkomsthilsen, 
som vi alle af Hjertet istemte: Længe leve 
Hans Majestæt Kong Frederik d. 7de. Der 
brøltes jo Hurrah, og Kongen sagde hen til 
Grevinden »den fik jeg sku for mig alene«; 
han var gal paa hende i de Dage.

S. dansede med Grevinden, d. v. s. fik 
Ordres, jeg var ligeoverfor Kongen; dand- 
sede med lange Baron Dühring Rosen- 
krantz53), Kongen med Amtmandens Niece, 
Amtmandinden var syg.

Kongen var storartet, alle var begejstrede 
for ham; efter Souperen spurgte S., hvil
ken March han ønskede. »Lad os faa den 
tapre Landsoldat«. Tyskerne trampede for
nøjede med efter den. Da troede vi nok, at 
adskillige af dem havde skiftet Couleur.

Dagen efter var Kongen i Christiansfeld 
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og om Aftenen til Souper hos Borgmester 
Hammerich. S. drapperede og arrangerede for 
Borgmesterinden, vore Møbler og Sølvtøiet 
bleve kørte fra Harmonien derhen, der kom 
Fakkeltog, det havde S. ogsaa travlt med. 
Alt gik glimrende.

Emilie og jeg, der var de yngste Fruer, 
vare i hvidt Tarlatan til Ærgrelse for alle 
de andre Fruer, der i dyre Domme havde 
forskrevet Silkekjoler fra Kjøbenhavn, men 
vi morede os udmærket.

Kort efter denne herlige Fest, som kan
ske var bleven en Forsoning mellem Tyske 
og Danske, døde Frederik d. 7. til uendelig 
Sorg.

Krigen brød ud, vi saa Troppemasser 
rykke ned til Dannevirke og havde Indkvar
teringer af dem. Men endnu troede vi paa 
Dannevirke og den retfærdige Sag. Saa kom 
Rædselsbudskabet om Rømningen af Dan
nevirke. Vi havde haft Indkvartering af Of
ficerskoner og Børn, som Mændene sendte til 
Kjøbenhavn, men det var jo meget rime
ligt.

Gaderne laa fulde af Sne, og der laa Sol
daterne, trætte, udasede; man løb ned med 
Mad, Caffe, Vin, Uldtøj, ja alt, hvad man 
kunde finde. Fastelavnssøndag kom de første 
hjemrykkende Tropper, der blev sagt, de var 
Forrædere. Saadan blev det ved Mandag 
med.

Vor Kokkepige Rie blev afhentet af sin 
Svigerinde ud til hendes Broder, der var 
Dragon og laa paa Forpost en halv Mil fra 
Haderslev. Vi havde 2 smaa Børn, kun Bar
nepigen var hjemme. Der stod en Kjedel fuld' 
af Suppe over Ilden og en Hare. Vi var tem
melig udspiste af Indkvartering og af Offi
cersfamilierne. Salicath gik ned mellem Sol
daterne, skar Skinke itu til dem, gav dem 
Vin og Cigarer; jeg sendte Pigen ned med 
varm Suppe. Imidlertid kom hun tilbage 
med den. S. havde sagt, at Officererne korn 
op at spise den.

Vi dækkede Bord, fyrede i Kakkelovnen, 
tog frem hvad vi havde, Syltetøjskrukker, 
Vin, Kaffe.
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Ja, saa kom disse trætte, smudskede Mænd 
op. Hvor nød de at vaske dem i Varmen og 
komme ordentlig til Bords. Vi blødkogte en 
Mængde Æg, gav dem Suppen og Haren; 
det slog til som de 5 Brød og de 2 smaa Fisk. 
Aldrig have vi haft saa taknemmelige Gjæ- 
ster.

Der var General Honnens54), Oberst 
Brock55), Ltnt. Castenskjold56), ja 14 å 16 
Stk. Mange Aar efter, naar vi traf en af 
dem, fik vi Taksigelse. Steenstrup57) var og
saa iblandt dem, han indbød strax vor Søn, 
da han kom til Herlufsholm flere Aar efter.

5t) Johan Honnens (1797—1876), Generalmajor.
55) N. S. Brock (1803—85), Oberst.
56) Sikkert: Carl Castenschiold (1837—1919), Offi

cer. Kendt fra Skanse 2.
57) Steenstrup?
58) N. Peter Chr. Martin Sylow (1829—70), Borg

mester i Korsør. I 1864 Feltpolitimester.

Saa glade vi var for dem og for at gjøre 
dem alt Godt, saa var jeg dog glad, da de 
drog afsted; jeg var bange for, at Preusser
ne skulde indhente dem.

Da Tropperne var draget afsted, traf S. 
Borgmester Sylow58), Overspionen, han var 
dygtig, men stokdøv. S. maatte midt ud paa 
Torvet at tale med ham; ja saadan var alt 
ravgalt, hans Tømmer var bievne stj aalet, 
han var confus. S. gik ned hos en Rebslager, 
kjøbte et Par Tømmer og fik ham afsted.

Kl. 9 om Aftenen var Byen tom og øde, 
det sneede. Ja nu skal vi skrive til vor Fami
lie, sagde S., nu bliver vi spærrede af og kan 
vente Fjenden. Jeg fik alt vort Sølvtøj baa- 
ret ind i en Jernkasse under vor Seng, vi 
skrev til vor Familie, inden vi for lang Tid 
blev afskaaret fra vort Fædreland; ja, hvor 
var det forfærdeligt sørgeligt nu . . .

Ja, jeg slap ved det sørgelige Tilbagetog, 
da de danske Tropper var draget nord paa. 
Der kom nogle forunderlige Dage. Schles- 
wig-Holstenerne bleve kry. De drog dm 
Aftenen igennem Gaderne syngende »Schles
wig-Holstein meerumschlungen«.

Godske-Nielsen, som de hadede, havde 
de truet, hans Kone ventede et lille Barn. S. 



og Heide fik dem derfor til at flytte uden
for Byen hos Husfoged Heuckendorff59).

50) Carl Heinrich Heuckendorff (død 1881), Hus
foged. I 1864 Feltpolitimester.

60) Holm? Clausen?

Borgmester Hammerich, som de ogsaa 
hadede, fik 12 stærke Karle med Stokke til 
Beskyttelse, de blev kaldt Knippelgarden.

En Aften rygtedes det, at S lesvig-Holste
nerne vilde bryde ind i Dannevirkes Contoir, 
tage Papirer- o. s. v. Først samledes Schles- 
wig-Holstenerne paa Torvet og udraabte 
Slesvig-Holstens Regjering. Borgmesteren 
mødte dem med sin Garde og flere Embeds- 
mænd, og da de gik hen til Dannevirkes Con
toir, gik han med, stillede sig i Døren og 
sagde: »Ingen kommer ind her, uden over 
mig.« Ja, saa tabte de da Lysten, gik bort, 
atter syngende Schleswig-Holstein meerum
schlungen; de slog Stene ind ad Vinduer, vi 
fik ogsaa en.

Salicath var naturligvis i Borgmesterens 
Følge, han kom hjem efter Portvagten for at 
blive hos Borgmesteren, til alt var i Ro.

Da han kom hjem om Natten, havde han 
sin Fornøjelse af højt at sige Godnat Holm, 
Clausen o. s. v.60) til de gamle Slesvig-Hol- 
stenere, der havde været med til Kongeballet, 
og som nu lidt befippede listede langs Hu- 
senene i Skyggen; de var ikke sikre paa, 
hvad Enden blev.

Tilbagetoget var Søndag og Mandag, først 
Torsdag rykkede Preusserne ind; de unge 
Schlsv. Holst, havde været ude at modtage 
dem med Vin. Kl. var omtrent 5. Jeg sad 
ene ved Vinduet, da kom de staalklædte 
Kyrasserer i deres sorte Kapper, halvfulde, 
ridende ind i Byen; de lignede Erik Blod- 
øxer, det var uhyggeligt; jeg styrtede ind i 
S.s Stue; der sad Heide og Heuckendorff; 
han løb strax hjem, ahnede, at de kom til ham 
[for] at tage hans Kasse. Ligesom han kom 
hjem, kom der en Hauptmann med 2 Kyrad- 
serere ind i hans Contoir og forlangte Kas
sen udleveret. Ja, det er jeg jo nødt til, sva
rede han, men jeg vil have Kvittering.

De puttede Pengene i Poser, han raabte 

ud af Døren om Reb. Hans Kone, der troede, 
de vilde binde ham dermed og slæbe ham 
bort, styrtede ind, hun havde Krinoline un
der Kjolen; deri tog Hauptmannens Sporer 
fat. Da han var kommet løs, og faaet Penge
ne, red han bort med sit Følge.

Borgmesteren arresterede de, og efterhaan- 
den udviste og forjagede de de fleste Em- 
bedsmænd. Salicath blev tilsagt til at aflægge 
Ed paa Torvet tilligemed den danske Præst 
og Rector ved Realskolen Johansen61) o. fl.

Der var kommet preussiske Embedsmænd 
ved Latinskolen, Præsten Helweg var ud
jaget, i hans Sted [kom] en gammel forhen
værende schleswigholstensk Præst62), en tysk 
Borgmester63), som forresten havde været i 
S lesvigs Ministerium i Kjøbenhavn, han var 
Schleswig-Holst. og ikke glad ved Preusser
ne; han var forresten en skikkelig Mand. S. 
gik hen til ham Aftenen før og sagde: »Jeg 
kommer ikke i Morgen og aflægger Ed paa 
Torvet; den danske Præst og Rector Johan
sen vil gøre det, jeg kan ikke, men vil ikke 
gøre det dobbelt svært for dem, der tro at 
kunne gøre det.« Hvortil Borgmesteren sva
rede: »Jeg har stor Respekt for Dem, Ad
vokat Salicath«, og idet Salicath gik ud af 
Døren, sagde han: »Gid jeg kunde gøre lige
som Dem.«

Nu var Salicath altsaa helt Privatmand, 
men ogsaa uden Fortjeneste. De Danske 
hjalp han paa alle Maader; de unge Soldater
pligtige nægtede Eden og udvandrede, dem 
og deres efterladte Koner hjalp han med, 
hvad han kunde. Dem kunde han jo intet 
tage af. Alle de Danske led jo Tab, saa det 
blev hans Princip at gøre alting gratis. Nu 
var det jo dejligt, han havde lagt Penge op; vi 
troede jo ikke, det skulde vare længe. Der

°1) Jens-Senius Johansen (1827—1902). I Haderslev 
fra i860—70. Præst ved Hospitalskirken sam
tidig med at han først var Kollaborator ved 
Katedralskolen, senere Forstander for den dan
ske Realskole.

®) Carl Edvard Müller (1812—97). Præst v. Frue 
Kirke.

63) Peter Brodersen Hansen (1831—78). 1864—67 
Borgmester i Haderslev. 
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kom ogsaa af og til Tyskere, preussiske Offi
cerer, og bad om Raad, men han tog intet 
derfor, saa var han friere.

Da han skulde skrive Mandtalslisten under 
og opgive, hvad han levede af, skrev han »Af 
Stumperne og tilfældigt Sjov«, han havde 
meget at bestille.

I Danmark var der samlet en Deel Penge 
ind til Understøttelse for de efterladte Ko
ner. Da haabede vi jo endnu, ja ventede sik
kert, at Franskmændene vilde hjælpe os; der
for vilde det unge Mandskab ikke i preussisk 
Tjeneste og kæmpe imod deres Landsmænd. 
Alt det unge Mandskab, der ikke vilde af
lægge Eden, kom til ham. Han reiste ugent
lig op til Herredsfoged Villemoes64) i Kol
ding og arbejdede med ham for at ordne 
Folks Sager.

Skjøndt Tyskerne vidste, at S. var dansk, 
han var Formand for den danske Forening, 
kom de dog op til ham, de kunde godt lide 
ham og havde Tillid til ham.

Schlesvig-Holst. var heller ikke glade, det 
var ikke deres Mening at blive Preussere- 
Mange af dem vilde saa hellere i Personal
union med Kongen af Danmark. Deres Her
tug var jo kun en Skygge. Pretendenten, 
som de kaldte hans Søn, en stakkels Pjalt.

I S.s Stue hang Chr. d. 8de og Dronning 
og Frederik d. 7de i stort Format; en Schles
vig-Holst. kom en Dag op og talte med S. og 
udbrød: »Hvem er det?« »Det er min Konge, 
og De, min Fader, vilde ogsaa ønske, det var 
Deres Konge«. Han gik stiltiende ud af Dø
ren.

Der kom nu en lang, sørgelig Tid. Ind
kvartering havde vi rundt omkring os. 
Vore 4 Gjæsteværelser paa Loftet var altid 
optagne, af og til maatte vi ogsaa levere S.s 
2 Værelser. Mad fik de, først leverede vi til 
dem, og saa spiste vi selv Resten. S. sagde, 
det var klogt, saa var vi anset for et godt 
Kvarter og fik Stabsofficerer. Preusserne 
sagde altid straks: »Her faar vi jo Mad.« 
Østrigerne var gentilere, de spiste paa Hotel. 
“) Alfred Theodor Willemoes (1829—74), Herreds

foged og Skriver i Nr. Tyrstrup Herred.

De Menige kom med lidt Naturalforplejning, 
som vi lavede til dem, de vare i Reglen gan
ske skikkelige.

Vi saa aldrig vor Indkvartering, vor Stue
pige bragte dem alt paa deres Værelser; hun 
var en net, flink Pige. Ingen fik Lov at for
nærme hende. Vi tog strax vore 2 Piger ned 
ved Siden af vort Sovekammer.’ Vi havde 
ingen Vrøvl, men megen Uleilighed og Ud
gift; dog det var rigtigt, indsaa jeg.

Alle vore Venner næsten vare jo reiste; 
det var kun nogle fjernere Bekjendte, der 
blev tilbage. Omgang var der slet ingen af. 
Mændene var i Reglen hver Aften i Klub
ben for at aftale, hvorledes der skulde hand
les. De Danske vare som en Republik, men 
brød sig ikke om Øvrighed.

Hoveddelen af Befolkningen var jo Dan
ske. Enhver havde Ansvar. Jeg var ene om
trent hver Aften undtagen Søndag; ja, saa 
havde jeg Børnene lidt, syede, læste og 
tænkte forresten ikke paa, at det var drøjt. 
Af og til kom Frk. Tauber65), vi læste En
gelsk og Fransk sammen.

65) Louise Tauber (1830—-1908) havde 1863—88 en 
dansk Pigeskole i Haderslev.

66) H. R. Hiort Lorenzen (1832—1917), bl. a. 1868
—77 Redaktør af »Dannevirke«.

I lang Tid haabede vi jo paa, at Fransk
mændene vilde komme og hjælpe os; vi ahne- 
de ikke, hvilken Skuffelse Napoleon d. 3die 
blev. Det var drøjt om Natten at høre de 
preussiske Brotrain rykke mod Nord; man 
gyste jo for Overgang til Fyen.

Preusserne havde nogle ækle Fløjter eller 
Piber. Kun sørgelige Efterretninger fik vi. 
Endelig kom det sørgeligste af Alt: Freds
slutningen, men saa haabede vi jo endnu paa 
Paragraf 5, som vi jo gjøre endnu. Preussen 
knækkede vel nok sin Hals, ialfald Kayseren.

Vi blev stadig, Salicath kunde ikke tage 
bort, Befolkningen kom til ham om Raad, og 
stadig haabede vi jo paa Frankrigs Hjælp og 
saa paa Afstemningen efter Paragraf 5.

Vi levede stadig af Stumperne, flyttede hen 
i en mindre Lejlighed, havde kun 1 Pige. 
Lorentzens66) flyttede over til Haderslev som
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GAMMELTING OMKRING i860

Redacteur af Dannevirke. Apotheker Aggers
borgs67) var der jo ogsaa endnu; vi 3 Fami
lier skiftedes omtrent hver Søndag til at 
mødes og indbyde de Danske, der var til
bage; den danske Pastor Bruhns68) kom ogsaa 
med. Johansens syntes vi ikke om. Vi stifte
de et dansk Asyl og Haandgjerningsskole. 
Nogle af Bønderne kom vi ogsaa sammen 
med. Vor prægtige Læge, S.s Halvfætter, 
kom daglig til os, han havde en kjedelig 
Kone, ingen Børn, han elskede vore Børn, 
han legede med dem, kom gjerne i Mørknin
gen, naar vi dandsede med dem, han var en 
vidunderlig og klog Mand, vidste Alt, meget 
distrait. »Jeg er en Sæk, kom kun med al 
Deres Ærgrelse«, sagde han til mig. Om

60) Sikkert nedennævnte Engelke, der formentlig
var Datter af Salicaths Søster Baltazarine (f. 
1827), g. m. Archediakon i Tønder Johannes
Matthias: Dahl (1819—61).

70) Wilhelmine Marie de Wolff (f. 1852), Datter af 
Kbmd. og Kirkeforstander Hans Jürgen Hein
rich de Wolff.

71) Vilhelm Boye (1837—96), Arkæolog. Var flere 
Aar (fra 1869) Redaktionssekretær ved »Dan
nevirke«.

67) Niels Nørgaard Aggersborg (1825—95). Fra 
1852—72 Apoteker i Haderslev, som han forlod 
1875. G. m. Pauline Seidelin (1824—1914). I 
Erindringerne skriver Etatsraadinde Salicath om 
hende: »Hun var meget smuk og velbegavet. 
Mange Børn, en blev gift med en Giersing, Mor 
til Obersten .... En Datter, Marie blev gift m. 
Hother Ploug.« »Fru Aggersborg udgav Digte 
under Pseudonym »Den jydske Pige«, og der for- 
anstaltedes en Correspondance mellem Fru A. og 
Laurids Skau for at afslibe ham.«

68) Christian Heinrich Bruhn (1828—96). 1864—77 
Præst ved Hospitalskirken, derefter til 1887 i 
Gram.

Sommeren om Søndagen toge vi med ham og 
Kone og Børn i Skoven med Banen. Vi hav
de Thekjedel, Kopper liggende i en Grøft i 
Thorning Skov. Vi kogte Caffe og The ved 
en Kilde, havde vor Mad med. Det var me
get fornøjeligt.

Saa kom de danske Skuespillere. Vi havde 
danske Kanetoure og Baller i Dansk Klub. 
Vi fik en ung i8aarig Niece af S. i Huset69), 
hun spillede dejligt, var smuk og meget livs
glad.

Aggersborgs ældste Datter, der var 17 
Aar, spillede og sang ogsaa udmærket; saa 
var der en fix dansk Pige Mine v. Wolff70), 
og endelig en ung Oldgransker, han var 
Redaktionssekretær, meget dannet, kunde ud
mærket Fransk, han var meget smuk og ele
gant, Søn af Digteren Boye71); han og de 
unge Piger kom hver Onsdagaften i al Hem
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melighed til Niecen Engelke og mig, Sali
cath gik den Aften i Klubben. Vi læste 
Fransk. De unge Piger spillede, vi passiarede 
og drak Caffe. Vi morede os glimrende, kom 
der en Fremmed, kylte vi Bøgerne ud af Dø
ren, Boye med, og saa kom han ind ad Ind
gangen aldeles som tilfældigt; han var natur
ligvis indtaget i alle 3 smukke, fixe, unge 
Piger; jeg morede mig med, jeg var jo kun 
godt 30 Aar.

Til Hverdag kom Dr. Vahl72) ofte om 
Aftenen, syede Bolte med Børnene, læste 
franske Lectier med Engelke og mig; vi 
skulde brilliere til de store franske Cursus, 
Frk. Tauber holdt hos sig. Vi havde ogsaa 
Gymnastik med Dora Møller73 * 7), en kvik, 
klog ung Lærerinde hos Frk. Tauber.

72) Læge Martin Vahl (1827—87), praktiserede i
Haderslev 1863—74, senere Forstander for Fr. 7.S 
Stiftelse paa Jægerspris. Gift m. Henriette Ca
roline Vilhelmine Clausen (1825—1908).

7S) Nævnes blandt Lærerinderne af Henriette Skram 
i hendes Artikel om Louise Tauber (Gads d. 
Mag. 1916, S. 656).

Salicath, Dr. Vahl, Dora Møller, Fru Ag
gersborg spillede Komedie om Vinteren til 
vort Asyl i veldædigt Øjemed; der kom alle 
Danske, ogsaa fra Landet, ja der har været 

700. Saadan havde endnu dengang de Danske 
Spillerum.

Ja, saadan gik 8 Aar, lige indtil 1872. Saa 
kunde Salicath ikke blive længere, han havde 
heller ikke meget at bestille længer, og han 
maatte have Virksomhed, ogsaa have Indtæg
ter. Flere Gange havde han talt med Kongen, 
f. Ex. da han i Deputationen var ovre til 
hans Sølvbryllup. Kongen sagde da til ham: 
»Naar De ikke kan holde ud længere, kom 
saa, saa finder vi nok et Embede til Dem.«

Det gjorde os forfærdelig ondt at forlade 
Sønderjylland; de vilde ogsaa nødig af med 
Salicath, vi vare jo nu saa sammenlevede. De 
kom til ham om Raad. Plan var Formand for 
deres Forening, han kunde arrangere, forlige 
Stridigheder; han kunde finde paa Løjer, 
holde Taler, han var alle Koners Kjæledæg- 
ge; han passede saa udmærket til Sønderjy
derne, han kunde sige dem Sandheder, men 
paa en venlig og fornøjelig Maade.

Ja, saa søgte Salicath Storehedinge og fik 
det ogsaa; det var af tosset Beskjedenhed, at 
han ikke søgte Kjøge, ellers havde han faaet 
det. Ja, efter mange Afskeder og Venlighe
der droge vi saa afsted. Hvor var det svært. 
Folk stod paa Trapperne i Dørene ved Ba
nen og vinkede Farvel til os.



I 25-AARET FOR GENFORENINGEN
-Degivenhederne i Danmark i Aarene 1920 
og 1945 kan ikke helt sammenlignes. Allige
vel er jeg i den forløbne Sommer Gang paa 
Gang kommet til at tænke paa min Barndoms 
store Oplevelser i Genforeningsaaret, ikke 
fordi vi i Aar kunde fejre 25-Aaret for Gen
foreningen, men fordi jeg mærkede, at mine 
Børns Sind bevægedes af lignende Følelser 
som mit, da jeg var omtrent i deres Alder. De 
har oplevet Krigen paa en anden Maade end 
jeg i min Barndom, men mindst lige saa 
stærkt. De har set Landsmænd blive skudt paa 
Gaden og kendt Bekymringen for Mennesker, 
der stod dem nær, i tysk Fangenskab, men 
ogsaa Stoltheden over dansk Modstand; og 
med hele deres unge Umiddelbarhed kunde de 
tage imod Befrielsen og hengive sig i Glæ
den uden de Hemninger, som Usikkerhed og 
Skuffelser kan lægge over os, der er lidt 
ældre.

Saadan oplevede vi nordslesvigske Børn 
Genforeningen. Endnu større og langt mere 
gennemgribende var den Forandring, der 
blev os til Del i 1920, end den, danske Børn 
i hele Kongeriget har oplevet nu.

Med et Slag kom det ikke. Alle danske 
Sønderjyder havde forhaabningsfuldt set 
hen til Krigens Afslutning med Tysklands 
Nederlag; men fra Vaabenstilstanden i No

vember 1918 gik der over et Aar, før der be
gyndte at ske noget rigtigt. Hele 1919 ven
tedes der under Savn og usikre Forhold, og 
det Aar føltes vist forfærdelig langt af 
mange. Os Børn blev der beredt saa meget 
nyt, at vi ikke fik Tid til at kede os. En Del 
kom som Feriebørn til Danmark, og hjem
me blev der oprettet en Drengespejdertrop 
og en Pigespejdertrop med Tilknytning til de 
to Korps i Danmark. Selv kom jeg i Ha
derslev Pigespejdertrop under Ledelse af 
Bodil og Anna Lebeck, Døtre af Redaktør 
Lebeck ved »Modersmaalet«. De gjorde en 
smuk Indsats i Overgangstiden ved at føre 
os Børn ind i en helt ny Tilværelse efter 
Krigens triste Aar. Vi blev undervist i Gym
nastik og Sanglege, vi lærte almindelige 
Spejderfærdigheder og danske Sange og tra
skede ud sammen paa Ture, og det var no
get nyt for os, hvis Far gennem flere Aar 
havde været i Krig, og hvis Mor skulde 
være baade Far og Mor for os, mens vi Børn 
som oftest legede paa Gaden. Nu blev vi be
skæftiget paa en morsom Maade, og over alt 
Samvær lyste Forventningen om Genfor
eningen. Endnu festligere blev det at være 
Spejder, da først Afstemnings- og Genfor
eningstiden rigtig kom. Som Spejdere kunde 
vi bruges til mange Ting, og jeg er min By 
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meget taknemmelig for, at den tog os Børn 
i sin Tjeneste. Det, at vi havde Pligter, gav 
os en Bevidsthed om at være smaa nyttige 
Led i hele det store Maskineri, og derved 
kom vi Begivenhederne paa langt nærmere 
Hold, end vi vilde have gjort blot som Til
skuere.

I Januar 1920 begyndte der at komme 
Fart i Tingene. Fredstraktaten traadte i 
Kraft, og den internationale Kommission 
overtog Styrelsen af Nord- og Mellemsles
vig. Dens første Handling var at erstatte de 
tyske Landraader i 1. Zone med danske 
Nordslesvigere. I Haderslev Amt blev det 
Gaardejer P. J. Refshauge, og kort Tid efter, 
i Begyndelsen af Februar, anmodede Kom
missionen nuværende Amtsskolekonsulent i 
Tønder, daværende Redaktør ved »Moders- 
maalet« Nicolai Svendsen om at afløse den 
tyske Borgmester Dr. Schindelhauer i hans 
Embede. Men da var de festlige Dage alle
rede begyndt.

Den 20. Januar var vi gaaet i Skole som 
sædvanligt. Jeg gik i Städtisches Lyzeum zu 
Hadersleben, en højere Pigeskole paa kun 4 
Klasser, som endte med en Slags Prælimi
næreksamen. Den stod under Ledelse af La
tinskolens Rektor og havde til Huse skraat 
overfor i Gaaskærgade med Skolegaard paa 
en Tømmerplads, der strakte sig ned til Mar
kedspladsen, hvor »Svinget« nu ligger. Det 
var en ganske spændende Skolegaard, men 
aldrig havde den dog været saa interessant 
som den Dag. I Frikvartererne saa vi nem
lig, at der var nogle Danebrog oppe rundt 
omkring — for første Gang. Vi blev helt 
ellevilde, for det var uden for Programmet. 
Det var kommet ganske spontant, da det 
rygtedes, at Byen den Dag kunde vente sine 
allierede Besættelsestropper. Der gik Ilbud 
rundt i Byen om Morgenen; trods Vanske
ligheder med at skaffe Flag fra Danmark 
var alligevel mange forsynede med Flag og 
Stang, og den forsømte, krigsprægede By 
var ikke længe om at trække i Festdragt. Vi 
syntes, Frikvartererne var saa korte den 
Dag. Men ud af selve Skolens Tagvindue 

havde Skolebetjenten eller Husværten stuk
ket sit Danebrog, som hang og blafrede mod 
en af Ruderne i vor Klasse!

I Forskolen til Lyzeum, »Auguste-Victo- 
ria-Schule«, havde jeg gaaet i Klasse sam
men med Nicolai Svendsens Datter Esther, 
og jeg var nogle Gange kommet i hendes 
Hjem i »Modersmaalet«s gamle Bygning paa 
Klosteret. Der havde jeg læst mine første 
danske Børnebøger, Krohns Fortællinger; 
dér fandtes ingen tyske Ungpigebøger. I det 
hele taget var dette Hjem noget for sig, 
Møbler og Klædedragt af en egen rolig 
Hygge og et bevidst dansk Præg. Familiens 
Selvstændighed var imponerende: det var 
ligemeget, om Esther lærte Tysk, ingen for
langte af hende, at hun skulde dygtiggøre sig 
i Skolen. Hun var da heller ikke fulgt med 
fra »Auguste-Victoria-Schule« til Lyzeum 
som flere af det danske Borgerskabs Døtre.

Men nu stod hun pludselig i næstsidste 
Time i Døren til vort Klasseværelse og 
sagde paa Dansk: »Jeg skulde sige fra Rek
tor Möller, at de, der er Spejdere, maa være 
fri Resten af Dagen for at tage imod Fransk- 
mændene.« Jeg skal love for, vi var ikke 
længe om at komme hjem for at skifte Tøj. 
I Farten fik jeg lige Tid til at se, hvordan 
mine Forældres store, nye Flag hang ned 
over Gaden og gav den et rødligt Skær.

Paa Banegaarden ventede de danske By- 
raadsmedlemmer, franske og engelske Offi
cerer og alle Byens Spejdere trods Kulde i 
Feststemning paa Franskmændene. En ny 
Tid begyndte jo den Dag; Tyskernes Regi
mente var færdigt, de sidste tyske Soldater 
havde forladt Byen Dagen før, og nu skulde 
Befrierne rykke ind. 300 smaa lette, hurtige 
Alpej ægere i fuld Udrustning myldrede ud 
af Toget, da det endelig langsomt kørte ind 
paa Banegaarden. Den danske Kaptajn i 
den franske Flær, Bierring, bød dem velkom
men paa den internationale Kommissions 
Vegne, Landraad Refshauge paa Amtets og 
Grosserer Outzen paa Byens, og saa fulgte 
vi alle vore nye Soldater til Kasernen. Det 
blev et sandt Triumftog! Vi havde ingen 
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Forkundskaber om Alpej ægere, og de bød 
paa mange Overraskelser. En af dem var 
deres Orkester, en anden den hurtige Takt, 
de marcherede i. Men vi lærte at følge med 
paa denne første March gennem Byen. I ri
vende Fart gik det til Marseillaisens Toner, 
og Spillemændene svingede de blanke Mes
singinstrumenter højt over sig mellem Tak
terne. Mange fulgte med Toget, og Resten 
af Byens Indbyggere havde taget Opstilling 
langs Ruten, der gik ad Storegade, Bispe- 
gade, Apotekergade, Søndertorv og Nørre
gade. Enkelte Steder saas en Tricolore mel
lem de mange nye Danebrog; Direktør 
Christensen paa Slotsvandmøllen havde hele 
to, som han havde skaffet sig ved at klippe 
et slesvig-holstensk Flag, som nogle Tyskere 
havde moret sig med at pynte hans Hus med 
en Tid forinden, midt over.

Alpejægerne kunde ikke undgaa at mærke, 
at de var velkomne, og det lod ogsaa til, at 
de selv var klare over Situationen. De syn-, 
tes meget tilfredse med, at der var bundet 
en Sæk om Kejser Wilhelm Is Statue paa 
Torvet, hvilket Købmand Waldemar Schmidt 
og Klejnsmedemester Petersen havde sørget 
for samme Dags Morgen. Magistraten var 
jo tysk endnu paa det Tidspunkt, og Walde
mar Schmidt forsøgte først at forhandle om 
at faa Kejseren gjort usynlig, men da det 
ikke lykkedes, var Klejnsmeden, der ikke 
hørte til de spinkle, Mand for at sige Magi
stratssekretæren »die Wacht am Rhein an«, 
saa han blev føjelig og lovede at faa Hohen- 
zolleren dækket til. — Noget senere blev 
Statuen helt fjernet.

De franske Officerer, der var kommet et 
Par Dage i Forvejen for at træffe Aftale om 
Kvarter og Forplejning for deres Mandskab, 
havde været meget interesseret i, hvilke Fri
tidsmuligheder der var for Soldaterne, baa- 
de med Hensyn til Opholdssteder og Beskæf
tigelse, og der var blevet dannet en Komité 
i Byen med det Formaal at tage sig af Sa
gen, saa der kom hurtigt et Samarbejde i 
Gang mellem Byens Borgere og de franske 
Officerer og Soldater, hvoraf en Del kom 

som Venner i private Hjem. Der blev ogsaa 
indrettet et Soldaterhjem paa selve Kaser
nen, vistnok paa Foranledning af K.F.U.M., 
hvor nogle af Byens Damer skiftedes til at 
servere Kaffe for Alpejægerne. Der blev jeg 
en Aften inviteret med som Hjælper for Fru 
Købmand Hundevadt, og jeg mindes den 
Aften som en hyggelig Stund. Vi store Børn 
kunde en Del Fransk og klemte paa uden 
smaalig Frygt for at dumme os. En anden 
Aften underholdt Alpejægerne og Ungdoms
foreningen hinanden ved en fælles Fest, og 
den 3. Februar lavede Alpejægerne et Fak
keltog. Borgerne bidrog til Festligheden 
med Illumination og bengalske Blus. Vi var 
vant til mørke Gader næsten som under sid
ste Krig, saa hele Sceneriet virkede even
tyrligt.

Alpejægernes Indtog staar for mig som 
Optakten til hele Afstemningstiden; derfor 
har meget i Forbindelse med dem præget 
sig i min Hukommelse. I disse Dage blev 
der Liv og Røre alle Vegne. Der blev holdt 
talrige Møder i tætpakkede, store Sale i 
Haderslev som overalt i Nordslesvig, og der 
var voldsom Travlhed med Forberedelser til 
Afstemningen. Vi fik »internationalt Poli
ti« i grønne Uniformer, vore egne Bysbørn; 
vi fik »Plebiscit«-Frimærker, og de mange 
Afstemningsplakater lyste op i Butiksvin
duerne.

Ogsaa vi Spejdere havde travlt op til 10. 
Februar. Vi skulde binde Guirlander, for 
pyntes skulde Byen, selv om det var midt 
om Vinteren og regnfuldt og koldt. De sid
ste Dage kom alle de stemmeberettigede, der 
var født, men ikke bosiddende i Sønderjyl
land; den 9. Februar stod tre Skibe fra As
sens og tre fra Korsør Havnen ind, og des
uden kom der mange Mennesker ad Lande
vejen og med Tog. De fleste kom naturlig
vis fra Kongeriget, men nogle ogsaa fra 
Amerika og andre Lande. Hos os boede paa 
Gennemrejse en af min Fars Kusiner, der 
som Barn havde maattet flytte Nord for 
Grænsen med sine Forældre, senere havde 
været i Amerika og nu kom fra Norge. En
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delig var der tilrejsende fra Tyskland, hoved
sagelig Embedsmandsbørn, der var født, 
mens deres Forældre havde opholdt sig i 
Landsdelen, og derfor som Følge af Freds
traktaten ogsaa havde Stemmeret.

Det var ikke noget lille Apparat, der var 
sat i Gang for at faa de mange stemmeberet
tigede anbragt. De fleste Hjem havde en el
ler flere af dem indkvarteret, og derved 
knyttedes naturligvis straks Venskabsbaand. 
De tilrejsende kom hjem til en i det ydre 
forsømt og ramponeret By, hvor der endnu 
var Mangel paa Mad og andre Livsfornøden
heder, men jeg tror, de fleste kom med Hu
mør og i Bevidsthed om, at en hellig Pligt 
kaldte dem. Mange Mennesker strømmede 
til Havnen for at tage imod de hjemvendte 
Landsmænd. Spejderne skulde hjælpe at holde 
Orden, vise Folk til Rette og siden ledsage 
de tilrejsende ud i Byen til Hoteller eller pri
vate Hjem eller til Banegaardene, hvorfra 
mange skulde videre ud paa Landet. Det 
var en dejlig Dag; Byen var som en Myretue, 
hvor man helt glemte sig selv. Alt var parat 
til Dagen efter, den 10. Februar.

Vejret var alt andet end blidt. Stormen 
ruskede, og Sne og Regn piskede, men det 
skulde ikke afholde nogen fra at afgive sin 
Stemme. Tidligt var man paa Benene; By
ens Musikkorps i høje Hatte med Niels Gaas- 
vig i Spidsen drog gennem Gaderne og pur
rede Folk ud med alle de gamle Slagsange. 
Ved de forskellige Afstemningssteder rundt 
om i Byen blev der snart livligt. Mange af 
de tilrejsende, der jo ikke havde andet at be
stille, blev der i Timevis og tog det som en 
Folkeforlystelse. Der var god Brug for Hjæl
pere til at ledsage gamle og svagelige Men
nesker til Afstemningsstederne; det tog 
Drengespejderne sig af. En Del syge var der 
ogsaa som Følge af Efterkrigstidens Epide
mier — en ung nygift Kone fra Odense, en 
Datter af Lærer Lars Andersen i Haderslev, 
kostede det Livet at tage hjem for at stemme 
— men ingen vilde eller maatte svigte.

Om Aftenen samledes de danske tæt sam- 
menstuvede i de største Lokaler rundt om i 

Byen for at høre Resultaterne. Der blev sun
get og talt og raabt Hurra, og Stemningen 
steg, efterhaanden som Tallene blev meldt. 
Selve Haderslev By klarede sig fint; den var 
som bekendt den eneste af Nordslesvigs Køb
stæder, der havde dansk Flertal: 5209 danske 
mod 3275 tyske Stemmer. Mine Forældre 
var paa »Harmonien« den Aften sammen 
med deres Gæst, Stationsforstander Mathie
sen fra Nørrejylland; jeg skønnedes desværre 
ikke stor nok til at være med til politiske 
Møder. Vi Børn maatte styre vor Utaalmo- 
dighed og gaa i Seng. At Danmark vilde faa 
Flertal, var det ikke faldet os ind at tvivle 
om, men først flere Dage senere fik vi Af
stemningens Resultat for hele Nordslesvig: 
75.431 Stemmer for Danmark og 25.329 for 
Tyskland.

Kl. ii Dagen efter var der Takkegudstje- 
neste i Byens fire Kirker. I Frue Kirke for
rettede Stiftsprovst Ussing fra Københavns 
Domkirke Tjenesten, og for første Gang ef
ter 56 Aars Forløb lød i Haderslev det dan
ske Ritual med Bøn for Danmarks Konge
hus og Øvrighed.

Om Eftermiddagen maatte vi ud og tage 
vor genfødte By i Øjesyn efter den Tørn, den 
havde taget. Det halve Haderslev gik i Op
tog gennem det meste af Byen, ned om Hav
nen, hvor de mange Skibe endnu laa, op til 
Kasernen, hvor den franske Kaptajn Cuny 
holdt Tale til os og lod hele sit Kompagni 
Alpejægere følge Processionen tilbage til 
Søndertorv.

Nordslesvig havde sejret efter to Slægtleds 
Kamp mod Undertrykkerne. Men mange 
havde mistet deres nærmeste i Krigen, og 
disse friske Savn maatte lægge Vemod over 
de lykkelige, uforlignelige Februardage. Og
saa Sorgen over 14. Marts kastede Skygge 
ind over Haderslev og dæmpede Glæden for 
mange Mennesker.

Men dette Foraar stod ellers i Omvæltnin
gens Tegn; Fladerslev hastede som det øv
rige Nordslesvig frem mod Genforeningen. 
Gradvis overgav den internationale Kommis
sion Styret til Danmark. Højdepunktet i 
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denne Overgangstid indtraf, da vi den 5. 
Maj modtog de danske Soldater, som skulde 
afløse de franske. Den Dag strømmede vi 
igen til Havnen, store og smaa. Gamle Vete
raner fra 64 i Vogne, Alpejægerne i snor
lige Rækker, grønne C. I. S.-Betjente, for
skellige Foreninger, Børn og voksne i bro
get Blanding stod og raabte velkommen til 
vore egne Soldater, da de under Kaptajn 
Laage-Thomsens Ledelse ankom med en 
Færge fra Assens. Igen drog vi i Triumftog 
gennem Byen, forrest Alpejægerne, sidst de 
danske Soldater, og midt imellem alle vi, der 
var en lille Smule ved Musikken. Hele Byen 
var paa Benene, og der var en endeløs Jubel 
over at se de danske Tropper i Haderslev for 
første Gang siden 64.

Byen forandrede sig nu lidt efter lidt. Vi 
fik smukke røde danske Postkasser i Stedet 
for de tyske, og vore Postbude mødte i dan
ske Uniformer. Postkasserne blev ganske 
vist jævnlig oversmurt med Tjære i den 
første Tid ligesom Redaktør Svenssons ny
startede Avis »Danskeren«s rød-hvide Skilt 
i Apotekergade, men Urostifterne blev snart 
kede af den Spøg. Den 20. Maj gik vi over 
fra Mark til Krone. Det kom ifølge Bankdi
rektør Hübbe ret brat, fremskyndet ved, at 
Arbejderne under Strejketrusel havde for
langt at faa Løn i Kroner i Stedet for den 
ustabile Mark. Markinflationen voldte Tab 
for mange Mennesker, og Valutaovergangen 
maatte selvfølgelig foregaa over længere Tid. 
Men fra den 20. Maj havde vi dansk Mønt 
til at betale det daglige Brød med, og vi 
kunde købe en Del Varer, som det før havde 
været vanskeligt at faa.

Nu tog man ogsaa fat paa at male og re
parere, bygge om og fjerne Krigens Spor. 
Hvis der endnu var danske, der intet Flag 
havde, fik de et, for nu skulde alt være i Or
den til den største af alle Festdage, da Kong 
Christian X skulde ride ind i Sønderjylland 
og slette Kongeaagrænsen helt. Vi fik atter 
Lov at hjælpe til ved Byens Udsmykning. 
Aldrig havde den været saa smuk; Naturen 
gjorde sit midt i den lyse Sommer, og da den 

10. Juli, Kongedagen, oprandt, var Haders
lev parat til at modtage Danmarks Konge 
med al den Hjertelighed og Hengivenhed, 
Sønderjyderne nærede for ham. Igennem og 
over al anden Udsmykning lyste et Væld af 
Flag, smaa og store, alle Vegne. Det vrim
lede med smaa Piger i røde og hvide Kjoler 
med Flag i Haanden; selv i en stor, grøn 
Æresport tværs over Nørregade havde man 
anbragt en Flok, forsynede med Kurve fulde 
af Blomster til at drysse ned over Konge
familien. Mine Kammerater og jeg var na
turligvis i blaa Spejderdragter som sædvan
lig med flunkende nye rød-hvide Gallasløj
fer. Vi var med til at danne Kæde paa Gam
melting. Foran os stod Veteraner, over for 
dem danske Jenser, og bag Afspærringskæ
den, som var vanskelig at holde, havde Folk 
samlet sig i tætte, forventningsfulde Skarer 
ikke alene Haderslevere, men ogsaa mange 
Mennesker ude fra Landet.

Vi Børn havde hørt fortælle om Kongen 
paa den hvide Hest, og det var os egentlig 
en Skuffelse, at han skulde ride ind i Haders
lev paa en almindelig brun Hest. Men det 
glemte vi helt over Kong Christian selv, da 
han red ind paa Gammelting, høj og rank og 
glad.

Borgmester Thorvald Møller bød paa Ha
derslevs Vegne Kongen velkommen med føl
gende Tale:

»Da Deres kongelige Majestæts Bedstefader, 
høj salig Christian IX i December Maaned i 
Aaret 1864 i Kolding tog Afsked med den 
sønderjydske Sendefærd, udtalte Monarken 
blandt andet, at af alle Sorger og Bekymrin
ger i hans korte Regeringstid havde ingen 
nedbøjet Sindet, ingen ligget ham saa tungt 
paa Hjertet som Adskillelsen fra de tro, 
loyale og brave Slesvigere, der under Tider
nes tunge Tilskikkelse havde leveret de mest 
glimrende Beviser paa Troskab mod Dan
mark og Hengivenhed for det danske Konge
hus og intet inderligere Ønske nærede end 
at forblive sammen med Danmark. Monar
ken udtalte i bevægede Ord sine bedste Øn
sker for vor Fremtids Vel og sluttede med 
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at udtale Haabet om en snarlig Genforening. 
Vi ved, at Deres Majestæt altid har været 
besjælet af de samme Følelser.

Siden da er over 55 Aar svundne, to 
Slægtled sunkne i Graven. Begivenhedernes 
Magt har adskilt, hvad i Aarhundreder har 
været forenet. Brødre er revne fra Brødre, 
men trods Løfter og Trusler, trods Vold og 
Magt, der er øvet imod os i vor Udlændighed, 
staar Danskheden, Troskaben mod vort 
gamle Fædreland og Hengivenhed for Dan
marks Kongehus lyslevende blandt Haders
levs Borgerskab. Den Tid er forbi, da sles- 
vig-holstenske Myndigheder, deriblandt Ha
derslevs Borgmester, truede med Bøder og 
Fængsel de Borgere, som dristede sig til at 
drage over Grænsen for at tage Afsked med 
Landets gamle Konge.

Naar nu Deres Majestæt i Dag kommer til 
os som Ætling af det danske Kongehus, som 
Landets lovlige og retmæssige Konge, da 
tiIjubier Haderslev Borgerskab Deres Maje
stæter og hele det kongelige Hus et hjerte
ligt Velkommen. Alle Hjerter er overstrøm
mede af den Glæde, som de føler ved sam
men med det danske Folk at kunne samles 
under Deres Majestæts milde Scepter.

Denne vor overstrømmende Glæde blandes 
dog med stille Vemod ved Tanken om de 
Tusinder af Danske, der Syd for Landets 
Grænser i Dag med blødende Hjerter og 
taarefyldte Blikke stirrer mod Nord, fordi 
de ikke kan deltage i denne vor Glædesfest. 
Vi vil mindes disse vore trofaste Brødre og 
Søstre og sende dem en deltagende og tak
nemmelig Tanke, men vi vil tillige i Tak
nemmelighed mindes de historiske Paaske- 
dage i indeværende Aar, da Deres Majestæt 
i et kritisk Øjeblik stillede Deres Person i 
Breschen for Danmarks nationale Ære.

Genforeningsdagen er nu oprunden. Deres 
Majestæt kommer til os i Højsommertid. Vi 
vil opfatte dette som et Varsel om Som
mertid for vort gamle Fædreland og vort 
Folk. I Endrægtighed vil vi sammen med det 
danske Folk fylkes om Deres Majestæt, vor 
folkekære Drot, med Ønsket om, at Gud vil 

velsigne og bevare Deres Majestæter og hele 
det kongelige Hus, at Genforeningen maa 
blive til Held og Lykke for vort fælles gamle 
Fædreland, et større Danmark, og at Begi
venheden, vi fejrer i Dag, maa »ryste Sjælen 
og vække Aanden og styrke Hjertet og ruste 
FIaanden til dansk, til stor og til herlig Id, 
til Danmarks Frelse i Nødens Tid«.

Disse vore Ønsker vil vi sammenfatte i et 
Leve for Deres Majestæt, vor Konge, Dron
ningen og hele det kongelige Hus og be
kræfte dette med et nifoldigt Hurra.«

Kong Christian bruger aldrig mange Ord, 
naar han taler til sit Folk, men rammer altid 
i Centrum. Det har vi oplevet Gang paa Gang, 
sidst ved Overdragelsen af Istedløven; og 
anderledes var det ikke i 1920. Den stolte 
Ydmyghed, der kendetegner ham som Kon
gen af Guds Naade, og den Taknemmelighed, 
han aldrig er for stor til at vise, prægede 
ogsaa dengang hans Ord.

Dybt bevæget havde Kongen hørt paa 
Borgmesterens Ord og Hyldestraabene. Saa 
talte han selv:

»Hr. Borgmester! Paa Dronningens og 
egne Vegne bringer jeg en dybtfølt Tak for 
de Ord, De rettede til os. Vi takker ogsaa for 
den Modtagelse, vi har faaet i den gamle dan
ske By Haderslev. Gud alene Æren. Takket 
være Deres Trofasthed og de allierede Mag
ters Sympati skyldes det, at vi atter kan 
række hinanden Haanden paa gammel søn- 
derjydsk Grund. Gud velsigne Deres Frem
tid hernede og Gud velsigne vort gamle 
Fædreland. Lykke og Held i Fremtiden. Vi 
vil samles i et Leve for gamle Danmark.«

Derefter red Kongen videre, fulgt af 
Kronprins Frederik og Prins Knud til Hest 
og Dronningen i aaben Vogn, og nu kunde vi 
ikke holde Afspærringerne længere. Vetera
nerne svingede med deres Hatte; hvordan det 
gik dem i Mylderet, ved jeg ikke, for bagfra 
trængte Folk paa, og et Øjeblik efter var 
Gammelting et bølgende Hav af Mennesker.

Hilsende til alle Sider drog Kongen gen
nem Byen til Frue Kirke, hvor den kongelige 
Familie deltog i en Festgudstjeneste ved 
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Biskop Koch fra Ribe; derefter krævede nye 
Pligter Kongens Nærværelse paa »Harmo
nien«, hvor Kongefamilien efter en kort Fro
kost hilste paa Repræsentanter for Byraad og 
Amtsraad og paa en Kreds af indbudte, der 
paa en eller anden Maade havde haft med 
Afstemningsarbejdet at gøre. Ogsaa nogle 
af de tysksindede Byraadsmedlemmer var 
mødt; paa deres Vegne lovede Bygmester 
Jürgensen Kong Christian Loyalitet og bad 
om Beskyttelse for tysk Sprog og Kultur. 
Kongen lovede dem en retfærdig Behandling, 
naar de vilde agte dansk Lov og Ret.

Kongefamilien aflagde endnu Besøg ved 
Laurids Skaus Grav paa GI. Haderslev Kir- 
kegaard og paa Klosterkirkegaarden ved Pe
ter Hiort Lorenzens Grav og kørte derpaa til 
Havnen, hvor Kongeskibet »Danebrog« laa 
og ventede paa at bringe de høje Gæster til 
Aabenraa. Vi blaa Piger tog hver Chance for 
at se et Glimt af dem endnu, inden Genfor
eningsdagen var helt forbi for Haderslevs 
Vedkommende; vi løb baade til Kirkegaarden 
og til Havnen, hvor vi saa efter det lysende 
Kongeskib, saa længe vi kunde øjne det.

Med Kongedagen var der naaet en fore
løbig Afslutning paa en begivenhedsrig, ufor
glemmelig Tid, og nu skulde Hverdagen be
gynde. Hele Foraaret havde vor Skolegang 
været uregelmæssig; vi gik jo endnu i den 
tyske Skole, men Begivenhederne drog os, 
og hver Gang vi skulde hjælpe til med noget 
som Spejdere, havde vi fri. Foreløbig havde 
vi Sommerferie til ind i September, og den 
sidste Mærkedag i det indholdsrige Aar 1920 
blev for mig den Dag sidst i September, da 
jeg første Gang mødte som Mellemskoleelev 
i Haderslev Katedralskole.

For os, der med aabne, modtagelige Bar
nesind havde oplevet Eventyret, lyser Gen- 
foreningsaaret »som et Solskin over Tidens 
Flod«. Vi saa Resultatet af Kampen mere 
end Kampen selv og høstede, hvad vore For
ældre havde saaet. Alt syntes os lyst og godt. 
Og dog kunde der allerede dengang glimtvis 
være en uklar Fornemmelse af, at ikke alt 

var helt i Orden. Grænsestriden havde skur
ret i vore Øren midt i Jubelen og Sejrs
glæden.

Man kan staa paa Selvbestemmelsesrettens 
Grund, og man kan sige til sig selv, at det 
dengang ikke kunde blive anderledes; men 
for mig har der altid, siden jeg lærte at for- 
staa Sammenhængen, i Glæden over Genfor
eningen været en Følelse af daarlig Samvit
tighed over for de udelukkede, ikke mindst 
under sidste Krig.

Opnaaede de da intet ved Genforeningen? 
Jo, de fik — ganske vist ikke i det Omfang 
og saa hurtigt, som de burde have haft det — 
det samme, der ogsaa blev Danmarks største 
Gave til os Nordslesvigere: den danske Skole.

Jeg har hørt en Dame, der er opvokset i 
Flensborg, karakterisere sin Bys Danskhed 
som »Toddydanskhed«. I hendes Barndom 
før forrige Krig har jeg jo ikke kendt Flens
borg; »Toddydanskheden« var vel heller 
ikke noget ukendt Begreb i Haderslev, og 
helt uden Betydning har den næppe været i 
Nationalitetskampen. Meget blev aftalt ved 
en Grog paa »Harmonien« f. Eks. Men den 
omtalte Dame kan ikke have fulgt sin Barn
domsbys Avis i de senere Aar; hun kan ikke 
have læst ret mange af de Breve, de unge 
danske i tysk Krigstjeneste sendte hjem fra 
Felten under Krigen, hvori de giver Udtryk 
for deres Længsel efter Hjemstavnen og 
deres Taknemmelighed for det danske Fælles
skab, de er knyttet sammen i. Det er aldrig 
muntre Drikkegilder, de mindes i disse ve
modige og dog fortrøstningsfulde Breve; det 
er alt det, de har mødt i Spejderliv og andet 
dansk Ungdomsarbejde, i Kirken og i Sko
len. Tiest og inderligst klinger Hyldesten til 
Duborgskolen, der har givet sine Børn saa 
meget, at Bevidstheden om alt det, den er 
Samlingsmærket for, har kunnet føre de fle
ste af dem ranke igennem Krigens Helvede 
og givet dem Haab og Tro midt i den At
mosfære af Raahed og Menneskeforagt, som 
Nazismen har opdraget deres tyske Kamme
rater i.

Jeg har spurgt mig selv, om den danske 
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Skole har betydet lige saa meget for os i 
Nordslesvig, der foruden den ogsaa fik alt 
det, som fulgte med den fulde Indlemmelse i 
Danmark. Det var jo vore Forældre, som 
ikke har gaaet i dansk Barneskole, der førte 
Nordslesvig frem til Genforeningen, og de 
hævdede i vor Barndom i Tysklands mægtig
ste Dage et bevidst dansk Sindelag saa 
frygtløst som aldrig før. Ganske vist havde 
danske Højskoler og Efterskoler betydet 
overordentlig meget; selv om langtfra alle 
Nordslesvigere kunde faa et Ophold paa saa
dan en Skole efter endt Skoletid hjemme, 
rakte disse Skolers Betydning langt ud i Be
folkningen gennem dem, der vendte hjem fra 
dem. Men ogsaa disse Ophold blev der 
spændt Ben for fra tysk Side. Og hvilken 
Garanti har vi for, at den mindre nationalt 
bevidste Del af Nordslesvigs Befolkning 
havde holdt Stand under endnu et Slægtleds 
ensidige Paavirkning gennem den tyske 
Skole? Selv en Del af os, der kom fra Hjem, 
hvor Danskheden var selvfølgelig og afgjort, 
men ikke saa sikkert kulturelt underbygget, 
kunde maaske være blevet slugt af den paa 
den Tid i mange Henseender udmærkede 
tyske Skole og en eventuel paafølgende Ud
dannelse i Tyskland.

Mine Forældre havde i deres Ungdom 
ikke været paa nogen dansk Skole. De havde 
ikke haft Tid til eller Forudsætninger for at 
give os Børn nogen Undervisning hjemme. 
At skrive et flydende og temmelig fejlfrit 
Dansk havde de lært sig selv gennem de 
danske Aviser; derimod kan min Mor som 
andre af hendes Generation være uvidende 
om Ting i Danmarkshistorien, som det er 
en Selvfølge for mine Børn at vide Besked 
om. Men danske Sange lærte vi; de blev sun
get i mit Hjem, naar der var Gæster, og til 
store Bryllupper paa Landet, hvor vi har 
megen Slægt; og senere, da vi blev Spejdere, 
tilegnede vi os dem endnu bedre. Ingemanns, 
Grundtvigs og Brorsons Julesalmer sang vi 
hjemme og i Søndagsskolen. Tidligt fik vi 
indprentet, at vi var danske; det laa ligesom 
i Luften som et Modsætningsforhold til alt 

tysk, og hos mine Forældres Slægt og Om
gangskreds mødte vi ikke andet. Vi var næ
sten født med den Bevidsthed og tænkte ikke 
paa at spørge hvorfor. Men engang maatte 
det Spørgsmaal vel dukke op, og i den ty
ske Skole havde vi i hvert Fald ikke faaet 
Svar paa det. Det gjorde vi derimod i den 
danske.

Ganske jævnt og stilfærdigt begyndte Ha
derslev Katedralskole sin Gerning. Jeg tror 
ikke, Overgangen fra tysk til dansk Skole
sprog voldte ret mange Vanskelighed; det 
var jo som at vende hjem. Men Danmarks 
Historie og Geografi var nye Begreber for 
de fleste af os, vi havde intet lært derom; og 
i Læsebøgerne mødte de danske Digtere os 
med Lune og Fortrolighed og med overvæl
dende Styrke. Jeg glemmer vist aldrig det 
Indtryk, det gjorde paa mig, da Adjunkt 
Bredkjær, min første Dansklærer, læste 
Blichers »Præsten i Vejlbye« højt. Rektors 
Dimissionstaler bragte altid noget nyt, og 
Morgensangen under Lektor Ottosens Le
delse mindes jeg med Taknemmelighed, selv 
om jeg somme Tider snød mig fra den. Na
turligvis blev Skolelivet i nogen Grad Træ
demølle efterhaanden, men aldrig helt uden 
oplivende Momenter, og den Aand, der præ
gede Samværet med Kammerater og Lærere 
til daglig og til Fest, gjorde sit til, at de fem 
Aar, jeg gik i Haderslev Katedralskole, blev 
Indgangen til en Verden, jeg følte mig hjem
me i, og gav en Forklaring paa, hvad det er 
at være dansk.

Og dog blev vi, der var 13—14 Aar ved 
Genforeningen, snydt for den egentlige dan
ske Børnelærdom. Den har jeg senere faaet 
sammen med mine Børn. Jeg har nydt at dele 
H. C. Andersens Æventyr og Kaalunds Fab
ler med dem — og selv »Bro, bro Brille« 
kendte jeg ikke fra min Barndom. Kun den, 
der har prøvet at undvære sit Folks Bør
nelærdom, kan maaske helt forstaa, hvad den 
er værd. Men de fleste er heldigvis klare 
over, hvor nødvendig den danske Skole er 
baade i Nord- og Sydslesvig, og hvor stort 
et Ansvar den har. —
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Nordslesvigs Genforening med Danmark 
blev ikke fuldbyrdet i 1920. Det tager Aar 
at føje sammen, hvad fremmed Vold har 
holdt adskilt i to Menneskealdre.

I de første Aar efter Genforeningen blev 
vi lidt forkælede, fordi vi var Sønderjyder, 
og vi var ikke kloge nok til ikke at nyde 
det, selv om det nok havde været sundere at 
gaa op i Helheden straks som Numre blandt 
de andre. I Skolen var Tonen meget for
nuftig; der skelnede vi ikke ret længe mellem 
indfødte og »Rigsdanskere«, men i adskillige 
Forhold holdt den Skelnen, som vel var 
uundgaaelig de første Aar, sig temmelig 
længe. Paa den anden Side kan man endnu 
i »det gamle Land« af og til møde Irritation 
over, at Sønderjyder er noget for sig og har 
visse Særrettigheder. Men det Baal behøver 
vi ikke at bære Ved til. Naturligvis skal vi 
ikke glemme vort sønderjydske Folkemaal 
eller miste Forbindelsen med den Aand, der 
har baaret det nationale Liv i Nordslesvig; 
men vi skal vogte os for at dyrke vor slesvig

ske Egenart paa Bekostning af det fælles 
danske. Vi bør ikke hjælpe Tyskerne med at 
sætte Skel ved Kongeaaen.

Maaske er den egentlige Genforening al
drig blevet virkeliggjort saa grundigt som 
under den sidste Krig, da Folk fra hele Lan
det har staaet sammen i den fælles Kamp 
mod Danmarks Fjende. Ved Kongens Bort
rejse fra Haderslev den 10. Juli 1920 sagde 
Direktør Christensen fra Slotsvandmøllen i 
en Afskedstale: »Deres Majestæt kan være 
forvisset om, at vi Sønderjyder vil dele ondt 
og godt med vort Fædreland og vide at følge 
alle dets Love«. Jeg tror, at der for de aller
fleste danske Sønderjyder, ogsaa de unge, 
der ikke var født, da det blev sagt, har væ
ret dyb Alvor i dette Løfte, som Grev Schack 
paa Landsdelens Vegne gentog Dagen efter 
paa Dybbøl: »Vi vil være dig gode og tro
faste Sønner og Døtre, Danmark, det lover 
vi dig i Dag; det giver vi dig Haandslag 
paa, Kong Christian!«

MAREN SKADHAUGE.



TRÆK AF MODSTANDSARBEJDET 
I FIADERSLEV AMT

SKOLEN OG MODSTANDSBEVÆGELSEN

Skolen har af en unavngiven fader faaet en 
sum penge som en anerkendelse af »elevers 
og læreres aand og holdning under krigen«. 
Det er ufortjent. Ingen skal have præmie for 
at have gjort sin pligt. Vi har kun været et 
led i hele det danske, saa vel som alt ærligt, 
skolevæsens ældgamle kamp mod barbari og 
raffineret udnyttelse af uvidenheden. Og an
dre skoler har slaaet haardere til cg døjet 
mere.

Maaske var vi dog tidligere paa færde. Da 
talsmænd for Sydsle-svigs og Holstens talløse 
nazister begyndte at slaa paa stortrommen, 
og da Det unge Grænseværn afsatte retnings
linjer for det nødvendige ungdoms- og oplys
ningsarbejde og bl. a. fastslog, at det ikke 
var Kongeaa-grænsen, men hele Norden, de 
strakte kloerne ud efter, fandt mange lærere 
og elever sammen i studiekreds- og arkiv
arbejde, vandresag og agitation, ligesom an
dre lærere var med til at aktivere Grænsefor
eningen.

Derfor kom 9. april ikke helt bag paa os; 

vi fortsatte støt dagens arbejde i og uden for 
skolen. Det kunde kun styrke forsvaret for 
vort eget, bl. a. ved at fremhæve, hvad der 
var vort eget. Og vi kunde gøre det temme
lig uforstyrret i ly af tyskernes høfligheds
politik og uden at faa vore samvittigheder 
stillet paa nogen haard prøve. Alt det ned
værdigende, spisen med tyskerne, konferen
cer med dem og andre taalmodigheds- og ka
rakterprøver ordnedes af ministeren. Sam
tidig kunde Jørgen Jørgensen forme en for- 
maalsparagraf for den danske skole, som 
ikke lod os i tvivl om, at han var paa vor 
side, ja, han kunde i en paatvungen skrivelse 
om elevers optræden overfor børn af Fri
korps-folk værdigt fremhæve, at det var i 
strid med nordisk retsopfattelse at lade det 
gaa ud over uskyldige. Samtidig praktiserede 
fjenden gidselsystemet i Norge, bl. a. mod 
vore kolleger. Vi vidste, og vi haabede, at vi 
før eller senere maatte faa norske tilstande. 
Derfor opbyggede vi en »skyggefagforening«, 
som gennem kurerer holdt os underrettet om 
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tysk fremfærd mod andre skoler og i givet 
fald kunde (sikre fælles optræden fra alle 
lærere landet over.

Der blev ikke meget brug for det. Selv da 
29. august kom, beholdt vi vor gamle frihed 
til at undervise, som vi vilde. Og vi vidste, 
at vi paa det punkt havde hjemmenes tillid 
og støtte. Og selv om vi maatte regne med at 
have en angiver i hver klasse, styrkedes gen
nem arbejdet med fagene tilliden mellem 
elever og lærere og tilliden til, at den danske 
sag var den gode sag, og til, at de kundska
ber og den tro, der var at hente paa skolen, 
var vaaben i kampen for sandhed og ret. 
Meget, som for tidligere skolegeneiationer 
havde staaet som fjerne tanker eller uved
kommende detaljer, fik pludselig en skæren
de aktualitet. Tydeligst saa vi vel fjendens 
djævelskab i rette perspektiv, eller modsat, 
de folkelige og menneskelige 'idealers umiste
lighed i et fag som historie, men ogsaa fag 
som engelsk og fransk fortalte om svælget 
mellem tyskere og andre mennesker. Det 
samme gjorde sportens regler om fair play 
og kristendommens enkleste grundsætninger. 
Sammenligningerne kom af sig selv og vir
kede vel stærkest, naar man ikke direkte 
paapegede det aktuelle. Paa samme maade 
bragte eleverne ikke os i unødigt pinlige 
situationer, og begge parter forstod den halv
kvædede vise. (En historielærer blev dog for 
privat i sine udtalelser. Det kostede ham et 
kortere ophold hos Gestapo i Kolding.) Vi, 
elever og lærere, var da ogsaa stiltiende 
enige om, at det faglige arbejde skulde fort
sættes. Hver gang tyskerne tog lokaler fra 
os, sled skemalæggeren med omgaaende at 
faa det mest mulige ud af resterne. Og da 
vi maatte begynde skoledagen kl. 7, holdt 
selv de fjernest boende landboere ud. Det, 
skolen bød paa, var jo værdier, tyskerne ikke 
kunde tage fra de unge, og bortset fra gene
ralstrejkedagene og kapitulationsugen var det 
stolt, hvor elever af alle aldre kunde arbejde.

Det underjordiske arbejde begyndte for 
lærernes vedkommende i kaffekælderen. Vort 
første vaaben var, som for de fleste andre, 

historierne, der paa deres lune maade satte 
den tyske drabelighed paa plads. Senere kom 
de første duplikerede bøger og blade, og det 
var kun faa, som ikke kunde bringe noget 
til torvs og sætte det i omløb. Jeg forsøgte 
mig endda som udgiver af en samling 
Grundtvigcitater om tyskerne og eftergivel
sespolitik, men oplaget var for lille til, at det 
kunde blive nogen verdenssukces. — Som det 
gik til i kælderen, foregik det ogsaa paa 
legepladsen. Officielt saa eller hørte vi intet 
af den slags, undtagen naar man maatte be
slaglægge et blad, man endnu ikke havde 
læst. Samarbejde mellem lærere og elever 
var der ikke, selv om man vel tænkte sit om 
hinanden, og selv om man ofte — uden for 
skolen — rent teoretisk drøftede modstands
viljen. Og selvfølgelig advarede man hinan
den, naar sladderen eller Gestapo var ude. 
Saa vi følte os alligevel som en slags krigs
kammerater.

Efterhaanden var der dannet grupper, 
som tog sig af de underjordiske blade; der 
var ogsaa et par redaktører i vore rækker, 
og skolens lager af duplikatorpapir var en 
overgang temmelig stort. Men i det lange 
løb var det jo ikke nok, om saa hele befolk
ningen havde de rette meninger. Krige vin
des ikke ved defensiv holdning. Det bliver 
for dyrt. Flere og flere besindige folk var 
klare over, at alt skulde gøres klart til an
greb; hvad under da, at ungdommen tidligt 
meldte sig til den aktive modstand. Ikke saa 
faa grupper talte katedralskoleelever som 
medlemmer. Den første maj 1944 var en del 
af dem i aktion, desværre vist paa grund af 
en for tidligt udstedt ordre, men der opnaae- 
des betydelig skade paa det tyske hoved
kabel, bl. a. et forstærkeranlæg i Christians
feld. Og det var ikke nogen af vore drenge, 
der var skyld i, at tyskerne kom paa sporet. 
Paa D-dagen slog Gestapo ned paa grupper 
fra Vojens og Christiansfeld. Kun een gym
nasiast blev fanget og senere ført til en lejr 
i Tyskland. Han reddede sin broder ved at 
bluffe tyskerne. En anden slap saaledes: Ge
stapo mødte to gymnasiaster paa seminariets
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gang; »Er De P. F.?« spurgte de. »Nej«, 
svarede den ene, — for det var den anden, 
og han var lidt efter paa vej ud af byen. I 
den maaned gik 6 af vore elever under jor
den; et par af dem saa vi igen som brigade
soldater, mens en af dem fortsatte sabotør- 
haandværket i København, ofte med kugler
ne fløjtende om ørerne.

Hen paa efteraaret kom det store sammen
brud for bladvirksomheden i Haderslev. En 
morgen efter lovsang forsvandt 4 fra III g. 
2 blev senere fanget i København. De kom 
til Frøslev, da tyskerne ikke vidste, at de 
ogsaa havde gjort et stort arbejde inden for 
de væbnede styrker. Disse fortsatte temmelig 
uforstyrret; een mand fra III g virkede som 
jernbanesabotør, til hans gruppe blev revet 
op og lederen henrettet. Hertil kommer de 
mange, som paa anden maade har hjulpet, 
maaske med meget større risiko, ved at huse 
vaaben eller forsvundne kammerater. Paa 
kapitulationsdagen saas een lærer og syv 
elever med vaaben og armbind, og to lærere 
viste sig at være medlemmer af Frihedsraa- 
dets lokalkomité; de havde haft den for
nøjelse at være med til at forberede dagens 
ikke-militære begivenheder.

Forinden var lærerkollegiet ikke gaaet helt 
ram forbi, selv om vi slap billigt. Een mand 
maatte gaa under jorden efter at have huset 
en undvegen, men senere paagreben sabotør. 
Den ene af bladmændene havde husunder
søgelse og blev skygget en overgang. Den 
anden, som yderligere var anløbssted for 
Frit Danmarks rejsesekretærer og passede 
lokalkomiteens løbende forretninger, maatte i 
efteraaret 1944 tage sig et kortere rekre
ationsophold, men undgik ved et rent under

DE AKTIVE

Efter at Tyskerne i August 1943 havde vist 
deres sande Ansigt, begyndte det saa smaat 
at gaa op for den danske Befolkning, at 
Samarbejdspolitiken havde lidt et totalt Ne- 

enhver mistanke, og det blev virkelig kun et 
rekreationsophold.

Mest spændende formede det sig for den 
kollega, som i mange maaneder husede en 
ledende sabotør og til sidst havde hoved
kvarter for den lokale militærledelse. I dage
ne før kapitulationen indløb alle meldinger 
dertil, og man kan tænke sig en nat som 
denne: ordonnanser paa cykel og motorcykel 
kommer og gaar, biler arriverer med til
kaldte embedsmænd, med maskinpistoler og 
ammunition, i dagligstuens ene hjørne gives 
instruktion til en gruppe i brugen af den 
amerikanske militærpistol, mens man i det 
andet hjørne modtager meldinger fra aflyt
ningen af de tyske ledninger, og gennem tele
fonen indløber fra luftværnets kommando
central meldinger om de første spredte til
fælde af tysk overgivelse. Men stadig ikke 
den afgørende ordre, og da man mange steder 
paa grundlag af rygter er begyndt at fejre 
befrielsen, udarbejdes kl. 5 morgen en op
fordring til byens borgere om intet overilet 
at foretage sig. Inden kl. 7 laa den som en 
gul løbeseddel overalt i gaderne, og jeg fandt 
den saamænd ogsaa paa skolens opslagstavle.

Selv i de dage udviste de unge en forbav
sende selvbeherskelse, en værdig og korrekt 
holdning uden nytteløse demonstrationer. 
Paa den anden side tvivler jeg ikke om, at 
næsten enhver af dem i givet fald vilde have 
gjort sit i den aktive kamp. Vi lærere har 
faaet yderligere tillid til ungdommen, og vi 
tror, at den opvoksende generation aldrig vil 
gaa paa akkord med uretten. Og har nogen 
af os gjort noget for at vise, at ondskab og 
uret ikke overvindes ved stadig at vige, har 
skolen ikke gjort sin pligt forgæves.

J. E. SCHAU.

GRUPPER

derlag, og at det nu stod til den danske Be
folkning selv at vise, hvor man følte, man 
hørte hjemme. De illegale Blade var paa da
værende Tidspunkt allerede fremme, men
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deres Ord vandt nu først Grobund blandt 
Befolkningen. Med dette fulgte der et Øn
ske om at gøre en aktiv Indsats for at vise 
de allierede Nationer, hvor den danske Be
folkning trods alt stod.

Det var paa dette Tidspunkt, at vi stod 
som Medlemmer af en af de saakaldte 6- 
Mands Grupper, som Led i en for os noget 
uklar Organisation. Vi var blevet uddannet i 
Brug af Vaaben og instrueret i Sprængnings
teknik med det Formaal at staa til Raadighed 
for Organisationen, saa snart Opgaverne 
meldte sig. I Maj Maaned 1944 kom saa den 
store Razzia i Byen, som totalt sprængte Or
ganisationen og lod vor Gruppe ene tilbage 
paa Valpladsen uden Forbindelse, men be
læsset med Vaaben og Sprængstof.

Vi prøver nu ved fælles Hjælp at udrede 
Traadene:

»Hvordan fik vi da Forbindelse igen?«
»Der gik lang Tid, inden der meldte sig 

Muligheder for atter at føle fast Bund under 
Fødderne, men endelig lykkedes det da igen, 
takket være Amtslæge Lauritzen, at faa 
knyttet ny Forbindelse. Det blev til Kusk 
Hans Andersen, som netop var blevet udpeget 
til Amtsleder for herværende Amt.«

»Hvordan formede dit første Møde med 
Hans Andersen sig?«

»Det blev et Møde lidt ud over det al
mindelige. Jeg fik af Amtslægen følgende 
Ordre: Mød paa Over Jerstal Banegaard 
Onsdag Aften Kl. 8 med en Tændstik i Mun
den. Der vil da komme en Mand hen til dig 
og bede om Ild til sin Cigar. Denne Mand 
følger du efter. — Det var Ordren, og saa- 
ledes kom Mødet til at forme sig.«

»Hvad blev saa din Opgave i Haderslev?«
»Det, det nu først og fremmest kom an 

paa, var selvfølgelig at oprette nye Grup
per i Stedet for de mistede, uddanne dem og 
i det hele taget gøre dem klar til at tage en 
Tørn, saa snart Tiden var inde.«

»Hvor mange Grupper blev der dannet, og 
hvilke Opgaver fik de?«

»Som du selv ved, delte vi vor gamle Grup

pe op, saaledes at omtrent hvert Medlem 
dannede en ny Gruppe, som han saa tog Le
delsen af, dertil kom yderligere et Par Grup
per, saaledes at vi snart i Byen stod med 11 
mere eller mindre veluddannede Grupper. For
holdene var jo primitive, og hvad Materiale 
angik, da havde vi, hvad een Gruppe nor
malt behøvede. Dette maatte selvfølgelig hol
des tilbage som Instruktionsmateriale, eller i 
hvert Fald kun bruges til de Opgaver, der 
blev stillet. Ud over disse 11 Grupper var 
der oprettet Grupper rundt i Amtet. Saa
ledes laa der i Christiansfeld 1 Gruppe, i 
Øsby i Gruppe, i Gram 2 Grupper, i Ham
melev i Gruppe og i Vedsted-Over Jerstal 2 
Grupper.«

»Hvad blev der saa lavet i den Tid?
»Det blev i første Række Jernbanen, der 

maatte holde for. Vi havde netop paa det 
Tidspunkt de store Transporter fra Finland 
gennem Jylland. Det var Materiel og Trop
per, som var kommanderet til Holland-Bel
gien for at blive sat ind dernede. Disse 
Transporter fik vi sammen med alle de an
dre jydske Grupper til Opgave at forsinke 
det mest mulige. Foruden dette fremkom der 
nogle andre Smaaopgaver, som ogsaa maatte 
ordnes, deriblandt et Par Smedeværksteder i 
Omegnen, et enkelt Tømrerværksted plus 
Forberedelserne til en eventuel Telefon- og 
Telegrafkabelsprængning.«

Var der større Tilgang af Materiale i den 
Tid?«

»Ja, her rører du ved et prekært Emne. Sa
gen var nemlig den, at vi i lang Tid maatte 
nøjes med den lille Portion, som vi havde 
haft liggende fra vor første Gruppe. Dette 
Materiale maatte gaa fra Gruppe til Gruppe, 
efterhaanden som Opgaverne blev fordelt, 
hvilket selvfølgelig foregik enten paa Gaa- 
ben eller pr. Cykle. Værst var det ved Jern
banesprængningerne, hvor Gerningsstedet jo 
hver Gang maatte ændres af Hensyn til de 
tyske Vagtposter. Hen paa Slutningen af 
Perioden ankom langt om længe en Sending. 
Den foregik pr. Jernbane og indeholdt ca. 1 
Ton Sprængstof, henved 50 Vaaben af for
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skellig Art og dertil hørende Ammunition.« 
»Hvorledes kom den næste Razzia, som

sprængte denne Organisation?«
»Jeg havde netop været i København for 

at konferere med forskellige Personer om 
yderligere Sending af Materiale. Det var om
kring Kongens Fødselsdag 1944. Ved min 
Hjemkomst blev jeg modtaget paa Banegaar- 
den af min lille Søster med Meddelelsen om, 
at Tyskerne Aftenen i Forvejen havde fore
taget Razzia i Vedsted Forsamlingshus, An
dersen var blevet skudt og en Del af Grup
pemedlemmerne derude arresteret. Dette 
vendte op og ned paa alt, og mange Dage gik 
der da heller ikke, før jeg indsaa, at nu var 
det min Tur, enten til at forsvinde eller blive 
taget, hvorfor jeg valgte det første. Og nu 
er det min Tur til at spørge. Hvad foretog 
I jer, efter at jeg var taget af Sted?«

»Nogle faa Aftener efter at du var taget 
af Sted, samledes alle Gruppeførerne hos 
Gunnar Egeskjold, hvor det besluttedes, at 
Anker Gram skulde forsøge at faa Kontakt 
med dig, saaledes at vi ad den Vej kunde faa 
Forbindelsen opefter genoprettet. Inden dette 
lykkedes, kom der imidlertid en Rejsesekre
tær fra Sydjydske Distriktskommando, hvor
ved Sagen jo var ordnet. Nu fik Ludvig Zie- 
rau og jeg Ordre til at samle Grupperne og 
faa Tal paa Materialet. Der viste sig det glæ
delige, at alle Grupperne med Undtagelse af 
Hammelev og Over Jerstal-Vedsted Grupper
ne var intakte, dog var det gaaet slemt ud 
over Materialet.«

Og nu de Opgaver, der stilledes jer, hvor
ledes formede de sig?«

»Først og fremmest gjaldt det om at ud
vide Organisationen og uddanne Grupperne, 
saaledes at vi havde et stærkt og velinstrueret 
Mandskab, som kunde paatage sig Opgaver
ne, efterhaanden som de meldte sig.«

»Og hvilke Opgver fik I da?«
»Arbejdet blev ene og alene lagt an paa 

Jernbanesabotagen, Vaaben- og Materiel
transport, samt Efterretningstjeneste. Dog 
blev der lige i Begyndelsen sprængt en enkelt 
Gravko og senere foretaget en større anlagt 

Aktion mod Lastbiler og Hestekøretøjer, der 
kørte for Tyskerne.«

»Hvornaar skete Adskillelsen mellem Mili
tær- og Sabotagegrupper?«

»Først i November kom Politibetjent Sig- 
vald Petersen, Kolding (kaldet Svend Ander
sen), og Kaptajn J. K. Ovesen til Byen. Disse 
skulde overtage Stillingerne som henholdsvis 
Civil- og Militærleder. Dette medførte, at 
Sabotagen nu blev udført af enkelte udvalgte 
Grupper, hvis første Leder blev Ludvig Zie- 
rau, senere blev det efter Tur Holger Ruge, 
Theodor Madsen og Kriminalbetjent Ravn. 
De øvrige Grupper inddeltes i Delinger, som 
igen samledes i Kompagnier, hvor de fik ren 
militær Uddannelse, saasom Kortlæsning, 
Skydning og lettere Felttjeneste, hvilket ka- 
moufleredes som Søndags Skov- og Spadse
reture.«

»Hvor stort et Antal Grupper naaede I ef
terhaanden op paa?«

»Ved Juletid 1944 var der ca. 15 Grupper 
i Haderslev og 22 ude i Amtet, der grup
perede sig omkring de førstdannede Grupper 
i Gram, Christiansfeld og Øsby. Ved Kapi
tulationen fandtes der i Haderslevdistriktet, 
der nu var blevet halveret ved, at Grupperne 
Vest for Hovedbanen var blevet selvstændige 
med Ledelser i Rødding og Toftlund, knap 
Hundrede Grupper fordelt paa 5 Kompag
nier og samlet under Ledelse af Bataillons
chef, S tabsof ficiant Jens Thomsen. Vi var nu 
kommet saa vidt, at vi havde Grupper dan
net i hvert eneste lille Sogn i hele Politikred
sen. Blandt Grupperne fandtes en speciel 
Gymnasiegruppe, foruden at der i de andre 
Grupper fandtes Elever og en enkelt Lærer 
fra Katedralskolen.«

»I maa jo have faaet en frygtelig Masse 
Sendinger af Materiel for at tilfredsstille et 
saa stort Mandskab.«

»Det var nu slet ikke saa galt. I hvert Til
fælde var Mandskabet langtfra tilfreds. Vi 
fik ved Juletid en Sending paa ca. 60 Stk. 
Vaaben, senere paa Vinteren fik vi 2 Sen
dinger paa ca. 100 Stk. Vaaben i hver plus 
en større Mængde mills-Haandgranater og 2 
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Antitankvaaben. Sprængstof og Tilbehør var 
kommet i mindre Sendinger, efterhaanden 
som vi skulde bruge det. En Maanedstid før 
Kapitulationen fik vi Fragtbrev paa en Jern
banevogn med 12 Tons »Gødningskalk«. Det 
viste sig at være Sprængstof, Haandgrana- 
ter, Ammunition og en større Mængde 
Haandvaaben. Som du ser, havde vi ikke nok 
til alle, men ca. ’A af Grupperne var den 
5. Maj udrustede med Vaaben og Haandgra- 
nater.«

»Fik I nu Lov til at arbejde i Ro i al den 
Tid?«

»Nej, langt fra. Gestapo gjorde flere 
slemme Indhug i Rækkerne, men naaede dog 
ikke igen at sprænge Organisationen, selv
om mange maatte gaa under Jorden og andre 
modtage Invitationen til et Besøg paa Stald- 
gaarden i Kolding.«

KNUD LAURITZEN,
ERIK IENSEN.



SABOTAGE
En Dag i Forsommeren traf vi Søkadet Her
luf Haar (Student fra 1941 og forøvrigt den 
eneste Haderslevstudent siden Genforenin
gen, der har gennemført Søofficersuddan
nelsen). Vi var i Forvejen klar over, at Haar 
havde haft meget aktiv Del i Kampen mod 
Tyskerne og bad derfor om at faa nogle af 
hans Oplevelser som Bidrag til Aarsskriftet 
nu i Befrielsesaaret. Nogen Tid efter kom 
saa nedenstaaende Skildring af Begivenhe
der paa Lolland-Falster, som Kadet Haar har 
oplevet paa første Haand. Sammen dermed 
fulgte et lille Brev af følgende Indhold:

»Hermed ... et lille Udpluk af de lovede 
»Oplevelser«. Det er jo meget begrænset, 
hvad jeg kan skrive om, da det meste af 
mit Arbejde er »secret«. Den eneste »Histo
rie«, som kendes af andre end jeg, er Ged- 
ser-Affæren. Derfor faar De den. Der er jo 
heller ikke noget spændende — for Publi
kum — i at læse om Kort, Tegninger, nye 
hemmelige Vaaben, og hvad man nu ellers 
har faaet Døgnet til at gaa med . . . Und
skyld, at jeg ikke har haft Tid til at skrive 
Manuskriptet rent. Jeg har nemlig Arbejds
dag fra 8 Morgen til 11 Aften«.

*
Det var en kold, bælgmørk Nat i Marts. 

Vinden kom strygende ude fra Havet, kold 

og fugtig og ramte Huset med en uhygge
lig Tuden. — I et Glimt kom Maanen frem 
mellem Skyerne, lyste et Øjeblik gennem 
Vinduet paa 10 blege, forventningsfulde An
sigter. Dette Lysglimt viste mig for første 
Gang disse unge Mennesker — jeg kendte 
i Øjeblikket kun tre af dem — som denne 
Nat under mit Ansvar maaske gik i Døden 
for deres Land. Scenen foregik i et lille 
Sommerhus ved Havet 2 km Nord for Ged
ser Havn. Der var kommet en direkte Or
dre fra England om for enhver Pris at hin
dre tyske Overførsler over Gedser. Ordren 
blev givet videre til mig — værs’go og spis. 
Jeg havde i Forvejen, da jeg ventede Or
dren, været i Gedser og »luret« Forholdene 
vedrørende de tyske Vagtposters Placering 
etc., og var kommet i Forbindelse med tre 
lokalkendte unge Mænd, som alle var an
satte ved Færgeoverfarten. Med disse tre 
planlagdes hele Aktionen. Denne blev nu, 
hin Aften i Sommerhuset, repeteret overfor 
de ti, som skulde være med, og som jeg ikke 
kendte. Planen var som følger: 3 Mand 
skulde besætte Luftværnskontoret, blæse 
Luftalarm og holde Personalet, som jo ind
fandt sig under Luftalarm, op i Time. 
Naar Alarmen lød, skulde jeg med 3 andre 
gaa ombord i Færgen, 2 Mand skulde tage 
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sig af det tomme Færgeleje og nogle store 
Sporskifter . . . Da Klokken slog tre, gik vi 
i Gang. Mine Folk og jeg ventede i Spæn
ding i en lille Plantage 200 m fra Færge
lejet. Vilde Hold up’et paa Kommandostatio
nen lykkes? Jeg kendte jo ikke Folkenes 
Kvalifikationer. Jo, endelig lød Sirenen. Ly
sene slukkedes, og vi gik i Aktion. I For
vejen havde to Færgefolk faaet Sprængstof
fet ombord: 40 kg! Jeg havde en Jernbane
stortrøje uden paa min Vindjakke. Stortrøjen 
var to Numre for lille. Men i Mørket er alle 
Katte jo graa. De to første var kommet hel
digt ombord. Tyskerne vidste jo, at de hørte 
til Skibet. Saa kom Turen til mig. Jeg van
drede fløjtende med Haanden i Lommen om 
Pistolen. Men da jeg nærmede mig Færgen, 
følte jeg, at Kasketten lettede sig lidt paa 
Hovedet: Den tyske Vagt, som normalt stod 
20 m fra Færgen, var gaaet ind paa Dæk
ket! Naa, i Gang maatte jeg jo. Jeg hilste 
pænt paa ham og slog en Sludder af om de 
forbandede Englændere, som lavede Luft
alarm, netop naar man havde fri og var oppe 
at besøge Pigen. Han var meget forstaaende 
og trøstede mig i min »Ulykke«. Saa gik jeg 
i Gang. Først skulde Vagtmandskabet holdes 
op. Jeg hentede først Maskinpersonalet og 
laaste dem inde paa Dametoilettet, hvor de 
andre saa holdt Vagt. De kunde jo ikke fore
tage sig noget, da de selv hørte til Skibets 
Besætning. Da jeg stod i Døren til Vagt
lokalet og holdt Vagtmanden op, følte jeg 
til min Skræk pludselig Tyskerens Hage 
paa min Skulder. Han var blevet interesse
ret i det mærkelige, at jeg gentagne Gange 
gik hen til Dametoilettet med nogen af Be
sætningen, men at jeg mærkværdigvis altid 
kom alene tilbage. Det lykkedes mig at faa 
Pistolen op under Stortrøjen. Tyskeren 
spurgte mig, om det kløede. Ja, sagde jeg, 
jeg maa have faaet Lopper. — Ja, det er 
ubehageligt, sagde Tyskeren, det har jeg 
ogsaa! — Da han var klaret, fik jeg Vagt
manden laast inde til de andre. Og saa i 
Gang med Sprængstoffet! De 40 kg blev 
placeret paa begge Skrueaksler og forsynet 

med et Par 2-Timers Blyanter, d. v. s. Lad
ningen skulde springe ca. Kl. 5,30. Da det 
var gjort, skulde der anbringes en Taske 
med Sprængstof ved Broklappen. Men her 
stod jo Tyskeren. Naa, men vi gav os i Snak 
med ham, og det lykkedes os, trods det tre
die Riges Repræsentant, at faa Mappen an
bragt. Der blev een Mand tilbage paa Skibet 
og holdt Vagt ved de indelukkede Danskere.. 
Han skulde forlade Skibet ca. 1 Time før 
Sprængningen. Vi maatte saa haabe paa, at 
de indespærrede stadig troede, at han stod 
der. Jeg fik nu Melding om, at den anden 
Broklap og Sporskifterne var »i Orden«. 
Min næste Opgave var saa, medens de andre 
»afriggede«, at fare for fuldt Drøn paa Cykle 
til en Jernbanebro over en Kanal 20 km fra 
Gedser. Den skulde sprænges samtidig med 
Færgen. Her havde Folkene lagt det hele 
klart. De ventede blot paa Ordre fra mig. 
Efter en Rekordkørsel dertil blev Ladningen 
her antændt med 1 Timers Blyanter, hvor
efter Farten gik til Nykøbing F., hvorfra 
jeg skulde ringe til Gedser og advare mod 
Bomberne. — Kort efter kom et Glimt og 
et dumpt Drøn fra Syd. Det var Færgen! 
Grundet paa den ret høje Temperatur i Ma
skinrummet var Ladningen eksploderet en 
halv Time før Tiden. Dette gav Tyskerne 
Lejlighed til at lede efter andre Bomber. En 
tysk Soldat var saa »heldig« at finde Tasken 
ved den ene Broklap. Han raabte højt af 
Glæde — men det var ogsaa det sidste han 
gjorde, for den sprang i Hænderne paa ham. 
Det var 12 kg — og man fandt ham aldrig 
siden. Det forlyder senere, at den tyske 
Vagtpost, som jeg narrede saa grundigt, 
efter den første Eksplosion paa Færgen, tog 
sin Karabin og skød sig selv. Fred være med 
ham og hans Lopper. —

Men Sabotagen optog kun en lille Del af 
min Arbejdsdag. Jeg var nemlig Vaaben- 
instruktør for Lolland-Falster. Som saadan 
havde jeg Ansvaret for, at 2000 Mand var i 
Stand til paa rette Maade at behandle de 
mange nye Vaabentyper, som blev nedkastede 
fra Luften. Endvidere arbejdede jeg med 
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Beskyttelsen af de oplagte danske Skibe. De 
skulde jo saa vidt muligt bevares med om- 
gaaende Anvendelse for Øje. Endelig var jeg 
Kurer i Amtsledelsen for hele Lolland-Fal
ster og rejste hver fjortende Dag til Køben
havn med Rapporter og fik Ordrer med til
bage. Under denne Kurervirksomhed var jeg 
en Gang frygtelig oppe at køre. Jeg kom fra 
København med alle Instrukser for Radio
tjenesten og Koderne til denne (Kodebogen 
var den kongerigske Salmebog!) Undervejs i 
Toget hørte jeg, at der havde været Sabotage 
lige Nord for Nykøbing (hvad der var imod 
Ordrerne, men der var tilfældigt et godt 
»Bytte«). Grundet Sabotagen blev Toget 
meget forsinket, og jeg kom først til Nykø
bing paa et Tidspunkt, hvor der skulde være 

Sabotage paa Sukkerfabriken. Det var selv
følgelig ogsaa sket, lige da jeg kom til Ny
købing. Der var lige blæst Luftalarm for at 
faa Folk fra Gaden. Da jeg kom gaaende, 
blev jeg omringet af en Flok rasende SS’er. 
De rev min Taske fra mig og tømte den 
paa Gaden. I Tasken havde jeg en Pose med 
en ny Skjorte, og i denne var Papirerne syet 
ind. Det lykkedes mig at faa fat i den ene 
Ende af Skjorten, og da jeg samtidig fik et 
Hosteanfald, hørtes Papirets Raslen ikke. 
Jeg fik saa et Spark bagi og forsvandt.

Saadanne smaa Oplevelser havde man 
mange af, men de fleste glemmes ret hurtigt. 
Der var jo nye hver Dag. Saa lad mig nøjes 
med denne »Historie«. Resten er forøvrigt 
ogsaa militære Hemmeligheder.

H. HAAR.



DEPORTATION
Som for saa mange andre betød den 29. 
August ogsaa for mig et Vendepunkt i Be
sættelseshistorien; man indsaa nu klart Dan
marks Stilling og var lykkelig over de rene 
Linier, der i Kampen mod Tyskerne var 
indført i vort Land. Man kom med i den 
Kamp, der førtes mod den endnu dengang 
saa stærke Besættelsesmagt, Pligten og ens 
Æresbegreber som Dansker og endelig 
Skammen over vor uvirksomme Stilling 
blandt Europas besatte Nationer bød én være 
med. For mit Vedkommende kom jeg ind i 
illegale Bladgrupper, og det medførte, at man 
efterhaanden ganske optoges af dette Oplys
nings- og Informationsarbejde. Arbejdets 
Spænding betog én, og man havde svært ved 
at holde igen, man var nu Soldat i Danmarks 
underjordiske Hær.

Min Virksomhed førte da ogsaa til min 
Arrestation den 18. Dec. 1944 paa Juleferie i 
Haderslev; sammen med mig arresteredes 
Ernst Nielsen (stud. math. 43), og vi førtes 
til Kolding, hvor vi indsattes blandt mange 
Haderslevborgere i Kolding Arresthus. Her i 
Kolding kom jeg i mit første Forhør hos Ge

stapo, og ved at give en lang og opdigtet 
»Tilstaaelse« stilledes Gestapomanden til
freds. Man lærte hurtigt, at det her især 
gjaldt om at sige noget og saa helst saa tro
værdigt som muligt; kunde man faa Lov til 
at tale, og kunde man klare sig paa Tysk, 
hvad der var en enorm Fordel, behøvede man 
ikke at være overdreven nervøs for nærgaa- 
ende Spørgsmaal. I mit Tilfælde var den hele 
Sag ved en tidligere Arrestation saa nogen
lunde klarlagt, og man havde da blot at ba
lancere mellem Sandheden og evt. andre Til- 
staaelser, men ved Underfundighed og List 
lykkedes det i hvert Fald Ernst og mig at faa 
vore Forklaringer til at ligge saa tæt op ad 
hinanden, saa de havde et Sandsynlighedens 
Skær over sig.

Her i Kolding oplevede vi ogsaa Julen. 
Vor Celle havde vi pyntet med Papirudklip 
og lidt Gran, vi havde faaet ind, saa det mere 
lignede en Forberedelse til Fastelavn end til 
Juleaften. Fra Fængslets Side blev der intet 
gjort i Anledningen, men saa meget mere 
festede vi saa for os selv i Cellen. Vi sang 
Julesalmer og lod Tankerne gaa til de kære, 
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der derude havde det langt værre end vi. Jeg 
oplevede en Juleaften saa betagende, saa 
fyldt af Højtid, som jeg aldrig havde troet, 
jeg vilde opleve. Vi længtes mod vort Hjem 
og græd alle, da Verslinien: »Dans, lille 
Barn paa Moders Skød« naaedes. Naa dog, 
det var en Jul, jeg nødig vilde have undvæ
ret trods alt.

I Mellemtiden var min Tilstaaelse gaaet til 
København, hvor de fandt ud af, at det var 
»alles Käse«. Det var jo bare Udenomssnak, 
for ikke at sige pure Opspind fra Ende til 
anden, ergo blev Ernst og jeg den 27. De
cember hentet til København. Vi blev straks 
sendt paa Shellhuset, hvor de truede os med 
Død og Tortur, om vi ikke sagde Sandheden. 
Med taarevædede Øjne forsikrede man da, at 
intet ønskede man mere end det, og saa gen
tog man Historien fra Kolding. »Jetzt lügst 
du wieder, mein lieber Richardt«, eller »Sie 
sind ein toter Mann, lieber Heiselberg, 
wenn Sie nicht die Wahrheit sagen«. Jeg for
talte dem dog intet af Interesse, og de sendte 
mig da paa Vestre med den Oplysning, at 
jeg nok skulde høre nærmere fra dem. Paa 
Vestre sad man saa daglig og var nervøs for 
at blive hentet op til al Landsens Ulykker 
paa Shellhuset, og saa kom Overraskelsen. 
Den 12. Januar om Aftenen fik jeg Besked 
om at pakke og være klar til at rejse Kl. 22. 
— Ude paa den store Gang i Fængslets 
Midte mødtes jeg med alle de andre, der 
skulde samme Vej, hvorhen vidste vi ikke, 
vi haabede alle paa Kurstedet Frøslev, men 
da vi efter lang Tids Venten og Navneop- 
raab blev stoppet i Rutebiler, der kørte ud 
til Toftegaardsplads og saa Syd paa, var in
gen længere i Tvivl; det var en Tysklands
transport, vi 200 Mand var kommet ud paa. 
Turen gik Syd paa i den mørke Nat, Plad
sen var kneben. Ernst og jeg sad i Midter
gangen paa min Kuffert. Nord for Nykø
bing F. gjorde vi holdt, og mens vi ventede 
paa Ordren til at køre videre, kørte Mælke
vogne forbi os ind til Byen, saaledes at hele 
Nykøbing, da vi kørte gennem den, var alar
meret. Folk stod i Gadedøre og saa frem bag 

Gardiner — alle tavse, alle alvorlige, de vid
ste kun alt for godt, at vi — danske Stats
borgere — var paa Vejen ned for at møde 
Død, Sult og Elendighed i de tyske Koncen
trationslejre. Vi forsøgte at smile til dem, 
men det har vel kun været en Grimasse. Tid
lig om Morgenen kørte vi ombord paa Fær
gen »Deutschland« i Gedser, og mens vi stod 
ud fra Færgelejet, var vore Øjne hæftede paa 
Dannebrog, der var hejst paa den danske 
Færge, der laa i Havnen; som paa Komman
do blottede vi alle Hovedet, tav og stirrede 
alle forenet i en stille Bøn om, at vi engang 
maatte gense det Land, hvorover dette 
skønne Flag vajer.

I Warnemünde blev vi omladede i Krea
turvogne, og i to Døgn raslede vi saa rundt 
paa det tyske Jernbanenet. 56 Mand i en 
Vogn, uden Søvn, uden Mad og uden Drikke 
cg uden Lejlighed til at træde af. Gentagne 
Gange oplevede vi Luftalarmer, men da Vog
nen var hermetisk lukket, kunde vi ikke se 
ud, men vi kunde høre, at Vagterne lod Vog
nene staa paa Linien og selv søgte Tilflugt. 
Den første Nat i denne Vogn er en af mine 
allerstørste Oplevelser, gribende og manende. 
Efter først at have givet Historier og Smaa- 
viser til gode begyndte vi alle at synge, først 
muntre Viser, saa Fædrelandssange — vi 
laa i Lag, sad mast op i Hjørner og laa paa 
Knæ og sang, sang alt det ud, vi ikke kunde 
faa sagt. Da vi sang vor Kongesang, sagde 
én: »Kongen tilgiver os nok, naar vi ikke 
nu staar op«. Vi kunde simpelthen ikke. Dog 
af alle Sange blev det »Kæmp for alt, hvad 
du har kært«, der gik os mest til Hjerte; med 
taareblændede Øjne og graadkvalt Stemme 
sang vi alle denne smukke Sang, der senere 
skulde følge os overalt som de Ord, der gav 
os Trøst og Livsmod og Styrke.

Da vi naaede Neuengamme, var det sent 
ud paa Aftenen, koldt og mørkt, og vore 
Lemmer var stive af den tvungne Stilling. 
Vi marcherede ind i Lejren gennem en 
Række af bevæbnede S S’er med hylende 
Hunde. Her blev vi berøvet alt undtagen 
Skoene og evt. lidt Mad, om man havde saa- 
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dant, og man fik i Stedet udleveret et Blik
nummer at bære i en Snor om Halsen, nu 
var jeg blot Schutzhäftling Nr. 69376. Saa 
ind i Badet, hvor vi først klippedes skaldede 
som Billardkugler, derpaa paa den mest be
stialske Maade barberet over det ganske, 
det var vel nok den største Ydmygelse, de 
kunde tilføje os, vi blev behandlet værre end 
Slagtesvin, og saa maatte vi endda være 
glade til, om de ikke skar os. Saa et iskoldt 
Brusebad og ind for at faa udleveret Tøjet. 
Jeg fik et Par tynde Bukser, der naaede lidt 
ned over Knæene, og som ydermere var rev
net det ene Bukseben hele Vejen igennem, 
en Skjorte uden Knapper, kort med korte 
Ærmer, og en Jakke, jeg kunde være i 2 
Gange, dertil en lille Kalot og en Klud, Klu
den var til at putte i Skoene som Fodklud, 
og jeg bandt den nu om Halsen, saa ud i 
Kulden. Det frøs godt netop i de Dage, og 
Klokken var vel 2 om Natten, og saa kom 
vi lige fra vort gode, danske Tøj over i disse 
Klude efter et iskoldt Bad, undrer det, at vi 
frøs; vi hamrede hinanden paa Rygstykkerne, 
stampede med Fødderne i Jorden og slog 
Arme, men Kulden gik lige igennem os. Da 
alle var færdige, marcherede vi af Sted over 
i Blok 2; her kom jeg til Ro i en Art Svine
sti, hvor der i Forvejen laa et Par Hundrede 
Mennesker. Vi laa saa tæt, at vi kun kunde 
ligge paa Siden, og skulde vi i Nattens Løb 
vende, vendte alle paa én Gang.

Neuengammelejren er beskrevet af saa 
mange, der har været der, særlig kendt er 
den jo, fordi det oftest var den, Skandina
ver kom først til. Opholdet her var for mit 
Vedkommende kortvarigt, men det, jeg kom 
til, var langt værre, da jeg nemlig blev sendt 
paa Transport, som det hed. I selve Lejren 
var der vel en ca. 8—10.000 Fanger af alle 
Nationaliteter, Resten var sendt ud til For
lægningslejrene: Husum i Sydslesvig, Mep
pen ved Hollands Grænse, Porta Vestphalica, 
og Hamburg, hvor der var flere Lejre. Det 
var langt lettere at sende Fangerne et saa- 
dant Sted hen, saa behøvede man ikke Gas
kamre og Massehenrettelser, oftest vendte 

kun 20 pCt. hjem fra en saadan maanedlang 
Transport, og saa var der jo den Fordel, at 
Fangen for minimal Kost gjorde Nytte, til 
han styrtede.

Vi levede i Neuengamme i det grusomste 
Svineri og under det brutaleste Reglement: 
man kunde blive straffet, ja paa Livet, ved 
at undlade at hilse paa en SS’er eller ved at 
komme ham nærmere end 3 Meter, eller 
hvis man ikke var hurtig nok eller mukkede. 
Vi lærte Appellerne og Luftalarmerne at 
kende, de første i Timevis i al Slags Vejr og 
ude paa en kold Appelplads i Retstilling, det 
andet stuvet sammen nede i en mørk og lav
loftet, kvalm og hed Kælder ogsaa i Timevis. 
Ind imellem maatte man saa se at redde sig 
lidt Søvn midt paa Natten i en Køje, hvor 
der laa én i Forvejen. Vi skulde ikke ar
bejde, blot sidde eller staa sammenstuvede 
hele Dagen, vi var nemlig — hvor humant — 
i Karantæne, for at vi Danskere, der kom 
fra Danmark, ikke skulde skade Sundheds
tilstanden i den iøvrigt pest- og sygdoms
befængte Lejr, hvor Lus og Dysenteri var 
dominerende. Karantænen mistede dog gan
ske sin Betydning, naar vi jævnlig et Par 
Gange i Døgnet blev stuvet ned i Kælderen 
til de andre Fanger.

Naa, men en Dag blev jeg sammen med 
ca. 200 andre taget ud til Transport, Haand- 
værkere og Maskinarbejdere blev skilt fra, 
de skulde i Ammunitionsfabrikker, der laa 
lige ved Lejren, men hvad kan en sølle Hi
storiker blive andet end Arbejdsdyr inde i 
Hamburg. Her skiltes Ernsts og mine Veje, 
til nu havde vi fulgtes ad. Man vil forstaa, 
at den Afsked voldte os Besvær, vi vidste 
jo ikke, om vi gensaa hinanden.

Jeg ankom til Hamburg en skøn Vinter
dag i Slutningen af Januar og blev installeret 
paa et gammelt Kornloft, der laa ned til en 
af Elbens Sidekanaler. Dette halvt sønder
bombede Kornmagasin, uden Vinduer, uden 
Tæpper og uden Kakkelovn blev saa vor Bo
lig i de følgende Maaneder. Der var mange 
Fanger før os, Russere, Polakker, Grækere, 
Jugoslaver, Franskmænd, Hollændere og 
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Belgiere, men ingen Nordmænd, vi var vel 
i hele Lejren 2—3000. Til at passe paa os 
var der saa en ca. 200 Politisoldater og en 
halv Snes, der hørte til SS.

SS’erne ledede Lejren, sørgede for at 
sende os ud til Arbejde, huserede med os, 
talte os, straffede os og generede os paa bed
ste Maade. Politisoldaterne, der alle var 
ældre Mænd fra Flamburg, havde kun ren 
Bevogtningsopgave; disse Mennesker, der 
havde oplevet sidste Krig og nu havde faaet 
deres Eksistens ødelagt for tilsidst at blive 
puttet i Trøjen for at springe Soldat for de 
SS’ere, som de som vi hadede og frygtede, 
var til at tale med, hjælpsomme og venlige 
indenfor Reglementets Rammer, og alle be
dyrede os, at Hitlerstyret var sin Afslutning 
nær, og saa havde vi den Fordel, at vi kun
de vende hjem til et helt Land, deres Land 
var kun Ruiner. Enkelte af dem var infice
rede af Prøjser- og Naziaanden, men de 
gamle og besindige blandt Leuferne (Væg
ternes »Kælenavn«) advarede os mod dem. 
Og saa var der Kapo’erne og Vorarbeiterne, 
en djævelsk Opfindelse. Tyskerne havde ta
get Mordere, Sædelighedsforbrydere, Svind
lere, Tyveknægte og Flomosexuelle ud af 
Tugthuset og sat dem i Koncentrationslejr 
sammen med os. De fik en priviligeret Stil
ling som Arbejdsledere, og de var ansvarlige 
for, at det gik i Lejren, som det skulde. Var 
der Uorden, straffedes de, men oftest stod 
de ved alskens Bestikkelse paa saa god Fod 
med SS’erne, at det blev os Fanger, der fik 
Kløene for Kapoernes Forsømmelser, og dog 
vil jeg sige, de var ihærdige nok i Embedet, 
de havde Magt og Ret til at tæve løs paa os, 
som de lystede, om Sagerne ikke gik, som 
det passede dem, og da de var asociale 
Eksistenser i Forvejen, udøvede de denne 
Ret med en sadistisk Glæde og raa Brutali
tet. Faldt en sølle, udhungret Fange om, han 
kunde ikke mere, blev han sparket og slaaet, 
til han enten døde eller ved en overmægtig 
Kraftanstrengelse igen kom paa Benene og 
ravede videre, slæbende paa tunge Byrder.

De første Dage i Dessauer Ufer gik med 

at bringe Lejren i Orden, rense de sorte 
Gulve med Mursten, feje med et Bræt, hvor- 
paa vi havde bundet en Stump Sæk, det var 
vor Kost, og bringe Ragelse ud; der havde i 
sin Tid været Italienere i Lejren, og Renlig
hed havde ikke været deres stærke Side. 
Særlig saa Toiletterne grufulde ud, vi tog 
en hel Dag om at faa dem bragt i nogen
lunde brugbar Stand. Men snart blev vi 
sendt paa Arbejde ude i Byen for »Organi
sation Todt«, vi fandt, det var en Forbed
ring, selv om Arbejdet var at flytte Skin
ner ud paa en Jernbanedæmning, udsat for 
Blæst, Sne og Regn. Det var saa koldt, at 
Huden ofte frøs fast til Skinnerne, og her 
gik vi saa en hel Dag fra 7 Morgen til 6 
Aften. Eller vi blev kommanderet ud i en 
bombet Fabrik, hvor vi stod midt i Ruinerne 
og søgte at bringe lidt Orden paa Virvarret. 
Jeg var i længere Tid paa en Fabrik, der la
vede Mursten, nærmest som store Kasser, vi 
støbte dem og bar dem til Tørring. Her fort
satte vi fra Morgen til Aften uden Hvil, da 
vi nemlig skulde følge med Maskinen. Disse 
Sten var meget tunge at bakse med, jeg 
sprængte en Muskel i Ryggen, men der var 
ikke andet at gøre end at fortsætte. Senere 
kom jeg til et andet Firma, der var lidt mere 
humant, idet det gav os en Hvilepavse i Mid
dagsstunden og af og til ydermere en halv 
Liter Suppe pr. Mand. Der var selvfølgelig 
vild Kamp om netop at komme paa denne 
Fabrik. Kom der Luftalarm, og det gjorde 
der jævnligt, gik vi i Iltempo, mens vi bar 
vore Syge med os, mod et stort Beskyttelses- 
taarn, der laa i en hel anden Bydel, her fik 
vi Lov til at sidde i Portene. Vi var saa 
trætte, saa vi smed os ned, det rørte os ikke, 
om de saa bombede, saa Gruset røg ind om 
Ørene paa os.

Tiden hjemme i Blokken var den værste. 
Efter først at have staaet op — ret op og 
ned — fra 5 Morgen til 7, og efter en Dags 
Arbejde, kom vi hjem og søgte at faa Tid 
til at vaske os lidt, om der da var Vand, 
Sæbe var en ukendt Luksus, og saa Appel. 
Vi skulde tælles op, og det blev gjort grun
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digt, det tog 2 Timer daglig. Nu, da vi nor
malt skulde have haft vor Middagsmad (Sup
pe), kom den vanlige Luftalarm, vi halsede 
alle ned i Kælderen. Alt blev slukket, og vi 
maste 500 Mand ud gennem en Dør, en 
Meter bred, og ned ad lige saa smalle Trap
per, for hver Afsats stod der en Kapo og 
trakterede os med Slag af et Instrument, 
der nærmest lignede en tyk Gasslange, hvori 
der var spunden Staaltraad, der virkede som 
en Gummiknippel, det blev en hel Sport at 
naa ned uden at blive ramt, det skete sjæl
dent. Var vi naaet ned i nederste Etage, kom 
det værste: Nedgangen til Kælderen. Der var 
i Gulvet et Hul vel saa stort som 1^X2 m. 
Her lod vi os alle falde ned igennem, oven 
paa hinanden, mellem hinanden, af og til dan
nede vi en Prop, og sad saa uhjælpelig fast i 
Hullet, det kurerede SS’erne ved at stampe 
paa os og sparke de nærmeste i Ansigtet, ned 
kom vi dog, og nu sad vi saa i disse klamme 
Rum under Elbens Overflade 1—3 Timer 
udsat for stadig Fare for Tyverier af vore 
faa Ejendele, saa op igen og atter Appel, 
SS’erne vilde jo være sikre paa, at alle, der 
gik ned, kom op igen. Efter denne Appel stil
lede vi op paany for at faa Mad, der var ca. 
100 Skaale til 400 Mand, saa oftest fik man 
Suppe ved 1—2 Tiden om Natten, vi kunde 
saa sove til Kl. 5, om ikke der igen kom 
Luftalarm.

Blev en syg, alvorlig syg, havde han Val
get mellem at lade sig bære ud paa Arbejds
pladsen, hvor han saa godt som muligt si
mulerede virksom, eller ogsaa forsøge at 
komme ind paa Revier, det var »Sygehuset«, 
det betød oftest den visse Død, her overlo
des Fangerne til sig selv; der var to Læger 
(Fanger som vi), men de kunde intet udrette 
uden Medikamenter og Forbindsstoffer. Nog
le enkelte Sygepassere var der ogsaa, deres 
Opgave var væsentligt at dele Mad ud (sam
me Ration som de raske) og at transportere 
Lig bort. Ogsaa paa Revieret laa Fangerne to 
og to sammen; døde den ene, blev Liget lig
gende til næste Morgen. En af mine Kamme
rater dernede fra fortalte mig engang, at han 

havde ligget i Seng sammen med en Russer, 
der døde Kl. 10 om Aftenen; han berettede 
stille og ligetil, om hvordan han en Nat igen
nem havde skreget i Dødsens Angst, da han 
mærkede, Russeren ved hans Side blev kol
dere og koldere. Hans Nerver havde ikke 
slaaet til til den Belastning; det var endvi
dere almindeligt, at Dysenterifolk og Lunge
syge f. Eks. laa i Seng sammen, enhver vil 
forstaa det Svineri, det medførte.

Her i Dessauer Ufer døde der mange af vore 
Kammerater, ca. 25 %, vi var ikke i Stand 
til at yde dem nogen Hjælp i de sidste Ti
mer. Dødsbudskabet kom om Morgenen, og 
vi søgte da at overholde 1 Minuts Stilhed 
som en sidste Honnør for den døde, men det 
forstyrredes af SS, Kapoer og Russere i skøn 
Forening. Vore Tanker maatte heller ikke be
skæftige sig for meget med Døden, for det 
svækkede Modstandskraften, og man var da 
et let Bytte for Depression og Sygdom. 
Tværtom søgte vi at danne os et Billede af 
Begivenhederne ude i Verden paa Grundlag 
af de mange Rygter og de enkelte tyske Avi
ser, vi kunde tyvstjæle — organisere — ude 
i Byen, aldrig er Hærberetningen bleven læst 
med saa stor Interesse som nu, da de Allie
redes Fremmarch betød Friheden for os. 
Endvidere søgte man paa Arbejdspladsen at 
tale med Kammeraterne, saaledes at man fik 
set Livet fra alle Synsvinkler; her var jo Gre
ver, Kontoriusser, Embedsmænd, Bønder og 
Arbejdere blandet mellem hinanden, det var 
en god demokratisk Skole at gaa igennem.

Søndagene var de mest frygtede, da hittede 
SS’erne nemlig paa al Slags Morskab for at 
genere os. Jeg husker en Søndag, da vi tid
lig om Morgenen fik at vide, at vi alle skulde 
i Bad, det vakte selvfølgelig stærk Jubel. For
inden skulde vi dog aflevere alt vort Flaben- 
gut og den organiserede Ekstra-Beklædning, 
da vi nemlig vilde faa nyt efter Badet. Det 
blev alt deponeret i Blokken under tilbørlig 
Vagt — og vi travede af — travede i to Ti
mer gennem Hamburgs sønderbombede Ga
der, for til sidst at havne i et helt andet 
Kvarter af Byen; fra alle Sider strømmede det 
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til med Fanger, og alle gik de ind i et stort, 
graat Cementtaarn helt uden Vinduer. Umid
delbart før jeg skulde træde ind i »Badet«, 
blev der kommanderet Holdt, og efter en 
Stunds Venten vendte vi om og travede til
bage igen — vi blev snydt for vort Bad. Da 
vi kom hjem, fik vi den sørgelige Nyhed, at 
SS havde benyttet sig af Lejligheden og fra
taget os alle vore Ejendele, saa nu kunde vi 
altsaa begynde at organisere igen. Ud paa 
Aftenen kom vore Kammerater, der var slup
pet ind, hjem, segnefærdige af Træthed og 
Udmattelse. Sagen var, at det var intet Bad, 
men en ny Bunker, vi skulde være Prøveka
niner i, man havde nemlig ønsket at se, hvor 
mange Tusinde Mennesker, der kunde stop
pes derind, og hvorlænge de kunde staa uden 
Luftfornyelse, inden de segnede. Den letteste 
Maade at prøve det paa, var ved at putte 
Fanger derind.

Hjælpen hjemmefra begrænsedes af SS til 
at være 3 Rødekorspakker, som vi hen i 
Marts pludselig fik udleveret paa én Uge. 
Man skulde dog først, inden man fik Goderne, 
aflevere en anselig Del »som Smagsprøve« til 
SS; Kapoerne skulde ogsaa have lidt for at 
passe paa Æskerne, naar vi var paa Arbejde, 
at de saa tilmed stjal af Pakkerne, mens de 
havde dem i Varetægt, saa de stort paa. Be
holdt man selv Pakken, blev den stjaalet sam
me Nat eller »bortkom« paa anden Maade, 
og endelig havde vi jo slet ikke den Glæde af 
Pakkerne, naar der kom 3 i Følge; spiste 
man for ihærdigt af dem, fik man Dysenteri 
som Følge af den pludselige Kostforandring, 
og ofte havde det Døden til Følge.

Endelig en Aften forlød det, at næste Mor
gen skulde alle Danskerne transporteres bort 
til en Samlingslejr med Hjemsendelse for 
Øje, og virkelig, næste Morgen blev alle Dan
ske pillet ud og gennet op i en tom Blok, hvor 
vi sad og ventede den hele Dag. Stemningen 
var høj, og vi saa med lyse Forhaabninger 
Fremtiden i Møde. Vi sang mange Sange; 
der var vist ikke et Øje tørt, da vi sang »Al
tid frejdig«. Hvor havde denne lille enfoldige 
Sang dog faaet en uanet Betydning for os, 

der laa mere i de Ord, end vi tidligere vilde 
have troet. Det er et skønt Minde.

Vi kom virkelig af Sted til en anden Lejr, 
Bullenhuser Damm. Hertil ankom i Løbet af 
14 Dage en Del andre Danske, bl. a. havde 
jeg den Glæde at møde Ernst igen, og saale- 
des kunde han og jeg tilbringe Resten af Op
holdet dernede sammen. Bullenhuser Damm 
var Navnet paa den Vej, hvor Lejren laa, det 
var en stor Skole, der laa midt i et meget 
udbombet Kvarter, kun et Bryggeri i Nær
heden var helt. Her installeredes vi paa 3. 
Sal, og nu begyndte en ny Tilværelse. Ar
bejdet var ikke længere ude i Byen, men inde 
i Lejren og lige uden for denne. Først skulde 
vi bringe Lejren i Stand, den var helt ny 
indrettet og havde end ikke Pigtraad om end
nu, men Chancerne for at løbe var ikke stør
re af den Grund. Vi bar Mursten i en Uende
lighed, hele Mursten, halve, Brokker, gule, 
røde og hvide, hver i sin Stak, det var et 
enerverende Arbejde og meget trættende, vi 
slæbte os af Sted med de 5 Mursten, vi skulde 
have med, ofte smed vi de to, saa vi nøjedes 
med at slæbe paa 3, ja, det var en tung Byrde, 
vi havde jo ingen Kræfter, var tynde og ud
tærede, trætte og irritable, vi havde saamænd 
Besvær nok med at holde os selv oppe, og saa 
skulde vi gaa hele Dagen igennem fra 6,30 til 
19 og slæbe Mursten. Noget senere kom jeg 
da heldigvis paa et andet Arbejdshold og 
skulde vælte Ruiner, d. v. s. ved Hjælp af 
Wirer hive de Murrester omkuld, der stod og 
svajede i Vinden. Det var da lidt Afveksling.

Vi haabede alle, at vi maatte være hjemme 
til Paasken, men vi skuffedes, den tilbragte 
vi i Bullenhuser Damm, og tænk! Paaskedag 
fik vi fri — helt fri, vi maatte gaa og drive 
omkring paa Pladsen uden at lave noget, og 
om Aftenen samledes vi paa de store Gange, 
og nogle havde paa underbar Maade faaet 
fremtryllet Musikinstrumenter, og vi sang. 
Hver Nation gav en Prøve paa sin Sang. 
Russerne sang deres Wolgalied noget saa 
betagende. Italienerne kom med deres, Dan
skerne lod sig repræsentere ved een blandt os, 
der sang udmærket, han sang saa den dri- 
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vende sentimentale »Violer til Mor« — og 
det med en saadan Inderlighed, at selv forhær
dede Koncentrationærer hulkede. Senere bø
dede vi paa al denne Sentimentalitet ved at 
synge: »Vi sejled’ op ad Aaen«. At SS tillod 
det, skyldtes sikkert, at de var ved at faa 
kolde Fødder, og nu saa de gennem Fingre 
med saadanne Forsyndelser; ogsaa paa an
den Maade viste de deres »vennesæle« Sin
delag, vi fik pludselig Rødekorspakker, hvil
ket resulterede i, at vi intet lavede ude paa 
Arbejdspladserne, stod blot og drev og røg, 
for nu havde vi jo pludselig faaet Cigaret
ter, og ved at byde Kapoer og Vorarbeitere 
et Par Stykker, fik vi Fred, og fo’r kun til 
Arbejdet, naar en SS’er kom.

Her paa Bullenhuser Damm var Beskyttel
seskælderen endnu mere elendig end i Des
sauer Ufer, vi stod som Sild i en Tønde, og 
kunde saa lige være der alle. Men røre sig 
kunde man ikke, blev een træt, lod han sig 
glide ned paa Gulvet mellem de andies Ben, 
og her stod vi saa i Timevis — Luften var 
ikke til at aande efterhaanden, men det hjalp 
ikke — og saa bombede Englænderne saadan, 
at hele Huset undertiden duvede.

En Dag fik vi Besøg af en dansk Embeds
mand fra Udenrigsministeriet, det var lige 
efter Paaske — han kørte sin hvide Vogn 
langs med vor Arbejdsplads, og vi raabte til 
ham, at han skulde faa os hjem — hvor var 
det dejligt at høre, da han svarede os, at man 
arbejdede af al Kraft paa at faa os hjem — 
vi fik nyt Mod og kunde vente endnu lidt.

En af de største Oplevelser dernede var 
dog den internationale Stemning, der var 
over hele Lejrlivet — man fandt Kammera
ter blandt alle Folkeslag, jeg mindes endnu 
med Glæde to Folkeskolelærere fra Ukraine, 
Købmanden fra Groningen, Studenten Lo
rentz fra Oslo, Tadek fra Warschawa og 
Studenterne Roger fra Antwerpen og Guy 
fra Paris. Det var et glimrende Sprogkursus, 
selv om man mest brugte Tysk, fik man dog 
rig Lejlighed til at øve sig i Fransk og ogsaa 
andre Sprog som Italiensk. Hvor blev Syd
europæerne lykkelige, om man blot kunde 

sige lidt til dem i deres eget Modersmaal. 
Jeg husker en Græker, der intet Sprog kun
de; han og jeg blev gode Venner, da jeg cite
rede Iliaden for ham og sagde »Hold Mund« 
paa antik Græsk —— det forstod han.

Ogsaa prægtige Tyskere har jeg mødt, de 
var dog alle inden for Pigtraaden. Der var 
én — en Sydtysker — der hver Gang en SS 
havde skabt sig rigtig grundigt, ilede til og 
bedyrede, at saadan var en rigtig Tysker 
ikke •— paa mange Omraader mærkede man 
Modsætningerne mellem Prøjserne og Syd
tyskerne, de sidste var absolut de mest sym
patiske.

Endelig den 13. April kom store Rutebiler 
og afhentede alle Danske paa nær de aso
ciale, der kom senere. Vi kørte tilbage til 
Neuengamme, hvor det vrimlede med Skan
dinaver. Her hørte vi for første Gang om 
Shellhusets Skæbne og om Svenskernes Ind
sats, der havde bevirket, at Neuengamme nu 
forekom os at være et Eldorado. Vi blev her 
kun kort og kørte saa den 17. om Aftenen i 
danske Omnibusser mod Nord — paa Vejen 
oplevede vi et Flyverangreb paa vor Trans
port. Ved Midnat passerede vi Grænsen. En
hver vil forstaa, hvor betagende et Øjeblik 
det var for os atter at være i Danmark. For 
mig og Ernst bragte det ydermere Gensynet 
med Familien. Næste Dag kørte vi videre op 
gennem Jylland, det blev et Triumftog for 
os, vi lo og vi græd af Glæde over den Vel
komst, der blev os til Del. Hvorfor tale om 
Pengegaver, Medaljer og Bespisning paa 
Raadhuset, naar vi paa denne Tur fik den 
Hyldest, som vi slet ikke fandt, vi var vær
dige til. Skønnere Tak fra Danmark kan in
gen faa.

I Sverige blev jeg indlagt paa et Sygehus 
for at blive opereret for en Abees i Halsen. 
Vi laa paa en lille Stue med 8 Mand, og her 
hørte vi den 4. Maj om Aftenen det glade 
Budskab, og vi tiggede og bad om at blive 
sendt hjem. Den næste Dag lyttede vi alle 
stille og betagne til Kongens Ord om Fre
den, og vi hørte Sangen:
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I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 
der har jeg Rod, derfra min Verden gaar ..

Alle krøb vi ned under Dynen og laa her 
og græd af Glæde. Saa stor en Lykke tages 

ej med Smil, men Taarer; vi dukkede rød- 
randede op og bedyrede hinanden, at vi hav
de saa uendelig meget at være taknemlige 
for.

RICH. MEYER-HEISELBERG.



HORSERØD LEJR I (Tegning af Knud Vindel)

FRIHEDSKAMPENS OFRE
NI NEKROLOGER

PETER THEODOR MADSEN.

Et Lyspunkt i de 5 onde Aar under den 
tyske Besættelse var den danske Ungdoms 
Opførsel og Indsats. Den Ungdom, som af 
mange blev beskyldt for at være uden Ka
rakter, fornøjelsessyg og meget andet, viste, 
da det gjaldt, en Offervillie og et Mod, som 
vakte Beundring — ikke blot i Danmark •— 
men ogsaa i andre Lande; men i den Ros, 
de unge faar, skal Hjem og Skole have 
deres Del, thi uden en god Paavirkning 
herfra kan der ikke vokse en god Ungdom 
op, og navnlig Skolerne og Læreanstalterne 
har deres store Opgave, og det kan vistnok 
uden nogen Overdrivelse siges, at et stort 

Antal Skoler har løst denne Opgave paa en 
særdeles god Maade. Een af disse mange er 
Haderslev Katedralskole. Mange af de unge, 
som var tilsluttet Modstandsbevægelsen, var 
nuværende eller forhenværende Elever fra 
Haderslev Katedralskole, og een af dem 
var Peter Theodor Madsen, der gav sit Liv 
for Danmarks Frihed.

Peter Theodor Madsen var født paa Lang
mose den 8. Januar 1922. Efter endt Skole
gang i Øsby besøgte han Haderslev Kate
dralskole, hvor han tog Mellemskoleeksa
men. Men hans Hu stod til Søen, for han 
var en rask og dristig Gut. Ogsaa sin Vær
nepligt fik han Lov til at aftjene ved Flaa- 
den, og den 29. August 1943, da Tyskerne 
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krævede den danske Hær afvæbnet, kæm
pede Madsen tappert paa Orlogsværftet. Da 
han ikke længere maatte være Soldat, blev 
han Politibetjent, og da det den 19. Septem
ber 1944 blev Politiets Tur til at blive af
væbnet, sat ud af Funktion og for en stor 
Dels Vedkommende deporteret til Rædsels- 
lejrene i Tyskland, forrettede Madsen Tje
neste i Haderslev Politikreds. Men nu var 
Bægeret fuldt. Han tog straks den Beslut
ning, at nu vilde han være med i de aktives 
Rækker i Kampen mod Undertrykkerne og 
for Ret og Frihed •— for Danmark. Sammen 
med flere unge Politifolk fik han oprettet 
en Sabotagegruppe under Modstandsbevæ
gelsen og gik til »Arbejdet«. Det gik godt 
i nogen Tid, det ene Tog efter det andet løb 
af Sporet, men en tidlig Morgen under 
Hjemturen fra en »Ekspedition« gik det 
galt. Gruppeføreren blev taget, og alle Grup
pens Medlemmer blev eftersøgt af Gestapo 
og maatte gaa under Jorden. Men Theodor 
Madsen kunde ikke holde sig i Ro. Kort 
efter var han tilsluttet en ny Gruppe i Søn
derborg, og 2. Paaskedag maatte han bøde 
med Livet for sin Dristighed og sit Mod. 
Et Par Skibe skulde sprænges, men under 
Aktionen blev Gruppen overrasket af Ty
skerne, og under en hæftig Ildkamp fandt 
Theodor Heltedøden. Hans første Hvilested 
blev et Hul paa Skydebanen ved Sønderborg 
— uden Kiste, uden Kendetegn og uden Un
derretning til Moderen eller andre. Efter 
Tyskernes Kapitulation blev Graven fundet, 
og Theodor Madsens Lig blev ført til Ha
derslev og stedt til Hvile paa den smukke 
Kirkegaard ved Haderslev Dam. Paa Gra
ven har Øsby Sogns Danske Samfund sat 
en meget smuk Mindesten, som under stor 
Deltagelse blev afsløret den 26. Oktober 
1945-

Mindestenen har følgende Indskrift:

Politibetjent Peter Theodor Madsen 
F rihedskæmper

født paa Langmose den 8. 1. 1922 
falden ved Sønderborg 2. 4. 1945

Der, hvor Dybbøl Mølle taler 
Mindets Røst om Heltedaad, 
Der du ogsaa faldt med Ære 
for at hegne Danmarks Gaard.

Øsby Sogns Danske Samfund 
satte dette Minde.

Peter Theodor Madsen skal være et godt 
Eksempel til Efterfølgelse for nuværende og 
fremtidige Elever paa Haderslev Katedral
skole, og for ham og alle andre, som gav 
deres Liv for Danmarks Frihed, siger vi 
som Digteren H. P. Holst:

Skøn er Døden, som I fik, 
ingen skønnere der findes, — 
Derfor vil med vaade Blik 
heller ej vi eder mindes; 
men hvor danske Hjerter slaa, 
og hvor danske Toner klinge, 
skal med Stolthed store, smaa 
Fædrelandets Tak jer bringe.

CHR. SCHULTZ.

*

ERIK SCHLOSSER.

Da Flagene den 13. December 1944 gik 
paa halv i Haderslev, var det ikke bare en 
Demonstration mod Tyskerne, men Grunden 
var i langt højere Grad en dyb Medfølelse 
med Familien Schlosser, som den Dag miste
de Erik.

Erik var særdeles aktiv i Frihedskampen, 
og han var med til at danne den første orga
niserede aktive Gruppe i Haderslev i Novem
ber 43. Den blev saaledes Pioner for Organi
sationen, der senere opstod uafhængig heraf.

Saa blev Gruppen »trevlet op« i Forsom
meren 44 efter i Vinterens Løb at have ud
ført forskellige Opgaver. Eriks Bror, der 
var Gruppefører, blev arresteret og deporte
ret til Tyskland. Det var et haardt Slag netop 
for Erik, fordi han ejede en Omsorgsfuldhed 
for sine nærmeste, der var mere end almin
delig.

Navnet Schlosser havde nu en ilde Klang 
i Gestapos Øren, og for sine Kammeraters
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PETER THEODOR MADSEN 
Reservebeljent. Født i Haik 8. Januar 1922. 

skudt i Sønderborg 2. April 1945

ERIK SCHLOSSER 
Handelsmedhj. Fodt i Sønderborg 30. J uni 1925, 

skudt i Haderslev 13. December 1944

JØRGEN TEILMANN 
l.æge. Fodt i Vejen 12. Maj 1909, 

skudt i Kobenhavn 10. Marts 1945

KNUD VINDEL 
Toldassistent. Født i Snedsted 21. Maj 1920, 

død i Neuengamme 6. December 1944

MARTIN GRØN 
Statshusmand. Født i Jægerup 20. Maj 1888, 

død i Neuengamme 13. Marts 1945

HANS ANDERSEN 
Kusk. Født i Odense 11. Marts 1900, 
skudt i Vedsted 26. September 1944

CHRISTIAN CALLESEN 
Radiotekniker. Født i Hammelev 11.Marts 1893. 

død i Stutthof 24. Januar 1944

ERIK ERIKSEN 
Stationspasser. Født i Norge 25. December 1910, 

død i Neuengamme 28. Februar 1945

EVALD HANSEN 
Mekaniker. Født i Tirslund 29. Februar 1916, 

død i Hamborg 11. December 1944



Skyld var det nu umuligt for Erik at del
tage i det almindelige Gruppearbejde.

Men han vilde være med, og i August 1944 
fik han Forbindelse med »Special Forces«, 
der ønskede Oplysninger til Forberedelse af 
den eventuelle Landgang.

Uge efter Uge indtegnede Erik tyske mili
tære Anlæg i Sønderjylland, og ved Snild
hed og Mod lykkedes det ham at skaffe Op
lysninger og Kort, der Gang paa Gang be
gejstrede Ledelsen. Man var klar over, at det 
ikke var Æventyrlyst, der drev Erik, men et 
brændende Ønske om at være med til at 
kæmpe Danmark frit. — Det var et af de 
farligste Arbejder i Kampen, og da Gestapo 
den Decemberdag kom for at arrestere Erik, 
var han klar over, at det kunde komme til 
at koste Kammeraters Liv, hvis han blev 
taget. Han forsøgte at flygte, men blev ind
hentet af de tyske Kugler.

En af de sidste Gange, jeg talte med Erik, 
sagde han: »Jeg er ikke bange for at dø — 
men bare jeg maa opleve den Dag, da Dan
mark igen er frit.« Han glædede sig til at 
være med til at bygge Fredens Danmark op 
— det blev ikke forundt ham — men vi føler 
os forpligtede af hans Død og vil mindes 
ham med Morten Nielsens Ord:

Vi hader disse Aar, 
vi hader disse Hadets Aar, 
Pistolskud i en Opgang 
og Død i mørke Saar.
Men vi har lært at kæmpe, 
for vi har lært at dø og slaas, 
og dem, vi nu har mistet, 
skal vinde Sejren gennem os.

PETER ROUSING.

*

JØRGEN TEILMANN.

Minde over en af Danmarks gode Sønner, 
F rihedsk æmper
Læge Jørgen Teilmann, 
født i Vejen 12—5—-1909, 
skudt i København 10—3—1945.

Skal Folket leve, maa nogen dø, 
Livet spirer af faldende Frø.

Rejst af frie danske i Vedsted Sogn.

(Indskriften paa Mindestenen 
paa Vedsted Kirkegaard.)

Jørgen Teilmann hørte til de stille i Lan
det, men naar jeg i September 1944 mødte 
ham paa min Færden i Sognet, kunde jeg se 
paa ham, at han var Medvider i Sabotagen, 
som udgik fra vort Sogn; men vi vekslede 
aldrig et eneste Ord om Sagen. Da saa Grup
pen i Vedsted Sogn blev taget den 26. og 27. 
September, og vi i Kolding Arrest opdagede, 
at de strømmede ind fra Grupperne helt oppe 
fra Grindsted og ned til Padborg, saa troede 
vi, at al Sabotage var slaaet ned. Først da vi 
efter et Par Maaneders Forløb kom til 
Frøslev, opdagede vi, at Sabotagen fortsatte 
med større Kraft og Dygtighed end nogen, 
Sinde. Nu kom Jørgen Teilmann aktivt med. 
D. v. s. Begyndelsen gjordes ved, at han 
økonomisk og som Læge hjalp en stakkels 
meget syg Kone i Sognet, hvis Mand var 
taget af Gestapo. Men saa gled han som no
get selvfølgeligt ind i den aktive Sabotage. 
Da han, hans Hustru og Sognets Sygeplejer
ske blev taget af Gestapo 13. og 14. Februar, 
vidste vi det straks i Frøslev, og jeg glæ
dede mig til, at vi snart skulde se dem i 
Frøslev; det faldt os overhovedet ikke ind, 
at der var Livsfare. Hver Gang, der kom 
Transport fra Kolding, var jeg henne at se, 
om han var med. Derfor ramte Slaget ogsaa 
meget tungere, da Rygterne begyndte at 
svirre om, at Teilmann var skudt. Vi søgte 
at bortforklare det; der var nemlig en anden 
Læge, som Gestapo ogsaa havde taget, hvis 
Navn havde Lighed med Teilmanns. Men da 
vi saa hans og de andres Navne i »Nord- 
schleswigsche Zeitung« var der ikke længere 
Tvivl. Som Begrundelse for Dødsdommen 
stod: Sabotage und Unterricht in Sabotage. 
Men den egentlige Grund til Dødsdommen er 
nok enten den, som den Stikker, der arreste
rede Teilmann, siden gav i den danske Ret, 
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at Gestapos Kriminalassistent i Kolding har 
forfalsket Forhørsprotokollen og altsaa for
værret hans Sag, eller ogsaa — og det tror 
jeg er Forklaringen — hænger det saadan 
sammen, at Gestapo er blevet aldeles rasen
de, fordi Sabotagen atter blussede op i Ved
sted Sogn. Her havde de ved grufulde Mis
handlinger og ved at sprænge Landbohjem
met i Luften ligesom villet brænde det »on
de« Sind ud af Folket, og saa gik Sabotagen 
for sig lige lystigt og livligt baade Nord og 
Syd for O. Jerstal Station. Maaske havde 
Gestapos Ondskab overfor Dr. Teilmann og
saa sin Aarsag i, at de her stod overfor en 
Akademiker, mens den tidligere aktive Grup
pe i Vedsted havde bestaaet af ganske jævne 
Folk.

Allerede i Kolding Arrest var han udsat 
for grov Overlast, men det blev værre, da 
han kom til Kjøbenhavn.

Nede i Frøslev var vi mere ængstelige for 
Transporten tilbage til København end for 
Tysklandstransporter. Kom man til Tysk
land, havde man dog Chancen for at komme 
levende hjem, men kom man til Vestre Fæng
sel, var det i 9 å 10 Tilfælde det samme som 
Tortur, og ofte betød det Døden.

Ogsaa Dr. Teilmann frygtede en Døds
dom, da han kom til København, men straks 
han kom i et kort Forhør i selve Fængslet, 
forsikrede Gestapomanden ham om, at der 
ikke var Tale om Dødsdom. Ja, saadan var 
Gestapo, de sagde til os ganske, hvad der pas
sede i deres Kram; jeg har oplevet det ene 
Tilfælde efter det andet, hvor Folk fæstede 
Lid til en Erklæring om, at her var ingen 
Fare paa Færde — og saa handlede Gestapo 
pludselig og uventet helt anderledes. — Men 
da faa Dage var gaaet, kom Dr. Teilmann i 
Heldagsforhør paa Shellhuset. Hvad der her 
foregik, ved vi ikke i Enkeltheder — og det 
er heller ikke værd at fordybe sig i disse 
Rædsler — men da han kom tilbage til Ve
stre, var han en ældet Mand.

Ved en Fejltagelse blev han lukket ind i 
Cellen til sine unge Kammerater. Dem for
talte han, at han var dømt til Døden. Han 

havde været en ældre faderlig Ven for dem, 
havde fortalt dem om sit Hjem og sine Børn, 
sunget Aftensang med dem; denne faamælte 
og stilfærdige Mand havde betydet meget for 
Kammeraterne baade i Kolding og i Vestre: 
alt det fine og ædle i hans Karakter havde 
foldet sig ud i disse Trængselstider.

Kun ganske kort fik han Lov til at være i 
Fællescelle, men blev saa ført til Enecelle, 
hvor han sad, indtil han og de andre døds
dømte blev ført ud til Retterstedet 10. Marts.

Af Dr. Teilmanns Forældre og af hans Hu
stru har jeg faaet Lov at lade hans to sidste 
Breve trykke — jeg føler jo, at det, jeg har 
skrevet om Dr. Teilmann, er fattigt og ringe 
imod, hvad han selv siger.

Vestre Fængsel, 10/3 45.
Kære Far og Mor!

Naar I faar dette, er jeg ikke mere i denne Ver
den. Jeg er i Dag af en Krigsret dømt til Døden 
og sender jer nu en sidste Hilsen. Der var saa 
meget, jeg gerne vilde sige jer og snakke med jer 
om. Jeg tænker saa meget paa jer og paa mine 
kære Søskende, som I maa vise dette Brev, det er 
ogsaa til dem.

Det er svært at skulle sige Farvel til denne Ver
den og alt, hvad man har kært, og jeg véd ogsaa, 
at det vil være svært for jer, men jeg vil saa gerne 
hjælpe jer, og det tror jeg bedst jeg kan ved at for
tælle jer lidt om mig selv og mine sidste Tanker.

— Jeg har kun lyse og lykkelige Minder fra de 
35 Aar, jeg har kendt jer, og jeg har saa meget at 
sige jer Tak for, for al jeres Kærlighed mod mig. 
Jeg har haft det let med jer i Ryggen til at hjælpe 
og skærme mig.------ - —

Jeg har i denne svære Tid lært at bede til Gud, 
og jeg tror, jeg tør sige, at jeg dør i Troen paa 
Gud; det véd jeg ogsaa vil trøste og styrke jer i 
denne svære Tid; det hjælper i hvert Fald mig 
selv, og det kan nok behøves.

Saa længe I lever, véd jeg, I vil staa Solveig bi 
med Raad og Daad og hjælpe hende, der nu staar 
alene med de tre søde, søde Børn, som jeg altsaa 
aldrig skal se mere her paa Jorden. Hjælp hende 
til at opdrage dem til gode danske, kristne Menne
sker, det vil hjælpe mig.------ ■—•

--------Lotte, Folmer og Peter Andreas, hvis 
Billeder jeg har her i Cellen og ikke kan blive træt 
af at se paa, selv om det gør ondt at tænke paa dem. 
De er jo mit Fremtidshaab, ja, I som Forældre véd 
jo bedst, hvad man føler for sine Børn.
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Det er saa svært at forstaa Meningen med det 
hele, jeg kan kun sige: Ske din Vilje, og haabe paa 
et Gensyn i en bedre Verden.

Jeg haaber, Danmark maa naa frelst gennem det
te forfærdelige Opgør, og jeg haaber i den Sag 
ikke at have levet forgæves; ligesom jeg véd, at jeg 
selv er blevet et bedre og sandere Menneske, men 
alligevel forstaar jeg ikke, at alt dette er nødven
digt.

Hils nu mine Brødre og Søstre kærligt og sig 
dem Tak for alt godt.

Lev vel, I kære to, 

jeres trofaste
Jørgen.

Tysk Afd. Vestre Fængsel, 10/3 45.

Min egen kære elskede Solveig!
Naar du modtager dette, er jeg ikke mere. Jeg 

har saa meget, jeg gerne vil snakke med dig om; 
men det kan kun blive nogle spredte Bemærkninger, 
saa maa du selv tænke dig Resten.

Mine sidste Tanker gælder dig og vore 3 søde 
smaa Børn. Lotte, der har Fødselsdag i Dag, Fol
mer, den søde skælmske lille Fyr, og den store for
nuftige Peter Andreas; hils dem alle tre og kys dem 
fra deres Far, som saa gerne vilde have været no
get for dem og have hjulpet dem i denne vanskelige 
Verden. Jeg véd, du vil fortælle dem om mig, du 
vil opdrage dem til gode, danske, kristne Menne
sker, der holder Idealets Fane højt, og ja, du véd, 
hvad jeg mener. Og du selv, min egen kære Pige. 
Du véd, jeg elsker og ærer dig og beundrer dig. 
Naar jeg tænker tilbage, synes jeg kun, jeg har 
lyse Minder om dig og med dig. Jeg husker de 
Ord, du sagde ved Arrestationen, og da vi skiltes 
i Kolding. De Ord gjorde mig godt, og paa dem 
skal jeg vide at dø paa en værdig Maade.

Naar jeg tænker frem i Tiden, ja, saa vil jeg 
ønske af hele mit Hjerte, at du maa faa en lys og 
lykkelig Fremtid med vore Børn. Jeg haaber og 
tror, jeg gennem alt dette svære er blevet et bedre 
Menneske.

Jeg har hver Aften i Kolding sunget: »Altid 
frejdig-------dø om saa det gælder« sammen med 
mine flinke Cellekammerater, og jeg har bedt til 
Gud for dig og Børnene, og jeg holder fast ved den 
Tro, for jeg tror, den er rigtig, skønt jeg ikke altid 
kan forstaa Meningen med det hele. Det maa du 
ogsaa fortælle Far og Mor og vore Søskende. Jeg 
haaber ikke, jeg har levet forgæves, og jeg véd, at 
du og jeg här Verdens sødeste Børn sammen, og det 
siger jeg dig endnu engang Tak for, i det hele taget 

har jeg saa meget at sige Tak for, men Ord er saa 
fattige, min egen Pige.

Jeg vil bede Gud tage dig og Jer alle i sin milde 
Haand, maaske ses vi engang i en bedre Verden. 
Lev vel!

Din trofaste
Jørgen.

A. QUISTGAARD.

*

KNUD VINDEL.

Knud Vindel var en sund og kraftig ung 
Mand, da han den 6. Juni 1944 blev anholdt 
af Tyskerne som Medlem af en Sabotage
gruppe i Graasten. Forsynet med et blaat Øje 
maatte han nogle Dage senere til Vaabenpaa- 
visning. Han blev indsat i Frøslevlejren og 
derfra 15. September ført til Neuengamme. 
Umiddelbart derefter blev han udkomman
deret til Porta Westfalica, der i Bogen 
»Dansk i tysk Koncentrationslejr« beskrives 
som et Helvede med en stor Dødelighedspro
cent. Syv Kilometer Syd for Lejren laa den 
kolde og fugtige Weserstolle, der skulde ud
bygges til Fabrik for Maskinkanoner, og her 
blev Knud Vindel sat i Arbejde med Bryd
ning af Skifersten. Alt for sent lærte de 
danske Fanger at spare paa de kostbare Ka
lorier ved at pjække den saa meget som mu
ligt og saa hellere tage de 25 Slag over Ryg- 
den af en Kapos Pisk eller en S. S.-Mands 
Livrem. Af de mange Pakker, der blev sendt 
Knud af hans Forældre, hans Kæreste, Røde 
Kors og Slagteriet i Graasten, opnaaede han 
kun at faa nogle Kiks af een eneste af Pak
kerne, alt det øvrige stjal Tyskerne. 19. No
vember skrev en Kammerat det sidste Brev 
for ham til hans Forældre. Det var kun en 
kort Hilsen med Ordene: »Hier geht es gut«. 
Da var Knud allerede syg af Dysenteri; uden 
Kræfter og uden Pleje døde han i Slutnin
gen af November eller maaske, som Tyskerne 
opgiver, 6. December.

Knud Vindel kom i Katedralskolen 1931, 
var en stilfærdig og pligtopfyldende Elev. I 
1938 blev han klassisk Student. Det var hans 
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Lyst at blive Officer, og han begyndte paa 
Officersskolen. Desværre var der kun Hold 
for matematiske og nysproglige Studenter, og 
derfor besluttede han snart at opgive og blev 
ansat ved Toldvæsenet i Haderslev, hvorfra 
han blev forflyttet til Graasten. Havde Ty
skerne vidst, at han foruden i Sabotagegrup
pen var med i Spionagen ved at opgive Skibs
trafik, var han vel omgaaende blevet skudt.

Det var som Spejder, jeg særlig lærte ham 
at kende. I 1932 blev han menig Spejder, og 
da han viste Lederevner, blev han nogle Aar 
efter Patruljefører og senere Tropsassistent. I 
lange Perioder ledede han Troppen selvstæn
digt. Han var en af de mest stabile Drenge, 
jeg har kendt. Han forstod at dygtiggøre sig 
selv, blev Ridderspejder og Rover. Samtidig 
var han uselvisk som faa, forstod at lære fra 
sig alle de Aftener, han holdt aabent Hus for 
Spejderne. I 1941 fik Knud Divisionens For
tjenstmedalje, en meget sjælden Udmær
kelse.

Knud var en god Kammerat, uden ond 
Snak og kendte ikke til Misundelse. Han var 
altid loyal, og jeg vil mindes ham med Tak
nemlighed for de mange Ting, han hjalp mig 
med. Han naaede det Maal, Spejderbevægel
sen har sat sine Medlemmer, at blive en 
Mand, der fylder sin Plads i vort Samfund 
og i vort Land. Vi vil savne ham og mindes 
ham for hans Arbejde og hans Eksempel.

WILLY BUCH.

*

MARTIN JESSEN GRØN.
Grøn er født i Jægerup den 20. Maj 1888. 
Han var Søn af Landmand Jes Petersen 
Grøn. Martin Grøn var ikke Manden af 
de mange Ord, men en flittig og tro Arbej
der. I 18 Aar var han i Gaardejer Paul 
Dalis Tjeneste. Nogle Aar efter Genforenin
gen overtog han et Husmandsbrug i Segge- 
lund, Tyrstrup Sogn, det var Jord af den 
Gaard, hvor han havde arbejdet i de mange 
Aar.

Men ogsaa Besættelsens haarde Haand 

greb ind i dette lille Hjems Lykke: Den 13. 
Oktober 1944 hentede Gestapo Grøn. Grøns 
Datter var gift med den i Vedsted den 26. 
September 1944 dræbte Sabotør, Sergent 
Andersen, og nu haabede Gestapo at kunne 
presse Oplysninger om Svigersønnens For
hold ud af Svigerfaderen; men, som han ud
talte sig til sine Medfanger: »Jeg skal nok 
holde ud!« Og det holdt han! Følgen var, at 
Tyskerne førte ham til Neuengamme, hvor 
han den 13. Marts 1945 døde af Lungebetæn
delse. Han efterlader sig Hustru og fem 
Børn.

Æret være hans Minde!
V. BANCKE.

*

HANS CHR. ANDERSEN.
Sidst paa Vinteren 1943—44 kom Chr. Pe
tersen fra Broager til os. Han, der havde 
været interneret i Horserød et Par Aar og 
undsluppet derfra den 29. August 1943, talte 
med os om at give nogle Mennesker, der 
trængte haardt dertil, Husly. Vi lovede at 
hjælpe, saa godt vi formaaede. Det var det 
første egentlige Krav i den Retning, der blev 
stillet til os. Indtil da havde vi kun arbejdet 
med illegal Presse. Vi fik nu jævnligt Besøg 
af illegale Gæster. Kort efter den store Raz
zia i Kolding, Haderslev og Aabenraa kom 
Chr. Petersen med en ny Gæst, der kaldte sig 
Anders Hansen. Denne Mand var Hans An
dersen, der i sit Hjem, Enghavevej 9, Ha
derslev, havde været eftersøgt af Gestapo, 
hvoi' han laa skjult i et af ham selv indrettet 
hemmeligt Rum, mens Tyskerne endevendte 
Huset paa en nedrig Maade. Saaledes rev de 
hans Uniform ud af Skabet, stampede og 
spyttede paa den, men Manden fandt de ikke. 
Hans Andersen fik nu sit Hjem hos os, mens 
hans Hustru først kom til Kjelstrup og se
nere til Vedsted Præstegaard. Vor Gæst vi
ste sig at være en meget energisk Mand, 
der rejste meget og fik mange Besøg. Senere 
erfarede vi, at hans Opgave var paany at
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HORSERØD LEJR II (Tegning af Knud Vindel)

sætte det illegale Arbejde i Gang her paa 
Egnen. Han fik oprettet Grupper i Hamme- 
lev og Vedsted og organiserede disses Sam
arbejde med Grupper i Haderslev, Øsby og 
Christiansfeld. Nu mærkede vi mere til Ar
bejdet, idet flere Bekendte og ogsaa vor Søn 
kom med i Gruppen. Hans Andersen var 
glad for sine Medhjælpere, der alle var stærkt 
interesserede og uforfærdede. Hans Virke
felt strakte sig mod Vest helt til Gram og 
omfattede ogsaa Skrydstrup Flyveplads. Han 
arbejdede bl. a. ogsaa med at skaffe Lan
dingspladser for engelske Flyvere med Vaa- 
bentransporter. De Møder og Sammenkom
ster, dette medførte, holdtes næsten altid hos 
os. Hvad Deltagerne virkelig hed, aner vi 
ikke; nu bagefter synes vi, det er kedeligt, 
men den Gang var det nok bedst for alle 
Parter. Under Andersens Ledelse udførtes 
flere Sabotagehandlinger paa Banelinien, 
baade af Vedsted- og Hammelevgruppen, 

ligeledes Sprængningerne hos Værnemagere 
i Seggelund, Mastrup og Vandling. Hans An
dersen nærede aldrig de mindste Betænke
ligheder, naar det gjaldt. Hans Overordnede 
roste ham tit og holdt meget af ham, ligesom 
han ogsaa var afholdt af sine Kammerater i 
Motorordonnanskorpset, hvor han var Over
sergent. Hvad Politik angaar, holdt han sig 
fuldstændig udenfor Partipolitik og helligede 
sig udelukkende det nationale. Han ejede en 
brændende Fædrelandskærlighed, som han til 
enhver Tid var rede til at vise baade i Ord 
og i Gerning. Hvor kunde vi have undt ham 
netop derfor og paa Grund af hans store Ind
sats for sit Land, da det var i den allerstørste 
Nød, at han havde faaet sin Løn i atter at se 
Danmark frit og i at opleve den uforglemme
lige Tid, der fulgte efter Kapitulationen, men 
han kendte ogsaa de Ord, at skal Folket leve, 
maa nogle dø. Hvor vilde han have været 
lykkelig nu, om han havde levet. Han vilde 
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have sagt, at Danmarks Frihed er dyrekøbt, 
men ikke købt for dyrt.

Det skete et Par Gange paa Grund af Ryg
ter, at Andersen ansaa det for farligt at blive 
længere, og han rejste saa bort til en Slægt
ning, Postbud Paulsen i Toftlund, til Vojens 
eller Styding Skov til gode Gemmesteder, 
men han kom altid tilbage til sit Arbejde, 
som han mente bedst kunde ordnes herfra. 
Fru Andersen og jeg syntes sommetider, at 
det kunde være nok, og at han skulde holde 
op, mens Legen var god, men saa blev han 
meget fortørnet; det kunde der aldeles ikke 
være Tale om.

Alle, der kom i Berøring med ham, kom til 
at holde af ham, og vi, der lærte ham saa 
godt at kende, holdt af ham som een af vore 
egne. Altid hjalp han til, naar han var hjem
me; aldrig saa man ham ledig; aldrig maatte 
der gøres den mindste Ulejlighed for hans 
Skyld. Det, der pinte ham mest, var, at han 
og Hustruen maatte leve adskilte. Men alt 
var klart imellem dem: hvad der end skete 
med den ene, den anden maatte ikke røbe sig; 
den ene skulde skaanes for lille Martins 
Skyld, der var hos Bedsteforældrene, Grøns 
i Seggelund.

En Dag vi talte alvorligt om, hvordan det 
kunde gaa, hvis Gestapo opdagede ham, sag
de han: »Du kan være ganske rolig; levende 
faar de mig ikke!« Det var vel ogsaa bedst 
for ham, at det gik, som det gjorde. Det vil
de for den ærekære, men tillige stædige Mand 
være blevet forfærdeligt at finde sig i Ty
skernes brutale og forsmædelige Behandling 
af Fanger. En Dag talte vi om, om han, 
hvis han blev udsat for at slaa et Menneske 
ihjel, bagefter kunde faa det ud af sine Tan- 
keru, hvortil han svarede: »Hvis jeg gør det, 
er det i Nødværge eller efter højere Ordre, og 
saa ved jeg, at de, der giver Ordren, har An
svaret derfor, og de giver mig kun Ordren, 
hvis de ved, at Vedkommende har taget og 
vil tage flere gode, uskyldige danske Mænds 
Liv!«

Til hans Sikkerhed var der under Scenen 
lavet et godt Skjulested, hvortil Dørene fra 

hans Værelse hver Nat stod aabne. Kun er 
det ubegribeligt, at han ikke gik derop den 
sidste Nat. Tirsdag den 26. September 1944 
var Hans Andersen og Hustru ude at cykle 
og kom til Vedsted hen imod Aften. Fru 
Pastor Quistgaard tog Fru Andersen med til 
Festen paa Kongens Fødselsdag, som hold
tes hos os i Landbohjemmet, hvor Idrætsin
spektør Braae-Hansen talte. Kl. ca. 22,45 
sluttede Mødet, og de ca. 150 Deltagere 
strømmede mod Udgangen, enkelte var kom
met ud paa Landevejen, da der pludselig 
standsede tre store Rutebiler udenfor; hur
tig sprang tyske Soldater ud, omringede 
Landbohjemmet og skød ind ad alle Vinduer, 
saa Kalk og Puds raslede ned og Kuglerne 
røg omkring os. Alt var pludselig i det fryg
teligste Oprør. Folk smed sig ned paa Gul
vet, mange stormede ned i Kælderen, det er 
ubegribeligt, at ingen blev ramt, eftersom der 
blev affyret et Par Hundrede Skud. I Kæl
deren fandt Hans Andersen og Hustru hin
anden, og hun hviskede til ham: »Bare det 
ikke er os, de er ude efter!« Det troede han 
— Optimist til det sidste, som han var — be
stemt ikke, men mente, at det var, fordi vi 
fejrede Kongens Fødselsag. Alle blev nu be
ordret ud i Gaarden med Hænderne i Vej
ret. Her blev min Mand trakteret med Næ
veslag i Ansigtet. Efter en grundig Husun
dersøgelse kom alle ind i Salen, Kvinderne 
til den ene Side, Mændene til den anden. Saa 
begyndte Tyskerne at visitere Mændene og 
se deres Legitimationskort. Da de naaede til 
Hans Andersen, blev de fuldstændig rasende, 
haanede og slog ham, satte ham op paa en 
Bænk, rev Brillerne af ham, og med en Pistol 
for Tindingen af ham raabte de, at Fru An
dersen skulde melde sig, da de ellers vilde 
skyde hendes Mand. Hans Andersen fortrak 
ikke en Mine, og Fru Andersen, der sad lige 
foran ham, forholdt sig rolig. Hvor var hun 
tapper! Det var frygtelige Minutter, ikke saa 
sært, at nogle af Kvinderne brød sammen. 
Hans Andersen blev nu af seks Soldater ført 
ud af Salen, kom i et lille Forhør i Gangen og 
blev derefter ført ud i Forstuen. Min Mand, 
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der under Bevogtning var anbragt i Skænke
stuen, kunde derfra se dem. Pludselig sprang 
Hans Andersen ud af Yderdøren, og Solda
terne, der holdt Vagt ved ham, raabte »Schie- 
sen, schiesen«; de, der var udenfor, aabnede 
straks Ilden; han naaede ca. 100 m bort, in
den han blev ramt af en Kugle i Underlivet. 
De slæbte ham ind gennem Køkkenet til 
Stuen; samtidig gik Døren op ind til Sa
len, og Fru Andersen saa et sidste Glimt af 
sin haardt saarede Mand . . . Efter Kapitu
lationen blev Hans Andersens Lig fundet i 
en lille Granplantage Syd for Skrydstrup. 
Efter en da foretagen Undersøgelse mener 
Amtslæge Lauritzen, at han kan have levet i 
ca. 20 Minutter efter at være blevet saaret.

Saaledes kæmpede han i en lille Flok mod 
en Verdensmagt.

Ved Afsløringen af en Mindesten paa Tyr
strup Kirkegaard sagde den engelske Stabs
sergent James bl. a.: »Da vi kom til den 
danske Grænse, blev vi fejret som Helte; det 
var vi ikke. Men en Mand som Hans Ander
sen var en Helt!«

Æret være hans Minde!
MARIE BONDE.

*

CHRISTIAN CALLESEN.

Under Tyskernes Besættelse af Danmark 
1940—45 var Callesen arresteret flere Gange, 
sidste Gang i November 1942, hvilket førte 
ham til Koncentrationslejren Stutthof.

Callesen var Medlem af Danmarks kom
munistiske Parti fra 1937 og en højtskattet 
Partikammerat, der altid i Kampen mod Un
dertrykkelse og Vold var i forreste Linie. Og 
med Sønderjydens kendte Sejghed indlod han 
sig ikke paa Kompromis med Undertrykker
ne; han ofrede sit Liv, det højeste et Men
neske kan yde, herfor, og døde i Troen paa, at 
Retfærdigheden vil sejre til sidst.

Callesen var opvokset under Tyskernes 
Herredømme i Sønderjylland og lærte derfor 
tidlig deres Undertrykkelse at kende i et 
dansk Hjem. Hans Fader var ansat ved Ha

derslev Amts Jernbaner. Fra han var 8 Aar 
gammel, maatte han selv sørge for Livets Op
hold, først hos Bønderne, senere lærte han til 
Montør-Mekaniker og arbejdede paa forskel
lige store Værksteder, hvilket tidligt førte 
ham ind i Kampen for Arbejderbevægelsen.

Han maatte, som saa mange andre Søn
derjyder, gøre Verdenskrigen 1914—18 med 
paa Tyskernes Side.

Æret være hans Minde!
JOKUM FOGED.

*

ERIK ERIKSEN.
Erik Eriksen er født i Vester Aker Sogn 

ved Oslo den 25. December 1910. Hans For
ældre var imidlertid danske, og da Erik var 
14 Aar, rejste de til Danmark. Erik kom ud 
paa en Gaard som Landvæsenselev, men et 
Par Aar efter blev han alvorligt syg og 
maatte indlægges paa Sygehuset. Efter et 
langt Sygeleje følte han sig helt helbredt, og 
Udlængslen i ham blev saa stærk, at han en 
Dag snørede sin Ransel og rejste til Frank
rig. Derefter tog han ud at sejle et Aars Tid 
og efter at hæve været hjemme et Par Aar, 
rejste han igen til Frankrig. Videbegærlig 
som han var, og med Ører og Øjne aabne, fik 
han i Løbet af kort Tid set en forbavsende 
Masse af Verden, og de tre Hovedsprog 
talte han lige saa godt som sit Modersmaal. 
I 1934 blev han gift; efter at have arbejdet 
nogen Tid ved Land- og Skovbruget kom 
han ind til Statsbanerne, og i 1940 blev han 
forflyttet til Hammelev, hvor han blev Sta
tionsbestyrer.

Efter alt hvad han havde set i den store 
Verden, vidste han, hvilken Fare Nazismen 
betød, og som een af de allerførste gik han 
ind i Modstandsbevægelsen. I Begyndelsen 
var det Bladarbejde, ligesom ogsaa Statio
nen blev et meget brugt Opsamlingssted for 
illegal Post. Senere blev han Leder af en 
Sabotagegruppe. Hans hurtige Hjerne i 
Forbindelse med hans praktiske Haandelag 
og den gode Kammeratskabsfølelse, han var 
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i Besiddelse af, gjorde ham til den ideelle 
Leder, og det var ikke saa faa Ting, Grup
pen fik udrettet.

Saa kom den 8. Oktober 1944. Erik blev 
sammen med to af Gruppens Medlemmer ta
get af Gestapo og ført til Kolding, hvorfra de 
alle kom til Frøslev. Men Erik og eet af 
Medlemmerne slap ikke med det. I Foraaret 
1945 blev de ført til Neuengamme, hvor de 
oplevede de frygteligste Rædsler. Erik stod 
det ikke igennem, og den 28. Februar døde 
han paa Lazarettet.

Hvad mon nu var Grunden til, at denne 
Mand, der dog havde Kone og to smaa Børn, 
gik ind i dette farlige Arbejde? Han har selv 
engang sagt det, mens han knugede sine 
Børn ind til sig: »For jeres Skyld og for at 
Danmarks Børn kan faa en lys Fremtid, maa 
ogsaa jeg gøre et Stykke Arbejde!«

HANS PETER JENSEN.

*

EVALD HANSEN.
Naar vi mindes Evald Hansen, tænker vi 
paa ham som een af vore bedste danske 
Mænd, der satte alt ind for sin danske Over
bevisning. Og han kom til at give sit Liv. 
— Han var en god Kammerat, den Sætning 
misbruges ofte, men om ham kan det siges 
med Rette: han var en god Kammerat, altid 
parat, altid villig og altid i godt Humør.

Da han blev spurgt, om han vilde være 
»med«, var han straks klar over, hvad det 
gjaldt, og han var straks parat.

Hver Gang han skulde »i Arbejde«, var 

han villig — og glad for at komme med — 
lige meget hvad der skulde laves.

Evald kom mest i Gang med Vaabentrans- 
porter, men ogsaa Sabotage kom han til at 
udføre. Han var mellem de første her i 
Byen, og han var een af de bedste.

Han blev arresteret i Juni 1944, kom til 
Kolding Arrest, hvor han fik en meget, me
get haard Behandling. Herfra kom han til 
Frøslev, hvor han blev kendt som en meget 
hjælpsom Kammerat, naar det gjaldt om at 
komme i Forbindelse med Omverdenen. 
Utallige er de Breve, han smuglede ind og 
ud i Lejren.

Evald kom til Tyskland med Transporten 
den 15. September 1944, den første fra 
Frøslev til Tyskland. Men ogsaa paa denne 
Tur, hvor saa mange tabte Modet, var han 
i godt Humør, fuld af Sjov, eet stort bredt 
Smil, ikke i Tvivl om, at han skulde gense 
sin Kone og sine tre Drenge, disse dejlige 
Drenge, som betød saa meget for ham.

I Neuengamme blev han klippet skaldet og 
iført en gammel laset grøn Jægeruniform, 
stor Filthat og Trætøfler, men selv dette 
kunde ikke slaa ham ud, og mange, der tabte 
Modet, fik af ham nyt Mod og Vilje til at 
komme igennem Strabadserne.

Senere kom Evald paa Udkommando til 
Hamborg, blev syg, kom paa »Revier« og 
var meget svag. En Dag i December var der 
Luftangreb paa Byen, en Bombe faldt i Nær
heden. Evald fik et Chock — og var død — 
pludselig var han borte, den bedste og mest 
trofaste Kammerat, man kunde faa sig — 
een af de rigtige Danskere.

HERMAN SCHLOSSER.



BREVE FRA FRIE DANSKE UDE
REJSEN FRA AMERIKA

For den, der stillede paa Session i Grand 
Central Palace i New York i Midten af det 
tyvende Aarhundrede, var det kun alt for 
indlysende, at det var meget længe siden, at 
Mennesket var blevet skabt i Guds Billede. 
Sjældent har Skrædderfaget staaet i saadan 
Glans som i de Dage, da dets Kamouflage 
blev hængt op paa en Knage med et Num
mer paa — og Indholdet blev skubbet ned 
ad Gangen med det tilsvarende Nummer i 
Hattebaandet.

Kreds Nr. 28 stillede med 57 Mand den 
Dag.

Det var næsten Synd at se Folk, hver med 
sin omhyggeligt oparbejdede Klassifikation i 
Samfundet, pludselig reduceret til mindste 

fælles Maal — eller ialtfald kun det nødtørf
tigste Fællesmaal: Hat, Undertøj, Sokkehol
dere, Sokker og Sko. Tegnebog i den ene 
Haand, Briller paa Næsen, og et stort Skema 
i den anden Haand.

Jones, Fantelli, Cohen, Larsen, Czy- 
chewics, Hoffmann . . . det var ligemeget. 
Idag skulde man bestaa eller dumpe til me
nig Soldat.

Hvor høj var man?
Træk Vejret dybt!
Hvor meget vejede man?
Havde man de og de Tilbøjeligheder?
Kunde man Sprog?
Brillerne af. Vær saa god at læse, hvad 

der staar paa det Kort . . .ja, det viser sig, 

57



efter at Brillerne er kommet paa igen, at 
det er et stort E paa Størrelse med ens 
Haand!

Det viser sig, at der alligevel er Klassifi
kationer; nemlig: dem, der slet ikke duer -— 
dem, der nok kan bruges til noget — og dem, 
som bestaar flot, og som gik ud over Verden. 
Paa Skibene; iland paa Guadalcanal i Salo- 
monsøerne i August 1942, i Nordafrika i No
vember samme Aar, i Sicilien, i Italien — og 
den sjette Juni 1944 paa Normandiets Kyst.

Den Dag laa der en Konvoj tre Dages 
Sejlads nordvest for Liverpool. Seks Skibe 
forude. Et Par Stykker agterude. Fem saa- 
danne Rækker til Styrbord, seks ligesaadanne 
til Bagbord. Graamalede, med Kanoner for 
og agter, Luftværnsskyts paa Broen, Red- 
ningsbaadene svunget ud over Siden. Tanks 
og Lastbiler staar surret fast paa Dækket. 
I Lasten ligger Kød.

I Geleddet til Bagbord sejler tre smaa 
Hangarskibe: Lastdampere med overbygget 
Startdæk. Flyvemaskiner staar paa anden 
Etage; Benzin eller Korn er paa første.

Et Sted ude over Horisonten ligger vore 
Korvetter og Destroyere.

Over een Million Tons Vaaben, Ammuni
tion og Mad er paa Vej over Atlanten.

Med denne Konvoj kom en Snes Ameri
kanere, som var ansat i det amerikanske 
Krigsinformationsbureau. De var paa Vej til 
deres Poster, først i London og andetsteds i 
England, senere med Armeerne til Frankrig, 
Belgien, Holland, Tyskland, Norge — og 
Danmark.

Maalet for een af disse Amerikanere var 
et stort Glashus i Londons Soho Kvarter. 
S oho strækker sig ind bag Teater distriktet. 
Her laves og sælges Kostumer, Dekorationer, 
Parykker, Rekvisitter. Her har Filmsselska
berne deres Kontorer og Laboratorier. Fran
ske, italienske, kinesiske, indiske og spanske 
Retter serveres indenfor een Gade. Der er en 
»pub« paa hvert Hjørne, og tre Katte for 
hvert Minuts Gang. — Der mangler ikke 
saa lidt af Soho i disse Dage. Her laa en Øl

stue; dér staar kun Murene af en Kirke igen. 
Nogle af Tomterne er muret op og tjener nu 
som Brandvæsenets Vandbeholdere.

Een af disse »pubs« er dyrere end nogen 
anden i Kvarteret. For lige overfor »The 
George« holdt Amerikanere til. Der laa nem
lig ABSIE, the American Brodcasting Sta
tion in Europe. Baade Vægge og Tag var 
Glas, holdt sammen af et Minimumskelet af 
Beton. Der var ingen hemmelige underjordi
ske Studier eller den Slags. Var man først 
kommet forbi Vagten ved Døren, havde 
man kun at finde Vej gennem de smalle 
Gange til en Dør, hvor der stod: »SCANDI
NAVIAN SECTION. KEEP THE DOOR 
CLOSED. THIS MEANS YOU.«

Ved ABSIEs Udsendelser paa Dansk med
virkede Folk fra mange tlold. Chefredaktø
ren havde før Krigen været London-Korre
spondent for en Række konservative Blade i 
Skandinavien. Der var een Redaktør, som 
var Journalist fra Columbia Universitetet i 
New York. Den anden kendte danske Lyt
tere fra Pressens Radioavis. Første Spea
ker var ellers Teatermaler af Profession. Hans 
Kollega i Studiet hver Aften var en Dansker, 
som i Begyndelsen af Krigen fløj i RAF, 
men som havde maattet træde ud, da Plelbre- 
det slog fejl. Der var en Dansker, som et 
Stykke Tid var Radiotelegrafist i den briti
ske Handelsmarine. En Pige fra Dybbøl, 
Skuespillerinde, gift med en spansk republi
kansk Journalist i London. En anden, som 
var født i Texas, men som havde kendt Kø
benhavn under Besættelsen. En tredie, som 
havde været Lærerinde i Indien, og nu var 
naaet saa langt som til London paa Vejen 
hjem til Danmark. — Og der var mange 
andre, som var med til at sende en Hilsen 
paa Dansk — baade af dem, der var med i 
Frihedskampen i Danmark og senere naaede 
til England, og af dem, som gjorde Krigen 
med i allieret Uniform.

Den, der kom til London den tiende Juni 
1944, fik lige et Par Dage til at se sig om i 
sin Fritid — og saa begyndte Folk at blive 
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slaaet ihjel paa Gaderne igen. En Søndag 
Morgen faldt en Vi Bombe paa Kapellet i 
en Garderkaserne. Et Par Uger efter gik en 
hel Række Huse, som tjente som Barakker 
for amerikanske Soldater. Livet under Jor
dens Overflade begyndte igen for Alvor. 
Pludselig Død blev en nær bekendt — og 
Skrækken tog af.

Der døde omkring halvandet Hundrede 
Mennesker om Dagen i den By en Overgang.

Men blandt dem, der 
bestod saa flot paa Ses
sionerne rundt om der
hjemme, var der een Di
vision paa femten Tusind 
Mand, der i Løbet af de 
næste elleve Maaneder 
skulde lide et Tab paa 
tyve Tusind i dræbte, 
saarede og Fanger .... 
Dens Mænd har siden 
kørt igennem Eladerslev 
paa Orlovsture op gen
nem Danmark.

Vi paa ABSIE i Lon
don slap uskadt igennem; 
nogle blev rystet noget; 
andre bærer Ar efter 
Glasskaar. Men vort Glas
hus i Soho kom intet til — og det var jo 
kun godt for Kassen i »The George«.

Vi saa dem komme og gaa. Folk, man 
ellers ikke havde set i aarevis, løb pludseligt 
i Armene paa een paa Oxford Street eller 
Grosvenor Square. Een var paa Orlov fra 
sin Flyveplads nær ved Harwich, hvorfra 
Esbjerg Baaden gik i gamle Dage. En anden 
var vendt tilbage fra en Tur til Cherbourg 
med Landgangsbaade ladet med Lokomoti
ver.

Saa fik man en Dag Brev fra en ikke nær
mere identificeret Lejr i England.

Ham? — Jamen, han havde jo ikke været 
i Trøjen i mere end fire Maaneder. Det var 
December 1944. En Uge senere stod Rund- 
stedt næsten ved Liége’s Porte.

Der kom endnu et Brev — denne Gang fra 

JOHANNES LARSEN

Luxembourg. Han havde lige faaet en Favn
fuld Breve fra sin Kone. Han havde en sær
lig Stilling i sit Kompagni, som han ikke 
kunde skrive nærmere om; men han syntes 
om sit Job. Flvordan gik det i London? Skriv 
snart igen.

Det blev til et langt Svar; hist op og her 
ned. Om alt muligt mellem Himmel og Jord 
i London, om fælles Bekendte derhjemme, 
om hvor tyndt Øllet var, og hvad man havde 

set i Teatret. Bare skrive, 
skrive •— for ham havde 
man arbejdet sammen med 
af og til gennem ti Aar, 
spillet paa Scenen med 
ham, bygget Dekoratio
ner med ham. Pigen, der 
nu var hans Kone, havde 
man kendt lige saa læn
ge; og hans Børn havde 
en Sommer været ens 
egnes Legekammerater.

Rundstedt kom ikke 
igennem til Liége. Jule
aften kom Meddelelsen 
om, at Tyskerne var kørt 
fast. Bulen i Ardennerne 
blev mindre og mindre; 
og i Februar rykkede Pat

ton ind i Moseldalen i det Fremstød, som skul
de hugge tværs gennem Tyskland ind i Østrig. 

Men vore Folk var ikke naaet til Rhinen 
endnu, da det lange Brev kom tilbage. Det 
var stemplet ganske simpelt: »Deceased«.

Han stod og snakkede med en Bondemand 
i en Lade, da en 88 mm ramte dem. Han døde 
øjeblikkeligt. Han var menig Soldat i den 
amerikanske første Armé, 33 Aar gammel, 
efterlod Kone og en Datter paa seks og en 
Søn paa fire.

Den fjerde Maj om Aftenen, efter vor sid
ste Udsendelse, samledes de amerikanske og 
danske Medarbejdere ved ABSIE.s Program
mer paa Dansk i den danske Klub i Lon
don. Vort Arbejde var ved at være forbi. 
I godt et Aar havde vi hver Aften haft to 
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Udsendelser til Danmark. Der var ingen 
Tvivl om, at de var gaaet ud gennem Æte
ren — men var der nogen, der lyttede?

Den Aften fik vi straalende Svar.
Endelig lykkes det os at opfange Kalund

borg . . . det er tydeligt nok ikke nogen tysk
kontrolleret Speaker, der taler . . . pludse
lig kommer »Det haver saa nyligen regnet« 
— det er Laurits Melchior, der synger! Ja
men den har han kun indspillet een Gang — 
paa vort Studie i New York. Og det er den 
Indspilning, vi netop samme Eftermiddag fik 
sendt over til London pr. Radiotelefon for 
alle Tilfældes Skyld og brugte i vor sidste 
Udsendelse!!

Vi hørte senere, at danske Lyttere kort ef
ter havde ringet deres genvundne Statsra
diofoni op og bedt, om de ikke kunde høre 
den Sang igen. Jo, de kunde de snildt; for 
Radiofonien havde optaget ABSIE.s Ud
sendelse . . .

Hvad der skete efter den fjerde Maj, ved 
Danskerne lige saa godt som vi andre.

For ovennævnte første Speakers personli
ge Vedkommende blev det til hurtig Udkom- 
mandering til en Flyveplads, og derfra over 
Belgien, Holland og Tyskland til Danmark.

Den Modtagelse vi udefra fik i Danmark, 
vil ingen af os nogensinde glemme. Vi vil 
huske Flagene i det grønne Land, Sangen, 
de lyse Smil, og Blomsterne — ogsaa de smaa

*

Buketter med Dannebrogsflag, som var lagt 
paa Fortovet her og der gennem Køben
havn.

Os ubekendte Mennesker, der i Dag lever 
videre i Danmark, mistede en Kammerat dér 
. . . ligesom en anden vil tage hjem til sit 
Land med et Arbejde at tage op for den, 
som ikke kommer tilbage fra Javahavet, fra 
Luxembourg, fra Himlen over Kanalen, fra 
Anzio og Salomonsøerne.

For os Amerikanere kom Parolen for i 
Dag og for alle Dage ud i Fremtiden bedst 
til Orde paa Gettysburg Slagmarken i Staten 
Pennsylvania den 19. November 1863. Da 
indviede Abraham Lincoln en Del af den 
Slagmark som et Mindested over dem, som 
faldt i Borgerkrigen. Han sluttede med disse 
Ord:

»It is for us the living ... to be dedicated 
here to the unfinished task which they who 
fought here have thus far so nobly advan
ced. It is . . . for us to be dedicated to the 
great task remaining before us —: that from 
these honored dead we take increased devo
tion to that cause for which they gave the 
last full measure of devotion; that we here 
highly resolve that these dead shall not have 
died in vain; that this nation, under God, 
shall have a new birth of freedom; and that 
government of the people, by the people, for 
the people, shall not perish from the Earth«.

JOHANNES LARSEN.

BREV FRA EN KVINDELIG KAPTAJN I ROYAL AIR FORCE
Jeg har af Haderslev-Samfundets Formand 
faaet Opfordring til at skrive disse Linjer 
om min Færden i Krigsaarene.

Jeg forlod Danmark kort før Invasionen i 
1940 for med Flyvemaskine at tage til Am
sterdam. Derfra med Tog via Bruxelles til 
Paris, hvor jeg havde et kort Ophold — det 
var et dystert Paris allerede paa det Tids
punkt. Fra Paris med Tog til Neapel; Rej
sen gennem Frankrig var lang og besværlig 

paa Grund af Troppetransporter. Jeg nød en 
Uges Ophold i det skønne Neapel, før jeg 
med Flyvemaskine fortsatte via Athen til 
Cairo. — Og saa kom den mørke Dag, da 
Danmark, mit Fædreland, blev oversvømmet 
af Fjender. —

I Begyndelsen af 1941 blev Kvinder og 
Børn evakuerede fra Ægypten. Med »The 
Empress of Canada« (senere forlist) sejlede 
jeg til Syd-Afrika; om Bord var mange 
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Flygtninge fra Grækenland — de havde alle 
mistet alt, hvad de ejede!

I Kapstaden meldte jeg mig som Frivillig, 
det tog nogen Tid, før de vilde tage mig, da 
jeg var dansk (Danmark var endnu ikke en 
anerkendt allieret).

Men Resultatet blev dog, at jeg en skønne 
Dag fandt mig selv i Uniform i Flyvevaab- 
net. Jeg var blevet valgt til meteorologisk 
Arbejde. Jeg blev sendt paa et Kursus og 
kom med haardt Arbejde igennem min før
ste Eksamen. Jeg blev saa sendt til en Royal 
Air Force Coastal Command Training 
School. Mit Arbejde var meget interessant 
og medførte megen Flyvning. Et Aar senere 
blev jeg saa udnævnt (commissioned) til Of
ficer efter flere Kursus og Eksaminer. Vi 
var 4 Kvinder paa mit Officerskursus, og vi 
blev de første kvindelige meteorologiske Of
ficerer (senere var der mange i England).

Snart kom den Dag, da jeg blev sendt til 
Middle East; jeg fløj med Royal Air Force 
fra Kapstaden til Cairo.

Jeg oplevede mangt og meget i Middle 
East, mit Arbejde tog næsten al min Tid. 
Paa det Tidspunkt var der blevet givet Dan
ske Tilladelse til at bære »Danmark« paa 
Skulderen af vor Uniform. Jeg bar det med 
Stolthed!

Jeg er den eneste kvindelige meteorologi
ske Officer, der har været i Middle East un
der Krigen og den eneste Kvinde i Royal 
Air Force, der har gjort »operational fore
casting«, alle kvindelige forecasters her i 

England var paa Training Schools. Idet jeg 
gjorde Mands Arbejde, avancerede jeg ret 
hurtigt til Captain.

Men Højdepunktet af mit Ophold dér var 
mit Bryllup i Alexandria med Dr. Ronald 
Frith, der var Officer i R. A. F. paa det 
Tidspunkt.

Brudekjole, Slør, Myrtekrans — alt blev 
fremtryllet, og jeg blev viet af en R. A. F.- 
Præst i en lille engelsk Kirke pyntet af mine 
Kammerater med røde og hvide Blomster. 
Union Jack og Dannebrog var begge paa 
Bryllupskagen! Vi havde en uforglemmelig 
Bryllupsrejse til Jerusalem, hvor vi for en 
kort Tid prøvede at glemme, at der var Krig; 
men to Uger senere blev min Mand sendt til 
England, mens jeg maatte blive i mit Arbej
de derude. Fem Maaneder senere fløj jeg her 
til England via Malta—Italien—Frankrig. 
Samtidig blev min Mand sendt til Frankrig!

I nogen Tid var jeg saa i London, men var 
glad, da jeg blev sendt til Skotland. Jeg holdt 
ikke af V2-Bomberne!

Men endelig kom den store Dag 5. Maj 
1945 — Danmarks Befrielse, en endnu 
større Dag den 8. Maj med Fred i Europa, 
men den største Dag var knap en Uge senere, 
da jeg igen satte Foden paa dansk Jord for 
et kort Besøg. Jeg venter nu kun paa at blive 
demobiliseret.

Glædelig Jul til alle Haderslev-Samfundets 
Læsere.

INGER FRITH 
(født Pragholm).



»VIDAR« GENNEM 25 AAR
1V1 aaske var Frikvarterernes 10 Minutter 
ikke tilstrækkelige til Diskussionerne, maaske 
har en Lærer, uden at ane Konsekvenserne, 
benyttet Udtrykket Diskussionsklub om 
Klassens snakkesalige Hoveder, ingen hu
sker hvordan, og hvem der var Ophavsman
den. De fleste af Eleverne fra Tiden lige 
efter 1920 henviser til Svend Secher Jensen 
(stud. 192a), der i hvert Fald blev Klubbens 
første Ordstyrer, men da hans Opholdssted 
er ukendt, maa en Forespørgsel bero indtil 
videre.

Men facta er: »Vidar« blev stiftet og sam
tidig dermed »Vidars Ekko«.

Stiftelsen omtales i første Nummer af 
»V. E.«, som haandskrevet udkom Onsdag 
den 24. November 1920, paa følgende Maa- 
de: »For ca. 3 Uger siden fik en Elev det 
lykkelige Indfald at foreslaa en Diskussions
klub. Tanken fandt straks stærkt Bifald, og 
den blev, beslutsomme som vi Danske nu en
gang er, udført med det samme. Allerede til 
næste Onsdag blev det første Møde fastsat. 
Man besluttede at indskrænke Deltagelsen 
til Gymnasiet og Realklassen. Første Aften 
blev Bestyrelsen valgt. Denne bestaar af en 
Ordstyrer, en Redaktør og en Kasserer. Saa 
blev Klubben døbt. Efter store Besværlig
heder blev man enige om at kalde den »Eos«. 
Dette eksotiske Navn lod man imidlertid 

falde, da Hr. Rektor Mortensen foreslog 
»Vidar«. Avisen kaldtes »Vidars Ekko«.«

Og nu kan »Vidar« og dermed »Vidars 
Ekko« altsaa fejre 25 Aars Jubilæum.

Egentlig er det misvisende at sige, at For
eningen »Vidar« har bestaaet i 25 Aar, for 
i Virkeligheden har der været 25 i-aarige 
Foreninger, der alle har baaret Navnet »Vi
dar«, og som har udgivet »Vidars Ekko«; 
thi faktisk er der i Begyndelsen af hvert 
Skoleaar paa den traditionelle, støjende Ge
neralforsamling blevet stiftet en i-aarig For
ening, vedtaget Love og valgt en Bestyrelse 
bestaaende af en Formand, en Næstformand 
og 5 menige Medlemmer samt to Redaktører 
til »Ekko«et, hvorefter det hele inden Exa
men atter er blevet opløst, men dette skyldes 
alene, at 3die G gaar ud som Studenter, og 
en ny iste G kommer ind, idet Foreningens 
retslige Basis er uforandret fra Aar til Aar. 
Saaledes gaar Foreningens Løsøre, saasom 
Dirigentklokken, Talerpulten, Opslagstavlen, 
Biblioteket og Arkivet og sidst, men ikke 
mindet i al Væsentlighed Lovene fra det ene 
Aars »Vidar« i Arv til det næste, idet de 
»tilhører Gymnasieforeningen »Vidar«, Ha
derslev Katedralskole«.

Lovene, som de blev opstillet i 1920, og 
hvis Paragraffer 1—3 er blevet vedtaget saa 
at sige uforandret hvert efterfølgende Aar, 
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fastslaar i Paragraf i, at Foreningens Navn 
er »Vidar«, og i Paragraf 3 »Medlem af For
eningen kan enhver dansk Gymnasiast (en
kelte Aar tilføjes: og Realist) ved Haderslev 
Katedralskole blive«. Paragraf 2 indeholder 
Foreningens Formaal, nemlig at samle Med
lemmerne »til Møder med Taler og Diskus
sioner, hvoraf man kan have aandeligt Ud
bytte, og til selskabeligt Samvær.

Som Talere er oftest benyttet Lærere eller 
Elever, men det er ogsaa hændt, at en uden- 
forstaaende som f. Ex. Redaktør Søchting 
eller Museumsinspektør Neumann velvilligst 
har stillet sig til Raadighed for »Vidar«. Det 
har navnlig været Rejsebeskrivelser, histori
ske eller litteraturhistoriske Foredrag som 
f. Ex. Dr. Favrholdts eller andre Læreres 
Udenlandsrejser, om Pragerfredens Artikel 5 
— Paragraf 5 •— ved Lektor Reincke eller 
om Johs. V. Jensen ved Adjunkt Karlsson 
og, hvad der ikke maa glemmes, de mange 
aktuelle storpolitiske Spørgsmaal, som »Vi- 
dar«s mest trofaste Foredragsholder, Semi
narielærer Morville, har klarlagt for Med
lemmerne, der kan nævnes: Middelhavet 
(April 1943) og om Konfutses og Chiang 
Kai Chek’s Kina (Marts 1944), ligesom flere 
Officerer fra Garnisonen har behandlet den 
militære Side, saaledes i Januar 1938 Pre
mierløjtnant Vesterdal om Forsvaret af Al
cazar og Borgerkrigen i Spanien, og i Sep
tember 1939 holdt Oberstløjtnant Hansgaard 
et ligefrem profetisk Foredrag om »Mulig
heder og Maal i den nye Krig«. Af Elevfore
dragene kan fremhæves Hans Meyer-Peter- 
sens (stud. 1929) om Klavermusik og Tove 
Friis (iste G 1933), der i den grønlandske 
Nationaldragt fortalte om Grønland.

Det oftest diskuterede har utvivlsomt væ
ret Politik, og der indenfor igen det altid, 
ganske vist mere eller mindre, aktuelle For
svarsproblem. Mange Standpunkter er taget, 
ja, det er hændt, at Skolens Fanebærer som 
stærkt imødegaaet Antimilitarist i en heftig 
Diskussion har udtalt sig nedsættende om 
»Aanden fra 48«, hvilket, da Rektor erfare
de det, foranledigede denne til at sige, at Fa

nestangen burde sandelig vaskes i grøn 
Sæbe.

Af andre politiske Møder kan navnlig næv
nes to Valgaftener, den ene i 1928 og den 
anden i 1931. Der blev begge Gange, efter at 
de forskellige Partier og deres Programmer 
var blevet gennemgaaet, foretaget en Afstem
ning blandt de Tilstedeværende: Det gav føl
gende Resultater:

1928 1931
Konservative Folkeparti .......... 19
Venstre ........................................ 16
Radikale Venstre ......................... 3
Retsstatspartiet ......................... 2
Socialdemokratiet ..................... 6 2
Kommunistisk Arbejderparti o 4
Nationalsocialisterne ................. o 5

Ialt 46 30

I Forbindelse med ovennævnte maa frem
hæves Diskussionerne i Begyndelsen af 
30’erne om Emner som Nazisme—Marxis
me, Nationalisme—Internationalisme eller 
Demokrati—Diktatur foruden de mange Ind
læg om samme Spørgsmaal i »V. E.«, hvil
ket altsammen viser, at den akademiske 
Ungdom paa et ret tidligt Tidspunkt har ta
get et klart Standpunkt overfor de politiske 
Problemer. Men bortset fra dette viser Stati
stikken en sørgelig Tendens, nemlig en Da
len i Deltagerantallet ved Møderne, en Ten
dens, der desværre gaar gennem alle Møderne 
undtagen det »selskabelige Samvær«; og 
samtidig hermed følger en anden Tendens, 
nemlig fra Diskussionerne til Foredrag; 
mens der saaledes i 1923—24 var 4 Diskus
sioner og to Lærerforedrag, var det person
lige Initiativ i 1939—40 saa svækket, at der 
ingen Diskussioner var, men 7 Lærerfore
drag. Dette Forhold saavel som Mødedelta
gelsen er blevet noget bedret i de sidste Aar, 
men til Gengæld er Foreningen paa anden 
Maade blevet hemmet af ydre Begivenheder: 
Først Forbudet mod politiske Diskussioner og 
senere Skolens Overflytning til Seminariet og 
Teknisk Skole, der med de indskrænkede Lo
kaleforhold i Forbindelse med anden Mod- 
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stand, har vanskeliggjort navnlig større Ud
skejelser. Det er dog lykkedes at gennemføre 
adskillige gode og godt besøgte Møder, hvor
af fra 1943—44 kan nævnes Diskussioner 
om »Dansk Film«, »Er Kristendommen for
ældet?« eller et Elevforedrag om Nathan Sö
derblom.

Men ogsaa andre end politiske Problemer 
har været paa Dagsordenen, saavel de øje
blikkeligt aktuelle, som, om man saa tør 
sige, de evigt aktuelle Spørgsmaal. Paa »Vi
dar« s første Møde efter den stiftende Gene
ralforsamling i 1920, blev saaledes Jødedom 
og Antisemitisme sat under Debat. Referatet 
i 2. Nr. af »V. E.« slutter med Ordene: »no
gen Enighed opnaaedes ikke«. I Efteraaret 
1935 var det Oxfordbevægelsen, der maatte 
holde for, ligesom ogsaa Afholdssagen, Be
grebet Dannelse, Skolefagenes Berettigelse 
saavel som Examensordningen har været dis
kuteret.

Som noget helt ekstraordinært inden for 
»Vidar«s Møder maa fremhæves den store 
Koncert, som Foreningen holdt den 19. No
vember 1924, hvor ti af Skolens Elever dels 
Solo dels i Trio optraadte med 16 forskel
lige Smaastykker.

Udenfor disse Møder, der tilgodeser, som 
Lovene siger, den aandelige Udvikling, fal
der saa det selskabelige Samvær, der enten 
har været formet som Underholdning eller 
som Dans, oftest som en Kombination af 
begge Dele; »Vidar« har nemlig mellem 
Medlemmerne eller Skolens andre Elever ofte 
raadet over Musikere, der kunde spille op til 
en lille Svingom, og hvis man ingen havde, 
benyttede man Grammofonmusik. Der har i 
Reglen i hver Sæson været holdt mindst et 
større Vidarbal, mens det først er i de se
nere Aar, at de andre Former for Under
holdning under Betegnelsen Hygge- eller 
Amatøraftener, muntre eller skotskternede 
Aftener er dukket op paa Programmet. For 
at sørge for disse Fester blev der i nogle 
Aar samtidig med Bestyrelsen, der kun skul
de varetage de almindelige Møder, nedsat et 
Fornøjelsesudvalg; dette er dog nu bortfal

det, saaledes at hele Slæbet ligger paa Besty
relsens 7 Mand og navnlig haardt paa For
manden, hvorfor man ogsaa i de sidste fire 
Aar har maattet udskifte den nervenedbrudte 
Formand efter Juleballet.

Allerede i Foreningens andet Aar blev der 
i Festsalen i Foraaret 1922 afholdt et Kar
neval, hvorfra man med Velvilje fra Red. 
Kaj Sarup (tidl. Vidars Ekko, nu Associated 
Press, stud. 25.) har erhvervet et Fotografi 
(som ved Lejlighed forhaabentlig vil bli
ve reproduceret her i Aarsskriftet). Aaret 
efter var der Afslutningsbal paa »Har
monien«. I Maj 1930 fejrede Vidar sit 10- 
Aars Jubilæum ved en Udflugt til Kjelstrup 
Strand, og i Januar 1937 var der Dans for 
»Vidar«« Medlemmer paa »Ulvslyst«, men 
bortset derfra holdtes Festerne paa Skolen, 
saaledes at der dansedes i Festsalen og spi
stes i Gymnastiksalen. De almindelige Under
holdningsaftener holdtes, ligesom ogsaa Fo
redragene og Diskussionerne, enten i Geogra- 
filokalet eller i »Dormitoriet«. I Reglen 
havde gamle Elever, Lærere og Realister 
Adgang til de større Aftener, ligesom man 
ofte, for at opveje Drengenes talmæssige 
Overlegenhed i Gymnasiet, inviterede 4. 
Mellems Piger. Til »Vidar«s Julebal 1941 
var desuden inviteret Gymnasiaster fra Ribe, 
Kolding, Sønderborg, Aabenraa og Tønder. 
De 100 udenbys Gæster og lige saa mange 
Vidarmedlemmer overværede først Julekome
dien (Leck Fischer: Jeg vil være en anden), 
hvorefter der var Bal og Servering.

Et Par enkelte Aar har der været Samar
bejde med Seminariets Elevforening, hvor
ved »Vidar«s Medlemmer har haft Adgang 
til Foredrag og lignende.

Udenfor »Vidar«s egentlige Virke falder 
visse Opgaver, der naturligt hører under 
Gymnasiet, og som derfor varetages af »Vi
dar«, f. Eks. vælger Generalforsamlingen 
Gymnasiets Repræsentanter i Week-end- 
Hytte-Udvalget, ligesom Bestyrelsen i de 
sidste Aar har forestaaet en Skoleindsam
ling til en Krands, der den 9. April nedlæg-
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ges paa Mindestenen for de faldne ved Ho
spitalskirken.

Sidst, men ikke mindst, maa, som en Gren 
af Foreningen, omtales »Vidars Ekko«, der, 
som ovenfor nævnt, blev startet samtidig 
med »Vidar« i 1920. De første Numre, der 
gik paa Omgang mellem Medlemmerne, var 
haandskrevne, men det varede ikke længe, før 
Bladet blev hektograferet for senere at blive 
trykt. Derved kom det ogsaa i saa mange 
Eksemplarer, at det kunde sælges som Sko
leblad, og i 1942 blev det udvidede Jubilæ
umsnummer i Anledning af Skolens 375-Aars 
Fødselsdag udsendt til alle gamle Elever. 
Tidligere var Spalterne aabne for allehaande 
Indlæg, dog pillede Rektor af Hensyn til Læ
rerne og Skolens Prestige de værste Udgy
delser ud, forinden Bladet gik i Trykken, 
men under Besættelsen har »Vidars Ekko«, 

af Hensyn til Forholdene, været under Rek
tors Censur, hvilket meget stærkt har be
grænset Omraadet for de Emner, der maatte 
skrives om. At det dog altid har knebet med 
at faa Stof, fremgaar dels af det medtagnes 
Kvalitet, dels af de stadig tilbagevendende 
Opfordringer til Læserne om Stof.

En lignende Opfordring sendes hermed 
til gamle Medlemmer af »Vidar«. Ganske 
vist er det, paa Grundlag af de eksisterende 
Numre af »Vidars Ekko« og navnlig ved 
Velvilje fra gamle Elevers Side, lykkedes 
til Dels at rekonstruere Foreningens Ar
bejde; men der mangler stadig Oplysninger, 
navnlig om de første 8 Aar, til de Protokol
ler, som Rich. Meyer-Heiselberg (stud. 43) 
er ved at udarbejde, og som ligger til Grund 
for nærværende Artikel.

H. O. THULSTRUP.



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.

Vi har atter i Aar kun kunnet holde eet 
Møde, idet Forholdene medførte, at vi ikke 
kunde mødes til Jul.

»Dannevirke« skrev den 23. Juni 1945 om 
Sommermødet:

Haderslev-Samfundet, Foreningen af gam
le Elever og Lærere fra Haderslev Katedral
skole, afholdt i Aftes sit første Møde efter 
Befrielsen. Skønt de nuværende Rejsemulig
heder ikke tillader ret mange udenbysboende 
at tage til Haderslev for at deltage i en saa- 
dan Sammenkomst, var der stort Besøg, der
imellem Aarets Dimittender, og som sædvan
lig en udmærket Stemning.

Først var der Generalforsamling med Gym
nastiklærer Iversen som Dirigent. Forman
den, Adjunkt, Dr. M. Favrholdt aflagde baa
de Beretning og Regnskab, idet han henvi
ste til, hvad Aarsskriftet meddelte om H.-S.s 
Virke. Han oplyste, at man har faaet Tilsagn 
om Støtte, og det er Redaktionens Stand
punkt, at Aarsskriftet aldrig maa komme høj
ere op i Pris end 3 Kroner. Vil Medlemmerne 
støtte noget, bør de først og fremmest tænke 
paa Jubilæumsgaven til Skolen, Lejrhytten.

Beretning og Regnskab godkendtes, og Be
styrelsen — foruden Dr. Favrholdt Fuldmæg
tig Olav Christensen og Boghandler Johs. 
Nielsen — og Revisorerne — Adjunkt Buch 
og Kreditforeningsassistent Carl Møller — 
genvalgtes med Akklamation.

Efter den prisværdig korte Generalforsam
ling var der Kaffebord, hvor Formanden bød 
velkommen, særlig til Rektor, Dr. Jacobsen 
og Frue. Vi har længe glædet os til atter at 
kunne samles i H.-S. En Kæde af triste Be
givenheder paa Skolen har forhindret vore 
Sammenkomster. Der er bragt mange Ofre 
ogsaa af vore Medlemmer. Lad os mindes to 
Medlemmer, der faldt: Knud Vindel og The
odor Madsen.

Rektor takkede for Velkomsten og udtalte 
sin Glæde over igen at se de Ansigter, man 
ikke længe har set, hvad enten de har været 
borte af den ene eller den anden Grund. H.-S. 
er et Sted, hvor man udveksler Minder. Maatte 
det mere og mere blive et Samlingssted for 
gamle Elever og Lærere og et Bindeled mel
lem Skolen og de udgaaede Elever. H.-S. 
leve!

Formanden svarede med en Tak for den 
Imødekommenhed og Hjælp, H.-S. altid 
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mødte hos Rektor, og udbragte et Leve Ha
derslev Katedralskole.

Lektor Diemer takkede de Unge for de
res Indsats under Besættelsen. En ærekær 
Ungdom har Danmark kær.

Adjunkt Buch udbragte et Leve Studenter 
og Realister af 1945, en Ungdom, der har gi
vet meget, og Student Henry Jensen kvitte
rede med et Leve for Skolen og Lærerne.

VORT AARSSKRIFT.
25 Aars Jubilæet for Genforeningen og 25 

Aaret for vor Skoles Arbejde som dansk Ka
tedralskole vilde under normale Forhold være 
Hovedbegivenheder, som vilde sætte det 
fremherskende Præg paa et Aarsskrift som 
vort. Men de vældige verdenshistoriske Be
givenheder, vi har været Vidne til — og først 
og fremmest vort Lands Udfrielse fra det na
zistiske Terrorvælde — placerer sig natur
ligt saa stærkt i Forgrunden i vor Bevidst
hed, at dette Hefte uundgaaeligt maatte præ
ges deraf: Vi har i vor By og ved vor Skole 
haft Begivenhederne saa tæt inde paa Livet 
af os, at det var umuligt — nu vi atter kan 
skrive frit — ikke at lade en Del af disse 
Oplevelser afspejle sig netop i denne første 
Aargang efter Befrielsen. Selv om det kun 
er Rids og spredte Beretninger, vi bringer, 
vil de alligevel kunne bidrage deres til at teg
ne denne Periodes Historie. Det er en given 
Ting, at mange flere af H.-S.s Medlemmer 
end de, Redaktionen tilfældigvis har nærmere 
Kendskab til, i disse Aar har haft Oplevel
ser, som vil være af Interesse for en større 
Kreds af Kammerater og Landsmænd. Vi vil 
haabe, at de vil føle sig tilskyndede til at 
nedskrive den Slags nu, mens Erindringen 
om Begivenhederne endnu er skarp. For saa 
godt som alle, vi har henvendt os til, gælder 
det, at der har været ytret en ret stærk Uvilje 
mod at nævne Navne og sætte sig selv i Re
lief: Vi har staaet netop overfor det, der var 
det opløftende under Besættelsen og især i 
det organiserede Modstandsarbejde: Det var 
ikke Personen, det gjaldt, men Sagen, Dan

marks Sag, ja, mere end det: Menneskehe
dens og Menneskelighedens.

Læsere, der gerne vil have en mere syste
matisk Oversigt over den kronologiske Ud
vikling af Begivenhederne omkring Kapitula
tionen, kan vi henvise til en fyldig Redegørel
se af Kommunefuldmægtig Olav Christensen: 
»Fem Minutter i Tolv — og da Klokken 
faldt i Slag« i Haderslev Aarbog 1945.

Som særligt kulturhistorisk Stof bringer 
vi nogle Erindringer af Justitsraadinde Ju- 
dithe Salicath, f. Marckmann. Ejendommeligt 
nok har baade Boghandler Johs. Nielsen og 
Overbibliotekar Glahn i flere Aar været ude 
efter at faa Tilladelse til at publicere dem, 
og dette er nu lykkedes Hr. Glahn. Indlednin
gen er forfattet af en Slægtning af Fru Sali
cath, Hr. Landsretssagfører V. Friderichsen, 
mens Hr. Glahn har forsynet disse værdi
fulde Optegnelser med en Række Noter, 
uden hvilke man næppe vil kunne have fuldt 
Udbytte af dem som Kildemateriale. Det vil 
være vore Læsere bekendt, at Hr. Glahn er 
udnævnt til Bibliotekar i Flensborg, og dette 
Arbejde bliver saaledes hans Farvel til Ha
derslev. Vi nærer dog det Haab, at denne 
Publikation ikke bliver hans sidste Bidrag 
til H.-S., der tidligere flere Gange har nydt 
godt af hans Medarbejderskab.

Genforenings jubilæet blev i Sønderjylland 
fejret paa værdig Vis ved store Festligheder, 
der naturligt gled ind i den Ramme af stor- 
slaaede Tilkendegivelser, der især fra Skam- 
lingsbanke og Dybbøl gav Udtryk for alle 
Danskes Glæde over Befrielsen af vort gamle 
Fædreland. Den tyske Besættelse gav alle 
Danske en virkelig Baggrund for at forstaa 
Sønderjydernes Kaar under Udlændigheden. 
Netop med Udgangspunkt i en saadan Be
tragtning er det, at Fru Maren Skadhauge, 
født Wind, har skrevet den Artikel, som 
vi bringer i dette Hefte. Hendes Bog 
»Hjem til Danmark«, der findes omtalt i 
H.-S. 1938, p. 64, har saaledes faaet et Til
læg, der sikkert vil blive paaskønnet, og vi 
er glade for indenfor vor Medlemskreds at 
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have en Forfatterinde, der baade har haft 
Evne og Lyst til at tage denne Opgave op.

Det forskelligartede Stof vedrørende Mod
stand, Sabotage og Deportation behøver næp
pe nogen yderligere Introduktion. Forfatterne 
er alle godt kendte blandt de yngre Aar- 
gange af Medlemmerne. Særlig Omtale kræ
ver dog vist de to tidligere Elever, der i de 
allieredes Hær har været med i Befrielses
kampen: Captain i Royal Air Force Mrs. In
ger Frith, født Pragholm, er Student fra 
1927, og Captain i United States’ Informati
on Service Iohannes Larsen (kaldet Tambi) 
er Student fra 1932. Et lykkeligt Træf har 
sat os i Forbindelse med disse to Repræsen
tanter for Danmark, som vi har Grund til 
at være stolte af. Begge har med stor Imø
dekommenhed modtaget vor Opfordring til at 
fortælle noget om frie Danske ude.

Nekrologerne over vor Egns Ofre i Kam
pen er i hvert enkelt Tilfælde skrevet af Men
nesker, der paa en eller anden Maade har væ
ret i nær Berøring med dem, der satte Li
vet ind, og som derfor havde særlige Betin
gelser for at riste en Minderune. Redaktionen 
har fundet det naturligt at bringe en Omtale 
af alle de ni Mænd fra Byen og Amtet, der 
ofrede Livet, selv om kun de to var ud- 
gaaet fra vor Skole. Vi har jo kendt dem 
næsten alle; og som de stod sammen i Kam
pen, vil vi ogsaa mindes dem i Fællesskab 
med stille og inderlig Tak i vore Sind.

Festlighederne i Anledning af Skolens 25 
Aars Dag som dansk Gymnasieskole efter 
Genforeningen har vi valgt at omtale nær
mere i Kroniken som et internt Skoleanlig
gende, bl. a. fordi Skolen udadtil markerede 
Dagen ved Udsendelse af et Festskrift. Fest
skriftet blev udsendt af H.-S. til alle Med
lemmer som en Hilsen til Jubilæet. Skulde 
nogen ikke have faaet Skriftet, kan det rekvi
reres hos Formanden. Da Gymnasieforenin- 
gen »Vidar«s 25-aarige Bestaaen ikke er om
talt i dette, har stud. jur. Hans Otto Thul
strup udarbejdet den Redegørelse for »Vi- 
dar«s Tilværelse, hvormed vi afslutter Aars- 

skriftets Artikelrække. I Tillæget bringes dog 
som sædvanlig en Oversigt over »Vidar« s 
Virke i Aaret, der svandt, af Erik Christen
sen, III G.

Angaaende Billedstoffet er der særlig 
Grund til at omtale det Interiørbillede, vi 
bringer fra Naturfags værelset. Bedre end no
get andet illustrerer det den Vandalisme, der 
prægede Tyskernes Færd paa vor gamle 
Skole. Da vi maatte forlade den, garanterede 
Værnemagtens Repræsentanter os, at Biblio
teksfløjen skulde forblive urørt. Vi nøjedes 
derfor med at fjerne fra Biblioteket alt, hvad 
vi maatte betragte som meget kostbart eller 
uerstatteligt, og i Raadhusets Arkiv samt 
hos de fleste af Lærerne blev saa alt dette 
anbragt. Tilbage var vel en 15—16.000 Bind. 
I Sommerferien 1944 fik vi at vide, at nu 
var Tyskerne alligevel begyndt at flytte 
Biblioteket op i Naturfagsværelset. Protester 
nyttede ikke. I vældige Stabler laa allerede de 
fleste af Bøgerne paa Gulvet deroppe, men 
den kommanderende Officer gav alle mulige 
Garantier for, at der ikke vilde ske Bøgerne 
nogen Overlast. Imidlertid gik det med dette 
Løfte som med mange andre Løfter, vi har 
faaet fra den Side. Da Lavinen rullede, og 
Disciplinen forfaldt i Herrefolkets Mønster
hær, banede Soldaterne sig Vej gennem alle 
Afspærringer, og Resterne af Naturfagsam
lingen og Biblioteket blev Genstand for en 
Behandling, der kun kan anes: Soldaterne 
har aabenbart moret sig med at bombardere 
hinanden med Bøger, Præparater, Reagens
glas, slaaet Ruder ind i Skabene, trampet 
rundt i Bogbjergene, der skred sammen i et 
fuldstændigt Kaos.

Det var alt andet end lysteligt Arbejde at 
forsøge paa at bjerge det mest mulige ud fra 
Naturfagslokalet, der nu tjener som en Del 
af Flygtningelazarettet, der er blevet indret
tet i Katedralskolens Hovedfløj. Bibliotek og 
Samlinger er nu anbragt andet Steds, men 
det vil vare lange Tider, før vi atter kan be
nytte dem, og længe vil vi blive mindede om 
Nyordningens Velsignelser paa Haderslev 
Katedralskole.
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JULEMØDET 
vil i Aar blive holdt paa Harmonien (Hvide 
Sal) den 30. December.

LÆRERKOLLEGIET 
har i Aaret, der svandt, ikke undergaaet no
gen Forandring ud over, at Timelærer, cand. 
mag. Arne Harritsø Jensen fra 1. August ud
nævntes til Timelærer i Esbjerg.

Umiddelbart før Paaske døde Fru Lektor 
Ottosen, næsten 81 Aar gammel, forbløffende 
ungdommelig og aandslivlig, rask og rørig 
lige til det sidste. Alle, der har kendt Fru 
Ottosen, ved, hvor elskeligt et Menneske hun 
var. Som Lektor Ottosens Hustru kom hun 
til at øve en stor og velsignelsesrig Gerning 
som Mor for den store Børneflok og som 
Husmor i et Hjem, hvor der altid var godt 
at komme. Faa Mennesker har haft Evne til 
at sprede Lys og Glæde om sig som Fru Otto
sen, og faa har efterlevet Grundtvigs skønne 
Sang »Et jævnt og muntert virksomt Liv paa 
Jord« bedre end hun.

Æret være Fru Lektor Ottosens Minde!

FRA SKOLENS LIV I AARET, 
DER GIK.

Besættelsens sidste Aar formede sig som 
en Fortsættelse af forrige Aars Genvordighe
der, hvad Lokaler og Undervisningsforhold 
angik. Paa begge Omraader var Tilværelsen 
alt andet end tilfredsstillende baade for 
Elever og Lærere. I det lange Løb lider et 
Skolearbejde saa alvorligt under en Tilvæ
relse, der i den Grad er præget af Usik
kerhed og Tilfældighed, at vi maa haabe 
snart at faa bedre og fastere Rammer om 
vor Skole. At enkelte Lærere maatte være 
klar til at gaa under Jorden med øjeblikke
ligt Varsel, at ingen overhovedet kunde føle 
sig sikker for Husundersøgelse og Arrestati
on, at en enkelt som Lektor Diemer maatte 
tilbringe en Maaneds Tid som Gestapos Gæst 
paa Staldgaarden i Kolding og holde Ferie 
Resten af Skoleaaret, at Rektor med Frue 

en Tid lang maatte tage Ophold i Marsk
egnen som »Civilingeniør N. N. fra Køben
havn«, er Begivenheder, som vi kan mindes 
med et Smil; men da vi havde Fjenden i 
Landet var det bitter og uhyggelig Alvor. 
Og Eleverne gik det værre: Et Par maatte 
rømme for at undgaa at blive puttet i den 
forhadte grønne Uniform, men er nu heldig
vis igen kommet tilbage for at afslutte de
res Skolegang. Af de Elever, der paa D-Da- 
gen maatte forsvinde fra II og III G, er Poul 
Futtrup forlængst blevet Student i Sverige, 
Vincent Lind, der faldt i Gestapos Klør, 
maatte stifte Bekendtskab med adskillige ty
ske Koncentrationslejres Gru, men bjergede 
Livet og var med i den allerførste Transport 
af alvorligt syge deporterede, der af Svensk 
Røde Kors transporteredes her igennem. I 
Haderslev hilstes han af enkelte gode Venner, 
der havde faaet Underretning om Transpor
ten, i Christiansfeld fejredes han af hele 
Byen. Senere Transporter bragte vore to tid
ligere Elever Richardt Meyer-Heiselberg og 
Ernst Nielsen. Paa det Tidspunkt var Stem
ningen saadan, at Byen var flagsmykket langs 
Hovedvej 10, og trods Gestapo og trods væl
dige Besættelsesstyrker beredte man de man
ge Transporter af tilbagevendende Fanger et 
Triumftog, der havde en vidunderlig griben
de Stemning over sig. Det siger sig selv, at 
der var ikke mange Elever eller Lærere fra 
Skolen, der helt kunde samle sig om det pro
saiske Hverdagsarbejde i de Stunder! Vin
cent Linds Broder, Erik, undslap Forfølgel
sen ligesom Sven Hansen og Bent Muxoll. 
Denne sidste var forøvrigt i Brigadens Uni
form med paa Studenternes Køretur rundt 
i Byen den 23. Juni 1945, paa hvilken ogsaa 
Lind’erne var med. Hans Olaf Refshauge var 
incognito kommet ind paa Rønde Eksamens
kursus og tog Studentereksamen derfra nu i 
Sommer. Peter Charles Bancke havde for- 
mummet sig i det mørke Jylland som Land
mand og vendte tilbage til III G nu efter 
Sommerferien.

Fire III G’er maatte forsvinde i Decem
ber i Fjor, og de to af dem, Gunnar Ege- 
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skjold og Anker Gram, undgik ikke Gestapo- 
banditterne, men maatte en Tur til Frøslev, 
hvor de blandt andre bekendte ogsaa kunde 
hilse paa Pastor Quistgaard, Vedsted, der 
blev taget af Tyskerne efter Kongedagen i 
Vedsted 1944. Først efter Kapitulationen kun
de de igen være med, men da var vi helt inde 
under Eksamen. De gik saa straks i Gang 
med Eksamensterperiet, men med Vagttjene
ste i Modstandsbevægelsen samtidig, og sam
men med deres to hjemvendte Kammerater 
Harry Juhler og Hans Chr. Lange Møller tog 
de ekstraordinær Studentereksamen i Sep
tember. Paa Studenterholdet 1945 var der 
enkelte, der havde været godt med baade 
længe før og ogsaa under Eksamenslæsnin
gen, Johs. Lindeskov Hansen (»Bums«) end
og som Jernbanesabotør i al Stilhed, som sig 
hør og bør.

For II G’s Vedkommende viste det sig no
get besværligt at holde Aarsprøver, idet flere 
af Eleverne slet ikke havde Tid eller kunde 
faa fri. De var »beslaglagt til andet Formaal« 
enten ved Grænsekommandoen eller ved 
Vagttjeneste andetsteds. Det var lidt ejen
dommeligt at se en stilfærdig Klassiker fra 
II G gaaende omkring som væbnet Fodsol
dat (som det vist hedder) paa Lembckesvej 
for at passe paa Herrefolkets Rester. Man 
var lidt spændt paa, om han vilde tage Sky
deren med sig ind og lægge den foran sig 
paa det grønne Bord den Dag, da han nød
vendigvis maatte op i et af Førstedelsfagene 
til Studentereksamen . . .

Det Gadebillede, man oplevede ved og lige 
efter Kapitulationen var jo i det hele noget 
usædvanligt. Katedralskolen, der var blevet 
indrettet til Flygtningelejr med 7—800 
Indvaanere, bevogtedes saaledes meget af 
Tiden af gamle Elever, der nu under Arm
bindets Tegn havde faaet en Autoritet, som 
man ikke for nogle Aar siden vilde have for
lenet dem med.

Saadan ebbede det gamle Skoleaar ud. Ved 
Lovsangen den første Skoledag efter Kapi
tulationen og ved Aarsafslutningen, der nu 
heldigvis kunde fejres i Kasernens Gymna

stikhus, som det danske Militær Gang paa 
Gang har maattet laane ud til alskens Sam
menkomster og Møder, understregede Rektor 
stærkt, hvor stor Grund vi havde til at være 
taknemlige over den gode Skæbne, der havde 
reddet vort Land fra Undergangen i den elvte 
Time, og der raadede allevegne en glad og 
fortrøstningsfuld Stemning. Sommeren 1945 
blev for os alle i Danmark en Tid, vi aldrig 
kan eller maa glemme!

Efter Ferien ved det nye Skoleaars Begyn
delse var der stadig lige mange Problemer 
angaaende det rent praktiske. Snarere var 
Situationen blevet noget mere kompliceret 
derved, at vi havde faaet en Del ny Elever, 
der før havde besøgt det tyske Gymnasium i 
Aabenraa eller gaaet i tysk Skole i Haders
lev. En hel Realklasse derfra blev saaledes op
taget en bloc som Parallelklasse til vor Re
alklasse. For at klare Lokaleforholdene maat
te vi fortsætte med at have en Klasse udsta
tioneret hos Pastor Thade Petersen, mens 
II ns, der før havde resideret paa Posthuset, 
nu flyttedes til Arbejdsmandsforbundets 
mindre Sal i Nørregade. II m, der den sid
ste Del af forrige Skoleaar holdt til i Danske 
Kvinders Beredskabs Kælder i Gaaskærgade, 
fik nu ligeledes Lokale i Arbejdsmandsfor
bundets Hus. Noget bedredes disse Forhold, 
da man efter Efteraarsferien kunde samle 
den Del af Skolen, der ikke kunde rummes 
paa Teknisk Skole, i det lige overfor lig
gende »Bücherei«, hvor i Øjeblikket seks 
Klasser holder til. Det var med lidt under
lige Følelser, man første Gang gik op ad 
Trappen til denne Skolebygning: tempora 
mutantur!

Som Slut paa denne lange Redegørelse lad 
det da være sagt igen: Katedralskolen fører i 
Øjeblikket en Tilværelse som Skole, der er 
ganske uværdig og upassende, og som i det 
lange Løb uvægerligt vil virke stærkt depri
merende, men vi nærer store Forhaabninger 
til Fremtiden. Gid vi ikke maa blive skuffede, 
og gid den Tid, der skal gaa, inden noget nyt 
kan vokse frem, ikke maa vare en Dag læn
gere, end Nødvendighedens Lov kræver det.
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Skal vi yde et ordentligt Arbejde med at op
bygge et nyt og godt Danmark, maa vi nød
vendigvis stille Krav om at have en virkelig 
brugbar Ramme om vort Arbejde!

SKOLENS 25 AARS JUBILÆUM.
Festlighederne i Anledning af 25 Aars 

Fødselsdagen den 7. September 1945 maatte 
paa Grund af Forholdene spredes over et 
større Omraade: Om Formiddagen var den 
samlede Skole med indbudte Gæster, gamle 
Elever og Skolens Forældrekreds stævnet 
sammen i Kasernens Gymnastiksal; derefter 
var en indbudt Kreds Undervisningsministe
riets Gæster til en Frokost paa »Harmoni
en«, og endelig var der om Aftenen en Skole
fest med Bal i Højskolehjemmets store Sal, 
der da efter en haardt tiltrængt Istandsættelse 
var i Brug som Festsal for første Gang efter 
Kapitulationen.

Dagen var forøvrigt blevet indledet ved 
Kransenedlægning paa afdøde Læreres Grave 
paa Byens to Kirkegaarde.

I Kasernens Gymnastiksal, der var stillet 
til Raadighed af Oberst Have, begyndte Da
gen stemningsfuldt med »Den signede Dag«. 
Et blandet Kor sang derefter Morgensang fra 
Gades »Elverskud«. Saa blev afdøde Lektor 
Anker Jensens smukke og paa Skolen vel
kendte Sang til Skolejubilæet i 1930, »I Læ 
af Kirkens Mure med dristig Himmelflugt«, 
sunget som Fællessang, hvorefter Rektor, Dr. 
phil. N. H. Jacobsen holdt Festtalen. Indle
dende mindedes Rektor den Dag for 25 Aar 
siden, da Skolen tog fat, og hyldede de Mænd 
og Kvinder, som da var med, og hvoraf fire 
nu kunde fejre Jubilæum sammen med Sko
len, nemlig Frk. C. Christensen, Lektor Die
mer, Gymnastiklærer Iversen og Pedel A. 
Fogt. Skolens Arbejdsindsats havde altid væ
ret bestemt af Mottoet patriæ et literis, saa
dan som Linien var lagt af Rektor Mortensen 
og Rektor Egeberg Jensen. Skolen skal nok 
sætte sig det Maal at gøre sine Elever kendt 
med de Resultater, Videnskaben paa alle Om- 
raader er naaet frem til, og den skal prøve 
at oplære dem til at arbejde paa videnskabe

lig Maade, men den skal være præget af 
dansk Aand og Tankegang, ogsaa naar den 
vil lære sine Elever noget om, hvad Verdens
kulturen har frembragt.

Efter en Omtale af Skolens Arbejde ogsaa 
udadtil gennem Foredrag, Musikaftener o. 1. 
paa Skolen og af den Indsats, der gøres i 
det nationale Arbejde, ikke mindst hvad an- 
gaar Sangen, Gymnastikken og Friluftslivet, 
fremhævede Rektor stærkt Betydningen af, 
at Sønderjylland ved Genforeningen fik fire 
Gymnasieskoler af et saa demokratisk Til
snit, at en relativ stor Procentdel af den søn
derjyske Ungdom har kunnet søge Gymnasiet 
og har befundet sig vel derved. De Baand, 
der bestaar mellem de gamle Elever og Sko
len, har vist sig at være stærke, Haderslev- 
Samfundet har saaledes hurtigt vokset sig 
stort; Skolen ser altid med Glæde gamle Ele
ver ved Skolefesterne.

»I Dag«, sagde Rektor til sidst, »gaar vore 
Tanker tilbage til de Mænd og Kvinder, der 
har haft deres Virke paa Skolen, med Tak 
for det Værk, de var med til at bygge. Jeg 
ønsker Haderslev Katedralskole Held og 
Lykke i Fremtiden, og jeg ønsker, at det Ar
bejde, der gøres her, maa præges af den 
rette Aand, og at vore Unge udrustes til at 
gøre et godt Arbejde for Fædrelandet og faar 
lært, hvad de skylder Danmark!« (Fælles
sang: »Kundskabs Fader, Visdoms Væld« af 
Lembcke.)

I Minister A. M. Hansens Sted brag
te Departementschef P aludan-Müller derpaa 
Undervisningsministeriets hjertelige Lyk
ønskning, idet han udtalte Ønsket om, at 
Skolen altid maatte have Lykke til at gøre 
sin Gerning i Sandhedens og Erkendelsens 
klare Lys.

Rektor takkede Undervisningsministeriets 
Repræsentant: Man havde altid været sikker 
paa at møde den bedste Forstaaelse i Ministe
riet for, hvad der angik Skolens Ve og Vel. 
Det var at haabe, at denne Forstaaelse ikke 
vilde blive mindre i den allernærmeste Frem
tid!

Efter at Lektor Olrik akkompagneret af 
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sin Frue havde glædet Forsamlingen med at 
synge Blichers »Om Strømmen mod dig bru
ser« og Grundtvigs »Guds Fred med vore 
Døde« samt A. Arnholtz »Til vort Land 
1940« talte Læge Jon Ottosen, Hoptrup, paa 
sin djærve og fornøjelige Maade paa de gam
le Elevers Vegne: Der var Eventyrets Glans 
over den første Dag, vi mødte paa Skolen i 
1920. Denne Glans blev ved at hvile over Ar
bejdet. Eet havde alle Elever fælles: Energi
en for at tilegne sig den danske Skole helt. 
Et Par morsomme Anekdoter om en lille mel
lemfolkelig Affære, der dog af gamle Rektor 
elegant kunde affærdiges som et tysk-svensk 
Anliggende, og om en fortræffelig Matema
tiklærers Metoder kaldte paa Smilet. Dr. Ot
tosen samlede til sidst sine Ord i en Tak til 
Rektor Mortensen og Frue som dem, der var 
med til at skabe den festlige Skoletid. Tak 
for det, der blev givet os, fordi vi lærte »at 
fæste Syn paa det, som ædle kalder Livets 
Lyst«.

Paany var der Korsang, denne Gang af 
Pigekor, og saa begyndte den lange Række 
af Gratulanter at tale.

Som tidligere Haderslev-Rektor og som Ta
lerør for baade sin egen Skole og for Tønder 
Statsskole var Rektor Egeberg Jensen, Søn
derborg, den første i Rækken. I sin alvorlige 
og vægtige Tale kom Egeberg Jensen ind 
paa Dagens Problemer. Man var ved at tro, 
at alt, hvad der hed Aand, var fuldstændig 
kvalt i Materialisme og Reklamebrøl, og man 
var ved at synes, at det har en haabløs Op
gave at modvirke Propagandaen. Selv med den 
bedste Vilje til at holde sig klar af den, maa 
man Gang paa Gang indrømme, at man ligger 
under for den paa mange praktiske Omraa- 
der. I den højere Skole bør man kunne gen
nemskue Propagandasvindel og holde sig 
klar deraf. Under Krigen var det hele Ung
dommen, der saa rigtigt, og det har glædet 
mig at se, at saa mange fra denne Skole var 
med i Modstandsbevægelsen, som vi alle skyl
der saa meget. Det, der drev disse Unge, var 
Aand, og hvor stor en Rolle end Mekaniken 
spiller i et moderne Samfund, er der dog en 

Faktor, der hedder Aand. Jeg ved godt, vi 
skylder vore Allierede Sejren, men uden 
den Aand, der bar vore Drenges Kamp, var 
vi nu blevet placeret sammen med Ungarn og 
Bulgarien. Jeg priser vor gamle Skole, at den 
har kunnet fostre en Ungdom, der kunde 
sige: Her staar jeg; jeg kan ikke andet!

Men naar nu Udrensningen er tilende? Ja, 
saa maa vi atter arbejde paa Folkefor soning: 
Tyskland maa med i det europæiske Samar
bejde, og det ved England og Amerika. Her 
i vor Landsdel skal vi ikke forkæle Tyskerne, 
men vi skal heller ikke vise dem bort. Maalet 
for Menneskers Stræben maa være Fred paa 
Jorden og i Mennesker en god Vilje. Gid den
ne Skole maa arbejde hen mod det Maal!

Paa Byens Vegne gratulerede dernæst 
Borgmester Thulstrup. Hans Ønske var, at 
Skolen snart maa faa eget og nyt Tag over 
Hovedet, og Byens Fødselsdagsgave var et 
Tilsagn om positiv Medvirken til dette.

Som den ældste af Lærerkollegiet fra 1920 
udtalte Lektor Reincke som sit Ønske for 
Skolen, at den stedse maatte være en Høj
borg for dansk Kultur, og overdrog derefter 
Rektor en Obligation (paa 2000 Kr.) til et 
Legat til Minde om Jubilæet.

Duborgskolens Rektor, Bernhard Hansen, 
dvælede især ved Skolens Indsats paa San
gens Omraade og fremførte en varm Tak fra 
sin Skole for den Hjælp, den gennem Aarene 
havde modtaget fra Pladerslev Katedralskole. 
Han fremhævede Skolens Lærerkollegium 
som et af Støttepunkterne for det danske Ar
bejde i Sydslesvig. Gid den Dag ikke maa 
være fjern, da dansk Skoleungdom herfra og 
Syd fra kan mødes!

Rektor Buchreitz, Aabenraa, bragte Nabo
skolens Hilsen. Kortest kan Haderslev Ka
tedralskoles Indsats karakteriseres derved, at 
det Motto, den har arbejdet under, er blevet 
hele den danske Skoles Løsen.

Paa Lejrhytteudvalgets Vegne overrakte 
nu Amtsvej inspektør Jørgensen Skolens Rek
tor det smukke Gavebrev med de indsamlede 
27.856 Kr., hvorfor gøres Rede andetsteds i 
dette Skrift, og Rektor, der forøvrigt havde 
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taget Ordet for at sige Tak efter hver en
kelt af de tidligere Taleres Gratulation, ret
tede paa Skolens Vegne en varm Tak til hver 
eneste Bidragyder, der havde været med til 
at bringe Skolen denne vældige Gave.

Af Fru Rektor Mortensen blev der ogsaa 
skænket Skolen en stor Gave i Dagens An
ledning, nemlig 2000 Kr. til Holberglegatet 
og 2000 Kr. til Rektor Mortensens Legat, et 
nyt Bevis paa den trofaste Kærlighed, Fru 
Rektor Mortensen og vor afdøde gamle Rek
tor nærede til denne Skole.

Der blev yderligere talt af Forældrenæv- 
nets Formand, Pastor Vindel, Starup, af Se
minarieforstander, Dr. phil. Arne Møller, af 
Rektor Willesen, Nykøbing F., der takkede 
for de 10 lykkelige Aar, han havde virket ved 
Katedralskolen, og som paa meget anerken
dende Maade omtalte Haderslev-Samfundets 
Aarsskrift, og endelig af »Vidar«s Formand, 
Erik Christensen fra III G.

Den stilfulde Formiddagsfest afsluttedes 
med »Danmark i Tusind Aar«, og hver en
kelt Elev fik nu tildelt et Eksemplar af Sko
lens Jubilæumsskrift.

Ang. Festlighedernes videre Forløb giver 
vi her Ordet til «Dannevirke«s Referent pn., 
der er en ikke ukendt H.-S.’er:

Ved Frokosten paa »Harmonien« for Læ
rerkollegiet og særligt indbudte Gæster havde 
yderligere en Række Talere Ordet.

Overlærer Fru Tørsleff havde en Hilsen 
med fra Folkeskolen i Haderslev, og Adjunkt, 
Dr. Favrholdt en fra Haderslev-Samfundet, 
der takkede for al Støtte gennem Aarene. 7— 
800 gamle Haderslev-Drenge og -Piger over 
hele Landet tæller vi, og de tænker alle paa 
den gamle Skole i Dag.

Ud fra Ordet »Hvor ingen hegner, kun 
Torne gro« talte Jubilaren, Lærerinde Frk. 
Christensen om sin Tid ved Skolen og min
dedes med særlig Tak Rektor Mortensen og 
Frue.

Rektor Karl Nielsen, Svendborg, indrøm
mede, at han undertiden længtes efter Ha
derslev og efter Skolen. Grænselandet drager 
altid, og paa Skolen raadede den ægte, gode 

danske akademiske Indstilling, Lærdom og 
Folkelighed var forenet. Maatte Traditioner
ne flytte med, naar Skolen flytter.

Amtsskolekonsulent Roust talte for Ha
derslev Amts Skoledirektion og roste Lærer
kollegiet for god Indsats folkeligt og under
visningsmæssigt uden for Skolen.

Advokat Johs. Andersen, der for 50 Aar 
siden begyndte i Skolen, haabede, at Erfarin
gerne fra dengang og fra 1920 vilde blive an
vendt nu, da de 4 sønderjydske Gymnasier 
faar saa stor en Opgave at løse. Man maa 
have Respekt for andres Meninger. Et Leve 
for Haderslev Latinskole!

Overlærer Engelbret-Pedersen gjorde i en 
vittig Tale Rede for Forholdet mellem Semi
narieskolen og Katedralskolen, og Rektor 
takkede for alle de gode Ord, Dagen havde 
bragt. I Forbindelse med Advokat Andersens 
Ord oplyste Rektor, at Advokaten havde 
skænket 500 Kr. til Rektor Mortensens Le
gat.

Om Aftenen var der Skolebal paa Højsko
lehjemmet, hvor der var fuldt Hus af baade 
gamle og nuværende Elever og Lærere. Sko
lefilmen vistes, og der herskede den sædvan
lige kammeratlige Stemning, et fornøjeligt 
Punktum paa en begivenhedsrig Dag.

Rektor Jacobsen sluttede Festen med at 
læse en lang Række indløbne Telegrammer 
og meddelte, at han havde faaet endnu en 
Gave til Rektor Mortensens Legat, 100 Kr. 
fra en anonym Giver. Det var en stor Dag i 
Haderslev Katedralskoles Historie.

WEEKENDHYTTEN.
Ved Skolejubilæet 7. September overrak

tes af Amtsvej inspektør Jørgensen til Rek
tor, Dr. phil. Jacobsen en smukt indbundet 
Gavebog, der indeholder samtlige Dokumen
ter vedrørende Indsamlingen, der startedes i 
sin Tid af Weekendhytteudvalget, der bestod 
af Adjunkterne Jeppesen og Gr av er s en og en 
Række Elever.

Det var Adjunkt Buch, der fornyede Ini
tiativet ud fra den Betragtning, at nu til 
Skolens 25 Aars Fødselsdag skulde det være 

73



Alvor. Der dannedes et Lejrhytteudvalg be- 
staaende af Stiftsprovst Pontoppidan Thys
sen, Adjunkt W. Buch, Kommunefuldmæg
tig Olav Christensen, Amtsvej inspektør 
K. A. Jørgensen, Gaardejer Rasmus Møller, 
Knud, Boghandler Johs. Chr. Nielsen, Direk
tør J. P. Skøtt, Stiftskasserer Johs. Wild
fang, Sognepræst J. H. Vindel. Det maa 
siges, at dette Udvalg, der var sammensat 
af Forældrerepræsentanter og tidligere Ele
ver, allevegne mødtes med stor Velvilje og 
realiserede den af Buch udkastede Tanke i 
Løbet af nogle faa Maaneder, saa vi nu alle 
kan glæde os over, at den økonomiske Basis 
er tilvejebragt. Gavebrevets Paalydende er 
nemlig paa 27 856 Kr., senere er yderligere 
indkommet ca. 2000 Kr. I nedenanførte Regn
skab er ikke medregnet de ca. 6700 Kr., som 
var indsamlet af det første Weekendhytteud- 
valg. Hertil kommer saa Rasmus Møllers 
Gavebrev om uhindret Adgang til vederlags
frit at benytte den tidligere omtalte vidunder
lige Grund ved Foden af Knuds Hoved ved 
Sandersvig Strand.

REGNSKAB 
for Haderslev Katedralskoles Jubilæumsfond 

til en Lejrhytte.

Indtægter: 
Haderslev Købstad ..................... 5 000,00
Haderslev Amt ............................. 2 000,00
Undervisningsministeriet .............. 1 000,00
Peter Orbesen ................................. 1 000,00
A/S Modersmaalet ......................... 500,00
Jensen & Wind ............................. 500,00
Daniel Bruhn ................................. 500,00
Haderslev Bank ............................. 500,00
Borgmester Thulstrup ................. 500,00
Michael Hansen ............................. 500,00
Haderslev Kul- og Koks-Kompagni 500,00 
A/S Hansborg ................................. 500,00
Ruteautomobilselskabet ................. 500,00
A/S Nicolai Outzen ..................... 500,00
A. Hundevadt ................................. 500,00
M. Schaumann ................................. 500,00

at overføre: 15 000,00

Overført: 15000,00
Henry Christiansen ..................... 500,00
Paul Christiansen ......................... 500,00
Indbetalt paa Girokonto ............. 4371,50
Andre Bidragydere ..................... 9 273,00
Renter ............................................ 0,03

29 644,53

Udgifter: 
Indbetalingskort .......... 52,90
Frimærker ..................... 66,00
Trykning af Opraab m. m. 105,10
Lystryk ......................... 6,30
Adressemappe .............. 25,00
Kuverter og Kliché .. 42,66
Amtslandinspektøren for

Udstykning .............. 77,99 375,95
Netto 29 268,58

Deraf indestaaende i:
Haderslev Bank .............  4 633,03
Handelsbanken .............. 9 273,50
Haderslev Bys Spare- og

Laanekasse .................  8 017,05
Sparekassen for Haders

lev Byes Omegn .... 7 345,00 29 268,58

Haderslev, den 15. November 1945.
Willy Buch.

Revideret Regnskabet og fundet det i 
Overensstemmelse med de foreliggende Bi
lag.

Haderslev, den 30. November 1945.
Carl Møller.

Efter en historisk Redegørelse for hele 
Weekendhyttesagen, skrevet af Student Lau
rids Skøtt, findes i Gavebogen en Fortegnelse 
over samtlige Giveres Navne, først Institu
tioner og Firmaer, dernæst private Givere.

Navnene gengives her efter Gavebogen:

Haderslev Amt — Haderslev By — Haderslev 
Amts Sparekasse — Haderslev Bank — Haderslev 
Kul- og Koks-Kompagni A/S — Haderslev Mælke
central — Haderslev-Samfundet — Ruteautomobil- 
Selskabet for Haderslev Amt og By — Slotsvand
møllen — Studenterne 1945 — Skolens Lærerkolle- 
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gium — Fr. Adolphsen & Søn — Algreen Petersens 
Boghandel — Bagermester H. C. Andersen — Da
niel Bruhn — Henry Christiansen — Paul Christi
ansen — Malermester Hans Carstensen — Installa
tør Waldemar Christensen — A/S J. S. Christensen 
— Møbelhandler Christiansen — Bagermester C. 
Damgaard — Dannevirke — Fabrikant Aa. Gram, 
Vojens — Handelsbanken — A/S Hansborg — Mi
chael Hansen — R. F. Hesselberg — Holm & Mol
zen — Anker Holst v. E. Petersen — A. Hundevadt 
•— A. Gregersen — Jensen & Wind — Bagermester 
Ole Jensen ■—■ Magasin du Nord — Boghandler 
Meyer — Installatør Mortensen — H. C. Nicolai- 
sen — Carl Nielsens Boghandel — Grosserer J. M. 
Nielsen — Boghandler Grete Nissen —• Skotøjs
handler Nissen —■ Peter Orbesen — A/S Nie. 
Outzen — Radiomagasinet — A/S H. C. Reimers 
— Bagermester H. Reichardt — Max Schaumann—• 
Severin Schmidt — A. Skaarenborg — Bagermester 
V. Skytt — Waldemar Schmidts Søn — Entrepre
nør Findsen Schon — Carl Sørensens Mælkefor
syning — Grosserer Henrik Sørensen — Grosserer 
Oluf Thielst — Gartner Thorsen — »Union«, Korn- 
& Foderstof A/S — Winds Bogtrykkeri — Vojens 
Andelsslagteri — Boghandler Wulff.

Anne Aarup — Malermester J. Adolphsen — 
Grosserer J. Adolphsen, Kolding — Kirsten Adolph
sen — Hans Agerschou — Johs. Ammundsen, Kø
benhavn — P. Ammundsen, Kærshovedgaard — 
Aase Andersen — Malermester Bernhard Andersen 
— Student Erik Andersen — Gudrun Andersen — 
Student Hans Andersen — Hans Chr. Andersen — 
K. Andersen, Esbjerg — G. Lund Andersen — 
Landsretssagfører Niels Andersen, Ny Vestergade 13, 
København — Postassistent Jørgen Andersen — 
Svend Toft Andersen — Sygeplejerske Oline An
dersen — Ruth Andersen — Pastor Andersen, Hvej- 
sel — cand. mag. J. S. Andreasen, Gentofte — 
Dommer S. Andresen — Student Sten Andresen — 
Cand. polyt. K. D. Augustinus — Dyrlæge S. Appel, 
St. Nustrup — Civilingeniør Arkil — Gunnar Arn- 
dal — Ludolf Autzen, Maugstrup.

Proprietær Bagge-Hansen, Sillerup — Eline 
Bancke, Tyrstrup — Degn Bancke, Tyrstrup 
— Rigmor Bang — Viggo Bang, København 
— Jytte Barslund — Forpagter Bay, Hoptrup 
— Civilingeniør Bayer — Dommerfuldmægtig 
Becher — Fr. Becker, Hammelev —■ stud. vet. Sv. 
Beim — Adjunkt Jens Bek, Randers — Julie Bendt- 
sen, f. Diemer — Rigmor Bennetzen — Ingemarie 
Birkeland, f. Jensen — Arkitekt E. Bløcher — stud, 
jur. Gunnar Blæhr, Aarhus — Laboratorieassistent 

Kamma Blæhr, Tønder — Rektor K. N. Bock, 
Nakskov — Harald Bojsen — Direktør A. Bonde — 
Christian Bonde — Chr. Bonde, Marstrup — Kaj 
Borg — Politifuldmægtig N. J. Bork — Knud Both 
—■ Ruth Both, Broager — Amtsrevisor B. Boysen 
—• Carla Boysen — Gunhild Braae-Hansen — Jour
nalist Eskild Bram —• Holger Bramsen, Aabenraa 
— G. E. Britze, Vojens — Rektor Brodersen, Hjør
ring — Jytte Broe — Bankassistent Chr. Bruhn — 
Agnete Brøndberg — Ellen Brøndberg — Adjunkt 
Willy Buch — Gudrun Buchholdt — Købmand Buch
holz, Knud — Ove Burkandt •—• Apoteker C. v. 
Bülow — Niels Bøge — Jens Bøttger, Stepping.

Direktør P. A. Callø •— Kreditforeningsassistent 
Steffen Carlsen — Christensen, »Hejmdal« — Læ
rerinde C. Christensen — Claus Christensen -— Chr. 
J. Christensen, Sønderbro — Ellen Holm Christen
sen, f. Skøtt, Kolding — Erik Christensen — Gun
nar Christensen, Hoptrup — Smedemester Harald 
Christensen — Landsretssagfører Jørgen Christen
sen — Kn. Christensen, Højvang, Sdr, Vilstrup — 
Fuldmægtig Olav Christensen — Amtsforvalter 
Orla Christensen — stud. med. Henry Christian
sen — Palle Christiansen — Lektor C. E. Chri
stoffersen, Sønderborg — Frode Christoffersen — 
Johs. Cichos — Inge Merete Clausen, Olufskær.

Arne Dahl — Ib Dahl — Jørgen Dahl-Hansen — 
stud. jur. Jørgen Dalgas — Anne Christine Dall, 
Favervraa — Birgit Dall — Chresten Dall, Bjerndrup 
—• Magnus Dall, Tyrstrup Ladegaard — Marie Dall, 
Erlev — Forpagter P. Dall, Erlev — Peter Dall —■ 
W. B. Dall, Skøttesminde — Student Gudrun Damm 
— Fuldmægtig Sv. Aa. Damm — P. Julius Dam
gaard — Poul Thue Damgaard — Børge Daniel
sen — Grundbogsfører D. Davidsen —■ Lektor A. 
Diemer — Arne Diemer, Skærbæk — Kontorchef 
Dinsen, Reventlowsgade 12, København — Hans 
Dirks, Vejle —■ J. C. Dirks — W. Dittmann — 
Birgit Duus.

M. N. Ebbesen, Odder — Efsen, Grarup — Jenny 
Efsen — Rektor Egeberg Jensen, Sønderborg — 
Gunnar Egeskjold — Elev 1918—20 — Slagter
mester J. Elkjær — cand. jur. Ruth Elming, Kø
benhavn —• stud, techn. A. Enemark, Odense — 
stud. med. Falle Eriksen — Student Anna Rost- 
gaard Evald — P. Rostgaard Evald, Brorsbøl.

Ilse Faaborg, f. Frees — Hans Fahrendorff — 
Gyde Favrholdt — Adjunkt Dr. Favrholdt — Ag
nes Finnemann, Knud ■—• Marie Finnemann, f. 
Schmidt, Fovslet — N. Finnemann, Anslet — N.
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Fischer, Rougstrup — lima Fischer — Læge P. 
Fischer — Thora Fledelius, f. Callø, Hjørring — 
Pedel A. Fogt — Grete Forkert — Landsretssag
fører E. Forum — Bob Forum — Kaj Frederiksen 
— Student P. Frees — Kirsten Friis, Balle — 
Marie From, Fjelstrup — Student Mogens From — 
Anna-Kjestine Fromm, Grarupgaard —• Dyrlæge 
Futtrup, Vojens —• Else og Poul Futtrup, Vojens 
—■ A. Fügner, København — Dyrlæge Johs. Føns, 
Hoptrup — Heinrich Føste.

Pastor Gade, Sdr. Vilstrup — Student Karsten 
Gade — Ole Gade, Sdr. Vilstrup — Dommerfuld
mægtig V. Gade —■ Ingeborg Gadborg, f. Finne
mann — Pastor P. Gadeberg, Ensted — A. Larsen 
Gamberg —• Student Aage Gammelgaard, Halk — 
Pastor P. A. Gaub, Esbjerg — Student Chr. Gede 
— Jørgen Gjerding — Sv. Aa. Gjesthede — Bir
gitte Glahn —■ Christine Gormsen — Lærer Gott
helf, Hajstrup — stud. mag. Henning Gottlieb — 
Anker Gram, Gabøl — Jørgen Gram, Gabøl — Stu
dent Maren Gram, Marstrup — Radioforhandler J. 
B. Gram — Kontorassistent Marius Green, Viborg 
—■ Ida og P. Greisen, Skive — Købmand Greisen, 
Sdr. Vilstrup — Marie Louise Grupp — Overbane- 
mester Guldbrandsen — Ole Guldbrandsen — Ma
lermester A. P. Guldbrandt — Ingrid Guldbrandt 
— Anna Dorthea Gunstrup, Vejle.

Søkadet Herluf Haar — T. Haarløv, Hellerup — 
Knud Halken — Alex Hansen — Dyrlæge Hansen, 
Christiansfeld — stud, odont. Annelise Hansen — 
Bent Maarup Hansen — Carlo Hansen — Pastor C. 
Johs. Hansen, Havdrup — Egon Hansen —- Ejnar 
Hansen — Elna Hansen — Hans Erik Hansen — 
Landsretssagfører H. J. Hansen, Tønder — Civil
ingeniør H. J. Hansen — Student Hans Orla Han
sen — Gunder Hansen, Jægerupgaard — Assistent 
Gunnar Hansen — Læge Gustav Asbo Hansen, 
Odense — Grosserer Holger Hansen — Inge Han
sen — Adjunkt Iver Hansen, Herning — J. Han
sen, Sdr. Ottinggade 9 —■ Murermester Johs. Han
sen — Student Johs. Hansen, Nustrup — L. Erik 
Hansen, Knud Skole —• Johs. Hansen, Aastrup- 
vej 88 — Jonna Hansen — Julius Hansen, Gram —- 
Statsskovfoged Hansen, Ladegaard — Kaj Uffe 
Hansen -— L. Hansen, Vojens — Marie Hansen — 
Tandlæge Marius, Hansen — Ove Hansen —• stud, 
polyt. Povl Hansen — Overlæge, Dr. med. Ryon 
Hansen — Student Sven Hansen — Student Toini 
Hansen — Kontorassistent Viggo Hansen, Aaben
raa — Viggo Hansen — J. Haue, Gammelting 10 — 
Sv. Aa. Haue ■—■ Chr. Have, Hørregaard — Bank
assistent F. Have — Speditør J. Heiselberg,

Krusaa — Sonja Heitmann — Hanna Helms, f. 
Dirks, Nakkebøllefjord pr. Faaborg — Sølvsmed 
J. C. Henningsen — Lærer Hermansen, Sønder- 
baile — Anni Hesselberg — Kontorchef Hinrich
sen, Randers — Holger Hinrichsen — Peter Hin
richsen — Per Hoffmann — Christen Holdt — Ma
rius Holdt, Kastvraa — Herluf Holgersen — A. F. 
Holm, Vejle — Bothilde Holm, f. Petersen, Vejbøl 
— Jette Holmgaard — cand. jur. Johs. Hornum, 
Vejle — Landsretssagfører Hans Horsten, Køben
havn — Fuldmægtig i Arbejdsministeriet H. Hor
sten, Charlottenlund — Ekespeditionssekretær i In
denrigsministeriet W. Horsten, København — Marie 
Hugger — A. Hundevadt jun. — G. Hunde- 
vadt —■ W. Hundevadt — Hans Hyldelund — 
Landinspektør Erik Hübbe, Viborg — Ingeborg 
Hyltoft — Pastor Høfring, Sundby, Nr. Alslev — 
Helga Høilund-Carlsen, København — Kaj Thune 
Højberg, Ribe —■ Helga Hørlyck, Roost — Gunner 
Høyer — Civilingeniør O. G. Høyer, Aarhus — 
Organist Skjold Høyer.

Cand. mag. P. Ingwersen, København — Repræ
sentant Axel Iversen — Forststuderende Axel 
Iversen, København — Vejassistent H. Iversen — 
H. H. Iversen — Pastor Jens Iversen, Holte — 
Kaj Iversen — Kjestine Iversen, Brorsbøl — Th. 
Iversen, Maugstrup — Ths. Otto Iversen, Maug- 
strup.

Chr. Jacobsen, Sverdrup — Hans Jacobsen — 
Gunnar Jacobsen, Hoptrup — Loise Jacobsen, 
Haunsøgaard, O. Jersdal — Aage Jensen — Bent 
Jensen — Carl Jensen — Einar Pontoppidan Jensen 
— Else Jensen, Hoptrup — Erik Jensen — Grethe 
West Jensen — Amtsbogholder G. Jensen •— Amts- 
landmaaler Jensen — Grete Jensen — Gunnar Jen
sen — Hans Jørgen Jensen — Student Henry Jen
sen — Holger Jensen, Apotekergade 13 — Installa
tør Jensen, Teknisk Skole -—■ Urmager J. C. Jensen 
— K. Jensen — Købmand Kurt E. Jensen, Vojens 
— Student Lilly Merete Jensen — Mette Kathrine 
Jensen, Stenderupgaard — Tandlæge Onse Bjarna 
Jensen, Kolding — Antikvitetshandler P. C. Jen
sen — P. Jensen — Peter Jensen, Hammelev —• 
Rasmus Th. Jensen, Vojens — stud. mag. Sv. Aa. 
Jensen — Inge Jepsen — P. Jepsen — Else Jessen, 
Skovbølling — Arne Johannsen — Dentist Johann
sen — Lærer Carl Chr. Johansen — Else Johansen, 
f. Schaumann — Student Jens Peter Johansen — 
Malermester K. Johansen, Hoptrup — Nis John
sen, Maugstrup — Olaf Johnsen — Viggo Johnsen 
— Esther Juhl, f. Skytt, Kastvraa — Gaardejer M. 
Juhl, Sdr. Vilstrup — Student Th. Juhl, Sønderballe- 



gaard — Student Harry Juhler — Ellen Junker — 
stud, polyt. Villads Junker — Skolebestyrer A. 
Jørgensen, Christiansfeld — Fuldmægtig As T. 
Jørgensen —• stud, pharm. Bent Jørgensen — 
Bent Jørgensen — Christen Jørgensen —- Amts- 
raadssekretær Elbæk Jørgensen — Repræsentant 
Fred Jørgensen, »Dannevirke« — Sygeplejerske 
Inge Jørgensen, Middelfart — Købmand J. Jør
gensen, Gravene — Jørg. P. Jørgensen, Marstrup — 
Amtsvej inspektør K. A. Jørgensen — Kirsten 
Jordt Jørgensen — Per Banke Jørgensen — Wil
liam Jørgensen.

Anne Kahl — Lærer A. Kalsbøll — stud, pharm. 
Mogens Kalsbøll — Rita Kalsbøll — Revisor J. 
Karottki — Samuel Karottki — C. Kellmann — 
Mejerist Jes Kjer, Sdr. Vilstrup — Lærer K. Kjer, 
Uge — Civilingeniør Anders Kjær, København — 
Fru Inger Kjær, f. Jensen — Anne Marie Kling 
—• Jørgen Kling — J. Th. Kling, »Vesterris« •— 
Knud Olav Knudsen, Hoptrup — Kr. Knudsen, 
Hundevad, Vonsbæk — Magnus Knudsen, Hop
trup — P. Knudsen — Peter Knudsen, Hammelev — 
Gaardejer M. Koch, Nustrup — Chr. Kongsted, Voj
ens —- Chr. Kongsted, Skovbølling — Peter Kors- 
gaard — Edel Kraack, f. Rudbeck, Flovt — Stu
dent Otto Krarup — Donald Krab — Harry 
Peter Krag — K. Kristensen, Vedsted — Kaj 
Kristiansen — Andreas Krog, Sommersted — Edith 
Krogh — Civilingeniør J. G. Kuss, Gentofte — 
Pastor Johs. Kyster, Broager — Fabrikant Ejvind 
Kølbæk, København — John Kørner.

Cand. jur. E. Bølling Ladegaard, Risskov — 
Roald Lander — Landsretssagfører Langberg — 
Lærer Arne Langkilde — Caroline Larsen — Jo
hanne Marie Larsen, f. Vindel — Bodil Lauritzen 
—• Forstander Lauritzen, Hoptrup — Kredslæge 
Lauritzen og Frue •— Erling Lausten — Bogholder 
H. Lehrskov, Vojens — Astrid Lei, Fredsted — 
Lorenz Lei, Vrangager — Sagførerfuldmægtig Knud 
Levinsen, København — A. Lieberg, Bæk, Vons
bæk — V. Lind, Kj elstrup — Vincent Lind, Chri
stiansfeld — Karen Lindhard — Nis Hammer Lind- 
hard — Amtslandinspektør Th. Lindhard — Ellen 
og Tove Lorenzen, Aarhus — Thomas Lorenzen, 
Halk — Dr. med. Lorenzen, Bov — Viggo Lud- 
vigsen, Mølleplads 2 — Ella Ludvigsen — Student 
Hans Lund — Anni Lungholt, f. Andersen, Tved —• 
Karen Lunn — Overlæge K. Lunn — cand, pharm 
E. Lyman, Sorø — Peter Lyngdorf — Møbelhand
ler A. Lüth — Bent Lüth.

Aage Madsen — Ejnar V. Madsen, Christiansfeld 
Kaj Madsen — Nis Chr. Madsen, Kærsminde, Mar

strup — Ruth Madsen — Sygehusinspektør S. 
Madsen — Student Svend Madsen — Fuldmægtig 
Marcussen, Andelsbanken — Viggo Marschall — 
Ekspeditionssekretær Mathiesen, Holte — Fru Chr. 
Mathiesen, Simmerstedvej 46 — Købmand Viggo 
Mathiesen, Storegade 71 — Installatør V. Mathie
sen —• Kommunaldirektør Melander — stud. mag. 
Richardt Meyer-Heiselberg — Lærer A. Midtgaard, 
Stepping — A. Mikkelsen, Parkvej 17 —■ stud, 
odont. L. Mikkelsen, Øsby —■ Lillian Mikkelsen — 
Grosserer Max Mikkelsen — Marie Moos — stud, 
odont. H. Mortensen, Arnum — Fru Rektor Mor
tensen — Direktør Mossing-Jensen, Vojens — Stu
dent Muurholm, Jels — stud. jur. Bent Muxoll — 
Gunner Møli, Halk — Seminarieforstander, Dr. 
phil. Arne Møller — Bjarne Møller — Kredit
foreningsassistent Carl Møller — Erna Møller, f. 
Bynger — Ingeniør H. Møller, Esbjerg — Hans 
Aage Møller, Em Hedegaard, Vraa — Læge J. 
Møller og Frue — Johan Møller, Lunding — Poul 
Ejnar Møller, Uldal — Tove Møller, Maugstrup — 
Disponent Mads Mørup — Leonhard Müller.

Ax. N. — Musæumsinspektør H. Neumann — 
Jacob Neumann — Gaardejer Marcus Neumann ■—• 
Købmand Aksel Nielsen, Torvet — Carl C. Nielsen, 
Ribe Landevej 70 — Dommer Gunhard Nielsen —• 
Ingeborg Nielsen — Fru Overlærer Nielsen, Kø
benhavn — J. B. Nielsen, »City«-Kiosken — J. B. 
Nielsen — Lærer Finderup Nielsen, Starup — Stu
dent Jens Finderup Nielsen —• Kirsten Sparre Niel
sen, f. Avnsted — Laurids Nielsen — Marie Louise 
Fink Nielsen — M. P. Nielsen — mag. art. Poul 
Nielsen — P. Holm Nielsen, Læge, Aarhus — Stu
dent Ruth Meldgaard Nielsen — cand, theol. Svend 
Holm Nielsen — Thora Nielsen — Amtsvand
inspektør Th. P. Nielsen — Prokurist Aage Nie
mann, »Dannevirke« — Anne Marie Nissen — 
Grete Nissen — Jørg. H. og Johanna Nissen, Marie 
Margretevej 5 — Jørg. H. Nissen junior (St. 31) — 
Herman Nissen (Mellemskoleex. 35) — Hildegard 
Nissen (St. 40) — Paul H. Nissen (St. 45) — Nis 
Nissen —• Poul Nissen — Kørelærer P. J. Nissen 
— Terman Nissen — Biskop C. Noack — Over
læge Norn — Fru A. Norstved, f. Thomsen, Som
mersted — Svend Aage Nørregaard — Peter Nør
gaard, Hammelev.

Henrik Ohlsen — Ole Ohlsen — Bogholder P. 
Olesen — Ole Oiling — Ragna Olsson, Vonsbæk —■ 
Sv. Aa. Olsson, Vonsbæk — Bibliotekar Gaga Otto
sen — Læge Jon Ottosen, Hoptrup — Student 
Johs. Otzen — Prokurist Nic. Outzen — Annelise 
Overbeck.
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Dr. Paulsen og Frue — A. M. Petersen, Ørsted 
Skole — Bent Grau Petersen —- E. Lund Pedersen, 
Vamdrup — Vibeke Gram Pedersen — Andreas 
Petersen, Aastrupvej 26 — Edvin Petersen — Erik 
Petersen — stud. mag. Ernst E. Petersen, Aarhus 
— Frede Petersen — H. Petersen, Solbakken, Bran- 
derup —■ Lektor, Frk. Dr. Petersen — H. Petersen 
— Redaktionssekretær Hj. Petersen, Brønshøj — 
Købmand Jacob Petersen, O. Jersdal —• Lærer Got
fred Petersen, Assens — Førstelærer J. N. Peter
sen, Jægerup — Walter Petersen — N. E. Physant, 
Rødding —- Chr. W. Pind — Jytte Pinholt ■— J. 
Pors, Esbjerg — Christen Poulsen •— B. Refslund 
Poulsen, Esbjerg — Jakob Poulsen — Regitze 
Prahl, f. Nordlien — Karen Mønsted, f. Quistgaard.

Erik R. — Dommer A. Rasmussen, Rødding — 
Aage Rasmussen — Bent Rasmussen — Læge H. K. 
Rasmussen, Sommersted — Inger Rasmussen — 
Stadsdyrlæge Wildenhoff Rasmussen — Student 
Abigael Rattenborg — Lærerinde Marie Helene 
Rattenborg — Børge Ravn — Vinhandler Jep Ravn 
— Prokurist J. C. Ravn, Vejle — Peter Ravn jun., 
Fjelstrup — stud, theol. Hans Olav Refshauge — 
Lektor Reincke — Bent Reinholdt — Eva Rein
holdt — Otto Reinholdt — Karen Richter, f. Thom
sen —■ Bogholder H. C. Rokahr, Vojens — Inge 
Rosenlund •— Poul Rossen — Læge J. Roued — 
Liss Rousing — Elsebet Roust — Annelise Rude —■ 
Karen Marg. Rude, f. Schack — Regnar Ryelund.

Læge H. V. Sarup, Errindlev — Anna Cathr. 
Schaar, S. Bramdrup — Vagn Schacke — Agnete 
Schau — M. Schaumann, St. Strandstr. il, Kø
benhavn — Konsul Max Schaumann — Driftsleder 
Kai Schaumann — Jacob Scherrebeck, Sdr. Vilstrup 
— Johs. Schlüter — A. Schlütter — Student Poul 
Schlütter — A. Schmidt, »Eskærhøj« — Asmus 
Schmidt, Skrydstrup — E. Schmidt, C. Bertelsens- 
gade 10, Aarhus — E. Schmidt, Hulgaardsvej 59, 
København F. — Gunder Schmidt, Holsteinsgade 42, 
København 0. — Th. H. Schmidt — Annelise 
Fuglsang Schou, Mariegaard —■ Johannes Schrøder 
— Lisbeth Schrøder, f. Diemer — P. Schrøder — 
Valborg Schrøder, f. Orbesen — stud. mag. Hans 
Joachim Schultz — Læge J. Schultz — Jørgen 
Schultz — Boghandler G. Schultz, Aarhus — 
Pastor Louis Schützsack — H. Schwarz — Murer
mester Schøning — stud, odont. Leif Schøning — 
Edel Sebrantke — stud, odont. Edel Selberg — 
Hans Sibbesen — Falle E. Simonsen, Flovt —• 
Hans Simonsen, Hyrup — Sagfører Sivebæk, Vejen 
— Maren Skadhauge, f. Wind — Afdelingschef 
i Handelsministeriet Skat-Rørdam — L. Skan, Ørby 
— Christine Skourup, Bjerndrup — Holger Skou- 

rup — Knud Egon Skourup — Dagmar Skov, f. 
Birkedal — Gunnar Skov — Thomas Skov — Peter 
Skrydstrup — Christoph Sohl — Overassistent A. 
Skytt — Dana Skytt — Student Laurids Skøtt 
— P. Stamerjohan, Aastrupvej 119 — Snedkerme
ster H. J. Stenderup — Lillemor Eva Suhr — stud, 
odont. Børge Sundbøll — Redaktør, Folketingsmand 
Svensson — Styrmand Helge Svensson, Svendborg 
— Tandlæge Poul Søbye — Sigfred, Niels, 
Arne, Vagn og Aksel Bejrregaard Sørensen — 
Vagn Giinvad Sørensen — Bente Lauenborg Sø
rensen —■ Mælkehandler Carl Sørensen — Esther 
Sørensen — Helga Sørensen — Fru Ellen Frithiof 
Sørensen, Hellerup —■ Købmand Laur. Sørensen, 
Christiansfeld — P. M. Sørensen, Christiansdal — 
Svend E. Sørensen, Ribe.

A. N. T. —• stud. med. Ellen Tauson — cand. 
pharm. O. Thau, Aabenraa — Jeppe Thede, Aarø- 
sund — Karen Thielst — Edith Thisted — Børge 
Thomsen — Chr. Thomsen — Hakon Thomsen — 
Lærerinde Helga Thomsen — stud. jur. Ib Thom
sen — Inge Thomsen — stud. med. Jørgen Ditlev 
Thomsen — Amtmand Kr. Refslund Thomsen — 
Fru Mary Thomsen —■ P. J. Thomsen — stud. med. 
Nis Thuesen, Anslet — Borgmester A. Thulstrup — 
Sagfører H. W. Thulstrup — Landsretssagfører 
A. Thyssen — Postmester A. C. Thygesen •— Stifts
provst Pontoppidan Thyssen — Apoteker Toft, Tøn
der — Aage Toft — Pastor A. Toft, Sønderbro 11 
— Adjunkt A. R. Tonnesen, Herning.

Bankassistent H. H. Uldall.

Bruno og Edith Wilfert — Erik Wiborg — Aage 
Wildfang — Stiftskasserer Wildfang — Harriet 
Wilgaard, f. Bang — Rektor L. Willesen, Nykø
bing F. — Student W. Wind — H. Winterskov, 
Vojens — Gerhard Wissing — Fuldmægtig Wit- 
trup, Aabenraa ■—• Hans Wobeser — Alfred Wo- 
gensen — Jacob Wogensen — Nis Wogensen — 
stud. jur. Oluf Skau Wogensen — M. Volt — 
Heinrich Wolthers — Kaj Worsøe — Erik Wæver 
— Poul Wæver.

M. K. Zachariassen, Nybøl — Benthe Zorn — 
Forretningsfører L. Zorn.

REGNSKABET 1944/45.
Indtægter:

Overførsel fra Regnskabsaaret 1943/44: 
Kassebeholdn. pr. 1/11 44 0,76 
Indsk. i Sprk. pr. i/l 1 44 2,04 
Postgiroen pr. 1/11 1944. 13,01 15,81

at overføre: 15,81

78



Overført: 15,81
Kontingent ........................................ 1 892,00
Salg af Aarsskriftet ..................... 295,00
Annoncer ........................................ 1 176,00
Portogodtgørelse ............................. 188,80
Legat ...................................... .... 200,00
Bidrag fra Haderslev By ............. 400,00
Renter ................................................ 1,25

Ialt Kr. 4 168,86

Udgifter:
Aarsskriftet:

Sætning og Trykning.. 1 268,30
Papir ............................. 728,55
Billeder og Klichéer .. 151,25
Indbinding ................. 266,00
200 Særtryk af Kaj Munk- 
Artiklen ......................... 59,3° 2 473,40

Afdrag paa Gæld til Boghandler 
Carl Nielsen ............................ 1 102,17

Portoudlæg Blanketter til Post
giroen m. m................................ 332,35

Kontorartikler, Telefon m. v.......... 20,40
Udgifter til Sommermødet .......... 61,60
Flidspræmier .................................... 23,00
Blomsterhilsener, Kranse m. v. .. 119,50
Vedligeholdelse af Rektor Braun- 

eisers Grav ............................ 5,00
Beholdning pr. 31/10 1945:

Kassebeholdning .......... 11,34
Indskud i Sparekassen 2,04
Postgiroen ................. 18,06 31,44

Ialt Kr. 4 168,86

Haderslev, den 10. November 1945.
Olav Christensen, 

Kasserer.
Regnskabet for 1944/45 revideret og fun

det i Overensstemmelse med Bilagene. Kas
sebeholdningen, Kr. 11,34, var til Stede. Paa 
Sparekassebogen indestod Kr. 2,04 og paa 
Postgirokontoen Kr. 18,06.

Haderslev, den 10. November 1945.
Willy Buch. Carl Møller.

Bestyrelsen vil til ovenstaaende Regnskab 
gerne knytte en hjertelig Tak til vore Annon

cører for den Trofasthed, hvormed de Aar ef
ter Aar støtter H.-S., en Tak til vort Æres
medlem, Præsident Holger Andersen for det 
Legat, han har skaffet H.-S., og til Haders
lev Magistrat, der atter har ydet et Tilskud 
mod til Gengæld at faa 25 Eksemplarer af 
Aarsskriftet som en Julehilsen til Byraads- 
medlemmerne.

I Løbet af Aaret er det lykkedes at ned
bringe Gælden til Carl Nielsens Boghandel 
med 1102,17 Kr. til 680,15 Kr.; men da vi i 
Anledning af Skolej ubilæet som en gratis Hil
sen sendte Medlemmerne Skolens Festskrift, 
har vi paa den anden Side en Gæld til A/S Mo- 
dersmaalet paa 888,60 Kr., saaledes at den 
samlede Gæld pr. 31. Oktober beløber sig til 
1568,75 Kr. Gælden er derefter kun formind
sket med 213,57 Kr., men i Betragtning af, 
hvad vi har kunnet yde Medlemmerne, finder 
vi dog, at dette Resultat er fint, og selv om 
Udgifterne til Aarsskriftet i Aar vil blive be
tydeligt større end sidste Aar, mener vi dog 
at kunne møde med en forbedret Status hæ
ste Aar.

H.-S. har nu ca. 750 Medlemmer.

H. S. BREVKASSE.
Vi bringer som tidligere Aar et Udpluk af 

Hilsener fra vore Medlemmer:
Tak for Aarsskriftet. Som sædvanligt i 

Særklasse. Selv om Schultz udtrykker sig no
get ligefremt, er der dog Grund til at over
veje hans Bemærkning. Der maa ogsaa fin
des Elever fra 1920 og frem, der kan op
stille en livlig Artikel til Aarsskriftet om no
get tidssvarende. Venlig Hilsen. Aage Die
mer (1933 St.).

Mange Tak for det stadig gode og inter
essante Hefte. Venlig Hilsen. G. Hansen 
(1923 R.).

Med venlig Hilsen til Foreningens Med
lemmer og hjertelig Tak for Aarsskriftet. Pe
ter Ingwersen (1934 St.).

»For de gamle, som faldt, er der ny over
alt, de vil møde hver Gang, der bliver kaldt«. 
Mange Tak for det stadig fortræffelige Aars- 
skrift. Hilsen til den gamle Skole med Ønske 
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om Held og Fremgang i de kommende Ti
der. Gid vi snart maa mødes i Frihed! Vil
lads Junker (1942 St.).

Hjertelig Tak for de smukke Aarsskrifter, 
som det har været mig en stor Glæde at læse 
efter næsten 2 Aars Udlændighed. De bedste 
Ønsker om en lykkelig Fremtid for H.-S. ■— 
K. Jørgensen (1938 St.).

Min hjerteligste Tak for det smukke Ju
bilæumsskrift, der er blevet mig tilsendt. Med 
Hilsen. Dagmar Enemark (1942 R.).

Til Lykke med de 25 Aar. Venlig Hilsen. 
Hjalmar Petersen (1939 St.).

Tak for det yderst vellykkede Jubilæums
skrift om vor gamle Skole! Oluf Marschner 
(1927 St.).

Tak fordi H.-S. aldrig svigter Linjen. 
Kr. Seeberg (1941 St.).

Mange Tak for det interessante og smukke 
Jubilæumsskrift. Venlig Hilsen. 0. Callesen 
(1941 St.).

Tak igen! En aarlig tilbagevendende Be
givenhed. Ganske uenig med Schultz (Aars- 
skriftets sidst refererede Hilsen fra tidligere 
Elever i 1944 Heftet). Linien og Aarsskrif- 
tet tiltaler mig. Med venlig Hilsen. Gotfred 
Petersen (1934 St.).

Tak for Aarsskriftet. Glædelig Jul og godt 
Nytaar. Venlig Hilsen. Naema Smith, født 
Have (1932).

Tak for det tilsendte lødige Aarsskrift, som 
vi alle med Glæde indenfor Familien læser 
hvert Aar. Venlig Hilsen. Familien Blcehr.

Peter Jeppesens Afhandling er faktisk det 
bedste, der endnu er skrevet om Kaj Munk. 
Venlig Hilsen. Bjarne Nissen (1926 St.).

Tak for det altid gode Aarsskrift. Karen 
Margrethe Rude, f. Schack (1936 St.).

Tak for det smukke Julehefte! Godt Nyt
aar. Dr. Lorenzen (G. E.).

Det glæder mig stadig at kunne modtage 
det udmærkede Aarsskrift. Med kammeratlig 
Hilsen. Hans Chr. Rokahr (1936 R.).

Tak for det skønne Aarsskrift! Alle gode 
Ønsker for Fremtiden. Kaj Sarup (1925 St.).

Tak for Aarsskriftet. Haaber, at vi i 1945 
kan mødes til Samfundsfest i et frit Dan
mark. Med Hilsen. Christian Due (1940 R.).

Billedet af Kaj Munk er det bedste, jeg har 
set. Det blev straks sendt til Glarmesteren. 
Tak for det og alt det andet fine. P. Gadeberg 
(1924 St.).

Tak for Juleheftet! Venlig Hilsen. Martha 
Jepsen (1939 R.).

Maa jeg takke for det dejlige Aarsskrift, 
der ved sit Udstyr og Indhold i Sandhed er 
Traditionen værdig. Med de bedste Nytaars- 
ønsker. Deres Johs. A. Schmidt (1923 St.).

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

Af Legatet uddeltes 1945 to Portioner til 
stud, polyt. Johs. Toft (Student fra 1936) og 
stud. mag. Kaj Rørbo (1944).

H.-S.’s BOGPRÆMIE.

Denne tildeltes ved Juleafslutningen Anna 
Rostgaard Evald, III ns. Ved samme Lejlig
hed tildelte Skoleraadet Arne Dahl, R b, en 
Bogpræmie, der var stillet til Raadighed af 
Disponent M. Mørup som en Belønning til 
den Realist, der var flinkest i Matematik.

GAMLE ELEVER FRA TIDEN 
FØR 1920.

I Aarets Løb er 3 af vore trofaste Med
lemmer indenfor denne Gruppe afgaaet ved 
Døden, nemlig:

Pastor emer. Hans Wind, Haderslev, død i 
Haderslev 21. December 1944,

Apoteker P. Toft, Tønder, død i Tønder 7.
April 1945, og

Kasseassistent Jens Haue, Haderslev, død i 
København 26. Oktober 1945.

Som nyt Medlem er optaget:
Kommuneassistent Hans Krab, Enghavevej 

13, Haderslev, 
hvorefter Antallet af Medlemmer indenfor 
denne Gruppe nu udgør 45.
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PERSONALIER.
Foruden Rettelser og Tilføjelser til Aar- 

gangene 1921—1936, bringer vi i Aar Aar- 
gang 1937.

DØDE.

Refslund-Klemann, Margrethe (1922 St.), 
Adjunkt ved Odense Katedralskole. Død 
i Haderslev 31. Marts 1945-

Ostergaard, Anton Momme (1924 Mlmsk.), 
Diakon, senere Husmand, død i Mid
delfart 8. Juli 1944.

Vindel, Knud (1938 St.), Toldassistent, død 
i Neuengamme 6. December 1944.

Madsen, Peter Theodor (1938 Melsk.), Re
servebetjent i Haderslev, dræbt under 
Medvirken ved en Sabotageaktion i Søn
derborg 2. April 1945.

AARGANGENE 1921—1936:

Refslund Thomsen, Ejnar (1923 St.), Læge, 
nu Englandsgade 8, Esbjerg.

Dinsen, Oskar (1925 St.), Kontorchef, nu 
Reventlowsgade 12, København V.

Hildebrandt, Thorvald (1925 St.), Bibliote
kar, nu Saltholmsgade 8 31. h., Aalborg.

Klahsen, Poul (1925 Misk.), Oktober 1945 
Skibshandler. Adr.: Skibbrogade 19, 
Haderslev.

Lund, Niels (1925 Misk.), 26. November 
1945 Kommunekasserer. Adr.: Hørre- 
gaardsvej 1 a, Haderslev.

Iversen, Aage (1926 R.), 1945 Overassistent 
ved Haderslev Kommune. Adr.: Ryes 
Møllevej 31, Haderslev.

Petersen, Peter (1926 R.), 1. Oktober 1945 
Driftsassistent ved Haderslev Kommu
nes tekniske Værker. Adr.: Gravene 2 a, 
Haderslev.

Skytt, Andreas (1926 R.), 1945 Overassi
stent ved Haderslev Kommune. Adr.: 
Ryes Møllevej 34, Haderslev.

Marschner, Oluf (1927 St.), nu Landsretsse
kretær. Adr.: Overlund pr. Viborg.

Pragholm, Inger (1927 St.), Kaptajn i Royal 
Air Force. Gift i Alexandria 1943 med 
Dr. Ronald Frith.

Christensen, Olav (1927 R.), 1. April 1945 
Fuldmægtig ved Haderslev Kommune. 
Adr.: Christiansfeldvej 30, Haderslev.

Fischer, Peter (1928 St.), cand. med., I. Juli 
1945 praktiserende Læge i Haderslev. 
Adr.: Nørreports Passage.

Henningsen, Herlef (1928 St.), Sognepræst 
i Svenstrup paa Als.

Knudsen, Broder (1928 R.), Forvalter. Adr.: 
Dyresøgaard ved Helsingør.

Gjede, Edgar (1929 St.), 1944 Lektor. Adr.: 
Vordingborgvej 2 b, Næstved.

Jessen, Erik Eriksen (1929 St.), 1938 Hjæl
pepræst ved Esaj askirken i København, 
senere i Mariager, 1938 Kaldskapellan 
og Korshærspræst ved Ansgar Kirken i 
Aalborg, 1945 residerende Kapellan ved 
Aarhus Domkirke.

Iversen, Svend (1930 R.), Repræsentant, nu 
Erlevvej 25, Haderslev.

Barfod, Edle (1931 R.), gift Christensen. 
Adr.: Hjarupvej 18, Aabenraa.

Møller, Anton Einer (1931 R-), nu Afde
lingschef i Fa. Aulin, København. Adr.: 
Buskager 32 t. v., Vanløse.

Svensson, Helge Billum (1931 R-), Styr
mand, nu Æblevænget 3, Svendborg.

Hübbe, Erik (1932 St.), Landinspektør, nu 
Søndergade 44, Aarhus.

Larsen, Johannes (1932 St.), Teatermaler. 
1944/45 Dansk Speaker paa Ameri
can Broadcasting Station in Europe 
(AB S IE). Gift 15. August 1940 med 
Barbara Dole, Honolulu. En Søn 1. Juli 
1941, en Datter 29. Januar 1944. Adr.: 
El Jardin Viejo, P. O. Box 1896, Car
mel, California, U. S. A.

Petersen, Lili (1932 St.), cand. mag., gift 
August 1944 med Prokurist Povl Lom- 
holt-Thomsen. Adr.: Ordrupvej 1073, 
Charlottenlund.

Ritz, Carl Asmus Harald (1932 St.), nu 
Restauratør og Indehaver af Strøg-Ca
feen i Haderslev. Adr.: Nørregade 29, 
Haderslev.

Dirks, Dirk (1933 St.), Civilingeniør, nu 
Ahlmannsvej 4, Sønderborg.
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From, Frantz (1933 St.), mag. art., gift i 
Helsingfors 6. Maj 1943 med fil. mag. 
Sunna Groundstroem, Datter af Depar
tementschef Ivar Groundstroem. En 
Datter Gunilla 7. Marts 1945. Adr.: 
Vanløseallé 30, København F.

Knudsen, Laurine Eline (1933 St.), gift 11. 
Februar 1945 med Driftsleder Arne 
Darling, Søn af Kommunelærer S. Dar
ling, Haderslev. Adr.: Hertug Hans- 
gaarden, Haderslev.

Mathiesen, Hans Peter (1933 St.), Juni 1944 
Vikar for Sognepræsten i Højelse-Lel- 
linge, Marts 1945 Sognepræst i Øl
stykke. Gift 6. September 1940 med Bo
dil Finderup, Datter af Hotelejer Finde- 
rup, Rødvig.

Hansen, Hans Jørgen (1934 St.), 1945 In
geniør ved Haderslev Kommune, og 
Hustru

Hansen, Helga, f. Grastrup (1934 St.), nu 
Skibbrogade 35, Haderslev.

Ingwersen, Peter (1934 St.), Timelærer ved 
Høng Gymnasium. Gift 8. April 1944 
med Tove Kjørtsholtsen, Datter af Tra
fikkontrollør Kjørtsholtsen, Frederiks
berg.

Petersen, Gotfred (1934 St.), 1945 Kommu
nelærer i Toftlund.

Riis, Marius (1934 St.), 1945 Lærer ved 
Statsseminariets Øvelsesskole i Haders
lev. Adr.: Mariegade 18, Haderslev.

Schack-Andersen, Hans Egon (1934 St.), 
cand, polyt., ansat som Ingeniør ved 
Post- og Telegrafvæsenet i København.

Skadhauge, Aage (1934 St.), nu stud. jur. 
Kontorfuldmægtig i Dansk Politifor
bund. Adr.: Sølvgade 88, København K.

Andersen, Käthe (1935 St.), Socialraadgiver, 
nu Norgesmindevej 212, Hellerup.

Dirks, Helga, født Christensen (1935 St.), 
nu Ahlmannsvej 4, Sønderborg.

Christensen, Jørgen (1935 R.), Bogholder, 
gift 4. December 1944 med Laura Han
sen, Datter af Handelsmand Marius 
Sørensen, Galsted. Adr.: Clausensvej 2a, 
Haderslev.

Hattesen, Heinka Gerda (1935 R.), gift 
23/8 1944 med praktiserende Læge Jens 
Victor Høyer Hansen, Nykøbing Fal
ster. Adr.: Slotsgade 28, Nykøbing F.

Svensson, Knud Sejr (1935 R.), Assistent, 
nu Tagensvej 173, København N. V.

Wind, Paul Hansen (1935 R.), Bogholder, 
gift 27. April 1945 med Dagny Boysen, 
Datter af Gaardejer Georg Boysen. Tyr
strup. Adr.: Kongevej 12, Haderslev.

Lund, Vibeke, f. Ammundsen (1936 St.), 
cand, pharm., nu Raadmandsgade 42 A, 
København N.

Andersen, Erik (1936 R.), nu Repræsentant 
for Dansk Shell A/S, Haderslev. Adr.: 
Storegade 32, Haderslev.

Jensen, Ebba Munch (1936 R.), gift 26. Ok
tober 1945 med Postbud Laurits Højs
ager Jessen, Søn af Postbudformand 
Jørgen Jessen, Haderslev. Adr.: Syd
havnsvej 5, Haderslev.

Mathiesen, Carl Christian (1936 R.), Bager
mester, gift 9. Maj 1945 med Annalise 
Staugaard Nielsen, Datter af Maler
mester Holger Nielsen, Fredericia. Adr.: 
Ryes Møllevej 12, Haderslev.

Orbesen, Jepp (1936 St.), Landinspektør, nu 
Rehbæk pr. Kolding.

A ARGANG 1937: 
kl.

Hornum, Johannes, cand. jur., Fuldmægtig. 
Adr.: Fredericiavej 38, Vejle.

Jepsen, Ellen Margrethe, Uddannelse som 
Direktrice. Gift 16. Marts 1941 med 
stud. med. J. Overbeck Petersen, Søn af 
Gaardejer A. Petersen, Lertegaard. 
Adr.: Prags Boulevard 44, København S.

Lauritzen, Martin Michael, teologisk Em
bedseksamen Sommeren 1944, Præst. 
Adr.: Grejsdalen pr. Vejle.

Martin, Hans, Handelsuddannelse. 1938—40 
Volon tør-Assistent, 1940—42 Fuldmæg
tig, 1943 Direktionssekretær i Fa. L. Le
vison jr. Gift 6. Maj 1944 med Inga 
Møller, Datter af Dr. Møller, Odder. 
Adr.: Katrinevej 12, Hellerup.
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nordisk Ungdomsforbund (Det unge 
Grænseværn) 1943—44, i »Dannevir- 
ke«s Redaktion fra Sommeren 1944. 
Journalist. Adr.: »Dannevirke«, Ha
derslev.

Skytt, Betty Rigmor, uddannet paa Kommu
nekontorer i Sommersted og Skørping. 
Elev paa Askov Højskole 1938—40. r. 
April 1940 Kommunekasserer i Kværs 
pr. Tørsbøl. 

mn.
Andersen, Karl Henry, Navneforandring De

cember 1944 til Kolland, medicinsk Em
bedseksamen Juni 1944, Juli 1944 til 
Januar 1945 Vikar for Turnuskandidat 
paa Vejle Amts Sygehus, Januar 1945 
til Januar 1946 Turnuskandidat paa Sy
gehuset i Skive. Adr.: Sygehuset, Skive.

Christensen, Hans Chr., Kontor- og Revi
sionsuddannelse, Assistent ved Aarhus 
Kommune. Gift 3. Oktober 1943 med 
Karen Marg. Svarrer, Datter af Lærer 
Svarrer, Ulbjerg Skole pr. V.ibog. Adr.: 
Aaboulevard 86, Aarhus.

Hansen, Rolf Norman Braae, cand. polyt., 
Civilingeniør i Københavns Telefon Ak
tieselskab. Gift 4. Juli 1945 med Anna 
Grete Pedersen, Datter af Overlærer Pe
dersen, Give. Adr.: Elbagade 22 B‘, Kø
benhavn S.

Nielsen, Torben, Lærereksamen 1941 fra Ha
derslev Statsseminarium. Lærer ved 
Randows Kursus i København. Adr.: 
Brøndslykkevej 502, Vanløse.

Olsen, Ella, »Borrehus« Husholdningsskole 
Vinteren 1937—38, ansat paa Løve Apo
teket i Haderslev 1938—39. Gift 7. Ok
tober 1939 med Jørgen Tauson (1937 
St.). Adr.: Frankrigshusene 11’, Kø
benhavn S.

Tauson, Jørgen, Adgangseksamen til Dan
marks tekniske Højskole 1938, ansat i 
Forsikringsselskabet »Nye Danske af 
1864« fra 1939—1944, derefter paa »De 
private Assurandeurer« Limiteret’s Ho
vedkontor i København, stud, polit. Gift 

7. Oktober 1939 med Ella Olsen (1937 
St.). Adr.: Frankrigshusene li3, Køben
havn S.

J Rischer, Hans-Martin, i Aars praktisk Ud
dannelse ved A/S Brødrene Gram, 
Vojens, stud, polyt. Som tysk Statsbor
ger indkaldt til Militærtjeneste, faldet 
ved Ilmensøen 31. Maj 1942.

R.
Andersen, Inger, Uddannelse som Korrespon

dent. Gift 29. Marts 1943 med Afde
lingschef Anders Nielsen Kjær. Adr.: 
Hvidtjørnevej 30, København, Vanløse.

Bossen, Hans Thede, 1937—43 praktisk Han
delsuddannelse ved Vojens Andelssvine
slagteri, fra 1943 studeret Erhvervsøko
nomi ved den handelsvidenskabelige Læ
reanstalt i København, handelsvidenska
belig Afgangseksamen Februar/Marts 
1946. Gift 15. November 1943 med Eva 
Nybroe (1943 St.). Adr.: Aalekistevej 
602, København, Vanløse.

Bøg, Carl Henry, 1937—41 Elev ved Ha
derslev Kommune, 1941—42 Kontorist, 
1942—43 Kontorist paa Korsør Borg
mesterkontor, i. Januar 1944 Kommu
neassistent og Pantefoged i Faaborg. 
Gift 14. Juli 1945 med Kis Christensen, 
Datter af Vicevært Th. Christensen, Ha
derslev. Adr.: Svendborgvej 23, Faa
borg.

Frees, Ilse, gift 12. September 1942 med 
Prokurist Carl Faaborg, Søn af Grosse
rer Carl Faaborg, Haderslev. Adr.: Ri
be Landevej 60 a, Haderslev.

Grundal, Helga, Kontorist ved Post- og Te
legrafvæsenet. Adr.: Vesterbrogade 44s, 
København V.

Hansen, Johanne Margrethe, 1. Februar 1938 
til i. Oktober 1942 ansat ved Statstele
fonen i Haderslev, 1. November 1942 
Kontorist paa Hørfabrikken i Tomme- 
rup og fra 15. Marts 1943 i A/S Det 
Nordiske Kamgarnsspinderi i Sønder
borg. Gift 17. Juli 1945 med Frisør Carl 
Hansen, Søn af Smed A. Hansen, Slag
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tergade 15, Haderslev. Adr.: Gartner
vænget 71, Sønderborg.

J Hansen, Knud Bondesen, Kontorassistent, 
død. 14. Februar 1941.

Jensen, Georg, Uddannelse ved Handelen og 
som tysk-engelsk Korrespondent. Kon
torist ved Haderslev Slotsvandmølle. 
Adr.: Lindevej 15, Haderslev.

Krebs, Dagmar, Uddannelse som Stenograf. 
Gift 12. September 1942 med Ekspor
tør Chr. P. Barsøe, Søn af Landmand 
Hans Christensen Barsøe. Adr.: Tønder
vej 68, Aabenraa.

Lunn, Karen, Massøse ved Rigshospitalet. 
Adr.: Torvegade 49, København K.

Nahrstedt, Gerda, Kontoruddannelse. Gift 
20. Juli 1945 med Amtsinspektør Her
luf Melballe, Søn af Murermester Hal
vor Melballe, Viborg. Adr.: Østergade 
29, Næstved.

Nissen, Kristen Th., 1944 Styrmandseksamen 
fra Fanø Navigationsskole. Adr.: M/S 
Benny Skou, Rederiet Skou, København.

Nommensen, Erwin A., 1937—41 Kontor
elev og 1941—42 Kontorassistent ved 
Brødrene Gram i Vojens, 1. Juni 1942 
til 30. Oktober 1943 Bogholderiassistent 
paa Haderslev Klædefabrik, 1. Novem
ber 1943 til i. Oktober 1944 Bogholder 
paa Dansk Køleautomatik- og Apparat
fabrik, DANFOSS, Nordborg, 1. Okto
ber 1944 til 31. Juli 1945 Bogholder paa 
Haderslev Klædefabrik, stud. mere.

Handelshøjskolen, København. Adr.: 
Rørsangervej 23, København NV.

Norn, Birte, Afgang fra Kunsthaandværker- 
skolen som Reklametegner. Adr.: Bü- 
lowsvej 50, København V.

Obel, Thorkild Andreas, Boghandlermedhjæl
per. Adr.: Stationsvej 19, Ballerup.

Ohlsen, Laurids Jørgen, Uddannelse i Fa. 
J. P. Jensen, Kolding. Kontorassistent i 
A/S De danske Spritfabrikker, Odense. 
Adr.: Nørregade 60, Odense.

Olsson, Svend Aage, Skibsfører- og Radio
telegrafisteksamen, aftjener f. T. sin 
Værnepligt ved Krigsmarinen. Adr.: 
9107/934 3. Komp., 2. Deling, Arresø- 
dallejren pr. Frederiksværk, eller Bæk 
pr. Vonsbæk.

Overbeck, Hans N., Uddannelse i Kontor
faget i Fa. Michael Mikkelsen, Haders
lev. 1942 Kontorassistent i Fa. Carl 
Faaborg, Fladerslev. Adr.: Ribe Lande
vej 8 b, Haderslev.

Schultz, Marit Alexandra, Sygeplejeelev i 
Skanderborg 1938—41 med efterfølgen
de supplerende Uddannelse paa Sinds
sygehospitalet i Riisskov og paa Dr. 
Blads Klinik i København (Barselpleje). 
Privatsygeplejerske i Grindsted. Adr.: 
Skolegade 9, Grindsted.

Thielst, Anna, uddannet som Børnehavelæ
rerinde. Adr.: Ribe Landevej 29, Ha
derslev.

M. F. og 0. C.

TILLÆG:

VIDAR
Haderslev-Samfundet har atter vist Vidar 

den Venlighed at ville optage en lille Hilsen 
til de gamle Vidar-Medlemmer.

Det forløbne Aar har uden Tvivl været det 
vanskeligste i Vidars 25 Aars Levetid. Lo
kalemangel og Tyskernes Indgreb, baade di
rekte og indirekte i Vidars Arbejde, er de 

vigtigste Aarsager til den sløje Periode, der 
var i Vidar indtil dette Skoleaars Begyn
delse.

Ifølge Traditionen afholdt Vidar ganske 
vist sit ordinære Julebal den 16. December 
1944; men da vor egen Skole som bekendt 
var beslaglagt af Tyskerne, blev Festen 
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arrangeret i Seminariets Festsal, som For
stander, Dr. Møller velvillig havde stillet til 
vor Disposition.

Men saa blev det ikke til mere i dette Sko- 
leaar. Der blev .ikke engang afsluttende Gene
ralforsamling, som det ellers har været Skik 
og Brug i hele Vidars Levetid.

Efter at have ligget i denne ufrivillige 
Dvale et halvt Aars Tid vaagnede Gymnasie- 
foreningen atter op med fornyet Livskraft. 
Allerede da der var gaaet en Uge, blev der 
indkaldt til stiftende Generalforsamling, der 
forløb paa sædvanlig »Vidar-Maade«.

Og siden tør jeg roligt sige, at Vidar ikke 
har ligget paa den lade Side. Vi har haft 
Arrangementer mindst hver 14. Dag.

Vi lagde ud midt i September Maaned 
med en Diskussion over det aktuelle Emne: 
»Verdensfreden og Sydslesvig«. Det kom 
nærmest til at blive et Angreb mod Kommu
nismen fra Indlederen, Eggert Dalgas’ Side. 
Men ogsaa Diskussionen om Sydslesvig- 
Problemet var vellykket.

Derefter afholdt vi i Begyndelsen af Ok
tober en »munter Aften« med Underhold
ning af forskellige gamle Elever fra Sko
len. Efter Underholdningen var der Dans, 
og det musikalske sørgede Skjold Høyer for.

12. 10. holdt Formanden for K. U. i Kol
ding, Poul Andersen, et meget fængslende 
og interessant Foredrag om sit Ophold i ty

ske Koncentrationslejre. Hvad vi fik at vide 
den Aften, var ikke Smaating.

Fjorten Dage senere havde Landsretssag
fører Thyssen vist Vidar den Venlighed at 
holde et Foredrag om Straffelovstillæget. 
Efter Foredraget var der Diskussion, hvor 
enhver, der havde noget paa Hjerte angaa- 
ende Udrensningen, kunde komme frem med 
det.

Lørdag den 3. November arrangerede For
eningen den traditionelle Tur »Dammen 
rundt«. En god Tur med stor Tilslutning.

Midt i November holdt Adj. Favrholdt et 
morsomt Foredrag, der formede sig som en 
Selvbiografi: Gymnasiast — Student — 
Kandidat. Jeg kan roligt sige, at enhver mo
rede sig storartet og fik et interessant Ind
blik i Hr. Favrholdts Gymnasie- og Stu
dentertid.

Som Rosinen i Pølseenden har Vidar den 
29. November holdt en Diskussionsaften over 
det til evig Tid for Gymnasiaster aktuelle 
Emne: Nysproglig, Klassiker eller Matema
tiker. Inger Mathiesen, III nsp., Eggert Dal
gas, III kl., samt undertegnede forsvarede 
deres respektive Retninger. Det blev en tem
melig tynd Aften, trods det gode Emne.

Jeg haaber, at dette lille Referat af Vidars 
Liv i det forløbne Aar er tilstrækkeligt til 
at vise, at Vidar stadig søger at vedligeholde 
de gamle Traditioner i vor Gymnasiefor- 
ening.

ERIK CHRISTENSEN, III m.



Mortensen, Dora Bøgh, huslig Uddannelse. 
Gift 17. December 1938 med Malerme
ster Erik J. Skovlund, Søn af afd. Sta
tionsforstander M. Skovlund. Adr.: Sil- 
lerup pr. Fjelstrup.

Nissen, Kaj, stud, jur., Kontorist i forskel
lige Ministerier, senest Kontorassistent 
i Københavns Krisepoliti, f. T. indkaldt 
ved 2. Livgardebataillon. Adr.: Kjelder- 
gaard pr. Christiansfeld.

Pedersen, Asger, Navneforandring Januar 
1943 til Nørholm-Pedersen, medicinsk 
Embedseksamen, forskellig Hospitals
tjeneste. Adr.: Landemærket 2, Køben
havn K.

Quistgaard, Karen, Uddannelse som Gymna
stiklærerinde. Gift 22. Februar 194.4 
med Civilingeniør, Sekondløjtnant Johan 
Mørch Mønsted, Søn af Afdelingsinge
niør, cand, polyt. A. Mønsted, Køben
havn. Adr.: Borups Allé 1482 v., Køben
havn N.

Schmidt, Marie, huslig Uddannelse 1937—38, 
Sekretær i Bergs Selskabsrejser, Køben
havn, 1938—39. Gift 22. Juli 1939 med 
Gaardejer Jacob Finnemann, Søn af 
Gaardejer J. Finnemann, Høj vang, Fjel
strup. Adr.: Fovslet, Jylland.

Wæver, Poul, Filosofikum 1938. Ansættelse i 
Ford Motor Company A/S. Eksamen fra 
Niels Brock 1944. Derefter ansat i A/S 
»Diana«, København. Fra 15. Februar 
1945 i Fr. Bülow & Co. Medlem af Stu
dentersangforeningen 1938. Gift 1941; 
en Datter. Adr.: Jul. Valentinersvej 152, 
København F.

ns.
Andreassen, Aase Suppli, uddannet ved Kø

benhavns Kommunes Biblioteker, Biblio
tekar. Gift 10. Juli 1943 med Læge Jør
gen Fosdal, Søn af Ekspeditionssekre
tær Fosdal. Adr.: Aabjergvej 11 M., 
Vanløse.

Bang, Piggo, uddannet i Københavns Han
delsbanks Amagertorvafdeling. 1. Okto
ber 1945 Trafikassistent ved Det danske 

Luftfartsselskab, København. Gift 24. 
August 1945 med Husholdningslærerinde 
Lis Skjøtt, Datter af afdøde Købmand 
Skjøtt, Aalborg. Adr.: Gudenaavej 193, 
København F.

Bork, Ciliane Marie, Lærerindeeksamen fra 
Haderslev Statsseminarium, Kommune
lærerinde. Gift 15. Juli 1944 med Gra
ver Søren Sørensen. Adr.: Kongensga
de 641, Esbjerg.

Have, Mads Peter, i-aarig Bankskole 1939 
—40, Bankassistent i Handelsbankens 
GI. Torv Afdeling. Adr.: Koldinggade 
23, København 0.

Holgersen, Herluf, aftjente 1938—41 sin 
Værnepligt, hjemsendt som Kornet. 
1941—43 Lagerforvalter i Dragsted’s 
Ægeksport, Sønderborg, 1943—45 Kon
torassistent i Haderslev, 1. Juni 1945 
Bogholder i Firma Aage Havemann’s 
Efterfølger, Haderslev. Gift 8. Juli 1944 
med Inger Ravn, Datter af Mads Ravn, 
Haderslev. Adr.: Ribe Landevej 8, Ha
derslev.

Jepsen, Annelise, Vinteren 1938—39 Hus
holdningskursus paa Den Suhrske Hus
moderskole, Korrespondenteksamen i 
Tysk og Engelsk fra Tvermoes Kursus, 
i. December 1941 Kontorist i Justits
ministeriet. Adr.: Nøjsomhedsvej 181, 
København 0.

Jespersen, Else Marie, Kontorist i Finansmi
nisteriet. Adr.: Rolighedsvej 10, Kø
benhavn V.

Johansen, Carl Christian, Lærereksamen 
1941 fra Haderslev Statsseminarium, 
Lærer. Adr.: Aarø.

Lorenzen, Johanne Marie, Elev ved Post- og 
Telegrafvæsenet, Lærereksamen fra Ha
derslev Statsseminarium. Lærerinde. 
Adr.: Kongevejen 45s, Sønderborg.

Lynge, Ella, Lærereksamen 1942, fast Vikar 
ved Virum Skole. Adr.: Nyelandsvej 10, 
St., København F.

Nielsen, Poul, Senior i Studenterforeningen 
i København 1940—42, mag. art. (Hi
storie) 1943, Rejsesekretær for Dansk- 
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nordisk Ungdomsforbund (Det unge 
Grænseværn) 1943—44, i »Dannevir- 
ke«s Redaktion fra Sommeren 1944. 
Journalist. Adr.: »Dannevirke«, Ha
derslev.

Skytt, Betty Rigmor, uddannet paa Kommu
nekontorer i Sommersted og Skørping. 
Elev paa Askov Højskole 1938—40. r. 
April 1940 Kommunekasserer i Kværs 
pr. Tørsbøl. 

mn.
Andersen, Karl Henry, Navneforandring De

cember 1944 til Kolland, medicinsk Em
bedseksamen Juni 1944, Juli 1944 til 
Januar 1945 Vikar for Turnuskandidat 
paa Vejle Amts Sygehus, Januar 1945 
til Januar 1946 Turnuskandidat paa Sy
gehuset i Skive. Adr.: Sygehuset, Skive.

Christensen, Hans Chr., Kontor- og Revi
sionsuddannelse, Assistent ved Aarhus 
Kommune. Gift 3. Oktober 1943 med 
Karen Marg. Svarrer, Datter af Lærer 
Svarrer, Ulbjerg Skole pr. Vibog. Adr.: 
Aaboulevard 86, Aarhus.

Hansen, Rolf Norman Braae, cand. polyt., 
Civilingeniør i Københavns Telefon Ak
tieselskab. Gift 4. Juli 1945 med Anna 
Grete Pedersen, Datter af Overlærer Pe
dersen, Give. Adr.: Elbagade 22 B*, Kø
benhavn S.

Nielsen, Torben, Lærereksamen 1941 fra Ha
derslev Statsseminarium. Lærer ved 
Randows Kursus i København. Adr.: 
Brøndslykkevej 502, Vanløse.

Olsen, Ella, »Borrehus« Husholdningsskole 
Vinteren 1937—38, ansat paa Løve Apo
teket i Haderslev 1938—39. Gift 7. Ok
tober 1939 med Jørgen Tauson (1937 
St.). Adr.: Frankrigshusene n’, Kø
benhavn S.

Tauson, Jørgen, Adgangseksamen til Dan
marks tekniske Højskole 1938, ansat i 
Forsikringsselskabet »Nye Danske af 
1864« fra 1939—1944, derefter paa »De 
private Assurandeurer« Limiteret’s Ho
vedkontor i København, stud, polit. Gift 

7. Oktober 1939 med Ella Olsen (1937 
St.). Adr.: Frankrigshusene 113, Køben
havn S.

J Rischer, Hans-Martin, i Aars praktisk Ud
dannelse ved A/S Brødrene Gram, 
Vojens, stud, polyt. Som tysk Statsbor
ger indkaldt til Militærtjeneste, faldet 
ved Ilmensøen 31. Maj 1942.

R.
Andersen, Inger, Uddannelse som Korrespon

dent. Gift 29. Marts 1943 med Afde
lingschef Anders Nielsen Kjær. Adr.: 
Hvidtjørnevej 30, København, Vanløse.

Bossen, Hans Thede, 1937—43 praktisk Han
delsuddannelse ved Vojens Andelssvine
slagteri, fra 1943 studeret Erhvervsøko
nomi ved den handelsvidenskabelige Læ
reanstalt i København, handelsvidenska
belig Afgangseksamen Februar/Marts 
1946. Gift 15. November 1943 med Eva 
Nybroe (1943 St.). Adr.: Aalekistevej 
602, København, Vanløse.

Bøg, Carl Henry, 1937—41 Elev ved Ha
derslev Kommune, 1941—42 Kontorist, 
1942—43 Kontorist paa Korsør Borg
mesterkontor, i. Januar 1944 Kommu
neassistent og Pantefoged i Faaborg. 
Gift 14. Juli 1945 med Kis Christensen, 
Datter af Vicevært Th. Christensen, Ha
derslev. Adr.: Svendborgvej 23, Faa
borg.

Frees, Ilse, gift 12. September 1942 med 
Prokurist Carl Faaborg, Søn af Grosse
rer Carl Faaborg, Haderslev. Adr.: Ri
be Landevej 60 a, Haderslev.

Grundal, Helga, Kontorist ved Post- og Te
legrafvæsenet. Adr.: Vesterbrogade 44s, 
København V.

Hansen, Johanne Margrethe, 1. Februar 1938 
til i. Oktober 1942 ansat ved Statstele
fonen i Haderslev, 1. November 1942 
Kontorist paa Hørfabrikken i Tomme- 
rup og fra 15. Marts 1943 i A/S Det 
Nordiske Kamgarnsspinderi i Sønder
borg. Gift 17. Juli 1945 med Frisør Carl 
Hansen, Søn af Smed A. Hansen, Slag-
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Det bedste Indkøbssted for
Kolonial, Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2965

HEm«MAGASINET f

A/s Nicolai Outzen
Haderslev

Henry Christiansens 
Tømmerhandel

Haderslev Telefon 2541

U I M^^^HADERSL^

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

Haderslev - Telf. 3650 - 3651 - 3652

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK 

•

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Statsanstalten 
for Livsforsikring

Hovedagentur for Haderslev

Billige Præmier — Stor Bonus 
Forlang Tilbud

A. Kalsbøll - Haderslev
Ved Postgaarden 3 - Telefon 2335

Vil sultne Horder
bryde ind over

Danmarks Sydgrænse?
Jomfru Fannys Spaadom siger: 

»I Sønderjylland vil der 
bryde vilde Horder ind 
uden Kommando — — 
Folk gør bedst i at sætte 
frem, hvad de har af Mad, 
hvor de ikke faar noget, 

gør de ondt-------«

Læs den rigtige Jomfru Fanny
- Tidens mest aktuelle Bog

Carl Nielsens Boghandel
Haderslev

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse 

Nørregade 32

®
Kontortid: 9—12 og 14—16 

Lørdag 9—13 
Telefon 2355

Guldbrandts 
Malerforretning

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

Telefon 2535

Haderslev
Slotsvand mølle A/s

Elegant og moderne

FODTØJ 
faas i

Nissens Skotøjsforretning
Søndertorv - Haderslev - Telf. 3371

RUD. SCHØNING
Murermester

Gaaskærgade Telefon 2723

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 3083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader.
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks-Kompagni A/s
Telefon 2012 (3 Lin.) Kontor: Nørregade 27, Haderslev

H. Christensen
Smedeforretning

Gaaskærgade 46 Telf. 3179

Mælkeforretningen 
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 , Telefon Nr. 3160 
Haderslev

./l/leyete 1el

Storegade 37 - Telf. 3626 - Haderslev

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Gaaskærgade 15 Telefon 2179 - Haderslev

Ure, Guld- og Sølvvarer 
Briller - Barometre
1. Kl. Reparationsværksted

J. Q. Jensen
Haderslev - Lavgade 2 - Telefon 2714

MØBELFORRETNING 
GRAVENE 15 -TELF. 2557

PETER DUUS
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 - Haderslev

Sparekassen 
for Haderslev 
Byes Omegn

Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

Telf. 2133 og 21 34 . Postgiro 8356 
Kontortid 9—12, 2—4

Lørdag 9—1

^()is fuuit!

F rugt- Centralen
A. Hansen

Bispegade 14 - Tl£. 3084 - Haderslev

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra Modersmaalet

JOHS. STROBEL CHR.TAUSON
STATSAUTORISEREDE REVISORER

NØRREGADE 3B - TELEFON 3218



Køb Manufakturvarer hos

MICHELSEN ^OBL—
Herre- og Damekonfektion

Telefon 2221 Godt Udvalg I Billige Priseri Telefon 2221

J. Jørgensen
Gravene 5 - Telefon 2729 

ggSKttffiA Haderslev

Største og billigste 
Trikotageforrelning i 
Sønderjylland

^atnfnnå 
for JSøftåotjpIlanå
Aarskontingent 5 Kr. Porto

Sønderjydske Aarbøger 
sendes gratis

Indmeldelser til:
Dr. Latisten-Thomsen, Aabenraa, Mu
seumsinspektør Neumann, Haderslev, 
Højskoleforstander Lund, Rødding og 
Landsarkivar Hvidtfeldt, Viborg

FOTOGRAF

^^vlin^
(Lunds Eftf.)

Haderslev . Telefon 2314

Landsretssagfører FORUM
og

Sagfører HERLØV

Telefon 3500 Haderslev

Jensen & Wind
Storegade 30

Telefon 2202

Ruteautomobil-Aklieselskabet 
for Haderslev Amt og By

Qve*
Storegade

l^e C/v issen

BOGHANDEL

2 . Haderslev . Telf. 2653

. . . Ået nul

fra

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

Ole Jensen
Bageri - Konditori 

Gaaskærgade



HADERSLEV
TELEFON 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HADERSLEV

Haderslev 

Mineralvandsfabrik

Haderslev

c.
Varme- og 
sanitære Anlæg 
Elektriske 
Installationer 
Radio

Bispegade 8
Telefon 2631

Waldemal

SCHMIDT
Nørregade 1 - Haderslev 
Telefon 3716

'S*.

Specialforretning 
i lierreklæder

Grundlagt 1900

AKTIESELSKABET 

HANSBORG
□

Savværk og Tømmerhandel

□

HADERSLEV - TELEFON 3086

Waldemar
Christensen

Elektrisk Installation 
Centralvarme 
og sanitære Anlæg

Storegade 18 Telefon 3742

^Izsel
Trikotage

Dame- og Børnekonfektion

Telefon 2909 Haderslev



B A W III IE L IB R U Bill 1
ISEN KRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

HADERSLEV — TELEFON 3185

F odtøj
- saa gaar man til ensen

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

Nørregade 24 - Haderslev -Telf. 2644

NØRREGADE 27 - TELF. 2660

Manufaktur
Trikotage

VOJ ENS . Telefon 57

kud S.

KINO PALÆET
(JIOi-ST CHRISTENSEN)

NØRREGADE 20 TELEFON 2414

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

Nørregade 5 . Haderslev
Tefefon 3573

tynvelet,

M MØLLER
Indeh: THORVALD MØLLER
Faglært Guldsmed og Gravør

Grundl. 1842 - Blspegade 9 - Telefon 2715

li. G Gn^eisen
Bageri - Konditori 
Jomfrustien 30 - Telf. 2268

LÆS

JYDSKE 
TIDENDE
Sønderjyllands største 

og mest udbredte 

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

AxelSkaarenborg
Isenkramforretning 

• 

Gravene 8 Telefon 2424
Reserveret

Haderslev Centralbibliotek
Jomfrustien 20
Telefon 2 6 5 6

Bogbestand: Ca. 24000 Bind

Biblioteket er aabent Hverdage Kl. 10—21



Er Deres INSTALLATIONER 
for Gas, Vand og Elektricitet 

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

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

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.

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

* Møbler
* Tæpper
* Gardiner

A. QdölfkseiA
BOLIGMONTERING

Storegade 11 - Telefon 3580

M. FISCHER
Kød-og Paalægsforretning

Gaaskærgade 7 . Telf. 2533

M. Leonhard
Kolonial- og Delikatesseforretning

Specialitet: Vine

Bispegade i6 - Telefon 2766

Bliv Medlem 
af 

Dansk-Nordisk 
Ungdomsforbund 

(Det unge Grænseværn)

De kommunale Værker
Telefon 3215 - Haderslev

Dansk Andels
Ægeksport

Telefon 2681

Abonnér paa 
avertér i

Michael Mikkelsens Eftf. 
v/ Max Mikkelsen

Fotograf

Apotekergade 7 - Telefon 2509

Sønderjyden Fabrikation af fast Bonevoks „Rexo" og 
flydende Bonevoks BGulv-Rexolin"

Haderslev - Teil. 3540 (2 Lin.)



HOLM & MOLZEN
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

Jomfrusti 3 Telefon 2728

x s wjff
BOGHANDEL

GRAVENE 21 - TLF. 3487

I Altid først med Nyhederne 1

Herre- og Damesalon

Haderslev
Telefon 2131 . Sønderbro 13

Storegade 16 - Telefon 3304

AN DE E S B A N K E N
A. M . B. A.

HA^DERSEEV-ZVEDEEI^G

N. C. Kloster
Frugt en gros

w

Telefon 2210

Paul Christiansens Søn
Bygningsartikler

o

Ny Allegade 2-4, Telf. 3570 
HADERSLEV

Haderslev - Telefon 3663



HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMAN N

Anbefaler Afdelingen for Try lin-Rensning

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

WKSffÄRP
Verdens bedste Blyantstifter

faas kun

&rl c/Vicl

BOGHANDEL
HADERSLEV

i Etuiet med den røde Top, 
passer i alle mekaniske Blyanter 

bruges over
hele Jorden!

IB A III II € Al
DANSK FORSIKRING

mer/

Nørregade 38 - Haderslev 
Telefon 2058 - 2059 

og 2060

B

Tegner alle Arter af 
Assurance

IIIIÖIIS 
❖

^rænseforeningøn

v/ H. BOCK 4
Nis Nissen
Sønderbro 31 - Telf. 3506

Finere Kolonial-og Delikatesser

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJERARTIKLER
PARFUMER & KOSMETISKE PRÆPARATER

CAND.PHARM. REGERSEN

NØRREGADE12 - TELF. 2066


