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FORORD
Forskellige Omstændigheder, som vi ikke har været Herre over, 

har bevirket, at vort Aarsskrift for 1949 er blevet i høj Grad forsinket. 
Idet vi udtrykker vor Beklagelse heraf, kan vi ikke undlade samtidig at 
nævne, at de mange Forespørgsler, vi har faaet om Aarsskriftets Skæbne, 
paa en Maade har glædet os, da vi kun kan opfatte dem som et Vidnes
byrd om Interesse for dette. Idet vi heri ser en Tilskyndelse til at fort
sætte vort Arbejde, sender vi alle Medlemmer af H.-S. vor bedste Hilsen.

Haderslev, i Maj 1950.
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TIL »HARMONIEN«
K

1799 - i849 - x949

Det er Nat i Gaaskærgade; 
paa den gamle Gaards Facade 
lysende hver Rude staar. 
Hør: Violiner, Klarinetter 
spiller op til Menuetter;
i hvide Sal nu Dansen gaar.

I den unge Klub man fester.
I Aften »Harmonien« gæster 
for første Gang den røde Gaard.
S aa mangen Fest den skulde siden 
her fejre ned igennem Tiden 
i blide og i haarde Kaar.
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Kongetroskab — Borgerære 
er de Piller, der skal bære 
Klubben gennem Tiden støt. 
Tysk og Dansk de blandet synger, 
Enighedens Baand sig slynger 
om dem alle rosenrødt!

Men da Oprørsluen tændes, 
op og ned paa alting vendes 
ogsaa i vor »Harmoni«.
Bag de lyse Vindusfelter 
højt der skændes — Stole vælter, 
med Enighed er det forbi!

Mon han bort fra Kampen rømmer? 
Nej, han er gjort af andet Tømmer, 
Købmanden fra Haderslev!
»Harmonien« kan de sprænge, 
men han sværger: »Inden længe 
hævnes skal, hvad de bedrev!«

Han taler Dansk i Stændersalen 
og bliver ved, trods Raab og Galen, 
selv rolig midt i Kampens Spil.
Rank han staar trods Hadets Galde, 
kæmpe, sejre — eller falde 
er, hvad Hiort Lorenzen vil!

Danske ud af Klubben trænges. 
Harmfuldt ser de Døren stænges, 
mod Fortids Aand Forræderi! 
Fliort Lorenzen gaar i Vrede, 
Klubben er en Tyskerrede!
Hør, han knalder Døren i!

Men Kampens Fakkel bli’r ej slukket, 
før Sønderjyllands Jord har drukket 
de unge Danskes Helteblod. — 
Treaarskrigen sejrrigt ender.
Danskerne tilbagevender 
til den Gaard, som de forlod.

Vaarens fagre Tid er inde;
Aandens Vaarbrud ingensinde 
kom saa stærkt til Slesvigs Land. 
Lembcke her blandt Grænsefolket
fik i Sang dets Skæbne tolket — 
Modersmaalets Riddersmand.

1863

Gaden er nu fyldt til Trængsel, 
Tusind venter spændt i Længsel 
efter Aftnens høje Gæst.
Gaarden er et Straale-Skue, 
smykket staar hver Sal og Stue 
til den store Kongefest.

Nu blandt danske Sønderjyder 
Kongen og Louise nyder 
Festens Timer fuldt og helt. 
Djærv hans Tale er ved Bordet 
her besegies varmt med Ordet, 
alt hvad Hjerterne har følt.
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Snart Musikken festligt klinger, 
Kongen sig i Dansen svinger 
med Byens Fruer lysteligt.
Ak —■ kort Tid efter Klokker ringer, 
Dødens tunge Bud de bringer; 
Folket er utrøsteligt.

Kongen død! haardt er Slaget; 
Tryghedsglæden bort er jaget; 
Slesvigs Land er som en Grav. 
Ængstelig mod Syd man skuer, 
hvor Prøjsen nu med Vaaben truer 
og rejser sine frække Krav.

De gamle, som faldt

Forfærdelige Skæbnenat, 
da Dannevirke blev forladt, 
alt Haab vi maatte miste!
S aa tung en Tid, 
saa lang en Strid 
vort Folk nu skulde friste.

Men midt i Modløshedens Nat 
tog stærke Kræfter atter fat 
at vokse og at virke.
Skønt uden Haab om Morgengry 
de vilde bygge op paany 
et Aandens Dannevirke.

Med Hæder nævnes mangt et Navn, 
der lyste som en Kampens Bavn 
og samlede til Striden.
Nævn Krüger — Madvig — Salicath, 
de straaler ud af Fortids Nat, 
skal lyse gennem Tiden!

Nævn Hiort-Lorenzen — gamle Dahl 
og Amorsen og Dr. Vahl 
og mange, mange flere. — 
Men dengang Frihedstimen slog 
og Prøjserne af Lande drog, 
da var de ikke mere.

Her i den gamle »Harmoni« 
de drafted’ Kampens Strategi, 
af gamle lærte unge.
Her fej red’ de hver Sejr, de vandt,' 
og her i Sammenhold de fandt 
nyt Mod i Tider tunge.

Og lyt! Midt i den haarde Köllertid 
der runger Latter, gnistrer Vid 
i »Harmonien«s Stue.
Lad Prøjsen fare voldsomt frem 
og jage Mænd fra Gaard og Hjem, 
de ladei' sig ej kue!

Tak for det danske Forsvarsværk
I byggede saa viljestærk
i Haabløshedens Skygge.
I stoute Mænd fra Land og By, 
der ej saa Frihedsdagen gry, 
I skabte vores Lykke!

Ukuelige Sejers-Tro
som over Afgrund bygged’ Bro 
til Danmarks fagre Rige, 
du viser grant, 
at det er sandt:
Folk vindes ej ved Krige!
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1914—

Festens Kærte brat blev slukket, 
Gaarden øde — Porten lukket, 
Verdenskrigens Brand er tændt! 
Fædre, Sønner maa nu lide, 
maa paa fjerne Fronter stride, 
hvortil Prøjsen har dem sendt.

Vil de slet ingen Ende tage 
Dødens Nætter, Dødens Dage, 
skal hver Mand først mejes ned? 
Dog — da værst er Dødedansen, 
mister Prøjsen Sejerskransen, 
Magtens Rige gaar i Skred.

I9I9—20

Og en Dag — trods Tabets Smærte — 
tændes atter Festens Kærte
i den gamle »Harmoni«.
Flør engang, hvor Sangen klinger 
baaret frit paa Glædens Vinger, 
Trælletiden er forbi!

Dannebrog nu atter vajer, 
melder om de danskes Sejer, 
Trofasthed og Ret nu vandt.
I hvide Sal staar Danmarks Konge, 
hyldet varmt af gamle, unge, 
Bruden nu sin Brudgom fandt!

JOHANNES C HR. NIELSEN.

^úzvmo72^aai-c¿en 8850

8



©OEßWiWERl O
d: 3 April 1649.

HADERSLEV I TREAARSKRIGENS 
ANDET AAR

V ed Vaabenstilstanden af 26. August 1848 
var det blevet besternt, at Danmark og 
Preussen skulde rømme Hertugdømmerne og 
Landet styres af en Fællesregering bestaaen- 
de af 5 Medlemmer, 2 valgt af den danske 
Konge, 2 af Kongen af Preussen og en For
mand valgt af begge Monarker.

Dette Styre viste sig at være til Fordel 
for Slesvigholstenerne, der i Vinteren 1848 
—49 følte sig som — og var de virkelige 
Magthavere i Landet. Danskerne afsendte be
standigt Klager til den danske Regering, li
gesom ogsaa Slesvigholstenerne, naar de følte 
deres Interesser krænkede, klagede til den 
preussiske Konge.

Danskheden stod svagt ikke alene paa 
Grund af Fællesregeringens Hældning mod 
Slesvigholstenismen, men ogsaa fordi Dan

mark ikke havde nogen fast Kurs med Hen
syn til Hertugdømmerne.

I den danske Regering diskuteredes Sles- 
vigs Deling; det var særlig Monrad, der hæl
dede til denne Løsning, men Kongen, støttet 
af Helstatsmændene, Bondevennerne og deNa- 
tionalliberale, var Modstander. Denne Split
telse inden for Regering og ledende politiske 
Kredse førte den 15. November 48 til en Re
geringsomdannelse.

Det andet Ministerium Moltke var i det 
store og hele efter Kongens Ønske. Moltke 
var foruden at være Ministeriets Chef ogsaa 
Udenrigsminister. Han havde ved sin Side 
Bardenfleth (Justitsminister), C. F. Hansen 
(Krigsminister), Sponneck (Finansminister), 
P. A. Bang (Indenrigsminister), Madvig 
(Kultusminister) og H. N. Clausen (u. P.).
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Madvig og H. N. Clausen var Tilhængere 
af Slesvigs Deling, men bøjede sig for Rege
ringens Flertal, saaledes at Regeringen enigt 
kunde instruere de danske Fredsforhandlere 
om, at de skulde staa fast ved, at Slesvig 
udelt skulde bevare sin Forbindelse med 
Danmark, dog med en Forfatning for særlige 
Anliggender, medens Holsten skulde holdes 
skilt fra Slesvig, maaske tilknyttet Danmark 
ved en Personalunion.

Begge Parter rustede sig til Krigens Gen
optagelse; i Danmark blev store Styrker 
holdt under Vaaben, og i Slesvig forsøgte 
Fællesregeringen at sikre sig Midler til 
fortsat Krigsførelse. En Landeskat blev me
get haardhændet inddrevet, og rundt om i 
Hertugdømmet blev der afholdt Sessioner — 
ogsaa i Haderslev var en saadan berammet 
til den 30. Januar 49.

Det blev en ren Fiasko. Da Dagen kom, 
samledes paa Raadhuset, hvor Sessionen 
skulde finde Sted, store Skarer af Folk — 
fortrinsvis Sømænd.

Nogle enkelte Karle fra Egnen lod sig 
fremstille for Sessionsdommerne, men det 
skulde de aldrig have gjort, for de arme 
Stakler blev grundigt gennembanket af Fol
keskaren, der demonstrativt i Sessionslokalet 
sang »Den tapre Landsoldat«, hvorefter dé 
tvang 3 tyske Jægere, der var til Stede ved 
Sessionen, til at drikke den danske Konges 
Skaal1).

1) Dannevirke 4. 2. 49.

Allerede den 22. Januar havde der i Brøns 
fundet et Sammenstød Sted mellem Bønder 
og slesvigholstenske Ryttere, der var ude at 
inddrive Skat. 5 Bønder blev dræbt og 
20—30 saaret. Denne Begivenhed havde vakt 
kolossal Opsigt i dansksindede Kredse og i 
Kongeriget, men i Haderslev Amt fandt Bøn
derne det tilraadeligst at betale Skatten, for 
at undgaa lignende Begivenheder. Omkring 
i. Februar kunde Haderslevs Borgere derfor 
se to besynderlige Optog. Det ene var Bøn
derne fra Østeramtet, der kørte ind til Byen 
for at erlægge deres Skat paa Amtshuset, det 

andet var en Vogntransport Syd fra. Det var 
Fanger (d. v. s. de Bønder, der var taget til 
Fange ved Brøns), der under militær Bevogt
ning førtes til Haderslev for herfra lidt se
nere at frigives og hjemsendes2).

Dog Byens Befolkning var ikke ganske 
slaaet ud. I Slutningen af Maaneden be
gyndte en lille privat Borgerkrig i Byen. 
Dansksindede drog ud om Natten og smad
rede Ruder hos tysksindede Medborgere, 
der omgaaende Natten efter gjorde Gengæld. 
En Krigsførelse, der var til Gavn for ingen, 
undtagen Byens Giarmestre3).

Den 26. Februar opsagde saa omsider den 
danske Regering Vaabenstilstanden, men 
Krigen begyndte dog ikke straks, naar und
tages, at den danske Flaade igen paabegyndte 
en Blokade af tyske Havne.

Slesvigholstenerne afsatte Fællesregerin
gen og dannede en ny Regering, et Stathol
derskab, som det kaldtes, bestaaende af Be
seler og Reventlow-Preetz som Repræsentan
ter for Landsforsamlingen.

Ude i Verden havde man ogsaa Øje for det 
slesvigholstenske Spørgsmaal; det rummede 
i en Tid, hvor Landenes indre Styre overalt 
undergik Forandringer, Fare for at kunne 
give Stødet til en mere omfattende Krig. Rus
land, Frankrig og England gav gode Raad 
saavel til den danske som den preussiske Re
gering. England raadede særlig Danmark til 
at gaa med til Slesvigs Deling, men den dan
ske Regering havde valgt sin Kurs.

I Haderslev, der stadig havde sit slesvig
holstenske Styre, ventede Befolkningen 
spændt paa, hvad Fremtiden vilde bringe. 
Preussiske Styrker var igen rykket ind i 
Hertugdømmerne, og enkelte preussiske Sol
dater var ogsaa i Haderslev. Danskerne for
holdt sig afventende, men i Hæren ved Kol
ding var man ikke uden Viden om Forholde
ne i Hertugdømmerne, hvad følgende lille 
muntre Beretning vil vise. Det er Heger- 
mann-Lindencrone, der fortæller, at

2) Dannevirke 14. 2. 49.
3) Dannevirke 28. 2. 49.
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»Den sidste Aften (23. Marts 1849) den 
Rejsende (en dygtig dansk Spejder) i Ha
derslev var i Selskab med en Deel preussiske 
Officerer, havde disse yttret: »Det er dog i 
Grunden dumt, at dette intetsigende schwarz- 
rot-goldne Flag skal vaje fra Raadhuset her 
i Byen, og ikke det preussiske eller meinet
wegen det danske eller slesvigholsteenske; 
men dette »Ingenting«. —« Da han om Nat
ten Kl. 1% gik hjem, passerede han Raadhu
set, hvorpaa omtalte sortrøde og i Mangel af 
Guld, straagule Flag veiede, og da en Brand
stige stod tæt derved, tænkte han, da han 
overbeviiste sig om at være eene: »Den Strid 
skal jeg afgjøre«; han rev Flaget af Stangen, 
bad mig gjemme det til Erindring, som en 
Curiositet; jeg har det endnu. —«4)

Den danske Hær, der som nævnt laa ved 
Kolding, gjorde omsider de første Skridt til 
Fjendtlighedernes Genoptagelse. Under Le
delse af Olaf Rye overskrider Hæren Græn
sen; atter staar en dansk Hær i Hertugdøm
met Slesvig. Dette fandt Sted den 3. April.

»Af Oberstlieutenant v. Irmingers Rap
port fremgaaer, at Oberstlieutenanten med 2 
Bat., 4 Kanoner, et Espingolbatterie og Ca- 
valeridivisionen Hegermann-Lindencrone af- 
marscherede fra Kolding Kl. 5 om Morge
nen, og efter at have sprængt en fjendtlig 
Cavalieripatrouille i Nærheden af Aller Kro, 
omtrent Kl. 3 i Nærheden af Haderslev paa 
et meget couperet Terrain stødte paa Fjen
den, som under den opstaaede Tirailleurfægt- 
ning trængte ind i Byen, hvor en heftig Ga
dekamp opstod, under hvilken der fra adskil
lige Huse fyredes paa vore Tropper. Flere af 
de nærmest ved Sønderbroen beliggende Møl
ler og Huse, der af Fjenden vare indrettede 
til Forsvar, bleve tagne med megen Raskhed, 
hvorefter hele Byen blev besat af vore Trop
per. Vi havde 3 Døde og 6 Saarede, og Fjen
dens Tab antages at have været betydeligt 
større.

Som enkelte Træk under Kampen fremhæ
ves, at Menig Christian Wissing, der havde 

faaet sit Gevær beskadiget af en Kugle, ud
satte sig for Fjendens heftigste Ild for at 
tage Geværet fra en Menig, som var falden 
i Nærheden af ham, og at Undercorporal 
Leerbækhuus, kun ledsaget af 3 Husarer, 
styrtede sig paa 7 fjendtlige Dragoner, af 
hvilke 2 bleve fangne, 1 saaret og 3 Heste 
tagne.« 5)

Begivenhederne i Haderslev denne April 
Morgen er foruden i dette korte Referat af 
en Rapport ogsaa omtalt i en anonym Beret
ning (utvivlsomt en Linieofficers Erindrin
ger). Han skildrer langt mere levende, hvad 
der den April Morgen fandt Sted i Haders
lev.

»... Omtrent en Fjerdingvej fra Haders
lev ligger en lille Skov, som særdeles godt 
egner sig til Forsvar, og her ventede vi na- 
turligviis at finde Modstand; men da vi fuld
kommen uforstyrrede kom igjennem, maatte 
vi antage, at Haderslev ogsaa var forladt. 
Da vi imidlertid nærmede os Byen, bleve vi 
til vor store Forundring modtagne af en le
vende Ild fra de nordlige Huse. Major He- 
germann-Lindencrones Hest blev skudt, og 
en Kommandeersergeant af 12te Bataillon 
saaret. Fjenden blev efterhaanden trængt til
bage, og Kampen fortsattes i selve Gaderne, 
da et Par Kanonkugler havde fordrevet Tyd
skerne fra deres første Stilling. — Hidtil 
havde 4de Reserve-Bataillon staaet som ør- 
kesløse Tilskuere paa Bakkerne, hvorfra Man 
havde Udsigt over Haderslev til Høiderne 
paa den modsatte Side, og hvor Man kunde 
glæde sig ved Betragtningen af et hanseatisk 
Dragonregiment med deres smukke grønne 
Frakker og hvide Pikkelhuer; men endelig 
fik Bataillonen Ordre til at storme Byen fra 
Vest. Med en Orden og Rolighed, der gjorde 
Bataillonen Ære, trængte Man ind i Byen i 
tre Kolonner; der blev siden fortalt, at de 
schleswigholsteinske Jægere, der skulde for
svare denne Deel af Byen, just havde istemt 
»Schleswigholstein meerumschlungen«, men

*) Erindringer pag. 85.
°) Cohen, A. D. : Krigen 1849 og de faldnes Minde.

1850.
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fandt det raadeligst at trække sig tilbage i 
Stilhed, saasnart de hørte vore Jyder skraale 
»Den tapre Landsoldat«. Fjenden blev nu dre
ven heelt ud af Byen, og de sydligste Huse 
besatte, hvor der atter forefaldt en heftig 
lille Træfning, idet Tydskerne søgte at holde 
sig bag deres tidligere lagte Forskandsnin- 
ger; endelig bleve de ogsaa fordrevne herfra 
og trak sig mod Aabenraa, hvorpaa For- 
skandsningerne bleve ødelagte. Tolvte Batail
lon havde een Død og nogle Saarede; 4de 
Reserve-Bataillon havde to Døde og 5 a 6 
Saarede, hvoraf den ene døde næste Morgen. 
Bataillonskommandeuren, Major Thrane, der 
alt ifjor var noksom bekjendt for sit person
lige Mod, var overalt tilstede, hvor der var 
Fare paa Færde; hans Kappe var ogsaa gjen- 
nemskudt paa tre Steder, uden at han dog 
selv var saaret. — Efterat hele Af fairen var 
endt, udbredte det Rygte sig, at Tydskerne 
kun havde trukket sig tilbage paa Skrømt, 
og nu gik over Fjorden, for at falde os i 
Ryggen; Oberstlieutenant Irminger lodderfor 
en stærk Kolonne tage Stilling Nord for Ha
derslev; men da det viste sig, at Efterretnin
gen var falsk, blev Stillingen opgivet, og 
Forposterne udsatte mod Syd. Om Tydsker
nes Tab hørtes forskj ellige Angivelser; dog 
var det vistnok endeel større end vort; navn
lig skulle adskillige Dragoner være faldne 
ved at passere et Stykke langs med: vor Kje- 
de. — Det var en streng Nat at tilbringe un
der aaben Himmel i en bidende Kulde, men 
Folkene holdt fortreffeligt ud; Nogle stam
pede frem og tilbage, for at holde Varmen, 
Andre krøbe ind i enhver Krog, hvor der 
fandtes lidt Ly, medens Andre igjen laae ud
strakt paa den blotte Jord, og sov saa trygt 
som i den blødeste Seng; hist og her havde 
en gammel Kjærling fra Haderslev leiret sig 
med en Lygte, en Kaffekjedel og en Brød
kurv, smaa Tøse rendte omkring med Hon
ningkager, og det Hele havde vistnok været 
yderst interessant, naar Man blot ikke havde 
været saa uhyre træt og saa uhyre søvnig, 
uden dog at kunne eller turde sove.«

Forsvaret af Haderslev mod Danskerne 

blev ledet af Major Gerstorff, der raadede 
over 1500 Hanseater.

Major Gerstorff havde først søgt at an
gribe Danskerne fra »Kløften«. Men dette 
mislykkedes, da Danskerne foretog en om- 
gaaende Bevægelse og angreb Byen gennem 
»Bøndergaardene« og »Renden«. Gerstorff 
trak saa sine Tropper tilbage til Søndertorv 
og herfra igen ned til Skanserne Syd for 
Byen. Men denne Stilling maatte ogsaa op
gives, da Danskerne anbragte Kanoner Vest 
for Byen, antagelig paa Damhalvøen, hvor
fra de tyske Skanser kunde bestryges paa 
langs.8)

Hovedberetningen om Kampene i Haders
lev 3. April 1849 har Major Hegermann- 
Lindencrone dog givet os i sine meget læse- 
værdige Erindringer.7)

7) pag. 95 ff.

»I Nærheden af Haderslev kom en som 
ivrig Patriot os bekjendt Blikkenslager fra 
Byen, Vitus Hartmann, til mig og fortalte, 
at de to Skud, som havde dræbt min ene og 
saaret den anden af mine Heste, vare skudte 
af to bekjendte Personer, og at man havde i 
Sinde at slaae dem ihjel, dersom man fik fat 
paa dem, da de havde forpligtet sig til at sky
de mig, som de personligen kjendte. — Men 
da jeg erfarede, at de begge stode i Tjeneste 
i et fjendtligt Jægercorps, bestræbte jeg mig 
for at gjøre ham begribeligt, at det jo var 
deres Pligt at bruge deres unægtelig godt 
skydende Riffel mod Fjenden, og især der
som de kunde skyde Forposternes Comman
deur bort. — Han var kommen for at bede 
mig ikke være saa forskjellig klædt fra de 
andre Officerer, naar jeg commanderede For
posterne, da Fjenden havde for let ved at 
kjende mig. — Jeg var nemlig ofte den ene
ste Husar-Officer ved Forposterne. —

Netop som min Samtale med Vitus Hart
mann fandt Sted, kom Irmingers Adjutant 
og meddelte mig, »at Irminger nu trak Trop
perne, som stod i Fægtning i Haderslev, ud 
af Byen, og bad mig have Divisionen ved

B) Dannevirke 9. 4. 49.

12



Haanden for at kaste mig over Fjenden, der
som han forfulgte nordlig for Byen«. —

I høj Grad forbauset over denne Tilbage
gang, som jo paa ingen Maade kunde gaae 
an, overgav jeg Divisionen til min Næstcom- 
manderende og skyndte mig ind i Haderslev 
for at bevæge Irminger til at opgive denne 
Beslutning og derimod med Kraft fortsætte 
Kampen om Byen, jeg reed næsten heelt 
igjennem Byen uden at see en Soldat og mø
der endelig tæt ved Torvet foran Sønderbroe 
en Mand, som paa mit Spørgsmaal, om han 
havde seet Oberstlieutenant Irminger nylig, 
meddelte mig, at der kun vare tydske, da de 
danske Soldater for lidt siden vare trukne ud 
af Byen; jeg vender altsaa om, ridende gan
ske langsomt for ikke at gjore opmærksom 
paa mig og mulig blive omringet, og naaede 
Udkanten af Byen (den nordlige), hvor jeg 
træffer Capitain Hummel af 12te Bataillon 
med sit Compagnie, beder ham paa mit An
svar holde Udgangen af Byen besat, indtil 
han faar anden Ordre, og iler til Oberstlieu- 
tenant Irminger, som Captainen viste mig, 
ved et Lystanlæg Nord for Byen. — Da jeg 
i Henhold til Ryes Paadrag, gjorde mig 
Umage for at tage Alt med Ro, for at ned
stemme Irmingers Bevægelse, og opfordrede 
til at gjøre en Ende paa Kampen, inden det 
blev mørkt, svarte Irminger: »Svar mig paa 
Ære, kjære Hegermann, dersom det var 
Dem, der her stod til Ansvar, vilde De da 
forsvare at fortsætte en Gadekamp, indtil det 
blev halv mørkt, i en By med en saa tvivl
som Befolkning som Haderslevs?« Jeg svar
te: »Under ingen Betingelse vilde jeg paa
tage mig Ansvaret for at udsætte at sætte 
mig i Besiddelse af Byen noget Minut, da 
der ingen Tid er at spilde, og det ikke gaaer 
an at lade Fjenden beholde Byen, med Hen
syn til Ryes Colonne; tillader Oberstlieute- 
nantem mig at give Major C. Thrane, som 
staar Nlord for Byen med sin Bataillon, Or
dre til at storme Byen, saa skal den vist i 
meget kort Tid være i vor Magt?« Med den
ne Tilladelse ilede jeg til Major Thrane, som 
jeg fandt i Færd med at holde en Tiltale til 

sin Bataillon, som han hayde ladet gjøre om
kring for at undgaae den snart nedgaaende 
Sol. — Jeg henvendte mig da til min gamle 
Cadetcammerat, et overordentligt dristigt 
Menneske, gav ham kortelig Situationen at 
kjende og raadede ham til uden videre at 
marchere med sin Colonne igjennem Byen 
lige ned mod Sønderbroe, som vist var det 
første Sted, han da vilde finde Modstand, da 
de i Byen spredte Kræfter vilde skynde sig 
til Broen for ikke ved dens Besættelse af os 
at blive afskaarne; efter hvad jeg havde seet, 
kunde der ikke være Meget i Byen; en stærk 
Reserve, som opholdt sig i et større Huus, 
havde vore Kanoner nylig jaget ud. ■—

Thrane svarte ved at commandere: »Ba
taillon omkring« og derpaa sige: »Folk! jeg 
har saa ofte talt med Eder om Æren! for 
Øjeblikket ligger den paa den anden Side af 
den Bro, som I kunne see der Syd for Byen, 
der skulle vi ned og hente den: »med Sec- 
tioner fra Høire marcher af! marche!« og 
derpaa satte han sig i Spidsen, gik uden at 
see til Højre eller Venstre midt igjennem 
Byen, indtil han ved Sønderbroen stødte paa 
en Deel Flygtende, der styrtede ind paa Bro
ens Besætning og i Forbindelse med denne 
blev kastet tilbage af Bataillonen, der strax 
besatte hele den sydlige Udkant af Byen og 
Bredden af Aaen, hvorfra den beherskede 
Fjenden i en vis Afstand. •— Capitain Hum
mel med sit Compagnie var gaaet frem med, 
da Forstærkningsbataillonen rykkede ned 
mod Byen, og havde nu besat den østlige 
Deel af Aaens høire Bredde, hvor en Esca
dron Hanseat-Dragoner, der i Hastværket 
havde taget en urigtig Vei, maatte forbi og 
løbe Spidsrod imellem Kuglerne af hans tæt
te Kjæde. — Det var lutter Slesvigere, der 
dannede denne Kjæde. —

Det Hele gik saa hurtigt, saa at Alt var 
endt, inden Mørket ret begyndte. — Den 
brave og elskværdige Irminger, hvis samvit
tighedsfulde Ansvarstanke havde holdt den
ne, under Kampen kjække, ærekjære Officeer 
tilbage, sagde, da han paa Torvet i Haderslev 
fik Øie paa mig, der var skilt fra ham ved 

Iß



Tropperne og en Masse Indbyggere, der va
re løbne sammen under Renselsesfesten : 
»Kjære, bedste Hegermann, hav Tak! kunde 
jeg naae Dem, vilde jeg kaste mig om Deres 
Hals; dersom De ikke havde bragt mig til 
dette, havde jeg — jeg føler det! i Nat skudt 
mig en Kugle for Panden!«

Den haderslevske Befolkning har sikkert i 
Spænding fulgt Kampen — S lesvigholstener
ne i Byen har sikkert haabet paa en Afvis
ning af det danske Angreb, ligeledes har de 
dansksindede siddet med deres Haab. Vi har 
en lille Beretning om nogle jævne dansksin
dede Borgere i Haderslev •— om deres Reak
tion over de Kampe, der fandt Sted i Byens 
Gader.

»Mine Forældre boede i 1849 her i Ha
derslev i Lille Papegøjegade. Fader og jeg, 
der var en 13-aarig Dreng, vare den 3die 
April 1849 kort efter Middag beskjæftiget 
med at lægge Ærter i den bag ved Huset 
liggende Have. Paa en Gang hørte vi Trom
peterne ved den i Byen i Kvarter liggende 
Eskadron af de hanseatiske Dragoner blæse 
Allarm, og vi løb ind for at se, hvad der 
var paa Færde. Da vi kom ud i Gadedøren, 
fra hvilken en temmelig høj Trappe fører 
ned, saa vi en Del af de tyske Dragoner i 
fuldt Firspring jage ned ad Gaden mod den 
søndre Del af Byen.

Straks efter opdagede vi, hvorfor de hav
de faaet saa travlt. Oppe fra den vestre Ende 
af Gaden fra Gammelhaderslev (Simmersted- 
Vejen), kom der nemlig en Deling dansk 
Fodfolk, med en Officer i Spidsen, i Storm
skridt og med fældet Gevær, ned ad Gaden. 
— Jeg blev saa begejstret ved dette Syn, at 
jeg løb ind og hentede et mig tilhørende, 
ikke saa ganske lille Dannebrogsflag og holdt 
det ud over Trappen foran de fremstormen- 
de danske Soldater. Da disse saa Dannebrog, 
hilste de det, Officeren ved at salutere med 
Sabelen, og Mandskabet med et rungende, 
jublende Hurra. Et Øjeblik efter vare Sol
daterne passerede, men jeg glemmer aldrig i 
mit Liv det Moment, da de hilste jublende 
paa Dannebrog, der, efter hvad den Under

officer fortalte, som vi samme Aften fik i 
Indkvartering, var det første danske Flag, 
de saa i Haderslev By«8).

8) N. Grünwald: Det første danske Flag i Haders
lev i Fr. v. Jessens: Dengang jeg drog afsted. 
1898, pag. 37.

9) Rist, P. F. : Olaf Ryes Saga, 1899, pag. 209. 
Brev fra Rye til Læssøe 6. 4. 49.

Byens Øvrighed fulgte ligeledes Slagets 
Gang. Da Danskerne rykkede ind, drog alle 
de juridiske Embedsmænd og Byens Raad- 
mænd over Dammen og holdt sig bag de 
slesvigholstenske Linier. I Byen sørgede Olaf 
Rye for en midlertidig Øvrighed (10 Borge
re »saavidt muligt aldeles moderate«); de 
skulde besørge det fornødne med Hensyn til 
T nopperne0).

Dog den danske Sejr var kun kortvarig. 
De danske Styrker evnede ikke at trænge 
længere Sydpaa end til Hoptrup, og den 7. 
April ophævedes igen den danske Besættelse 
af Haderslev, dog uden at de slesvigholsten
ske Tropper vovede sig ind i Byen. Haders
lev laa nu nærmest i Ingenmandsland, og fra 
begge Parter sendtes mindre Rekognosce
ringsafdelinger frem mod Byen.

Olaf Rye beretter derom i sin Dagbog, 
skrevet den 7. April, da han igen var ankom
met til Kolding.

»Den 7. (April 1849) stoede vi gandske 
stille og hvilede os. leg fik Efterretning om 
... at Haderslev var bleven besøgt af en 
Patrouille den 7. om Aftenen, men forladt 
igien«.

Og for den 8. April skriver han:
»Den 8. om Frm. Kl. 9 lod ieg Major 

Hegermann med 1 Eskadron og 1 Compagnie 
(af) 12. Bataillon paa Vogne gaae til Chri
stiansfeld. De skulde patrouillera syd paa 
mod Haderslev og Hammeløv. De skulde om 
mueligt blive staaende om Natten. Majoren 
sendte 16 Dragoner og 20 Jægere mod Ha
derslev for at besætte denne Bye, da den kuns 
skulde have en Dags Besætning af 30 Mand. 
Dette var ikke min Ordre eller mit Ønske. 
Denne lille Afdeling, Lieutenant Hansen af 
Dragonerne, kom til Thomashuus, hvor de 
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fik 2 Heste af en militair Læge og af Her
redsfoged Bruuns Søn, der reddede sig i 
Skoven, men ved at rykke længere frem 
mod en Skov, fik de en Salve af Tirailleurer, 
da i al Hast 200 Mand havde samlet sig i 
Skoven, de vare komne klorende, desuden 
lidt Cavallerie. Vore maatte strax vende om, 
hvorved tabtes 2 Jægere, som enten blev 
skudt eller saarede eller fangne. Om Aftenen 
sildig vendte Major Hegermann tilbage med 
sit hele Commando. Fienden stoed sønden 
for Haderslev, men havde sendt Afdelinger 
frem til Sommersted«.

Men faa Dage efter var Slesvigholstenerne 
atter ved Roret i Haderslev. Den gamle Øv
righed var igen vendt tilbage, og baade i 
Haderslev og Hoptrup laa betydelige Styr
ker.

Maaneden April randt ud i ængstelig Ven
ten. Betegnende for Stemningen er de ved
holdende Rygter, der gaar om en dansk 
Flaade, der krydser i Lillebælt, ja Rygtet vil 
endog vide d. 25. 4., at en Landgangsflaade 
ligger ud for Aarøsund. Den slesvigholsten
ske Styrke i Hoptrup beder i Ophidselse om 
Forstærkning og faar en saadan sendt fra 
Haderslev. I Virkeligheden laa der intet bag 
disse Rygter, men de lader os ane, hvor 
fyldt Haderslev har været med løse Rygter 
og Antagelser næret ved Haab og Frygt10).

Stillingen saa ikke alt for godt ud for 
Danskerne; vel ogsaa af denne Grund haa- 
bede de besatte Jyder paa den danske Flaa
de, thi den 23. April var den preussiske Hær
chef, General Bonin med sin Hær rykket 
over Kolding Aa og forfulgte den vigende 
General Olaf Rye op gennem Jylland. Ha
derslev laa ikke længere i Ingenmandsland; 
nej, nu laa den sikkert langt bag de kæm
pende Hære, hvilket utvivlsomt maa have 
været til ligesaa stor Beroligelse for Byens 
»dannede« Klasser, som det var til Gene for 
Byens jævne dansksindede Borgerklasse.

Dog, da en Kurer passerede Haderslev fra 
Berlin undervejs til General Bonin Natten

10) Dannevirke 25. 4. 49. 

mellem den 1. og 2. Maj, ængstede det alli
gevel Slesvigholstenerne. Preusserne var ikke 
alt for sikre Forbundsfæller, hvad sidste 
Aars Krigshandlinger havde vist11).

ri) Dannevirke 2. 5. 49.
12) Dannevirke 3. 5. 49.
13) Dannevirke 10. 5. 49.
14) Dannevirke 2. 6. 49.

Der var imidlertid ikke Grund til Æng
stelse, for kort efter ankom General Priti- 
witz (Overgeneral for de tyske Rigstropper). 
Han opslog sit Hovedkvarter i Haderslev, 
og en stor Revue blev afholdt langs Chri- 
stiansfeldvej. Ved denne Lejlighed udtalte 
han, at Slesvigholstenerne i de forestaaende 
Krigshandlinger skulde skaanes. Som en 
Slags Bekræftelse paa dette rykkede Bay
erske Hjælpetropper samme Dag ind i By
en12).

Haderslev kom til at mærke, at der nu var 
en fast Haand ved Styret. Skatteudskrivnin
gen blev genoptaget med stor Strenghed. — 
Danskerne betalte uden at gøre Modstand. 
Dannevirkes Hus og Trykkeri beslaglagdes 
som konfiskeret Ejendom13).

Ogsaa paa anden Maade mærkede Ha
derslev til Besættelsen. I Byen var der ind
rettet hele 10 Lazaretter, nemlig foruden 
Sygehuset alle Dansesaloner, den østre Amt- 
sltuegaard, Etatsraad Lassens og Cancelli- 
raad Hegers Gaarde og Skolebygningen ved 
Gammelting. Men Rygterne svirrede stadig. 
Da det en Dag forlød, at der var sluttet 
Fred mellem Preussen og Danmark, begynd
te nogle preussiske Soldater at synge »Den 
tapre Landsoldat«, unægtelig et ejendomme
ligt Udtryk for Glæde over Muligheden for 
snart igen at vende hjem til Kone og Børn. 
Men det var i hvert Fald Smaabegivenheder 
som disse, der holdt Modet oppe hos de 
dansksindede i Byen14).

Men ogsaa Bladet »Dannevirke« gjorde 
sit til at støtte de Dansksindede i Nordsles
vig. Redaktør Koch var allerede i 1848 flyg
tet til Danmark og havde nu indrettet sin 
Redaktion i Store Kongensgade i Køben
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havn. Herfra udsendtes 2—3 Gange ugentlig 
et Nummer af »Dannevirke« i et meget lille 
Format. Oplaget blev ad forskellige Veje 
smuglet ind i Nordslesvig, hvor de tilsendte« 
Bladets Kunder, der paa regulær illegal Vis 
sørgede for, at Avisen gik videre til andre, 
der ikke havde læst det. Dette vakte natur
ligvis stærk Harme hos Slesvigholstenerne, 
men de anerkendte Pressens Betydning og 
startede derpaa omkring 1. Juni 49 et nyt 
Blad i Haderslev; det blev trykt i »Dannevir
ke« s konfiskerede Trykkeri og hed »Nord
slesvigsk Tidende«. Bladet var redigeret af 
Slesvigholstenere og skrevet paa Dansk. Bla
dets Økonomi blev sikret af den slesvighol- 
stenske Regering.

I et af de første Numre klager en Indsen
der over Nordslesvigs Danskhed, han siger: 
»Man skulde troe, at disse Mennesker under 
de nuværende Omstændigheder maatte for
holde sig rolige, men det er ingenlunde Til
fældet. De have ingensinde været virksom
mere end nu, da det kniber for gamle Dan
mark — som man siger«18).

Regeringen i Kiel havde sikkert den bedste 
Vilje til at understøtte Bladet, men Regerin
gens Økonomi var ikke den bedste. Den 
skulde holde hele Administrationen igang, og 
den skulde afholde Udgifter til Vaaben, Uni
former, Heste og Aflønninger til de sles- 
vigholstenske Styrker, der var i Nordjylland 
sammen med Preusserne. Vi kan se af of
fentlige Bekendtgørelser i Haderslev, at prov. 
Borgmester Kier for den slesvigholstenske 
Forplejningskommissions Regning har ladet 
afholde Auktioner den 4. og 8. Juni, hvor han 
lod bortsælge ialt 2530 Tdr. Byg paa rimeli
ge Vilkaar (14 Dages Kredit). De Mængder 
af Byg, der i disse Dage maa have været i 
Haderslev, var brandsikattet Korn fra Jyl
land, der her blev købt af den nordslesvig
ske Befolkning16).

Men den Sum, Salget af dette Korn ind
bragte, var langt fra nok til fortsat Krigs

førelse, og en ny Krigsskat paalægges da 
Befolkningen, den inddrives i to Rater. I 
Begyndelsen af Juni startede man med det 
fede Østeramt. Sognevis mødte Bønderne 
frem paa Amtstuerne og erlagde Skatten. 
Disse Bønder var i Sandhed haardt spændt 
for. En Krigsskat har sikkert været lige 
uvelkommen baade for dansksindede og for 
slesvigholstensksindede Bønder; yderligere 
leverede Bondestanden Hovedparten af Men
neskematerialet til Hæren, og det skal nok 
have været føleligt, naar en Søn eller Karl 
blev taget fra Gaarden for at blive puttet i 
Uniform for at kæmpe for en Sag, som jæv
ne Mennesker kun forstod den halve Be
grundelse for.

Hvad hjalp det, at konstitueret Amtmand 
Bruhn ved Raadstueplakat kundgjorde, at 
der den 12.-—15. Juni i Haderslev skulde af
holdes Landmilitærsessioner, hvortil ogsaa 
hidtil militærfri (Embedsmandssønner etc.) 
skulde give Møde. Hovedsagen var, at hele 
Landsdelen tappedes for alle unge Mænd 
mellem 21—25 Aar, hvad enten de blev Sol
dater eller, som mange gjorde det, desertere
de til Danmark. Raadstueplakatens Trusel 
om, at alle udeblevne blev behandlet som De
sertører — altsaa skudt eller i bedste Fald 
sat i Fæstningsarrest i Rendsborg — kunde 
ikke standse den stadige Strøm over Konge- 
aaen. Unge dansksindede Mænd søgte ogsaa 
i stort Tal bort fra Landsdelen over til 
Fyn1’).

»Nordslesvigsk Tidende« kæmpede for
gæves mod denne Flugt fra Hertugdømmet. 
I en høj patriotisk Artikel søgte Bladet at vi
se, hvorfor de unge burde blive i Landsde
len og kæmpe for slesvigholstensk Befrielse 
og samtidig truede Bladet med Dødsstraf 
eller med, at disse unge for Fremtiden vilde 
blive erklæret for døde i Slesvigholsten18).

Den lille fredelige By Haderslev har slet 
ikke været til at kende igen i disse første 
Dage i Juni. Mod Nord drog gennem Byens

15) Dannevirke 7. 6. 49.
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10) Dannevirke 8. 7. 49.
17) Dannevirke 9. 6. 49.
1S) Dannevirke 14. 6. 49.



Gader 84- og 48-pundige Kanoner samtidig 
med jydske Bøndervogne med Korn drog ind 
i Byen nordfra. Horsens Købmænd gjorde 
store Handler i Haderslev i disse Dage, be
gunstiget af, at General Prittwitz for at vise 
Jyden, »hvor hans sande Ven er«, havde op
hævet Toldgrænsen ved Kongeaaen19).

10) Dannevirke 9. 6. 49.
20) Dannevirke 4. 7. 49.

21) Dannevirke 14. 6. 49.
22) Dannevirke 11. 6. 49.

Ud fra vor Tids nationalistiske Tanke
gang finder vi slige Transaktioner nedværdi
gende, men Datidens Mennesker saa sikkert 
anderledes derpaa, for dem var Krig noget, 
som alene vedkom Hæren, og Civilbefolknin
gen maatte da se at faa saa meget ud af Vir- 
var’et som muligt samtidig med, at den bjer
gede sit eget. Den jævne Mand forstod ikke 
de store Tanker, der havde ført Slesvigholste- 
nerne til at aabne Krigshandlingerne, ligesaa 
lidt som man forstod de statspolitiske Ideer, 
der laa bag Danmarks haardnakke.de Mod
stand; Krigen havde kun lært ham det, at 
Krig betød Ulykke og Afsavn for mange, 
og han havde ganske naturligt sin Sympati 
paa Danskernes Side, fordi han fandt sine 
Modstandere, Embedsmændene, de fine, dan
nede, paa Slesvigholstenernes Side. For ham 
var Sagen saa enkel: »Tyskerne« gjorde Op
rør mod Landets lovlige Konge og Hertug. 
Vi ser nu Sagen paa samme Maade som den 
jævne Mand dengang og gribes af hellig For
argelse over Insurgenterne. Der laa et andet 
Grundsyn bag Datidens Opfattelse af Tidens 
Begivenheder. Et lille Eksempel vil kaste et 
Lys over Synspunkter fra dengang. Til den 
ovennævnte Session mødte Laurids Skaus 
dansksindede Broder frem sikker paa, at han 
vilde være dækket af Fritagelsesreglerne. — 
Han blev taget, og stor var Opstandelsen. 
»Dannevirke« er meget optaget deraf, men 
Bladet er ikke rasende over, at den unge 
Mand gik til Sessionen, men over at Ses
sionsdomstolen tog ham til Trods for, at han 
var dækket af Fritagelsesreglerne20).

Den rent ideologiske Skillelinie — ja natio
nale Kløft mellem Slesvigere dannedes først 

i disse Aar; vi hefter os mere ved, at de be
tydende Mænd ca. 10 Aar tidligere havde 
konstateret en saadan — først nu med Kri
gen trænger det langsomt ned til det jævne 
Lag. Derfor skal vi ikke laste de Horsens- 
Købmænd, der benyttede sig af Prittwitz’ 
Ophævelse af Toldgrænsen ved Kongeaaen.

Haderslev blev i disse Dage opskræmt af 
en Ulykke, der virkelig greb hele Byens Be
folkning, selv »Dannevirke« er grebet. En 
hessisk Artillerikusk vilde vande to Heste 
i Dammen, en badensisk Soldat vilde med, 
midt i Dammen glider sidstnævnte ned af He
steryggen og en slesvigholstensk Soldat, der 
svømmer i Nærheden, forsøger at redde ham, 
men under Forsøget trækkes de begge ned 
og drukner; de blev senere fundet igen og 
jordedes i samme Grav den 6. 6. paa Kloster- 
kirkegaarden21), hvor man endnu kan finde 
Gravstenen med følgende lille Vers:

Zwei Kampfesbrüder ruhen hier,
Die nicht im Kampf den Tod gefunden:
Der Freund warf, um den Freund zu 

retten,
Sich muthig in des Dammes Wogen.
Das Wellengrab bedeckte sie
Und hielt im Tod sie fest umschlungen.

I Dagene omkring den 6. Juni, da de 
preussiske Hære begynder at stramme Ringen 
omkring General Lunding i Fredericia, of
fentliggør »Nordslesvigske Tidende« optimi
stiske Beretninger fra Belejringen for at hin
dre Nordslesvigerne i at søge over til Fyn22).

Det er klart, at det trækker op til en afgø
rende Kamp. Foruden Korn kommer nu og- 
saa store Drifter af Stude nordfra, de bort
sælges i Haderslev med kort Kredit. Og se
nere hen paa Maaneden kan Haderslevbor- 
gerne tydeligt høre Kanonade fra Kolding og 
Fredericia.

Bevidstheden om, at nu skal Afgørelsen 
falde, faar S les vigholstenerne til at opfordre
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Danmark til direkte Fredsunderhandlinger — 
det bliver dog afvist, men i Haderslev giver 
det Stødet til, at en Protestadresse mod den
ne slesvigholstenske Aktion vedtages og 
tilsendes Kongen. Vi kan af denne Liste se, 
hvem der i denne alvorlige Tid ved Navns 
Nævnelse turde staa ved sine danske Sympa
tier. Vi finder paa Listen følgende Haderslev- 
Borgere: Maler C. P. Møller, /. A. Schmidt, 
N. Jensen, Lauritz Olesen Lund, S. A. Sø
rensen, H. P. Bonde, H. J. Fiederisch, N. C. 
Schmidt, J. Jensen, J. D. Johansen, A. W. 
Kruse, P. J. N. JJøffner, I. Carl Rosendahl, 
J. Jensen og L. Matthiesen. Desuden Etats- 
raad Lassen (den fordrevne Borgmester) Pe
ter Chr. Koch (Dannevirkes Redaktør, der 
sidder i København) og Laurids Skaua).

Maaneden løb ud, uden at Afgørelsen var 
faldet, men den 6. Juli foretog General Lun- 
ding fra Fredericia det berømte Udfald, der 
knuste Ringen omkring Byen, uden dog at 
blive den endelige Sejr over Besættelsesstyr
kerne i Jylland. Men Begivenheden gav dog 
Anledning til, at de hemmelige Forhandlin
ger, der var i Gang i Berlin mellem den 
danske og preussiske Regering, nu afslutte
des. Den io. Juli sluttedes i Berlin en forelø
big Fred, og det bestemtes herved, at Slesvig 
skulde have egen Forfatning, og at det ikke 
maatte knyttes nærmere til Danmark end til 
Holsten. Slesvigs Styre skulde bestaa i en 
Kommission, der skulde have fremmede 
Tropper som Garant for, at dens Ordrer blev 
udført. Saa snart Freden var sluttet, ansaa 
Preussen Krigshandlingerne for en Strid mel
lem Danmark og Hertugdømmerne, og den 
Ordning blev truffet, at Slesvig skulde be
sættes af to udenforstaaende Magter, saale- 
des af det sydlige blev besat af Preussen og 
det nordlige af svensk-norske Styrker.

Danmark havde ved denne Fredsslutning 
vundet den Fordel, at Fjenden var blevet 
splittet, Preusserne kunde ikke længere di
rekte støtte Oprørerne, men for Slesvig og 
specielt det dansksindede Nordslesvig var 

det ikke nogen Fordel; de frygtede — og 
med Rette — at Vinterens Kommissionsstyre 
vilde vende tilbage med de samme Ulemper 
for den lavere Del af Befolkningen.

»Dannevirke« offentliggør i Slutningen af 
Juli en længere »Stemningsrapport« fra Ha
derslev Østeramt. Jeg gengiver den her efter 
Bladet :

»Vi have nu en Gentagelse af sidste Vin
ters Rædsler, og den uheldige Vaabenstilstand 
synes at komme igen. Thi nu hører Røverier 
og Fængslinger til Dagens Orden. Det be
kendte Tvangslaan skulde for Haderslev Amt 
indbetales med Halvdelen den 1. August og 
den i. September og 1. Oktober hvergang 
en Fjerdedel. Men da nu Insurgenttropperne 
rykkede sydpaa forinden Betalingstiden var 
indløben, hed det, at Amtmand Bruhn udbad 
sig et Par Hundrede Mand Dragoner for at 
indkræve Laanet paa Landet. Thi man havde 
betydet ham fra de fleste Sogne, at man ikke 
var tilbøjelig til saaledes at laane sine Pen
ge ud. Det er heller ingen Klatskilling, thi 
af Øster-Amtet skal der udbetales 187.636 
Mk. 2% Sk. Cour., hvoraf den lille By, i 
hvilken jeg boer, har at svare hen ved 2000 
Mark Cour, og skulde saaledes d. 1. Aug. 
udbetale over 300 Rdl. Tiden nærmer sig nu, 
og Dragonerne bleve fordelte omkring i Am
tet paa Execution. De fore fra det ene Sogn 
til det andet, og for ikke at komme for sil
dig, kom de endog forinden Betalingsdagen 
var indløben. Thi til Fjelstrup kom de den 
31. Juli, altsaa Dagen forud. Man havde 
gjort den Beregning, at naar Bønderne blot 
fik Dragonerne at se, vilde de, erindrende 
Rædselsperioden fra sidste Vinter, strax kom
me løbende med Pengene. Det skete vel hist 
og her, men de fleste Steder holdtes der dog 
tilbage, og Executionen havde saaledes ikke 
den forønskede Virkning, eftersom ogsaa 
Dragonerne kun forbleve kort paa Stedet — 
enten fordi de havde mange Steder at gjen- 
nemfare, eller maaske fordi Prøjserne rykke
de paa. Til min By ankom Dragonerne den 
i. August og indkvarterede sig i 6 Gaarde. 
Bønderne forsamlede sig til Raadslagning, 

18

s'3) Dannevirke 21. 6. 49.



og Resultatet blev ikke at betale. Thi den al
mindelige Mening var, at Undertrykkernes 
Magt ikke kunde vare længe. Saaledes gik 
det i Nabosognene rundt omkring, og da 
Prøjserne nu vare rykkede igennem, vare vi 
glade og troede, at den hellige Grav var vel 
forvaret, især da vi jo nu med hver Dag ven
tede Besætning til vor Beskyttelse. Men des
værre. Haabet svigtede atter. laar som ifjor. 
Ja, sandelig, der hører fast Mod og seig Ud
holdenhed til for at blive vort Danmark troe 
og hengivent under saa hjælpeløs en Tilstand. 
Nu da man troede sig fri for vore Tydskeres 
Magt og Jerntryk, skulde samme først for
nemmes. Thi da Prøjserne vare komne Syd 
paa, kom der til Haderslev endeel (ca. 60) 
saakaldte Gensdarmer, som man foregav skul
de tjene til Politi, men de vare holstenske 
Dragoner under andet Navn og andre Klæ
der, thi forskellige kjende nogle af dem. •— 
Disse Gensdarmer, som de kaldes, bruger nu 
Øvrigheden i Haderslev til at arrestere Folk 
med og til at røve og plyndre omkring paa 
Landet. De drage omkring med Politimeste
ren (han skal hedde Jensen) i Spidsen. Saale
des kom de paa deres Togt den 9. August 
(ved Middagstid) fil Fjelstrup. Der toge de 
med Magt 14 Heste og uddelte Prygl. Men 
de toge Hestene meget uligeligen, thi fra én 
Mand (Hans Bramsen) toge de 6 Heste (det 
var alle dem, han havde). Dog vare de end
nu ikke tilfredsstillede, thi hos Simon From 
paa Bygvraa (en stor Gaard) kom de ind og 
forlangte, at han skulde aabne sit Skatol. — 
Men da han nægtede dette, greb Politimeste
ren ham i Halsklædet og truede ham. Man
den raabte Slip og stødte ham fra sig. Men 
da raabte Politimesteren: Skyd ham. Til Lyk
ke havde Gensdarmerne ikke Skydevaabenet 
hos dem, det hang udenfor paa Hestene. Men 
hvad gjorde de nu? Med forenede Kræfter 
slaae de alle løs paa Skatollet og knuser det. 
De ransagede nu Gjemmerne og tage de Pen
ge, som fandtes der (190 Mk. G.). — Paa 
Spørgsmaalet om Sølvtøjet svarede Manden, 
at det forrige Aar var bragt til Fyen og var 
der endnu for at være i Sikkerhed. Et andet 

Sted tiltruede de dem Penge. Banditterne 
toge nu tilbage til Haderslev, Hovedkvarte
ret, med Orden og Lovlighed! Er dette ikke 
at leve under Despoti og Anarki? Staaer 
saadan Behandling og Fremgangsmaade ikke 
fuldkommen ved Siden af ægte Røverhistori
er? Flestene bleve indstaldede hos Agent Pe
tersen og Jørgen Jeppesen i Haderslev, paa 
Bøndernes Regning, indtil de indløste dem, 
da de ellers om 8 Dage skulde sælges. Men 
Bønderne lode dem staae og ventede kun med 
inderligste Længsel efter Svenskerne, da 
de saa haabede paa Bistand, Hjælp og Be
skyttelse mod Tydskernes Voldsomhed. Men 
den ene Dag gik efter den anden, og Sven
sken (eller dansk Hjælp og Beskyttelse) 
udeblev. Kun liden Trøst og Opmuntring 
for os! Den 17. bleve Hestene stillede til 
Auction mod kontant Betaling (blot en Ti
mes Frist), og Bønderne saa sig da nødsa
gede til at kjøbe deres egne Heste og have 
store Omkostninger ovenikjøbet. Af dansk 
Sind og Troskab gjøre de gode Folk store 
Opofrelser for at modstaa Rebellernes An
masselser. Siddn Affajren i Fjelstrup har 
man andetsteds hver Dag været beredt paa at 
tage imod Amtmandens Røverflok og ud
levere dem Heste, for at undgaa Prygl og 
Vold, thi betale vilde man dog ikke endnu. 
Den 15. kom Turen til Vonsbæk Sogn. Po
litimesteren med sine Svende indfandt sig 
og med Trusler, Slag og Skjældsord fik de 
20 Heste sammenrapsede og droge afsted 
med dem til Haderslev tilligemed Sognefog
den og hans Stadsvogn. Han kom dog hjem 
igen. Det hed sig, at disse Heste skulde sæl
ges den 20. August. — Men jeg hører nu 
i Øjeblikket, at Bønderne idag ere ude at 
løse dem hjem. Det er i Sandhed Grev Gerts 
Dage, som man læser om i Historien, der 
nu efter 500 Aars Forløb komme igjen, da 
ærlige og hæderlige danske Mænd skulle 
lade sig hundse af tydske Knægte og Leie- 
svende, men ogsaa denne Tid faaer vel Ende 
engang ligesom før, og Danmark Roe og 
Lise«2*).
2’) Dannevirke 24. 7. 49.
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De preussiske Tropper, der trak sig bort 
fra Jylland, passerede Haderslev, og »Al
tona Mercur« skriver med dyb Forargelse: 
»I Haderslev har preussiske og danske 
Kredse fundet hinanden i fælles Demon
strationer mod Slesvig-Holstenerne.............  
preussiske Soldater indlogerer sig hos dansk
sindede og enkelte har baaret »dansk Ko
karde og skældt ud paa Slesvig-Holstener- 
ne«25).

Selv om denne Beskrivelse er meget over
dreven, saa viser den vel blot, hvad ofte ople
ves efter en Krig, at de tidligere Fjender 
af lutter Glæde over, at Fjendtlighederne er 
ophørt, falder hinanden om Halsen. Det skal 
sikkert ikke opfattes, som om Preusserne 
pludselig vendte Vaabnene den anden Vej, 
eller som om Danskerne pludselig fandt de 
bedste Venner og Beskyttere i de tidligere 
Fjender. I de første Dage af August drog 
preussiske Tropper sydpaa gennem Byen. 
»Dannevirke« mener at vide, at de preussi
ske Linieregimenter er glade for ikke at 
slaas for Insurgenterne, men tilføjer dog 
forsigtigt: »Nogle mener dog det modsatte«.

Ved Styding indtraf en lille Episode, der 
af Danskerne i Haderslev sikkert blev op
fattet som alvorlig Splittelse mellem Preus
serne og Slesvigholstenerne. Nogle »grøn
ne Husarer« forsvarer Bønderne overfor 
Slesvigholstenere, der er ude for at faa 
Skatten (eller rettere Laanet) inddrevet. 
Hele Episoden forblev dog ganske betyd
ningsløs26).

De tyske Blade var dog meget bekymrede 
for Forholdene i Nordslesvig, og »Danne
virke« citerer dem med Glæde, f. Ex. »Ham
burger Correspondent«: »Nogle Propagan
dister, som tidligere var flygtede til Dan
mark, kommer atter tilsyne, de bør imid
lertid være paa deres Post, ligesom vi ere 
paa vores. At de atter lovlig ville forsøge 
deres Kunster, er uden Tvivl, men saa 
snart de træder aabent frem, vil Lovens

25) Dannevirke 6. 8. 49.
2<i) Dannevirke 7. 8. 49.

Arm ramme dem, for at den lovlige Orden 
kan, ligesom hidindtil, opretholdes i Lan
det«27).

27) Dannevirke li. 8. 49.
28) Dannevirke 14. 8. 49.
20) Dannevirke 14. 8. 49.
30) Dannevirke 20. 8. 49.

Det maa da sikkert være saadanne Per
soner, Slesvigholstenerne mener at have 
faaet fat paa, da de arresterede Hattema
germester Trapholdt og Bogbinder Møller, 
begge fra Haderslev, fordi de to Herrer 
har nægtet at anerkende de slesvigholstenske 
Sedler og Mønter, samtidig anholdes Pastor 
Mauritz Mørch i Rejsby, fordi han havde 
talt mod Slesvigholstenerne26).

Jo, vist var det ikke let at være Slesviger 
i de Dage. Myndighederne gik frem med 
haard Haand, hvad vel var nødvendigt for 
dem, om de overhovedet vilde gøre sig Haab 
om at føre Krigen videre. Den prov. Her
redsfoged Petersen bortsælger i Haderslev 
14 Stadsheste og en Vogn, deraf var de 6 
Heste fra Sognefoged S. From og Resten 
fra andre Fjelstrupbønder20).

»Hamburger Correspondent« søger at for
klare sine Læsere Situationen i Nordslesvig 
saaledes — efter først at have nævnt for
skellige Eksempler paa danske Rænker i 
Nordslesvig: Den egentlige nordslesvigske 
Befolkning, det vil säge naar man fraregner 
de udvandrede og underkjøbte Danske, for
holder sig aldeles roligt30).

Hamborger-Bladet synes at overse, at vel 
var oprindeligt den egentlige nordslesvigske 
Befolkning uden Interesse for Tidens store 
Spørgsmaal, men Krigen og Kommissions
styret lærte dem hurtigt i Slesvigholstenerne 
at se den egentlige Fjende. Den tvangsind- 
drevne Skat gjorde mere end nok saa man
ge oplysende Møder den nordslesvigske 
Befolkning til bevidste Danske — Befolk
ningen havde taget Parti ■—■ og vi kan da 
ogsaa se, at der ydedes danske Matroser, der 
sneg sig i Land fra danske Skibe i Lille
bælt, al den Hjælp, de kunde ønske, ligesom 
Byen den 4. August viste den fordum saa 
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mægtige General Prittwitz den kolde Skul
der, da han med hele sin Stab drog Nord fra 
gennem Byen31).

31) Dannevirke 27. 8. 49.
32) Dannevirke 3. 9. 49.

33) Dannevirke 3. 9. 49.
34) Dannevirke 6. 9. 49.
36) Dannevirke 7. 9. 49.
36) Dannevirke 6. 9. 49.

Men denne underlige Interims-Tilstand 
var uholdbar: hvorfor tøvede den danske Re
gering med at bringe Fredsbestemmelserne 
i Funktion? Hvorfor kom der ikke svensk
norske Tropper for at beskytte Befolknin
gen mod slesvigholstenske Gendarmer? — 
Mand og Mand imellem lød der skarp Kri
tik af den danske Regering; man var ved 
at miste Taalmodigheden.

Endelig den 29. August landede svenske 
Tropper i Aarøsund, og ledsaget af en dansk 
Officer drog de ,til Hoptrup; Gendarmer
ne, der netop den Dag var i Øsby for at 
indkræve Skat, flygtede over Hals og Ho
ved Vest paa. I Haderslev havde man Dagen 
i Forvejen faaet at vide, at nu kom Sven
skerne, idet en dansk Officer, der kom fra 
Kolding, meldte deres Ankomst; det resul
terede i, at store Skarer den 29. drog fra 
Haderslev til Aarøsund for at byde Sven
skerne velkommen.

Samltidig med denne Vending udsendte 
den danske Regering, der vel forstod Præ
sternes Betydning for den aim. Folkestem
ning, et Cirkulære til Gejstligheden om ikke 
at adlyde den nye Regering i Kiel. I Aa
benraa Amt valgte næsten alle Præster at 
følge Cirkulæret, og fra Haderslev Amt kan 
nævnes, at Pastor Prahl i Øsby, der var ind
sat i 1848, begyndte at bede for Kong Fre
derik VII i den aim .Kirkebøn32).

Men Slesvigholstenerne gav ikke op — 
Krigsbegivenheder blev der ikke noget af, 
men afdankede slesvigholstenske Dragoner 
gjorde nu god Fyldest som Gendarmer, og 
ved Hjælp af dette Politi fortsatte Regerin
gen i Kiel Pengeinddrivningen i Nordsles
vig. I Kolding opholdt der sig Masser af 
dansksindede Slesvigere, der ønskede at 
vende hjem til Familie og Hjem, men end
nu var Tiden ikke moden. Sognefoged Klop- 

penborg forsøgte, men kom faa Dage efter 
igen tilbage til Kolding. Regeringen søgte at 
konsolidere sig; f. Ex. gjorde den »Nord
slesvigsk Tidende«, som i sin Tid Faktor 
C. E. Basse havde startet i »Dannevirke«s 
Trykkeri, til officielt Regeringsorgan33).

Men endnu regerede i Haderslev den sles
vigholstenske Øvrighed. Endelig den 2. Sep
tember ankom der Tropper til Haderslev, det 
var 300 Nordmænd, der Nord fra rykkede 
ind i Byen. Befolkningen tiljublede dem af 
ærligt Hjerte, da den erfarede, at den norske 
Kaptajn som en af sine første Handlinger i 
Byen havde afvist alt Samarbejde med de 
forhadte Gendarmer34).

Med dragen Kaarde paabød den norske 
Kaptajn samtidig Ro i begge Parters Inter
esse. Den konstituerede Politimester Jensen 
havde nemlig besluttet at forbyde danske 
Farver og Kokarder ved Nordmændenes 
Ankomst, hvorover Befolkningen, eom ty
ske Blade udtrykte det, »opløftede et cim- 
brisk Hyl«35).

Humøret steg, Danskerne saa atter lyst 
paa Tilværelsen, det har da sikkert ogsaa 
fundet Klangbund, da Degnen i Sommer
sted, A. Kloster, i Begyndelsen af Septem
ber indrykkede en Annonce i »Nordslesvigsk 
Tidende«, Slesvigholstenernes officielle Avis, 
om, at han havde været hjemsøgt af Røvere 
(Gendarmer), der bandt ham og frarøvede 
ham en lang Række nøje anførte Ting, og 
for at gøre Spasen helt fuldstændig, udsæt
ter han sluttelig en rundelig Dusør for den, 
der paagriber Røverne og skaffer ham hans 
Ejendele igen. Den gode Degn i Sommer
sted har ikke været uden Lune30).

Nordmændene var de første, og de fik den 
største Velkomst; Dagen efter ankom yder
ligere to Kompagnier norsk Infanteri under 
Kaptajnerne Schrøder og Budde. Haderslevs 
Borgere, der efterhaanden havde set mange 
Staters Militæruniformer, konstaterede, at 
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de norske Tropper i Uniform lignede Kur- 
hessere, og at tysk Militær aabenbart laa til 
Grund for det svensk-norske. En ikke urig
tig Iagttagelse.

Næste Dag ankom de første svenske, det 
var en Eskadron svenske Husarer under 
Ritmester v. Sjökrone, Staben og Musik
korpset fulgte efter37).

37) Dannevirke 10. 9. 49.
30) Dannevirke 13. 9. 49.
40) Dannevirke 6., 11. og 17. 9. 49.

Nu begyndte Forholdene at vende. Byens 
Øvrighed fik travlt med at redde Manda
terne. Kiel-Regeringen var nu trængt tilbage 
for en slesvigsk Forvaltningskommission 
(ifølge den simple Fred af 10. Juli), og den 
4. 9. offentliggør Byens Embedsmænd den
ne Skrivelse:

»Ifølge det slesvigholstenske Statholder- 
skabs Opfordring af 23. Aug. og i Anled
ning af én os tilsendt Bekjendtgørelse om 
Indsættelse af den slesvigske Forvaltnings
kommission efter Konventionen mellem 
Kongen af Danmark og Kongen af Preus
sen, erklærer vi undertegnede Embedsmænd 
i Hertugdømmet Slesvig, at vi hidtil have 
ført vort Embede i vor retmæssige Lands
herres Navn, at vi som vor retmæssige 
Landsherre kun anerkjende Kong Frederik 
VII i hans Egenskab som Hertug til Slesvig- 
Holsten, og at vi ogsaa fremdeles agte at 
fortsætte vor Embedsbestyrelse i denne 
Aand og efter denne Opfatning, saalænge 
den ovennævnte Landsforvaltning faktisk 
bestaar«. — Erklæringen, der er dateret d. 
i. Sept. 1849, er underskrevet af følgende 
Herrer fra Byen: Amtmand Bruhn, Husfoged 
Lisch, Toldforvalter Landsmand, Kontrollør 
C. Falkenberg, Collaborator, Dr. Julin-Fa- 
bricius, Physicus, Dr. Karstens, Borgmester 
Kier, Subrector, Dr. Langbehn, Rektor Vol- 
qvardsen, Conrektor, Dr. Michelsen og en
delig 12 andre Embedsmænd, Herredsfoge
der og lignende.

»Dannevirke« spørger i sin Leder, om 
den danske Regering vil anerkende en saa- 
dan Erklæring, hvori disse Embedsmænd 

lover at ville fortsætte Oprørsregeringen i 
Haderslev38).

Dette Spørgsmaal blev ikke besvaret, men 
Sagen løste sig selv; for den 8. September 
forlod Politimester Jensen med sine Gen
darmer i al Stilhed Byen midt om Natten, 
ligeledes opdagedes det, at Amtmand Bruhn 
havde taget Rejsepas. Befolkningen i Ha
derslev mente, at det var det første Resul
tat af Forvaltningskommissionens Arbejde 
i Flensborg30).

Et Par Dage efter ankommer yderligere 
300 Mand norske Tropper til Haderslev; 
samtidig ankom den første Sending hjem
permitterede Soldater fra den danske Hær. 
De medbragte en Fane. Endvidere ankom 
efterhaanden Hovedparten af Flygtningene 
fra Kolding, de gled stille og umærkeligt ind 
i deres daglige Arbejde, ja selv Redaktør 
Koch tænker paa at flytte »Dannevirke« til
bage til Byen, men beder sine Læsere have 
Taalmodighed lidt endnu, da Trykkeriet sta
dig er beslaglagt. Bystyret begynder at se 
anderledes paa de svensk-norske Tropper. 
F. Ex. finder det hurtigt ud af, at der intet 
er i Vejen for, at Byen kan overlade Trop
perne en Kaserne og et Ridehus, hvad de 
har bedt om, saafremt den danske Stat vil 
betale, hvad det koster. En kærkommen Ind- 
kægt, nu da Skatteudskrivningerne ter op
hørt. Bønderne i Omegnen gaar i Gang med 
det normale Arbejde uden at ængstes for 
Skatteudskrivningen; den Ydelse, de skulde 
yde de svensk-norske Tropper, var yderst be
skeden — den gik kun ud paa at holde 20 
Vogne parate til Tropperne hele Tiden’0).

Byens Borgerskab træffer Forberedelser 
til at højtideligholde Kong Frederik VII’s 
Fødselsdag den 6. Oktober ved en stor Fol
kefest, og selv om Slesvigholstenerne ud
send,te Løbesedler om at sabotere Festen, 
førte dette dog ikke til andet end Rude- 
knusninger, bl. a. hos Blikkenslager Hart
mann.

3S) Dannevirke 10. 9. 49.
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Gejstligheden blev ogsaa grebet af den 
nye Aand og udsendte en Erklæring ganske 
Magen til den civile Øvrigheds af i. Sept. 
Denne er dateret den 3. Sept, og har Inter
esse ved samlet at vise os Navnene paa Om
egnens Præster, hvoraf Størstedelen var ind
sat af Slesvigholstenerne; Underskriverne er 
Prahl i Øsby, Strodtmann i Haderslev, J. 
Müller i Vonsbæk, Petersen i Hoptrup, 
Jensen i Starup og Grarup, C. E. Millier i 
Hammelev, Schumacher i Oxen vad, Jans
sen i GI- Haderslev, Grauer i Moltrup, 
Schlaikier, 2. Præst i Haderslev, Fehr i 
Stepping, Petersen i Fjelstrup, Schmidt i 
Heils, Valentiner i Tyrstrup, C. W. Meyer i 
Vilstrup, Ebeling i Halk, Godt ved Hospitals
kirken i Haderslev, Hansen i Aastrup, An
dresen i Maugstrup og Jessen i Ødis.

I »Dannevirke« for den 20. Sept. 1849 
finder man følgende, der er en Bekræftelse 
fra selve Tiden paa, at den Opfattelse, som 
nationalistiske Historieskrivere efter 1848 
har forfægtet, er gal og bør revideres.

»Vist er det, at det slesvigholstenske 
Voldsherredømme i de forløbne 1% Aar 
har gjort mere for at vække Befolkningens 
danske Aand, end noget andet Middel vilde 
have været i Stand til; saalænge man kun 
ved Ord og Skrift og ligesom kun i det fjer
ne viste og anpriste den tyske Frihed og 
Herlighed, kunde mangen gjerne falde paa at 
troe, at samme mulig kunde være, om ikke 
saa gylden, som det beskrives, saa dog me
get god og bedre, end hvad Danmark havde 
budt eller herefter kunde byde. Men saa- 
danne Tanker er forsvundne og maatte for
svinde under den Behandling, hvormed de 
gottorpske Regeringer og deres Hær af 
Embedsmænd, Friskarer, Gendarmer etc. 
have søgt at bibringe de nordslesvigske Bøn
der Sympati for det store Tyskland«.

Nordslesvig er ved at falde til Ro; glæde
lige Tegn derpaa er, at Red. Koch den 20. 
9. kan flytte sit Blad tilbage til Haderslev 
og meddele, at Etatsraad Flor har lovet at 
støtte Bladet med mange Bidrag, at Pastor 
Helweg bliver Forstander for Rødding 

Højskole, og at vi kan finde følgende Be
kendtgørelse i Tidens Aviser:

Til Kundskab for de ærede Reisende, 
undlader jeg ei at bekendtgjøre, at jeg atter 
har begyndt Tourene med min Dagvogn 
mellem Haderslev og Flensborg. Jeg kjører 
fra Haderslev hver Mandag, Onsdag og Fre
dag Morgen Kl. 8, og retour hver Tirsdag, 
Torsdag og Løverdags Morgen Kl. 8.

Lars Henningsen, Haderslev, 
eller

Undertegnede er nu vendt tilbage hertil 
Byen og boer hos Kornhandler Jacob Juel.

I. Dessauer, Læge og Fødselshjælper ).41

41) Begge Annoncer i Dannevirke 28. 9. 49.
42) Dannevirke 26. 9. 49.

Det er forstaaeligt, at Byens tidligere mæg
tige — de nu spage Embedsmænd — begyn
der at frygte for Gengældelse, særlig galt 
var det i Tiden omkring Mikkelsmarked, da 
Borgmester Kier forsøgte at faa den norske 
Kommandant til at forbyde dets Afholdelse. 
Det afviste Kommandanten, men gik dog 
med til at flytte Markedet fra Søndertorv til 
Gammel Haderslev samtidig med, at en 2—3 
af Byens mange Danserestauranter blev luk
ket42).

Saa løb omsider den bebudede Fødsels
dagsfest af Stablen. Paa Erlev Bakke var 
rejst flere store Telte, hvor Festdeltagerne 
mødtes, det kunde ogsaa være nødigt at kom
me inden Døre, for det var Øsregnvejr den 
hele Dag (6. Oktober). Ikke destomindre hav
de Festen samlet 3000 Deltagere — et efter 
Tidens Forhold svimlende stort Tal. Hæders
gæsten var Conferensraad Johannsen (den tid
ligere Amtmand) og ved hans Side sad den 
svenske og norske Kommandant. Laurids 
Skau bød velkommen, og der blev udbragt 
mange højtidelige »Toast’er« for Frederik 
VII og for den svensk-norske Konge.

Faa Dage efter denne vellykkede Fest, 
nemlig 13. Oktober 1849, samles 52 dansk
sindede Mænd fra Byen hos Købmand Ro
sendahl og opretter det loyale danske Klub
selskab »Harmonien« eller genopretter det 
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gamle harmoniske Selskab, som Slesvighol
stenerne havde sprængt i 1842. Blandt Stif
terne er de fleste af de Mænd, der i Juni 
havde skrevet under paa Protestadressen til 
Kongen. Til at begynde med samles den ny
stiftede danske Klub hos Gæstgiver Lund- 
beck paa Nørregade, men allerede 1850 kan 
»Harmonien«, som hurtigt faar god Tilslut
ning fra Byens danske Borgere og fra Om
egnens danske Bønder, triumferende fejre 
Kongens Fødselsdag i den gamle Harmoni- 
gaard ¡i Gaaskærgade, som allerede i næsten 
40 Aar slet og ret havde heddet »Harmoni
en«. »Union«, hvor Slesvigholstenerne havde 
hoveret i det korte Tidsrum fra 1842—49, 
var stille afgaaet ved Døden, og Lokaler
ne blev overtaget af »Harmonien«, som ret 
snart købte Gaarden, hvor 13. 10. 1949 en 
stilfuld Jubilæumsfest afsluttede et Aarhun- 
dredes bevægede og begivenhedsrige For
eningsliv* ’).

*7) Dannevirke 5. 12. 49.

Men selv om alt aandede Idyl, var Striden 
jo langtfra afgjort — endnu befandt der sig 
svensk-norske Styrker i Hertugdømmet som 
en stadig Paamindelse om, at Spørgsmaalet 
endnu ikke var løst; der var ialt 3926 Mand 
i Hertugdømmet, deraf i Haderslev 851 
Mand, der bestod af de skaanske Husarer 
(122 Mand) og det norske Numedalske Mu
sketerkorps (721) samt 8 danske Train- 
kuske**).

Disse Styrkers Forhold til Befolkningen 
var meget venligt, og Kommandanterne be
stræbte sig paa at være neutrale overfor de 
to Befolkningselementer i Byen. Musketer
korpsets Musikkorps kom omkring i Byens 
forskellige Hjem, idet de forskellige Musici 
tjente en Exstraskilling ved at spille ved Sel
skaber og lignende. Det vakte saaledes ikke 
saa lidt Forargelse i dansksindede Kredse, 
at Musikken havde sagt ja til at spille ved

43) Selskabet »Harmonien« udgav i Anledning af 
100-Aaret et Festskrift »Harmonien 1799, 1849, 
1949. Træk af Danskhedens Historie i Ha
derslev gennem 150 Aar.« Ved M. Favrholdt, 
Johs. Nielsen og Olav Christensen.

44) Dannevirke 9. 11. 49.

Borgmester Kiers store Fest, da han den 20. 
Oktober fejrede sin Søns Bryllup. Det blev 
en storstilet Fest, der skulde danne et sles- 
vigholstensk Modstykke til Festen paa Erlev 
Bakke. Desværre gav denne Fest Signalet til 
»natlige Gadeuroligheder, hvor endog Occu- 
pationsstyrkerne blev forulempet«* 5).

Regeringen i København turde dog ikke 
haabe paa, at Slesvigholstenerne frivilligt vil
de gaa i sig selv igen, og den 30. Nov. ud
sendte Krigsministeriet Befaling til, at bl. a. 
»de Permitterede af den 10. lette Infanteri- 
bataillon, der maatte opholde sig i eller om
kring Kjøbenhavn, eller paa andre Steder 
udenfor deres Lægder, og hvis Opholdssted 
ikke er Bataillonen bekjendt«, skal give Mø
de »paa den ydre Slotsgaard i Sønderborg 
paa Als den 15. 12. d. A. Kl. 9«.

Ogsaa andre Tegn kunde tydes som en evt. 
snarlig Genoptagelse af Fjendtlighederne. — 
Den 8. 12. 49 aflagde den svenske General 
Malmberg Besøg i Haderslev, han opholdt 
sig flere Dage i Byen og inspicerede Garni
sonen. Det hedder, at der vil blive foretaget 
en Omskiftning af den svensk-norske Garni
son i Haderslev, Aabenraa og ‘Flensborg, for 
det Tilfælde, at Vaabenstilstanden skulde bli
ve forlænget, hvorom man venter at faa Ef
terretninger i disse Dage”).

Men ikke alene de dansksindede frygtede 
for Fjendtlighedernes Genoptagelse; det for
lød i Byen, at af de 16—18 hjempermitte
rede slesvigholstenske Soldater skal flere 
have besluttet at blive hjemme, flere har 
sendt Uniformen tilbage. Der fandt ligele
des paa Torvet et lille Optrin Sted, der viste, 
at endnu var Striden ikke bilagt. Flere sles- 
vigholstensksindede Haderslev-Borgere an
greb og gennempryglede paa Søndertorv en 
slesvigholstensk Soldat, der for at vise sit 
Sindelag bar en dansk Kokarde* 7).

Aaret 1849 gik til Ende uden Afgørelse -— 
efter den spontane Begejstring i September

45) Dannevirke 19. II. 49.
4e) Dannevirke II. 12. 49.
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— efter de mange Tilløb til atter at bringe 
den lille By tilbage i daglig Gænge, imøde- 
saa Haderslevs Borgere af begge Nationali
teter med Spænding det nye Aar: Hvilke 
voldsomme Begivenheder vilde det bringe ind 

over den lille Købstad, der nu i 2 Aar havde 
mærket mere end rigeligt til Krigen?

Det var saaledes med Uro, at Haderslevs 
Befolkning gik ind i det nye Aar.

R. MEYER-HEISELBERG.

Paa Døren skriver Soldaten-.
Tydsken kan komme til Danmark saa tidt han vil, 
men han kan ikke blive der saa lange han vil. —



^^sersersÁa&n, itforegade

SPROGLIGE OG
NATIONALE FORHOLD I HADERSLEV

FRA 1800 TIL 1850

Arbejdet med det Festskrift, der udkom i 
Anledning af ioo-Aarsdagen for »Harmoni
enas Genoprettelse som loyalt dansk Klub
selskab, medførte ganske naturligt en nær
mere Undersøgelse af de Vilkaar, under hvil
ke Selskabet blev oprettet kort før 1800. 
Der var dengang ikke Tale om nationale 
Uoverensstemmelser mellem Haderslevs Bor
gere. Dette Faktum er vist ved at være almin
delig kendt, men da der i Almindelighed be- 
staar ret uklare Forestillinger om saavel na
tionale som sproglige Forhold i vor By i 
Tiden mellem 1800 til 1850, er det formo
dentlig ikke uden Betydning at fremkomme 
med en Redegørelse for disse vigtige Spørgs- 
maal. En saadan Redegørelse vil kunne be
tragtes som et Tillæg til »Harmonien«s Hi
storie, men vil forhaabentlig tillige have In
teresse udover Klubhistoriens.

I Festskriftet har jeg taget kraftig Afstand 
fra den tidligere gængse Forestilling om »Det 
harmoniske Selskab« i Haderslev som en 
overvejende tysk Klub, der i forrige Aarhun- 
dredes første fire Aartier samlede Byens ty
ske Embedsstand og dens Tilbedere af Bor
gerstanden til Klubliv og Selskabelighed. 
Denne alt for kategoriske Dom over det gam
le Selskab skyldes P. Chr. Koch, »Dannevir
ke« s fortjenstfulde Grundlægger og Dansk
hedens Pioner i Haderslev. Hans Kendskab 
til »Harmonien« er forbløffende ringe, og 
han savner historisk Interesse — i alle Til
fælde, hvad Haderslevforhold angaar. Naar 
han dømmer »Det harmoniske Selskab« saa 
haardt, skyldes det, at han havde set sig ar
rig paa Byens Tyskere — hvad enten det nu 
var tysksindede Embedsmænd og Advokater, 
eller det var Storkøbmænd og Haandværks- 
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mestre med honnette Ambitioner, der var ble
vet grebet af Begejstring for Slesvigholstenis- 
mens Ideer. — Det var disse Folk, som fra 
ca. 1840 havde sat kraftigt ind med deres 
Agitation indenfor »Harmonien«, og som 
endelig i 1842 fik en Chance for at sprænge 
det gamle Selskab, fordi Opløsningen af det 
herværende holstenske Landsenerregiment 
dette Aar kom til at betyde en meget alvor
lig Svækkelse af det dansksindede Element 
indenfor Klubben. At Tyskerne hoverede i 
den ny Klub, de straks havde oprettet i de 
vante Klublokaler hos Truels Erichsen i 
Gaaskærgade, hvor »Harmonien« havde haft 
til Huse siden 1811, er en given Ting, og 
man kan godt forstaa, at Tanken herom har 
ærgret Koch og de mange andre jævne dan
ske Borgere i Byen, der aldrig havde været 
fine nok til at komme i den eksklusive Klub. 
Man kan ogsaa forestille sig, at de 15—20 
danske Mænd (hvoriblandt P. Hiort Loren
zen, Lægen, Justitsraad Jacob Gyrsting og 
Husfoged, Etatsraad Friis), som efter Kochs 
Ord ligefrem af Tyskerne var blevet »sparket 
ud« af Selskabet, har ønsket ved Lejlighed at 
sige Tyskerne Tak for sidst. Det blev imid
lertid kun i et kort Intermezzo, nemlig Tiden 
fra 1842 til 1849, at Tyskeriet fik saa stor 
Magt indenfor det tidligere »Harmoniske 
Selskab«, i hvilken Anledning en Vittigma
ger med Hentydning til det nye Navn 
»Union« digtede:

Die Harmoni’ ward Union, 
und der Harm war entfloh’n.

Naar man kender Kochs Irritation over 
Tyskernes Skalten og Valten i »Union« og i 
»Borgerforeningen«, som blev den egentlige 
Stødkile for det tyske politiske Arbejde, for- 
staar man, hvad der har givet Anledning til 
hans Bedømmelse af »Det harmoniske Sel
skab«.

Faktisk var denne Klub i sin første Skik
kelse i Tiden fra 1799 til 1842 et loyalt, kon
getro Selskab, hvor efter alt at dømme Dansk 
indtog en anerkendt Stilling, forsaavidt som 

Dansk var det officielle Protokolsprog. Den 
endnu eksisterende, men hidtil i denne Hen
seende upaaagtede Klubprotokol fra 1826 til 
1842 er nemlig ført paa Dansk af Ritmester 
ved Landsenerregimentet Jens Bartholin von 
Obel. Den eneste Gang, Obel bruger Tysk, 
er for at indføre Dagsordenen 25. August 
1842: »ob die Gesellschaft sich auf löste« -—- 
og ved den Lejlighed har det været under 
Pres fra Selskabets Flertal. Dansk maa have 
været brugt som Klubsprog formodentlig lige 
siden Selskabets Oprettelse i 1799, da der in
gen fornuftig Grund er til at tro, at man, 
fordi den første (desværre tabte) Protokol 
var skrevet ud i 1826, ved samme Lejlighed 
gik over til at bruge et andet Sprog. Formo
dentlig har Ritmester Obel været Protokol- 
fører længe før 1826. Han var i alle Tilfælde 
bosiddende i Haderslev fra ca. 1810. Det er 
efter min Mening nærliggende at tro, at de 
danske Landsenerofficerer ligefrem har stillet 
som en Betingelse for at være med, at Dansk 
i alle Tilfælde skulde ligestilles med Tysk. De 
kom ved deres Antal og ved deres selskabe
lige Betydning i hele Byens Tilværelse til at 
danne en kraftig Modvægt mod den delvis 
tyskuddannede Embedsstand. Man maa ikke 
glemme, hvor betydningsfuld en Personage 
en Officer var i hine Tider og udover selve 
den Nimbus, der omstraalede en kongelig 
Officer som saadan, var det ogsaa af en ikke 
ringe kulturel og national Betydning, at Da
tidens Officerer som Regel vedblev Livet 
igennem at gøre Tjeneste ved det Regiment, 
de nu en Gang var blevet ansat ved. De blev 
derved Borgere og ofte Grundejere i deres 
Garnisonsby — og ikke sjældent knyttedes de 
ved Giftermaal til Byens ledende Familier.

Den lige omtalte Ritmester Jens Bartholin 
von Obel tillige med »Harmonien«s mange- 
aarige Kasserer Ritmester Jean Bartholemé 
von Deichmann og den boginteresserede, me
get velhavende Ritmester, senere Major Sø
ren von Simes en har dannet et dansk Tri
umvirat, som ikke lod sig løbe over Ende.

Det har derfor været en Katastrofe, da Det 
holstenske Landsenerregiment blev opløst i 
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1842, og Byen mistede sin Garnison. Om 
Koch har Ret i sin Paastand om, at Kong 
Christian VIII opløste Regimentet efter sin 
Svoger Frederik af Nörs Raad, er maaske 
tvivlsomt. Der kom nemlig i 1842 en ny Hær
ordning for hele Landet, og selvom Frederik 
af Nor var kommanderende General for Her
tugdømmerne, har han vel ikke været Kon
gens eneste militære Raadgiver; men det er 
jo ingen Hemmelighed, at Flor, Hiort Lo
rensen, Skau og Koch har haft en vis Til
bøjelighed til at misforstaa de gode Hensig
ter, der vitterlig fandtes hos Christian VIII, 
der Gang paa Gang ved Indrømmelser til de 
tyske Indbyggere i Hertugdømmerne søgte at 
fastholde baade Slesvig og Holsten indenfor 
det danske Monarki.

Det maa altsaa fastslaas, at Peter Chr. 
Koch har Ansvaret for den fejlagtige Opfat
telse, at den ældste »Harmoni« var et tysk 
Selskab. I Festskriftet om »Harmonien« er 
paapeget, hvordan dette Selskab i sin første 
Periode i et og alt opførte sig som et loyalt 
kongetro Selskab, hvor dansk- og tysktalende 
Haderslevere i bedste Forstaaelse hyldede den 
danske Enevoldskonge som den selvfølgelige 
Suveræn fra Nordkap (eller efter 1814 fra 
Skagen) til Elbens Strand. Var der i Ha
derslev overhovedet nogen, der gav sig af 
med Politik, var det politiske Sværmere som 
Rektor v. Brincken, der en Tid havde en ja
kobinsk Raptus, der dog ikke blev taget alt 
for unaadig op af den »algode og alvise« Fre
derik. Flans Begejstring for den franske Re
volutions Friheds- og Lighedsideer gav sig 
dog ikke stort andet praktisk Udslag end, at 
han en Tid skrev sig Brincken i Stedet for 
von Brincken!

For rigtig at forstaa, hvordan Forholdene 
var i Haderslev i denne for os saa fjerntlig
gende Periode, maa vi Nutidsmennesker der
for frigøre os for tilvante Forestillinger. For 
det første maa vi ikke glemme, at Tysk om
kring 1800 benyttedes rundt om i Danmark i 
visse Kredse som selvfølgeligt Omgangs
sprog. Edvard Lembcke, der blev Student 
fra Metropolitanskolen 1833, siger om Tysk: 

»Tysk laa i Luften paa den Tid. Skjønt Un
dervisningen [i Tysk] i Skolen var en ren 
Karikatur især i de øverste Klasser, kunde 
vi det alligevel [Læreren var en brav Holste
ner, Professor Mathiesen, i hvis. Timer man 
morede sig med alskens Tidsfordriv, f. Eks. 
Kortspil]. Om det nationale Fjendskab var 
der ikke Tale; man gjorde lidt Løjer med 
Tyskernes Pral og opstyltede Manér; men 
Tysklands og vore egne ypperste Mænd stod 
i Venskabsforhold, og det var jo den tyske 
Romantik, som havde givet Oehlenschläger 
det første Stød til at aabne den nye Æra i 
den danske Poesi, skjønt han jo fuldtud be
varede sin ægte danske Natur. Goethe og 
Schiller var vi derfor fortrolige med foruden 
andre tyske Digtere«. Til en Fest, Lembcke 
og hans Klassekammerater holdt ved deres 
Dimission fra Metropolitanskolen, havde 
Lembcke og hans bedste Ven, Troels Smith, 
skrevet en Kantate, der indeholdt Vers om 
alle Kammeraterne. Lembcke havde skrevet 
nogle af Versene paa Tysk og siger selv: »At 
jeg, der havde havt Undervisning af Prof. 
Mathiesen, kunde skrive tyske Vers uden 
Sprogfejl (tysk Stil var der ikke Tale om i 
Skolen), det er et Bevis paa, hvorledes Tysk 
dengang laa i Luften«.

I København havde dog Reaktionen imod 
Tysk sat ret stærkt ind umiddelbart efter 
Aar 1800, og selv om Baggesen, Steffens og 
Oehlenschläger alle har optraadt som tyske 
Forfattere, er det netop fra litterære Kredse 
der rejses en kraftig Potest mod Tysk. Som 
Kuriosum kan nævnes, at der i 1802 paa Na
tionalteatret i Odense opførtes tyske Skue
spil. Skønt Dansk var indført som Komman
dosprog i Hæren allerede i 1772, redigeredes 
Hof- og Statskalenderen paa Tysk lige indtil 
1801.

Ingen følte særlige Betænkeligheder i den
ne Anledning, og Historien om »Frederik den 
VI’s Haffner« er i saa Henseende saare be
tegnende. Det er i L. Herteis Bog1) om Fade
ren, Pastor Hertel i Moltrup, der fortælles,

9 L. Hertel: Hans Wilhelm Hertel. Odense 1897, 
S. 18.
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hvordan General J. W. R. Haffner, der al
mindeligvis i Egenskab af Frederik VI’s nære 
Medarbejder gik under Navnet »Frederik 
VI’s Haffner« eller »den almægtige Haff
ner«, en Dag kom aldeles rasende hjem fra 
Hoffet, opbragt over, at Dronningen efter at 
have talt Tysk med forskellige Herrer plud
selig havde givet sig til at tale Dansk med 
Haffner! Altsaa en dansk General, som er 
krænket over, at Danmarks Dronning taler 
Landets eget Sprog til ham!

I Haderslev lever Tysk og Dansk Side om 
Side uden Konflikt til 1840’erne. Siden Re
formationstiden var Tysk mere og mere ble
vet Kultursproget og dermed Kirke- og Sko
lesprog i Frue Sogn, mens GI. Haderslev 
derimod havde bevaret dansk Sprog baade i 
Kirke og Skole. Imidlertid var det til Tider 
smaat nok med Tyskkundskaberne selv hos 
den tysktalende Del af Befolkningen. Folke
sproget var Dansk. I sine »Reiseiagttagelser« 
Bd. V. 1797 skriver J. N. Wilse om Spro
get i Haderslev: »Her og heromkring tales 
overalt Dansk; dog præker Sognepræsten her 
stedse Tydsk«.

Haderslev-Tysk har vist til alle Tider væ
ret noget for sig. En Købmand fra Rhineg- 
nen siger saaledes i »Lyna« 6. 4. 1800 om 
Sproget: »Das Dänisch, dass man hier 
spricht, soll unter aller Critik seyn [det er 
naturligvis, fordi det danske er Dialekten]. 
Man merkt es auch sehr gut dem Deutsch der 
Einwohner an, dass sie zwey Sprachen mi
schen«.

Borgmester Niels Sørensen, der selv med 
Besvær havde lagt sig efter Tysk, skriver2) 
i 1801 : »Den, der er født i denne Egn, og 
som paa dette Sted har begyndt sin viden
skabelige Dannelse, føler bedst, hvor overor
dentlig svært det er for enhver, der er født 
her, netop paa Grund af det daarlige Dansk, 
som her tales, at blive fortrolig med det ty
ske Sprog, som dog, fordi Haderslev hører 
til en tysk Provins, og derfor saavel Forret
ninger som Undervisningen af Ungdommen i 

2) Achelis: »Haderslev i gamle Dage«. II, 415. 3) »Lyna« 1803, S. 357.

alle lavere Skoler foregaar paa Tysk her, er 
det egentlige Modersmaal. Den, der maatte 
udstaa den haarde Kamp med Danismer, ind
ser ogsaa før nogen anden, hvor nødvendig 
denne Ordning har været . . .«.

Uden at komme nærmere ind paa Niels Sø
rensens Synspunkter om Haderslevs Tilhørs
forhold til en tysk Provins, skal vi nøjes med 
at konstatere, at Danismerne har været sejge 
at komme til Livs. Det siges ogsaa af andre 
samtidige, f. Eks. af Subrektor Paulsen, der 
i 1803 arbejdede for at faa oprettet et tysk 
Børnebibliotek, som virkelig kom i Gang, om 
end under beskedne Former. Den gode Sub- 
rektor skriver bl. a. : »Den, der selv har be- 
staaet eller blot anet den i vore Egne saa 
svære Kamp mod Danismer, han vil i Sand
hed i denne Lekture med Glæde erkende og 
søge et Middel til Bekæmpelse af hin mange- 
hovede Hydra«3).

Man maatte altsaa sætte noget ind paa at 
tilegne sig det fremmede tyske Skriftsprog, 
hvis man vilde være med i de dannedes Lag. 
Derimod kunde man udmærket klare sig med 
at tale Dialekten, hvis man ikke havde hon
nette Ambitioner. Haderslevdialekten benyt
tedes sikkert saa godt som altid i dagligt 
Samkvem selv indenfor de rige Købmandsfa
milier, der ved Oprørets Udbrud tog Parti 
for Slesvig-Holstenerne. Dette Forhold har 
holdt sig saa godt, at endnu den Dag i Dag, 
100 Aar efter, har Sønnerne fra Byens ty
ske Familier ofte en særlig Forkærlighed for 
at tale Haderslevdialekt, mens Døtrene der
imod altid har stillet sig mere afvisende over
for Dansk. For Embedsfamilier, der kom til 
Byen Syd fra, blev det samme Tilfældet, og 
tidligere Elever paa Gymnasiet i Haderslev 
kan fortælle om, hvordan Sønner af tilflytte
de prøjsiske Embedsmænd talte uforfalsket 
Sønderjydsk med deres indfødte Kammerater 
paa Gymnasiets Legeplads.

I »Harmonien« maa Dansk og Tysk som 
nævnt have været sidestillet som en Selvføl
gelighed. Hvis det store Flertal i Selskabet
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havde været imod Dansk, ,set ned paa det el
ler været ude af Stand til at forstaa det, 
hvorfor har man saa tolereret det som offi
cielt Sprog i Klubben? Den, der læser »Har
monien« s Protokol fra 1826, maa snarere faa 
den Opfattelse, at man i Selskabet ogsaa to
lererede Tysk, hvis nogen havde lettest ved 
at udtrykke sig paa dette Sprog.

Sprogforholdene i »Harmonien« afspejler 
Tilstanden, som den var i Byens højere Lag, 
og fra Aarhundredets Begyndelse veksler i 
Haderslev de to Sprog tilsyneladende uden 
større Gene for Byens Indbyggere. Intet vi
ser det bedre end den patriotiske Fest i Frue 
Kirke i 1801, hvor Skuespiller Knudsen de
klamerer paa Dansk, Provst Strodtmann præ
diker paa Tysk, begge gennemstrømmede af 
fælles Patriotisme. Det mest oplagte Eksem
pel paa, at de to Sprog trivedes Side om Si
de, findes i den oftere omtalte tvesprogede 
Festsang, som Pastor Lautrup i 1838 skrev 
til Brug ved en Fest for en Officer af Bor
gervæbningen. Lautrup er ogsaa ellers ofte 
inde paa, at det var en Nødvendighed at ken
de og kunne benytte begge Sprogene. Præ
sten, Læreren, Sagføreren og Lægen maatte 
daglig bruge dem begge, omtrent som det 
skete i Tønder umiddelbart efter 1920. Der 
er ligesom en vis Selvgodhed i dette; den 
dannede nyder at kunne tale i flere Tunge- 
maal og saaledes være hævet over Plebs. — 
»For Folk, som taler alle Sprog, er det jo 
lige fedt o. s. v.« Det var, som om Tidens Ra
tionalisme var hævet over dette Spørgsmaal, 
om man helst skulde tale Tysk eller Dansk: 
hvis man tænkte rigtigt, var det underordnet, 
om Tanken iklædte sig tysk eller dansk Klæ
debon (eventuelt Latin, som »Lyna«s Redak
tør, Johan Knudsen, f. Eks. ikke gaar af 
Vejen for). Det maa siges, at hans Beundring 
for let utvungen dansk Konversation, saadan 
som den træder frem i de interessante Ribe- 
breve i »Lyna« 1814, i hvert Fald vidner 
om stor Fordomsfrihed. Paa en Maade har 
denne Periode været en lykkelig Tid, i hvil
ken Fordragelighed herskede, mens Aarene 
efter 1840 har bragt megen Splidagtighed 

med sig og sat ondt Blod mellem Mennesker, 
der var nødt til at leve klods op ad hinan
den og var knyttede sammen ved mange 
S a m f u n d s f o r p 1 ig t e 1 s er.

Er det ikke forunderligt, at Dansk, der 
hverken var Skole- eller Kirkesprog i det 
egentlige Haderslev, havde holdt Stillingen 
saa godt? Indflydelsen fra den helt dansk
sprogede Omegn maa have bidraget sit, og 
Folkesproget har, som det plejer, haft en 
umaadelig sejg Modstandskraft overfor et 
væsensfremmed Kultursprog.

Nogen vil maaske spørge: »Undervistes der 
da slet ikke i Dansk ved Byens lærde Skole?« 
Jo, efter Forordningen af 1809 var Dansk 
blevet Undervisningsfag ved alle Landets La
tinskoler, men i Haderslev som i de øvrige 
Byer i Hertugdømmet saboterede , Rektor 
aabenbart i lang Tid Lovbestemmelserne, 
uden at Autoriteterne skred ind. Det var først 
fra 1828, at der i Haderslev lærde Skole un
dervistes i Dansk med een ugentlig Time i 
Prima, een i Sekunda (men med skriftlige 
Øvelser foruden), to i Tertia og tre i Quarta. 
Fra 1838 reduceredes denne Plan kraftigt, 
saa at hver af de fire Klasser kun fik een 
ugentlig Dansktime. Imidlertid kan der næp
pe siges ret meget godt, hverken om Under
visningens Kvalitet eller om de tyskfødte og 
tyskuddannede Haderslevlæreres Kvalifika
tioner som Dansklærere. Vi ved, at Rektor 
Brauneiser selv en Tid havde Dansktimen i 
Prima og i Sekunda, og hans Dansk synes 
at have været saa ringe, at han af den Grund 
vragedes, da han søgte Præstekald i Hejis.

Fra dansk Side er der ikke gjort meget til 
Forsvar for eller til Fremme af Undervisningen 
i Dansk, men det bør dog nævnes, at en en
som Svale viser sig i 1832, da den ovennævn
te Ritmester J. B. Deichmann paa flere Ven
ners Opfordring tilbyder at undervise i 
Dansk, fordi Dansk bliver stedmoderligt be
handlet, om ikke daarligere her end andet
steds i Hertugdømmerne, saa dog saare man
gelfuldt, for ikke at tale om, at Haderslev
erne ikke kender noget til Danmarks for
træffelige Forfattere og endnu langt mindre 
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er i Stand til at udtrykke sig forstaaeligt i et 
grammatikalsk rigtigt Sprog.

Kort Tid efter rykker Pastor Erasmus 
Lautrup i »Lyna« (25. 3. 1832) ud med en 
Redegørelse for Byens Sprogforhold og hæv
der, at det ikke er rigtigt at paastaa, som 
visse vil gøre det, at Dansk bliver fuldstæn
dig forsømt især i de dannede Klasser i Ha
derslev, eller at man indtager en fuldstændig 
afvisende Holdning overfor Dansk, ligesaa 
lidt som der hersker utilgivelig Uvidenhed 
overfor dansk Litteratur. Ganske vist er nær
mere Kendskab til Dansk i høj Grad paakræ
vet hos mange af Indbyggerne, men noget 
lignende gælder med Føje ogsaa Kendska
bet til det tyske Sprog. Begge Sprogene er 
her lige uundværlige; at Tysk er mere gængs 
i de dannede Klasser, har sine naturlige Aar- 
sager. At tale om et almindeligt Modersmaal 
lader sig vanskeligt gøre, og man maa regne 
med en fortsat »Sprachamalgamierung«, som 
faktisk gør Undervisning af Ungdommen til 
en meget vanskelig Opgave, der kræver en 
stor Indsats af Lærere og Præster, f. Eks. 
ved Konfirmationsforberedelsen; Pastor Lau
trup vil dog her mene, at der netop paa dette 
Omraade bliver gjort endog mere, end der 
kan forlanges efter Loven, for at der kan 
vises baade det danske Folkesprog og Tysk 
det Hensyn, de begge har Krav paa, »saalæn- 
ge de statsborgerlige Forhold i deres nuvæ
rende Form bestaar«. Al Tale om Forsøm
melighed stammer derfor efter Lautrups Me
ning fra Folk, som ikke ved Besked med den 
virkelig foreliggende Situation. Hvad der saa- 
ledes er begrundet i de særlige Grænsefor
hold, lader sig ikke ændre ved et Magtbud. 
Det er uundgaaeligt, at begge Sprog maa 
sætte noget til af deres Renhed og Pyntelig- 
hed under disse Forhold; thi det er absolut 
nødvendigt, at alle maa bruge begge Sprog, 
og dette er da ogsaa Tilfældet paa meget faa 
Undtagelser nær. Plattysk, som for mindre 
end 30 Aar siden var temmelig udbredt her, 
har mistet sin Borgerret, fortrængt lige saa 
meget af Dansk som af højtysk Kultursprog. 
I Almindelighed kan enhver tyskfødt — i 

Modsætning til tidligere — efter nogle Aars 
Ophold gøre sig forstaaelig paa Dansk. Der 
findes endogsaa herboende Tyskere, som 
fuldt ud behersker Dansk, ligesom paa den 
anden Side ogsaa ikke saa faa indfødte Dan
skere taler og skriver udmærket Tysk.

Den Konklusion, Lautrup drager angaaen- 
de Sprogforholdene for Byens Vedkommende, 
er følgende: »Wenn man die oft ganz seltsa
men Aeusserungen über gekränkte Sprach
rechte einer besonnderen Prüfung unterzieht, 
so ist es nicht leicht ein gutmütiges Lächeln 
zu unterdrücken«.

Ud fra disse Betragtninger vil Lautrup 
naturligvis ikke høre Tale om Afskaffelse af 
tysk Kirke-, Skole- og Retssprog i Haders
lev, Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Flens
borg. Hvad angaar Landdistrikterne, ligger 
Forholdene helt anderledes. — »At paatvin
ge Beboerne et fremmed Sprog er en aaben- 
bar Krænkelse af deres Ret. Derfor maa det 
kræves af alle Embedsmænd i den danske 
Del af Slesvig, at de kan udtrykke sig tyde
ligt saavel mundtligt som skriftligt paa begge 
Sprog. At de maa kunne Tysk, hvad enten de 
tilhører den gejstlige eller den verdslige 
Stand, synes at være en Selvfølge. Spørgs- 
maalet er ,saa, om Undervisning i Tysk i de 
danske Landsbyskoler i Hertugdømmet kan 
anses for fuldkommen overflødig, eller om 
ikke der snarere er Grund til at give enkelte 
Timer deni!« — Saadan var altsaa Lautrups 
Syn paa Tingene i 1832.

I Lautrups Øjne er Sprogforholdene i 
Haderslev nærmest ideelle; i den Grad har 
han levet sig ind i dem, og da »Dannevirke« 
begynder sin Virksomhed i 1838, forstyrres 
efter hans Mening de fredelige Forhold, en 
Opfattelse, der gaar igen hos Dr. P. Kragh, 
der hævder4), at fra 1842 var det Dansker
ne, der var Angribere, og Tyskerne, der be
fandt sig i Defensiven. En lille ironisk No
tits i »Dannevirke« som den følgende er 
unægtelig ogsaa aggressiv: »Denne Stad ud

4) P. Kragh : Das Deutschtum in Hadersleben 1840 
—50, S. 67.

SI



mærker sig ved en overordentlig Intelligens 
hos sine deputerede Borgere, og som ogsaa 
henregne sig til de fornemme Folk, efter at 
de for kort Tid siden er avancerede til Com- 
munalraader (»Fædrelandet« Nr. 28). De ere 
født størstedeels her i Byen eller ogsaa i Om
egnen og ere smaa Kjøbmænd eller Haand- 
værkere. Deres Modersmaal er Dansk, flere 
af dem radbrække desuagtet Tydsk. Til os 
Borgere tale de, naar de ville bekendtgøre os 
deres høist vigtige Beslutninger, kun Tydsk, 
hvilket Sprog vi for det meste ikke for- 
staar«5). Indenfor »Harmonien« var det nu 
imidlertid ikke Danskerne, der var de ag
gressive; men det var heller ikke Folk af 
Lautrups Slags, der blev de dominerende, da 
det trak op til Uvejr.

5) Dvk. 7. 3. 1840.

6) P. Kragh: Das Deutschtum in Hadersleben 1840 
—50, S. 50.

7) P. Kragh : Das Deutschtum in Hadersleben 1840 
—50, S. 92.

I 1843 blev Sprogforholdene i Haderslev 
gjort til Genstand for en nærmere statistisk 
Undersøgelse af Pastor Lautrup i hans 
»Chronik und Monographie der Stadt Ha
dersleben«, S. 190 ff. Hans Forudsætninger, 
hvad angaar Personkendskab og Indsigt i 
de faktiske Forhold er upaaklagelige : 189 
Skatteborgere taler fortrinsvis Tysk, 90 Fa- 
miliefædre eller Enkeltpersoner taler afveks
lende Dansk og Tysk; 50 Fabriksarbejdere 
og Svende er Tyskere af Fødsel og Sprog; 
Resten af Skatteborgerne, 657, taler næsten 
udelukkende Dansk. I denne Oversigt er der 
overhovedet ikke taget Hensyn til Tyendet, 
der i alt overvejende Grad er dansktalende. 
Resultatet af denne Undersøgelse viser alt- 
saa, at mindst de to Trediedele af Byens 
Skatteborgere har været dansktalende om
kring 1840. Lautrup hævder selv at have ud
vist den største Nøjagtighed, men er klar 
over, at hans Tal ikke kan gøre Krav paa 
absolut Gyldighed. Tingmand J. A. Schmidt, 
som havde et meget godt praktisk Kendskab 
til sine Bysbørn, var saa frejdig i Audien
sen hos Kong Christian VIII paa Før i 1846 
at paastaa, at næppe hver tyvende Borger i 
Haderslev var tysktalende; men han har 
maaske nok villet sætte Tingene paa Spid

sen for at gøre Kongen forstaaelig, at det 
var paa Tide, at der blev aabnet danske 
Skoler i Frue Sogn. J. A. Schmidt reg
ner sandsynligvis med samtlige Indbyg
gere, mens Lautrup holder sig til Skat
teborgerne. Stort set bekræftes Lau
trups Undersøgelse af lignende Statisti
ker, som P. Kragh anfører6) fra 1846: Af 
1016 skatteydende Familier havde 235 tysk 
og 781 jydsk (jütische) Hjemmesprog. En 
anden Beregning nævner 200 tysk-, 716 
dansktalende og 100 Familier med blandet 
Sprog. P. Kragh synes at betragte »Jütisch« 
som noget andet end Dansk og nærer i det 
hele, hvad Sprogforhold angaar, nogle ret 
ejendommelige Anskuelser. For at forklare, 
hvorfor S lesvig-Holstenerorganet »Nordsles
vigsk Tidende« i 1848 blev udsendt paa 
Dansk, siger han nemlig7): »Für die Stadt 
Pladersleben war das nicht nötig, aber es war 
den Gründern der Zeitung bekannt, dass man 
auf dem Lande besser dänisch als deutsch 
lesen konnte, hatte man dort stets dänische 
Kirchen- und Schulsprache gehabt, und war 
doch die Volksmundart der dänischen Spra
che weit ähnlicher und ihr, da sie beide nord- 
germanischen Ursprungs sind, viel näher 
verwandt als der deutschen. Ohne Kenntnis 
der deutschen und der dänischen Schrift
sprache konnte und kann heute noch ein nord
schleswigscher Bauer ohne Frage eher eine 
dänische als eine deutsche Zeitung lesen«.

Det er underligt, at P. Kragh, der er født 
i Houst og har gaaet i Skole i Haderslev, 
ikke har gjort sig klart, at det jydske Sprog 
faktisk tales af ikke saa faa Danskere!

Skal der lægges sproglige Synspunkter til 
Grund for en Behandling af Spørgsmaalet 
Tysk-Dansk, er det den reneste Uvederhæf
tighed at tale, som det er gjort fra altysk 
Side, om Haderslev som en »urtysk« By i 
1848. Tyskheden var kun en Overfladefernis, 
der vedligeholdtes af en faatallig, men dygtig
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og i økonomisk Henseende meget indflydel
sesrig Overklasse, der fuldstændig dominere
de i Magistrat og Deputeretkollegium. Alt 
hvad tysk var, havde i Kraft af den histori
ske Udvikling siden Reformationen i Ha
derslev som saa mange andre Steder i vort 
Land faaet blaat Stempel som fornemt cg 
efterlignelsesværdigt. Da de bredere Lag i 
Befolkningen begyndte at gøre sig gældende, 
var det snart Slut med den tyske Overklas
sedannelse. Vilde Overklassen stadig være 
ledende i Udviklingen, maatte den tale Fol
kets eget Sprog, som netop gennem Guld
alderlitteraturens rige Blomstring havde vist, 
at det taalte at stilles ved Siden af et hvilket 
som helst Kultursprog.

Saasnart Tyskernes mest ivrige og mest 
stortalende Repræsentanter efter det dra
matiske Nederlag paa Søndertorv den 26. 
Marts 1848 er flygtet ud af Haderslev, for
stummer derfor ogsaa næsten alt tysk Folke
liv i Byen. Borgerforeningen faar Lov til 
uantastet at leve videre, men fører en ret 
stagnerende Tilværelse5). Der er fra tysk 
Side i tendentiøse Romaner som J. Dose’s 
»Der Trommler aus Düppel« og J. Jacobsen’s 
»Ebbe und Flut« blevet tegnet uhyggelige 
Billeder af det Hammerichske Voldsregimen- 
te i Tiden efter Treaar skrigen, hvor alle- 
haande Chikaner og en Regn af Bøder ram
te de stakkels Tyskere, der var trofaste mod 
det bedste i sig selv. Men der kan næppe lig
ge andet til Grund end et Par stærkt over
drevne Enkelttilfælde. I Virkeligheden har 
Tyskheden i Haderslev følt sig ganske over
vældet af den Kraft, hvormed den forkuede 
danske Befolkning efter Aarhundreders For
løb endelig var vaagnet til Bevidsthed om sit 
nationale Særpræg.

Hele Udviklingen efter Treaarskrigen vi
ser klart, hvilket Kunstprodukt den haders- 
levske Tyskhed var. De voldsomme Anstren
gelser, der har været udfoldet fra tysk Side 
for at vise, hvor stærk en Magt Tyskheden

5) T. O. Achelis : Bürgerverein zu Hadersleben 
1838—1938, S. 32. 

i Haderslev var, er inderlig overflødige. Man 
behøver blot at tænke paa den Skæbne, »Ly
na« havde som Organ for Slesvig-Holsten- 
ismen, eller man kan tænke paa det under 
Krigen af S les vig-Holstenerne startede Blad 
»Nordslesvigsk Tidende«, der højst havde 
700 Holdere, hvoraf ikke faa uden for Ha
derslev Amt. Ved Valget til en fælles sles- 
vig-holstensk Stænderforsamling 27. og 28. 
Juli 1848 svigtede Vælgerne; der blev kun 
afgivet 446 Stemmer ialt i Byen og 23 i de 
otte Sogne, der hørte til Haderslevdistriktet. 
Da der var almindelig Valgret for alle Mænd 
over 22 Aar uden nogen Art af Census, kan 
Valget kun betegnes som en dundrende Fi
asko for Slesvigholstenerne. »Dort waren 
anscheinend die Bewohner nicht reif genug 
für diese Neuerung«, konstaterer Dr. Kragh0) 
uden at lade sig forknytte, skønt en nærmere 
Betragtning af dette Faktum vel maatte 
kunne rejse Tvivl hos ham om Berettigelsen 
af at tale om et »urtysk Haderslev«. — Det 
virker i og for sig ejendommeligt at se den 
ovenanførte Udtalelse hos en Mand, der nog
le faa Sider derfra i den samme Bog taler 
om, at »das gesamte schleswig-holsteinische 
Volk war in den dreissiger und vierziger 
Jahren politisch geschult worden, es war reif 
für grosse Entscheidungen, es hatte die po
litischen Kämpfe, besonders der vierziger 
Jahren, mit Dänemark miterlebt und mit
empfunden, es war in seiner Ganzheit von 
dem Recht Schleswig-Holsteins überzeugt 
und keine tote Masse mehr10)«. Angaaende 
Fiaskoen ved Valget i 1848 nøjes Dr. Kragh 
med et let henkastet: »Die Beteiligung hätte 
besser sein können«, og det er vel ogsaa for
gæves fra den Side at vente nogen Forstaa- 
else af, at Slesvig-Holstenismen vel kunde 
have Chancer for at faa fat i en Del af »In
telligensen«, fordi dens Program rummede 
visse liberalistiske Ideer, og fordi Tysk 
nu en Gang i manges Øjne var blevet Dan

9) P. Kragh: Das Deutschtum in Hadersleben 1840 
—50, S. 129.

10) P. Kragh: Das Deutschtum in Hadersleben 1840 
—50, S. 80.
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nelsens Sprog, men at en Folkevækkelse i 
Haderslev ikke kunde ske uden paa Dansk 
og i dansk Aand. Det blev »Dannevirke« s og 
»Harmohien«s Lod at være to af de faste 
Borge i den nationale Kamp paa folkeligt 
Grundlag, der førte til Sejren, som beseg- 
ledes ved Genforeningen i 1920. Det var 
dansk Presse og dansk Foreningsliv i Ha
derslev, der i 1920 bestod Ildprøven. Men 
den første Begyndelse og den første Vækst 
baade for »Dannevirke«s og for »Harmoni
en« s Vedkommende gaar tilbage til den for
underlige Rejsning i vort nationale Liv, der 
er saa karakteristisk for Slutningen af før
ste Halvdel af forrige Aarhundrede. Selvom 
der, som P. Lauridsen siger, næppe fandtes 
mere end 50 af 1000 Borgere i Haderslev, 
som spekulerede over disse Forhold, var det 

alligevel, som om der i en stor Del af Be
folkningen ventedes paa, at Kampsignalet 
skulde blive givet. Der var i Byen Sangbund 
for de danske Toner, som snart skulde blive 
slaaet saa kraftigt an af Koch, af Laurids 
Skau og senere stærkest og skønnest af Ed
vard Lembcke:

De fremmede de tænkte 
at volde hende Sorg, 
de bød hende Trældom 
i hendes egen Borg. 
Men just som de mente, 
hun var i Baand og Bast, 
da lo hun saa hjerteligt, 
at alle Lænker brast.

M. FAPRHOLDT.



MATHEMATISK GEOGRAFI
Niens de almindelige skoledage efter længere 
tids forløb fortoner sig eller forsvinder i er
indringens tågedis, huskes enkelte ved deres 
usædvanlige forløb tydeligere og går sent el
ler aldrig i glemme. En sådan dag indtraf på 
skolen i Gåskærgade under Adolf Osten
dorfs direktorat, kort efter sommerferien i 
året 1892, nærmere bestemt den 19. august, 
da, som der står i gymnasiets årsprogram, 
»Seine Exellence, der Herr Oberpräsident 
von Steinmann in Begleitung des Herrn Pro
vinzialschulrat Professor Dr. Kammer der 
Schule die Ehre einer Besichtigung erwies«.

Sammen med fem kammerater, Th. Mat
thiesen, Chr. Lousen, Hans Hansen, Georg 
Ryon Hansen og Gerhard Grothusen, var 
jeg efter påske rykket op i næstøverste klas
se, underprima, hvor vi sluttede op bag otte 
andre, der var blevet hængende og nu skulde 
friste skæbnen påny til efteråret. I afgangs
klassen, overprima, var der på den tid derfor 

kun fire, Carsten Petersen, der vil være års
skriftets læsere særlig bekendt, Peter Møller, 
som blev præst i Vonsbæk, O. Rissom og A. 
Carstens, de to sidste stedlige embedsmands- 
sønner. Undervisningen var fælles for begge 
afdelinger, der havde til huse i kvistværelset 
ud mod Gåskærgade. Her tilbragtes også to 
ugentlige fysiktimer, som dette år var be
stemt til at bibringe os den foreskrevne vi
den om mathematisk geografi og optik.

Manden, hvis lærdom vi skulle drage nytte 
af, overlærer dr. Hagge, var ikke helt almin
delig. Han var født i den gamle danske elb- 
fæstning Glückstadt og havde i dåben fået 
navnene Rolf Eginhard Freimond Karlmann, 
der jo kunne tyde på fortidsforbindelser 
både med kongesædet i Lejre og kejserhof fet 
i Aachen og således nok forpligte deres bæ
rer mere end sædvanligt. Hagge var ungkarl, 
op imod et halvt hundrede og havde kun et 
øje, hvorfor han nøjedes med at bruge mo

35



nokel. Det andet øje havde han mistet i kri
gen 1870 og til erstatning fået et af glas 
samt det prøjsiske jernkors. Men han prale
de aldrig, hverken af sine krigs- eller freds
bedrifter; midt i halvfjerdserne var han kom
men til Haderslev som lærer i botanik, fysik 
og mathematik, og vi havde fulgt hans un
dervisning gennem flere år, så vi havde gen
sidig ret godt lært hverandre at kende.

Lektierne afviklede han fagligt rutineret 
og sagligt klart og lidenskabsløst, idet han 
særligt lagde vægt på at hjælpe de mindre 
saddelfaste skoleryttere til rette. Stærke og 
overflødige ord var han ingen ynder af, og 
al pedanteri var ham imod. Et anerkendende 
blik eller nik eller en sarkastisk bemærkning 
var i reglen hvad han kunne svinge sig op 
til. Til et overraskende rigtigt svar kunne 
han bemærke: »Ja, en blind hane lægger også 
et æg« eller i modsat tilfælde: »Der har du 
atter engang ganske rigtigt gættet forkert«. 
Et »confer!« i opgavehæftet var ingen an
befaling, og for tydelig interesse for side
mandens skriftlige arbejde medførte kun et: 
»Lad være med det. Hos ham skriver du dog 
kun dumheder af«. Det fristede dog ikke til 
gentagelse. Drilleri eller uro i timerne var så 
godt som udelukket. Et advarende, lidt hvast 
øjekast skulde nok holde en spilop- eller fi
dusmager indenfor rimelige grænser. Al ind
blanding eller forstyrrelse i hans undervis
ning udefra var ikke velset. Hagge kunne 
nok vogte sin hjord alene. Det vidste man 
eller fik det ved lejlighed at vide og lod ham 
i ro; det vidste hans elever også. At han li
geledes kendte midler og veje til at afbøde 
et indgreb, var heller ingen hemmelighed, i 
eksperimentalkemi ved at fylde værelset med 
osende og ildelugtende gas, eller, som det 
fortælles fra en af mellemklasserne, ved i 
forvejen at instruere hjorden: »Når en nys
gerrig høj herre i dag skulle hitte på at kom
me ind til os, og jeg retter spørgsmål til jer, 
så rækker I allesammen hånden i vejret, de, 
der ved noget, den højre, de andre den ven
stre. Så skal han nok blive tilfreds!« Klas
sen jublede.
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Engang, da skoleråden stak hovedet ind ad 
døren og spurgte: »Ist Hagge hier?«, blev 
han bidt af med et: »Nej, men overlærer, 
dr. Hagge er her«.

Jo, Hagge var sandelig ikke uden en vis 
drastisk humor, når det passede ham.

Det hed sig, at han hjemme ikke vilde ha
ve en lærredsdug på bordet, men hvidt papir, 
så han under måltiderne kunne regne mathe- 
matiske opgaver.

Hver sommer ofrede han en søndag på en 
rejse med botaniserkassen over skulderen til 
Sønder Hostrup sø, for at hente den der vok
sende Lobelia Dortmanna, hvilket var for
bundet med en fodtur på 20 kilometer, eller 
en eftermiddag til Tørning, når bulmeurten 
blomstrede. En ukendt plante gav han rede
bon oplysning om, men spurgtes han ¡øvrigt, 
fulgte der som oftest et orakelsvar, der vel 
pegede i den rigtige retning, men som spør
geren dog selv måtte tyde. Udenfor skolen, 
ved udflugter, elevfester o. 1. kunde han, når 
han havde fået et par sejdel øl eller tre un
der vesten, blive mere kammeratlig og for
tælle episoder fra sin studentertid. Prosit! 
Men heller ikke her stillede han sig i helte- 
positiur, thi til hvad nytte? »Når jeg dør, 
bli’r jeg blot begravet som en anden hund«*).

*) Navnet Rolf bruges, som bekendt, ogsaa til en 
hund.

Sådan var altså vor brave præceptor, og 
denne noget udførlige skildring af hans lære- 
og væremåde mener jeg at måtte skylde dels 
hans eftermæle og dels en bedre forståelse af, 
hvad der skete hin 19. august.

Fysiktimen var henlagt til morgenstunden, 
såvidt jeg husker fra 8—9. Da emnet var et 
bifag og uden væsentlig indflydelse på eks
amen, gjaldt det for os kun om erhvervelsen 
af en nogenlunde hæderlig årskarakter, og 
den bestemte Hagge. Interessen for den ma- 
thematiske geografi med dens mere eller min
dre imaginære linjer, tegn og underlige baner 
på jordkuglen og i himmelrummet var der
for afpasset i forhold til dens praktiske nyt
te, og da ingen af os agtede at blive søfa-
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rende eller stjernekiggere, spekulerede vi me
re på, hvordan det stod til med forberedel
sen til de påfølgende timer, end på, hvad 
Hagge gik frem og tilbage ved vinduerne og 
med fingeren i sin sammenklappede lærebog 
docerede. Kun sjældent rettede han spørgs
mål til klassen, men det skete, og somme af 
hans sædekorn faldt nu og da også i mod
tagelig muld.

Skønt det hed sig, at overpræsidentens be
søg i første linie gjaldt en administrativ ori
entering om udviklingen af de nyindførte fri- 
luftsforanstaltninger, sport og ungdomslege, 
måtte det dog antages, da han var ledsaget af 
provinsialskoleråden, at der samtidig kunde 
finde en besigtigelse af selve skolen og der
med en overværelse af undervisningen sted.

Det viste sig nu, at besøget netop faldt på 
en dag, da primaklassen om morgenen vilde 
befinde sig i den for os mere luftige end 
grafiske himmelsfære. Og hvad så, hvis —? 
Her kunde gode råd være dyre. Tilfældigvis 
havde jeg fået min plads i nærheden af dø
ren, og da dr. Hagge dagen i forvejen efter 
den sædvanlige mathematiktime vilde forlade 
klassen, kunne jeg ikke dy mig, men spurg
te ham i forbigående, om det ikke vilde være 
formålstjenligt at give os et lille vink om, 
hvad han kunde tænke sig at prøve os i, så 
vi var lidt forberedte, ifald besøget kom til 
at gælde os. »Ork«, mente han med et lunt 
sideblik, »wird nicht nötig sein. Erstens ste
hen solch’ hohe Herren nicht so früh auf, 
und zweitens bemühen sie sich nicht drei 
Treppen hoch!« Det lød jo både sandsynligt 
og beroligende, og jeg lod ordene gå videre 
til klassen, der i tillid hertil begrænsede for
beredelserne til morgendagens øvrige timer, 
og lod klodernes fem være lige samt Hagge 
om verdensrummet.

Fysiktimen begyndte som sædvanligt, stil
le og roligt. Der gik ti minutter, måske et 
kvarter. Så hørtes der tydelige mandfolketrin 
på trappen, efterfulgt af en banken på døren 
og ind trådte overpræsidenten, skoleråden, 
landråden og skolens direktor. Klassen rejste 
sig, mens besøget hilste godmorgen. Hagges 

afmålte genhilsen fra vinduespladsen ledsa
gedes af et blik, der for indviede tydeligt af
slørede, at som velkomst til afbrydelsen be
høvede den ikke at opfattes. Dette understre
gedes yderligere ved en let rødme i hans el
lers uforandrede ansigt. Mens klassen atter 
satte sig, stillede overpræsidenten sin grå cy
linderhat på kathederet og indtog det ham 
tilbudte sæde bag dette. De andre herrer tog 
opstilling til begge sider med skoleråden som 
forgrundsfigur. Alle, måske med undtagelse 
af landråden, afventede vist med en følelse 
af spænding, hvad der ville komme. Men fo
reløbig skete der intet.

Vor sindsligevægtige lærer genoptog, som 
om intet var passeret, sin afbrudte perpendi- 
kulære vandring og sin forelæsning over den 
mathematiske geografi. Han nåede frem og 
tilbage et par gange, men så greb skoleråden 
ind. »Må jeg ikke bede Dem om at eksami
nere lidt i faget? Vi vil gerne orienteres om 
klassens standpunkt«. Hagge forsøgte en pa
rade: »Der er i grunden ikke meget at spørge 
om så kort efter ferien. Vi har lige begyndt 
et nyt afsnit«. »Men så kan vi måske høre 
lidt om det, der er gennemgået i forrige 
kvartal«, replicerede hr. Kammer. »Når de 
herrer ønsker det.« Nu var der ingen vej 
udenom. Hagge måtte ud på marken med 
botaniserkassen og prøve på at finde nogle 
blomster og spirer, der kunde vidne om ialt- 
fald nogen grøde og vækst af nedlagt sæd. 
Han var på Rhodos. Men Hagge havde væ
ret på Rhodos før.

Efter et blik ud over klassen begyndte han : 
»Rissom, De kender et punkt på himlen lige 
ovenover iagttageren. Det kaldes?« » Zenith«. 
»Rigtigt. Ligger det fast?« »Det forandrer 
standpunkt med beskueren.« »Ja, og så har 
vi en linie, der begrænser synskredsen.« :>Det 
er horisonten.« Tilhørerne fik horisonten for
klaret og ligeledes ækvator. Efter de første 
par spørgsmål var klassen beroliget. Hagge 
forsøgte ikke at »plukke roser, hvor ingen 
roser gror«, og de småblomster, han præ
senterede, var mest små bly og blåøjede for
glemmigejer, der samlede til et hele for en 
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naiv beskuer nok kunne synes ganske kønne, 
men næppe tilfredsstillede et mere forvænt og 
kritisk blik. Hagge gik besindigt og målbe
vidst videre over marken. Andre elever blev 
kaldt frem, der belærte gæsterne om længde- 
og breddegrader, herunder meridianer og ven
dekredse, tildels ved Hagges velvillige bi
stand, også om ekliptika og Zodiakus og hvad 
der iøvrigt lå ligefor fødderne og indenfor 
de områder, vor leder og vogter mente at 
turde betræde. Klassens yngste holdt han 
velvilligt udenfor. Hvad vore høje gæster 
tænkte eller mente om det indhøstede resul
tat, var ikke nemt at bedømme. Men præsi
denten var nærmest en paradefigur, landrå- 
den var statist og vor direktor klassisk filo
log. Det var således professor Kammer, der 
i så henseende havde det afgørende ord, og 
han bevarede amtsminen. Men han greb ikke 
ind.

Så ringede klokken. Timen var tilende og 
visitatsen overstået. Mens klassen rejste sig, 
forlod de fire store værelset med officielle 

nik, med en passende afstand efterfulgt af 
dr. Hagge. Men da denne passerede mig, 
kunde heller ikke han dy sig, men standsede 
et øjeblik og halvt hviskede mig ind i øret: 
»Da haben wir uns mal wieder recht gründ
lich blamiert!« Saa forsvandt også han ned 
ad trapperne.

Men jeg tænkte: Tua culpa, mi fili. Sic 
voluisti, og var alligevel, også på hans vegne, 
lettet ved, at det gik, som det var gået. For 
vi kunde have brækket både arme og ben, 
det kunne vi, visitatsmæssigt set.

Hvad der passerede nede i lærernes konfe
renceværelse, bevaredes som en interkollegial 
hemmelighed. Hagges undervisningsmethode 
tog dog ingen skade af begivenheden. Den 
forblev, som han selv, uforanderlig den sam
me. Og som vi, da tiden var inde, fik vor 
studentereksamen, fik doktoren senere sin 
professortitel, dog næppe, hverken han eller 
vi, på grund af fremragende ydelser i ma- 
themati'Sk geografi. —

M. MICHELSEN.



GYMNASTIKLÆRER N. J. IVERSEN
IN MEMORIAM

1 Dagspressen er der skrevet og refereret 
mange gode Mindeord om Gymnastiklærer 
Iversen, fordi hans utrættelige og uselviske 
Arbejde for dansk Idræt havde skaffet ham 
Medarbejdere og Venner i vide Kredse i vort 
Folk. For mange af Haderslev-Samfundets 
Medlemmer staar Hr. Iversen sikkert som 
den af Skolens Lærere, der i ganske særlig 
Grad blev en Ven, fordi han gennem sin Un
dervisning kom i saa nøje personlig Kon
takt med sine Drenge. Han vidste ofte be
tydelig mere om, hvad der boede i dem, end 
andre, der havde dem i Læsefagene. Og 
der er ingen Tvivl om, at han havde en ikke 
ringe Indflydelse paa dem, ligesom han ved 
den Maade, hvorpaa han selv arbejdede med 
sit Fag, forstod at give dem Respekt for 
og Kærlighed til et ærligt Stykke Arbejde. 
At han holdt af sine gamle Drenge, var no
get enhver kunde se, naar de glade trængtes 
om ham ved alle de Lejligheder, hvor han 
mødtes med dem.

I Kollegakredsen var Iversen efterhaanden 
blevet »the great old man«, som vi alle 
holdt af, fordi der var noget saa menneske
lig varmt, saa livsnært over ham. At han 
var lidt ældre, følte vi næsten aldrig, fordi 

han var saa ungdommelig frisk, og hvor var 
han ikke et herligt Menneske at drøfte al
ting med. Vi var glade for at faa Lov at 
feste for ham, da han 5. Februar 1947 naa- 
ede Aldersgrænsen og sige ham Tak for godt 
Kammeratskab. Lidet anede vi den Gang, 
at hans Otium, der tegnede saa lyst og lyk
keligt, ikke skulde blive af længere Varig
hed. Er der end ikke megen Trøst for de 
efterladte i fjernerestaaendes gode Vilje til 
at vise Medfølelse, naar vi omtaler en 
kær Ven og Kollega, skal det dog siges, at 
vi alle i det Kollegium, hvor Iversen befandt 
sig saa godt, føler, at vi har mistet meget 
ved hans Død, og at vi i Taknemmelighed 
vil bevare Mindet om ham som den fortræf
felige Kollega og som den gode Ven.

M. Favrholdt.
*

Vi giver dernæst Ordet til Skolens Rek
tor, Dr. phil. N. H. Jacobsen, der gerne har 
villet give sit Bidrag til denne Mindekrans, 
og derefter bringer vi nogle Mindeord fra 
tre af Skolens tidligere Elever, for at Billedet 
af ham kan træde mere fuldstændigt frem for 
Efterslægten, nemlig til Redaktør Hans 
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Skodstrup Johansen, Esbjerg, der gennem sit 
Ægteskab med Elisabeth Iversen, kaldet 
Libbe, blev Iversens Svigersøn, og til cand. 
mag. Poul Vestergaard Larsen, der har valgt 
Gymnastik som Bifag for at gaa i Hr. Iver
sens Spor. Fru Skodstrup Johansen har ind
villiget i at føje nogle personlige Minder fra 
sit Hjem til sin Mands Mindeord.

*

Atter er en af de lærere, der fra 1920 var 
med til at skabe og forme Haderslev Kate
dralskole, gået bort, og — det skal under
streges — en af dem, der kom til at betyde 
mest for det genforeningsarbejde, der måtte 
udføres i og udenfor skolen. Det skulle være 
mænd af en egen støbning, der gik ind i 
dette arbejde, men gymnastiklærer Iversen 
havde netop de egenskaber, der var nødven
dige: en brændende interesse for den store 
sag, en ukuelig arbejdskraft og så den lyse 
tro på, at arbejdet nok skulle bære frugter.

Hr. Iversen var den lyse, den frejdige na
tur, der lige til sin død bevarede det ungdom
melige i sindet. Det var så typisk, synes jeg, 
at den morgensang, som han holdt mest af, 
var Jakob Knudsens: »Se, nu stiger solen af 
havets skød«. Hvor vil jeg tænke på ham, 
når vi for fremtiden synger denne smukke 
sang ved lovsangen på katedralskolen, ikke 
mindst når vi synger:

»Takke ham, som gav mig, når sol står op, 
selv at føle morgen i sjæl og krop, 
at al mørkhed svinder og sjæle-vé, 
blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske!«

I de linier har vi hr. Iversen helt. Dette 
glade sind, som vi altid mærkede hos ham, og 
som lyste op, hvor han kom. Hvor er det 
sket mange gange, at han med sit sunde og 
lyse livssyn har jaget tunge og bekymrede 
tanker væk for mig. Vi delte i de første år 
kontor, og det var mig altid en glæde, når 
jeg kunne være sammen med ham der. Og 
hvad har dette samarbejde med ham ikke be
tydet for mig? Jeg kunne trygt komme til 

ham med de problemer, der voldte mig be
svær; han forstod at bringe klarhed over 
dem og give mig tryghed. Jeg føler, at jeg 
står i dyb taknemmelighedsgæld til ham og 
siger derfor min afdøde ven og medarbejder 
en hjertelig tak for alt, hvad han har været 
for mig — for alle gode tanker, han gav mig 
og for alt det lyse, han bragte med sig.

Og som det har været for mig, således har 
det været for alle hans kolleger. Hr. Iver
sen var et naturligt midtpunkt i lærerkolle
giet. Hans ord havde vægt. Uden store fag
ter og uden kraftige udtryk, men stille og 
jævnt formåede han mangen gang at give løs
ningen på en sag. Han var den gode kam
merat for os, og når sammenholdet i Haders
lev Katedralskoles lærerkollegium idag er så 
godt, som det er, så har hr. Iversen sin store 
del af æren for det.

Da hr. Iversen efter genforeningen søgte 
herned til Sønderjylland, var det i nogen tid 
uvist, om han skulle til Sønderborg eller Ha
derslev. Lykkeligvis blev det Haderslev. Det 
vil ikke alene alle hans elever, for hvem han 
var den dygtige og meget afholdte »Papa«, 
sige, men det siger alle vi, der har fået lov 
til at arbejde sammen med ham. Derfor glæ
dede det os også oprigtigt, at vi mærkede, 
hvorledes han — da han havde taget sin af
sked — alligevel blev ved med at føle sig så 
stærkt knyttet til sin gamle skole og ofte 
kom derhen for at hygge sig med os.

I 27 år havde hr. Iversen sin gerning på 
Haderslev Katedralskole. Nu er han stedt til 
hvile i Sønderjyllands jord. Vi føler det så 
tomt, at han ikke er mere, men i savnet og 
sorgen nærer vi en dybtfølt tak for alt, hvad 
vi fik i hr. Iversen, for hans venskab og for 
det eksempel han gav os på trofasthed, dyg
tighed og lyssyn.

M. H. Jacobsen.
*

Selv vi børn, der kom i Haderslev Kate
dralskole efter sommerferien i 1920 kunne 
se, at lærerne var lige så forskellige af sind 
og uddannelse, som vi var. Man skulle ikke 
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troet det muligt at sætte skik på den sam
ling drenge og piger, der på grund af svig
tende skolegang i krigsårene ikke kunne 
komme i klasser efter samme alderstrin som 
eleverne, der kom nordfra, og man skulle 
heller ikke synes, at det lærerkollegium, der 
mødtes på lærerværelset i 1920, kunne blive 
en enhed. Der var indesluttede videnskabs- 
mænd med skæg på kinderne, der var unge 
adjunkter med pyntelommetørklæde i bryst
lommen, der var seminarieuddannede lærere, 
og så var der gymnastiklærer N,. J. Iversen, 
der hverken var det ene eller det andet, men 
som gennem det frivillige gymnastikarbejde 
i sognet, hvor han levede blandt bønderne, 
havde banet sig vej til en gymnastiklærerud
dannelse i hæren og en skønne dag stod som 
statsansat gymnastiklærer på Haderslev Ka
tedralskole, hvor også fandtes en cand. mag. 
med gymnastik.

Vi drenge følte, at lærerne så hinanden an, 
som vi gjorde det med kammeraterne, og 
navnlig følte vi instinktivt, at det ville blive 
spændende at se, om gymnastiklærer Iver
sen blev optaget i kredsen af lærere med 
»højere uddannelse«. Han kom kun sjældent 
på lærerværelset i de første år, fordi han 
måtte bruge frikvartererne til at se, om 
drengene blev færdige med omklædningen, 
og det var måske derfor, vi følte, at han var 
ligesom udenfor. Vi kunne lide ham, og de 
nævnte omstændigheder forøgede vor sym
pati for ham, selvom det i virkeligheden slet 
ikke var rigtigt, at han stod udenfor. Dertil 
kom, at han allerede i 1921 mistede sin an
den hustru, og vi så hans bedrøvede ansigt, 
og det hviskedes stille og deltagende, som 
drenge kan gøre det, at også hans første ko
ne var død fra to små drenge.

Gymnastiklærer Iversens virke i Haders
lev falder naturligt på tre områder.

Der var først og fremmest hans forhold 
til eleverne. Han havde i og for sig som 
nævnt ingen pædagogisk uddannelse, men 
han var pædagog til fingerspidserne, og in
gen lærer havde lettere end han ved at holde 
disciplin i klassen. Selv den vildeste »sørø

verleg« kunne han få til at standse til tiden, 
og den, der siden som gymnastikleder har 
prøvet at få hold på en flok legoptagne dren
ge, vil forstå at værdsætte en sådan evne. 
Iversen var aldrig skarp i mælet, og jeg hu
sker faktisk ikke, at han har straffet no
gen elev. Et tjat kunne falde af, men det 
var mere en fars godmodige stoppestød til 
en for rask knægt end egentlig straf.

Det er vist få af Iversens tusinder af ele
ver gennem årene, som ikke har holdt af 
ham. De små klasser havde respekt for ham, 
de større drenge respekterede ham som en 
god kammerat, og han kom vist aldrig til 
at sige De til nogen elev i gymnasiet. I de 
strenge vintre i begyndelsen af 20erne, da 
Dammen var islagt i måneder, lærte vi gym
nastiklærer Iversen at løbe på skøjter, og 
han lo hjerteligt med, når vi knækkede sam
men af latter over hans siddende stillinger 
med høj benløftning og armstrækning udad. 
Eleverne følte sig knyttet til ham. Den lille, 
spændstige mand kunne vække kærlighed til 
gymnastik og idræt, og vi var lige så lykke
lige som han, da vi ved skoleidrætsstævnet i 
1922 i Aarhus gjorde stormende lykke med 
vort program. Siden er fulgt mange andre 
skoleidrætsstævner, og han fik rektor Mor
tensen med til disse arrangementer, skønt 
gamle rektor — efter hvad han selv sagde’ til 
os drenge — ikke brød Sig om den slags 
»narrestreger«.

Der kunde fortælles mange træk om Iver
sens forhold til drengene, men det kan vist 
kort siges sådan, at vi smittedes af hans kær
lighed til sport og legemsøvelser, men blev 
ikke pacet frem i vild konkurrence. Han hav
de evne til at beherske Sig i lysten efter re
sultater, og han lærte os samme beherskelse. 
Ven er vist for stort et ord at bruge i for
holdet mellem lærer og elever, men vi mær
kede hans store interesse for os, og vi føl
te hengivenhed for ham.

Lad mig føje til, at den hengivenhed fast
holdtes også i årene efter skoletiden, og jeg, 
der senere blev hans svigersøn, bevarede 
denne hengivenhed i forstærket form til 
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hans død, fordi jeg lærte så mange sider af 
hans personlighed at kende, som ellers er 
skjult for elever og udenforstående.

Iversens forhold til kollegerne var fra før
ste færd præget af hjælpsomhed. Han havde 
en dejlig praktisk sans for mange ting, og 
hans interesser rakte langt ud over gymna
stikkens snævre grænser.

I hans hjem kom adskillige af skolens læ
rere. Han holdt af en bridge, og det gjorde 
de også. Man hyggede sig disse aftener, og i 
»Lille Moster«, hans afdøde kones søster, 
havde man en klog værtinde, frisindet og 
fyldt med lune. Man lyttede gerne til hende, 
når hun satte tingene på plads, og man for
stod, at det hjem med de to mennesker havde 
en ballast, der også forklarede Iversens store 
interesse for det kulturelle arbejde og for 
den gerning blandt ungdommen i Sønderjyl
land, som efterhånden tog så meget af hans 
tid.

Den ballast, der prægede hjemmet, var 
ikke hentet i Sønderjylland, men oppe på 
Randersegnen, hvor de to mennesker havde 
levet deres ungdom. I Valgmenigheden i 
Mellerup, hvor Jakob Knudsen var præst, 
blev deres sind fyldt med tanker af værdi. 
Mellerup højskole, livet på slægtsgården i 
Skalmstrup, gymnastikarbejdet i sognet, alt
sammen var med til at præge ham for livet, 
så han altid tænkte på ungdommen først og 
på de gymnastiske færdigheder næst.

Delingsførerarbejdet fra Randers amt fort
sattes, da han kom til Sønderjylland, og han 
blev snart et fremtrædende medlem i Søn- 
derjydsk Idrætsforening, hvor hans store 
organisationstalent, hans ordenssans og ener
gi kom ungdommen tilgode. Han fulgte dette 
arbejde med største kærlighed, og han skyede 
ingen anstrengelse for at udføre det. Selv 
medens han var skolens regnskabsfører, pas
sede han Sønderjydsk Idrætsforenings store 
regnskaber, og ikke mindst under besættelsen 
var der meget at tage vare på. Tyskerne 
skulle jo ikke gerne have for megen indsigt i 
det nationale modstandsarbejde, foreningen 
udførte.

Der kunne være mange andre træk at for
tælle om gymnastiklærer Iversen nu ved hans 
død, men lad mig slutte her, for det bliver 
let for meget en personlig bekendelse, selv
om jeg har søgt at være fællesnævner for de 
mange drenge, der havde ham i gymnastik 
og for de mange, der lærte ham at kende på 
sportspladserne rundt om i Sønderjylland.

Det vil gå med ham som andre, at deres 
minde vil bleges, men hans virke vil spores 
længe hos de tusinder af elever i og udenfor 
skolen, som lærte af hans menneskelighed, af 
hans kærlighed til ungdom og hans pligtfø
lelse.

Hans Johansen. 
*

Det var en stor trøst og glæde for os børn 
at høre de gode ord, der blev talt om Far, 
da vi samledes på Harmonien med de mange, 
mange mennesker, som mere eller mindre 
havde stået Far nær i arbejdet for Sønder
jylland, det være sig i skolens eller i idræt
tens tjeneste.

Særlig fæstnede jeg mig ved ordene af 
H. P. Hanssen, som citeredes af Haderslev 
Frimenigheds næstformand, gårdejer Erik 
Eriksen, Halk. Ordene lød: Han havde liv 
til sag, kraft til kamp og hjertevarme til be
gejstring, og de vil stå for os som et symbol, 
for sådan var Far. Han var så levende in
teresseret i livets spørgsmål, måtte altid tage 
stilling til dets problemer, ofte skarpt for 
eller imod, men aldrig ligegyldig. Far var, 
som Jens sagde det i sin tale i kirken ved 
Fars begravelse, altid selv discipel i livets 
skole, den skole som ikke altid blev let for 
ham at komme igennem, store sorger mødte 
op og måtte overvindes; men Far ejede kraft 
til denne kamp og gik ikke udenom, ikke i 
sit personlige liv og ikke heller i livet uden
for hjemmet, som efterhånden krævede ham 
mere og mere. Denne kraft hentede og fandt 
han netop i Haderslev Frimenighed, hvor 
han kom søndag efter søndag, og som han i 
li år var formand for. Dette viser også Fars 
rodfæstethed, den ånd han havde mødt først 
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i sit hjem, siden i Mors og i højskole og me
nighedsliv i Mellerup, den bevarede han hele 
livet, den var en nødvendighed for ham for 
ikke at miste fodfæstet. Den kraft til kamp 
blev brugt med en ildhu og en varme, som 
kun kunne komme fra hjertets inderste dyb, 
denne begejstring omsatte Far i arbejde, i 
gymnastiksalen på Haderslev Katedralskole, 
på sportspladserne og i forsamlingshuse 
rundt i landsdelen, ja, og på de store lands- 
stævner, hvor han var en inspireret leder af 
ungdommens idræt. Men også hjemme følte 
vi stærkt Fars faste livssyn, her bankede li
vets puls altid frit, her fandt vi hjælp, når 
vi trængte til det, og hjertets varme strålede 
os altid i møde fra Far og Moster, som i fæl
lesskab gav os så mange lyse minder. — En 
del af dette skrifts læsere kom i vort hjem og 
vil sikkert huske gode timer, tilbragt der.

De sidste 8 år Far levede blev på mange 
sæt så lyse og lykkelige, at vi alle kunne ha
ve undt ham mange flere sammen med Ka
ren (f. Krüger). De to blev gift efter Mo
sters død, og sjældent har to mennesker haft 
så glad og godt et samliv. Det mærkede vi, 
og det værdsatte vi. Ikke blot var det for
nøjeligt at se, hvor Fars bedre økonomiske 
forhold, nu vi alle var hjemmefra, gav ham 
mange oplevelser. Henrykt som et barn var 
han for sommerhus, for bil og for flyverejse 
m. m., men endnu stærkere følte vi, at Far 
og Karen gav hinanden den lykke og gensi
dige forståelse som kun er mulig mellem 
mennesker, der holder af hinanden.

Libbe.
*

Mens man i Følget efter Gymnastiklærer 
Iversens Baare langsomt gik gennem de 
kendte Gader, begyndte man saa smaat at 
gøre op, hvad man havde ham at takke for. 
— Han er i Erindringen kædet sammen 
med Lektor Linnet, vi havde dem begge i 
Gymnastiktimerne og til den frivillige Idræt 
om Eftermiddagen. Samarbejdet mellem 
dem maa have været godt; man mindes ikke, 
at der nogen Tid har været Rivninger mel

lem dem, hvad Skoledrenge ellers har nemt 
ved at bemærke.

Det var under Iversens Ledelse, man be
gyndte at gøre rigtig Gymnastik. Man ser 
ham for sig, staaende i Skjorteærmer paa 
den lave Plint foran Holdet viser han, hvor
dan man skal bøje sig til Siden. Vi prøver 
— »Nej, holdt!« kommer det fra Plinten, 
»vi bøjede os ikke lige til Siden, men lidt 
forover«. Paa’en igen og holdt igen! Utræt
telig bliver han ved, skammer os ud — og 
opmuntrer os, demonstrerer og forklarer, 
energisk i Aktion hele Timen og parat til at 
begynde forfra i næste. Efter Skoletid træffer 
man ham igen, i det lille røde Baadehus ved 
Møllestrømmens Begyndelse. Flan holdt bog
staveligt talt vore Liv i sine Hænder, naar 
vi laa i Bøjlen og spjættede kejtet i det 
plumrede Vand for at lære at svømme. In
tet Under, at han i vor Drenge-Bevidsthed 
havde en fremskudt Plads.

Han lærte en at gøre god Gymnastik. Fra 
iste Mellem til III G havde han lagt en fast 
Plan, der gradvis førte gennem de vigtigste 
Øvelsesgrupper. Der blèv lagt større Vægt 
paa en smuk Form end paa mange Færdig
heder. De samme Øvelser blev taget om og 
om igen, til vi alle kunde udføre dem til
fredsstillende — og samtidigt. Det kunde 
virke trættende, men vi blev aldrig rigtig 
sure over det, fordi han forstod at gøre os 
klart, hvad der endnu manglede. Øvelserne 
var udvalgt med stor Omtanke, de vigtigste 
Stillinger og Bevægelser i Hovedplanerne 
indgik i dem. Ved at koncentrere sig om re
lativt faa Øvelser opnaaede han, at vi blev 
meget sikre i dem ■— mange af dem sidder 
i Kroppen endnu.

I Gymnastik — som næsten alt andet •— 
veksler Moderne, den store Mode i vor Tid 
var alle mulige Slags Armsving og Lænde- 
rundinger. Iversen var kritisk, han lod ikke 
disse Former brede sig i Timerne. Da vi saa 
i 1934 mødte frem til Landsstævnet i Olle- 
rup, gjorde vi med vort gennemsolide Pro
gram ikke videre Lykke — Jubel vakte der
imod et Hold efter os, med et Program, der 
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blot bestod af disse Modeøvelser i varieren
de Former og et Par fikse Opstillinger. Da 
fnøs han af Harme, den gamle, at Folk dog 
ikke kunde se, at »hans Drenge« viste bedre 
Gymnastik! Han tog Parti for os, gik ind 
for os ■—• det kom særlig tydeligt frem ved 
en anden Lejlighed under samme Stævne.

Haderslev var den Gang — som nu — 
meget stærk i Fodbold, vandt altid Kam
pene mod de andre sønderjydske Skoler. — 
Man havde derfor fundet paa, at nu kunde 
det for en Gangs Skyld være morsomt at 
spille mod et godt, jævnbyrdigt Hold og 
havde bedt Stævneledelsen om at blive sat 
op mod et københavnsk Hold. Det blev Me- 
tropolitanskolen — og vi fik saa mange 
Bank, 8—2 eller deromkring. Der blev ikke 
spillet mange Minutter, før Styrkeforholdet 
var klart — og fra da af til Kampens Slut 
havde »Papa« ikke en rolig Stund, svingen
de med Stokken, holdende paa Hatten eller 
med den i Haanden fo’r han op og ned 
langs Sidelinien, følgende Bolden. Ikke saa 
faa Gange mente han, at Metropolitanerne 
havde lavet et eller andet Nummer, som der 
burde dømmes for — i vor Favør ■—, og 
hver Gang fægtede han med Stokken og 
raabte paa Dommeren. ■— Vi kunde nok se, 

at det vist ikke var helt passende, men vi 
vidste ogsaa, at det kom af, at han jo kæm
pede sammen med os, gik i Breschen for os. 
(Det var vel den væsentligste Aarsag til, at 
vi kunde lide ham.)

Der hviler en egen Fortryllelse over Min
det om denne Mand. Det skyldes vist nok 
især, at han i sjælden Grad troede paa sit 
Fags opdragende Virkning, fysisk og — det 
var det vigtigste — etisk. Denne Tro gen- 
nemglødede hans Undervisning og gav den 
Intensitet. Gymnastikken i sig selv kan man 
næppe tillægge denne Kvalitet, man har jo 
set, hvad den andre Steder er blevet brugt 
til med Held — men i Iversens Hænder 
kan den have haft den. Han havde i sin 
Ungdom oplevet, hvorledes Gymnastikken 
indgik som Led i en stor Bevægelse, Skyt
tebevægelsen, og her blev brugt som Mid
del i Ungdommens Opdragelse i national og 
vel ogsaa religiøs (eller dog etisk) Retning. 
Begejstringen fra den Gang levede i Iversen, 
i Timerne mærkede vi hans Glæde for og 
Tro paa sit Arbejde, noget, der vel ogsaa 
har været med til at forme os.

Vi — hans Drenge — glemmer ham ikke.

Poul Vestergaard Larsen.
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORT AARSSKRIFT.

»Harmonien«s ioo-Aars Jubilæum som 
dansk Forening var een af Aarets store Be
givenheder og markeres ved Indlednings
digtet med Tegningen af »Harmonien« en 
Aften med festligt Lys i alle Sale i den gam
le røde Gaard. Boghandler Johs. Chr. Niel
sen har her givet Udtryk for en Haders
levers Følelser overfor den gamle Klub, 
der har spillet en saa stor Rolle i Byens na
tionale og selskabelige Liv. Lærerne ved den 
lærde Skole har været ivrige Medlemmer 
baade i den helt gamle Periode fra 1799 til 
1842 samt i de to danske Perioder fra 1850 
til 64 og — omend i mindre Grad — fra 
1920 til Dato, og der er ogsaa paa andre 
Maader Vidnesbyrd om godt Naboskab 
mellem de to ærværdige Naboinstitutioner i 
Gaaskærgade.

Arbejdet med »Harmonien«s Historie har 
givet Anledning til en Undersøgelse af de 
sproglige og nationale Forhold i Haderslev 
fra Oprettelsen af Klubben i 1799 indtil 
Midten af forrige Aarhundrede, og Lektor 
Favrholdt benytter her Lejligheden til at 
fastslaa det Resultat, som han er kommet 
til under Arbejdet med Skriftet om »Harmo

nien«, nemlig at der i Virkeligheden var en 
langt stærkere Danskhed i det gamle Klub
selskab, end tidligere Undersøgelser har vist. 
Den Klubprotokol, der er opbevaret fra 
1826, er ført paa Dansk, hvilket er et me
get vigtigt og tidligere upaaagtet Moment, 
som P. Chr. Koch f. Eks. lader til at have 
været uvidende om. Denne Afhandling kom
mer saaledes til at virke som en kraftig Pro
test mod den absurde Paastand om Haders
lev som »en urtysk By«. At denne Paastand 
kunde fremsættes i Slesvig-Holstenismens 
første Tid, hvor »Vildtyskeriet« grasserede 
(for at bruge et Udtryk fra »Dannevirke«s 
Polemik mod Tyskerne i 1840’erne), er for- 
staaeligt, men at lignende Paastande kan 
fremsættes af en Kielerdoktpr i 1929, er 
ufatteligt.

Begivenhederne i Haderslev i den første 
slesvigske Krigs andet Aar er fremstillet af 
cand. mag. Rich. Meyer-Heiselberg med Ud
gangspunkt i Overbibliotekar T. Glahns Ma
terialesamling, der er sammenholdt med 
»Dannevirke«s Kommentarer til Krigens 
Udvikling, saadan at vi nu i Hundredaaret 
kan følge næsten Dag for Dag, hvad der fo
regik i vor By; hidindtil har Rækkefølgen 
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og Sammenhængen sikkert for de fleste stad
et noget uklart.

Under den lakoniske Overskrift Mathe- 
matisk Geografi fortæller Dr. med. M. Mi
chelsen, Aabenraa, paa sin lune Maade om 
en Begivenhed fra sin Skoletid, der afslutte
des i 1894. Dette Skoleminde giver en for- 
staaende Skildring af en ejendommelig Pæ
dagogtype, der forstod at komme i et per
sonligt Forhold til sine Elever, ogsaa de 
dansksindede, og som ikke ved nogen Lej
lighed lod sig anfægte af noget officielt Po
sekiggeri.

Gymnastiklærer Iversens Liv og Gerning 
er belyst i nogle Mindeord af Formanden 
for H.-S., af Rektor, Dr. phil. V. H. Jacob
sen, af Hans Skodstrup Johansen, Redaktør 
i Esbjerg, der er en af Iversens første Ele
ver i Haderslev (Student 1925); gennem sit 
Ægteskab med Libbe Iversen, Student fra 
1928, blev H. Johansen senere nært knyt
tet til det Iversen’ske Hjem. Fru Johansen 
har indvilget i ogsaa at fortælle lidt om sin 
Far, og endelig har cand. mag. P. Vester- 
gaard Larsen, nu Aabenraa (Student fra 
1936), skrevet om sin Gymnastiklærers hele 
Maade at arbejde paa og tegnet et Billede 
af Hr. Iversen, saadan som de yngre Aar- 
gange af Dimittender fra Skolen vil huske 
ham og hans Undervisning.

Hvad Kronik og Personalier angaar, er 
der intet særligt at bemærke ud over, at det 
blandt andet af økonomiske Grunde er ble
vet anset for rigtigst kun at bringe biogra
fiske Data for Jubilæumsaargangene af Stu
denter og Realister, saaledes at der altsaa 
ikke bringes en lille Biografi ca. 10 Aar ef
ter, at man er gaaet ud af Skolen, og saa 
omtrent de samme Oplysninger med enkelte 
supplerende Tilføjelser 15 Aar efter. Hvis 
nogen af vore Medlemmer skulde ønske Kon
takt med Klassekammerater, der er forsvun
det fra deres Synskreds, vil H.-S.’s Perso
nalhistoriker, Fuldmægtig Olav Christensen, 
altid være villig til at yde Assistance.

VORE MØDER
Vi refererer efter »Dannevirke« : Haders- 

lev-S amfundets Julefest den 30. December 
1948 havde samlet en meget stor Flok af 
gamle Elever fra Katedralskolen, ligesom 
ogsaa Afgangsklasserne og Lærerkollegiet 
var godt repræsenteret. Der indlededes med 
en kortvarig Generalforsamling i »Harmo
nien« s Søjlesal med Lektor Karlsson som 
Dirigent. Formanden, Lektor F avrholdts Be
retning var ganske kort, ligesom ogsaa Dags
ordenens øvrige Punkter behandledes pris
værdig kortfattet. Til Regnskabsaflæggelsen 
knyttede Kassereren, Fuldmægtig 0. Chri
stensen, en Tak til Annoncører og Institutio
ner, der saa beredvilligt har støttet For
eningens Aarsskrift i de femten Aar, det 
har bestaaet. Valgene var alle Genvalg, saa
ledes at ovenomtalte Bestyrelsesmedlemmer 
sammen med Boghandler Johs. C. Nielsen 
stadig udgør Styrelsen, medens Adjunkt W. 
Buch og Kreditforeningsassistent Carl Møl
ler er Revisorer.

Aftenens sidste Afdeling blev en udpræget 
Sukces, og Dansen gik muntert i den hvide 
Sal, der var helt ryddet til Dans, medens al 
Servering foregik i alle de tilstødende Lo
kaler, hvor gamle Kammerater under Lystig
hed og Skæmt hyggede sig i livlig Passiar 
om gamle Dage.

— Haderslev-Samfundet festede Torsdag 
den 23. Juni paa Ulvslyst for de nybagte 
Studenter og Realister og for den jubileren
de Realklasse fra 1924. Formanden, Lektor 
Favrholdt, bød velkommen og bragte en Hil
sen fra Rektor.

Overfor de ca. 100 Deltagere skildrede 
Formanden muntert de hektiske Eksamens
dage, der nu paany er overstaaet, og udbrag
te et Leve for de nævnte særligt indbudte.

Under Samværet ved Kaffebordet talte 
Niels Erik Hyldegaard Nielsen paa Studen
terholdets Vegne og takkede H.-S. for Fe
sten. Lærer Martin Hede, Haderslev, takke
de paa Jubilarholdets Vegne og sagde bl. a.: 
Det er en stor Dag for I unge, men det var 
for os for 25 Aar siden en ligesaa stor Dag.
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Af fungerende Lærerkræfter fra den Gang 
er endnu Frk. Christensen, Hr. Kalsbøll og 
Lektor Østergaard knyttet til Skolen. Lek
tor Favrholdt talte for Jubilarerne, fortalte 
Skoleanekdoter, talte om Arbejdet i H.-S. 
og opfordrede de unge til at holde Forbindel
sen vedlige. Endvidere talte Lektor Øster
gaard om Skolen i gamle Dage og udbragte 
et Leve Katedralskolen. Der indkom et Te
legram fra 1939-Studenterne, der holdt Fest 
samme Dag.

LÆRERKOLLEGIET.

Indenfor Lærerstaben har Aaret ingen 
Forandringer bragt udover, at Skolen atter i 
Aarets Løb har faaet to nye Lektorer, idet 
Adjunkt Viggo Gr aversen blev Lektor pr. 1. 
April og Adjunkt Willy Buch blev det pr. 1. 
November. H.-S. lykønsker med disse Ud
nævnelser!

*
Under Adjunkt Buchs Orlov i Maj—Juni 

i Anledning af hans Amerikarejse, vikarie
rede Hr. cand. mag. Helge Nielsen.

*
Den il. Juni fejrede Lærerinde, Frk. C. 

Christensen sin 60-Aars Fødselsdag, mens 
Lektor Knud Olrik den 17. Januar passe
rede 50-Aars Milestenen. H.-S. gratulerer!

*
Indenfor Lærerkredsen føltes tidligere 

Gymnastiklærer N. J. Iversens Død den 12. 
November som et tungt Tab, fordi vi alle 
satte Hr. Iversen overmaade højt som Kol
lega eller som Ven. Vi henviser iøvrigt til 
Mindeordene over ham Side 39—44.

FRA SKOLENS LIV I AARETS LØB.
1949 blev det første Aar, vi tilbragte paa 

den gamle Skole efter de fem Aars Udlæn
dighed. Det var dejligt at komme tilbage til 
det gamle Hjem igen, alle Ufuldkommenhe
derne til Trods. For os alle var der noget 
beroligende og betryggende i atter at have 
en Skole, som var vor egen; og som omtalt 
i Fjor var den Sum, der bevilgedes til 

Istandsættelsen, blevet udnyttet saa godt, 
at det baade var en kønnere og mere prak
tisk Ramme om vort Arbejde end den, vi 
havde i 1943, da vi maatte fortrække for 
det tyske Militær — ikke mindst var baade 
Fysik- og Naturfagslokalernes Indretning 
blevet væsentlig forbedret ved Nyanskaffel
ser, mere hensigtsmæssig Ordning af Sam
linger osv. Der blev i de første Maaneder 
arbejdet meget med disse Samlinger efter 
Skoletid, og mange Elever gjorde frivilligt 
et stort og dytigt Arbejde under Lærernes 
Vejledning. Det var baade hyggeligt og ud
bytterigt for begge Parter. Efter i fem Aar 
at have fristet en meget ond Skæbne fik 
Bibliotekets Bøger en haardt tiltrængt Ren
gøring og kom efter Maaneders Arbejde i 
det hele og store paa Plads.

Vore Udsigter til at faa en ny Skole er 
maaske ikke blevet forbedrede, men der bli
ver stadig arbejdet med Tanken; thi trods 
alle Istandsættelser og Smaaforbedringer 
staar det fast, at en Skolebygning som vor 
Hovedfløj, der er bygget i 1854, ingenlunde 
er paa Højde med de Krav, der maa stilles 
til en moderne Skole, og det er en Kends
gerning, at vi rent lokalemæssigt set er i en 
vanskelig Stilling.

Imidlertid har vi indrettet os, og vi 
hygger os i den gamle Skole, som man 
hygger sig i et gammelt Hus, hvis Ulem
per man er vokset op med. Gamle Ele
ver, der falder ind og gaar en Runde 
efter Skoletid, bliver gerne grebet af Ve
mod og gæster de gamle Steder med Pietet 
i Sindet og har svært ved at forstaa, at vi 
ikke alle finder alting saare godt. At vi f. 
Eks. maa gaa over paa »Harmonien«, naar 
vi holder Translokation eller Skolebal, sim
pelthen fordi vi ikke har Plads paa Skolen 
ved saadanne Lejligheder, er da et stort Mi
nus, selvom den ny Sal paa »Harmonien« er 
et godt Surrogat for en tilstrækkelig rum
melig Festsal paa Skolen, men moderne 
Krav om Laboratorieundervisning i humane 
Fag, om gunstige Arbejdsvilkaar for Kemi-, 
Fysik- og Naturfagsundervisning — for slet 
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ikke at nævne Skolekøkken og Sløjd — maa 
foreløbig lades uænsede som noget Skolen 
uvedkommende, saalænge denne skal have til 
Huse i Gaaskærgade. ■— Ulemperne ved den 
lange Vej til Stadion er ogsaa meget gene
rende for Udøvelsen af Sport og Idræt i 
Sommerhalvaaret. Paa eet enkelt Punkt kan 
noteres en afgørende Forbedring fra Tiden 
før 1943: Vi har — takket være en ny stor 
Varmekedel til Afløsning af en udtjent og 
takket være en kritisk Gennemgang af hele 
Fyringssystemet — faaet Mulighed for at 
varme Lokalerne op selv i de Dele af Byg
ningen, hvor det før var umuligt at skaffe 
Varme.

I Skolens Tilværelse har der været mange 
begivenhedsrige Tildragelser i Aarets Løb. 
Der er blevet oprettet Elevraad. Der er 
blevet spillet Skolekomedie, Otto Benzons 
»Moderate Løjer«, der dannede en festlig 
Optakt til Skoleballet paa »Harmonien« den 
12. Februar.

I Fastelavnsferien var IH G paa Køben
havnstur med Udstillingen af Kunstskatte 
fra Wien som fornemste Maal. Det var Lek
torerne Olrik, Karlsson og Favrholdt, der 
ledede denne Tur, der ogsaa bød paa By van
dringer i København, Besøg i Det kongelige 
Teater, Nationalmuseet og Glyptoteket.

I Begyndelsen af Maj var daværende I G 
paa Bornholmertur under Ledelse af Lektor 
Olrik, Adjunkterne Magelund og E. Hansen 
samt Fru Holmgaard. Eleverne var indkvar
teret hos Kammerater i Rønne, hvorfra der 
saa gjordes historisk-geologiske Ekskursio
ner Øen rundt, ligesom i de gode gamle Dage 
før sidste Verdenskrig. Lige efter Sommer
ferien var saa Bornholmerne paa Genbesøg 
her og »gjorde« hele Sønderjylland under 
Vejledning af Rektor og Lektor Olrik. Sam
tidig var der Lejlighed til at genopfriske 
Bekendtskaber fra før Sommerferien, og der 
blev blandt andet af »Vidar« arrangeret et 
vellykket Bornholmerbal.

III G.s sidste Skoledag er efterhaanden 
blevet en Dag, der imødeses med stor Spæn
ding, for saa vidt som de vordende Studen

ter paa den Dag forventes at ville overraske 
Skolen med et virkelig godt Paafund. I Aar 
mødte de glade vordende Minervadøtre og 
-sønner op i samlet Optog i Skolegaarden 
efter først at have vandret Byen igennem 
klædt paa som paa deres allerførste Skole
dag for il—12 Aar siden, ikke mindst Mey
ernes Matrosbluser og -huer med flagrende 
Baand, Inger Nielsens Fletninger og Bente 
Paulsens Sjippetov gjorde Lykke. Det hører 
ogsaa til Traditionen, at der synges et Kvad 
ved denne Lejlighed om Lærernes mere el
ler mindre fortræffelige Egenskaber, og det
te udeblev da heller ikke denne Gang, lige- 
saa lidt som et flot Traktement af de Stak
ler, som for altid eller indtil videre skal bli
ve ved at traske rundt paa den gamle Skole, 
hvor Studenterklassen fra nu af kun kommer 
for at faa fyldt lidt mere Stof paa i nogle 
Spørgetimer — og for at stedes for de 
strenge Dommere til Artium.

Naa, det endelige Farvel til Skolen er jo 
ikke sagt. Det er — som man ved — Duk
sens Opgave at udtrykke Holdets Afskeds- 
stemning med den passende Blanding af Ju
bel og Vemod, som kendetegner Transloka
tionsdagen. — Vi bringer her Kirsten Ar
kils smukke og kvikke lille Tale:

»Vi må se den kendsgerning i øjnene, at 
vi for sidste gang er styrtet op og ned ad 
skolens trapper, at vi for sidste gang har 
mødt Schau i døren om morgenen, og for 
sidste gang er kommet ind i klassen med et 
frisk »morning«.

Skolens bevægede indre liv er ikke læn
gere vort liv, og vi skal nu udefra høre alle 
de små skandalehistorier; nye folk rykker op 
på vore pladser.

Men inden porten for uigenkaldelig sid
ste gang er slået i efter os, må vi sige en 
tak til skolen.

Tak til de gamle bygninger, som atter er 
blevet rammen om det levende begreb »ka
tedralskolen«. Netop for os danner de en 
særlig ramme, idet vi begyndte der i 1. mel
lem og slutter der i III g., mens resten af 
vores skoletid er tilbragt i udlændighed.
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Tak til rektor for den interesse, De altid 
følger os med, og for den forståelse, De altid 
viser os.

Tak til lærerne, som vi har lært at kende 
og forstå som mennesker, som man (trods 
små uoverensstemmelser engang imellem) 
kan tale med.

Og en tak til alle kammerater, store og 
små, som er med til at danne skolens an
sigt og male billedet så broget og muntert.

Det store hjul er drejet en omgang, og et 
stykke arbejde er fuldført; hjulet drejer vi
dere, men vi vil altid huske en lang, flim
rende række af dage, solvarme og regn
fyldte, grå eller snekolde, men fulde og lyk
kelige dage.

Og det siger vi tak for!«
*

I Sommerferien foretog Adjunkt Holm- 
gaard og Frue en Englandstur med den nu- 
værede III Gns. Vi giver Ordet til een af 
Deltagerne, der beretter følgende om

III. s. I ENGLAND 29/6—15/7 1949.

Hr. Holmgaards englandstur med III s 
1946 var, som det mange gange er om
talt, en kæmpe-sukces, og dette var vel med
virkende til, at han sammen med sin kone 
vovede at foretage det samme eksperiment en 
gang til. Efter mange skriverier til forskel
lige steder kom rejsen da også i orden, og 
den 29. juni startede hr. og fru Holmgaard 
og 10 glade, forventningsfulde unge men
nesker fra Haderslev bystation: nu skulle 
»den lange rejse« til at foregå over Padborg, 
gennem Tyskland, via Ostende til Dover og 
derfra rundt i Sydengland — langs kysten — 
op om Oxford — til London — tilbage til 
Dover — og samme vej hjem (for ledernes 
og pigernes vedkommende).

Rejsen gennem Tyskland (der mest foregik 
om natten) var en oplevelse, ganske vist ikke 
af de skønne, tværtimod; men da forstod vi 
rigtigt, hvor meget vi var blevet skånet for 
i krigen. Vi kørte gennem Ruhrbyerne, hvor 
bogstavelig talt alt var ruiner.

Toget rullede videre, vi kom til Belgien, 
og endelig kom den bedste del af rejsen: sejl
turen over kanalen; det var ret koldt, men 
meget forfriskende, og snart skulle de smuk
ke, hvide klinter ved Dover dukke op; men 
synet skuffede, klinterne var grå og triste, 
da solen havde gemt sig, så vi måtte håbe 
på bedre held på hjemturen (og håbet gik i 
opfyldelse!).

Nu skulle eventyret altså rigtig til at be
gynde, og nu skulle vi til at snakke engelsk; 
men det viste sig, at på vandrehjemmet bo
ede der svenskere, nordmænd og danskere, 
ja og så en enkelt englænder, så den første 
dag snakkede vi trøstigt dansk; senere fik vi 
dog god brug for vore kundskaber udi en
gelsk.

Naturligvis måtte vi være vore nationale 
traditioner tro og skænke maden megen op
mærksomhed. Hvad det var, de gav os at spi
se? — bl. a. ris med noget brunt i, det var 
nok rosiner (ja, mon det nu var?), løgsuppe 
med nogle ordentlige skiver løg i, og det var 
2 af de 3 retter, vi fik hver dag i den første 
tid. Men vi led skam ingen nød, vi fik kar
tofler og fisk eller endog medisterpølse — til 
morgenmad. Nævn engang ordet »kippers«, 
og straks mindes vi et meget smukt vandre
hjem (ved Brighton), hvor vi fik denne fi
skeret (uden kartofler eller andet til) om 
morgenen; hvordan det smagte? ærlig talt, 
duften(?) gjorde en del af os mætte, og de 
andre så ikke særlig begejstrede ud.

Tro nu ikke, at vi sultede eller havde det 
slemt, nej på ingen måde; vi fik noget at 
spise hver dag, og vi slap da alle hjem til de 
hjemlige kød- og vaskegryder igen. Egentlig 
var det jo heller ikke for at kritisere en
gelsk mad, vi var kommen derover, men for 
at se noget af det, vi har læst og hørt om, 
og gerne lidt mere, for at tale med englæn
dere og i det hele taget for at få en masse 
indtryk og minder, der kunne live op i det 
daglige slid.

Skønt de daglige etaper var lange (og 
med lange, lange bakker) fik vi alligevel tid 
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til at se mange gamle, ærværdige bygninger 
og andre historiske mindesmærker. På turen 
gennem Sussex kom vi igennem Arundel og 
Winchester. I Arundel så vi, hvordan eng
lænderne holder — eller rettere ikke holder 
— deres kirkegårde: stenene står hulter til 
bulter, og ukrudt og græs vokser omkring 
dem; om aftenen gik vi ned til floden, og 
den, der kender hr. Holmgaards store lyst 
(-fiskeri) kan nok gætte, hvad han gerne vil
le på denne skønne sommeraften, hvor fiske
ne sprang i det stille vand, og hvor slottet 
tegnede sig som en silhuet mod den lyse him
mel. I Winchester besøgte vi Englands æld
ste klosterskole og den gamle domkirke, hvor 
en ældre mand fortalte os om »King Canute« 
og »Hardecnute«, viste os deres kister og 
åbnede et skab med de pragtfuldeste hånd
arbejder, man kan tænke sig.

N*u nærmede vi os Oxford, den by, vi 
havde hørt så meget om, og som vi glædede 
os til at se. Heldigvis var turene dertil og 
fra ikke ret lange, sådan at vi havde temme
lig god tid til at se på nogle af de mange col
leges (ialt over 20) ; det var især de smuk
ke chapels og buegangene med mindeplader 
for elever, der er faldet i krigen, vi så; og 
hvor hviler der ikke en egen ro og værdig
hed over de gamle bygninger, en ro, der rig
tig går op for en, når man kommer ind fra 
den stærkt trafikerede hovedgade, High 
Street. Blandt billederne fra Oxford er der 
gerne et af det berømteste college, Magdalen, 
samt et af et par studenter i en »punt«, og 
i sandhed, punting er en skøn »sport«: man 
glider hen over flodens blikstille vand og 
nyder freden og idyllen under trækronerne. 
Denne sport havde vi fået smag for i Streat- 
ly, den yndigste og mest idylliske lille by, 
man kan forestille sig.

Før vi nåede London, så vi Eton, bl. a. 
det ældste klasseværelse og straffeinstru- 
mentet, en skammel og en stok. »Og der var 
intet mellem drengen og riset«, sagde man
den, der fortalte. På Windsor Castle var vi 
inde i kirken, og hvor havde vi inderlig med
lidenhed med de sølle skildvagter, der stod 

foran slottet, ubevægelige som statuer; (dis
se urørlige skildvagter vænnede man sig dog 
til at se.)

-------- Og så nåede vi London, kæmpe
byen, som det er manges store drøm engang 
at besøge. For vort vedkommende blev 
drømmen altså til virkelighed, d. v. s., bag
efter kan man godt spørge sig selv, om det 
nu også var virkelighed; de 3 dage glider 
forbi en i en mængde billeder, der bestan
dig skifter, og der er så mange indtryk, at 
det vil tage lang tid, før de så nogenlunde 
har fæstnet sig. Man skulle tro, at det var 
begrænset, hvad der kunne nås på 3 dage, 
nej, det var næsten ubegrænset: St. Paul’s, 
Westminster Abbey (med Poets’ Corner). 
Houses of Parliament, Buckingham Palace, 
Tower (hvor de pragtfulde kronjuveler opbe
vares), Madame Tussaud’s vokskabinet, Dow
ning Street Nr. 10 (og næsten hele ministeri
et), Petticoat Lane, Hyde Park samt en tur på 
Themsen til Greenwich; så var aftnerne end
da »fri«, og vi spredtes ud over den store by. 
Petticoat Lane er Londons sortbørs, en ræk
ke gader, hvor bogstavelig talt alt kan købes 
(der kan man efter sigende købe sit ur igen, 
hvis det engang er blevet stjålet). Hyde 
Park, gadens parlement, som den kaldes, 
hvor enhver, der har noget på hjerte, kan 
komme frem med det, noget der i rigt mål 
bliver gjort brug af; negre står side om side 
med hvide mænd, en taler om den katolske 
tro, ved siden af prædiker en anden kommu
nismens velsignelser, et jazzband spiller tæt 
ved en lille skare, der synger salmer o. s. v., 
jo, der var nok for en flok videbegærlige 
unge mennesker at kikke på.

Men alt må jo slutte engang, og det måtte 
også dagene i London, sådan at vi nu af »se
værdigheder« kun havde en tilbage: Canter
bury Cathedral med Thomas af Becket’s 
grav, som vi så den sidste dag.

Turen foregik på cykle, og vi overnattede 
på vandrehjem, der var vidt forskellige: 
snart var de store og fine, andre bitte små, 
men vældig hyggelige. Hvad værterne (vært
inderne) angår, var langt de fleste meget sø- 
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de og rare, omend bestemte, når det gjaldt 
om overholdelse af sengetiden. Princippet 
med vandrehjemmene er vist egentlig, at 
vandrerne selv skal vaske op og i det hele 
taget holde orden; dette var virkelig også 
tilfældet på alle de vandrehjem, vi besøgte 
(i modsætning til mange danske), hvor vær
ten (værtinden) med et venligt smil spurgte, 
om man ville gøre det eller det (selvfølgelig 
var det en ordre, men det er måden, det 
kommer an på), og da vi var 12, kom vi of
test til at vaske op (drengene var vældig 
dygtige og flinke!).

På hele turen fik vi ikke en dråbe regn 
(det regnede først ganske lidt et kvarter 
efter, at vi var nået tilbage til Dover), men 
solen skinnede fra en skyfri himmel ligefra 
morgenstunden, hvad vores hud ikke kunne 
tåle, vi blev skoldede (efterhånden dog bru
ne), vort tøj og vi selv sorte af støv og tjæ
re, bagagen vejede godt til, og der var nogle 
mægtig lange bakker (en del af dem skulle vi 
jo op ad), men humøret var højt, især tak
ket være vores allesammens muntre og gode 
kammerat (nej, ingen navne!), der fik os til 
at le, så vi knap kunne gå op ad bakkerne; 
vi andre kunne bedre være med de gange, 
hvor alle cyklerne stod på en lastbil, og vi 
selv sad klemt sammen på den plads, der 
var tilbage.

Sådan en lang, anstrengende tur i modvind 
og stegende hede var skyld i, at vores beun
dring for noget af det mest storslåede, vi så 
på hele turen, Stonehenge, måske ikke var 
så stor, som dette mindesmærke fortjener. 
Hvor følte man sig lillebitte ved siden af de 
kæmpestore sten, ved hvilke der i oldtiden 
blev foretaget menneskeofringer.

En af drengene blev i London, og fra Do
ver rejste de 4 andre til Frankrig, medens 
hr. og fru Holmgaard tog hjem sammen med 
os piger; og alle var vi enige om, at denne 
tur havde været en enestående oplevelse, og 
at vi skyldte navnlig hr. Holmgaard en uen
delig stor tak både for det mægtige for
arbejde og for den udmærkede ledelse.

Caroline Skov Larsen.

Skoleskovturen paa Skolens Fødselsdag 
den 7. September gik i Aar til Gram, hvortil 
vi transporteredes i Rute- og Turistbusser. 
Da Vejret til at begynde med var regnfuldt, 
maatte vi begynde Skovturen med Dans og 
Musikunderholdning i Slotskroens store 
Sal. Hen paa Eftermiddagen klarede det op, 
saa vi kunde spadsere i den smukke Slots
park og i den regnfriske Skov.

*

Endelig var det i Aar Haderslevs Tur til 
at være Vært ved det aarlige Idrætsstævne 
for de sønderjydske Skoler, hvortil ogsaa 
regnes Ribe Katedralskole og i Aar for før
ste Gang ogsaa Duborgskolen. Stævnet blev 
saaledes større end sædvanligt, men afvikle
des med største Præcision, omhyggelig til
rettelagt som det var. Det blev en god Dag 
for vor Skole, der opretholdt sit Renommé 
som førende i fri Idræt blandt de sønderjyd
ske Skoler.

Om Aftenen samledes Deltagerne og de 
mange Repræsentanter fra de forskellige 
Skoler til Fest paa Skolen, og Stævnet slut
tede under meget fornøjelige Former med en 
Svingom for de mange raske unge Sports
folk.

*

Et andet stort sønderjydsk Stævne fandt 
Sted i Flensborg den 29. Oktober, nemlig de 
samme seks Skolers store Sangstævne i 
»Deutsches Haus«. Dette Samvær i Flens
borg, hvori deltog mange Skolefolk og sko
leinteresserede fra hele Danmark, blev for 
os alle en stor Oplevelse. Søndag den 30. Ok
tober overværede vi alle den højtidelige 
Grundstensnedlæggelse til Christian Paulsen- 
Skolens store Nybygning, og umiddelbart 
efter startede vi Haderslevere paa vor Val
fart til Sydslesvigs minderige Steder; vi gæ
stede Slesvigs Domkirke og Gottorp Slot 
(Nydambaaden), vandrede paa eller kørte 
langs Dannevirke, gjorde en Rundtur i Fre- 
deriksstads ejendommelige Gader for endelig 
ved Mørkets Frembrud at naa ud til Tøn- 
ning, hos hvis danske Skoleelever vi var ind- 
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kvarterede. Öm Aftenen var vi sammen med 
Byens Danske; Rektor, Dr. phil. Jacobsen 
holdt Foredrag, hvorefter vore Elever un
der Lektor Olriks Ledelse sang, og endelig 
læste Lektor Karlsson op. Næste Dag fore
gik Hjemturen over Hoyers worth—Husum 
—Flensborg. Det blev tre uforglemmelige 
Dage, der gav et Mylder af stærke og skøn
ne Indtryk, men ogsaa en stærkt øget Inter
esse for alt det, der brydes og gærer dernede.

*

Endelig skal omtales, at Skolen har ople
vet sit første Pedelskifte siden Genforenin
gen, idet Hr. Anker Fogt fra i. April 1949 
efter Ansøgning fik bevilget Afsked fra sin 
Stilling. Efter at have omtalt den vanskelige 
Stilling, Hr. Fogt havde haft i de fem Aai, 
Skolen var beslaglagt til tysk Militær og til 
tyske Flygtninge, skriver Rektor i Skolens 
Aarsskrift følgende: »Han viste sig imidler
tid som den rette Mand til at tage denne van
skelige Tid. Han stod stejlt, naar der gjaldt 
Skolens Interesser, og han har sin store An
del i, at der i disse Aar ikke gik mere tabt, 
end Tilfældet var.« Det kan maaske her til
føjes, at Hr. Fogt i sin Tid maatte gøre Ver
denskrigen med som Oppasser for en tysk 
General og derfor havde visse Forudsætnin
ger for at ordne tyske Militærpersoner, af 
hvad Rang de monne være. Haderslev-Sam- 
fundet slutter sig til Rektors Ønsker om 
mange gode Aar for Hr. og Fru Fogt, der 
har bosat sig i Haderslev.

I Hr. Fogts Sted udnævntes Hr. Olaf Ul
dal til Pedel fra 1. Maj. Det viste sig, at Hr. 
Uldal var blevet udvalgt blandt ikke færre 
end 172 Ansøgere, og i dette Faktum ligger 
der ikke saa lidt af en Forpligtelse, som kan 
være svær at opfylde. Det har vist sig, at Hr. 
og Fru Uldal og deres lille Datter hurtigt 
har haft Evne til at falde til og allerede har 
vundet sig mange Venner paa Skolen, ikke 
mindst i »Vidar«s Bestyrelse. Pedelfamilien 
gaar med Iver og Interesse op i Skolens Liv, 
baade i det daglige og ved festlige Lejlighe
der.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.

Af Legatet uddeltes ved Translokationen 
1949 to Portioner paa hver 300 Kr. til stud, 
polyt. Johannes Toft og til stud. mag. Peter 
E. Seeberg.

H.-S.s BOGPRÆMIER 
uddeltes ved Juleafslutningen til de to Rea
lister Birthe Fredsted, R. a., og Christine 
Petersen, R. b.

LEJRHYTTEN
I hyttens historie blev året 1949 på sin vis 

ret begivenhedsrigt.
Da undervisningsministeriet ikke mente, at 

det kunne overtage hytten, og da katedralsko
len som sådan således ikke kan stå som ejer, 
blev det nødvendigt at søge en ordning, som 
dels fastlagde ejerforholdet, og som dels kun
ne skabe den økonomiske baggrund for hyt
tens fremtidige drift. Med disse formål for 
øje stiftedes i forbindelse med forældredagen 
den 6. april 1949 foreningen »Haderslev Ka
tedralskoles lejrhytte« .

Som det vil fremgå af vedtægten, der af
trykkes hosstående, kan enhver, der har in
teresse i, at hytten fortsat kan blive til glæde 
og gavn for tidligere og nuværende elever, 
blive medlem, og det er på dette medlems
skab, at hyttens drift i væsentlig grad må ba
seres. Foreningen tæller 67 medlemmer, som 
giver et årligt kontingent på 433 kr. Det er 
ikke meget, når foruden skatter og forsikrin
ger også vedligeholdelse og nyanskaffelser 
skal tages i betragtning; den tid kommer vel 
også, da vi skal have elektrisk lys dernede. 
Medlemmer er foruden skolens lærere i væ
sentlig grad forældre til nuværende elever; 
vi savner de »gamle« elever, så lad dette være 
en opfordring til jer om i første række at gæ
ste hytten, og — ja, for at sige det lige ud 
— tegne jer som medlemmer af foreningen.

Ud over medlemsindtægten har vi på regn
skabets indtægtsside kun det vederlag, som 
overnatningerne kan give, i år 101,75 kr. Be
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styrelsen har ment, at det var nødvendigt, at 
der blev dannet en grundkapital, og i den 
hensigt har der i årets sidste måneder dels 
været afholdt en bortlodning og dels en hyt
tefest, ved hvilke skolens elever med elev
rådet og elevforeningen i spidsen lagde sig 
vældig i selen. Begge arrangementer gav da 
også et pænt overskud, henholdsvis 2519 kr. 
og 575’74 kr.; regnskabsåret slutter derefter 
med en kassebeholdning på 3015,46 kr.

Hvad den forløbne sæson angår, kan det 
meddeles, at af skolens nuværende elever har 
151 været ved Sandersvig på lejrskole eller 
week-end ophold, medens hytten i sommerfe
rien har været besøgt af omkring 45 gamle 
elever. I år har adjunkt Ejnar Hansen, pedel 
Uldal og undertegnede været dernede på 
skift fra feriens begyndelse indtil de første 
dage i august, så det siger sig selv, at der i 
løbet af ca. 5 uger er plads til langt mere 
end 45. Også i den kommende sommer vil vi 
prøve at holde hytten åben det meste af fe
rien. Kom derned! I kan komme uanmeldt, 
hvis I selv sørger for kost i hvert fald de 
første par dage, men bedst er det naturligvis, 
at I træffer aftale på forhånd, særlig hvis I 
kommer flere ad gangen, eller opholdet stræk
ker sig over mere end nogle få dage.

H. Holmgaard.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN 
»HADERSLEV KATEDRALSKOLES

LEJRHYTTE«.
i.

Foreningens formål er at drive og admini
strere Haderslev Katedralskoles ved Sanders
vig opførte foreningen tilhørende lejrhytte, 
der er opført på en ved lejekontrakt af 8. ja
nuar 1947 af gårdejer Rasmus Hansen Møl
ler af Knud lejet grund og matrikuleret som 
art. nr. 99 og 100 af Knud ejerlav, Fjelstrup 
sogn, indført i tingbogen for Knud, bind III, 
blad 79.

Lejrhytten agtes anvendt til lejrskoleophold 
samt week-end- og ferieophold for Haderslev 
Katedralskoles nuværende og forhenværende 

elever mod betaling af et af bestyrelsen fast
sat vederlag.

2.
Som medlemmer af foreningen kan opta

ges kvinder og mænd, der har interesse for 
foreningens formål.

Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse 
til bestyrelsens formand og skal forsåvidt an
går udmeldelse ske skriftligt med tre må
neders varsel inden for hvert års 31. decem
ber.

3-
Medlemskontingentet udgør mindst kr. 3,00 

årligt og opkræves ved bestyrelsens foran
staltning.

Foreningens regnskabsår er tiden fra 1. ja
nuar til 31. december.

4-
Foreningen afholder en gang årligt gene

ralforsamling i forbindelse med Haderslev 
Katedralskoles årlige forældremøde, hvortil 
medlemmerne indkaldes samtidig med ind
varslingen til forældremødet med særskilt an
givelse af dagsorden.

Generalforsamlingen er, bortset fra hvor 
det drejer sig om vedtægtsændringer, beslut
ningsdygtig uanset de fremmødte medlem
mers antal.

Bortset fra vedtægtsændringer tages alle 
beslutninger på generalforsamlingen ved sim
pel stemmeflerhed. Vedtagelse af vedtægts
ændringer kan kun ske, når mindst 60 % af 
foreningens medlemmer er mødt til den på
gældende generalforsamling, og forsåvidt 
75 % af de mødte medlemmer stemmer for 
vedtægtsændringen.

Er en generalforsamling ikke beslutnings
dygtig forsåvidt angår en vedtægtsændring, 
kan bestyrelsen lade indkalde til en ny gene
ralforsamling med 8 dages varsel og med det 
specielle punkt på dagsordenen, og denne ge
neralforsamling er da beslutningsdygtig, uan
set de mødtes antal og majoritetens størrelse.

På den årlige generalforsamling aflægges 
beretning for foreningens virksomhed og 
fremlægges et revideret regnskab for den for
løbne periode.
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5-
Efter bestyrelsens vedtagelse eller nåi 

mindst 30 af foreningens medlemmer skrift
ligt og med angivelse af dagsorden begæret 
det, afholdes der ekstraordinære generalfor
samlinger, hvortil indkaldelse sker med 
mindst 8 dages varsel i mindst tre af de lo
kale dagblade.

6.
På den første generalforsamling vælges 

blandt foreningens medlemmer ved almindelig 
stemmeflerhed en bestyrelse, bestående af 7 
medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være 
skolens rektor, to ved Haderslev Katedral
skole ansatte lærere og et medlem valgt af 
Haderslev-Samfundet.

Foruden bestyrelsesmedlemmerne vælger 
den første generalforsamling 3 suppleanter.

Af bestyrelsen afgår på hvert års general
forsamling tre medlemmer, første gang ved 
lodtrækning.

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan gen
vælges.

Bliver et bestyrelsesmandat ledigt, indtræ
der i den udtrædendes plads en suppleant, der 
derefter fungerer indtil hans bestyrelsesman
dat kommer til ordinært valg. Suppleanterne 
indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, 
hvori de er valgt.

7-
Bestyrelsen er såvel overfor det offentlige 

som private foreningens dispositionsberetti
gede højeste myndighed.

Haderslev Katedralskoles rektor er for
mand for bestyrelsen. Derudover vælger be
styrelsen selv en næstformand, en kasserer og 
en sekretær.

Bestyrelsen fører en protokol over sine for
handlinger og er beslutningsdygtig, når 
mindst 5 medlemmer er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed, udgør forman
dens stemme udslaget.

Til at forpligte foreningen ved kob, salg, 
pantsætning og anden ekspedition med hensyn 

til fast ejendom, kræves underskrift af samt
lige bestyrelsesmedlemmer.

Til at forestå lejrhyttens daglige drift ned
sætter bestyrelsen et arbejdsudvalg, beståen
de af mindst 4 medlemmer, hvoraf de to skal 
være medlemmer af foreningens bestyrelse og 
et medlem af Haderslev Katedralskoles elev
råd og en repræsentant for elevforeningen 
»Vidar«.

8.
Til at revidere foreningens og lejrhyttens 

regnskaber udpeger den årlige generalforsam
ling en revisor samt en suppleant.

9-
Ophævelse af foreningen kan kun ske, for- 

såvidt mindst 75 % af medlemmerne på to 
med dette punkt på dagsordenen og med 14 
dages mellemrum indkaldte ekstraordinære 
generalforsamlinger stemmer herfor.

Generalforsamlingen træffer i så fald be
slutning om foreningens formues fremtidige 
anvendelse.

Således vedtaget på foreningens første ge
neralforsamling den 6. april 1949.

N. H. Jacobsen. Ove Arkil. Poul Magelund. 
Didde Bruhn. M. Favrholdt. H. Holmgaard.

A. Thyssen.

REGNSKABET 1948/49.
Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1947/48: 
Kassebeh. pr. 1/11 1948 437,13 
Indestående i sparekassen

pr. 1/11 1948 ............. 53,87
Postgiroen pr. 1/11 1948 80,75 57L75

Kontingent ........................................  3 15°,°°
Salg af årsskriftet ............................ 186,00
Annoncer ........................................... 1 600,00
Bidrag fra Haderslev by ............... 400,00
Legat ................................................. 500,00
Indtægter ved julemødet...... 101,00
Indtægter ved sommermødet....... 63,00

Ialt kr. 6571,75
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Udgifter:
Ärsskriftet:

Sætning og trykning . . 3 625,00
Papir, indbinding, kli

cheer m. V..................... 2 121,39 5 746,39
Porto, kontorartikler m. v..............  398,05
Udgifter ved jule- og sommermødet 297,98
Vedligeholdelse af rektor Braun- 

eisers grav ................................ 5,00
Blomster og kranse.......................... 52,00
Flidspræmier .................................... 40,50
Beholdning pr. 31/10 1949:

Kasse- og bankbeholdn. . 31,08
Postgiroen ....................... 0,75 31,83

Ialt kr. 6571,75

Haderslev, den 15. december 1949.
Olav Christensen, 

kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overens
stemmelse med bilagene. Kasse- og bankbe
holdningen, 31,08 kr., var til stede. På post
giroen indestod 0,75 kr.

Haderslev, den 1. marts 1950.
Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab 
gerne knytte en hjertelig tak til vore annon
cører for den trofasthed, hvormed de år efter 
år støtter H.-S., til Haderslev magistrat, der 
atter i år har ydet os et tilskud og til fhv. 
præsident Holger Andersen for den hjælp og 
interesse, han helt fra starten har vist H.-S. 
Uden al denne hjælp ville det have været 
vanskeligt for ikke at sige umuligt at udsen
de årsskriftet.

M. FAVRHOLDT.



PERSONALIER
H.-S. bringer som i foregående år foruden 

omtale af årets døde biografier af jubilarer
ne, studenter og realister fra 1924, medens 
redaktionen under hensyn til de meget dyre 
trykkeomkostninger har ment at burde ud
skyde omtalen af årgangene 1940 og fremef
ter, til det bliver deres tur at fejre 25-året 
for afgangen fra skolen.

De med * betegnede jubilarer har beklage
ligvis ikke indsendt det dem tilstillede spør
geskema, hvorfor oplysningerne, så vidt det 
har været mig muligt, er fremskaffet på an
den måde.

DØDE
Thulstrup, Hans Christian Waaben, sagfø

rer, født Haderslev 26. januar 1902, død 
Haderslev 6. september 1949; søn af 
kreaturhandler Andreas Rasmus Thul- 
strup (død 1933) og hustru Andrea Ma
rie Waaben (død 1946); gift Stevns fri
kirke 15. maj 1937 med Marie Krebs- 
Lange født Aker 15. oktober 1904, dat
ter af pastor Krebs-Lange (død 1939) 
og hustru Sigrid, født Thyssen (død 
1944).

Hans Thulstrup besøgte skolen til 

1918, da han afbrød studierne for at 
kaste sig over landvæsenet. Sygdom 
tvang ham dog senere til at træffe an
dre dispositioner, og han optog derfor 
påny studierne og blev student 1925. En 
tid lang havde han tænkt på at studere 
medicin; men det blev juraen, han valg
te. Efter at have bestået embedseksamen 
sommeren 1936 var han sagførerfuld
mægtig i Bogense, til han i 1940 knyt
tedes til broderens landsretssagfører 
Andreas Thulstrups sagførervirksomhed 
i Haderslev.

Hajis Thulstrup var et stille og 
jævnt menneske, der ikke yndede at 
træde offentlig frem; han var meget vi
dende og på tomandshånd en livlig og 
interessant fortæller med sine egne al
drig letkøbte meninger om tingene. Han 
var meget afholdt i sine kollegers kreds 
og benyttedes af disse som et juridisk 
leksikon.

Haderslev-samfundet, som Hans Thul
strup i mange år var medlem af, omfat
tede han med interesse, og han frem
førte jævnlig overfor redaktionen sin 
glæde over vort årsskrift.
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ÅRGANG 1924 
kl.

Gadeberg, Peter Eduard Christensen, sogne
præst, født Sdr. Vilstrup, Haderslev 
amt, 25. september 1904; søn af meje
ribestyrer Anton Chr. Gadeberg (død 
1933) hustru Johanne Christine, født 
Christensen; gift Venge kirke 17. maj 
1932 med lærerinde Rigmor Julie Han
sen, født Skanderborg 9. august 1904, 
datter af politibetjent Rasmus Hansen 
(død 1908) og hustru Julie Louise Fre
derikke Charlotte, født Berthelsen (død 
1943)-

Teologisk embedseksamen 1930, hjæl
pepræst i Vejlby-Risskov 1930, sogne
præst i Nr. Årslev-Hørning 1931, sog
nepræst i Ensted fra 1938, est. fæng
selspræst i Fårhuslejren 1946—48.

Formand for D. u. G.s amtsnævn i 
Randers 1934—37, formand for D. d. 
U. i Åbenrå amt 1938—41, bestyrelses
medlem i landsforeningen F. D. A. 1940 
—45-

Oversættelser 1934: Karl Barth: 
»Kirken i Dag«, 104 sider. 1936: Karl 
Barth: »Vi tror —«. 191 sider.

Adresse: Ensted præstegård, Stub
bæk, pr. Åbenrå.

mn.
Bølling-Ladegaard, Erik, civilingeniør, født 

Frederiksberg 17. september 1906; søn 
af justitsministeriets motorsagkyndige i 
Haderslev amt, civilingeniør A. C. Bøl
ling-Ladegaard og hustru Anna, født 
Pedersen; gift Ålborg 8. maj 1936 med 
Elna Rasmussen, født Horsens 26. okto
ber 1913, datter af købmand Carl Ber
tram Rasmussen og hustru Sophie, født 
Nielsen.

Cand. polyt. (bygningsingeniør) 1930, 
ingeniør ved Roskilde amts vejvæsen 
1930, ved Haderslev amts vejvæsen 
1931, i firmaet Wright, Thomsen & 
Kier 1932, egen entreprenørforretning i 
Haderslev 1944, ingeniør ved boligmi

nisteriets materialekontor i Fredericia 
1948, teknisk lektor ved Ålborg tekniske 
skole i. januar 1949.

Adresse: Kærlundsvej 12, Ålborg.
Ottosen, Johan, læge, født Horsens 8. marts 

1906; søn af lektor Jeppe Marius Otto
sen (død 1936) og hustru Kristine, født 
Jørgensen (død 1945); gift Ordrup 30. 
juli 1931 med Dagmar Regitze Honnens 
de Lichtenberg, født Helsingør 15. juli 
1906, datter af kaptajn G. Honnens de 
Lichtenberg og hustru Mathilde, født 
Poul.

Medicinsk embedseksamen 1931, re
servelæge på tuberkulosehospitalet i 
Åbenrå 1931, praktiserende læge i Hop
trup 1933.

Adresse: Hoptrup.

nsp.
Brodersen, Christian Nicolaj, rektor, født 

Skrydstrup 23. april 1905; søn af gård
ejer Rasmus Brodersen (død 1943) og 
hustru Marie, født Thomsen (død 1936); 
gift Åbyhøj kirke den 6. juli 1934 med 
stud. mag. Adda Mill, født Århus 5. ja
nuar 1915, datter af trafikkontrolør An
ders Mill og hustru Rigmor, født Pa- 
ludan Nielsen (død 1928).

Skoleembedseksamen 1930, timelærer 
ved Århus Katedralskole 1931, adjunkt 
1933, tillige undervisningsassistent i 
oldnordisk samt dansk sprog og littera
tur ved Århus Universitet i 1931—44, 
litterær medarbejder ved Århus Stifts
tidende 1934—38, lærer i dansk sprog 
og litteratur ved Århus Lærerhøjskole
kursus 1940—44, rektor for Hjørring 
Gymnasium 1944.

Medlem af landsstyrelsen for Dansk 
Forening til nordisk Sprogrøgt siden 
1943, af samme forenings sproglige ud
valg i Århus 1942—44, af styrelsen for 
Jydsk Selskab for nordisk Filologi 1943 
—44, af styrelsen for foreningen Nor
dens Hjørring afdeling siden 1945, med
lem af Hjørring byråd siden 1946.
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Litterære arbejder: »Thøger Larsens 
Sang om den danske Sommer« i Ha- 
derslev-Samfundets årsskrift 1940. — 
»Thøger Larsen. En monografi« 1. bd. 
1942, 2. bd. 1949. »Thøger Larsen-Ma- 
nuskripter« 1943. »Egil Skallagrimssons 
Saga« oversat af Johs. V. Jensen, udgi
vet med indledning og kommentar 1943. 
Afhandlinger og artikler.

Adresse: Skolegade 6, Hjørring.

Hirth, Sonja Roose, kasserer ved kunstaka
demiet, født Rønne 18. maj 1906; dat
ter af apoteker Wilhelm Faber Hirth 
(død 1943) og hustru Augusta Kirstine, 
født Roose; gift København 17. juli 
1936 med korrespondent Erik Jonsson, 
født Vårgårda, Sverige, 6. marts 1901, 
søn af Herman Jonsson og hustru An
na, født Quarnström.

Adresse: P. Skramsgade 26 B I th., 
København K.

H øf ring, Peter Anker, sognepræst, født Tag
kær, Tyrstrup sogn, 22. juli 1904; søn 
af landmand Rasmus P. Høfring (død 
1941) og hustru Christine, født Nissen 
(død 1934); gift Gjøl kirke den 31. maj 
1935 med Johanne Cecilie Petersen 
Ravn, født Ålborg 10. juni 1909, datter 
af rentier Severin Ravn og hustru Carla.

Teologisk embedseksamen 1930, mili
tærtjeneste 1930, manuduktør og sekre
tær i Kristeligt Studenter-Settlement i 
København 1930, sognepræst for Stad- 
ager-Nr. Kirkeby 1935.

Formand for Stadager-Nr. Kirkeby 
menighedsråd 1935, formand for Stad- 
ager-Nr. Kirkeby skolekommission 1935 
■—46. Formand for Sønderjydsk forening 
for Nordfalster 1949. Medlem af skole
kommissionen for Nordfalsters eftersko
le 1938—46.

Adresse: Sundby pr. Guldborg, Fal
ster.

Zerlang, Karen Johanne, husmoder, født 
Sulsted 28. september 1905; datter af 
læge Kristian Peter Kristensen (død 

1944) og hustru Thyra (død 1908); gift 
Ajstrup kirke, Sulsted-Ajstrup sogn, 4. 
januar 1930 med læge Helge Zerlang, 
født Holebøl 28. oktober 1897, søn af 
sognepræst Johan Reimer Zerlang (død 
1924) og hustru Caroline.

Studerede medicin 3 år.
Adresse: Slotsvej, Gram.

J-und, Carl Frederik Johansen, sagfører, født 
Agerskov 17. august 1904; søn af dyr
læge Christian Lund og hustru Ode Ma
rie, født Grønvold (død 1941); gift Tjæ
reby 22. maj 1938 med Haye Hansen, 
født Vinum 30. juli 1907, datter af 
teglværksejer Hans Knudsen Hansen 
og hustru Nanke.

Juridisk embedseksamen 1937.
Formand for Dansk ringriderforening 

for Løgumkloster og omegn og for Lø
gumkloster og omegns centralvaskeri a. 
m. b. a.

Adresse: Løgumkloster.

Horsten, William, ekspeditionssekretær i 
indenrigsministeriet, født Kiel 28. marts 
1906; søn af fhv. skoleinspektør Willi
am Nielsen og hustru Justine, født 
Brorsen; gift København 30. juni 1935 
med Birgitte Aude-Hansen, født Herste
derne 12. juli 1910, datter af fhv. lands- 
retsfuldmægtig Fritz Aude-Hansen og 
hustru Jutta, født Petersen.

Juridisk embedseksamen 1931, sagfø
rerfuldmægtig i Toftlund 1931, af tjent 
værnepligt i livgarden 1931—32, se
kretær i indenrigsministeriet 1932, tilli
ge fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 
1933—43-

Valgpræsident ved folkeafstemningen 
i Saar januar 1935, formand for udval
get om revision af den veneriske lovgiv
ning, næstformand i udvalget om efter
forsorg for tuberkuløse patienter, med
lem af bestyrelsen for a/s Dansk Tips
tjeneste, formand for ungdomskommis
sionens udvalg vedrørende ungdom
mens friluftsliv m. v.
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Adresse: Ordrup Jagtvej 48 E., Char- 
lottenlund.

f Nøhr, Karen Marie Strandskov, stud, phil., 
født Nykøbing F 4. maj 1906, død Fre
deriksberg hospital 5. maj 1925; datter 
af redaktør Mads Strandskov Nøhr (død 
1922) og hustru Klara Sofie, født Mor
tensen.

S chaumann, Marie, chefsekretær, født Ha
derslev 8. marts 1906; datter af fabrik
ejer, landstingsmand Max Schaumann 
og hustru Jensine, født Christensen (død 
1944).

Korrespondenteksamen. Sekretær hos 
direktør Lindgren, vareforsyningsdirek- 
toratet 1932; hos chefredaktør Sv. Aa. 
Lund, Berlingske Tidende 1935.

Adresse: St. Strandstræde 11, Køben
havn K.

t Thulstrup, Andrea, sygeplejerske, født Ha
derslev 19. august 1905, død Haders
lev 31. januar 1941; datter af kreatur
handler Andreas Rasmus Thulstrup (død 
1933) og hustru Andrea Marie Waaben 
(død 1946).

W ild fang, Johannes Simon, stiftskasserer og 
amtsfuldmægtig, født Haderslev 5. marts 
1905; søn af murermester A. Wildfang 
(død 1943) og hustru Kjestine, født 
Kiil; gift Kongens Lyngby 3. juni 1932 
med Esther Elisabeth Weismann, født 
Skørping 18. maj 1905, datter af skov
rider C. Weismann (død 1944) og hu
stru Elisabeth, født Bornebusch (død 
1933)-

Juridisk embedseksamen 1930, dom
merfuldmægtig i Åbenrå købstad m. v. 
1930, i Haderslev købstad m. v. 1931, 
stiftsfuldmægtig i Haderslev stift 1934 
—41, amtsfuldmægtig ved Haderslev 
stiftamt siden 1934, amanuensis hos bi
skoppen over Haderslev stift siden 1935 
og stiftskasserer i Haderslev stift siden 
1941.

Medlem af tilsynsrådet for Haderslev 
Bys Spare- og Lånekasse, af skolekom
missionen for Haderslev købstad, af 

skolenævnet for statsseminariets øvel
sesskole, af bestyrelsen for selskabet 
Harmonien og af bestyrelsen for a/s 
Modersmaalet, beskikket medlem af me
nighedsrådet for de døvstumme menig
heder i Haderslev, Fyns og en del af 
Ribe stift.

Adresse: Marielystvej 9, Haderslev.

R.
Andersen, Georg Lund, kreditforeningsbog

holder, født Børkop 7. december 1907; 
søn af fhv. bagermester Laust Ander
sen og hustru Ane, født Nielsen (død 
1923); gift Haderslev 4. juli 1937 med 
Maria E. Damm, født Haderslev 3. ja
nuar 1915, datter af købmand Wilhelm 
C. Damm og hustru Anna, født Hansen 
(død 1937)-

Adresse: Christiansfeldvej 44, Ha
derslev.

Blickfeld, Gunvor Axelsdatter, afdelingssy
geplejerske, født København 19. okto
ber 1907; datter af postinspektør Axel 
Blichfeld (død 1925) og hustru Elin, 
født Elmstein.

Uddannelse på tegne- og kunstindu
striskole i København, på husholdnings
skole i Stockholm samt 1 års ophold i 
Tyskland og England for at lære 
sprog. Sygeplejeelev på Bispebjerg ho
spital december 1929, eksamen 1933, 
supplerende uddannelse bl. a. 1 år på 
sindssygehospital i Norge. Assistent 
på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg 
ved dennes åbning 1938. Kursus for ad
ministrerende sygeplejersker ved Århus 
Universitet 1943—44- Afdelingssyge
plejerske på Kurhuset Set. Hans Kvin
dehospital i. april 1945.

Adresse: Kurhuset 1—6, Set. Hans 
Kvindehospital, Roskilde.

Fledelius, Thora, husmoder, født Rødding 2. 
oktober 1908; datter af kreditforenings- 
direktør P. A. Callø og hustru Maren, 
født Thorsmark; gift København 28. 
oktober 1933 med overlæge, dr. med.
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Mogens Fledelius, født Horsens 29. 
april 1902, søn af skolebestyrer, adjunkt 
Ghr. Fledelius (død 1915) og hustru, 
født Møller.

Adresse: Svanelundsvej 10, Hjørring. 
* S tammer johann, Ida Johanne, husmoder, 

født Ødis 19. maj 1908; datter af instal
latør Laurits Christian Christensen og 
hustru Johanne Nikoline, født Mathie
sen; gift Haderslev 26. november 1931 
med værkfører Johannes Stammerjo
hann, født Åbenrå 7. november 1908, 
søn af fhv. kranfører Johannes Stammer
johann og hustru Friederikke, født Sø
rensen.

Adresse: Årøsundvej 11, Haderslev. 
Hansen, Andrea, husmoder, født Djernæs 2. 

april 1908, datter af lærer J. C. Dirks 
og hustru Cathrine, født Bruun; gift 
Haderslev 7. august 1936 med lærer 
Oskar Hansen, født Brønderslev 21. 
oktober 1909, søn af pakmester Chr. 
Hansen og hustru Karen, født Pedersen 
(død 1925).

Adresse: Bredegade 42, Slagelse.
* Hansen, Aage Wenning, gas- og vand

mester, født Frederiksberg 30. maj 
1908; søn af husejer Peter Waldemar 
Hansen og hustru Hedevig Astrid, født 
Wenning.

Adresse: Frederiksvej 24, Københ. F, 
Jensen, Gudrun, afdelingsleder, født Galten 

12. december 1907; datter af stations
forstander Jens Christian Jensen og hu
stru Valborg, født Johansen. Ugift.

Handelsskoleeksamen 1927. Kontoras
sistent i Fyens Ægexport, Haderslev, 1. 
august 1925 og på Haderslev stiftskas
sererkontor i. december 1925 til 1. sep
tember 1931. Siden 4. januar 1932 ansat 
på A-S Spirellas kontor, først i Malmø 
og fra i. oktober 1932 i København, 
Nørregade 35, som afdelingsleder. Se
kretær og bestyrelsesmedlem i Spirellas 
personaleklub.

Adresse: Elbagade 63 II th., Køben
havn S.

Jensen, Hans Marius, manufakturhandler, 
født Haderslev 13. april 1906; søn af 
smed Peter Jensen (død 1907) og hu
stru Anna Marie, født Mauritzen (død 
1932); güt Åbenrå 17. april 1938 med 
Anna Kathrine Schmidt, født Holsted 
14. december 1917, datter af hestehand
ler Laur. Schmidt og hustru Hulda, født 
Koldenborg.

Adresse: Vestergade 23, Åbenrå.
* Kjeldgaard, Kai Broch, cand. pharm., født 

Gamstrup, Roslev sogn, 2. januar 1907; 
søn af grosserer Martin Kristian Kri
stensen Kjeldgaard og hustru Karen 
Marie, født Broch.

Discipel på Haderslev Hjorteapotek, 
exam, pharm. 1928, cand. pharm. 1939. 
Kandidat på Ordrup apotek.

Kleeberg, Jes Hansen, købmand og speditør, 
født Esbjerg 29. september 1907; søn 
af speditør A. Mikkelsen og hustru Me
ta Marie, født Petersen; gift Haderslev 
domkirke 4. juni 1933 med Anne Brandt, 
født Haderslev 28. december 1910, dat
ter af arbejder Jens Nielsen Brandt og 
hustru Ellen Marie, født Egtved.

Handelseksamen fra Århus Handels
højskole. Korrespondent i Berlin 1930, 
bogholder i København 1930, selvstæn
dig forretning i Sønderborg 1933.

Bestyrelsesmedlem i Oplysningsfor
eningen for Handel og Industri, Søn
derborg.

Adresse: Hertug Hansvej 7, Sønder
borg.

Nielsen, Johannes Theodor, prokurist, født 
Haderslev 11. juli 1908, søn af køb
mand Niels Nielsen (død 1917) og hu
stru Emma Catharine, født Petersen 
(død 1923); gift Hamborg 27. december 
1940 med farmacevt Else Burmester, 
født Burkal 18. juli 1908, datter af pa
stor H. Burmester (død 1949) og hustru 
Else, født Vollert (død 1931).

Uddannelse og beskæftigelse ved han
del i Silkeborg, Århus, Barcelona, Tan
ger, Casablanca, Port Lyautey, Ham- 
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borg, Frankfurt am Main, Dresden og 
og København.

Adresse: Islandsvej io c, Ørholm pr. 
Lyngby.

Orbesen, Edith, korrespondent, født Haders
lev 9. marts 1907; datter af restauratør 
Jep Orbesen (død 1924) og hustru Jør-, 
gine, født Scherrebeck (død 1920). — 
Ugift.

Stillinger som kassererske og boghol- 
derske; barneplejerske og selskabsdame 
i Finland, Frankrig og Schweiz; under 
krigen sygeplejerske i England, senere 
sekretær i Associated British Cinemas.

Adresse: Chr. Bergsvej 17, Kolding, 
f Brøndal, Catharine Adolphine Helene, hus

moder, født Haderslev 10. februar 1908, 
død Århus 6. januar 1937; datter af fo
tograf Andreas Andresen og hustru He
lene Petrea, født Andresen (død 1930) 
gift Haderslev 27. januar 1929 med 
bankassistent Carl Julius Brøndal, født 
Frederiksberg 2. juni 1904, søn af re
stauratør Christian Frederik Brøndal og 
hustru Ane Marie, født Jensen.

Henningsen, Käte Johanne, lærerinde, født 
Frøslev, Bov sogn, 1. januar 1908; dat
ter af fhv. mejeribestyrer, nu sparekas
sedirektør Jesper Hansen Bossen og hu
stru Cathrine, født Schmidt; gift Egern
sund 12. oktober 1935 med gårdejer Ma
thias Henningsen, født Gammelgab, Bro
ager sogn, il. maj 1901, søn af gårdej
er Mathias Henningsen (død 1935) og 
hustru Kathrine, født Thomsen (død 
i903)-

Lærerindeeksamen fra Th. Langs se
minarium i Silkeborg 1930 (tillægsprø
ver i tysk og engelsk), vikar i Toftlund 
1930, lærerinde i Egernsund 1933.

Tillidsmand i D. N. U. og medlem af 
skolekommissionen.

Har skrevet flere nationale, nordiske 
digte.

Adresse: Egernsund.
Sieger, Louise Katharina, husmoder, hushold

ningslærerinde, født Kamptrup skole 25. 

november 1907; datter af førstelærer 
Jørgen Hansen og hustru Louise, født 
Wolf fhechel ; gift Jels 16. oktober 1946 
med gårdejer Peter Jørgen Sieger, født 
Jels 4. juli 1908, søn af gårdejer Hans 
August Sieger og hustru Marianne.

Exam, husholdningslærerinde fra »Den 
Suhrske Husmoderskole« 1930. Lærer
inde ved husassistenternes fagskole, Sil
keborg husholdningsskole, Klejsgaard, 
og ved aftenskolekursus i Haderslev og 
Vojens samt ved Hoptrup højskole, kon
sulent i Grindsted og Bramminge samt 
køkkenchef på Søgård kaserne.

Adresse: Bøgelund pr. Åbenrå.
Have, Christian Martensen, gårdejer, født 

GI. Haderslev 26. november 1907; søn 
af gårdejer Laurids Have og hustru Ma
rie Kathrine, født Martensen. Ugift.

Adresse: Hørregård pr. Haderslev.
Hede, Martin, statsøvelsesskolelærer, født 

Flensborg 24. november 1906; søn af 
pens, postpakmester Laurids P. Hede 
(død 1946) og hustru Cathrine, født 
Lange (død 1934); gift Fasterholt 25. 
juli 1932, med lærerinde Gyda Lind, 
født Tvingstrup 13. juni 1905, datter af 
stationsmester Hans N. Lind (død 
1940) og hustru Marie E., født Peter
sen Lange.

Lærereksamen fra Haderslev statsse
minarium 1929. Kommunelærer i Skan
derborg og Haderslev, nu lærer ved Ha
derslev statsseminariums mellem- og 
realskole. Lægeautoriseret talelærer.

Formand i statsøvelsesskolernes lærer
forening og for Haderslev skyttekreds.

Adresse: Mariegårdsvej 2, Haderslev. 
Hjortkjær, Signe, aut. massøse og sygegym- 

nast, født Malt 24. juni 1907; datter af 
stiftsprovst C. C. Hjortkjær (død 1944) 
og hustru Johanne, født Schibbye. Ugift.

Examen som aut. massøse og syge 
gymnast juni 1928. Har haft ansættelse 
på Folkekuranstalten ved Hald, pr. Vi
borg, på Herning amtssygehus og fra 1. 
januar 1930 på Haderslev amtssygehus 
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samt fra i. juli 1932 tillige på Haderslev 
bys sygehus.

Adresse: Elmevej 2, Haderslev.
Hundevadt, Anton, købmand, født Haderslev 

2. februar 1908 ; søn af købmand Anton 
Hundevadt (død 1945) og hustru Frieda, 
født Jensen, (død 1947); gift Nykøbing 
F 25. marts 1940 med Kis Benn, født 
Gedser 11. august 1912, datter af Ed. 
Benn (død 1948) og hustru Wilhelmine. 

Handelsuddannelse.
Adresse: Åstrupvej 36, Haderslev.

* Jensen, Christian, købmand, født Haders
lev 24. december 1907; søn af købmand 
Jørgen Jensen og hustru Anne Marie, 
født Jørgensen; gift 14. oktober 1936 
med Thora Laurence Sørensen, født 
Kjellerup, 15. juli 1908.

Adresse: Åstrupvej 37, Haderslev.
Jensen, Ruth Marie Margrethe, børnehave

lærerinde, født Haderslev 3. marts 1907; 
datter af fhv. magistratsfuldmægtig Jo
han Frederik Jensen og hustru Anna, 
født Berg, (død 1941). Ugift.

Uddannet ved husholdningen og til 
børnehavelærerinde på Frøbel-Høj skolen 
i København. Børnehavelærerinde i Ha
derslev.

Adresse: Jens Johannsensvej 2, Ha
derslev.

Sandholdt, Kirsten Marie, husmoder, født 
Vonsbæk 5. marts 1908; datter af kap
tajn J. C. Kiil (død 1934) og hustru 
Marie, født Wildfang, (død 1938); gift 
Kristkirken i Kolding 11. november 
1938 med snedkermester Kristian Sand
holdt, født Seest 4. august 1906, søn af 
snedkermester P. K. Sandholdt og hu
stru Karoline, født Jensen (død 1940). 

Efter at have lært husholdning i 
hjemmet i Vonsbæk uddannelse på Frø
bel-Høj skolen i København og kursus i 
barnepleje på Silkeborg husholdnings
skole. Børnehavelærerinde ved frk. Niel
sens børnehave i Haderslev, sommervi
kar på Holsteins Minde skolehjem og 
Palleshave børnehjem, 1932 børnehave

lærerinde og assistent på Odense kom
munes børnehjem.

Adresse: Poul Møllersvej 13, Kol
ding.

Knudsen, Peter Johansen, købmand, født Ha
derslev 21. maj 1908; søn af vognmand 
Heinrich Knudsen (faldet 1917) og hu
stru Ida, født Paulsen; gift Haderslev 
14. oktober 1930 med Nelda Sønnichsen, 
født Nibøl 23. juli, datter af restauratør 
Ernst Sønnichsen (død 1929) og hustru 
Christine, født Thyssen.

Handelsuddannelse 1924—27 i fir
maet H. C. Reimers, Haderslev, han
delsmedhjælpereksamen 1926, repræsen
tant for samme firma 1927, forretnings
fører i. juli 1929, indtrådt som kompag
non i H. C. Reimers a/s, Jomfrustien 
4, Haderslev, 1. marts 1932.

Medlem af Haderslev købstads lig
ningskommission og sekretær i Haders
lev Handelsforening.

Adresse: Åstrupvej 27, Haderslev.
Hansen, Gunder Christine, husmoder, født 

Vester Linnet 6. oktober 1907; datter 
af gårdejer Plans Peter Lei (død 1939) 
og hustru Anne Marie, født Boisen; gift 
Åstrup kirke 9. november 1934 med 
gårdejer Peter Christensen Hansen, født 
St. Nustrup 10. februar 1905, søn af 
gårdejer Andreas Hansen og hustru Ma
rianne, født Christensen.

Adresse: Lykkesholm pr. Ellested, 
Fyn.

Johnsen, Marie Margrethe, kontorassistent, 
født Hoptrup 28. juli 1907; datter af 
gårdejer Peter M. Mathiesen og hustru 
Mette Marie, født Paulsen, gift Hoptrup 
kirke 10. juli 1935 med installatør An
ders Marius Johnsen, født Hyrup, Bev- 
toft sogn, li. oktober 1907, søn af ur
mager Anders Plansen Johnsen og hu
stru Marie, født Lauesen (død 1936).

Adresse: Ribe Landevej 65, Haders
lev.

Albertsen, Ingeborg, lærerinde, født Haders
lev il. april 1907; datter af mejeriejer
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C. M. Nissen (død 1929) og hustru Eli
sabeth, født Asmussen (død 1948); gift 
Haderslev 27. maj 1939 med kommune
lærer Hans Nagel Albertsen, født Mar
stal 29. november 1903, død Århus 9. 
oktober 1948, søn af styrmand H. Juul 
Albertsen og hustru Hansine, født Na
gel.

Lærerindeeksamen, faglærerindeeksa- 
men i engelsk, eksamen fra National 
Union of Teachers Examinations Board. 
Lærerinde ved Århus og Haderslev kom
munale skolevæsen.

Adresse: Erlevvej 54, Haderslev.
Schmidt, Jens Peter, repræsentant, født Ha

derslev 24. juni 1908; søn af købmand 
Waldemar Schmidt (død 1944) og hu
stru Anna Margaretha, født Schuldt; 
gift Mejrup kirke 26. december 1939 
med Herdis M. Noes, født Holstebro 1. 
april 1914, datter af Henrik P. Noes 
(død 1940) og hustru.

Uddannet ved handelen (herreekvipe
ring).

Adresse: Jomfrustien 24, Haderslev. 
Laumann, Helene Kristine, husmoder, født

Simmerstedholm, Magstrup sogn, 28. 
oktober 1907; datter af gårdejer Knud 
Schultz og hustru Dorthea Marie, født 
Eskesen; gift Haderslev 19. februar 
1942 med sognepræst Christian Lau

mann, født Løjt Kirkeby 5. april 1906, 
søn af arbejdsmand Claus Laumann 
(død 1914) og hustru Eline Cathrine, 
født Petersen.

Adresse: Engesvang præstegård, En
gesvang.

t Jensen, Ellen, husmoder, født Roskilde 1. 
august 1906, død Gram 5. maj 1948; 
datter af sognepræst i Øsby Frederik Jo
hannes Smith og hustru Helga, født 
Lange; gift Øsby 24. januar 1930 med 
lærer i Mejlby, Lintrup sogn, Christian 
Jensen, født Nordborg 23. juli 1902, søn 
af købmand Hans Jensen og hustru Met
ta Maria.

* Søndergaard, Søren Hans, prokurist, født 
Flensborg 29. november 1904, søn af 
agent Hans Peder Søndergaard og hu
stru Auguste Elise Caroline, født Boldt.

Adresse: Vangedevej 223 st., Søborg.
* Sørensen, Hans Andreas, repræsentant, 

født Flensborg 3. maj 1908; søn af gros
serer Peter Diedrich Sørensen (død 
1938) og hustru Magdalene Anna Elise, 
født Steinhagen; gift København 23. 
april 1939 med Ina Klausen, født Es
bjerg 3. juli 1918.

Adresse: Strandboulevarden no, Kø
benhavn.

OLAV CHRISTENSEN.

TILLÆG:

VIDAR
Den 17. august: Ordinær generalforsam

ling. Den forløb som sædvanlig under almin
delig uro. Der blev foretaget et par lovæn
dringer, bl. a. blev paragraffen om det tyske 
mindretals optagelse i »Vidar« strøget, idet 
man — uhyre fornuftigt — gik ud fra, at de 
elever, der eventuelt ville ind i foreningen 
nu, umuligt kunne have spillet nogen rolle 
under besættelsen.

Den 23. august: »Vidar« arrangerede bal 
for elever fra Rønne statsskole, der var i 

Sønderjylland på genvisit efter 11. g.s tur til 
Bornholm i maj.

Den 15. september : Lektor Buch fortalte 
på sin sædvanlige fornøjelige måde om sin 
amerikatur og formåede at føre os alle »et 
trip over dammen«.

Den i. oktober: »Vidar« var inviteret til 
høstbal hos »Opnør« i Åbenrå. Det foregik 
på sædvanlig vis med smørrebrødsspisning, 
kåring af »høstdronning« o. s. v.

Den 8. oktober: En lille, men udsøgt skare 
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vovede sig ud på den traditionelle løvfalds
tur rundt om dammen. Foreningen så sig — 
takket være et økonomisk set godt helbred 
— i stand til at give kaffe med kager.

Den 14. oktober: Redaktør Søchting talte 
om: »Danmark og Norden«. Taleren ridsede 
på fremragende måde op, hvorledes udviklin
gen var gået fra studenterskandinavisme til 
forhandlinger om nordisk told- og forsvars
union m. m. Bagefter var der en yderst for
nøjelig diskussion.

Den 31. oktober: »Vidar« arrangerede 
sammen med kristelig gymnasiastbevægelse 
en diskussionsaften over: »Tro og fornuft«. 
Indleder var landssekretær for kristelig gym
nasiastbevægelse Poul Honoré. En sund og 
saglig diskussion bragte ikke nogen klarhed 
over problemet, hvad vi heller ikke havde 
ventet, men vi fik luftet vore synspunkter, 
og af den grund alene var diskussionen be
rettiget.

Den 10. november : Ved granskning af 
gamle numre af »Vidars Ekko« havde jeg 
fundet ud af, at denne dato måtte være »Vi
dar« s fødselsdag. Ifølge det første nummer, 
dateret onsdag den 24. november 1920, frem
gik det: »Forrige onsdag samledes en del 
elever for at starte en elevforening her på 
skolen o. s. v.« Ud fra dette sluttede jeg mig 
til, at »Vidar« blev født den 10. november 
1920. Såfremt der er nogen, der ved bedre 
besked, vil jeg være meget taknemmelig for 
underretning herom. Vi fejrede i hvert tilfæl
de fødselsdag med filmsforestilling, fælles te
bord og dans. En hyggelig aften, som gerne 
skulle gentages i større format næste gang, 
hvor det jo gælder tredive år.

Den 30. november: Vi havde arrangeret 
diskussionsmøde om: »Gymnasiets stilling i 
demokratiets skoleordning«. Forstander Hans 
Lund, Rødding, indledede med en række 
stærke — og i en del tilfælde — berettigede 
angreb på gymnasiet, ligesom han talte varmt 
for den udelte skole. »Vidar«s officielle op
ponent var lektor Karlsson.

Den 7. december: Atter i år lykkedes det 
os at få redaktør Bøgholm i »Vidar«. Redak

tøren gav en helt igennem klar fremstilling 
af forholdene bag »jerntæppet«, ja faktisk 
hele det europæiske problem.

Den 16. december: Vi havde i bestyrelsen 
gået og syslet med tanken om at få en ren 
elevdiskussion. Ganske vist var eleverne 
ikke alle lige ivrige deltagere i diskussioner
ne, når vi havde fremmede talere, men det 
var vort håb, at mundene ville løbe, når hver
ken fremmede talere eller lærere lyttede. Vi 
lagde ud med et så delikat emne som »ung
dommens moral«. Jeg skal love for, at vi 
ikke blev skuffede. Bladet blev taget fra 
munden, og der var ikke ét punkt af ungdom
mens moral, der ikke blev taget op til drøf
telse. Det var et så lykkeligt udfald af for
søget, at det måtte gentages. Det bliver det 
efter jul, hvor vi vil diskutere kirken og prø
ve at finde ud af, »hvorfor vi ikke går i 
kirke«.

Den 17. december: »Vidar«s medlemmer 
var inviteret til julebal med håndboldturne
ring i gymnasieforeningen »Svada«, Kolding.

Den 22. december: »Vidar« afholdt sit eget 
julebal. Vi havde også i år den glæde at se 
en del gamle elever iblandt os, som hjalp 
med til at kaste det rette skær over aftenen 
ved deres nærværelse. Lad mig fastslå, at vi 
lægger juleballet hvert år den 22. december, 
så gamle elever kan nå at komme med.

Det var i korte træk, hvad »Vidar« har 
budt sine medlemmer i de forløbne fire må
neder, og jeg håber, at det af denne oprems
ning fremgår, at der stadig er liv i vor gamle 
forening. Jeg ville ønske, at gamle og nuvæ
rende medlemmer af »Vidar« kunne rejse 
foreningen en »mindesten« på dens 30 års 
fødselsdag den 10. november 1950. Jeg sy
nes, at »Vidar«, der altid har været og sta
dig er grundpillen i gymnasielivet på Ha
derslev katedralskole, fortjener en anerken
delse. Hvad denne anerkendelse skulle bestå 
i, ved jeg ikke. Hvis der er nogen, der har 
et forslag, vil »Vidar«s bestyrelse til enhver 
tid modtage det med taknemmelighed.

— Og »Vidar« sender en hjertelig hilsen 
til alle sine gamle medlemmer.

GUNNER JENSEN.
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HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

ITATSANSTALTEN 
OR LIVSFORSIKRING

Hovedagentur for Haderslev

Ældst 
Størst 
Statsgaranteret

Kontant Bonus

L KALSBØLL . Haderslev
ed Postgaarden 3 Telefon 2335

ÎULDBRANDTS
yl^a. le ttelnin^

Telefon 2535

Kl. Arbejde . Hurtig og reel Betjening 
Klang Skitser og Tilbud ...

od de gamle Aar- 

gange af Haderslev- 

Samfundets Aarsskrift 

smukt indbindel 

Mangler der nogle 

Hefter, kan de endnu 

leveres, saa De faar en 

komplet Samling. Gør 

det nu, mens Tid erl

CARL RIELOS
Bogbinderi. Boghandel

Haderslev

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32
•

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13

Telefon 2355

Haderslev
SlotsvandmølleA»

'legani og moderne
faas i

FODTBJ
ISSENS SKOTØJSFORRETNING
indertorv . HADEBSLEV . Telefon 3371

RUD. SCHØNING
Murermestei

Gaaskærgade

Telefon 2723

jfadic'inaçasbuif
E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tlf. 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

Gaaskargade 46 Telefon 3179

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 3160 
Haderslev

Storegade 37, Haderslev, Telf. 3626

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

Ure, Guld* og Sølwarer 
Briller - Barometre
1. Kl. Reparationsværksted

3. é. Q-ejuut
Haderslev - lavgade 2 - Tlf. 2714

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15-TLF. 2557

PETER DUUS
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 Haderslev

Sparekassen 
for Haderslev 
Byes Omegn

Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

Telf. 2133 og 2134 . Postgiro 8356 
Kontortid 9—12, 2—4

Lørdag 9—1

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telefon 3084

HADERSLEV-SAMFUNDET 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKER 
HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra Modersmaalel

Christian Tauson
Statsautoriseret Revisor

Nørregade 36 - Telefon 3213



^7ZanufaÆiurvarer /ios

Herre- og 
Damekonfektion

Godt Udvalg 
Billige Priser

Telefon 2221 
(flere Linier)

MICHELSEN & JACOBI
PETER ORBESEN

J- Jørgensen
llíiíí^ Gravene 5 - Telefon 2729

Haderslev

Største og billigste 
Trikotageforretning 

i Sønderjylland

Peter Henningsen
Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 2169

FOTOGRAF

c/Irling
(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 2314

/s NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

^et QhaivierdfVruj
Isenkramforretning

Gravene 8 . Haderslev • Telefon 2424

HENRY CHRISTIANSENS
ZLnimetlia.n<lel

*

HADERSLEV - TELEFON 2541

Ruteautomobil-Aktieselskabet
l&r TCædjtwLw dmf aç.

BOGHANDEL fra

Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2653
N. CHR. THORSEN
Telf. 2755 . Haderslev . Bispegade

OLE JENSEN
Bageri . Konditori 
Gaaskærgade



HADERSLEV - TLF. 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

^<^ADERSLEV

MINERALVANDS FABRIK

J. C DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg 

Elektriske 

Installationer 

Radio

Bispegade 6 - Telefon 2631

7900
■ gi<u>ln HADERSLEV tiixod»,»

AKTIESELSKABET

HANSBORG

Savværk 
og 

Tømmerhandel

HADERSLEV. TELEFON 3086

l/Åldemar

CHRISTENSEN
Elektrisk Installation 
Centralvarme 
og sanitære Anlæg

Storegade 18 - Telefon 3742

Aksel Nielsen
Trikotage
Dame- 
og Børnekonfektion

HADERSLEV . TELEFON 290



DANIEL BRUHN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 3185

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

Haderslev - Telf. 3650 - 3651 - 3652
KIKI E. JENSEN

Manufaktur
Trikotage

idorff & Søn
og Guldsmed

(HOLST CHRISTENSEN) VOJENS - TELEFON 57
[aderslev - Telefon 2644

Nørregade 20 - Telefon 2413

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

elbergs Eftf.
itte . Tøiklæder 
sdst og billigst.

Haderslev - Telefon 3573

Qußdee - Sølv-

M. MØLLER
Indeh.: Thorvald Møller
Faglært Guldsmed og Gravør

Grundl. 1842 - Bispegade 9 - Telefon 2715

C- /jncføisen
BAGERI OG KONDITOR 
JOMFRUSTIEN 30 - TELF. 2268

w SåWrøW

ønderjyllands største 

g mest udbredte 

lad! -................. ---

F odtøj

— saa gaar man til

Reserveret



Er Deres INSTALLATIONER »
T

/br gas, vand og elektricitet G

i orden?
Gas: Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi

slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen 
skal være i fast forbindelse med rørinstallationen.

ti. GdolpltSi

BOLIGMONTERING
Storegade 1:

— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen

Vand: Pas på utætte w. c.’er og de private udendørsled
ninger. Beskyt vandmåleren og udsatte ledninger 
mod frost; isoler disse, luk kældervinduerne. Reserve

Elektricitet: Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in
stallation. Når et eller andet i Deres hus »støder«
ci iLibiaiiaiiuiieii i uuiueu.

De har selv ansvaret 
for skader og spild

M. Le or
Kolonial- og Deliko 

Specialitet

af gas, vand og elektricitet, som hidrører Bispegade i6 - Ti

11« 11 MOL Mg

Bliv Med 
af

Dansk-Noi
Ungdomsfoi

(Det unge Graen

Det koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s kontor til 
raads i tekniske og økonomiske anliggender vedrørende 
enhver anvendelse af GAS, VAND og ELEKTRICITET!

Husk, at hele bgen skal gå over til vekselstrømsforsyning

Be kommunale Værker
Telefon 32IS - Haderslev

Det bedste Indkøb 
Kolonial, Delikates

Viggo Jf
Nørregade 46

&CLrL H21L(LôlfdL
Fotograf 

Apotekergade 7 - Telefon 2509

Abonnér paa 
avertér i

ALT BILL ETS A LG 
fly - bane - skib - bus -_valuta- oc

ÄfRS0 

^^REJSEE
MAX M1KKE

Lavgade - Haderslev -



& MOLZEN A/s
V-TELEFON 3701 (3 LINIER)

KUL - KOKS 
BRIKETTER 
Direkte Import 
af kun prima 
Kvaliteter

c/Vis C/Vissen
SØNDERBRO 31 - TELEFON 3506

Finere Kolonial og 
Delikatesser

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 4111 - 4112 - 4113

igaard
□g Konditori
47 - Telefon 2286

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer 

en gros 

® 
Haderslev

Telefon 2131 - Sønderbro 13

MAGNUS KNUDSEN
i. Kl. Herreskrædderi

Jomfrusti 3 Telefon 2728

/«Iff, Herre- og Damesalon Haderslev11
BOGHANDEL Centralbibliotek

21 - TELF. 348 7 

med Nyhederne
Storegade 16 Telefon 3304 @

k Shell a s J. D. KOOPMANNS
Jomfrustien 20 
Telefon 2656

zin og Olie
ND ERSEN
Haderslev - Telefon 2480

Svineslagteri
HADERSLEV

®

Bogbestand: 
Ca. 23445 Bind

/) t J

. Kloster Paul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

igt en gros
Haderslev - Telefon 3663

rm

w*.

jlefon 2210
Reserveret Ny Allégade 2-4 - Telefon 3570 

HADERSLEV



INDENFOR BRANCHEN
DANMARKS ÆLDSTE FORRETNING

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Try lin-Rensning

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

Boggaver
til Hjælp

for

¿)Í0l

Kulturarbejdet i Sydslesvig

modtages

i

CARL NIELSENS
BOGHANDEL
Haderslev

Spørg Materialisten!
CANDPHARM^myREGERSENEFTF

P. LOEHR-PETERSEN 
Nørregade 12 - Telefon 2066

MniLD
lEo qFo s

Sådan skal 
vandmærket se 

i skrivemaskinel


