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SØNDERJYDENS SANG

De siger, nu er Døren lukt’, 
og Sagen bragt til Ende, 
vort stakkels Haab for evig slukt 
om atter hjem at vende.
Nej, Haabets Træ skal skyde Skud, 
nu Aar for Aar det løves;
end er ej Kampen kæmpet ud, 
først nu Rekrutten øves.

I høje Herrer, som saa frækt 
med Ret og Sandhed spiller, 
vi har ej Sværdets tunge Vægt 
og Diplomatens Briller, 
men vi behøver ej mod Jord 
at slaa med Skam vort Øje; 
thi vi paa ham urokket tror, 
der kan den stolte bøje.
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En efter en vi gamle gaar 
til Ro uovervundet ;
men tro ej, I de unge faar 
med Løgn og Rænker bundet. 
Hvad vi har talt, hvad vi har tænkt, 
det smeder de til Vaaben, 
og der blev Porten daarlig stængt, 
hvor Hjertets Vej staar aaben.

Vel gør I haard vor Trængselsstund 
ved smaalig os at kue;
det hvide Kors paa røde Bund
vi aldrig mer tør skue.
Men om I snuser i hver Krog 
og der forgæves leder: 
»Gud signe gamle Dannebrog«, 
min Dreng hver Aften beder.

Saa syng ej eders Sejerssang, 
I har slet intet vundet.
Den Kampens Dag endnu er lang, 
som Skæbnen os har spundet. 
Men vi vil sætte Trods mod Trods, 
hvor tit end Haabet glipper, 
og slipper Danmark ikke os, 
vi aldrig Danmark slipper.

MARTIN KOK



EN STUDENT FRA HADERSLEV
Elin Barndoms forjættede Land var Slesvig, 

som man dengang sagde — ikke Sønderjylland; 
begge mine Forældre var Slesvigere, og jeg var 
kun fire Aar, da de maatte forlade Landet og 
tage Ophold i Vejle.

En fantasifuld Bærer af Navnet har haft en 
Teori fremme om, at Familien Brix skulde 
stamme fra Elsass. Alt taler derimod. En frem
ragende Personalhistoriker har staaet i den For
mening, at der fandtes tre Slægter af dette Navn 
uden Forbindelse med hinanden. Dette er me
get usikkert. Vist er det, at Navnet, findes paa 
adskillige Steder ret langt tilbage. Holberg hav
de en Kammerat, Christian Brix, hvis Moder 
„sad temmelig varm udi Bergen“; det var ved 
Aar 1700. Tidligere endnu findes Navnet an
ført fra Ribe. Men min Far var fra Angel, født 
i Strukstrup 1835. Og fra Angel var ligeledes 
en Kvinde, Christiane Brix’es, altsaa indgiftet i 
Slægten, for hvem jeg nærer betydelig Venera
tion. I Aaret 1607 blev hun nemlig kagstrøget 
paa Torvet i Flensborg. Aarsagen til denne 
haarde Behandling var, at hun blev overbevist 

om at have forøvet Trolddom. Hun havde brugt 
et Par Hekseformularer af ganske menløs Art 
og kun for det gode. Det Skind.

Fra Angel altsaa nedleder jeg Familiens Her
komst, og jeg bør tilføje, at en af mine For- 
fædre efter min Onkel Johans Forsikring skal 
have baaret Navnet Joachim den Uforfær
dede. Det lyder godt. Han var Landsbyskræd
der.

Min Farfar hed JJans Brix og forlod Angel for 
at flytte Nordpaa. Han solgte sin Gaard i Struk
strup og købte en anden ved Aabenraa, hvorfra 
han flyttede til Rødding. En Tid havde han 
Dela’s Gaard i Gramby. Derpaa vendte Fami
lien tilbage til Rødding og boede siden paa en 
lille Landejendom med Krohold lige nedenfor 
Kirken og Kirkegaarden. Jeg har været der en 
Julemorgen; Kirkegængerne kom derind og var
mede sig ved Kaffepunse.

Jeg skal endnu lægge til, at de to Byer Rød
ding og Gramby var min Barndoms tvende Pa
radiser. Jeg regnede mig, husker jeg, uvilkaarligt, 
for Sønderjyde, ikke for Jyde.
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Først tog mine Forældre med deres Børn til 
Kroen i Rødding. Her var alting spændende: at 
lange til det fælles Fad med Skeerne, dyppe i 
Smørhullet og søbe Ruskomsnusk — Skinke
stumper og Grønsager i Mælk, det var Fest, blot 
at Træskeerne var ru i Munden. At sidde om 
Aftenen paa Bænken udenfor og se Kragerne 
balancere paa Kirkeryggen. At ligge i Halmsen
gen og høre det pusle i Halmen. Der var Brønd
vippe i Gaarden, Keglebane i Haven. Min Bed
stefar erindrer jeg dunkelt, men Minister Jacob 
Appel huskede godt den lange magre Mand. 
Onkel Johan var fuld af Munterhed, han havde 
Familiens Mutterwitz, sagde Mor, men Tante 
Stine paa Gram kaldte ham en farlig Mand.

De kom jo fra Angel og var Hjemmetyskere. 
Tante Frederikke, der var fast sengeliggende i 
et lille Kammer med et Hejseværk ned fra Lof
tet at hale sig op ved, vilde kun tale Plattysk.

Fra Rødding, det markedbrogede, kørte vi 
over til Gram. Mor var ikke ked af Byttet. I 
Degneboligen ved Kirkevejen i Gramby maatte 
man tilbagekalde, hvad man havde nemmet af 
Velopdragenhed. Alt var propert og pynteligt. 
Min Bedstefar [Morfar Ohrt] var foruden Degn 
tillige Orgelbygger. I et Værkstedsrum laa Or
gelpiber. I Vinduet stod en Æske med Oblater, 
der lod sig spise. I Kirken har jeg endnu oplevet 
at se en Kirkegangskone, ung Moder, staa ven
tende i Vaabenhuset, til Præsten hentede hen
de op og førte hende til Sæde. Og Klingbøjtelen 
blive rakt ind i Stolene af Kirkesangeren for at 
hente Fattigpenge fra Menigheden.

Jeg har ogsaa været hentet op under natligt 
Uvejr. En særlig Lyd ramte mit Øre. „Var det 
Lynet, der slog ned?“ — „Nej, min Dreng“, 
sagde Far, „det rumlede i Bedstemors Mave.“

Fra det lyse Gramby nævner jeg ogsaa Præ- 
stegaarden, hvor jeg for henved 70 Aar siden 
besøgte Pastor Bruhn og hans Hustru, Datter 
af Biskop Hansen paa Als; og Tante G., hvil
ket vilde sige Frk. Augusta Hindberg; hun 
manglede et Øje og gik med Klap; Sagnet for
talte, at en ung Greve paa Slottet havde skudt 
det ud med en Pil; og at han derefter havde til
budt Pigen Ægteskab, men hun havde vist ham 
af, hun vilde ikke have Skadeserstatning; som 

ung havde hun været smuk, nu saa hun streng 
ud og var hvastunget.

Herfra steg man over en, som det syntes mæg
tig Bakke, paa hvis Top Sygehuset laa, ned til 
det livsalige Gram i klar og mild Sommerskygge 
med Aaen, Slusen og Vandmøllen med Slots
haven, Søen, Hotellet og Slottet, det hele saa 
fornemt, men Slottet ganske kullet; der burde 
have været Taarne. Der var yndigt og højtide
ligt. De sidste Aars Ungdom har for lutter Sol
sværmeri glemt den festlige Højtid i Lundens 
lysende Halvmørke.

Længere ude laa Gramgaard, der husede en 
Pensionær, en gammel Dame, Frk. Alvilde 
Müffelmann. Man vidste om hende, at hun var 
Chr. Winthers Ungdomselskede, som havde af
vist Digteren. Skønt hun elskede ham. Men han 
var for letbenet.

Hvis jeg endnu maa nævne en Ting om min 
Barndoms Lykkeland, saa var det den Venlig
hed mellem Folk og den gode Fred, der her
skede overalt i Nabolaget. Udenfor Laget stod 
kun „æ Sengdarm“.

I Sundeved besøgte jeg som syttenaars Stu
dent og senere min Morbroder Andreas Ohrt 
„Inspector“ paa Sandbjerg, en statelig Herre og 
en Mønstergemal. Efter min Mors Udsagn hav
de han i Ungdommen været den fuldendte Ka
valer. Paa Ballerne i Gram dansede han hele 
Rækken af Damer igennem fra en Ende af uden 
Hensyn til Alder og Udseende, Færdighed og 
Værdighed. Hans Kone var Flensborgerinde, 
sort og sydlandsk og med fornemme Nerver, 
der ikke lod sig forlige med Duften af Tobak. 
Min Onkel og jeg blev om Julen henvist til efter 
Middag at hengive os til en lille Frokostcigar i 
hans iskolde Kontor. Det var dengang man hav
de virkelige Damer!

Vi var rundt i Dybbøl Skanser og hørte den 
fortræffelige danske Pastor Clausen præke i 
Kirken. De tyske Præster nød ringe Anseelse. 
Tante Stine fortalte den udbredte Anekdote om 
en af disse Sjælesørgere, der skulde holde Lig
prædiken paa Dansk og sagde: „Her ligger han 
paa sin Bare (Baare). Hans Liv haver vi be
skuet, lad os nu betragte hans Ende.“

Om Sommeren var der henrivende paa Sand
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bjerg, der ligger ved en lille Sø tæt op ad Als
sund. Tilliggendet var ubetydeligt, men Hoved
bygningen, Palæet, stilfuldt. Gæsterne indkvar
teredes derovre. Ejendommen hørte sammen 
med Brahetrolleborg paa Fyn. Engang kom den 
unge Greve paa Besøg, min Onkel var ikke 
hjemme, og min Kusine Marie og hendes unge 
Svigerinde for af Skræk ind i Spisekammeret og 
gemte sig der.

Ved Sandbjerg gik de tyske Tropper i 1864 
over til Als. En mørk Skygge over det lyse Land.

Mørke Minder krydsedes ogsaa med lyse, naar 
de ældre ved Aftenstide talte om Folkets elske
de Førere, Krüger fra Bevtoft og Laurids Skau.

Man vil tilgive, at Tiden og Pennen har løbet, 
som de vilde, ved Genoplevelsen af Minder, 
der gaar mere end halvfjerdsindstyve Aar til
bage. De skulde kun tjene som Indledning til, 
hvad jeg vilde fortælle af Træk fra en sønder- 
jydsk Students Liv for henved hundrede Aar 
siden.

Min Brodersøn Ernst Brix, som indtil i Aar 
var Politimester i Aabenraa, fik en skønne Dag 
forelagt en Række Breve, som hans Farfar i for
rige Aarhundredes Halvtredsere og Tredsere 
havde skrevet til en Gaardejerfamilie, især til en 
ung Pige Margrethe Marie Christensen i Ris- 
Hjarup, født 30. 11. 1833, død 1917, som han 
kendte fra den Tid, da hans Far havde Gaard 
i Brunde der næstved mellem Rødekro og 
Aabenraa. Enkelte Breve fra Broderen Johan til 
samme fulgte med. Nedenfor meddeles Uddrag 
af disse Breve.

Hvorledes det gik til, at min Far, en Bonde
dreng fra et tysk Hjem, blev sat i Haderslev La
tinskole under den højtfortjente Konrektor 
Edvard Lembcke og under fremragende Mænd 
og der blev dansk, har jeg aldrig hørt berette. 
Jeg tror, at han en Tid fik Støtte dertil af Gre
ven paa Gram. Det første Brev er dateret fra 
Rødding den 24. Juni 1856. „Kære Veninde!“ 
begynder det og er — for Spøg — stilet fra 
Søstrene Anne og Friderike Brix til Grethe 
Christensen:

Det er sandelig en Skam, at vi ikke før have 
besvaret Dit Brev, og vi give Dig fuldkommen 

Ret til at skjænde paa os. Men vi have ikke 
desto mindre Ret til at komme med Undskyld
ninger. Vi have nemlig havt en gruelig Del at 
bestille, og naar dertil føies et ikke ubetydeligt 
Quantum — hvad skal jeg sige, for jeg vilde just 
ikke sige Dovenskab, saa vil Du nok see, hvad 
der har afstedkommet Ulykken. Hvad Haders
lev Marked angaar, da vidste vi nok, at I vare 
der, men Ulykken var, at vi havde den Ulykke, 
trods vore fortvivlede Forsøg, ikke at kunne fin
de Nogen, skjøndt der var Folk nok. Du seer 
nok, at jeg har faaet en anden Haandskrift, men 
det kommer, fordi jeg skal være Jomfru hos 
Gjæstgiver Schmidt i Gram. Hvorledes I har 
faaet Ulven1 af Dage, kan Drengene slet ikke 
forstaa; og sandt at sige troede jeg heller ikke, 
at I allerede skulde befries for hans behagelige 
Nærværelse.

1 Pastor Wulff.
2 „Lage“, Tilstand.

Saa, nu er den Side fuld og jeg begynder paa 
en frisk.

Saadanne store Nyheder, som Du opvarter 
med f. Ex. Pastorens Død, kan jeg ikke opvarte 
med. Men jeg vil blot sige Dig, hvordan Du maa 
tænke Dig vort Lager2 her i Rødding, og be
gynder med Udsigten, som ikke er meget for
skellig fra Eders; thi derude i Gaarden ligger en 
stor Mødding med Respekt at melde. Indeni 
seer Huset endda godt ud. Alting, det vil sige 
Loft og Vinduer, Borde, Døre etc. ere malede 
røde, hvilket er hjemmegjort Arbejde. Byen er 
en meget lang en; thi den gaar helt fra Højsko
len til Jels, vilde jeg sige. Det er sandt, vi have 
her en Højskole, af hvilken Grund der hersker 
en Oplysthed og Dannelse til 40 Grader stort 
Maal. Fremdeles have vi her hele Øvrighedsper
sonalet til Afgjørelse af alle mulige Stridigheder, 
de være nok saa indviklede, og fremdeles et 
overordentligt smukt og massivt Huus, hvor 
særskilte Mennesker, der have gjort sig fortjent 
af Staten, faa Logi og Kost gratis. De leve for det 
meste meget tarveligt der, deres Kaffe f. Ex. 
er nok god, dog mangler der Kaffebønner, Zi- 
chori, Sukker og Fløde deri, og nydes for det 
meste kold. Den øvrige Spise er Brød, men da 
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Folkene ingen Køer have, er det jo rimeligt nok, 
at de intet Smør faae paa det.

Jeg troer, de leve ligesom Gjæsterne i de ny
modens Brøndanstalter, forresten more de dem 
med at synge: „Wer anklopft, der muss brum
men.“ Men forresten er der ogsaa Bønder her, 
som ere saa strængt conservative, at de have bi
beholdt den gamle Skik med Lergulve. Rødding 
er altsaa en Sammenblanding af Gammelt og 
Nyt, et Miskmask af Phaser. Nu bliver det paa 
Tiden, at jeg holder op.

Jeg beder Dig hermed at hilse og gratulere saa 
mange Du kan overkomme, thi vi ser nok, at 
der for Eder er god Afsætning. Ahnholm ikke 
at forglemme.

Men vær Du selv og Din Fader og Brødre 
især hilset fra Dine

hengivne Veninder

Anne og Friderike Brix.

Anne har min arme Navle3 udtømt hele 
Emnet og skreven alt Papiret over, ellers skulde 
I bare have seet, jeg havde malet Jer Skjeppen 
fuld; jeg er hjemme idag, jeg haaber at I kom
me i Hundedagene, naar jeg faaer Ferie. Mange 
Pund Hilsener fra mig og Johan, han og Fatter 
vader om i Skoven, Fader har nemlig kjøbt en 
stor Masse Fyrtræ, og Gaarden er fuld af Bark.

3 Spidsfindige Eder var paa Mode.

4 Kragh, Peter Anton Lyder, Student fra Haderslev 
samtidig med Nicolaus Brix; cand. theol., Overlærer 
ved Borger- og Realskolen i Nakskov.

Dine Venner

Nicolaus og Johann.

Paa Grund af, at Eders Pastor er død, skal 
jeg ikke lade være at underrette Eder om, at vi 
har en Pastor Hempel, som er Magen til Wolff, 
saa jeg troer nok I vilde være vel tjent med ham, 
hvis I fik ham.

Forandringen vilde da ikke ramme Eder saa 
slemt. Det er af bare Omsorg for Eder, jeg skri
ver her; thi ellers maatte jeg jo frygte for, at 
mange af de Risensiske Damer vilde faa Ondt, 
apoplektiske Tilfælde og saadant Noget, og at 
Bønderne vilde slaae af Hammelrebene. Jeg an
befaler altsaa Hr. Bemp—, Hempel, vilde jeg 

sige, til Eders Bevaagenhed, læse kan han, naar 
han faar Brillerne paa, og han er omtrent af 
samme Alder som Wolff.

Hilsen fra Fader og Moder

Nicolaus.

Næste Brev er rettet til Venindens Far 
Gaardejer Chr. Christensen, Rishjarup:

Haderslev, den 12. Juli 1856.
Ærede Ven!

Det er ingenlunde en let Sag, naar man er 
midt inde i Examen og har Hovedet saa fuldt af 
Latin, Græsk og Matematik, Hebraisk, etc. at 
skrive et nogenlunde ordentligt Brev, thi skrive 
et, hvoraf De kunde have nogen Fornøjelse ved 
Læsningen, vilde jeg jo ikke engang tænke paa, 
men da der her ligger Pen og Papir, saa vil jeg 
dog see, om jeg ikke kan faa noget skrevet sam
men, der kan ligne et Brev. Hvis De nu ikke gør 
altfor store Fordringer, skal jeg søge at tilfreds
stille dem.

De maa undskylde, at jeg hver Dag skriver 
Noget, thi Tiden den er noget knap og Regje- 
ringen er daarlig. Med Examen er det rent tos
set, bagvendt, forkert (hvis De veed flere Epi- 
theter, kan De føie dem til), saadan var det 
f. Ex. i Dag, da jeg satte mig for Examensbordet 
(jeg skulde nemlig op i Hebraisk) med den Be
vidsthed, at jeg ingenting manglede undtagen 
Kundskaber, og gik hen og fik udmærket godt, 
hvorimod det i andre Fag, hvorpaa jeg har læst 
meget mere, er gaaet daarligere. Men hvad skal 
man gjøre? At blive mismodig tør jeg sku ikke 
vove for mig selv, thi jeg ved, at jeg i tragiske 
og sørgelige Timer er en daarlig Skuespiller, og 
at jeg har min største Styrke i det Lystige. Men 
nu maae De heller ikke troe, at det gaaer saa 
aldeles daarligt med Examen, thi Kragh4 og jeg 
have væddet om en Mk. (hvilket for os er en 
stor Sum); han siger nemlig, at jeg bliver Dux i 
7de. Kl. og jeg siger nei. Men jeg troer nok, at 
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jeg vinder Marken. Dog nok herom, jeg kan tæn
ke mig, at De ikke holder mere af det Vrøvl om 
Examen.

Jeg vil forresten sige Dem, at jeg efter endt 
Examen vil slaa mig ordentlig løs. Jeg havde nok 
Lyst at se engang, hvorledes I have det henne 
hos Eder, men jeg kan slet ikke komme løs, og 
mine Ben holde just heller ikke altid af at løbe 
afsted, thi de faae nok her i Haderslev, sikken 
en Brolægning, ja man kan let brække Benene 
over den, og man er ikke vis, naar man gaar ud, 
at komme hjem med hele Lemmer. De venter 
vel sagtens, at jeg skal komme med nogle ko
miske Nyheder, men der taer De feil, thi her 
foregaar virkelig intet komisk. Det er grueligt 
tørt, og hvis I faae det i længe saadan, veed jeg 
sandelig ikke, hvordan I kommer igjennem. Men 
Død og Pine, det er jo sandt, jeg skrev jo Noget 
i Søster Annes Brev, jeg troer om Pastor Hem
pel, f. Exempel, som har det rette Stempel. Jeg 
husker ikke rigtigt, hvad det egentligt var, men 
lige meget skrevet har jeg. Dette er atter noget 
nyt: I dag har jeg været oppe i chemisk Physik 
og Optik og fik ug, skjøndt jeg ikke kunde noget 
synderligt. Men De veed jo nok, jeg kan bruge 
Munden. Det hjælper f. t. b. [Fanden tage 
Brix].

Jeg læste frygteligt paa den Physik i Søndags, 
men derved løb alt sammen til en mystisk Taa- 
ge, som først klarede sig, da jeg fik Munden paa 
Gang. De seer af dette Brev, at jeg ingenlunde 
har glemt Dem, men en ubehagelig Opdagelse 
vil De have gjort, nemlig den, at jeg er en Smule 
doven. De vil gennemskue Sagen ligesom Pi
gen, da Bunden gik af Potten. Nu har jeg kun 
et Par Aar her mere, jeg skal dog se til, at jeg 
besøger Dem engang, hvis jeg kan faa Tid. I 
Ferien skal jeg til Rødding; det er ikke saa mor
somt der som i Gramby. Folkene er noget tilbage 
i Kulturen, dog er der jo ingen Regel uden 
Undtagelse. . . . Det var nu dette idag, om otte 
Dage rejser jeg hjem, og det skulde være mig 
kjært, hvis De og Deres Sønner Christian og 
Conrad og Deres Datter vilde besøge os i Rød
ding. Jeg skulde vise Dem alle mulige Mærk
værdigheder, Højskolen, Fangehullet (jeg troer, 
at Anne var vittig over denne Indretning), Mu

sebanken etc. Nu slutter jeg med Hilsen til Dem 
fra Deres (hengivne)

Nicolaus Brix.

Savner I en Prædikant, kan I faa mig; jeg 
skal tale, saa de salte Taarer skal rinde Eder ned 
ad Ryggen. Punktum finale.

Det sidste Brev før Studentereksamen er lige
ledes adresseret til Gaardejer Christensen:

Haderslev, den i. Febr. 1857.
Ærede Ven.
De tænker vist, at jeg aldeles har glemt Eder 

i Jarup, fordi vi ikke kom i Juleugen, ja ikke en
gang skrev. Jeg saae Conrads Brev til Johan, og 
det gør mig Ondt, at han har ventet os i Julen. 
Men hvor var det muligt at komme, saadant et 
Veir, man kunde næppe komme udenfor Dø
ren. Dog det var nok Løgn, i Gram var jeg dog 
et Par Døgn, og den iste Januar om Natten kom 
jeg og Johan hjem i en Forfatning, at jeg ej tur
de vove at se efter mine Klæder og Støvler. Den 
følgende Dag, det kan De troe, var „Leben“. 
Men til Jarup da maatte vi have Køretøiet, men 
Fanden og vor ene Hest halter. Altsaa kunde 
der intet gjøres. Ved Fastelavn vil jeg see, hvad 
jeg kan gjøre. I Forgaars Aftes var jeg til Kome
die og saa min sandten 3 Stykker, 2 danske, 1 
tydsk. Nu have vi faaet et stort, nyt brillant 
Theater, see, det mangler I i Aabenraa, men 
det kommer vel med Tiden. Jeg og min Ven 
Carstensen5, en lang Jyllænder, have tidt 
tænkt paa at besøge Eder, men det er altid ble
ven ved Snakken. Næste Sommer rejser jeg til 
Kjøbenhavn, for at see hvorledes Folkene der 
har det. Stop et Øjeblik, jeg maa have Noget 
lagt i Kakkelovnen, thi det er umanerligt koldt, 
forleden Nat frøs det 13 gr. Reaumur. Det er 
dog Noget. Saa, nu er det bestilt! Men Pokker 
staae i det. Nu kom der en stor Klat, som nogen 
Loftsluge paa Kirkespiret, De maa undskylde 
det. De Unge (dermed mener jeg Grete, Chri
stian og Conrad) vilde vist gjerne vide, hvordan 

s Carstensen, Christian Matthæus, * 28. 6. 1839, død
København 1919. Sognepræst i Nørre Nissum og 
Krogsbølle 1876—1907.
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vi der i den nordlige Egn more os i Julen, men 
jeg maa sige, at det var noget flaut i Aar. I Gram 
var det bedre, der holdt vi altid frygtelig Kom
mers. I Rødding derimod maatte vi tye til at 
spille Schack, Whist, Loto for at fordrive Afte
nen. Naar jeg engang kommer, skal jeg gjerne 
opvarte med nogle Historier om, hvad vi der 
have gjort for Spektakler. De kan sagtens tæn
ke, at jeg var en af de værste, men der var dem, 
der var lige saa gale. Nu kom der En og forstyr
rede mig, men nu begynder jeg igjen. Som sæd
vanlig drive vi her vores Græsk, Latin og He
braisk, saa det knager. I Hebraisk læse vi for 
nærværende Tid Profeten Amos og Jonas, som 
ikke er lettere. Det er nogen sære Kragetæer, 
som læses baglænds. Men nu kan jeg allerede 
nok finde Rede deri, vores Lærer i dette Sprog 
er Hr. Pastor Fibiger, en meget venlig Herre. 
Forresten læse vi en Masse mechanisk Physik, 
som er svært at komme igjennem, men jeg skal 
nok klare den Ært. Jeg hører, at der i Aften skal 
være Ligbegængelse, med Fakkeltog etc.; hvad 
Folk dog kan finde paa, hvorfor kunde de ikke 
ligesaagodt begrave ham ved Dagens Lys! . . . 
Et Par Gange har jeg været i fint Selskab, men 
det behagede mig ei synderligt, naar jeg undta
ger engang, da jeg hjalp dygtig til at faae Ly
stigheden frem, og Punschen som vel var fiin, 
men kraftig alligevel, hjalp ogsaa til. Saa at vi 
enddog gav os til at synge Kanoner, ja dette 
kjender I formodentlig ikke, men vee! Ørerne, 
naar der synges „Jeg har saa gyselig ondt i min 
Mave Av, av etc“ . . . Hvordan jeg her lever 
min Søndag, kunne I vist ikke forstaae. Jeg sover 
for det første til Kl. halv 9 eller 9 (min Contu- 
bernal Bennetzen6 ligger endog længere) staar 
op, drikker Kaffe, fjøjter7 et Stykke. Derpaa 
gaaer jeg ned til Carstensen. Sommetider til 
Kirke (vi have faaet en ny Præst8, som hamrer 
noget frygteligt i Prædikestolen). Om Eftermid
dagen spiller vi og musicerer. Carstensen spiller 
Fjøjte, jeg accompagnerer paa Guitar o. s. v.
 Deres Ven N. B.

° Bennetzen, Hans Chr., f. Gram 5. 10. 1841. Redak
tionssekretær „Dannevirke“ 1872. Overretssagfører 
Kolding 1881.

’ Spøgende for fløjter.
8 Pastor H. F. Helweg?

I det følgende Brev beskriver han for Grethes 
Broder Christian sit Komme til København:

Kjøbenhavn, d. 14. September 1857.

Min Ven Christian.

Hør! Allerførst maa jeg skjælde dig ud, fordi 
vi kom saa silde afsted den Dag; da jeg kom til 
Haderslev, var Dagvognen Fanden flaae mig 
væk. Ti Minutter kom jeg for silde. Kudsken 
havde været flere Gange oppe hvor jeg boede 
at spørge om jeg ikke var kommen, hvor Pokker 
han har faaet at vide, at jeg netop skulde kom
me den Dag, ved jeg brandstage mig ikke. Men 
naar saadan en Stormand som jeg rejser, be
rettes det vist pr. Telegraf, hvor han hvert Øje
blik befinder sig. Men det er nok, jeg maatte 
gaae til Fods. Nu sidder jeg her i Kjøbenhavn i 
en Pokkers Højde, jeg har nemlig ikke mindre 
end 86 Trappetrin til Jorden. Men hvad gør det, 
jeg har et behageligt Værelse og lever brillant. 
Det er hos en Frøken Olesen jeg boer. Jeg giver 
23 Rdl. om Maaneden, saa faar jeg alt undtagen 
Vask og Brænde. Jeg kom herover med Damp
skibet Zampa. Det var just ingen behagelig Tan
ke at stige iland i den store By. Pladsen ved 
Quæsthusgaden, hvor vi lagde til, var propfuld 
af Mennesker. Man kunde næppe komme iland 
for Sjovere og Drosker. Medens vi sejlede om
kring „Trekroner“, blev alt vort Tøi kastet op 
paa Dækket i store Dynger. Jeg var heldig nok 
til strax at finde mit. Ved Toldboden tog jeg 
min Kuffert paa Ryggen og foer afsted med den. 
Jeg traf paa Carstensens Fætter, som lovede at 
skaffe mig en Droske, men jeg vilde opsøge Car
stensen, thi selv her vare vi istand til at finde 
ham. Jeg vendte tilbage og fandt Carstensen og 
Kragh rode forskrækkeligt om imellem Rejse
sække, Kufferter, Tasker, Madrasser etc. Ende
lig kom vi da af sted og kjørte til Jan Mayenborg 
i Trompetergangen, hvor jeg boede et Par Dage, 
indtil jeg fik denne Bolig her. Forresten havde 
Haderslevianerne, som før os vare komne her
til, udtænkt en Plan, men som reent gik i Van
det. Med en Herr Carstensen, som er ansat ved 
den Kgl. Telegraf station og derfor havde Guld
rande om Huen, i Spidsen vilde de arrestere os 
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og føre os paa Collosseum, et stort Forlystelses
sted, men vi vare nok ikke saa dumme at lade 
os narre.

I de første Dage besøgte jeg Kjøbenhavns 
Forlystelsessteder, Tivoli, Sommerlyst og Al
hambra. I Alhambra var jeg først. Det er bygget 
i storartet maurisk eller arabisk Stil prydet med 
Taarne, Spiir og Halvmaaner, og Vinduerne ere 
af malet Glas. I Hovedbygningen findes et 
smukt Theater, hvor der den Aften opførtes 
Dandse af Frøknerne Jenny og Emilie Osmond, 
for hvilke hele Kjøbenhavn sværmer. I Haven, 
som desværre kun er lille, staar der fire Billed
støtter efter Thorvaldsens Modeller, Apollo, 
Venus, Hebe og en Hyrdedreng. Desuden var 
der inde ved Hovedbygningens Veranda to dei- 
lige Vandspring. Jeg morede mig ret godt der
ude. Til Slutning var der stort Fyrværkeri. Det 
var nu det. Vi boer fire Studenter her, de andre 
3 er Jyder. Levemaaden er her gandske forskjel- 
lig fra den slesvigske. Kl. 7 om Morgenen faaer 
jeg The. Kl. 11 spiser man Frokost, Kl. 4 til 
Middag og Kl. 8 drikkes The. Men det er gan
ske behageligt, naar man først er vant til det. 
Her kommer tidt fint Selskab, og da gjælder det 
at komme tilrette imellem Frøkener og Fruer, 
det vil da sige imellem deres Krinoliner. Men 
jeg er allerede vant til Touren, og naar du saae 
mig i saadant Selskab, vilde du næppe kjende 
mig igjen. Det er ogsaa forunderligt nok. Den
gang jeg gik og vogtede Qvæg og passede Tør
vene i Brunde, da tænkte jeg ikke paa, at jeg 
engang skulde bevæge mig i de kjøbenhavnske 
Cirkler. . . . Gadeforvirringen kan jeg allerede 
let hitte Rede i, undtagen paa Christianshavn, 
hvor jeg endnu ikke har været. Ud af mit Vin
due kan jeg se et Stykke af det mægtige Slot 
Christiansborg. Tæt herved ligger Thorvaldsens 
Museum, som jeg igaar var henne og besee. Men 
man maatte i det mindste anvende en hel Maa- 
neds Arbejde derpaa, naar man vilde studere 
det ordentligt. Det kgl. Theaterpersonale spiller 
i denne Tid paa Hoftheatret paa Christiansborg. 
Jeg har ikke været derhenne endnu.

. . . din Ven
Nicolaus Brix, 

Student.

[Det følgende Brev fortæller lidt om gam
meldags Julelystighed i Gram, hvor Degnen 
Ohrt ikke gaar af Vejen for at være med i et 
gemytligt Lag eller for at dreje en god Ven en 
Knap.]

Kjøbenhavn, d. 2. Marts 1858.
Kjære Veninde!

For nogen Tid siden er jeg kommet tilbage til 
Kjøbenhavn, hvor jeg fandt alt i den sædvanlige 
Orden. Min Broder Johan besøgte Eder da. Han 
var lige reist, da jeg kom hjem. Stakkels Fyr, 
han har ordentlig havt Strabadser, og saa traf 
han endda ikke Maren hjemme. Sagen gik saa- 
ledes til. Johann gaar først til Gramby. Hos Deg
nens træffer han Anna Wolters, det kan nok 
være. Saa gaar Degnens Døttre og A. W. til 
Gram, hvor der var Dands paa Gæstgivergaar- 
den; der forblev de nok til Kl. 7. Saa følger Jo
hann A. W. hjem til Brændstrup (lå Mils Vej), 
kommer tilbage til Gramby, og næste Morgen 
farer Manden afsted. Samme Dags Aften kom
mer jeg til Gramby, og da Johan var borte, saa 
skrev jeg til ham med fordrejet Haandskrift i 
A. W.s Navn (Hr. Ohrt gav Ideen til denne 
Plan, saavidt jeg husker). Men Pokker maa vide, 
hvor denne Epistel blev af, thi Johann kom og 
sagde, at han ikke havde faaet slig en Skrivelse. 
Min Søster Anne og Hr. Steinviz traf jeg hos 
Ohrts. Min Fader var tilfældigvis ogsaa paa 
Gram med Heste og Vogn. Saa gik Ohrt med 
paa Gjæstgivergaarden, og sagde til Fader, at der 
var en kjøbenhavnsk Herre oppe hos ham, der 
gjerne vilde befordres til Hygum, han vilde give 
2 Rdl. „Ja“, siger Brix, „det skal have gode Veje, 
men for Pokker, jeg har ingen Vognstol, men 
kun en Fjæl.“ „Ja, det gjør ingenting“, siger 
Ohrt, „det er ham kun om at gjøre at befordres 
endnu i Aften til Hygum.“ Min Gamle vil strax 
have forspændt (det var Kl. 6 om Aftenen). 
„Nu“, siger Ohrt, „det har ingen Hast, thi Her
ren er gaaet op til Pastor Rafn og kommer først 
Kl. 8. Men gaae med op, thi Herren vilde dog 
gjerne først tale med Dem.“ . . . Endelig kom
mer da Selskabet, Gjæstgiver Schmidt, Bager 
Lorentzen, Ohrt og Fader. Saa kom den rygen
de Punschebolle paa Bordet, Fjøjte og Guitar 
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kom igang og det gik lystigt til. Saaledes feiredes 
min Hjemkomst. Kl. var nok 2, inden vi kom 
til Fobi. Fader sprang af Vognen. Friderike kom 
op, og Fader rendte ind og sagde til hende, at 
han havde en Herre med, som han enten skulde 
befordre til Hygum eller huse i Nat. Da fik hun 
ordentlig travlt, til jeg kom ind og betog dem 
Vildfarelsen. Det grinagtigste var Optoget fra 
Gramby til Gram. Foran rendte Schmidt og 
huggede med sin Kjæp i Gjærdet, dernæst kom 
den lille tykke Lorenzen med Fader under Ar
men, og saa kom jeg med Anne og Steinviz un
der Armen. „Du er jo snydefuld, Hans Brix“, 
sagde Schmidt i sin Ruus til Fader og denne 
spurgte da: „Mon du er bedre faren?“ — Julen, 
det vil sige Januar Maaned (jeg kom først hjem 
den 27. eller 28. December), forløb naturligvis 
i al Lystighed. Jeg husker, at jeg engang spillede 
Whist med tre Damer, til Posten kom fra Ha
derslev, d. V. s. til Kl. 3 à 3 A om Morgenen. 
Forresten var jeg til Bal i Rødding, hvor jeg 
havde Anne Ohrt med, men morede mig ikke 
synderligt der. Nu er jeg kommen tilbage til det 
kjære København, og har naturligvis strax be
søgt „Folketheatret“, ogsaa paa det kgl. Theater 
har jeg været.

Paa sidstnævnte Sted saa jeg dennegang 
„Amors Genistreger“ og „Pernilles korte Frøi- 
kenstand“, det første af Henrik Hertz og det sid
ste af Holberg, hvor jeg havde Lejlighed til ret 
at se de tre store Skuespillere, Phister, Md. Phi- 
ster og gamle Rosenkilde udfolde deres mærk
værdige komiske Kraft. Nu skal ogsaa Øhlen
schlægers store Tragedie, „Hakon Jarl“ gives. 
Der skal jeg hen for at se den fjerde talentfulde 
Skuespiller Professor Nielsen i en af hans kraf
tige Roller, inden han forlader Theatret; thi til 
iste Juni tager han sin Afsked. Dog mere om 
den Ting en anden Gang. Men det er sandt, 
jeg er flyttet til Nørrebro. St. Hansgade No. 
73 A, hvor jeg beboer to smukke Værelser, for 
hvilke jeg maa informere nogle Timer i Histo
rie og Naturhistorie i en Skole. Jeg var naturlig
vis langt langt hellere forbleven hvor jeg var, 
men------ Finantserne — sat sapienti. . . . Der 
har været store Ildebrande i Mandags Eftermid
dags. I Taarnby paa Amager er 6 Gaarde ned

brændte. Brandcorpset kom her fra Kjøbenhavn, 
men udrettede kun lidet, da Bønderne ej vilde 
hjælpe uden først at have faaet Betaling. — 
Det er ærgerligt at høre saadant Noget om Folk, 
som dog ellers ere raske. Natten imellem den 
iste og 2den raabte Vægteren ogsaa „Brand“ 
og „Nørrevold“ tror jeg. Men det var kun saa- 
dan en sædvanlig lille „Ildløs“.

Se nu til at faa Marianne til at skrive til mig; 
fra Dig venter jeg strax Brev, du er jo rask til 
Pennen. Nu maa Du altsaa adressere nøjagtig 
saaledes: Student N. Brix, Nørrebro, St. Hans
gade No. 73 A, iste Sal, thi alle Huse her i Ga
den have No. 73.

I et Brev, dateret den 31. Juli 1858 til Ven
inden Grethe, skildres det glade Studenterliv 
med Udflugter til Dyrehaven (stejl Bakke i Ul
vesvælget nævnes) Besøg i „Venedig“ og „Al
hambra“, og saa kommer der en karakteristisk 
lille Reprimande:

Hvis Du ikke blev vred, saa vilde jeg gjøre 
Dig opmærksom paa en lille Ting i Dit Brev, 
som altid hvor jeg hører den (paa Gram meget 
hyppigt) er mig, som om jeg fik Tjære i Halsen: 
„Da jeg ikke selv talte dem“. Det er tydsk. Und
skyld, min Veninde, men jeg er nu saadan. Vil 
Du ikke nok i det mindste „tale med mig“, thi 
jeg vil min skæve Støvle! ikke, at nogen skal 
„tale mig“. Bed din Fader, at han vil lade mig 
vide, hvornaar det er nødvendigt, at jeg stiller 
mig til Sessionen, jeg er født den 9. November 
1835-

Nu faar jeg ikke mere Tid at snakke med Dig 
idag, og Du maa nøies med denne Stump fra 
din Ven
Hilsen!!! N. Brix.

Efter at Rusaaret var gaaet til Ende, skriver 
den unge Student til Veninden om Forløbet af 
Filosofikum:

Kjøbenhavn, den 17. September 1858.

. . . Men det er sandt, Du har vel hørt fra 
Gram, at jeg har ophørt med Theologien og ta
get fat paa et mere for mig passende Studium, 
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nemlig Philologien, til hvilken Forandring og- 
saa alle her, som kjende mig, have lykønsket 
mig, og saaledes maa I finde Eder i, at I ikke 
faar nogen Præken af mig at høre dennegang. 
Hvorledes jeg blev Candidat i Philosophien, har 
jeg maaske slet ikke fortalt Dig.. Det var en 
smuk Junimorgen (den 25de), medens Du gik 
og gav Kalvene Mælk og tog imod Køerne, som 
kom bissende hjem, gav Høns og Ænder noget 
at æde, feiede ud, skummede Mælk, satte Dig 
til at sy og lod som ingenting, at Din Ven stil
lede sig for Rasmus Nielsens Domstol. Der 
kunde nok være Grund til at bæve for denne 
Herre; thi circa 40 har samme Professor ladet 
falde igjennem i Kjælderen, før jeg kom op, og 
mine Kendskaber i Philosophien kunde næsten 
reduceres til den bekjendte Ligning

(n—1) (n—2) (n—3) .... (n—n) 
(n+i) (n + 2) .................... (n+n)

Men desuagtet gik jeg op, velsignet være mit 
gamle Mod og Lykke. Jeg var den første den 
Dag, og var i Førstningen ganske ene med Pro
fessoren. Da han traadte ind i Auditoriet, buk
kede vi meget dybt for hinanden, hvorpaa han 
indbød mig til at sætte mig ved Siden af ham 
bag ved det skjæbnesvangre Bord. Det første 
Spørgsmaal var forskrækkeligt indviklet, skjøndt 
velbekjendt med Professorens kunstige Udtryks- 
maade, maatte jeg dog forbauses, og bag efter 
undrede jeg mig over, at jeg ikke tabte Næse 
og Mund. Skjøndt Du maaske ikke vil forstaa 
synderligt af det, da Du vist ikke gider speculere 
derover, vil jeg dog fremsætte her, hvad R. Niel
sen vilde vide af mig.

„Vilde De udvikle mig Forholdet mellem 
Energi og Inerti, mellem de endelige Aarsager og 
Principper med Hensyn til det Dialektiske og 
Exacte om Kraft og Materie, naar vi ville sam
menligne Physik og Philosophi?“ Saalænge vi nu 
var i Physiken, sad jeg paa den høje Hest, og det 
varede omtrent Vi Time, saa gik vi til det phi- 
losophiske, der kneb det. Dernæst fik jeg to an
dre Hovedspørgsmaal. Endelig sagde han, at jeg 
nu maatte være fri, naar jeg havde sagt ham 
Forskellen mellem Stof, Materie og Legeme. Det 
hele varede i 3 Quarter. Men en Grev Danne

skjold-Samsø, som kom op efter mig, blev pint 
i 1% Time, men jeg troer nok, han klarede sig 
saa nogenlunde. Jeg gik hen og spiste en vældig 
Frokost og gik saa op igjen for at blive kjørt 
igennem af gamle Sibbern, som var saa skikke
lig at spørge mig om, hvad Livet var, hvilket 
jeg jo med Lethed besvarede, men derfra gik 
han over til noget af det allerværste om det in
dre algyldige og evige. Men det hele gik godt 
og saaledes slap jeg fra Philosophien. Nu er jeg, 
som sagt studiosus philologiæ og hører Madvig 
og Ussing . . .

[I Resten af Brevet fortælles mest om Adspre
delser og allehaande Lystighed. Nicolaus Brix 
er en glad Selskabsbroder og en stor Charmør, 
der staar højt i Damernes Gunst. Sammen med 
en Frk. Jessen har han alle mulige Skælmstykker 
for med Damer og Herrer i Omgangskredsen.]

. . . men jeg var (tænk engang!!) saa mageløs 
snild at finde paa, at vi vilde skyde hele Skylden 
paa Hasselbach. Samme Mand er ypperlig i 
disse Dage og synger, hvad han siger, paa Opera
melodier. Lige for et Øjeblik siden stod han og 
sang om en Lampesax, som han haabede at fin
de paa Hjorts Værelse, og jeg maatte le, saa 
Taarerne trillede mig ned ad Ryggen, nei det 
var galt! men Hasselbach opvartede forleden 
Dag med Anecdoter, som vare adskilligt bedre 
end Eduard Meiers. Den kgl. Hof urtekræmmer 
hedder Been. Samme Mand har en Datter, der 
hedder Mine, det bliver Mine Been. Fremdeles 
har han en Datter, der hedder Dina, som alt
saa bliver Dine Been, endvidere en Datter, der 
hedderSine, saa at vi nu faa: Sine Been. Dernæst 
følger Sønnen, Flans, hvilket giver Hans Been. 
Og til Slutning har han en Søn, Andreas. Alt
saa: Andres Been. Det hele bliver altsaa: Mine, 
dine, sine, hans og andres Been.

. . . Inden jeg gaar videre kunde jeg dog (ha
ve) Lyst til at bemærke, at jeg hos Madvig hø
rer Forelæsning over Aristofanes’s Stykke 
„Acharnerne“, en Comedie, som blev opført i 
Aaret 425 før Christi Fødsel, den er naturlig
vis skreven i det græske Sprog. Det mærkelige 
var, at man i den Tid spillede ved højlys Dag 
og det fra Morgenen til om Aftenen; thi ved om
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talte Fester (der spilledes kun ved Fester for 
Vinguden Dionysos) opførtes der 3 Tragedier 
og et Satyrspil paa en Dag, og Folk maatte alt
saa have deres Mellemmad med i Lommen. 
Men der kom jeg nok til at sige noget, som ikke 
hører herhen, men hvad, nu staar det der en
gang.

. . . Du maa undskylde, at jeg ikke har sendt 
Brevet afsted før, jeg har ikke ejet saa meget 
som en 4-Skilling til at betale Frimærket; thi 
Institutbestyreren er saa meget jeg kan forstaa 
en Kjeltring, der ikke vil betale mig, men snyde 
mig for 20 Rdl.

Din Ven
Nicolaus.

Mellem dette Brev og det følgende gaar tre 
Aar, fra hvilke intet skriftligt er bevaret. I Mel
lemtiden har han maattet gøre Soldatertjeneste 
— han var over fem og tyve nu — og har meldt 
sig til Officersskolen.

Det er tydeligt, at den unge Mand ikke er saa 
letsindig og lystig som før. Fremtiden laa uvis 
for ham, som den her kort før Kongens Død laa 
for Fædrelandet.

Frederiksberg Slot, den 17. Juni 1861.

Kjære Veninde!

Du havde egentlig fortjent et Brev paa 16 Si
der fra mig for Dit sidste Brev, thi deri viser Du, 
kjære Veninde, at det er opgaaet for Dig, som 
det for lang Tid siden har været det for mig, at 
Du er kommen paa den forkerte Hylde, men 
dengang vilde Du nok ikke selv tilstaa det, lille 
Grethe! Men endelig saa opgaar for Mennesket 
som et Lysglimt, til hvilken Kreds han hører. 
Bøndernes Conversation (f. expl. Peder Han
sens) kjender jeg fra Grunden af og gad for
dum ikke høre et Ord mere af den Slags Ting, 
men dog maa man ogsaa vogte sig for at gaa til 
den modsatte Yderlighed. At holde Middel
vejen som Du, min Veninde, er vistnok det 
bedste, thi forceret Aandrighed og Affection er 
ligesaa slemt. Overhovedet kan man ofte afvin
de og opdage Sider ved ganske almindelige 
Hverdagsting, som kunne beskæftige en højere 

Tankevirksomhed, og denne Evne at optage de 
interessante Sider og Egenskaber, deri ligger en 
stor Forstandens og Talentets Gave.

Hvad min Stilling angaar, da ligger jeg for Ti
den paa Frederiksberg Slot som Aspirant til Re
serveofficer. Nu hedder det rigtignok, at Halv
delen skal kasseres. Vi ere 90 ialt og exercere 
fra 7—ri om Formiddagen og 3—6 om Efter
middagen. Det er en slem Forandring fra en fri 
Student at blive saadan en Slave. Jeg havde 
isinde at sende Eder mit Portrait i dette Brev, 
men jeg ved ikke, om I helst vil have Studenten 
eller Officeren. Skriv derom til mig. — Ellers 
er der lidet Nyt. Min gode Veninde i Angeln 
kjeder sig dernede. Hun længes efter Brix, siger 
Frk. Olesen for at drille mig. Paa Graabrødre- 
torv beholder jeg mit egentlige Hjem, og der
hen vil Du saa adressere Brevene, saa faar jeg 
dem. Der bliver jeg altid modtaget med aabne 
Arme.

Idag er det Lørdag og jeg har Eftermiddagen 
fri, som jeg benytter til at skrive til Dig. For
resten skal jeg fuldende Brevet imorgen tidlig.

Søndagmorgen.
Jeg forlod Slottet imorges Kl. 6 og sidder nu 

hernede paa Vesterbro i mit Værelse, thi idag 
er jeg atter den frie Student. Imorgen begynder 
Slaveriet igjen. Men nu vil jeg ikke tænke der- 
paa. Det er slemt, naar man er bleven saa slemt 
forkjælet i Kjøbenhavn, som jeg er det. Jeg var 
jo alles Yndling deroppe paa Torvet, og hvilke 
dejlige Vinteraftener have vi ikke haft. Hjort 
oplæste Digte, og jeg har læst 3 Tragedier af 
Øhlenschlæger, saa vi gik paa Comedie og til 
Forelæsning i Arbejderforeningen, holdt Prøver 
paa Komedier, musicerede, dansede og legede.

Nu er den norske Frk. Christensen reist. Den 
sidste Aften er altid noget højtidelig, naar en 
skal rejse, som man i saa lang Tid hver Dag har 
set og talt med. Paa Opfordring af Frk. Nielsine 
skrev jeg derfor en Afskedssang til Melodien 
„Heimskringlas panne, du høga Nord“, som 3 
Damer tilligemed mig afsang. Da det sidste Ord 
„Farvel“ langsomt var døet hen, kom Frk. Chri
stensen med Taarer i Øjnene, greb om begge mi
ne Hænder og stammede sagte „Tak“! Ordene 
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til Sangen kan jeg ikke huske mere, thi Origina
len har Frk Nielsine, og hun er rejst, men vist 
er det, at de gjorde Indtryk baade paa andre og 
paa mig selv med.

Hjort er ogsaa rejst igjennem Sydsjælland, 
Lolland Falster, Møen, Langeland, Fyn, Slesvig 
og Jylland. Havde jeg været fri, var jeg vist nok 
fulgt med ham.

Tydeligt Udtryk for de forandrede Vilkaar 
giver det forknytte Brev fra Julen 1861:

Kjøbenhavn, den 24. December. 
Min Veninde!

Det er Juleaften iaften. Saa sidder jeg her 
ganske alene, ifjor sprang jeg om mellem de an
dre oppe paa Graabrødretorv. Ild i Kakkelovnen 
har jeg ikke og koldt er der, men før, da jeg gik 
nede paa Gaden, saa jeg 3 Avisbørn under en 
Lygte dele deres Aviser, for hurtigere at blive 
færdige og holde Jul. De frøs de Stakler! og det 
gjør saa mange. Jeg var i Frue Kirke, hvor der 
straalede af Lys, og hvor Orglets Toner og San
gen løde saa vidunderlig dejligt, at jeg med min 
raa militære Stemme ikke kunde lade være at 
stemme i med, medens en Dame beredvilligt 
lod mig se med. Da Folkemassen adsplittedes i 
Gaderne, følte jeg mig igen ene. Jeg tænkte paa 
mine Venner, mine Forældre og Sødskende, jeg 
tænkte paa meget, meget andet. Min Fod smer
tede mig, men jeg vedblev at gaa igennem Ga
derne som vrimlede af Mennesker, for maaske 
at finde et bekjendt Ansigt, men det blev mig 
nægtet. Jeg maatte ene gaa hjem og forsøge at 
holde mig selv med Selskab. Naar jeg nu faar 
Pennen i Haanden tænker jeg, at det skal gaa. 
Nu ikke forknyt, Nicolaus! Nu er jeg jo snart 
min egen Herre igjen. Men saa kommer der Næ
ringssorger, ja, lad dem komme. — Det kan i 
alle Tilfælde ikke gaa værre, end at man væl
ter, sagde min Fader ofte. Min egen Broder Jo
hann brugte det samme Mundheld, men han 
væltede virkelig ogsaa meget ofte.

d. 30.
. . . Jeg har forresten meget travlt med at 

lave et Juletræ istand for Aspirantskolen paa 
Frederiksberg. Jeg har i en af Frederik 6tes 

Sale ladet oprejse 3 mægtige Grantræer og pyn
tet dem ud. Den 4de Januar skal Stadsen staa. 
Alle Officererne er med. Da jeg har nogen An
seelse paa Skolen, blev det nemlig mig overdra
get at udkaste Planen dertil. Igaar var jeg i 
Theatret og saa foruden et glimrende Stykke af 
H. Hertz det gamle dejlige Stykke „Kong Salo
mon og Jørgen Hattemager“. Begge Stykker ud
føres glimrende. Men jeg har skam ikke Tid at 
skrive mere.

Den praktiske Examen er forbi. Efter Nytaar 
skulle vi have den theoretiske Prøve. Ved Præ
sentationene paa Fælleden for General Gerlach 
og Oberst Branner var jeg ogsaa fremme at 
kommandere under Capitain Schiønning, og 
jeg lavede en Quarré saa god som nogen. Den 
lille Brix inde i Midten var slet ikke at se for 
de lange Karle af 16de Bataillon, men var han 
ikke at se, saa var han at høre, og Commando- 
ordet lystredes øjeblikkeligt.

En anden Gang mere, Farvel. Mange Hilse
ner!

Din Ven
Skriv snart! N. Brix.

[Begyndelsen mangler . . .]
Kjøbenhavn (fortsættelse af d. 19. Jan. 1862).

For at Du ikke skal klage over de korte Skri
velser, saa vil jeg levere en Fortsættelse og et 
Supplement til det allerede skrevne. Jeg har nu 
været i Kjøbenhavn i 4 Aar og i dem har jeg op
levet ikke saa lidt og lært mange Ting, det kom
mer saa blot an paa, at man af alle disse Stum
per og Stykker kan danne sig et helt Billede. Det 
vil være en vanskelig Sag, og jeg faar vel neppe 
Tid til et saadant Stykke Arbejde. Ogsaa fra 
mine Drengeaar staar mangt et smukt Billede 
for mig. Naar jeg fra Aabenraa kom ned over de 
stejle mægtige Bakker ved Sokjer og skulde 
langs ad den snævre men yndige grønne Dal, 
saa kom jeg altid først sent hjem, og undertiden 
blev jeg rent liggende derinde ved Nordskoven 
og læste til sent om Aftenen, ja det var en Dej
lighed, skjønt der var meget Slid og Slæb ved 
det; men det er der nok hele Vejen igjennem 
den Verdensdel, som man kalder Livet, kan jeg 
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mærke. Thi herovre er det ikke bedre, nej det 
er bleven jo længere jo værre, men det er netop 
det gode ved det; thi jeg er vist den, der mindst 
kan taale gode Dage. Jeg har jo rigtignok til Fe
bruar kun 2 Elever at begynde med, men der 
kommer vel flere.

Men det er nok sandt, alt det morer Dig vist 
slet ikke, jeg vil derfor gaa over til et andet 
Thema. Du har set Dandserinden Frk. Helin, 
som Du siger, sig mig nu engang, morede det 
Dig, at se hende udføre disse halsbrækkende Be
vægelser? Hvad fik Du ud deraf? Jeg for min 
Del, jeg erkjender gjerne, at jeg ikke forstaar 
mig synderligt paa, hvad saadan Dands skal ud
trykke. Min Kendskab i den Henseende har jeg 
fra Paludan Müllers smukke Digt „Dandser
inden“. Der gives Bevægelser og Stillinger saa- 
vel i kunstnerisk Henseende som i dramatisk, det 
vil sige, at der i denne Dands skal udtrykkes 
hvad der foregaar i Mennesket. Jeg har idag ikke 
Paludan Müller ved Haanden, ellers vilde jeg 
dog afskrive disse Vers. Naar en Dands ses fra 
den Side, og fra den ved jeg sikkert, at Du har 
set den, saa ligger deri vist saare meget, som er 
en nøjere Eftertanke værd. Helins Dands er nu 
vistnok langtfra at kunne udtrykke, hvad den 
skal, men den har dog kunnet give dig en Anelse 
om, hvorledes en kunstnerisk Dands ser ud. 
Hun har vist ikke nogen Forstand paa de Følel
ser og Stemninger i Sjælen, som hun i sin Dands 
skal lade træde frem for os, men kan hun dand- 
se, saa kan man igjennem den dog se, hvad den 
der har componeret Dandsen har ment.

Det er imidlertid et svært Capitel, som man 
maa arbejde med. Du kan, derom er jeg forvis
set, paa Din sædvanlige Maade tænke grundigt 
derover, thi grundig er Du, det maa man lade 
Dig. Men hvorledes se de fleste paa saadan en 
Dands? Ja, hvorledes det gaar dermed i Aaben
raa, ved jeg ikke, men jeg kender det her fra 
Tivoli og andre Steder. De betragte det hele fra 
et rent sandseligt Standpunkt, og at se en saadan 
Dands er for dem et sandsepirrende Middel. Det 
er det uheldige ved Sagen. De se ikke andet end 
Dandserinden. Det er, ligesom naar man kom
mer til et Maleri uden Illusion, thi saa ser man 
kun et Stykke Lærred med Farveklatter paa. Nu 

næste Gang mere om den Ting og mange andre 
Ting. Skriv snart: thi ellers rejser jeg. Den iste 
Februar flyver jeg afsted.

En Hilsen til den gamle Fatter Christensen, 
begge de unge Herrer Christensen og til Dig 
selv fra

Din sande Ven
N. Brix.

Straks efter dette Brev har Grethe aabenbart 
skrevet og indbudt ham.

Kjøbenhavn, den 30. Januar 1862. 
Kjære Veninde!

Naa, det maa jeg sige, Du er rask, naar Du 
vil. Ja til 5 te Februar bliver jeg løst fra Frede
riksberg, nu kommer det blot an paa, om jeg 
ogsaa kan komme bort fra Kjøbenhavn; thi jeg 
maa jo stadigt manuducere i Mathematik, men 
jeg tænker, at jeg vel kan undværes en 3 Ugers 
Tid.

. . . Nu skal jeg da til at være Student igjen. 
Hvordan mon det vil spænde af. Ja var Krigen 
brudt ud, var der nok ikke bleven en Boglærd 
af mig, thi man sagde jo om mig, at paa Exer- 
cerpladsen var jeg en daarlig Makker, men ude 
i Felten mellem Grøfter og Gjærder, Skov og 
Krat var jeg en bedre Karl. Det vil nok ikke 
være godt at sidde stille ved Bogen i den første 
Tid, men det gaar jo nok. — Kr igen er i denne 
Tid her i Byen. Han siges at plages af Drømme 
og Spøgelser ude paa Frederiksberg. . . Jeg bor 
endnu paa Kjøbmagergade, men flytter enten 
til Borchs Collegium, Regentsen eller hen i 
Kronprindsessegaden. Paa Torsdag Aften agter 
jeg at rejse hjem til Gram, men vist er det end
nu ikke, thi det kunde jo hænde sig, at man 
ikke kom over Beltet for Drivisen.

(Slutningen mangler.)

Man mærker Krigens Skygge falde frem over 
her i Tiden op til Kongens Død.

Kjøbenhavn, d. 6te Februar 1862. 
Kjære Veninde.

Igaar fik jeg min Permission og er altsaa fri 
for al videre Tiltale for det første. Om det vil
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vare længe eller kort, om vi maaske allerede til 
Foraar skulle op til den store Examen ved Dan
nevirke er ikke let at sige, men komme vi der, 
haaber jeg at kunne vise, at Krigsministeren og 
Kongen have sat Epauletterne paa de rigtige 
Skuldre. Jeg har da ogsaa i Lieutenant Snertinge 
havt en Læremester, som man skal søge længe 
efter at finde Magen til. Igaar tog jeg Afsked 
med Underofficererne, som bibragte os Begyn
delsesgrundene. Iblandt dem var der især een, 
som vi i den Grad holdt af, at vi kaldte ham 
Mahler, Nr. 92. Vi vare nemlig 91.

I Marts 1863 blev Prinsesse Alexandra af 
Danmark gift med den engelske Kronprins 
Edward.

Kjøbenhavn, den 15. Marts 1863. 
Kjære Veninde Grete!

Endelig! Endelig! Jeg troede næsten, at Du 
havde glemt, at et sligt Væsen som jeg endnu 
eksisterede. Du har rigtignok fortjent Dine 
Skjænd og ved Du hvad, Grete, Du skal ogsaa 
faa dem. Mit Brev fra 1800 og Hvidkaal fik jeg 
intet Svar paa. Mit Julebrev fik jeg intet Svar 
paa. Ja, store er Dine Synder og Straf skal Du 
have alene for det, at I i Jarup troede, at jeg er 
storsnudet. Og Din Straf monne være — merk 
det vel! og skjælv! thi den er haard. Du skalst 
svare mig paa mit Brev og snarligen sende mig 
Portraiterne — saaledes taler Løgtenanten, Poet 
paa Gammeltorv (Gammeltorvs Apothek, 3¿ie 
Sal, hvor der er en forbistret gal Hund paa 
Trappen). Men Tak, inderlig Tak for Portrai- 
tet af den gamle Christen Gaardsen. Det er ham 
„auf am Tage“ som Kragh sagde igaar (naar 
han har en lille Snitzer, taler han immervæk 
Tydsk og oversætter „op ad Dage“ ved „auf 
am Tage“. — Vil Du sige ham saa mange Tak 
og hilse ham mange, mange Gange. Det er jo et 
smukt Portrait.

Alexandrafestlighederne, ja det er vist, der 
var jo en Illumination og Masser af Begfakler, 
Fattigbespisning. Peder Skau9, Kragh og jeg 

° Søn af Laurids Skau, Student fra Haderslev lærde 
Skole 1856. Cand. jur.

spillede en lille Lhombre til Kl. 10, saa gik vi 
ud for at se paa Festlighederne. I Vimmelskaf- 
tet var der en frygtelig Trængsel lige som den 
Dag Alexandra rejste (i Vesterport). Vi kjæm- 
pede os imidlertid tappert frem, kom ned ad 
Amagertorv, Østergade, Kongens Nytorv og 
Norgesgaden, hvor Mr. Paget (engelsk Gesandt) 
boer, for at se paa de store Transparenter, som 
forestillede Bogstaverne A, E og A omgivet af 
engelske og danske Flag. Af Festballet fik jeg 
ikke meget at se (kun et Ben af en Dame, som 
steg ud af Vognen, da jeg travede fra Palais’erne 
op forbi Casino). Ultraskandinaverne vare na
turligvis edderspændte (jeg kalder dem Berna- 
dottianere; Studenterforeningen bekjender sig 
dertil); thi de ville af med det gliicksborske 
Hus og have det svenske Hus indført. — Hvad 
Foraaret angaar, ere vi her langt tilbage endnu, 
og det falder mig ind, „hvis jeg havde været 
der, saa kunde jeg dog allerede glæde mig ved 
Foraarsblomsterne, Slesvig er dog det bedste og 
det kjæreste Land under Solen. Violerne har jeg 
ikke set noget til, men har de været falbudt, ere 
de komne fra Kunstgartnerne. Jeg kjøbte en dej
lig Krokus Fastelavns Mandag med mange vio
lette Blomster, men nu er den afblomstret. Her 
ligeved i Frederiksberggade, der skulde Du blot 
se, Grete! hvilke pragtfulde Blomsterbutikker 
der ere; naar man der maatte gjøre et lille Ud
valg! Der staar i denne Tid en vidunderlig dej
lig — Lyngplante i fuld Flor i Vinduet. Jeg vilde 
gjerne have den, men den skal koste en Rigsda
ler. (En Rdl. for en Lyngtop!)

Alexandratoget kom her over Torvet (Afrej
sen) og jeg kunde altsaa se det hele fra mit Vin
due. Du kan nok vide, kjære Grete, at det in
teresserer mig at høre fra mine gamle kjære 
Venner og især fra Dig, og Du fortæller mig 
alting saa godt, at jeg sættes tilbage til Jarup, 
Skade kun Anholms Gaard er borte. Jeg var 
saa vant til at tænke mig Porten og Plankevær
ket ud til Gaden, den Port, som Grev Conrad 
og jeg engang bandt til. . . .

Forresten har jeg i mine Fritimer travlt med 
en Indledning til Behandling af Jeppe paa Bjer
get, som jeg har skrevet for Baronen. Jeg er 
endnu ikke naaet længere end til iste Acts 3die 
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Scene. Det er et noget vidtløftigt Arbejde. Jeg 
maa jo gjøre ham begribelig, hvordan man skal 
læse og behandle et saadant Mesterværk. Der
for, Grete, faar Du ikke mere iaften — skriv 
snart og saa faar Du meget.

Din sande Ven
N. Brix.

Det sidste Brev i Rækken er fra Januar 1863 
og fortæller fra Gramby om Leg og Lystighed i 
Julen.

I 1863 blev Brevskriveren forlovet med Anna 
Ohrt fra Gramby. Da Krigen brød ud, laa han 

som Løjtnant ved Dannevirke og efter Tilbage
toget i Sønderborg og i Dybbølskanserne.

Efter Krigen og Reduktionen blev han Lærer 
i Haderslev og gift med Anna Ohrt. I 1866 efter 
Krigen mellem Østrig og Prøjsen blev han ud
vist med 48 Timers Varsel. De flyttede til Vejle, 
hvor han blev Matematiklærer ved Latinskolen.

Om hans Forhold til Hjemmet endnu kun 
dette. Ved hans Bryllup med den danske Pige 
fra Gram, kom hans Forældre ikke tilstede. Men 
da hans Mor var død, mødtes han ved Begravel
sen med sin Far og sine Søskende og Forlig blev 
sluttet.

HANS BRIX.



»HARMONIEN«8 LOVE AF 1836
Fremkomsten i „Jydske Tidende“ 7/11 1950 

af en artikel af professor Carl Roos, der rede
gjorde for et exemplar af „Gesetze für die Ge
sellschaft der Harmonie in Hadersleben. Ge
druckt bei H. Seneberg 1836“, var en begiven
hed, der unægtelig gjorde et stærkt indtryk på 
undertegnede, der i flere år havde været på 
jagt efter „Harmonien“s oprindelige love, hvor
af han vidste der var trykt et oplag i 1816. Vilde 
nu professor Roos komme med en hel del nye 
oplysninger, der vilde medføre en revision af, 
hvad der var blevet sagt om „Harmonien“ i det 

store festskrift i 1949? Heldigvis var der ikke 
noget sådant i professorens artikel, hvori han 
omtalte sit fund af det meget sjældne lille tryk. 
Det var simpelthen en arv efter faderen, køb
mand Nis A. Roos, der i sin tid ejede den gamle 
købmandsgård i Storegade no. 35. Professor 
Roos havde i årenes løb fuldstændig glemt det 
lille beskedne hefte, der nu ved en tilfældig
hed ved gennemgangen af de Haderslebiensia, 
professoren pietetsfuld værner om, var faldet 
ham i hænde. Det lille tryk ejes nu af „Harmo
nien“, hvortil professor Roos ædelmodigt har 
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skænket det, og da der næppe ret mange steder 
findes sådanne klublove opbevarede, og da sa
gen må formodes at have interesse for Haders
levere i særdeleshed, har vi ment det på sin 
plads her i H.-S. at gennemgå det lille skrift 
punkt for punkt og eventuelt tilføje nogle be
mærkninger, hvorved der søges tilvejebragt til
knytning til festskriftet ved „Harmonien“s 
hundredårsdag 1949. Hvad der deri blev sagt 
om klubbens hele struktur, hvilede på stu
dier i forhandlingsprotokollen fra 1826—1842 
tillige med slutninger ud fra de love, som det 
rekonstruerede selskab „Harmonien“ vedtog i 
1849, idet disse kunde betragtes som ret nøje 
efterligninger af det gamle Harmoniske Sel
skabs. Enkelte ændringer er vel sket ved de 
revisioner i lovene, der siges at have fundet 
sted i 1804 og 1816, men stort set kan lovene 
fra 1836, som vi nu har dem, anses for at have 
dannet rammen om klubliv i Haderslev i et 
halvt århundrede. Det er netop klubliv, der er 
tale om, når vi studerer „Harmonien“s ældre 
historie. Klubben er et sted, hvor medlemmer
ne kommer så at sige daglig, hvor man føler sig 
hjemme, som man f. eks. i en fransk by har 
sin stamkafé, hvor man møder venner og be
kendte en times tid hver dag for at nyde sin 
aperitif, eller som håndværkeren før havde sin 
lavsstue, hvor han mødtes med sine klassefæl
ler. For „Harmonien“s vedkommende gælder 
noget lignende faktisk helt op til den første ver
denskrig. Den var for mange Haderslevere et 
dagligt samlingssted, hvor de mødtes til en 
passiar, et slag kort, billard eller kegler — 
et sted, hvor de virkelig satte pris på at kom
me.

Straks i indledningen i lovheftet fastslås, at 
„Harmonien“ organiseredes som et selvstæn
digt selskab fra 1. januar 1799 på grundlag af 
den klub, der havde bestået i Nørregade siden 
oktober 1797. Derved får vi en yderligere be
kræftelse af den meddelelse, der i festskriftet 
er citeret efter „Haderslebische Sammler“, og 
som netop bragte den endelige sikkerhed for, at 
„Harmonien“s hundredårsdag faldt i det år, i 
hvilket den gamle harmoniske klub kunde fejre 
150 års dagen for sin start.

Formålsparagraffen (§ 1) udsiger klart, at 
klubbens formål er rent selskabelige:

„Die Gesellschaft soll ihren Mitgliedern Er
holung von Berufsgeschäften gewähren durch 
gesellige Unterhaltung, Lecture, anständige 
Vergnügungen und erlaubte Spiele“ (altså: 
skænke rekreation efter forretningerne ved sel
skabelig underholdning, lekture, anstændige 
fornøjelser og tilladte spil).

Lovene nævner intet om klubbens lokalefor
hold udover, at der tales lidt om, hvordan der 
kan disponeres over de sale og værelser, der be
nyttes af klubbens medlemmer, og hvis vi kun 
havde lovene, vilde vi ikke have nogen som 
helst viden om, hvor eller hvordan klubloka
lerne var. I § 2 siges blot, at „klublokalerne skal 
være tilgængelige hver aften fra kl. 5 til 11, og 
at de skal holdes oplyste og opvarmede efter 
årstidens krav. I lokalerne serveres der efter 
hvert enkelt medlems vilkår til priser, der fast
sættes af værten i samråd med direktionen for 
klubben“ (§ 3). Medlemmerne er dels ordent
lige, dels overordentlige, endvidere er der må
nedsmedlemmer og musikmedlemmer (som 
altså hverken er ordentlige eller overordentlige, 
men noget for sig!). De ordentlige medlemmer 
betragtes som blivende og som udgørende sel
skabets egentlige grundstamme. Ved optagelsen 
betales der af disse 6 rdlr. courant i indtrædel
sespenge, og endvidere betales der 1 rdl. 12 sk. 
kvartalsvis forud som kontingent (§§ 4 og 5). 
De overordentlige medlemmer er kontingentfri 
(§6). Det var som regel tidligere medlemmer 
boende så langt borte, at de kun lejlighedsvis 
kunde gæste klubben. Dette gælder vel især 
landsenerregimentets officerer, der periodevis 
gjorde tjeneste ved den i Kolding stationerede 
eskadron, men også andre fraflyttede embeds- 
mænd var overordentlige medlemmer, således 
den tidligere Haderslev amtmand, der nåede at 
blive geheimestatsminister og ridder af elefan
ten, nemlig Johan Sigismund von Mösting, en 
af Frederik VI’s mest betroede mænd.

Som månedsmedlemmer kan optages perso
ner, som kun midlertidigt opholder sig i byen 
eller dens nærmeste omegn. Kontingentet er 
24 skilling pr. måned. Hvis opholdet i byen har 
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varet mere end to år, skal vedkommende fore
slås optaget som almindeligt medlem og må be
tale indtrædelsespenge.

De musikalske medlemmer udgør en særlig 
kategori, idet de er fri for alle pekuniære bidrag. 
Som musikalske medlemmer kan den til enhver 
tid værende direktion optage kvalificerede mu
sikere og dilettanter, som er villige til at med
virke ved selskabets koncerter (§6).

Det tilsigtes åbenbart ved denne bestemmel
se at få byens musikmennesker trukket ind i 
selskabet, og der må på dette punkt være kom
met ny bestemmelser ind i lovene, da vi ved, 
hvordan der i 1819 i „Lyna“ fremkom en ikke 
uberettiget kritik over, at fire „værdige skole
lærere“, efter at de ved den vellykkede fest på 
kongens fødselsdag havde „bidraget til den al
mindelige underholdning og fornøjelse måtte 
gå hjem med tør mund“1.

1 Harmonien 1799—1849—1949, p. 44—45. 2 Harmonien 1799—1849—1949, p. 116.

„Kun ordentlige medlemmer har ret til at 
udøve indflydelse på selskabets anliggender. 
Kun blandt disse kan direktører og embeds- 
mænd vælges“ (§ 7).

„Hvis nogen ønsker at blive optaget som 
medlem, fremsætter han gennem et ordentligt 
medlem ønske herom for en af direktørerne. 
Dette ønske offentliggøres derefter mindst 8 da
ge i forvejen på tavlen, og i næste generalfor
samling bliver der ballotteret („gekugelt“) her
om. Ingen kan dog foreslås som ordentligt med
lem uden at have opholdt sig mindst to må
neder i byen eller dens nærmeste omegn.

For at blive optaget som medlem må den 
foreslåede have mere end tre fjerdedele af stem
merne for sig. Ellers må han anses for at være 
falden igennem. Der ballotteres højst tre gan
ge om en persons optagelse, og der skal være 
mindst et halvt års mellemrum mellem hver 
ballottering. Er antallet af de afgivne stemmer 
ikke deleligt med 4, udvælger direktionen ved 
lodtrækning så mange medlemmer som kræves 
for at komplettere tallet. Udfaldet af ballotte- 
ringen meddeles den pågældende af direktionen 
dagen efter“ (§ 8).

— Disse regler for optagelsen har spillet en 

vigtig rolle i selskabets tilværelse, og netop på 
dette punkt har det interesse at kende den rig
tige formulering af bestemmelserne. Der fore
faldt af og til overraskende afstemninger, og det 
er velkendt, hvordan man i kraft af disse bal- 
lotteringsbestemmelser i 1851 i det rekonstrue
rede selskab kunde give sine følelser luft over
for borgmester og byfoged Hammerich, da hans 
energiske indskriden overfor keglespillet i sildi
ge aftentimer i „Harmonien“s have føltes som 
et overgreb mod selskabets hævdvundne privi
legier. Ved denne lejlighed vragede man sim
pelthen ved ballottering byens første borger, da 
han blev foreslået som medlem af „Harmo
nien“. Dette førte til, at embedsmandskliken i 
klubben truede med at udmelde sig en bloc og 
således slå klubben i stykker. Det viste sig imid
lertid til alt held, at den pågældende general
forsamling på grund af en formel fejl kunde er
klæres ugyldig, fordi eet medlem, amtsforval
ter, etatsråd Kornerup-Borch ikke havde mod
taget nogen meddelelse om den2.

Og ved snild mægling fra forsonende med
lemmer ordnedes sagen således, at Hammerich 
sammen med amtmand Stockfleth blev optaget 
som æresmedlemmer, idet embedsmændene 
samtidig afstod fra at udmelde sig. Men situa
tionen har unægtelig en vis komik over sig, og 
de krænkede keglespillere og deres tilhængere 
har givetvis i første omgang godtet sig over at 
se panikken i den fine del af klubben, da den 
fornemme Hammerich blev dumpekandidat. 
Vi ved ikke noget om, at lignende „skandaler“ 
er forefaldet ved andre lejligheder, men ballot
tering som sådan rummer i sig muligheder for 
overraskelser.

„Indførelse af gæster, d. v. s. personer som 
bor i mere end een mils afstand fra byen, kan 
finde sted ved et medlem, ikke blot for enkelte 
aftener, men også for en længere periode, dog 
ikke ud over tre uger. Gæstens navn og stand 
bliver ved opslag bekendtgjort for selskabets 
medlemmer“ (§ 11).

„Alle bidrag til selskabets kasse betales for
ud. Fjorten dage før afslutning af kvartalsregn
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skabet udfærdiget kassereren en fortegnelse 
over restancer til ophængning på tavlen i sel
skabets lokale. Den, der ikke efter disse 14 da
ges forløb har indbetalt sit bidrag, bliver mindet 
derom af kassereren. Det samme gentages ved 
slutningen af 2det og 3die kvartal i tilfælde af, 
at een skulde stå i restance så længe. Den, der 
trods påmindelser også undlader at betale sit 
bidrag før udløbet af 4de kvartal, udelukker 
derved sig selv af selskabet, hvilket efter direk
tionens derom tagne beslutning bekendtgøres 
ved opslag. Selskabet forbeholder sig dog sin ret 
til at gøre sine krav gældende overfor vedkom
mende“ (§ 12).

— Det må siges, at denne bestemmelse vir
ker noget skrap, men den må vel være frem
gået af nødvendigheden. Et medlem må have 
tilhørt kategorien „hårdnakket betalingsuvillig“ 
for kvartal efter kvartal at kunne finde sig i at 
være hængt ud på tavlen som „restirend“ og 
kvartal efter kvartal at modtage påmindelser, 
hver gang han så kassereren. —

§ 13, der hedder „Verwendung der Gelder“ 
danner en parallel til formålsparagraffen, idet 
den viser, hvad selskabets egentlige virksomhed 
går ud på. Alle kontingenter og de øvrige 
indkomster anvendes til at bestride selskabets 
opgaver med. Der bliver også anskaffet bøger 
og skrifter til lekture for klubben, især dagblade 
og flyveskrifter. „Den litterære komité kan 
disponere over 50 rdl. cour, til dækning af 
dette behov. Hvad der bliver tilovers af selska
bets indtægter, når alle udgifter er dækket, hen
lægges til et fond, der skal dække selskabets 
fremtidige extraordinære udgifter. Direktionen 
skal solidarisk varetage omsorgen for dette 
fonds vækst og sikkerhed og især se til, at det 
anbringes således, at det bærer renter. Så snart 
kassebeholdningen i kontanter ved regnskabs
aflægning beløber sig til mindst 50 rdl. cour., 
skal den sættes på rente. Forsømmer direktio
nen at sørge herfor, hefter den overfor selska
bet for renterne. I tilfælde af, at direktionen 
ikke er i stand til at anbringe beløbet sådan, at 
det giver renter, må det meddele selskabet 
dette“ (§ 13).

— Selskabets karakter af klub fremgår tyde

ligt af denne paragraf. Alle medlemmer er lige
som interessenter i langt højere grad end med
lemmer af en moderne forening, hvor regnska
bet ofte opfattes som noget, der ikke angår stort 
flere end formand og kasserer. Men man må 
også stadig huske, at der er tale om relativt 
stort kontingent og om en ret begrænset med
lemskreds. Også den følgende paragraf vedrø
rende fattigkassen er såre karakteristisk for da
tidens klubliv. Når vi nu sidder her i muntert 
lag, glade og relativt velsituerede, lad os da give 
vor menneskelighed praktisk udtryk ved at give 
en rundelig skærv til „armkassen“! —

Foruden den egentlige klubkasse har selska
bet en kasse til de fattige. „Kilderne til indtæg
ter til fattigkassen er følgende: 1) en rdl. af 
hvert bal i selskabets værelser; 2) en skilling 
fra hvert medlem, der spiller kort, hver gang 
der spilles; 3) alle pengebøder; 4) udbyttet af 
indsamlinger på kongens og dronningens fød
selsdage; 5) ved hver generalforsamling ved et 
kvartals slutning bliver fattigbøssen præsenteret 
for de tilstedeværende, 6) de pengebeløb, der 
nedlægges i den under tavlen fastgjorte fattig
bøsse.

Hver måned åbnes fattigbøssen i den samlede 
direktions nærværelse, dens indhold bliver talt 
op, og summen indføres i protokollen. Kassere
ren er ansvarlig for pengene. Til fordeling af 
armpengene vælges en kommission på 5 med
lemmer, som i tre år forbliver i denne funk
tion“ (§ 14).

Normalt holdes kun generalforsamling ved 
slutning af hvert kvartal, hvor der vælges direk
tører og andre fungerende medlemmer, ligesom 
der også forhandles om andre forhold klubben 
vedrørende; „skulde imidlertid særlige forhold 
indtræde, er direktionen beføjet til at ansætte 
en overordentlig generalforsamling. Enhver ge
neralforsamling må om sommeren bestå af 
mindst 12 og om vinteren af mindst 20 stemme
berettigede medlemmer. Er dette antal ikke 
forsamlet, kan ingen gyldig beslutning træf
fes“ (§ 15).

„Kun de på generalforsamlingen tilstedevæ
rende medlemmer kan stemme. I spørgsmål, 
der ikke bestrides (bei unstrittenen Puncten), 
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kan voteres mundtligt, ellers, og når nogen ud
trykkelig forlanger det, sker afstemning ved bal- 
lottering. Ved alle lejligheder er stemmeflertal 
afgørende undtagen ved optagelse af ny med
lemmer, hvilket da også kun kan ske ved bal- 
lottering.“

„Valg af direktøren og øvrige fungerende 
medlemmer sker ved stemmesedler, som også 
kan afgives af fraværende medlemmer, når de 
egenhændigt underskriver stemmesedlerne; dog 
må ikke flere underskrive den samme seddel. 
Stemmesedlerne skal underkastes to direktørers 
kontrol“ (§ 16).

„Når et forslag fra medlemmer tilsigter op
hævelse eller ændring i de bestående love, må 
det bekendtgøres 4 uger før generalforsamlin
gen. Enhver skrivelse til selskabet må af direk
tionen forelægges for generalforsamlingen. Ano
nyme skrivelser forelægges ikke, hvis ikke de in
deholder sådanne forslag, som er til gavn for 
selskabet. I dette tilfælde overlades det til di
rektionens skøn at bruge dem. Intet af hvad der 
når frem til direktionens viden, må af denne 
meddeles enkelte medlemmer, såfremt det ikke 
er egnet til almindelig meddelelse“ (§ 17).

„Arbejdet med at fremme selskabets formål 
er betroet en direktion foruden en kasserer og 
en sekretær, endvidere en litterær komité og en 
komité for vinterfornøjelserne. Billardet er lige
ledes stillet under en særlig opsigt“ (§ 18).

— Man undres over, at „armkommissionen“, 
som den gerne kaldes, ikke er nævnt, skønt den 
dog har været omtalt i § 14. Er det, fordi der 
oprindelig ikke var noget særligt fattigudvalg, 
og direktionen oprindelig selv foretog fordelin
gen af de midler, der var indsamlet til de fat
tige?

„Direktionen består af syv medlemmer, som 
vælges kvartårligt på generalforsamlingen. Et
hvert valgbart medlem er pligtigt til at modtage 
valg, medmindre han indvilliger i at betale en 
sum på 5 rdl. cour, til klubbens kasse, hvorved 
han et helt år vil være beskyttet mod fornyet 
valg. En afgående direktør kan uden videre af
slå genvalg“ (§ 19).

„Det påhviler direktionen at have overopsyn 
med alle selskabets anliggender, også med de 

opgaver, der er underlagt de forskellige komi
teer. Direktionen overvåger, at lovene respekte
res, at kontrakten med værten opfyldes, og at 
der opretholdes god orden, og har i det hele til 
opgave efter bedste samvittighed at tage vare 
på alt, hvad der kan tjene til selskabets tarv“ 
(§ 20).

„Direktionen samles i vinterhalvåret en gang 
ugentlig i klublokalerne. Forsømmer en direktør 
at give møde, betaler han i bøde 2 skilling til fat
tigkassen. Mødeaftenen fastsættes fra gang til 
gang og bekendtgøres for selskabet ved opslag. 
Ved vigtige anledninger, der ikke tåler opsæt
telse, kan med fornøden motivering ethvert di
rektionsmedlem ved rundskrivelse indkalde til 
en overordentlig forsamling. En direktør, der i 
så fald udebliver, betaler 24 skilling cour., hvis 
ikke en af alle anerkendt undskyldning til ude
blivelsen kan anføres (§ 21).

Direktionen må bestå af mindst fem medlem
mer for at være beslutningsdygtig. Afgørelsen 
træffes ved stemmeflerhed (bortset fra indby
delser se § 31) og har bindende kraft, indtil sel
skabet anser det for nødvendigt at ændre den. 
Hvad der bekendtgøres af direktionen, må være 
underskrevet af een af direktionen eller af se
kretæren på direktionens vegne“ (§ 22).

„Direktionen disponerer uden at skulle hen
vende sig til selskabet kvartårligt over 5 rdl. 
cour. Afholdelse af større udgifter kræver sel
skabets samtykke. Direktionen har beføjelse til 
at disponere over de forskellige lokaler til kon
certer, baller, deklamationsaftener på enkelte 
aftener. Dog må den så vidt muligt søge at und
gå, at der herved fremkommer en sådan ind
skrænkning i lokalernes brug, at den føles ge
nerende for selskabets medlemmer. Alle sel
skabets lokaler under et kan kun overlades til 
andre efter selskabets egen beslutning (§ 23).

Her er der grund til at minde om en drabe
lig strid mellem billarddirektøren, krigsråd Gyr- 
sting og herredsfoged Petersen, der havde villet 
spille billard, uden hensyn til at der var assem
blé. Først efter at Petersen højtidelig havde de
klareret, at han ikke i nogen måde havde haft til 
hensigt at fornærme Gyrsting, akviescerede den
ne sidste og erklærede sig villig til at vedblive at 
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være direktør for billardet i den tid, som var be
stemt3.

3 Harmonien 1799—1849—1949, p. 39.

„Af forstanderne må efter en for hvert kvar
tal bestemt og ved opslag bekendtgjort række
følge hver dag een være tilstede i klubben fra 
kl. 7 til ro (dagdirektøren). Fra i. maj til slut
ningen af august kræves dette dog kun mandag 
og fredag. Dog kan det tillades dagdirektøren 
at overdrage sin tur til en af sine meddirektører 
og i mangel deraf til et medlem, som tidligere 
har været direktør; dog bliver han stedse an
svarlig for sin stedfortræder. Skulde nogen for
sømme enten selv at give møde eller at lade 
sig repræsentere ved stedfortræder, og dette 
kommer til direktionens vidende, er han plig
tig til for hver forsømmelse at yde 16 skilling 
til fattigbøssen.

Finder dagdirektøren intet selskab samlet i 
klubben, skal han bemærke dette på tavlen med 
anførelse af, hvornår han er kommet, og hvor
når han er gået igen, og er så fritaget for videre 
funktion“ (§ 24).

„Dagdirektøren kan til opretholdelse af or
den og af lovene i tilfælde, hvor der er pericu- 
lum in mora [d. v. s. fare ved at tøve, hvor der 
bør handles hurtigt] træffe foreløbige bestem
melser som skal respekteres, indtil eventuelt 
anden bestemmelse bliver truffet af direktøren 
eller af selskabet. I vigtige tilfælde må han 
straks næste dag give meddelelse til den sam
lede direktion. løvrigt er dagdirektørens udsagn 
angående en tildragelse altid at anse som et gyl
digt vidnesbyrd. Til hans pligter hører også ved 
spil, der arrangeres, hvortil også lottospil må 
regnes, at opkræve 1 skilling af hver spiller. Dis
se penge skal ufortøvet afleveres til dagdirektø
ren og dernæst skal det indsamlede beløb læg
ges i fattigbøssen; dog skal lottoafgiften henlæg
ges i billardkassen“ (§ 25).

§§ 26 og 27 (om kasserervalg og -forretnin
ger) indeholder intet af særlig interesse, ud over 
at revisionen af kvartalsregnskabet besørges af 
den tiltrædende direktion, hvorefter regnskabet 
med bilag i 14 dage henligger til eftersyn i læse- 
værelset.

„Sekretæren vælges blandt selskabets med
lemmer og fungerer for bestandig, med mindre 
selskabet eller den valgte opsiger denne ord
ning.

Sekretæren må være til stede som protokol
fører ved direktionens og selskabets møder og 
også føre protokol i alle kommissionerne. Alle 
beslutninger må indføres i hovedprotokollen. De 
nødvendige skrivematerialer anskaffer sekretæ
ren selv mod en årlig godtgørelse fra klubkassen 
på 5 rdl. cour.; han er tillige fritaget for at be
tale det sædvanlige kvartalskontingent“ (§ 28).

Det er den her omtalte hovedprotokol (for 
perioden 1826—42), som et lykkeligt tilfælde 
har reddet fra udslettelse. Denne protokol, der 
aldrig før har været ænset af de mennesker, der 
har befattet sig med at skrive „Harmonien“s hi
storie, er et dokument af afgørende vigtighed, 
og det er et faktum af allerstørste betydning, at 
denne protokol er ført på dansk af ritmester 
Obel, der var permanent sekretær. Kun et ene
ste protokolat, dagsordenen for 25. august 1842 
er på tysk: „ob die Gesellschaft sich auflöste“ 
og er måske affattet under pres af det tyske fler
tal, der sprængte „Harmonien“4.

„Den litterære komité består af tre medlem
mer, der ligesom direktøren vælges ved stem
mesedler. Efter tre års forløb foretages nyvalg. 
Genvalg kan nægtes. Valget foregår på den ge
neralforsamling, ved hvilken der vælges direk
tører for fjerde kvartal. Komiteens opgave er at 
udvælge og fremskaffe lekture i form af enkelte 
værker, journaler, flyveskrifter, ugeblade og 
aviser efter eget tykke. Stilles der af et medlem 
forslag til komiteen om anskaffelser, skal et så
dant forslag bekendtgøres i læseværelset, og 
hvis det i løbet af tre uger får støtte af fem an
dre medlemmer af selskabet, skal komiteen, 
hvis den ikke er stemt for forslaget, forelægge 
det for den næste generalforsamling, hvor der 
så træffes afgørelse“ (§ 29).

„Intet skrift må i den første måned efter an
skaffelsen tages med hjem. Efter den første må
neds forløb kan man få lov at beholde et skrift i 
tre dage, men må ikke låne det ud til nogen.

1 Harmonien 1799—1849—1949, s. 64 og 81.
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Kun konversationsleksikonet må hverken som 
helhed eller delvis under noget påskud tages 
med hjem, men skal stedse være for hånden i 
læseværelset.

Aviser og ugeblade kan i de første fjorten da
ge ikke udlånes, men derefter om aftenen efter 
kl. ro.

Den, der ønsker at låne skrifter eller blade, 
meddeler dagdirektøren dette og må egenhæn
digt og i direktørens nærværelse kvittere for lå
net. Otte dage før nyt direktionsvalg udlånes 
ikke flere bøger eller blade, og de udlånte skal 
tilbageleveres. Til fremmede udlånes intet.

Den, der imod alle forskrifter tager bøger 
eller skrifter med sig, betaler daglig for hvert 
nummer 8 skilling, indtil tilbagelevering sker, 
og den, der undlader at skrive sig for et lån, må 
betale det dobbelte for hver dag. Skulde nogen 
uden tilladelse medtage aviser eller ugeblade, 
straffes han af komiteen med en bøde på 2 rdl. 
cour., der endog i gentagelsestilfælde kan for
dobles. Selskabets sekretær skal hver 14. dag 
efterse fortegnelsen over ikke tilbageleverede 
bøger, opnotere de eventuelle bøder i hovedpro
tokollen og kvartårlig tilstille kassereren en for
tegnelse derover.

Over blade etc., som ikke er egnede til opbe
varing, lader komiteen hvert år afholde auktion 
i selskabet“ (§ 31).

Den mest interessante nyhed, der gives her, 
er, at Det harmoniske Selskab ejede et konversa
tionsleksikon, som har været anset som uund
værligt i lokalet, hvor diskussioner og lærde 
drøftelser åbenbart har spillet en stor rolle.

„Komiteen for vinterfornøjelserne består af 
tre personer, som vælges på generalforsamlin
gen ved afslutningen af tredie kvartal. Dens 
opgave er senest i oktober at komme med for
slag til vinterfornøjelser. Efter at selskabets be
slutning er taget, påhviler det komiteen at til
rettelægge disse fornøjelser. Komiteen fungerer 
ved baller, assembléer og festmåltider som di
rektion, således at dagdirektørens virksomhed 
ved sådanne lejligheder er begrænset til de lo
kaler, der ikke benyttes til den pågældende fest
lighed. Til vinterfornøjelserne kan ethvert med
lem efter behag medtage damer.

De øvrige indbydelser, som må fornyes til 
hvert bal og til hver assemblée, sker ved, at der 
af komiteen udsendes kort. Dog må der først 
forelægges direktionen til godkendelse en liste 
over damer og herrer, der ønskes inviteret. Er 
der for enkelte herrers vedkommende ikke tale 
om en enstemmig godkendelse, kan indbydelse 
kun ske, når generalforsamlingen på den propo- 
nerendes forlangende ved ballottering har god
kendt indbydelsen; for damers vedkommende 
er derimod stemmeflerhed tilstrækkelig.

Angående udnævnelse af musikalske med
lemmer skal direktionen høre, hvad komiteen 
har at foreslå“ (§ 31).

„Opsyn med billardet fører et dertil for et år 
valgt medlem, som hvert kvartal aflægger regn
skab og afleverer overskud. Foruden de penge, 
der betales for hvert parti, tilfalder også lotteri
skillingen billardkassen. Til brug for markø
rens kontrol føres en dagbog, hvori de spillede 
partier daglig opføres med nævnelse af de ta
bende og af de penge, der betales pr. parti. Om 
vinteren tændes lamperne uden særligt forlan
gende om mandagen og om fredagen“ (§ 32).

Bemærkningen i Harmonien 1799—1849— 
1949 om, at der tilsyneladende var tradition for 
at genvælge krigsråd Gyrsting, så han efterhån
den var lige så „fast“ billarddirektør som Obel 
var sekretær og Deichmann kasserer, hviler på 
den iagttagelse, at Gyrsting i protokollen 
1826—42 er det eneste klubmedlem, der næv
nes som indehaver af billarddirektoratet, og at 
hans genvalg til værdigheden er omtalt flere 
steder.

„Dannede mennesker behøver ingen forskrif
ter for deres opførsel; de love, der gælder i et
hvert dannet selskab, er i denne henseende og
så vore love. Hvis imidlertid nogen ved uan
stændig og upassende optræden, det være sig i 
handling, tale og skrift, forstyrrer selskabets for
nøjelser, så må dagdirektøren påtale sådant 
overfor direktionen, der så foreslår vedkommen
de udelukket af klubben ved ballottering. Et 
udelukket medlem kan senere hverken som 
gæst eller æresmedlem (sic) få adgang til klub
ben, endsige blive optaget som ordentligt med
lem. Bliver et medlem fornærmet ved ord eller 
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handling, skal direktionen undersøge sagen 
nærmere og så vidt muligt bilægge den i min
delighed; lykkes dette ikke, er det direktørens 
ret at foreslå, at den, der har forsyndet sig, ved 
ballottering udelukkes af klubben. Synes direk
tionen, at fornærmelsen ikke er sådan, at den 
kvalificerer til exklusion, er den beføjet til efter 
omstændighederne overfor den, der har op
trådt fornærmende, skriftligt at give udtryk for 
sit mishag“ (§33).

Det er sket nogle gange i „Harmonien“s hi
storie, at medlemmer har stødt an mod god 
tone. I almindelighed vil den slags interne fore
teelser naturligvis forblive dulgt under diskre
tionens eller glemselens slør. I Harmonien 1949 
er lige nævnt et sammenstød mellem to med
lemmer af klubben „Concordia“, der en tid 
lang i begyndelsen af 19. årh. har været en 
konkurrent til „Harmonien“. Striden gav ekko 
over hele byen, og „Lyna“, der ellers ikke byder 
på ret meget lokalt skandalestof, har overleve
ret os en fjern genklang i ord som „Concordia 
discordia cara“ og i følgende versificerede ud
brud, hvormed den impulsive herre, der havde 
stødt an mod god tone i klubben, søger at dæk
ke over sit tilbagetog (d. v. s. sin frivillige ud
meldelse, der forebyggede exklusion):

Soll man in Eintracht Zweitracht leiden 
Fürwahr mit Freude kann man dann aus dem

Bunde scheiden!

Det der oftest har givet anledning til sam
menstød mellem klubbens medlemmer har vel 
været préséance-stridigheder. Selvom det sjæl
dent kom til ligefremt slagsmål, som det der 
fandt sted i domkirken i 1697 mellem apoteker 
Helms og rådmand Schumacher, der stredes 
om, hvem der rangerede højst og havde krav 
på den fornemste plads — det var ved den lej
lighed, at Helms fik et sådant skub, at han røg 
ud af stolen og tabte sin paryk til skam og 
forargelse for menigheden — selvom det altså 
sjældent kom til den slags optrin i klubben, 
hvor fornuft og borgerdyd på grundlag af den 
franske revolutions lighedsprincipper rådede, var 
man dog i hin tid i „Harmonien“ (som vi stadig 

er det) langt borte fra franskmænds og englæn
deres naturlige omgangstone, der ikke kender an
den titulatur i selskabelig omgang end monsieur 
eller mister. Der findes f. ex. et sted i protokol
len et alvorligt forslag om en ny medlemsfor
tegnelse med nøje angivelse af hvert medlems 
titulatur.

Fra slutningen af 18. århundrede antydes det 
ret kraftigt i fru Kellermanns brev til P. A. Hei
berg, hvori hun fortæller småtræk fra livet i 
Haderslev, at forholdene i „Harmonien“ nok 
kan have været i nogen grad prægede af von’er 
og van’ers terror: „ca. 30 unge [adelige] frøke
ner sammen med de herrer officerer virker no
get anmassende i offentlige selskaber“; men der 
nævnes ikke i disse breve noget konkret exem- 
pel på utilbørligheder, og det samme gælder 
„Harmonien“s protokoller, hvoraf altså kan 
sluttes enten, at man affandt sig med forholde
ne, som de nu engang var, eller at landsener
officererne forstod at omgås deres klubkamme
rater på rette vis.

Den eneste episode, vi kender fra protokol
len, er den tidligere nævnte strid mellem her
redsfoged Petersen og billarddirektøren, justits
råd Gyrsting. Fra den danske klub „Harmo
nien“ efter 1849, kan der anføres nogle tilfælde, 
hvor et medlem har fået en påmindelse om 
mere urban optræden som omtalt i Harmonien 
1799—1849—1949, s. 179.

Lovenes sidste paragraf (35) røber, at der i 
1836 blandt medlemmerne har været folk, der 
var tilbøjelige til at undslå sig for forenings- 
hverv, hvor hædrende disse end må have været. 
Der står nemlig følgende: „At afslå at modtage 
et embede (ang. direktører, se § 19), hvortil 
man er blevet valgt, har til følge, at man må 
erlægge 5 rdl. cour, til klubkassen, for så vidt 
vedkommende ikke allerede har beklædt et 
embede i det foregående kvartal.“

Endelig slutter dette afsnit af tryksagen med 
ordene:

„Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen 
9. maj 1836“ og følgende underskrifter:

C. H. P. Langbein, C. F. Meyer, J. C. Holm 
og Nissen samt sekretær: Obel.

Et sidste afsnit, som har sin meget store in-
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teresse, er en fuldstændig medlemsfortegnelse 
for året 1836. Foruden denne fortegnelse har vi 
for det ældre afsnit af „Harmonien“s historie 
kun en eneste fortegnelse, som er anført „Har
monien 1799—1849—1949“, side 30, og som er 
overladt os af dr. Achelis. Ikke få af navnene i 
denne fra 1816 stammende liste går igen i listen 
fra 1836, selvom det måske i nogle tilfælde er 
næste generation. Vi bringer nu denne liste in 
extenso med nøje bevarelse af stavemåde og 
uden at oversætte noget som helst:

Ordentliche Mitglieder der Harmonie 1836;

Rittmeister v. Obel 
Senator A.J. Jürgensen 
Senator Mussmann 
Advocat Petersen 
Rector Brauneiser 
Apotheker Langheim 
Reitvogt Rübner 
Kaufmann L. Nissen 
Pastor Lautrup 
Kriegscancelleisecre- 

tair Finely
Stadtkassirer Müller 
Kaufmann Neiling 
Kaufmann C. A. Pe

tersen
Senator C. Jürgensen 
Kriegsrath Gyrsting 
Major v. Michaelsen 
Justitzrath Schrader 
Kaufmann C. Petersen 
Kaufmann Wassner 
Generalmajor v. Bü

low D III, DM
Major v. Simesen 
Justitzrath Lindenhan 
Gevollmäch tigter

Gottfreidsen
Ober- und Landesge

richtsadvokat Kier, 
D. IV

Rittmeister v. Creutz 
O- u. L. ger. adv.

Gottfriedsen

Conferentzrath Jo
hannsen D IV, DM

Justitzrath Claussen 
Dr. jur. Gerichts

schreiber Meier
Lieutenant v. Ben- 

ningsen
Kammerherr v. Dü

ring
Rittmeister v. Petersen 
Kriegsrath Boll 
Lieutenant v. Mörck 
Lieutenant v. Hviid 
Rittmeister v. Dorrien 
Conrector Petersen 
Postmeister Petersen 
Kriegsrath Ganderup 
Advocat Nissen 
Controlleur v. Ru

mohr
Lieutenant v. Deich

mann
Justitzrath Fries D. IV 
Senator Holm 
Kaufmann Nielsen 
Kaufmann M. Hansen 
Lieutenant v. Schmidt 
Rittmeister v. Deich

mann
Oberauditeur Höyer 
Lieutenant v. Krogh 
Kammerjunker

v. Krogh

Subrector Volquard
sen

Kancellei-Secretair 
Thomsen

Apotheker Hansen 
Jouvelirer Petersen 
Collaborator Horn 
Kaufmann Richtsen 
Oberstlieutenant 

v. Stibolt
Kaufmann Mortensen 
Kammerjunker

v. Buchwald
Pastor Jansen
T abacksfabrikant 

Otzen
Doctor Karstens 
Kaufmann N. Nissen 
Dr. med. Marcus 
Kämmerer v. Harboe 
Major v. Daue

Ausserordentliche Mitglieder 1836:

Sr. Excellenz der ge
heime Staatsmini
ster v. Mösting, 
E.R. D.IL D.M.

Kriegsrath Schmidt
Kancelleirath Peter

sen
Rittmeister v. Cirso

vius
Lieutenant v. Müller 
Kammerjunker v. Jes

sen
Kammerherr Amt

mann v. Krogh in 
Husum (D.IV, DM) 

Rittmeister v. Grachitz 
Probst Paulsen (D.IV) 
Pastor Müller 
Pastor Paulsen 
Oberforstmeister

v. Krogh (D.IV.
DM)

Kaufmann Giörtz 
Proprietair Schmidt 

aus Wandling
Secretair Wiise 
Pastor Richter 
Justitzrath Meier 
Amtssecretair Bruhn 
Bataillonschirurgus

Schlesinger
Kaufmann P. H. Lo

rentzen
Kaufmann Stuhr 
Doctor Hansen 
Kaufmann Lorentz

Nissen
Advocat Selig
Kammerjunker v. Ste- 

mann
Kaufmann G. Simon

sen
Kandidat Damm

Hofjägermeister
v. Krogh (D.IV) 

Justitzrath Brodersen 
Stadtsecretair Holm 
Major v. Abramowitz 
Hardesvogt v. Wimp

fen
Rittmeister v. Pustau 
Gerich tsschreiber

Müller

Monatliches Mitglied:

Portraitmaler Pierard

Musicirende Mit' 
glieder:

Herr Stadtmusicus Ja
cobsen

Herr Peter Jacobsen 
Herr Wolff
Herr Kandidat Greif
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For lokalhistorikeren er ikke mindst med
lemsfortegnelsen, der afslutter den lille tryksag, 
af allerstørste interesse, da man roligt kan gå 
ud fra, at den giver os en samlet oversigt over 
hele borgerskabet, som vi vel vilde sige. De 
egentlige borgere, købmænd og næringsdriven
de, udgør imidlertid næppe stort mere end fjer
dedelen af bestanden af de såkaldte ordentlige 
medlemmer, mens de overordentlige medlem
mer så godt som alle er fraflyttede embeds- 
mænd, civile eller militære med selveste gemej- 
me statsminister Sigismund Mösting, tidligere 
amtmand i Haderslev, i spidsen. Hvad hans 
overordentlige medlemsskab har betydet rent 
praktisk for klubben, ved vi ikke, men navnet 
pynter i en medlemsfortegnelse. Det er forøv
rigt Mösting, der lod bekoste beplantning af 
Bøghoved i sin embedstid i Haderslev, så vi har 
et minde om ham endnu i vor tid. Hvad med 
en Möstingsplads eller -allé derude i villabyen 
omkring Bøghoved som et varigt minde om 
hans lokalpatriotiske indsats?

I Harmonien 1799—1849—1949 vil man i 
det personalhistoriske register kunne finde op
lysninger om henimod to trediedele af de i for
tegnelsen forekommende personer, og mange af 
dem er naturligvis velkendt fra nationalitets
kampens historie. Man må jo gøre sig klart, at 
endnu i 1836 færdes de snart så bitre modstan
dere i tilsyneladende skøn samdrægtighed i 
„Harmonien“s lokaler — Disharmonierne i 
„Harmonien“ skingrer ikke igennem før 1842 — 
Protokollen er måske netop ført så sagligt som 
muligt i de sidste år før bruddet for at dække 
over latent spænding. Der har sikkert, som det 
indirekte kan forstås gennem Ritmester Deich
manns indlæg i „Lyna“5 1832, hvor han slår 
et slag for det danske sprog, ofte mand og mand 
imellem i klubben været ført diskussioner om 
forholdet mellem tysk og dansk. Obel, Gyr- 
sting, Deichmann, justitsråd Friis og Simesen 
og last, but not least Hiort Lorenzen har været 
de mest betydende danskindstillede medlem
mer, hvis støtte fra officerskorpset pludselig op
hørte i 1841, da den ny hærordning medførte 

ophævelsen af det holstenske landsenerregi
ment, idet officererne enten forflyttedes eller 
gik af med ventepenge. Derved fik de slesvig- 
holstenske elementer i klubben en ganske ene
stående chance, og folk som Gottfriedsen, Selig, 
Meier og Stuhr får nu helt magten, så de den 
25. august 1842 kan få flertal for et forslag om 
opløsning af den gamle „Harmoni“, hvis tilba
geværende højst 25 dansksindede medlemmer 
er magtesløse. På samme generalforsamling stif
tedes det ny rent tyske selskab „Union“, som 
indrettede sig i „Harmonien“s lokaler, men 
iøvrigt fik en ret kortvarig og ikke særlig glor
værdig eksistens, og som ikke har efterladt sig 
spor af nogen art, da alt kildemateriale er borte, 
gemt eller tilintetgjort ved Treårskrigens begyn
delse, da slesvig-holstenernes rolle i Haderslev 
var udspillet, selvom krigsbegivenhederne et par 
gange spillede dem magten i hænde. Som det er 
sagt så ofte før: Det lille slesvig-holstenske parti 
hvilede i Haderslev udelukkende på nogle få 
indflydelsesrige købmænd og velstillede borge
re, som havde vænnet sig til grænseløs beun
dring af alt tysk eller som ud fra en liberalistisk 
indstilling satte deres håb til en befrielse fra 
enevælden ved at slutte op om de frihedsideer, 
som især Lornsen havde forkyndt. Endelig var 
slesvig-holstenismen vel også hos mange af disse 
velstillede borgere økonomisk betinget, fordi de 
måtte anse en styrkelse af handelsforbindelsen 
med Hamborg som overordentlig betydnings
fuld. Det var imidlertid ikke disse kredse, der 
førte det store ord i dagens drøftelser, men der
imod de mange i Kiel uddannede akademike
re, de nævnte jurister, konrektor Volquardsen 
og subrektor Michelsen, der alle var fanatiske 
slesvig-holstenere. Det er i „Harmonien 1799— 
1849—1949“ antydet, at måske netop de for 
danske mænd ydmygende begivenheder i „Har
monien“ den 25. august 1842 kan have været en 
medvirkende årsag til Hiort Lorenzens store be
slutning om at bruge det danske sprog i den sles
vigske stænderforsamling ved første lejlighed. 
Havde de få dansksindede medlemmer måttet 
tage et nederlag i Haderslevs fine borgerklub, 
var kampmodet i alle tilfælde ikke gået af Hiort 
Lorenzen, der efterhånden mere og mere var 
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blevet klar over sig selv og sit mål. Han var 
klar over, at der måtte slås et slag i bordet, så 
det kunde høres over hele Norden. Ja, udtryk
ket kan lyde noget drabeligt; men det dækker 
nogenlunde situationen: det var ikke blot nogle 
bureaukraters blækhuse, han fik til at danse, så 
blækket sprøjtede til alle sider; der blev virke
lig åndelig talt hamret kraftigt i talerstolen af 
en vægtig knytnæve, der i voldsom harme over 
anmassende uretfærdighed understregede et 
standpunkt, som var en stærk personligheds 
reaktion mod århundreders vanrøgt af dansk
heden i Slesvig. Ja, så kraftigt lød det, at 
landsmænd rundt om vågnede op og gnikkede 
sig i øjnene efter den lange slummer.

Er det nu alligevel ikke en dristig konstruk
tion at sætte lokale begivenheder i „Harmo
nien“ i forbindelse med dette afgørende optrin 
i Slesvigs stændersal? Er det ikke misforstået lo
kalpatriotisk iver? Jeg vil hertil svare, at vi har 
et godt holdepunkt for vor opfattelse af hele 
Hiort Lorenzens stilling netop i de sidste måne
der før sprængningen af „Harmonien“, nemlig 
følgende passage i et brev til redaktør Koch, 
„Dannevirke“, dateret 7. 6. 18426: „Igaar Aftes 
var jeg et Øieblik i „Harmonien“, men fik ikke 
Tid til at læse alle de deilige Taler, som er ble
vet holdt ved Festen paa Skydebanen (28. 
Maj) — Lehmann’s Tale til hans Skaal „Dan
mark indtil Eideren“ er det Smukkeste, Stærke
ste og Dristigste, som nogensinde er blevet sagt 
eller skrevet mod Nordalbingierne!“

6 Lauridsen, IV, 283.

Dér har vi sort på hvidt for, at Hiort Loren
zen færdes i „Harmonien“, lige til den spræng
tes, og vi ser, at han kom der for at læse „Fædre- 
landet“s referat af hans gode ven og menings
fælle Orla Lehmans tale. Der er næppe langt 
fra disse beundrende ord om denne dristige tale 
til Hiort Lorenzens egen modige beslutning om 
også at tale donner til tyskerne i Slesvigs stæn
der. Hvornår tanken først har meldt sig hos 
ham, kan vi vist ikke eftervise, men har han 
ikke haft den før det store opgør mellem Ha
derslevs danske og tyske i „Harmonien“ den 25. 
august 1842, ligger det snublende nær at tænke 

sig, at han den dag er blevet grebet af trang til 
at komme med en replik ved passende lejlighed.

Vil man nu spørge, hvordan det har været 
muligt, at bruddet ikke kom længe før, i be
tragtning af den skarphed, hvormed tidligere 
klubkammerater går løs på hinanden ved op
gøret i 1842, må forklaringen være den, at der 
var mæglende kræfter, der forstod at få det 
hele til at glide. Således har den gamle amt
mand, geheimekonferensråd Johannsen sikkert 
betydet meget; han var nok tyskorienteret, men 
først og fremmest loyal embedsmand, der gik 
ind for helstatsprincippet. Det var ham, der 
klart forstod, hvor det bar hen, da han i 1834 
ved oprettelsen af stænderforsamlinger i Slesvig 
og Holsten kom med sin kendte udtalelse: 
„Nah, nun geht das Kram entzwei.“ Han havde 
ikke levet som amtmand i Haderslev siden 1818 
uden at sanke sig megen erfaring. Hans indfly
delse har sikkert mere end noget andet lagt en 
dæmper på impulsive temperamenter indenfor 
Harmoniens medlemskreds.

*
En eller anden vil måske nu sige: Ja, det er 

godt nok alt sammen, men er det ikke bedre at 
lade fortiden fare og afstå fra at spilde sin tid 
med at prøve på at leve sig ind i en svunden 
tids forestillinger og at rekonstruere baggrunden 
for forlængst afdøde menneskers handlinger?

Svaret må blive det svar, som enhver, der be
skæftiger sig med menneskehedens historie må 
give, hvad enten han er fagmand eller amatør, 
at dette til syvende og sidst bliver et spørgsmål 
af rent personlig art, om man tror på, at kend
skabet til andre tiders menneskers livssyn og 
måde at leve på har betydning for os, der lever 
netop nu. For mig er der ingen tvivl. Tilværel
sen som nutidsmennesker, der lever i Haders
lev, får dybere perspektiv og større rigdom for 
os, når vi føler os betinget af vor samhørighed 
med de generationer, der har levet på dette 
sted forud for os. Sætter vi os ind i vor dejlige 
domkirke, træder vor bys og vort folks fortid os 
på mange måder stærkt og manende i møde. 
Og tænker vi specielt på et mere begrænset tids
afsnit, som det „Gesetze der Harmonie 1836“ 
har draget os ind i ved arbejdet med denne lille 
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artikel, er det først og fremmest Klosterkirke
gårdens særlige stemning, som ved en vandring 
mellem gravene bliver os forståelig og fortrolig. 
Vort sind vil da blive grebet af den andagts
fulde ro og værdighed, der hviler over dette 
sted, der i 1808 indviedes til gravplads under 
højtidelige former af konsistorialråd, provst 
Strodtmann, mens der spilledes koraler af mu
sikkorpset fra de allierede franske tropper, der 
netop den gang lå i Haderslev under komman
do af general Boudet, der sammen med to an
dre franske generaler var mødt op ved indviel
sen. Når man på Klosterkirkegården vandrer 
fra det ene stilrene gravmonument til det andet 
fra forrige århundredes begyndelse, vækker ind
skrifternes navne atter og atter genklang i ens 
bevidsthed. Ja, det er jo netop et møde med 
hele den kreds af mennesker, man kender fra 
„Lyna“s spalter, fra Lautrup’s „Monographie 
der Stadt Hadersleben“, fra latinskolens og fra 
landsenerregimentets annaler og fra listerne 
over senatorer og deputerede borgere. Her taler 
stenene deres tyste sprog til den, der har en 

smule kendskab til sin bys historie og lidt sans 
for at lytte til fortidens tale. Men er kirkegården 
alligevel ikke for trist et sted at slutte, når man 
begyndte med at skrive om den fornemme livs
glade Haderslev-klub i forrige århundredes før
ste halvdel? Gribes vi ikke for stærkt af følel
sen af menneskelivets forkrænkelighed, når vi 
en eftermiddag hen mod solnedgang i løvfal
dets skønne, men vemodige periode under vor 
rundgang stadig mindes om livets ubønhørlige 
lov? Nej og atter nej! De gamle, smukke grav
steder har netop i mine øjne den opgave at tale 
til os om mennesker, hvis liv på mange måder 
formede sig forskelligt fra vort, men som dog 
først og fremmest var mennesker ligesom vi, 
undergivet samme kår som vi, idet det, der gav 
deres liv værd, var en stræben mod det, der og
så for os har værd at leve for. Uden en sådan 
tro på værdiers beståen bliver alt menneskeliv 
tomt og meningsløst. Hvis vi ikke føler os både 
betingede og forpligtede af de bedste i de slæg
ter, der er gået forud for os, fortjener vort liv 
da at betegnes som menneskeværdigt?

M. FAVRHOLDT.
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HADERSLEV FRIMENIGHEDS
ALTERSØLV

Fladerslev frimenighedskirke, Kristuskirken, 

er i sammenligning med Haderslev bys sogne
kirker en årsunge, men alligevel hører dens hi
storie, stærkt knyttet som den er til den danske 
nationalitets kamp og til dansk åndslivs kamp 
mod køllerpolitiken, til de interessanteste kapit
ler i Sønderjyllands nyere historie. Også kirkens 
altersølv — kalken, oblatfadet og kanden —, 
som bærer navne på to personer August Hein
rich Posselt og Carl Salicath, der har været ak
tive i kulturkampen, kan fortælle historie, som 
ikke er helt almindelig for et alterbords sølv
tøj.

De følgende sider skulle da fortælle lidt om 
de to på så mange måder forskellige mænd, 
hvorfor deres navne findes på altersølvet, og 
hvorledes dette er havnet i den lille kirke.

August Heinrich Posselt.
August Heinrich Posselt blev født i Haders

lev den 28. oktober 1787 som søn af regiments
kvartermester, senere auditør ved det holsten
ske rytterregiment i Haderslev Friedrich Abra
ham von Posselt og hustru Frederica Charlotte 

von Saldern; faderen var søn af Christian Pos
selt, der efter at være indvandret fra Tyskland 
i 1721 blev sognepræst i Uge og fra 1739 i Bjol- 
derup, og som gennem sine 12 børn blev stam
fader til en nu ud over det ganske land udbredt 
slægt1.

1 Otto Grunth Posselt: Slægten Posselt fra reformatio
nen til vore dage. København 1937.

2 Jfr. Harmonien 1799—1849—1949. Haderslev 1949.

Posselt var således af tysk afstamning, men 
faderens stilling ved rytterregimentet i Haders
lev, der havde dansk kommandosprog, og hvis 
officersstab må anses som en dansk modvægt 
mod Haderslevs iøvrigt overvejende tysk præ
gede embedsstand2, har måske allerede som 
barn påvirket ham i dansk retning, ligesom hans 
senere ophold og uddannelse i Nørrejylland må 
have givet ham en lignende påvirkning.

Posselt blev uddannet som landmand først 
på et gods i Jylland, senere hos ritmester von 
Düring på Vamdrupgård og Østerbygård, var 
derefter forpagter af et brænderi i Fredericia og 
et år senere af en større gård i Hjarup ved Kol-
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ding. I 1828 købte han Boygård i Københoved3, 
som han senere overdrog til sønnen Georg, me
dens han selv boede som aftægtsmand i Køben
hoved. Den 12. august 1819 var han blevet gift 
med Sophie Louise Creutz, født på Øster
bygård 26. november 1799, død i Københoved 
7. april 1864, datter af vagtmester Creutz, der 
fra Hannover var kommet til Danmark sammen 
med ritmester von Düring.

3 Københoved bysamfund. Kolding 1950, side 61.
4 18/3 1838; P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede I, 

side 123. (I det følgende = P. Lauridsen).
5 24/11 1842; P. Lauridsen IV, side 340.

6 21/11 1842; P. Lauridsen IV, side 330.
’ 23/11 1842; P. Lauridsen IV, side 334.
8 Zeitung für die Verhandlungen der vierten Schleswig- 

schen Ständeversammlung 1842, spalte 983—85. (I 
det følgende = St. Z.).

Posselt var en høj og repræsentativ skikkelse; 
men efter de oplysninger, som kan samles om 
ham, synes han at have været en mand, der 
helst ville stå sig godt med alle mennesker. Den 
iltre og impulsive Peter Christian Koch skrev i 
et brev til professor Flor,4 da Posselt i 1838 hav
de trukket sig tilbage som stænderdeputeret til 
fordel for suppleanten Thomas Thomsen fra 
Skodborg, at han i forhold til denne kunne be
tragtes som en nathue. Posselts optræden i stæn
dersalen, hvor han trofast sluttede op bag Peter 
Hiort Lorenzen, var dog, bortset fra at han ikke 
som lovet brugte dansk sprog, mandig nok og 
berettigede slet ikke til Kochs hårde dom. På de 
følgende sider er der, uden at det har været 
meningen her at give en skildring af sprogstri
den i stændersalen end sige af nationali
tetskampen, gjort forsøg på at fremdrage, hvad 
der kan oplyses om Posselts stillingtagen til og 
deltagelse i denne.

Posselt blev allerede ved valget i efteråret 
1834 som repræsentant for 1. valgkreds indvalgt 
i den første stænderforsamling. Han var ikke 
kredsens førstvalgte, men da både denne og 
stedfortræderen trak sig tilbage, bl. a. fordi de 
ikke beherskede det tyske sprog, er det nærlig
gende at antage, at Posselts sprogbegavelse har 
spillet en rolle ved hans valg. Peter Hiort Lo
renzen skrev om ham i et brev til professor Flor,5 
at han talte udmærket godt tysk. I 1838, da 
han genvalgtes, resignerede han imidlertid som 
før nævnt til fordel for sognefoged Thomas 
Thomsen fra Skodborg, der allerede dengang 
var mere tilbøjelig til at følge embedsstanden 

og senere viste sig som renlivet slesvig-holstener. 
Posselt blev dog valgt igen i 1841, og da Peter 
Hiort Lorenzen den 11. november 1842 talte 
dansk i stænderforsamlingen, og det kom til et 
voldsomt ordskifte mellem ham og slesvig-hol- 
stenerne, var han således påny stænderdepu
teret.

Posselt var imidlertid ikke til stede ved de 
første bevægede møder. Peter Hiort Lorenzen 
skrev herom i et brev til Flor6: „Posselt er end
nu ikke kommen. Vi troer, at han udebliver af 
frygt“, men i et nyt brev hedder det7: „Peter
sen indtraf i formiddags med Posselt. Den sidste 
viser meer courage, som [!] jeg havde troet. 
Han yttrer sig ganske decideret, glæder sig over, 
hvad jeg har gjort, og vil på ingen fald tale tydsk. 
Det er hans faste forsæt at tale dansk i morgen, 
men jeg frygter, at modet mangler i det øieblik, 
han skal handle.“ Posselt tog også ordet i mødet 
den 24. november, ganske vist på tysk, men i 
modsætning til Andreas Petersen fra Dalby, der 
udtalte, at han, uanset at hans vælgere havde 
opfordret ham til at tale dansk, dog ville tale 
tysk, erklærede Posselt, at han ligeledes af sine 
vælgere var opfordret til at benytte det danske 
sprog; det havde ikke været hans hensigt, thi 
han indså meget vel, at det kunne være til 
ulempe for forretningsgangen; men efter at det 
danske sprog var blevet ganske bandlyst her, 
efter at det var blevet forbudt de deputerede 
fra de dansktalende distrikter at tale dansk, ville 
han dog næste gang betjene sig af det danske 
sprog. Han mente at skylde sine vælgere dette; 
det danske sprog var folkesprog i hans distrikt, 
hans vælgere elskede det, og de var af den me
ning, at deres interesser ikke blev værdigt re
præsenterede, når deres deputerede ikke talte 
deres sprog. Det skete ikke af trods mod forsam
lingen, som han agtede højt, men fordi han 
troede at skylde sine vælgere det.8

Til trods for denne udtalelse har Posselt dog 
ikke talt dansk i stændersalen, idet hans føl-
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gende deltagelse i debatten stadig er foregået på 
tysk, men med afgjort stillingtagen for det 
danske standpunkt.

Da Nis Lorenzen fra Lilholt nemlig i mødet 
den 25. november tog ordet på dansk og af præ
sidenten to gange fik pålæg om at afholde sig 
fra at tale dansk, spurgte Posselt, om forsamlin
gen havde fattet beslutning om, at der ikke 
måtte tales dansk. På præsidentens svar, at en så
dan beslutning ikke var taget, men at man hav
de opstillet det princip, at de medlemmer fra 
Nordslesvig, som ikke var det tyske sprog mæg
tige, havde lov til at tale dansk, og at der i så
danne nødstilfælde ville blive truffet foranstalt
ninger til, at de danske taler kunne blive ført 
til protokols, men at et sådant tilfælde dog end
nu ikke var indtruffet, erklærede Posselt, at så
fremt et medlem ikke troede at kunne udtrykke 
sig godt nok på tysk, så måtte han vel have lov 
til at tale dansk. Da præsidenten bekræftede 
dette, bemærkede Posselt, at enhver, der havde 
hørt Lorenzen fra Lilholdt tale i forsamlingen, 
vel kunne høre, at han ikke var en tysker. Da 
præsidenten senere henstillede at gå videre i 
dagsordenen, tillod Posselt sig endnu den be
mærkning, at han dagen før havde fremføtt, at 
han, fordi han var opfordret dertil af sine væl
gere, kun ville betjene sig af det danske sprog, 
han ville derfor endnu en gang spørge præsi
denten, om dette var tilladt eller ikke.9

Da han senere på mødet påny havde ordet, 
fremhævede han, at det ikke tilkom forsamlin
gen at træffe beslutning om, hvem der måtte 
tale tysk eller dansk; dette måtte blive hver en
kelts sag. Havde forsamlingen derimod en så
dan ret, måtte de deputerede finde sig i dennes 
afgørelse.10

Den 26. november havde Posselt påny ordet 
og fremhævede nu, at da halvdelen af hertug
dømmets beboere talte dansk, så måtte han 
anse det for disses ret, at deres repræsentanter 
brugte det danske sprog i denne sal, og han 
troede derfor at være denne del af befolknin
gen skyldig at reservere denne ret. Han kunne

9 St. Z. 1842, spalte 1049 f.
M St. Z. 1842, spalte 1055. 

ikke overvinde sig til at tage imod noget som en 
nådessag, hvortil han troede at have ret11.

11 St. Z. 1842, spalte 1081.
13 Sprogreskriptet af 2. december 1842.
13 St. Z. 1842, spalte 2055.
14 30/11 1842; P. Lauridsen IV, side 352.
15 7/12 1842; P. Lauridsen IV, side 365.
10 12/12 1842; P. Lauridsen IV, side 376.

Endelig understregede Posselt den 20. decem
ber bl. a., at han tidligere havde hævdet de 
nordlige distrikters deputeredes ret til at tale 
dansk, og at han nu måtte gøre dette så meget 
kraftigere, som det gennem det allerhøjeste re
skript12 nu var anerkendt, at det at gøre bru
gen af det danske sprog afhængig af en af for
samlingen vedtagen beslutning måtte krænke 
de dansktalende deputeredes naturlige rettighe
der, og at brugen af dansk tilkom hans lands
mænd som en ret13.

Hiort Lorenzen og Flor havde selvfølgelig helst 
set, at Posselt som lovet havde taget ordet på 
dansk. Flor skrev herom i et brev til Hiort Lo
renzen14, at Posselt og Jepsen må tale dansk, 
„thi heri beståer vor kraft, at De her ikke ståer 
ene“, og i et senere brev15, hvor han anførte, at 
et møde mellem ham og Hiort Lorenzen vel ikke 
var nødvendigt for øjeblikket, men dog ønske
ligt fordi „jeg ønskede at formåe Posselt og Jep
sen til at tale. Det kan jo dog ikke være andet 
end undseelse, som binder deres tunge; men den 
må i denne vigtige tid med gevalt forjages, thi 
den vigtige følge vil jo være, at jo flere, der tale 
dansk, desto hyppigere må der enten ståe i 
St. Z. — „sprach Dänisch“, eller og desto fleres 
dansk blive oversat på tydsk, hvorved det im
mer bliver mere barnagtigt og despotisk tillige 
ikke at lade Dem tale og deraf anføre oversæt
telse“.

Men hvad grunden nu end har været til, at 
det kun blev ved løftet fra Posselts side om 
dansk tale, så har Peter Hiort Lorenzen set den
ne kendsgerning i øjnene og skrevet til Flor16: 
„Jepsen og Posselt holde fast på vort parti; men 
de ere ikke at formåe til at lukke deres danske 
mund op. Vi holde det for vor pligt ikke at 
plage dem meer med dette vor ønske“.

Måske har Posselt næret frygt for flertallet, 
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måske har forfængelighed spillet ind, så han 
derfor stadig har benyttet det „finere“ tyske. 
Han var også under stadig påvirkning fra tysk 
side, således skrev Hiort Lorenzen til Flor den 
19. december17, at „tyskerne iaftes var forsam
lede hos hertugen indtil kl 2. Posselt og Peter
sen var også med. Posselt er bleven gruelig be
arbejdet, men forgjæves. Petersen er at betragte 
som tabt“.

Hiort Lorenzen fik ret, medens Andreas Pe
tersen svigtede, stod Posselt trofast ved sine dan
ske landsmænds side, da det af Nis Lorenzen 
stillede forslag om, at sprogene i enhver hen
seende skulle være ligestillede i stændersalen, 
den 20. december kom til afstemning, og det 
blev nedstemt med 34 stemmer mod 5, nemlig 
Peter Hiort Lorenzen, Peter Jepsen, Nis Loren
zen, Peter 'Nielsen og Posselt18.

Hurtig opstod den tanke at hædre disse tro
faste danske mænd. Allerede i slutningen af 
1842 har man begyndt en indsamlingide 3 nord
lige valgdistrikter til en „borgerkrone“ til Hiort 
Lorenzen og i henholdsvis 1. og 3. distrikt til en 
pokal eller lignende til Posselt og Nis Loren
zen19.

Mandag den 20. februar 1843, dagen før gil
det i Sommersted til ære for alle de danske stæn- 
derdeputerede, fik Hiort Lorenzen af en depu
tation fra Fjelstrup sogn overrakt en smuk sølv
pokal20, der ikke må forveksles med det sølv
drikkehorn, der var „hamret af gode danske 
markstykker“, og som skænkedes ham senere 
ved det første skamlingsbankemøde den 18. maj 
s. å.

Første og tredie valgdistrikt fortsatte imidler
tid arbejdet med planerne om at hædre deres 
deputerede Posselt og Nis Lorenzen. Man havde 
overdraget guldsmed Johan Wilhelm Nissen i 
Gammel Haderslev at forarbejde 2 pokaler til 
en pris af ca. 50 rdl. pr. styk. Krigsassessor Carl 
Chr. Kiær fra Rødding skulle i samråd med

11 P. Lauridsen IV, side 385.
18 St. Z. spalte 2086, jfr. P. Hiort Lorenzens brev af 

20/12 1842 til Flor; P. Lauridsen IV, side 387.
19 P. Lauridsen IV, side 401.
29 Dannevirke 22/2 1843.

Peter Christian Koch forfatte indskriften på Pos
selts, medens Laurids Skau foreslog, at Flor op
gav Koch en passende indskrift til Nis Loren
zens21. Indskriften på de to pokaler blev ens og 
kom for Posselts vedkommende til at lyde: „Til 
den giewe stænderdeputeret August Heinrich 
Posselt fra erkiendtlige medborgere. Den 18. 
september 1843.“

21 P. Lauridsen VI, side 66.
22 Dannevirke 20/9 1843.
23 Komiteen bestod af landmændene, krigsassessor Carl 

Chr. Kiær, Rødding, Jacob Hansen Friis, Fredsted, 
sognefoged Conrad Iversen, Fredsted, Peter Ravn, 
Bramsensgård, Peter Chr. Lund, Kjelstrup, og Jørgen 
Jensen, Brandrup [I].

Festen, hvor pokalerne skulle overrækkes, 
blev fastsat til at afholdes på kongens fødselsdag 
den 18. september 1843 i Gram. I Dannevirkes 
referat hed det blandt andet22:

„Man glemmer det derfor aldrig de mænd, 
som ifjor i den slesvigske stænderforsamling, da 
der over de nationale spørgsmål opstod så skar
pe diskussioner, udtalte sig i sand fædrelandsk 
retning. Man ilte strax efter disse mænds hjem
komst med at berede dem et hædersmåltid, der 
blev foranstaltet i Sommersted. Men beboerne 
af det iste og 3die valgdistrikt ønskede at give 
deres repræsentanter A. H. Posselt og N. Loren
zen et varigere minde om deres tilfredshed. Ved 
sammenskud tilveiebragtes en sum, hvorfor man 
anskaffede tvende sølvpokaler, en til hver. Som 
passelig til overrækkelsen ansåe man en for
samling på Hs. Maj. kongens fødselsdag på Gram, 
middelpunktet for amtet, der desuden ved dets 
skjønne beliggenhed, ved administrationens libe
rale tilstædelse til den skjønne og store slots
haves afbenyttelse, samt ved andre bekvemme
ligheder var at foretrække for de fleste andre 
steder.

Omtrent 1000 mennesker havde indfundet 
sig til festen. Ved venners omsorg fandtes en 
smuk med grønt omvunden talertribune op- 
reist ved enden af en af havens lange hoved
gange. Omringet af mængden besteges denne af 
de mænd, der dannede komiteen23 for dette an
liggende, samt af de indbudne tvende hæders- 
mænd. Nu tog assessor Kiær den ene af de på 
bordet på tribunen hensatte pokaler og hen
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vendte sig til den deputerede Posselt med føl
gende ord:

„Det er os næsten alle vel bekjendt, at den 
deputerede, August Heinrich Posselt, var en af 
de få, der i sidste slesvigske stænderforsamling 
med udholdenhed og kraft påtalte de danske 
slesvigeres rettigheder. Vi erindre, hvorledes 
han påstod brugen af dansk tale i stændersalen 
som en naturlig, uomtvistelig ret for de depu
terede fra det nordlige Slesvig, og frabad sig den 
som en nåde, hvorledes han fordrede det danske 
sprog i stænderforsamlingen sat på lige fod med 
det tydske, hvorledes han, kort sagt, kæmpede 
for de os uundværlige goder: sprog og nationali
tet. Ingen føler imidlertid dybere, end den be
skedne deputerede selv, at han heri ikkun 
gjorde sin pligt. Men når en lille krigerskare 
uforfærdet modståer en stor fjendtlig overmagt, 
så gjør den også kun sin pligt, og hvo nægter 
den alligevel sin beundring og erkjendtlighed? 
Det er dog ikke først nu, at vi takke vor gjeve 
deputerede; hjertelige ord og håndtryk have for 
længe siden overtydet ham om hans vælgeres 
og andre medborgeres fuldkomne tilfredshed. 
Der stod endnu tilbage at tilbyde ham et syn
ligt tegn på den levende deeltagelse, som hans 
brave færd har fundet hos alle ægte danske.

Idet jeg nu, min ædle ven! har den ære at 
overrække Dem denne hædersgave, knytter sig 
naturligt dertil mit og tusinders ønske, at De 
ret længe må kunne virke i samme ånd for de 
danske slesvigere, og således for den hele dan
ske nation.

I tanken tømmer jeg denne pokal og udbrin
ger et længeleve! for hædersmanden, August 
Heinrich Posselt.“

Den synlig rørte Posselt tolkede sin tak med 
følgende ord:

„Mine ærede vælgere og venner er jeg min 
hjerteligeste tak skyldig for den ære, de idag be
vise mig; men jeg må beklage, at min virksom
hed som stænderdeputeret ei svarer til så megen 
udmærkelse. Til at kunne repræsentere et valg
distrikt med den indsigt og kraft, som var så 
ønskelig, dertil ere mine evner for svage; men 
såvidt det er mig muligt, vil jeg stedse søge at 
fortjene den tillid, som man så godhedsfuld har 

beæret mig med. Ingen lod er skjønnere, end at 
være sine landsmænds talsmand. De ædle 
givere, de samtlige beboere i det iste valgdistrik
tet skulle leve“!“

Efter at Jacob Friis derefter havde talt for og 
overrakt den anden pokal til Nis Lorenzen, og 
denne ligeledes havde takket, blev der afsunget 
en i dagens anledning forfattet sang. Laurids 
Skau, som var til stede ved mødet, blev nu af 
mængden opfordret til at holde en tale, der for
øvrigt var forberedt24. Efter at han under for
samlingens begejstrede hyldest havde sluttet, og 
en lang række andre af de danske førere var 
blevet hyldet, afsluttedes mødet med sang og 
musikunderholdning.

24 P. Lauridsen VI, side 66.
25 Lyna 5/11 1843.
20 Sønderj. årbøger 1890, side 136.
27 Sønderj. årbøger 1890, side 203.

Dagen sluttede med et stort festmåltid, un
der hvilket der blev talt og udbragt skåler for 
kongen, kronprinsen, hædersgæsterne og en lang 
række andre danske mænd.

Lyna, for hvem denne fest som alt dansk 
virke, selvfølgelig var en pestilens, skrev25 som 
kommentar til Dannevirkes begejstrede referat, 
at efter Sonderburger Wochenblatt, med hvem 
troværdige mundtlige kilder stemte overens, var 
der kun samlet meget lidt ind til dette formål i 
de to valgdistrikter, og at mange derfor formo
dede, at pengene var taget fra den såkaldte dan
ske krigskasse. Fra Nis Lorenzens valgdistrikt 
skulle der kun have været 9 mand til stede ved 
festen og fra Posselts, i hvis midte den afhold
tes, ligeledes kun et meget lille antal, medens 
der havde indfundet sig et stort tal fra Ribe.

Da den slesvigske Forening, der var oprettet 
i Haderslev den 12. juni 1843, og af hvilken Pos
selt var blevet medlem allerede den 10. juli 
s. å.26, efter udsendelsen af det sørgelig berømte 
sprogpatent af 29. marts 1844 opfordrede Peter 
Hiort Lorenzen og Nis Lorenzen til som protest 
mod patentet at nedlægge deres stænderman
dater27, fulgte Posselt, Peter Jepsen og Peter 
Nielsen deres eksempel, et standpunkt som for
øvrigt blandt andet professor Flor var modstan
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der af28. De udsendte alle fem i denne forbin
delse en erklæring29, Posselts lød således:

28 P. Lauridsen VI, side n8.
28 Dannevirke 8/6 1844.
20 Sønderj. årbøger 1890, side 223.
31 Dannevirke 3/10 1846.

32 Dannevirke 6/1 1847.
33 Dannevirke 3/2 1847.
31 Jfr. Sønderjyllands Historie IV, side 336.
35 Slægten Posselt, side 82 ff.

„Endskjøndt det ikke var min hensigt at af
benytte det danske sprog i stændersalen, hvis 
det var blevet anerkjendt med lige ret som det 
tydske, så troer jeg dog, at de dansktalende sles
vigeres naturlige ret, som alt ved reskriptet af 
2. december 1842 var anerkjendt, er ved paten
tet af 29. marts d. å. bleven så lidet iagttaget, 
at jeg ingen tilbøielighed føler til at møde i den 
slesvigske stænderforsamling som repræsentant 
for et nordslesvigsk valgdistrikt, sålænge be
meldte patent er gjældende.

Kjøbenhoved, den 20. mai 1844.

Aug. Heinr. Posselt“.

Den 10. juni 1846 bortforpagtede direktionen 
for Rødding Højskole, der i 1844 var oprettet af 
Den slesvigske Forening, højskolens jorder og 
elevernes bespisning m. v. på 6 år for 200 rdl. 
årlig til Posselt mod, at denne modtog de af 
hver af eleverne ydede 25 rdl. halvårlig30.

Men i løbet af 1846 har der sikkert bredt sig 
en del misstemning med Posselt, thi da de sles
vigske stænder blev indkaldt til samling den 21. 
oktober 1846, indrykkede vælgerne i første valg
distrikt i Dannevirke31 en opfordring til Posselt, 
hvori det blandt andet hed: „Jo nærmere tiden 
fremrykker, da stænderne skulle forsamle sig, 
jo mere spændte ere Deres vælgere på, om De 
også ved den nær forestående stænderforsamling 
atter vil trække Dem tilbage fra at give mø
de.“ Efter at man havde anerkendt, at der 
havde været en tid, hvor udeblivelsen var na
turlig, så mente man nu, at „hvad der i den se
nere tid er skeet i vor gode sags interesse, ligger 
klart for alle, og dette bør fremkalde den for
hen tabte tilbøielighed hos Dem, og ikke lade 
Dem vildlede ved smålige insinuationer fra en 
modsat side. End yderligere endnu vilde De 
fornemmeligen lægge den betydningsfuldeste 
vægt på det rungende råb, som her gjenlyde 

fra øst til vest, fra syd til nord, trindt i hele De
res store valgdistrict:

„Vores agtede og elskede stænderdeputeret 
hr. Aug. Heinr. Posselt bør og må ufeilbarligen 
denne gang tage sæde i stændersalen!!!“

I begyndelsen af året 1847 skulle der være ny
valg til stænderforsamlingen, og Dannevirke32 
opfordrede vælgerne i 1. valgdistrikt til at kaste 
deres stemmer på sognefoged Hans Diedrich 
Kloppenborg i Københoved og kromand Hans 
Andersen Krüger i Bevtoft, da „vi vide, at den 
hidtilværende deputerede, hr. A. H. Posselt, 
næppe modtager noget nyt valg, og supplean
ten, H. H. Petersen på Nissumgård, har jo i den 
grad svigtet den tillid, man skjenkede ham ved 
forrige valg, idet han i diæten 1844 gjorde fæl
les sag med slesvig-holstenerne, at der ingen 
fare er for, at han denne gang vil komme i be
tragtning“.

Ved valget faldt der 99 stemmer på Krüger, 
62 på Posselt, der således blev suppleant, 46 på 
Hans Nissen i Hammelev, 20 på Kloppenborg, 
medens den tidligere suppleant H. H. Petersen 
kun fik 10 stemmer33.

Selv om Dannevirke ikke direkte gav udtryk 
for det således som for H. H. Petersens vedkom
mende, kan der næppe være tvivl om, at Pos
selt allerede da er blevet anset for ikke helt på
lidelig i national henseende34.

Foruden at man har misbilliget Posselts ude
bliven fra møderne, har man måske også været 
betænkelig ved hans nære tilknytning til de 
hjemmetyske slægter Meyer og Thomsen i Skod
borg. En datter Frederikke Christine Posselt 
blev senere gift med den til disse to slægter hø
rende gårdejer, senere katasterkontrollør i Ha
derslev Thomas Thomsen Meyer og blev i dette 
ægteskab mor til den kendte hjemmetysker, sa
nitetsråd, dr. med. Peter Meyer i Haderslev. Pos
selts andre børn synes derimod med undtagelse 
af en enkelt at være blevet danskheden tro36.

I 1848 skrev professor Flor, der indenfor Rød
ding højskoles ledelse har været Posselts mod- 
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Stander, i et brev til pastor Hans Wilhelm Her
tel i Moltrup36, at „Posselt i sit sind er en kom
plet slesvig-holstener“, og i Dannevirke37 hed 
det i en artikel i anledning af højskolens gen
indvielse i 1850 om forholdene på skolen i krigs
årene, at „skolens inventarium, lærernes eien- 
dele og overhovedet hele gården med dens ind- 
og udbo måtte overlades til forpagteren, hr. Pos
selt, der, et hædret medlem af den tidligere 
slesvigske stænderforsamlings lille danske mino
ritet, imidlertid tiltrådte den slesvig-holstenske 
anskuelse. Denne omstændighed har under kri
gen dog ikke været videre ufordeelagtig for den 
efterladte eiendom, tvertimod har måske dette, 
at her forefandtes en mand af tydsk tænkemåde, 
afholdt de forbimarcherende insurgent- og for
bundstropper fra at ødelægge gården og dens 
indhold. Der var jo de klareste udsigter til, at 
skolen snart kunne blive tydsk dannelsesanstalt, 
således som Dannevirkes trykkeri strax var ble
vet forvandlet til et tydsk propaganda-officin for 
Nordslesvig.“

38 Ludvig Hertel: Hans Wilhelm Hertel, Odense 1897, 
side 190.

37 Dannevirke 23/11 1850.
38 Dannevirke 28/4 og 29/4 1881.
38 Flensborg Avis 1/5 1881, her efter Københoved by

samfund, side 67.

Posselt døde den 25. april 1881. Hans død 
averteredes to gange i Dannevirke38; men der 
kom ingen nekrolog. Selv om en sådan dengang 
endnu ikke var almindelig, er det dog ret på
faldende. Flensborg Avis39 derimod skrev, at 
den afdøde var en af dem, der straks vidste, på 
hvad side han havde hjemme, den gang natio
nalitetskampen rejstes i stænderne 1842; han 
stillede sig trofast på dansk side. Efter 1848 af
løstes han af yngre kræfter og havde siden den 
tid ikke taget del i offentlig liv.

Efter det der således har kunnet fås oplyst 
om Posselt, synes det godtgjort, at han i sin ung
dom, hovedsagelig gennem sin tyske afstam
ning, må have været præget af tysk kultur, men 
at han ved nationalitetskampens indledning i 
stænderne og de første år derefter, til dels må
ske på grund af en stærk retsfølelse, klart og 
utvetydigt tog standpunkt for danskheden for 
senere påny at blive mere tysk orienteret.

Dette bekræftes tilsyneladende også af en 
samtale, som hadersleveren Georg Friedrich 
Claussen, der har kendt Posselt fra stænderti
den, da han var kancellisekretær ved overretten 
på Gottorp, har haft med denne. Samtalen drejer 
sig om een af professor Paulsen til de depu
terede fra de tre første valgkredse fremsendt op
fordring til at indsamle underskrifter på en pe
tition for indførelse af dansk sprog i retsvæsenet 
og forvaltningen. Claussen skrev40, at professor 
Paulsen overfor ham havde oplyst, at han tyde
lig af de tre deputeredes svar havde fornemmet, 
hvor nødvendig denne opfordring havde været, 
da de uden denne ikke ville have tænkt på no
get sådant, men tværtimod kun ville have haft 
til hensigt at repræsentere deres vælgere i sles- 
vig-holstensk retning, og Claussen tilføjede: „Zur 
Bestätigung der Aeusserung des Professors, dass 
ohne seine Aufforderung sie nicht daran gedacht 
haben würden, ihre Wähler zu Petitionen für 
dänische Gerichts- und Verwaltungssprache 
aufzufordern, bemerkte dem Verfasser ein noch 
an der Königsau wohnender gojähriger ehemali
ger Abgeordneter, dass die Bevölkerungen dor
ten so lange er denken könne, sich nie als Dä
nen, sondern den Jütländern gegenüber stets 
als Holsteiner betrachtet hätten, und von diesen 
auch nur als Holsteiner bezeichnet wären, und 
von den Dänen wegen dieses Vorzugs stets be
neidet gewesen, da sie gegen Letztere mit Rück
sicht auf Zölle und andere Vorzüge in der Ju
stiz wie Verwaltung stets bevorzugt gewesen. Da 
sie sich aber stets wenn auch als dänisch Re
dende doch als Holsteiner betrachtet hätten, 
wäre es ihnen auch nicht in den Sinn gekom
men, die deutsche Gerichtssprache abschaffen 
zu wollen, sondern hätten sie sich von jeher be
müht, durch Unterricht im Deutschen wo sich 
Gelegenheit dazu geboten, die Fähigkeit zum 
Verständniss derselben zu verschaffen. Da wä
ren allmählig die Prediger und Schullehrer, 
fügte der Alte hinzu, mit der Behauptung däni
scher Nationalität aufgetreten, welche sie ver
pflichtete, für die dänische Sprache und den

40 Georg Friedr. Claussen: Beiträge zur Geschichte und 
Beschreibung von Hadersleben und Umgegend. Ha
derslev 1877, side 119 f.
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Ausschluss der deutschen zu wirken, und wären 
diejenigen, welche diese sogenannte Nationali
tät nicht hätten begreifen können oder wollen, 
sofort als unpatriotisch verschrien worden.“

Hvor megen vægt man skal lægge på Claus
sens referat af samtalen med Posselt, kan må
ske diskuteres. Claussen, der var fanatisk sles- 
vig-holstener, og om hvem dr. Th. O. Achelis 
skriver41, at han „desværre ikke altid forstod at 
tøjle sin fantasi“, var i alt fald ikke altid objek
tiv, hvad en af ham i anledning af omtalen af 
professor Paulsen fremsat bemærkning om „der 
dem Professor Paulsen zugetheilten Agitations
rolle“ tydeligt viser42. Det kan heller ikke med 
sikkerhed afgøres, hvornår samtalen har fundet 
sted, sandsynligvis dog efter 1864, da Claussen 
vendte tilbage til sin hjemstavn for at blive ting
skriver og senere amtsdommer i Gram herred; 
men samtalen viser dog, at Posselt på et vist 
tidspunkt har været tysk sindet, hvad også be
kræftes af en bemærkning fra hans senere år, da 
han skal have udtalt: „Ich bin weder Preusse 
noch Däne, aber Schleswig-Holsteiner“43.

41 Th. O. Achelis: Haderslev i gamle dage I, Haderslev 
1926, side 7.

42 Georg Friedrich Claussen: Beiträge, side 119.
43 Meddelelse fra en sønnedatter frk. Fritze Posselt, Ha

derslev.

44 Mindeartikel af Johannes Vedel.
45 Meddelelse fra frk. Fritze Posselt, Haderslev.
48 Chr. A. Bøje: Danske guld og sølv smedemærker før

1870, København 1946, side 230.

Hvem af Posselts mange børn, der ved hans 
død har arvet den ham skænkede sølvpokal, har 
jeg ikke kunnet få oplyst; men den er i alt fald 
foræret til Haderslev frimenighed af datteren 
Christiane Nicoline Posselt, der var født i Kø
benhoved den 10. marts 1841 og døde i Høve 
20. september 1910.

Christiane eller Jane Posselt, som hun kald
tes, var først huslærerinde hos J. N. H. Skrums- 
ager i Københoved, men i begyndelsen af fir
serne, da der var blevet holdt eksamen over 
hendes og en anden lærerindes skolegerning, 
faldt eksamen således ud, at den ene nok ville 
tale tysk med børnene, men ikke kunne, medens 
den anden derimod nok kunne, men ikke ville. 
Denne sidste var Jane Posselt, og det var derfor 
slut med at være huslærerinde. Hun kom nu 
til Høve friskole på Sjælland, hvis leder, sme
den og forfatteren Johannes Vedel hun havde 

lært at kende på Askov. I Høve skabte hun sig 
en betydelig position ikke blot ved skolen, men 
også i kredsen om Høve frimenighed. Det var i 
de vanskelige år, da denne menighed stod i 
splittelsens tegn, da kampen stod om, hvem der 
skulle være præst, og om man skulle vælge at 
danne en valg- eller frimenighed. Johannes Ve
del skrev om denne sag, at „når det endte godt 
og således, at det skilte atter bøjede sig sammen 
og blev helet, da skyldtes det i meget væsentlig 
grad Christiane Posselt“44.

Posselts pokal skal først være overladt fri
menigheden i Høve45; men da menighedskred
sen i Haderslev blev dannet, er den tanke na
turligt opstået hos Jane Posselt at skænke po
kalen til den nyopførte kirke i hendes elskede 
hjemstavn. De nærmere omstændigheder her
ved kan desværre ikke udredes, da Kirkeligt 
Samfund for Haderslev og Omegns forhand
lingsprotokol beklageligvis er bortkommet og 
derfor ikke har kunnet spørges til råds.

Pokalen som den tilsvarende, der overraktes 
Nis Lorenzen, var som foran anført fremstillet 
af guldsmed i Haderslev Johan Wilhelm Nissen.

Begge pokaler er på foden foruden med by
mærket, en stiliseret gengivelse af broen i Ha
derslev byvåben, forsynede med guldsmed Nis
sens mærker WN. og NISSEN; men de om
tales ikke i Christian Bøjes bog om guld- og sølv
smedemærker over kendte arbejder, der er ud
gået fra Nissens værksted, nemlig foruden spise
skeer og andre skeer en alterkalk i Højrup 
kirke46.

Wilhelm Nissen, der var født i Gammel Ha
derslev den 18. marts 1812 som søn af skræd
dermester Nis Nissen og hustru Christine Fleh' 
be, blev borger i Haderslev den 21. juni 1838 og 
havde værksted i Gåskærgade. Han var en me
get dygtig håndværker. Pokalerne er gedigent 
arbejde, der tjener den gamle Haderslev-hånd- 
værker til ære. Han døde i Haderslev den 7. 
marts 1869.

Pokalerne var forsynede med et låg; men da 
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Posselts efter at være skænket til frimenigheden 
nu skulle anvendes som alterkalk, blev låget 
overflødigt og omdannet til oblatfad, hvorved 
en ovenpå det anbragt løve blev fjernet. Da 
Thade Petersen i 1905 blev præst ved frimenig
heden, lod han på pokalens fod anbringe et lille 
krucifiks47. Hvem der har udført disse arbejder, 
kan der ikke oplyses noget om.

40 H. S. 1945, side 13.
“ Peter Brodersen Hansen 1831—78, borgmester

1864—67.
“ H. S. 1945, side 17.
52 H. S. 1945, side 20.
53 H. S. 1945, side 20.

Nis Lorenzens pokal findes i dag på amtsmu
seet, hvor den er een af museets værdifuldeste 
sølvgenstande.

Carl Salicath.

Ligesom Posselt hørte Carl Salicath til en syd
fra indvandret slægt, der stammede fra Korsika 
og kom til Danmark omkring 1730; men medens 
Posselt var indfødt slesviger, var Salicath til
vandret nordfra. Han var født i Jydstrup den 
28. marts 1825 som søn af sognepræst Jens Da- 
vid Frederik Salicath og hustru Kirstine Birgitte 
Jelstrup. Hans opdragelse og uddannelse blev 
derfor ren dansk. Faderen døde tidlig, og han 
kom derfor i huset hos en onkel, højesteretsad
vokat Salicath i København. Han blev student 
fra Slagelse skole i 1844, cand. jur. i 1853 og i 
oktober s. å. tog han slesvigsk juridisk eksamen, 
hvorefter han i 1854 blev kongelig udnævnt ad
vokat i Haderslev og i 1856 notarius publicus. I 
den kommende tid levede han sig således sam
men med sønderjyderne, at han for resten af 
livet følte sig som deres snævrere landsmand.

I Sønderjylland fandt Salicath også sin hustru 
Judithe Elise Ulrikke Marckmann, født Køben
havn ir. februar 1837, død København 23. 
marts 1910, datter af sognepræst i Hoptrup Jør
gen Vilhelm Marckmann og hustru Julie Frede* 
rikke Dorothea Olsen. De blev gift den 5. de
cember 1856 i Hoptrup48.

Salicath, der var en åndfuld, livlig og velbe
gavet mand, og som efterhånden blev meget af
holdt af den sønderjydske befolkning, skabte sig 
en betydelig forretning, der søgtes også af hans 
nationale modstandere, således at han i de to

47 Meddelelse fra fru Ingrid Thade Petersen.
48 Aage Dahl: Haderslev herreds præstehistorie. Køben

havn 1936, side 40. 

sidste år, før han måtte opgive sin sagførerfor
retning, tjente 24.000 rdl49.

Salicath fik iøvrigt på alle måder en betyde
lig position i de danske hadersleveres rækker; i 
1861 blev han formand for „Harmonien“, et 
hverv han rygtede med stor dygtighed navnlig 
i de første vanskelige år efter nederlaget i 1864, 
der for ham og hans familie som for så mange 
andre danske betød en skæbnesvanger omvælt
ning.

Da eden skulle aflægges til den prøjsiske kon
ge, nægtede Salicath at gøre dette, og han mi
stede derfor retten til at praktisere som advokat 
og notar. Fru Salicath skrev herom i sine erin
dringer, at Salicath aftenen før gik til borgme
steren50 og meddelte denne, at han ikke ville 
komme dagen efter for at aflægge eden på tor
vet; den danske præst og skolebestyrer Jensinius 
Johansen ville gøre det, men Salicath kunne ikke 
ved at møde frem gøre det dobbelt svært for 
dem, der mente at kunne aflægge eden51.

Salicath måtte nu nøjes med at drive privat 
konsulentvirksomhed, der selvfølgelig kun gav 
ringe eller ingen indtægt, og måtte tære på sin 
opsparede kapital, men til trods herfor holdt 
han ud i samfulde 8 år. Han havde flere gange 
talt med kong Christian den Niende, f. eks. da 
han var med i en deputation til kongens sølv
bryllup, og kongen havde da sagt til ham: „Når 
De ikke kan holde ud længere, kom så, så fin
der vi nok et embede til Dem.“52

Endelig i 1872 måtte han give op, det var 
nødvendigt for ham at skaffe sig indtægter, hans 
kapital var brugt op. Han søgte da embedet som 
by- og herredsfoged i Storehedinge, og fik det 
også. Fru Salicath skrev herom, at det var af 
tosset beskedenhed, at han ikke havde søgt Kø
ge, ellers havde han også fået det53.

Harmonien arrangerede den 18. juni 1872 en 
afskedsfest for Salicath, hvor ca. 200 menne
sker fra by og land var samlede for at hylde 
ham. Festtalen blev holdt af Hans Andersen 

39



Krüger, der fremhævede, hvorledes Salicath 
havde taget del i den udvikling, der var sket i 
de år han havde været i Sønderjylland, og hur
tigt var kommet i forbindelse med den sønder- 
jydske befolkning. Han var altid rede til at 
hjælpe og altid fuld af tillid og fortrøstning til 
den danske sag. Krüger sluttede med at takke 
Salicath i sit eget navn, på forsamlingens og på 
hele det danske Nordslesvigs vegne og med at 
bede ham altid mindes befolkningen her, som 
den altid ville mindes ham54.

Om afskeden med Sønderjylland skrev fru 
Salicath i sine erindringer: „Det gjorde os for
færdeligt ondt at forlade Sønderjylland; de ville 
også nødig af med Salicath, vi vare jo nu så 
sammenlevede, .... han passede så udmærket 
til sønderjyderne, han kunne sige dem sandhe
der, men på en venlig og fornøjelig måde.“55

Til afsked fik Salicath overrakt et meget 
smukt mindealbum, indbundet i fløjl og med 
Carl og Judithe Salicaths initialer i sølv på bin
det. Albumet, der indeholder en samling foto
grafier af Salicaths nærmeste venner i Haders
lev og omegn, opbevares i dag i Haderslev by
historiske arkiv, hvortil det gennem central
biblioteket er skænket af Salicaths dattersøn, 
sparekasseassistent Mogens Glahn, København.

I Storehedinge forblev Salicath i 6 år og blev 
derefter borgmester og byfoged i Næstved, hvor 
han var i 17 år. Ved hans afsked her blev der 
holdt en stor middag til ære for den afholdte 
borgmester, og han fik overrakt forskellige ga
ver. En deputation fra borgerskabet overrakte 
ham som mindegave fra borgere i Næstved et 
stort maleri af Lammehaven, malet af land

skabsmaleren Berthelsen, og 2 sølv-vinkander 
med indskriften „Fra borgere i Næstved. 1878— 
1895“56. Ved middagen blev den afgåede borg
mester, der var udnævnt til etatsråd, hyldet på 
forskellig måde, ligesom Næstveds presse en
stemmigt anerkendte hans store dygtighed. 
Næstved Tidende57 skrev blandt andet: „Borg
mester Salicath efterlader sig næppe nogen ene
ste fjende på Sydsjælland, men mange der vil 
mindes ham som den, der gjærne ville gjøre det 
så godt som muligt for alle — en bestræbelse, 
der måske mer end de fleste andre til tider kan 
berede sin mand vanskeligheder, men som dog, 
når livets sum endelig skal tælles op, vejer mer 
på indtægtssiden end meget af det, mennesker 
er så tilbøjelige til at belaste hinandens udgifts
sider med.

Han vil endvidere blive mindet som den, der 
ved alle lejligheder lagde folk på sinde, at, hvad 
der kunne gjøres for at mildne den uret, de dan
ske sønderjyder lider, det burde gjøres.“

Salicath levede derefter som pensionist i Kø
benhavn, hvor han døde den 23. februar 1899.

De to sølvkander, der bærer guld- og sølv
smed P. Hertz’s mærke, er forsynede med stats
guardejnens lødighedsstempel 3 tårne for året 
1894 og er formentlig fremstillet i København. 
Den ene af kanderne er senere af Salicath eller 
een af hans arvinger skænket til Kristuskirken. 
På foden blev den da forsynet med følgende ind
skrift: Fra Carl Salicath.

Sammen med Posselts pokal smykker denne 
kande nu alterbordet i den smukke lille fri
menighedskirke.

OLAV CHRISTENSEN.

64 Harmonien 1799—1849—1949, side 148. 
“ H. S. 1945, side 20.

“ Næstved Tidende 1/10 1895.
67 Næstved Tidende 27/9 1895.



HADERSLEV^SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.

„Der var Stemning og mange tidligere Kate
dralskoleelever til Stede ved Haderslev-Sam- 
fundets aarlige Vinterfest. Formanden, Lektor 
Dr. Favrholdt bød velkommen specielt til Rek
tor Jacobsen og Lærerkollegerne. Til Dirigent 
valgtes under Generalforsamlingen S. Karottki, 
hvorefter Formanden aflagde en kort Beretning, 
idet han henviste til Samfundets Aarsskrift. 
Han takkede sidste Aars Jubilarer og meddelte, 
at der nok vil ske Henvendelse til tidligere Ju
bilarer om Støtte til Legatet. Haderslev-Sam- 
fundets smukke Aarsskrift vil undergaa en lille 
Ændring for Personaliernes Vedkommende, 
men vil ellers blive udsendt i Udstyr som sæd
vanligt.

Kassereren, Fuldmægtig Olav Christensen, 
redegjorde for Regnskabet, der sluttede med en 
Kassebeholdning paa 240 Kr. Han takkede for 
Tilskud, uden hvilke Regnskabet ikke vilde 
have vist en saa fin Balance. Alle Valg var Gen
valg, og Lektor Favrholdt takkede til Slut for 
Valg. Festen sluttede med et fornøjeligt Bal 
paa Harmonien.“ („Dvk.“ 2/1 51).

„Haderslev-Samfundets Sommerfest for de 
to Generationer Studenter er en af de bedste 
blandt Katedralskolens mange Traditioner. 
Som Formanden, Lektor M. Favrholdt, sagde 
det i sin Indledningstale i Aftes paa „Ulvslyst“, 
har 25 Aars Studenterjubilarerne Lejlighed til i 
Selskab med de nyudsprungne Studenter at 
mindes, hvad de har været, mens de nye Stu
denter kan faa et lille Indtryk af, hvad de kan 
blive.

Hvad Studenterne blev.

For muligt at lette Studenterne, skal vi bringe 
en Statistik over, hvad de 27 Studenter fra 
1926 siden er blevet: Manuduktør, Præst (4), 
Kontorchef (3), Dommerfuldmægtig, Frue (3), 
Læge, Afdelingschef, Højesteretssagfører, Afde
lingsinspektør, cand. theol., Sekretær, Lands
retssagfører (2), Adjunkt (2), Konstruktør, 
Redaktør, cand. mag. og ubekendt (3). Der var 
28 Realister i 1926. Af disse var mødt 6, og af 
disse igen er 4 ansat i den kommunale Admini
stration i Haderslev.
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40 og 25 Aars Lærerjubilæum.

Kontorchef Holger Horsten fra København 
indledede Talernes lange Række med paa de 
jubilerende Studenters Vegne at takke H.-S. for 
dets store Betydning for Forbindelsen mellem 
Katedralskolen og tidligere Elever. Han motive
rede et Leve for Katedralskolen og dens mange 
gode Traditioner.

Lektor Østergaard talte paa Skolens Vegne. 
Han bragte en Hilsen fra Rektor Jacobsen og 
mindedes iøvrigt „gamle Dage“. Aarets Studen
terjubilarer var det første Hold Studenter, Lek
toren havde dimitteret fra Katedralskolen. 
Naar vi dertil føjer, at Lektor Østergaard i Aar 
fejrer 40 Aars Lærerjubilæum, og at Lektor 
Olrik kom til Katedralskolen for 25 Aar siden, 
turde det være unødvendigt yderligere at un
derstrege, at de helt store Jubilæumshøjder alle
rede naaedes ved Kaffebordet, hvor Jubilarerne 
imponerede baade andre og sig selv ved at syn
ge „Gaudeamus igitur“ Vers for Vers uden 
Fejl og Tekst at støtte sig til.

Mange Hilsner.

Lektor Favrholdt læste Hilsner fra Jubilarer, 
der ikke kom til Stede, og Overassistent Edvard 
Juhl talte paa Realisternes Vegne.

Adjunkt Bjarne Nissen, Hjørring, udbragte 
et Leve for Lærerinde, Frk. Christensen og for 
Lektor Østergaard. Fuldmægtig Olav Christern 
sen, Haderslev, rettede en Tak til Lektor Olrik, 
der til Gengæld hjerteligt takkede det afgaaen- 
de sangglade Studenterhold. LRS. Kaj Nis 
Kørst, Haderslev, Adjunkt jens Bek, Randers, 
og Sognepræst Hans Hejselbjerg-Paulsen, Fjel- 
strup, sluttede Talerækken, hvorefter Forman
den elegant som altid aabnede Sommerballet.“

(„Dvk.“ 23/6 1951)-

VORT ÅRSSKRIFT.

Vi har ikke fundet anledning til at bringe et 
forord til dette årsskrift, og vi vil fremtidig kun 
gøre det, når vi har noget særligt på hjerte, der 
bedst kan bringes på denne måde.

Det forekommer os nemlig overflødigt at 
fremhæve i et forord til hver årgang, at års

skriftet er en hilsen til alle medlemmer af H.-S., 
da dette ligger i sagens natur.

Det indledende digt „Sønderjydens sang“ 
er først offentliggjort i København 1879; for
fatteren er Martin Kok, der måske er en søn af 
præsten og sprogmanden Johannes Kok (Bur- 
kal); det er forfatteren August F. Schmidt, der 
har henledt opmærksomheden herpå og skaffet 
oplysninger om Kok, der iøvrigt under pseudo
nymet Ove Krag har udgivet et digt „Til de 
sønderjydske Grave“, der også udkom 1879 
samt skrevet en enkelt bog „Mosaiker“. Til 
„Sønderjydens sang“ er der sat melodi af 
N. P. Madsen-Stensgaard; den findes i „Fol
kets Sangbog“, men ellers næppe i nogen melo- 
disamling.

Professor Hans Brix behøver på dette sted 
ingen nærmere præsentation, vil man sige — 
og dog: hvor mange er klar over, at professoren 
inderst inde føler sig som sønderjyde, og at 
Rødding og Gram — som han så overbevisende 
lader det træde frem i sin artikel — er hans 
barndomsparadis. Vi vil gerne sige professoren 
tak, fordi han har villet skrive en indledning 
og nogle ledsagende bemærkninger til de karak
teristiske breve, som her offentliggøres. De er 
skrevet af hans far, skolebestyrer, kaptajn Niko
laus Brix, i hans sidste skoleår i Haderslev 
1856—57 og i studieårene i København 1857 
—63. Fra den tid har vi fra elever kun meget 
sparsomme oplysninger om den lærde skole i 
Haderslev.

Desværre fortæller Nicolaus Brix ikke ret 
meget om skolen. Han omtaler collaborator, pa
stor Fibiger, som en meget venlig herre; men 
ellers er han mest optaget af at fortælle om 
examensterperi og om fritidssyssel på sit hybel. 
Vi må beklage Brix’s tavshed, da han ikke er 
uden fortælleevner . . . Brevene fra den unge 
sønderjydske student, der med åbent sind suger 
indtryk til sig i det store København, viser os 
en frisk og munter ungersvend, der åndelig talt 
er i slægt med den krøllede Frits og med Ho
strups og Scharlings studenter fra den skønne 
tid, da Athenes sønner var en anset, men vel 
også lidt forkælet samfundsklasse. Nicolaus 
Brix er et lyst hoved med sans for poesi, musik, 
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skuespil, damernes yndling og den fødte fest
arrangør. Ved at læse hans breve til den kloge 
barndomsveninde i Riis Hjarup ser vi, hvordan 
han lidt efter lidt modnes, blandt andet under 
presset af de begivenheder, der truer vort lands 
eksistens. Som sønderjyde af hjemmetysk oprin
delse har han allerede i sin tidligste ungdom ta
get sit afgjorte standpunkt og allerede i 1861, 
da han kan se, hvor det bærer hen, melder han 
sig som frivillig officersaspirant og uddanner sig 
til at fylde sin plads ved Dannevirke.

„Harmoniens Love af 1836“ er en oversæt
telse med kommenterende bemærkninger af et 
nylig opdukket skrift, som man faktisk ikke hav
de håbet at finde nogensinde. Det supplerer 
den store bog, der blev udarbejdet af M. Favr- 
holdt, Johs. Nielsen og Olav Christensen til 
Harmoniens jubilæum i 1949, og forfatteren af 
artiklen får påny lejlighed til at sysle med den 
interessante periode op imod 1842, da slesvig- 
holstenerne ved særlige hændelser pludselig 
blev så dominerende, at de kunde sprænge den 
gamle Harmoni, byens førende borgerklub gen
nem næsten 43 år. Et studium af disse love af 
1836 viser klart, hvor stort og vigtigt et anlig
gende det var for en Haderslever at være med
lem af „Harmonien“. Nutidsmennesker har 
ikke tid til at leve som klubherrer og savner vel 
også den rette mentalitet. Det lille skrift har og
så en fuldstændig medlemsfortegnelse, der er af 
ikke ringe personalhistorisk interesse, idet den 
supplerer vort kendskab til Haderslevere i første 
halvdel af forrige århundrede.

Afhandlingen om Kristuskirkens sølvtøj har 
ført fuldmægtig Olav Christensen ind på en 
undersøgelse af stænderdeputeret A. H. Pos- 
selt’s liv og levned, hvorom vi har savnet or
dentlig kendskab i de almindelig tilgængelige 
håndbøger. Om den anden person, hvis navn 
er knyttet til altersølvet i Kristuskirken, Carl 
Salicath ved vi derimod god besked, bl. a. gen
nem hans hustru Judithe Salicath, født Marck- 
mann’s, erindringer, som vi i 1945 havde den 
glæde at bringe i dette årsskrift, men de væsent
ligste momenter i hans liv er her påny omtalt. 
Mens Posselts nationale holdning blev mere og 
mere usikker, for til sidst at blive rent tysk, er 

Salicaths danskhed ubetinget og selvfølgelig; så 
afgjort følte han, at hans plads var her i Søn
derjylland, da de danske akademikere i 1864 
næsten alle søgte nord på, at han foretrak at 
blive, om det så skulde koste stilling og formue. 
Hans vægring ved at aflægge ed til prøjserne 
vakte respekt om ham og gjorde den ansete og 
dygtige mand endnu mere populær, bl. a. som 
formand for „Harmonien“.

LÆRERKOLLEGIET.

I årets forløb har der ikke været nogen som 
helst forskydninger indenfor lærerkollegiet. 
Men der er grund til at nævne forskellige mær
kedage vedrørende tidligere medlemmer af læ
rerkredsen. Der er to 75-årsdage, nemlig 16. 
maj: tidl. lektor, frk. dr. phil. Helga Petersen, 
og 25. oktober tidl. rektor ved Roskilde Kate
dralskole V. S. Lauritsen, nu København.

Fru Sigrun Diemer, f. Sams, enke efter lektor 
Anders Diemer, fejrede sin 70 årsdag den 12. 
april.

Vort æresmedlem, H-S’s første formand, rek
tor, dr. phil. K. N. Bock og frue holdt sølvbryl
lup 10. oktober.

H.-S. lykønsker på det bedste!
Om Frøken Doktor, som lektor, frk. dr. phil. 

Helga Petersen i almindelighed benævnes, 
bragte „Dannevirke“ på fødselsdagen en om
tale, som vi tillader os delvis at optrykke, da 
den indeholder en del, der givetvis vil interes
sere hendes mange gamle elever, som næppe 
ved ret meget om hendes vita, da Frøken Dok
tor, som bekendt aldrig har hørt til dem, der 
ønsker „publicity“ om deres person:

— „Min Far var Lærer i Vojens, hvor jeg 
blev født den 16. Maj 1878. Jeg var ikke mere 
end et Aar, da mine Forældre flyttede til Brøns 
ved Ribe. Der voksede jeg op. Da jeg var voksen, 
tog jeg Studentereksamen fra Berlin. Paa den 
Tid havde kvindelige Studenter i Tyskland det 
ikke saa let. De kunde faa Lov til at overvære 
Professorens Forelæsninger, men immatrikule
ret som akademiske Borgere kunde de ikke bli
ve. Og ønskede en Professor ikke kvindelige Til
hørere ved sine Forelæsninger, kunde han nægte 
dem Adgang. Saaledes gik det en kvindelig rus- 
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siskfødt Matematiker, som maatte klare sit Uni' 
versitetsstudium i Berlin ved Privattimer hos 
Professorerne. Hun fik ikke Lov til at gaa til 
Forelæsningerne, fordi hun var Kvinde, men 
alligevel var hun dygtig nok til senere at kunne 
modtage en Udnævnelse til Matematikprofes' 
sor i Sverige, hvor hun kom til at undervise Stu
denterne. Saa langt laa Tyskland dengang bag
efter Sverige m. H. t. Kvinders Ligeberettigelse.

— Kom De selv til at studere ved et Univer
sitet?

— Ja. Netop paa det Tidspunkt, da jeg blev 
Student, lykkedes det Kvinder at faa Adgang 
til Universiteterne, saaledes at de blev akade
miske Borgere og derfor havde Ret i Stedet for 
Lov til at overvære Forelæsningerne. Jeg rejste 
til Kiels Universitet og der blev jeg den første 
kvindelige Student, der blev immatrikuleret, og 
i sin Velkomsttale til Studenterne bød Univer
sitetets Rektor mig specielt velkommen, og jeg 
var lige ved at blive flov over den Opsigt, det 
vakte. Kort efter kom der dog en anden kvin
delig Student og saa var vi ihvertfald to.

— Tog De saa Deres Eksamen ved Kiels Uni
versitet?

— Nej, tyske Studenter plejede at rejse rundt 
til flere Universiteter, og jeg valgte derfor Göt
tingen, Matematikkens Højborg. Der led jeg 
imidlertid den Skuffelse, at den ene af de Pro
fessorer, hvis Forelæsninger jeg vilde følge, hav
de taget Orlov, og den anden, hvis Fag var 
praktisk Fysik, var saa søgt, at man maatte mel
de sig et Semester i Forvejen for at faa Plads 
paa Tilhørerbænkene. Da jeg gerne vilde lære 
Sydtyskland at kende, rejste jeg derfor videre til 
München, hvor jeg bl. a. fik Lejlighed til at 
høre den verdensberømte Professor Røntgen. 
Imidlertid hørte jeg, at Professor Heffter fra 
Kiels Universitet var rejst til Freiburg, hvor han 
havde faaet en Stilling. Da jeg satte stor Pris 
paa Professor Heffters Forelæsninger, rejste og
saa jeg til Freiburg for at studere videre hos 
ham. Dette førte til et nært Venskabsforhold, 
som har varet gennem Aarene. Saa sent som 
efter Kapitulationen har jeg været i Forbindelse 
med Professor Heffter. Det er en stor Glæde at 
kunne bevare Venskabsforhold.

— Tog De saa Deres Eksamen ved Freiburgs 
Universitet?

— Ja, jeg fik min Eksamen der og senere og
saa min Doktorgrad.

— Deres Afhandling for Graden hedder no
get indviklet.

— Naah, Titlen er: „Die Bedeutung kubi
scher Determinanten für die Klassifikation der 
binären und ternären kubischen Formen.“

Derefter rejste jeg til Berlin som Kandidat for 
at faa praktisk Uddannelse. — Det var un
der den første Verdenskrig, og i Aarene inden 
Genforeningen var jeg Adjunkt i Braunschweig, 
og efter Genforeningen søgte jeg saa til Haders
lev Katedralskole.

Herfra kan Frk. Dr.s mange Elever bedre sige, 
hvad der skal siges, Frk. Dr., som hun stadig 
kaldes, blev Lektor i 1924, har senere været 
stedfortrædende Rektor og gik af med Pension 
i 1942. Hun vilde være sikker paa, at hun ikke 
underviste længere, end at hun stadig var i Be
siddelse af sin fulde Arbejdskraft. Hendes Ele
ver er overbevist om, at hun kunde have under
vist mange Aar endnu.“

Tidligere rektor ved Roskilde Katedralskole, 
V. S. Lauritzen, blev også interviewet i „Dan
nevirke“ i anledning af sin 75-årsdag. Da der i 
gymnasielærerkrese verserer et forlydende om, 
at han skriver erindringer, håber H.-S. ved lej
lighed at kunne bringe (i førsteudgave eller op
tryk) dele af disse vedrørende hans inspektør
tid ved Haderslev Katedralskole, hvor han fra 
1920 til 1923, indtil han udnævntes til rektor i 
Herning, var med til at grundlægge danske 
skoletraditioner på en sådan måde at det aldrig 
glemmes af hans gamle elever, som det tydeligt 
viste sig ved hans første realistholds jubilæum i 
1948; se herom H.-S. 1948, p. 73—74.

SKOLENS LIV I ÅRET, DER SVANDT.
En skole som vor er nutildags ikke blot en 

læreanstalt, hvor der puttes så og så mange en
heder kundskab af forskellig art ind i dertil eg
nede unge mennesker mellem 12 og 20 år. Den 
stiller sig ikke afvisende overfor klasseture, 
exkursioner og fester, der forhåbentlig på deres 

44



vis bidrager til at udvide og afrunde skolegan
gen, og som måske kan give eleverne oplevelser 
af blivende værd.

III g. aflægger gerne hver vinter et besøg på 
Askov Folkehøjskole for gennem en dag på høj
skole at få et indtryk af det liv, der leves der. 
For såvel gymnasiasterne som for Askovelever- 
ne er dette en spændende begivenhed, og vi 
havde afgjort en fornemmelse af at være me
get velkomne gæster, da vi den 18. januar af 
forstander Arnfred blev modtaget i højskolens 
gård efter en rask rundtur i Skibelund krat. 
III g’erne var meget interesserede i alt, hvad de 
hørte og så, og var, så snart lejlighed gaves, i 
ivrig passiar med højskoleeleverne. Også efter 
hjemkomsten drøftedes højskolen livligt.

15. februar gik den med spænding imødesete 
skolekomedie over de skrå brædder på „Har
monien“. Det var adjunkt C. C. Lund’s debut 
som instruktør her på stedet med noget så kræ
vende som Oscar Wilde’s „Bunbury“. Hvordan 
vilde de unge mennesker klare den? Forbløffen
de godt, viste det sig, til fornøjelse for alle og 
til ære for instruktøren. Et firkløver af pigebørn 
præsterede et spil, der var på højde med det 
bedste, der ydes af amatørskuespillere. Let og 
fikst afvikledes det fornøjelige stykke med de 
mange elegante og vittige repliker. I sandhed en 
kvik optakt til det efterfølgende skolebal!

Imidlertid stundede det snart mod examen. 
Ill g’s sidste skoledag er efterhånden blevet en 
festlig dag af særlig karakter. Når rektor har 
meddelt det spændende skema, der siger, hvil
ke fag man skal rendyrke i en sidste kraftig slut
spurt, og hvilke man kan tillade sig at ignorere 
med suveræn ligegladhed, samles de vordende 
studenter til et komisk optog gennem byens ho
vedgader, som regel mer eller mindre malerisk 
udklædte. Der var oprindelig i år påtænkt en 
køretur med traktorforspand, men da politiets 
tilladelse ikke kunde opnås, greb man uforknyt 
til at lave et optog med trillebøre. Der var sør
get for godt med høje hatte og ærværdige kiste
klæder. Pigerne havde iført sig dragter, der pe
gede frem mod fremtidige livsstillinger som 
apoteker, kunstmalerinde, barneplejerske, præst, 
sportslærerinde, husmoder osv. Som tradi

tionen kræver, sluttede rundturen i den store 
skolegård med sang og tale og traktement af 
staklerne, der skulde blive tilbage på skolen, 
d. V. s. de øvrige elever og lærerpersonalet.

Translokationen, der er årets store skolehøj
tidelighed, har nu snart i mange år foregået i 
„Harmonien“s store sal, hvor der er nogenlun
de plads til skolen og dens gæster. Blandt disse 
indtager 25-års jubilarerne sammen med dimit
tendernes forældre en særlig hædersplads sam
men med de nybagte studenter og realister. 
Rækken med gamle elever var ganske statelig 
at skue og højesteretssagfører Gunnar Gersted 
takkede på disses vegne i en fornem og værdig 
tale sin gamle skole, idet han med en lykønsk
ning til de unge studenter af i dag indledede 
med at sige, hvor vidunderlig skønt det havde 
været i sin tid at sætte den hvide hue på lok
kerne og vide, at alle muligheder lå foran een. 
Gersted dvælede også ved forpligtelserne, stu
denterne gik ind under, og ønskede for dem og 
for skolen, at de havde fået ballast om bord til 
færden. En særlig tak adresserede han til frk. 
dr. Petersen, som hans klasse i sin tid havde 
lært at sætte meget højt.

Vi har ikke tidligere i H.-S. bragt navnene 
på dimittenderne, men mener, at det i og for 
sig vil være naturligt på denne måde at bringe 
til gamle Hadersleveres kendskab, hvor mange 
og hvem der hvert år fra den gamle skole sen
des ud med et examensbevis og lærerkollegiets 
bedste ønsker om alt godt på vejen gennem 
livet.

Der var i år ialt 7 klassisk-sproglige studenter, 
det største hold i mange år, nemlig:

Algreen-Petersen, Jør
gen

Andersen, Margit
Finnemann, Anne

Marie
Endvidere var der

Diederichsen, Hans 
Raun

Grau, Bent
Hansen, Gunnar
Hansen, Kristen

From, Ellis 
Holmgaard, Jette 
Knudsen, Henry 
Madsen, Børge

8 nysproglige:

Jensen, Inga Fischer 
Meyer, Elke 
Schmidt, Nis 
Stammer, Ingrid
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samt 14 af matematisk-naturvidenskabelig linje, 
nemlig:

Billund, Johannes 
Børresen, Niels 
Christensen, Aage 
Clausen, Johannes 
Hansen, Jenny 
Johnsen, Olaf 
Marcussen, Mogens 
Neumann, Jakob

Nielsen, Leif
Ravn, Hans Olaf 
Røigaard-Petersen, 

Hans
Schønning, Kaj
Simonsen, Erik 
Wiuff, Kjeld Aage

De to realklasser havde tilsammen 49 elever, 
så det var en meget anselig skare realister, der 
i år udgik fra skolen:

R. a:
Andersen, Kaj Erik 
Carstensen, Ernst 
Clausen, Anne Marie 
Dele, Hans Christian 
Engel, Carl Damgaard 
Hansen, Egon 
Hansen, Ejnar Due 
Keck, Thorkild 
Kloppenborg-Skrums- 

ager, Anker
Knudsen, Gerda Kyhl 
Knudsen, Jytte 
Larsen, Bent Egon 
Larsen, Folmer

R. b:
Becher, Sonja 
Duus, Martin 
Egeskjold, Erling 
Frank, Erling 
Hansen, Rudolph 
Jespersen, Finn Ilium 
Johansen, Asta Kisen

dal
Jørgensen, Flemming 
Kjær, Hans Jacob 
Kley, Paul-Georg 
Larsen, Peter Skov 
Nielsen, Leif

Larsen, V iggo Theodor 
Mathiesen, Bent
Moos, Inger
Ottosen, Bodil 
Petersen, Arne 
Ritz, Inger Gadeberg 
Rix, Egon
Schau, Birthe Bro- 

ckenhuus
Schaumann, Kai Ulrik
Schlüter, Aase Holm

skov
Sørensen, Inger 
Thulstrup, Viggo

Norn, Tove
Outzen, Andreas Carl 
Pedersen, Inger
Petersen, Svend Aage 
Rasmussen, Knud 
Schau, Andreas 
Schrøder, Bent 
Schultz, Hans Aage 
Smed, Anna Elisabeth 
Thöisen, Jytte 
Weitling, Lisa 
Wraae, Edel

Den ny III g anvendte den første uge af som
merferien til en klasseudflugt under ledelse af 
lektor Karlsson til Nordsjælland, hvor Ringsted, 
Roskilde, Frederiksborg, Helsingør, Holbæk, 
Kalundborg og Sorø markerer de vigtigste eta
per på en vellykket cykletur, der supplerer den 
samme klasses geologisk-historiske ekskursion 
til Sydsjælland i fjor.

I år gik II g’s store historisk-geologiske eks
kursion (30. august til 4. september) til Øst- 
himmerland under ledelse af lektorerne Olrik, 
Karlsson og Buch samt adjunkt frk. Münster. 
Eleverne var meget glade for den veltilrettelagte 
tur, der med Madum som basis førte holdet til 
Blåkilde, Buderupholm, St. Restrup, Aalborg, 
Lindenborg, Lille Vildmose, Rold Skov, Ræbild, 
Visborggård og Mariager. Vi anfører disse loka
liteter, da andre måske kunde have lyst til at 
gøre turen efter, nu da vandresporten er blevet 
så populær.

Straks efter II g’s hjemkomst rykkede 3. m- 
erne ud på lejrskoleophold i „Hakalytten“ i 
Sandersvig under lektor Buch’s auspicier med 
en tidligere elev, nuværende seminarieelev 
Caroline Skov Larsen, som forplejningschef. 
Dette lejrskoleophold er tillige en slags forskole 
for senere week-end-ophold i lejrhytten, og der 
har som altid i for- og efterårssæsonen været 
formeligt kapløb mellem de enkelte klasser om 
at komme derud.

7. september, skolens fødselsdag, fejredes ved 
en vellykket skovtur til egnen omkring Søgård 
med besøg på kasernen, hvis chef, oberst Hintz, 
fortalte om 9. april 1940; derefter gik det løs 
med en vel tilrettelagt leg i skoven vest for Sø
gård over mod Kliplev, i hvis forsamlingshus 
turen sluttede med en svingom til harmonika
musik.

Endvidere har efterårssæsonen budt på en 
række sportsbegivenheder, nemlig skoleidræts
stævnet på Stadion, det årlige sønderjydske 
gymnastikidrætsstævne, der i år for første gang 
holdtes i Flensborg, og hvor vor skole bevarede 
sin traditionelle førsteplads, hvorved den kva
lificerede sig til at repræsentere Sønderjylland 
ved gymnasieskolernes landsidrætsstævne i 
Næstved. Her hævdede Haderslev Katedral
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skole sig atter i år som no. 2 af samtlige danske 
gymnasieskoler.

Som punktum for sæsonen stod så endelig 
det store fodboldslag om vandrepokalen mel
lem III g og 4. m under stor spænding. Det 
blev 4. m, der vandt en velfortjent sejr.

Efterårets store interne skolebegivenhed er 
den Hakalyt-fest (til fordel for Haderslev Ka
tedralskoles Lejrhytte), som nu er blevet holdt 
for tredie gang med et særdeles pænt overskud. 
Formålet er at tilvejebringe et fond til imøde
gåelse af eventuelle større udgifter til vedlige
holdelse eller til forbedringer af lejrhytten. Det 
er helt og holdent eleverne selv, der tilrettelæg
ger denne fest, der i år som tidligere bød på et 
stort program. Der vistes således i to lokaler 
films, nemlig en meget smuk farvefilm fra In
dien, som hr. og fru amtslæge Lauritzen fore
viste, og skolefilmen, som stadig føres à jour af 
adjunkt Magelund. I pigernes gymnastiksal op
førtes der en kvik revy, hvor optrædende fra 
mellemskole og gymnasium høstede kraftigt bi
fald, bl. a. med viser, der var skrevet til lejlig
heden, som f. eks. Keck’s Hakalytvals med tekst 
af Fåborg og en morsom parodi på en cykleglad 
lektor, der kører æresløb efter at have vundet 
Skamlingsbankeløbet for 25 de gang. I festsalen 
var der dans fra kl. 19,30 til 1 til musik af 
Vojens Juniorband, der har både sin pianist og 
sin violinist på vor skole. For gæsternes mate
rielle velvære var der sørget ved såvel en pølse
bar som en æbleskivebar. Det er den eneste fest 
i årets løb, hvor forældre, nuværende elever og 
gamle elever samt lærerne mødes på skolen, 
og „Hakalytten“s venner har al grund til at være 
glade for den dygtige indsats, eleverne havde 
gjort for at samle en god skilling ind til gavn 
for kommende årgange af Haderslev-elever.

Når man så endelig tænker på „Vidar“s akti
vitet, som har været livlig og ydermere på de 
to årlige H.-S.-fester, hvori skolens afgangsklas
ser og dimittender plejer at deltage i stort antal, 
vil det ses, at Haderslev Katedralskoles elever 
ikke just kan klage over, at de må henleve de
res skoletilværelse i trist og grå monotoni. Der 
er faktisk ikke få oplivende momenter i skole
årets løb!

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

De to sædvanlige legatportioner på hver 
300 kr. tildeltes i år på translokationsdagen 
stud. mag. N. P. Nielsen (1943) og stud, polyt. 
Kjeld Wiuff (1951).

H.-S.’s BOGPRÆMIER 
uddeltes ved juleafslutningen og tilfaldt reali
sterne Arne Petersen (r. a) og Peter Skov Lar' 
sen (r. b).

HAKALYTTEN
Som andetsteds nævnt er der i sommermåne

derne nærmest rift om, hvem der kan komme 
på week-end-ophold i „Hakalytten“. I sommer
ferien er der adgang for tidligere elever til at 
bo i den, som regel i første halvdel af juli efter 
henvendelse til lektor Holmgaard. I år var be
søget ringe; om det skyldes det dårlige vejr 
eller den omstændighed, at det ikke rigtig er 
gået op for tidligere elever, hvor herligt et ferie
ophold hytten kan give dem, skal lades usagt. 
Men nu er det altså nævnt igen, at hytten in
denfor nærmere betingelser står til disposition 
for gamle elever i en del af sommerferien.

„Hakalytten“ er en selvejende institution, der 
ejes af foreningen „Haderslev Katedralskoles 
Lejrhytte“, hvis bestyrelse består af rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsen (formand), adjunkt P. Ma
gelund, lektor Holmgaard (kasserer), fru køb
mand Daniel Bruhn, landsretssagfører, konsul 
A. Thyssen, ingeniør, konsul O. Arkil og lektor 
Favrholdt. Af praktiske grunde har man anset 
det for hensigtsmæssigt at bringe foreningsmed
delelser i dette årsskrift, der rimeligvis læses af 
de fleste af foreningens medlemmer og af man
ge af hyttens tidligere og vordende gæster.

Driftsregnskab 1/1 1950—31/12 1950.

Indtægt: 
Kassebeholdning pr. 1/1 1950........ 3015,46
Medlemskontingent .......................... 410,00
Lejeindtægt ........................................ 97,50
Renter.................................................. 28,81
Hyttefest ............................................ 1478,12

kr. 5 029,89
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Udgift:
Skatter og forsikringer...................... 167,70
Vedligeholdelse og nyanskaffelser .. 468,03
Annoncer............................................ 14,70
Vejdeclaration.................................... 324,10
Hyttefest ............................................ 719,80
Kassebeholdning pr. 31/12 1950 ... 3 335,50

kr. 5 029,89

Status pr. 31/12 1950. 

Aktiver:
Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar................................................ 2 795,00
Indestående i sparekasse................... 3 321,83
Kontant .............................................. 13,73

kr. 21 130,56

Passiver: 
Ingen kreditorer ................................ 0,00
Formue .............................................. 21 130,56

kr. 21 130,56

H. Holmgaard.

Udgifter:
Årsskriftet:

Papir, sætning og trykning 4 813,95
Clichéer, indbinding m. v. 1 112,65 5 926,60

Porto, kontorartikler m. v........ 445,85
Underskud ved jule- og sommermødet 130,20
Vedligeholdelse af rektor Brauneisers

grav...................................... 5,00
Blomster og kranse................. 87,50
Flidspræmie............................ 30,00
Dirigentklokke til „Vidar“ ................ 16,00
Beholdning pr. 31/10 1950:

Kassebeholdning..............  808,01
Indestående i sparekassen 79,58
Postgiroen.......................... 25,07 912,66

Ialt kr. 7 553,8i

Beholdningen fordeler sig således:
Lektor Reinckes gave (reservefond) 300,00
Øvrige kassebeholdning.................. 612,66

Ialt kr. 912,66

Haderslev, den 22. november 1951.

Olav Christensen.

HADERSLEV-SAMFUNDETs REGNSKAB 

Regnskabsåret 1950/51.

Indtægter:
Overført fra regnskabsåret 1949/50:

Kassebeholdning pr. 1/11 
1950.............................. 184,19

Indestående på sparekasse
bog pr. 1/11 1950...... 76,33

Postgiroen pr. 1/11 1950 .. 6,49 267,01
Kontingent............................................ 4471,00
Salg af årsskriftet................................ 65,00
Annoncer ............................................ 1 510,00
Legat...................................................... 500,00
Bidrag fra Haderslev by...................... 400,00
Testamentarisk gave fra lektor Rein

cke ................................................ 300,00
Andre bidrag........................................ 25,00
Renter .................................................. 5,55
Andre indtægter.................................. 10,25

Ialt kr. 7 553,81

Regnskabet revideret og fundet i overens
stemmelse med bilagene. Kassebeholdningen, 
kr. 808,01, til stede. På postgiroen indestår 
25,07 kr. og på bankbogen kr. 79,58.

Haderslev, den 23. november 1951.

Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab ger
ne knytte en hjertelig tak til annoncørerne for 
den trofasthed, hvormed de år efter år støtter 
H.-S., til Haderslev magistrat, der atter i år har 
ydet os et tilskud mod som sædvanlig til for
deling blandt byrådsmedlemmerne at få stillet 
et antal eksemplarer af årsskriftet til rådighed, 
til fhv. præsident Holger Andersen, og sidst, 
men ikke mindst vil vi sende en taknemlig 
tanke til afdøde lektor Reincke, der også i sit 
testamente havde givet udtryk for den interesse, 
han altid nærede for H.-S.

M. FAVRHOLDT.

48



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

en omtale af årets døde, biografier af jubilarer
ne, studenter og realister fra 1926.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt 
det dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplys
ningerne, så vidt det har været mig muligt, er 
fremskaffet på anden måde dels fra skolens 
elevprotokol, kirkebøger og personregistre, dels 
fra følgende trykte kilder: Den danske læge
stand 1936—1949, Juridisk og statsvidenska
belig stat 1946, Magisterstaten 1945 m. v.

Hvor besvarelserne har været mangelfulde, 
er oplysningerne supplerede fra samme kilder.

DØDE.
r. 1928.

Lindhard, Ruth, født Ringe 28. september 1912, 
død Gentofte 17. maj 1951, gift Haderslev 
9/4 1936 med lærer Christian Colding-Jør- 
gensen.

Ruth Colding-Jørgensens veninde og 
klassekammerat Karen Østergård, født 
Lauritzen, Københoved, har skrevet følgen
de mindeord:

Ruth Colding-Jørgensen, født Lindhard, 
døde på Gentofte sygehus 17. maj i år efter 
lang og håbløs sygdom. Vi, som kendte 

Ruth i skoletiden, husker hende som sund 
både legemlig og sjælelig, varmhjertet og 
med glimrende evner, så det er svært at 
forstå, at netop hun skulle dø så ung. Hun 
tog uddannelse i gymnastik på Bertram- 
skolen og var svømme- og gymnastiklærer
inde nogle år, til hun giftede sig. Efter sit 
ægteskab helligede hun sig helt sit hjem. 
Hun efterlader sig sin mand og fem ukon- 
firmerede børn. Som en af de kammerater, 
der holdt forbindelsen vedlige med Ruth, 
kan jeg sige, at hendes store menneskelige 
egenskaber kom til rig udfoldelse i forhol
det til hendes mand og børn. Æret være 
hendes minde!

r. 1930.
Grün, Walther, grosserer, født Haderslev 25. 

maj 1912, død København 1. oktober 1951.

st. 1944.
Gram, Maren, født Ålkjær, Nustrup sogn, 25. 

september 1925, død ved ulykkestilfælde 
23. juni 1951.

Fra Maren Grams klassekammerat AbL 
gael Rattenborg, Flensborghus, Flensborg, 
har H.-S. modtaget følgende mindeord:

Det var nærmest som et chock at læse 
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meddelelsen i dagbladene om Maren 
Grams pludselige død først på sommeren. 
Det varede længe, inden den tanke, at hun 
ikke mere levede, rigtigt gled ind i bevidst
heden, og for mange synes det fuldstændig 
uforståeligt, at det skulle gå sådan.

Jeg tror, de fleste af hendes gamle skole
kammerater har følt det på den måde. 
Hun var i skolen en stilfærdig og god kam
merat, der altid var rede til at hjælpe, hvor 
hun kunne.

Og hun forblev det samme stilfærdige 
menneske, også i årene efter skoletiden. 
Hendes noget indesluttede natur skabte 
hende ikke nogen stor vennekreds, og Ma
ren satte selv heller ikke pris på det. For 
hende betød det noget, at hun kunne stole 
på de venner, hun havde, ligesom vi altid 
kunne stole på hendes hjælpsomhed og 
trofasthed — og derfor måtte vi holde af 
hende.

Og nu ved hendes død efterlader Maren 
sig derfor ikke kun et stort savn, men til
lige et smukt minde om et stilfærdigt, 
hjælpsomt og trofast menneske.

ÅRGANG 1926. 
kl.

Boisen, Hans Monrad, konsulent, født Tørning 
mark, Hammelev sogn, 4. december 1906; 
søn af landmand Laue Boisen (død 1909) 
og hustru Dorothea, født Monrath; ugift.

Adresse: Borups Allé 257, København 
NV.

Hansen, Claus Johannes, sognepræst, født Sten
derup, Grarup sogn, 29. august 1907; søn 
af gårdejer Hans Christian Hansen (død 
1917) og hustru Karen Marie, født Niel
sen; gift Nyker 29. december 1932 med 
Charitas Matthiesen, født Alabama, 
U. S. A., 17. april 1908; datter af provst, 
tidligere hospitalspræst i Haderslev, Max 
Matthiesen og hustru Maria, født Arendt.

Teologisk embedseksamen 1932; sogne
præst og lærer på Christiansø 1932, sogne
præst Ørsted-Dåstrup 1939.

Formand for skolekommissionen og af
tenskolenævnet.

Adresse: Ørsted pr. Havdrup.
Horsten, Holger Brorsen, kontorchef, r. af Dbg., 

født Kiel 18. november 1908; søn af skole
inspektør William Nielsen og hustru Ju
stine, født Brorsen; gift Kristianssand, Nor
ge, 16. oktober 1937 med Esther Krüger, 
født Kristianssand 24. december 1912; dat
ter af murermester Johan Krüger (død 
1929) og hustru Ragna, født Finstad.

Juridisk embedseksamen 1932; sekretær 
i Østre Landsret 1932, i Københavns ma
gistrats i. afd. 1933, i socialministeriet s. å., 
fuldmægtig i arbejds- og socialministeriet 
1941, ekspeditionssekretær 1946, kontor
chef 1948.

Sekretær ved og medlem af forskellige 
ministerielle udvalg og kommissioner, med
lem af den danske sektion af Nordisk Sam
menslutning til Værn for Børn og Unge, 
formand for Børneforsorgens Pensionskas
se, medlem af landsorganisationen „Red 
Barnet“s arbejdsudvalg og landskomité 
samt af den rådgivende komité om børne
forsorgsspørgsmål under International Uni
on of Child Welfare, Genève, 1949.

Har skrevet: Børneforsorgen i Danmark 
(1948).

Adresse: Dyrehavevej 6, Klampenborg. 
Paulsen, Hans Hejselbjerg, sognepræst, født 

Øster Løgum 28. februar 1905; søn af 
gårdejer Bertram Paulsen (død 1950) og 
hustru Maren, født Caliesen (død 1917); 
gift 4. februar 1935 med Anna Caliesen, 
født Gerrebæk 26. juli 1908; datter af gård
ejer Jes L. Caliesen og hustru Bothilde, 
født Weibek.

Teologisk embedseksamen 1932; sogne
præst i Skrydstrup 1935—44 (45), i Fjel- 
strup 1944.

Formand for børneværnet, medlem af 
forældrenævnet ved Haderslev Realskole, 
af bestyrelsen for Historisk Samfund for 
Sønderjylland 1940 og af bestyrelsen for 
Kirkelig Centrum i Haderslev stift.

Har skrevet: Oplysningstiden i hertug
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dommerne 1775—1817 (Sønderjydske år
bøger 1933—38); Sønderjydske slægter 
bind I, Øster Løgum (1941); Landskabs
studier (Jydske Samlinger 1942); festskrif
tet Sparekassen for Aabenraa By og Amt 
1818—1943; Afskedshilsen til min menig
hed ved Skrydstrup kirkes lukning og sog
nets evakuering 27/2 1944; Skrydstrup kir
ke, menighed og præster (Ribe stifts år
bog 1945); medarbejder ved Dansk biogra
fisk leksikon; medudgiver af Haderslev 
stifts årbog 1946 ff. (heri: Præstesiægten 
Meyland. Sydslesvigske klager over tysk 
kirkesprog omkring 1800. Salmesang i Ha
derslev Vor Frue kirke); redaktør af Sles- 
vigs delte bispedømme. Festskrift ved Sles
vig bispedømmes 1000 års jubilæum 1948 
(skrev heri: Fra skolebænk til prædikestol. 
Præsternes afstamning, uddannelse, eksa
men og kirkesprog) ; redaktør af Den nord
slesvigske kirke I—II, 1945—48. Artikler > 
forskellige tidsskrifter om sønderjydske 
emner.

Adresse: Fjelstrup.
* Ryrberg, Frederik Robert, grosserer, født Haj

strup, Øsby sogn, 2. maj 1907; søn af sko
mager Peter Nicolaisen Schmidt og hustru 
Sophie Wilhelmine Minna, født Schrøder.

Adresse: Nørre Voldgade 102 I, Køben
benhavn K.

mn.
Dyhr, Else, husbestyrerinde og privatsekretær, 

født Skanderborg 3. december 1908; datter 
af skræddermester Anders Peter Dyhr 
(død 1946) og hustru Vilhelmine, født Pe
tersen; ugift.

Husbestyrerinde og privatsekretær hos 
oversætteren og forfatteren lektor Tage 
Brüel.

Adresse: Smakkegårdsvej 3, Gentofte.
Holm, Adelbert Frederik, dommerfuldmægtig, 

født Brunde ved Åbenrå 1. april 1908; søn 
af lærer Niels Thomas Holm og hustru 
Gedske, født Klindt; gift Vejle 12. septem
ber 1946 med Gertrud Christoffersen, født 
Vejle i. januar 1917; datter af murermester 

Aage Christoffersen (død 1948) og hu
stru A. C., født Friis, (død 1950).

Juridisk embedseksamen 1932; sagfører-, 
amts- og dommerfuldmægtig.

Adresse: Præstevangsvej 34, Hasle pr. 
Århus.

Høgdal, Edith, husmoder, født Roslev 12. juli 
1908; datter af tømmerhandler Martin 
Kjeldgaard (død 1944) og hustru Karen 
Marie, født Broch; gift Vejle 29. august 
1933 med læge Poul Ulrik Høgdal (st. 
1923), født Randers 3. november 1904; 
søn af stationsforstander Jens Høgdal (død 
1949) og hustru Josephine, født Dam.

Uddannet som sygeplejerske.
Adresse: Fisketorvet 8, Slagelse.

Knudsen, Hans Erik, læge, født Rødding, Ha
derslev amt, 18. juni 1908; søn af overdyr
læge Lorenz Lorenzen Knudsen (død 1951) 
og hustru Helene, født Kiær (død 1919); 
gift i° Bruxelles 25. maj 1937 med Arlette 
Wiser, født Bruxelles 18. april 1918; datter 
af direktør Maurice Wiser og hustru Elga; 
ægteskabet opløst 1945; 20 København 22. 
december 1945 med Birthe Køster Kongs- 
bøl, født Helsingør 7. juni 1911; datter af 
kunstmaler Kristian Johan Marius Kongs- 
bøl (død 1913) og hustru Emma Sophie, 
født Køster (død 1944).

Medicinsk embedseksamen 1935; reser
velæge på Holbæk amtssygehus, forskellige 
assistentstillinger på Københavns hospita
ler; specialist anerkendelse i fysiurgi 1943; 
privatklinik 1944; afdelingslæge ved de 
samvirkende sygekassers fysiurgiske klinik, 
Valdemarsgade 6, København.

Adresse: Klinik GI. Kongevej 1 E og pri
vat GI. Kongevej 155, København V.

* Thaysen,MariaDorthea, husmoder, født Fred
sted 4. juli 1906; datter af gårdejer Jørgen 
Christensen Lei og hustru Helene Marie, 
født Dall; gift GI. Haderslev 30. januar 
1931 med gårdejer Svend Sigurd Thaysen 
Petersen, født Vilstrup 21. august 1894; 
søn af gårdejer Hans Thaysen Petersen og 
hustru Sigrid, født Sivertsen.

Adresse: Hejsager.
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* Madsen, Hans Clausen, afdelingschef, født 
Gram 28. maj 1907; søn af slagtermester 
Peter Madsen og hustru Helene Cathrine, 
født Lembrecht; gift København 1932 med 
Lis Carlsen.

Adresse: Kærmindevej 27, Gentofte.
Gersted, Gunnar, højesteretssagfører, født 

Vejen 29. november 1906; søn af direktør 
Niels Petersen (død 1927) og hustru Kir
stine, født Lauridsen (død 1944); gift Kø
benhavn 5. december 1933 med Sonja Styr- 
mer, født København 31. maj 1908; datter 
af oberstløjtnant Hother Styrmer (død 
1932) og hustru Valborg, født Larsen.

Juridisk embedseksamen 1933; sagfører
fuldmægtig 1933, landsretssagfører 1937, 
højesteretssagfører 1948.

Medlem af kredsbestyrelsen for sagfører
samfundets iste kreds fra 1950; forskellige 
bestyrelseshverv.

Adresse: NyVestergade 1, KøbenhavnK. 
Petersen, Peter Asmus, kontorchef; født Højer 

19. august 1908; søn af viceskoleinspektør 
Hans Jørgen Petersen og hustru Marie, født 
Schau; gift Ordrup 13. april 1940 med Else 
Dürr, født Gosslershausen (Jabtonowo) 
13. november 1910; datter af fabrikant Carl 
Dürr.

Cand. phil. 1927, H. A. 1933; assistent i 
Geodætisk Institut 1928, fuldmægtig i A/S 
Magasin du Nord 1933, hovedbogholder i 
A/S Silkehuset 1940, kontorchef i A/S 
Fog & Mørup 17. september 1951.

Adresse: Enighedsvej 16 I, Charlotten- 
lund.

nsp.
Ammundsen, Peter, afdelingsinspektør, født 

København, Frue sogn, 28. marts 1908; søn 
af biskop Valdemar Ammundsen (død 
1936) og hustru Charlotte, født Balslev; 
gift Søllerød 9. febr. 1939 med Margrethe 
Andersen, født Frederiksberg 12. februar 
1906; datter af direktør Lars Andersen 
(død 1949) og hustru Pouline, født Jørgen
sen.

Teologisk embedseksamen 1933, med

hjælper Møltrup Optagelseshjem 1933, læ
rer Holt Bjerg Drengehjem 1936, sekretær 
Horsens statsfængsel 1936, forsorgssekretær 
samme sted 1939, afdelingsleder ved sta
tens helbredelsesanstalt for drankere, 
Kærshovedgård, 1944, afdelingsinspektør 
1946, leder af fængselsvæsenets forsorgs
kontor i København 1946.

Medlem af strafferegisterudvalget.
Har skrevet: Tidsskriftsartikler m. m. 

vedrørende spørgsmål i forbindelse med 
retsopgøret.

Adresse: Magnoliavej 9, Birkerød.
* Balthazar^Christensen, Torben Erik, født Fre

deriksberg 22. december 1907; søn af dom
mer Torben Volmer Balthazar-Christensen 
og hustru Elna Hjalma Philippa, født Mor
tensen; gift 16. september 1939 med Inger 
Emmerenze Sass Husum, datter af krimi
nalassistent Niels Husum og hustru Birgitte 
Sørensen.

Handelsuddannelse i U. S. A. og Cana
da 1929—33, juridisk embedseksamen 
1938, sagfører 1941, landsretssagfører 1942 
—46.

Medlem af Skive byråd 1945—46. 
Adresse: Skive.

Bek, Jens Hansen, adjunkt, født Jels 10. juni 
1908; søn af entreprenør, sognerådsformand 
Chresten Bek (død 1949) og hustru Anne 
Margrethe, født Lund; gift Randers 18. ok
tober 1938 med Ulla Alice Blaaberg, født 
Randers 16. juni 1916; datter af farvehand
ler C. Blaaberg (død 1945) og hustru Cla
ra, født Jensen.

Skoleembedseksamen 1932 II, timelærer 
ved Set. Jørgens Gymnasium og lærer ved 
forskellige kursus, timelærer ved Randers 
statsskole 1934, adjunkt 1939, desuden læ
rer ved Randers handelsskole og medlem 
af censorudvalget for faget tysk ved han
delsskolerne.

Formand for Sønderjydsk Forening for 
Randers og Omegn; medlem af Grænsefor
eningens hovedbestyrelse og af bestyrelsen 
for Konservativ Vælgerforening i Randers.

Adresse: Vestergade 70, Randers.
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Bindeballe, Kristian, præst, født Ravngård, Jels, 
27. november 1906; søn af gårdejer Peter 
Bindeballe og hustru Karen Margrethe, 
født Schultz; gift København 25. juni 1933 
med Grethe Petersen, født København 12. 
september 1912; datter af prokurist Th. Pe
tersen.

Teologisk embedseksamen 1933 I; præst 
ved Vejgård kirke i Ålborg 1933, ved Jo
hannes Døbers kirke i København 1941.

Medlem af det københavnske søndags
skoleudvalg; sekretær og bestyrelsesmedlem 
for „Børnegårdene ved industrikvarteret i 
Valby“, sekretær for Nyborg møderne, Ny
borg strand.

Adresse: Valbygårdsvej 76., st., Køben
havn, Valby.

Hesselberg, Joachim, prokurist, født Sommer
sted 25. august 1906; søn af hotelejer Tho
mas L. Hesselberg (død 1943) og hustru 
Anna Margaretha, født Jensen; gift Som
mersted 20. september 1946 med Martha 
Emma Lorentzen, født Westerland på Sild 
3. januar 1913; datter af landmand Lorenz 
Lorentzen (død 1945) og hustru Jenny.

Adresse: Sommersted.
* Meyer Petersen, Carsten, redaktør, født Skan

derborg 15. august 1908; søn af læge Hans 
Meyer Petersen og hustru Agnes, født Bøt
tern; gift Skanderborg med Ulla Svensson, 
datter af afdøde veksellerer Emanuel 
Svensson.

Adresse: Vingårdsallé 16, Hellerup.
Nissen, Bjarne, lektor, født Korsør 5. september 

1906; søn af kommunelærer Martin Han
sen Nissen (død 1934) og hustru Anna, 
født Justesen; gift København 19. oktober 
1938 med lærerinde Annie Thornberg, 
født Gudhjem, datter af sparekassebestyrer 
P. A. Thornberg.

Skoleembedseksamen 1934 I; lærer ved 
Ida Hoist’s realskole, Svendborg, adjunkt 
Hjørring 1935, lektor 1951.

Adresse: Enghavevej 11, Hjørring.
Nissen., Martin, sognepræst, født Øsby 16. ja

nuar 1907; søn af gårdejer Martin Nissen 
(død 1946) og hustru Ane, født Anker; gift 

i domkirken i Haderslev 14. februar 1935 
med Marie Monrath, født Jels 31. januar 
1904; datter af smedemester Frands Chri
stoffer Bylow Monrath (død 1923) og hu
stru Marie, født Damgaard.

Teologisk embedseksamen 1932/33, 
medhjælper Skyum-Hørdum 1934, sogne
præst Daugbjerg-Mønsted-Smollerup 1935 
og Stepping-Frørup 1943.

Formand for menighedsrådet, skolekom
missionen og forældrenævnet.

Adresse: Stepping.
Petersen, Antoni Lorenz, kontorchef, født Jæge- 

rup 4. september 1906; søn af gårdejer Pe
ter Petersen og hustru Asmine Juliane, født 
Lorenzen; gift København 30. april 1933 
med lærerinde Alice Jørgensen, født Kø
benhavn 5. juni 1908; datter af afdød kon
duktør Julius Jørgensen og hustru Marie, 
født Frederiksen.

Juridisk embedseksamen 1935, ansættel
se på sagførerkontor og i forsikringsselska
bet „Hafnia“, nu administrativ leder af 
Grænseforeningen.

Adresse: Helmsvej 20, Bagsværd.
Thornberg, Thyra, sekretær, født Haderslev 16. 

maj 1908; datter af postkontrollør Jes Peter 
Sarup (død 1934) og hustru Thea, født 
Stamer; gift København 2. februar 1941 
med løjtnant Sven Thornberg, født Kø
benhavn 6. april 1907; søn af oberst Th. 
Thornberg (død 1938) og hustru Ulla, født 
Hanssen (død 1950); ægteskabet opløst 
1950.

Adresse: Vigerslevvej 208, st. th., Køben
havn, Valby.

* Schmidt, Johannes Hausted, landsretssagfø
rer, født Haderslev 21. marts 1906; søn af 
stadsdyrlæge Jacob Jensen Schmidt (død 
1947) og hustru Magdalene Wilhelmine, 
født Speth; gift 26. august 1937 med Tove 
Dybdal Jensen, datter af Preisler Rasmus 
Dybdal Jensen og hustru Gudrun Kirstine 
Marie Margrethe Hærskjold.

Juridisk embedseksamen 1934, sagfører
fuldmægtig i København 1934, sagfører 
1937, landsretssagfører 1940.
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Adresse: Frederiksberggade 3, Køben
havn K.

* Speth, Johanne Elisabeth, sekretær, født Ha
derslev 24. august 1908; datter af køb
mand Johannes Christian Speth og hustru 
Dorothea Helene Marie Sophie, født 
Wehrs; ugift.

Adresse: Jydeholmen 47, Vanløse.
Wilhjelm, Tove Eeg, cand. mag., født Tåreby, 

Lolland, 1. september 1908; datter af sko
leinspektør S. H. Sørensen og hustru Ma
riane, født Nielsen; gift Grindsted 8. juli 
1934 med sognepræst Tage Møller Wil
hjelm, født Maribo 18. september 1905; 
søn af af direktør Richard Wilhjelm (død 
1915) og hustru Pouline, født Møller.

Skoleembedseksamen 1932, timelærer 
ved Holte Gymnasium 1932—34 og ved 
Odder private realskole 1950—51.

Adresse: Præstholm pr. Boulstrup.
Mørk-Hansen, Astrid, husmoder, født Sandager 

på Fyn 1. juni 1908; datter af sognepræst 
Laurids Nikolaj Tolderlund-Hansen og hu
stru Johanne Govertz, født Jensen; gift 30. 
december 1930 med skovfoged Mouritz 
Mørk-Hansen, født på Skovlyst, Ravnholt, 
Fyn, 29. oktober 1900; søn af skovrider Kri
stian Mørk-Hansen (død 1939).

Adresse: Skovfogedboligen, Ravnholt 
pr. Ørsted.

Ra.
Friis, Kirsten, husmoder, født Søbysøgård 24. 

november 1909; datter af proprietær Lars 
Peter Carl Hviid Buhl og hustru Emilie 
Frederikke, født Tolstrup; gift Herslev 23. 
maj 1931 med proprietær Holger Friis, født 
Trustrup 12. december 1904; søn af pro
prietær Svend Friis.

Adresse: Frederiksdal pr. Trustrup.
Kristiansen, Anneken Kathrine, husmoder, 

født Stenderup, Grarup sogn, 20. novem
ber 1909; datter af gårdejer Hans Christian 
Hansen (død 1917) og hustru Karen Ma
rie, født Nielsen; gift Grarup kirke 28. de
cember 1930 med sognerådsformand, gård
ejer Marius Kristiansen, født Gudum 14. 

oktober 1903; søn af gårdejer Søren Kristi
ansen (død 1948) og hustru Marie (død 
1936).

Adresse: Sdr. Vium, Gudum, Vestjyl
land.

Jessen, Ilse Marie Therese, ekspeditrice, født 
Haderslev 17. marts 1910; datter af køb
mand John Jessen og hustru Elsa, født Be- 
rendsen; ugift.

Adresse: Storegade 1, Haderslev.
Juhl, Eduard Anton, overassistent, født Haders

lev 25. november 1909; søn af vognmand 
Iver Steffen Juhl (død 1950) og hustru En
gel Ane, født Hansen (død 1951); gift Ha
derslev 15. oktober 1933 med husassistent 
Betty Hansen, født Odense 29. juni 1912; 
datter af vægter Niels Hansen og hustru 
Jensine, født Christensen (død 1948).

Handelsuddannet i A/S Dansk Shell, 
handelsmedhjælpereksamen, 1933 ansat 
ved Haderslev kommune, overassistent og 
leder af brændselskontoret.

Kasserer i „Den kommunale klub“ og 
kolonihaveforeningen „Bøgely“.

Adresse: Birkevej 8, Haderslev.
* Mielke, Carl Friedrich Asmus, kontorist, 

født Mølby, Oksenvad sogn, 13. marts 
1910; søn af hjulmager August Eduard 
Hermann Mielke og hustru Christine Ma
rie, født Tomderup; gift Slesvig 7. novem
ber 1936 med Charlotte, født Königsberg 
il. november 1915; ægteskabet opløst.

Adresse: Mølby pr. Sommersted.
* Overbeck, Nis Nielsen, kasserer, født Haders

lev 16. marts 1909; søn af slagtermester 
Christian Nielsen Overbeck (død 1938) og 
hustru Anne Ingeborg, født Steffensen; 
ugift.

Adresse: De danske Spritfabrikker, Ran
ders.

Petersen, Peter, driftsleder, født Haderslev 22. 
januar 1910; søn af pens, lokomotivfører 
Hans Chr. Petersen og hustru Anna Mar
grethe, født Foder (død 1943); gift Horsens 
13. maj 1938 med Varia Hansen, født Hor
sens 4. april 1917; datter af snedkermester
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Jens Hansen og hustru Frederikke (død 
1945)•

Maskinmester- og højspændingsinstalla
tøreksamen; maskinmester ved statsfængs
let i Horsens 1935, driftsassistent ved de 
kommunale værker i Haderslev 1945, 
driftsleder 1948.

Adresse: Elværket, Gravene 2a, Haders
lev.

Reichardt, Hans Jørgen, bagermester, født Ha
derslev 2. marts 1910; søn af bagermester 
Asmus Julius Reichardt (død 1931) og 
hustru Hilda, født Boysen; gift (4. gang) 
Haderslev 6. september 1946 med Anna 
Johanne Christensen, født Ulfsborg ved 
Ringkøbing 27. juni 1924; datter af maler
mester Chr. Christensen og hustru Chri
stine, født Christensen.

Adresse: Storegade 7, Haderslev.
* Johansen, Else, født Haderslev 6. november 

1909; datter af landstingsmand, fabrikant 
Max Christian Schaumann og hustru Jen- 
sine Serine, født Christensen; gift Haders
lev 26. juni 1937 med kaptajn i hæren Jens 
Holger Johansen, født København 2. de
cember 1909; søn af lektor, cand. mag. Ha
rald Theodor Johansen og hustru Margare
ta, født Gammeltoft.

Adresse: 4311 Albemarle, NW Wash
ington 16 D. C, U. S. A.

* Sørensen, Magdalene, lærerinde, født Flens
borg 4. juni 1909; datter af købmand Peter 
Diedrich Sørensen (død 1938) og hustru 
Anna Elise, født Steinhagen; ugift.

Adresse: Ladelund, Tyskland.

Rb.
t Bekke, Hans Poul, født Haderslev 27. februar 

1910, død Haderslev 2. november 1927; 
søn af arkitekt Asmus Petersen Bekke og 
hustru Magdalene, født Sprick.

* Bojsen, Hans Mathiassen, prokurist, født 
Vojens 4. november 1910; søn af købmand 
Mathias Bojsen og hustru Christine, født 
Eriksen; gift Haderslev 4. januar 1947 med 
bankassistent Marie Andersen Stamp, født 
Skærbæk 22. juni 1913, datter af landmand 

Johann Christian Meyhoff Stamp og hu
stru Botille, født Wodder.

Adresse: Hiort Lorenzensvej 30, Haders
lev.

Christensen, Christian Johannes; apotekermed
hjælper, cand pharm., født Varde 2. sep
tember 1910; søn af købmand Johannes 
Christian Christensen og hustru Agnes 
Alexandra, født Petersen; gift Charlotten- 
lund 4. juni 1940 med cand. pharm. Marie 
Satterup, født Hjulmand, født Tranebjerg, 
Samsø, 13. august 1900; datter af gårdejer 
Jens Søren Hjulmand (død 1916) og hu
stru Barbara, født Pedersen (død 1936); 
gift i. gang 1932 med købmand Dan Satte
rup (død 1935).

Student 1929; discipel på Løve apoteket 
i Århus 1929, exam, pharm. 1933, cand. 
pharm. 1935.

Medhjælper på Vrå apotek 1933, mili
tærtjeneste 1935, medhjælper Tårbæk apo
tek juni 1936.

Adresse: Ordrupvej 75 B, Charlotten- 
lund.

Dall, Chresten, husmand, født Bjerndrup 4. ju
ni 1910; søn af murermester Christian An
dresen Dall og hustru Katrine, født Han
sen; ugift.

Adresse: Bjerndrup pr. Simmersted.
Egebæk, Vedel Tave, kunstmaler; født Viborg 

9. august 1910; søn af seminarieforstander 
Th. Egebæk og hustru Helga, født Jensen; 
gift Virum 28. maj 1938 med Ellen Jensen, 
født Ovre 26. oktober 1914; datter af meje
ribestyrer J. P. Jensen og hustru A.

Student 1929, filosofikum 1930, afgang 
fra kunstakademiet 1935, forskellige skoler 
(akademier) i Paris, kunstakademiets høje
re skole i København, statens tegnelærer
kursus 1950. Studierejser: Paris 1931—32— 
33—39—48—5° °g 5i> Italien og Tyskland 
1935, England 1935, Holland, Belgien og 
Tyskland 1933, Sverige 1936 og 37. An
meldt i Revue Moderne Paris 1951.

Medarbejder hos professor Ejnar Niel
sen ved mosaikarbejderne til Stærekassen.
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Seminarielærer i tegning ved Københavns 
aftenseminarium.

Udstillinger: Charlottenborg fra 1934. 
Privatudstillinger i København og forskelli
ge kunstforeninger i provinsen. Medlem af 
Kunstnersamfundet.

Enkelte hovedværker: De betroede ta
lenter — købt af undervisningsministeriet 
1934; Dante og Virgil ved Acheron — Den 
Serdin Hansenske præmie 1937; Det store 
vindue — Den Serdin Hansenske præmie 
1940; Kompositionen Angst—Trods—Tro; 
Kompositionen Efterkrigstid og kompositio
nen Jesus i Getsemane — Den Hertzogske 
præmie 1950; landskabsbilleder fra Blok
hus-egnen.

Adresse: Frederiksdalsvej 200, Virum pr. 
Lyngby.

* Hansen, Christine, lærerinde, født Kamp
trup, Hygum sogn, 20. juni 1910; datter af 
lærer Jørgen Hansen og hustru Louise 
Christine, født Wolffhechel; ugift.

Adresse: Rinkenæs pr. Gråsten.
Haue, Oskar, bogholder, født Hammelev, 29. 

juni 1910; søn af købmand Hans Haue og 
hustru Helene, født Have; gift Gråsten 28. 
oktober 1938 med Amy Hansen, født Bov 
16. august 1916; datter af rentier Peter 
Hansen og hustru Anne, født Jøhns.

Adresse: Vandling pr. Haderslev.
* Iversen, Aage, overassistent, født Haderslev 

17. december 1909; søn af købmand Jørgen 
Iversen og hustru Johanne Jensine, født 
Boysen; gift Haderslev 20. april 1940 med 
Anna Marie Laasholdt, født Øsby 30. maj 
1919; datter af skomagermester Jens Chri
stian Laasholdt og hustru Christine, født 
Nissen.

Adresse: Ryes Møllevej 31, Haderslev.
Tørring-] acobsen, Andreas Ludvig; cand.

pharm., født Haderslev 3. november 1908; 
søn af driftsleder Anders Petersen Jacob
sen og hustru Andrea Rasmine, født Tør
ring (død 1935); gift Haderslev 16. april 
1938 med Carla Jensen, født Haslev 11. 
juli 1909; datter af Christian A. Jensen.

Cand. pharm. 1934, assistent på statens 

kontrol med guld- og sølvvarer 1934—35, 
privat assistent hos professor Baggesgaard 
Rasmussen 1936—37. Undersøgelser af tå
regasser. Uddannelse af C. B.-hold til gas
tjenesten 1944. Korrespondenteksamen i 
engelsk 1949. Ansat på Præstø apotek 1. 
november 1939, på Næstved Svane apotek 
i. november 1946 og på Helsingør Svane 
apotek i. november 1951.

Adresse: Svane apoteket, Helsingør.
* Flakholm, Hans Christian, kaptajn, født Ha

derslev 12. januar 1910; søn af købmand 
Jens Peter Jensen og hustru Marie Elisa
beth, født Deichmann; gift.

Adresse: Sdr. Fasanvej 39 st., Køben
havn F.

Juhl, Jes Peter, forpagter, født Sønder Vilstrup 
2. august 1909; søn af gårdejer Claus Ma
thiesen Juhl og hustru Ellen, født Schmidt 
(død 1939); gift Løgumkloster 8. april 1936 
med Petra Hedvig Petersen, født Dreng
sted, Døstrup sogn, 18. august 1910; datter 
af gårdejer Peter L. Petersen (død 1941) og 
hustru Hedvig, født Carstensen (død 
1923)-

Adresse: Brejdablik pr. Sønder Vilstrup. 
Madsen, Nis, disponent, født Vojens 8. august 

1910; søn af lagerforvalter Hans Frederik 
Madsen og hustru Johanne Bothilde, født 
Grøn; gift Sindal 16. juni 1951 med Birte 
Birck Andersen, født Odense 13. januar 
1927; datter af prokurist A. I. Birck An
dersen (død 1927) og hustru Ingrid, gift 
2. gang med prokurist E. Justesen, Sindal.

Adresse: Frankrigshusene 3 I tv., Køben
havn S.

Nielsen, Carl Christian, fuldmægtig, født Ha
derslev 31. juli 1910; søn af boghandler 
Carl Nielsen og hustru Kristence, født 
Matthiesen; gift Haderslev 15. april 1939 
med Else Margrethe Toubro, født Slagelse 
22. oktober 1918; datter af repræsentant 
Thorwald Toubro og hustru Margrethe, 
født Petersen.

Fuldmægtig i Co-operative Wholesale 
Society Ltd., København.

Adresse: Hegnsvej 51, Nærum.
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* Schmidt, Christian Magnus, bagermester, 
født Vojens 12. september 1910; søn af ba
ger Magnus Schmidt og hustru Helene, 
født Toft; gift Vojens 27. november 1937 
med Ingeborg Christine Clausen, født Rise 
30. september 1912.

Adresse: Vestergade 9, Vojens.
Skourup, Holger, overpakmester, født Haders

lev 4, september 1909; søn af vognmand 
Hans Skourup (død 1949) og hustru Ca
thrine, født Vestergaard; gift Haderslev 
20. april 1934 med Elsa Fialkofsky, født 
Åstrup 10. april 1910; datter af arbejder 
Franz Fialkofsky (død 1948) og hustru Ma
rie, født Fahros.

Formand for provins postbudeforenin
gens 14. kreds.

Adresse: Damgade 5, Haderslev.
Sky tt, Andreas, fuldmægtig, født Magstrup 15. 

marts 1909; søn af gårdejer Iver Skytt og 

hustru Anna Kirstine, født Krogh; gift 
Kirkehørup 18. oktober 1935 med Gertrud 
Marie Lassen, født Kirkehørup 7. juli 1913; 
datter af førstelærer Jørgen Lassen og hu
stru Marine, født Bram.

Adresse: Ryes Møllevej 34, Haderslev.
* Andresen, Annie Margrethe, lærerinde, født 

Haderslev 7. december 1909; datter af 
slagtermester Ludwig Johann Christian 
Vollstedt og hustru Anna Margrethe, født 
Hansen; gift Hannover med diplominge
niør, dr. Carl Andresen.

Adresse: Bissendorf 156, Hannover, 
Tyskland.

Wind, Gerda, førsteplejerske, født Haderslev 
23. juli 1910; datter af maskinhandler Niels 
Hansen Wind (død 1945) og hustru Em
ma Katharina, født Kasch; ugift.

Adresse: Rahbeks Allé 21, Køben
havn V.

OLAV CHRISTENSEN.

TILLÆG:

VIDAR
Med den ordinære stiftende generalforsam

ling den 21. 8. 1951 startede Vidar sin 31. sæ
son. Alle var mødt i et ægte generalforsamlings
humør, så det blev en meget larmende aften. 
Dette forhindrede dog ikke, at der blev vedta
get et par lovændringer. Den vigtigste var, at 
realisterne blev optaget som medlemmer af 
Vidar. Efter en livlig diskussion for og imod de
res optagelse gik man over til afstemning, og 
de blev optaget med 4/5’s majoritet. De fik ret 
til at vælge en af Vidars Ekko’s fem redaktører. 
Denne redaktør skal samtidig være rådgivende 
medlem af foreningens bestyrelse. Der blev des
uden vedtaget en dispensationslov for sæsonen 
51—52, der bestemte, at der skulle vælges en 
chefredaktør fra III g i stedet for en fra II g. 
Man vedtog desuden, at bestyrelsen og redak
tionen for fremtiden skal holde deres møder 
hver for sig. Til formand valgtes Karl Beukel og 
til chefredaktør Gyde Favrholdt.

Dagen efter, den 22. 8., holdt vi et oriente
rende møde med realisterne, og de valgte deres 
redaktør. Derefter begyndte vi at tegne med
lemmer. Foreningen har nu 108 medlemmer.

Den 15. 9. 51 var vi sammen med gymnasie- 
foreningerne i Fredericia og Vejle blevet invi
teret til håndboldstævne med efterfølgende bal 
af Svada, Kolding. Både pigeholdet og drenge
holdet kom i finalen. Pigerne tabte finalekam
pen, men drengene vandt den. Om aftenen var 
der et fornøjeligt bal, der sluttede kl. 24.

Den 25. 9. 51 var enkelte lærere og næsten 
alle foreningens medlemmer mødt op i historisk 
laboratorium, for at høre en af skolens gamle 
elever, civilingeniør Finderup'Nielsen, tale om 
sine oplevelser i Burma og Siam.

Traditionen tro holdt vi den 28. 9. 51 et fæl
lesmøde med Danmarks kristelige Gymnasiast
bevægelse. Det var bevægelsens sekretær, Hans 
Brink, der talte over emnet: Kristendom er 
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Kommunisme. Det var et meget interessant 
foredrag, og det førte til en livlig diskussion bag
efter, så det blev temmelig sent, inden vi skiltes.

Den ro. ro. 51 holdt kaptajn Haf strøm, År
hus, et langt foredrag om veje til fred. Efter at 
have redegjort for de tre veje, han mente, der 
kunne være tale om, sagde han, at han mente, 
at for øjeblikket var en magtbalance mellem 
Øst og Vest den eneste mulige vej til fred, vel 
at mærke en fred med frihed. Foredraget førte 
til en lang diskussion, i løbet af hvilken vi kom 
ind på mange problemer og fik ordnet næsten 
hele verden. Der var desværre mødt alt for få 
den aften.

Den 12. 10. 51 holdt vi vores efterårsbal, der 
som sædvanlig både var hyggeligt og fornøjeligt. 
Det var „Vojens-Junior-Band“, der spillede. 
Dette lille orkester er efterhånden blevet tem
melig stærkt knyttet til skolen, hvilket ikke er 
mærkeligt, da det er dygtigt, og da to af dets 
medlemmer går på skolen.

Den 3. ri. 51 travede 20 af Vidars medlem
mer Dammen rundt i øsende regn. Regnen satte 
nu ikke humøret ned, for vi var alle klædt på 
efter vejret. Det blev en rigtig løvfaldstur, for 
det var det rigtige tidspunkt, vi havde valgt til 
den. Da vi havde drukket kaffe i Christiansdal 
blev vi enige om at tage toget i Hammelev, da 
vi alle var drivvåde.

Den 12. il. 51 blev vi desværre nødt til at 
holde extraordinær generalforsamling, da vores 

udmærkede formand var blevet syg og havde 
fået lægeordre til at holde op som formand. 
Heldigvis var der mødt så mange medlemmer, 
at generalforsamlingen blev beslutningsdygtig. 
Jeg blev valgt til formand.

Den 28. il. 51 prøvede vi noget nyt. Vi lave
de en oplæsningsaften med skolens elever. Ole 
Nielsen og jeg læste op. Vi læste: Hans Ditlev: 
Manden og potteplanten — Hjalmar Söder
berg: Kysset — H. C. Branner: Iris — Halfdan 
Rasmussen: Tosserier — Roark Bradford: Guds 
barn — Johs. V. Jensen: Hos fuglene. Vi syn
tes det gik så godt, at det er værd at prøve igen 
næste år.

For resten af sæsonen har vi foreløbig plan
lagt følgende: lektor Favrholdt Dannelse — 
lektor Buch: Om at være menneske — førgen 
Bukdahl: Causerier. Desuden har Poul Honoré 
lovet at komme og tale. Af elevdiskussioner og 
foredrag er der planlagt følgende: Ateisme, 
protestantisme, katolicisme — Jazz — Tenden
ser i dansk efterkrigstidslitteratur — dr. med. 
Ib Ostenfeldts bog: Den lange pilgrimsrejse. 
Desuden søger vi foredragsholdere til følgende 
to foredrag: På jagt efter en livsanskuelse og 
kammeratskab, flirt, kærlighed.

Idet jeg takker Haderslev-Samfundet for den 
velvilje, det altid viser Vidar og Vidars Ekko, 
sender jeg en hilsen til alle gamle vidarmedlem- 
mer.

JYTTE PINHOLT.
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HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

TAK!
Det meddeles herved, at Statsanstal
ten har krævet, at Hovedagenturet 
for Haderslev overtages af en assu
randør, hvorfor mit agentur fra 1. 10. 
1951 er ændret til indtegningskontor. 
Jeg benytter lejligheden til at takke 
alle tidligere elever - både fra ind
land og udland, der har tegnet deres 
livsforsikring i Statsanstalten gennem 
mig, og vil være taknemlig for og hå
ber, at stadig flere vil gøre mig sam
me tjeneste.

Mange venlige hilsner

A. KALSBØLL 
lærer

Ved Postgaarden 3 - Haderslev

¿T^^ad de gamle Aar- 

gange af Haderslev- 

Samfundets Aarsskrift 

smukt indbinde!

Mangler der nogle 

Hefter, kan de endnu 

leveres, saa faar De en 

komplet Samling. Gør 

det nu, mens Tid er!
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©

Kontortid: 9—12 og 14—15
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Telefon 223 55
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Telefon 2 25 35
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Haderslev

Haderslev
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faas i
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Søndertorv - Haderslev . Tlf. 23371

RUD.SCHØNING ufåtflfojna&asvnef
Murermester

Gaaskærgade

Telefon 227 23

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tlf. 23083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader 
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A/s

Telefon 220 12 (3 Lin.) - Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

H. Christensen
Smedeforretning

Gaaskærgade 46 Telefon 2 31 79

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 2 31 60

Haderslev

W» O M (en

Fra Frederik den Vil’s Dage 

til i Dag

de danskes Samlingssted

i
KONGELIG HOFLEVERANDØR

I. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

Kaffe
fra eget Brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TLF. 22557

Peter Duus
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 Haderslev

Sparekassen 
for Haderslev Bys 
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Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

Telefon 221 33 og 22134 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 2—4 
Lørdag 9—1

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telefon 23084

HADERSLEV-SAMFUNDET5 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra M o d er smaal et

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage . Børneudstyr 

Børnekonfektion

Storegade 18 . Haderslev . Telf. 22042



Herre- og 
Daniekonfektion

Godt Udvalg
Billige Priser

Telefon 2 22 21 
(flere Linier)

Køb Manufakturvarer hos

MICHELSEN & JACOBI
PETER ORBESEN

/ÄlÖfk J.B.Jørgensen
Graven 5 . Telefon 2 27 29 

^a<^erS^eV

Største og billigste
Trikotageforretning 

i Sønderjylland

Peter Henningsen
Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 2 21 69

FOTOGRAF

ct4rling
(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 22314

A/s NICOLAI OUTZEN

HADERSLEV

Axel ^^^kaarenborg

Isenkramforretning

Gravene 8 . Haderslev . Telefon 2 24 24

HENRY CHRISTIANSENS

Tømmerhandel
*

Haderslev . Telefon 2 25 41

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

BOGHANDEL

Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53

****** OLE JENSEN
FRA Bageri

N. CHR. THORSEN Konditori

Tlf. 227 55 . Haderslev . Bispegade Gaaskærgade



HADERSLEV . TLF.23130

HADERSLEV BANK
Stiftet 1875 

AKTIESELSKAB 
Aktiekapital: 1.500.000 . Reserver: 1.891.891 

Byens og Egnens ældste Bank

MINERALVANDSFABRIK

J.C.DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg 

Elektriske 

Installationer 

Radio

Bispegade 6 - Telefon 226 31

Herreklæder siden 1900
Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 23716

AKTIESELSKABET

ONSBORG

Savværk 
og 

Tømmet handel

HADERSLEV . TELEFON 23086

As WALDEMAR 
CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18

Telefon 2 3742

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- 

og Børnekonfekiion

HADERSLEV . TELEFON 229 09



DANIEL BRUIN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 23185

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

Nørregade 24 . Haderslev . Telefon 22644

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

Haderslev

Telefon 23650 . 23651 . 33652

Kurt E. Jensen

Manufaktur
*
Trikotage

VOJENS - TELEFON41357

¿Jecet-

(HOLST CHRISTENSEN)

Nørregade 20 - Tlf. 22^13

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

O. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte . Tørklæder 

altid bedst og billigst

Nørregade 5 - Haderslev - Telefon 23573

H. C. Andersen
Bageri og Konditori

Jomfrustien 38 - Telefon 22268

LÆS

Sønderjyllands største 

og mest udbredte Blad

Fodtøj
— saa gaar man til

Tegne-Blokke
Skitse-Blokke
med spiralheflning foroven 

k formater

Ideel for studerende, teg
nere, arkitekter, landmå
lere, ingeniører, kunstnere



Er Deres INSTALLATIONER 
for gas, vand og elektricitet 

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. 
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås ha
nen på apparatet.

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

Elektricitet: Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in
stallation. Når et eller andet i Deres hus „støder“ 
er installationen i uorden.

De har selv ansvaret
for skader og spild
af gas, vand og elektricitet, som hidrører 
fra frost og fejl på installationen.

Møbler
Tæpper 
Gardiner

/i. Gdo lj> lisen & &n
BOLIGMONTERING

Storegade 11 - Telefon 2,3580

RESERVERET

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

Bliv Medlem
af

Dansk-Nordisk
Ungdomsforbund 

(Det unge Grænseværn)

Husk, at hele byen skal gå over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 3215 - Haderslev

Det bedste Indkøbssted for
Kolonial Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

Call Rudolph Fotograf

Apotekergade 7

Telefon 2 25 09

M. LEONHARD
Kolonial- og Delikatesseforretning

SPECIALITET ; VINE

Bispegade 16 - Telefon 22766

ALT B I LLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og visumandragender

ORDNES

ÂŒRS0ISK 
K^S^ssagerbureau 
^^REJSEBUREAU
MAX MIKKELSEN

Lavgade - Haderslev - Telefon 2^35 40



HOLM <V MOLZENas
KULIMPORT - Haderslev - Telefon 23701 (3 Linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

Damgaard
Bageri og Konditori
Storegade 47 - Telf. 222 86

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer en gros 

Indehaver J. Dirks
o

Haderslev
Telefon 2 21 31 - Sønderbro 13

MAGNUS KN’UDSEN
1. Kl. Herreskrædderi

Jomfrusti 3 Telefon 2 27 28

X S WJfp
BOGHANDEL 

ligger nu Gravene 2c - Telf. 23487 

Altid først med Nyhederne

Herre- og Damesalon

Storegade 16 Telefon 233 04

Haderslev 
Centralbibliotek

•

Jomfrustien 20 
Telefon 22656

•

Bogbestand :
Ca. 23 545 Bind

Dansk Shell A/s
Benzin og Olie

E. ANDERSEN
Teatersti 4 - Haderslev - Telefon 2 15 56

J.D. KOOPMANNS
Svineslagteri

HADERSLEV

N. C. Kloster
Frugt en gros

Telefon 22210

Haderslev - Telefon 2 36 63

(XVis c/Vtssevi

SØNDERBRO 31 - TELEFON 2 35 06

Finere Kolonial og 
Delikatesser

Paul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

O

Ny Allégade 2—4 - Telf. 2 35 70
HADERSLEV



. . . gaa strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Try lin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 22544 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

Boggaver
til Hjælp

for

Kulturarbejdet i Sydslesvig

modtages

CARL NIELSENS
BOGHANDEL
Haderslev

Forsikring skal man ha

Spørg Materialisten!

Nørregade 12 - Telefon 22066 - Haderslev

DANSKE OSTEME JERIEfté FÆLLES SALG 
OG OSTEEKSPORT


