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VI BØRN I TIDEN
Mel.: I sommersol og blæst . . .

Vi børn i tiden må 
til hver en tid forstå, 
at vi kun ved at kæmpe kan del i livet få. 
I ordet er os rakt 
et våben, som i pagt 
med selve livets under kan besejre dødens magt. 
Et Babel brydes sønder, nu prøver vi, hvordan 
et hjem for alle folkeslag på jorden bygges kan. 
Og i det store kor 
på slægtens vandringstog, 
vi taler Danmarks sprog.
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Vi kundskabsfrugten brød, 
og ligegyldigt flød 
det gode og det onde, når safterne vi nød. 
Nu er vi nået til, 
hvad øjeblik vi vil, 
at kunne sætte mennesket, Guds skaberværk, på spil. 
En egenrådig vilje til grænseskellet kom, 
men viljen til det sande liv, den må vi bede om. 
Og beder vi vor bøn 
på slægtens vandringstog, 
vi taler Danmarks sprog.

Vi beder om en fred, 
som livet kendes ved, 
mens nye verdner fødes af den, der går i skred. 
Ja, nye verdner, hvor 
det frihedsbårne ord 
formår at vinde råderum blandt alt det ny, der gror. 
Med de forgangne tider så mangt et sprog forgik, 
og stærke kræfter true vil det modersmål, vi fik. 
Når nu vi drager med 
på slægtens vandringstog, 
vi taler Danmarks sprog.

EIGIL REUMERT
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HERTUG HANS DEN ÆLDRES FUNDATS 
FOR HADERSLEV LATINSKOLE

NÆ an kan undre sig over, at hertug Christian, 
trods sin store interesse for reformationen, ikke 
gjorde noget særligt for en reorganisering af sko
levæsenet i Haderslev, da han sikkert var klar 
over betydningen af undervisning og studier. 
Luthers egne ord om skolerne var ham sikkert 
velkendt, og hans nøje kontakt med reformato
rerne måtte nødvendigvis medføre drøftelser an
gående kirkens fremtid, præster, præsteuddan
nelse og oplæring af menigmand til sand kri
stendom. I første omgang blev der sat meget ind 
på omskoling af de præster, der sad i embeder
ne i Haderslev og Tørning len, ved oprettelse af 
den lutherske præsteskole i Haderslev, hvor 
Wendt og Weidensee var lektorer, og deres 
virksomhed blev af den allerstørste betydning 
for kirkeændringen i disse egne. Formodentlig 
lagde tidens voldsomme politiske begivenheder 
så stærkt beslag på den unge hertug, der fra 1533 
blev Danmarks konge, at han hverken fik tid 
eller kræfter til at beskæftige sig virksomt med 
skolespørgsmålet.

Efter hans tronbestigelse blev forholdet til 
den katolske kirke taget op på de to herre

dage i Odense og i København og reguleredes 
ved den betydningsfulde kirkeordinans af 1537, 
der i meget minder om sin forløber, Haderslev- 
ordinansen af 1528, som den nærmest adskiller 
sig fra ved at være mere gennemarbejdet, om
fattende hele kongeriget og hertugdømmerne, og 
bestemt til at danne et varigt grundlag for den 
ny kirkeordning. Den betegner det afgørende 
nederlag for den katolske kirke, hvis magt hele 
tidens udvikling havde undergravet. I økono
misk henseende var nederlaget meget føleligt, 
idet kirkens gods stort set tilfaldt kronen, mens 
kun en ringe del af det gods, der hidrørte fra 
adelige gaver, gik tilbage til givernes efterkom
mere. Det kunne så ventes, at kongen med sine 
langt større midler måtte føle sig forpligtet til at 
overtage de opgaver, som før havde været den 
katolske kirkes, bl. a. altså netop skolevæsenet. 
Der er heller ikke nogetsteds tegn på, at kongen 
har afvist disse forpligtelser, men trykkende 
gældsbyrder i forbindelse med krigsbegivenhe
derne og vel statens vanskelige økonomi i det 
hele har åbenbart forhindret skolebyggeri og støt
te til latinskolerne. I Haderslevordinansen af 
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1528 nævnes løbedegneinstitutionen som et af 
midlerne til at støtte elever i latinskolerne, og 
der siges udtrykkeligt deri, at såvel Haderslev 
som Ribe skoler skal holdes ved magt. Desværre 
var der ikke det første sted noget særligt at hol
de ved magt, så vidt vi kan forstå, da nemlig 
som Boethius siger, „de Schole hir tho Ha- 
derschleff wart verwestet“. Pastor Lautrup1 
omtaler dog magister Antonius Keiser som rek
tor for den latinske skole. Han levede i Haders
lev fra 1537 til 1553, hvor han havde afløst 
Weidensee som lector theologiae. Er det mon 
fri opfindelse af Lautrup at kombinere de to em
beder? Under alle omstændigheder har der 
næppe været nogen højere undervisning af be
tydning i perioden 1530—1567.

Reformationens bølger gik meget voldsomme
re i Haderslev end i Ribe, hvor udviklingen fra 
den gamle lære var præget af en forsigtig af
ventende holdning, mens i Haderslev den ka
tolske lektor Johannes Albertsen allerede i 
1520’erne erklærede sig som Luthers tilhænger 
og blandt andet efterfulgte Luthers eksempel 
ved at gifte sig. Kollegiatkapitlets opløsning 
medførte formodentlig også så stor forvirring, at 
kapitelskolen standsede, så at der i nogle årtier 
kun fandtes en slags borgerskole i byen, nemlig 
den tyske regne- og skriveskole, som hertug 
Hans omtaler i sin fundats og udtrykkelig tilsiger 
sin fortsatte gunst, mens han derimod forbyder 
alle vinkelskoler. I 1541 synes kong Christian III 
at have haft til hensigt at råde bod på de slette 
forhold i Haderslev, men der skete intet særligt, 

før hans halvbroder hertug Hans den Ældre i 
1567, til Guds ære og hans ord til fremme, op
rettede den trivialskole i Haderslev, som i pe
rioder har været kaldt Johanneum efter sin stif
ter, og som nu i snart 400 år gennem skiftende 
tider har været musernes sæde. Oprettelsesdo
kumentet er underskrevet i Løgumkloster den 
6. februar 1567. Dette dokument, der danner 
grundlaget for vor skoles historie, opbevares i 
landsarkivet i Åbenrå. I H.-S. 1942, s. 46, findes 
første side af aktstykket i facsimile, men det er, 
så vidt vides, aldrig blevet oversat til dansk. Med 
sin snørklede kancellistil byder det på ret bety
delige vanskeligheder for ikke-fagmanden. Det 
står oversætteren klart, at der enkelte steder 
kan herske tvivl om den rette tolkning af do
kumentet. Den første udgivelse af fundatsen 
skete i 1863 ved rektor Thrige, der i skolens års
skrift har behandlet et afsnit af skolens historie. 
I 1917, til skolens 350-årsdag, optrykte N. A. 
Schröder atter fundatsen sammen med fire an
dre gamle dokumenter.2 Th. O. Achelis har 
efter nøje granskning af original, registrant og de 
to udgaver korrigeret enkelte ord i Schröders 
udgave.3

Endelig findes dokumentets ordlyd optrykt i 
Caroline Emilie Andersen: De Hansborgske 
Registranter, bd. 1, s. 147—154. Denne tekst 
optrykkes her side om side med den danske 
oversættelse, der altså støtter sig på denne ud
gaves interpunktion og afsnitsinddeling, hvorved 
forståelsen lettes meget væsentligt.

Fundats for Latinskolen i Haderslev

Wir Johans, von Gotts gnaden Erbe tzw 
Norwegen, Hertzogk tzu Schlesswig, Holstein, 
Stormarn vnd der Ditmarschenn, Grauv tzw 
Oldenburgk vnd Delmenhorst, thun hirmit 
kundt vor idermenniglich: Nachdeme sich 
vast hin und wieder, sonderlich aber in diesem 
unserm ortte, da die Denische spräche im ge
brauch und Schwange ist, grosser mangel und 
gebrech von gelerten leuten findet und solchs

Vi, Hans af Guds nåde arving til Norge, 
hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Dit
marsken, greve af Oldenborg og Delmenhorst, 
bringer herved til almindelig kundskab

at, såsom der næsten allevegne, men ganske 
særlig her i dette vort område, hvor det dan
ske sprog er i almindelig brug, hersker stor man
gel og savn på lærde mænd,
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kumfftiger zeit so viel mehr zu besorgen, also 
auch das zuletzt schwerlich kirchen und schu
len, wie sich gehurt, notturfftig dardurch zu be
stellen sein, weiln weinig befunden, die ire kin
der zur lehre halten willen, eins theils auch 
durch armutt, das sie dieselben nicht von sich 
schicken können, darvon geschreckt und abge
halten werden, wordurch entlieh grosse vorach- 
tung und vorseumnus gottlichs worts und na
mens, ja ewiger zorn und Ungnade zu verursa
chen, welchs der Almechtige zu ewigen Zeiten 
zu verhüten gnediglich geruhen wolt, demnach 
haben wir zu gemute gezogen und gnediglich be
dacht und bewogen, wie solchem unrathe zeitig 
zu bejegnen, und weiln vermergt, das eine gute 
wolbestelte schule, deren dieser ortter bissher 
in mangel gestanden, darzu höchst vonnotten, 
damit die knaben fleissig und woll muchten in 
Gottis furcht und guten kunsten erzogen und 
underwiesen werden, und aber der schulen ge- 
legenheit zu Haderszleben dermassen gespurt, 
das die vast geringschetzig, auch mit solchem 
underhalt und einkhomen nicht gefast, worvon 
zur notturfft gelerte leute zu underhallen, und 
wir darneben in gewisse erfarung gelangt und 
zum theil selbst gesehen, dass, Gott lob, die kir
chen in unser probstej zu Haderszleben zu aller 
notturfft wol gebawet und in gutem wesen er
halten, und das noch gleichwol ein zimblicher 
vorrath an gelde darbey zu befinden, so äusser 
der kirchen notturfft darvon woll zu enthra- 
thenn. Damit nun zu Verbesserung obangeregter 
mengell und gebreche mit bestellunge einer gu
ten trivialschulen und darzu behoriger gelerter 
leute rath gefunden, auch der priester und 
amptsunderthanen kindern, die sonst nirgents 
mit iren kindern hinwissen, muge gedient und 
dardurch gelockt und geursacht werden, diesel
ben zum studirn zu halten, alse haben wir den 
wirdigen unserm probst em magister George 
Boyehn in gnedigem bevell ufferlegt, von allenn 
kirchen aus gedachter probstey Haderszleben, 
bey denen guter vorrath an gelde vorhanden 
und zu enthratten, nach gelegenheit einer idem 
vermugenheit bis zu sechs tausent marck Lu- 
bisch zu wege zu bringen und dieselbige uff jer- 
liche renthe zu setzen, deme auch also folge ge-

og såsom sådant i fremtiden så meget mere 
bør forebygges, som det ellers til sidst vil blive 
vanskeligt på tilbørlig vis at sørge for kirkers og 
skolers tarv

— det har nemlig vist sig, at der kun er få 
mennesker, som vil holde deres børn til lær
dom,4 og at en del mennesker også afskrækkes 
og afholdes derfra af fattigdom, som bevirker, 
at de ikke kan sende deres børn fra sig, hvorved 
der tilsidst voldes stor foragt og forsømmelse 
overfor det guddommelige ord og navn, ja, Guds 
evige vrede og unåde, „hvilket Gud den almæg
tige til evig tid nådig forbyde“ —

har vi i overensstemmelse her med nådig be
tænkt og overvejet i vort sind, hvorledes der i 
tide kan foretages noget imod en sådan ond tin
genes tilstand.

Vi har nemlig gjort os det klart, at en god 
velindrettet skole, som denne egn hidtil har 
måttet savne, vil være højst fornøden, for at 
drengene flittigt og vel kan blive opdraget og 
undervist i gudsfrygt og gode kundskaber. Men 
angående skolens forhold i Haderslev har vor 
undersøgelse givet det resultat, at skolen er næ
sten for intet at regne3 og heller ikke er forsy
net med sådant underhold og indkomst, at 
lærde folk deraf kan ernæres,6 medens vi på 
den anden side er nået til sikker erfaring for og 
delvis ved selvsyn har konstateret, at kirkerne i 
vort provsti Haderslev, Gud ske lov, er i god 
byggestand, såvidt det med rimelighed kan kræ
ves, og vel vedligeholdte, og at der alligevel fore
findes et temmelig godt pengeforråd ved kirker
ne, så at der ud over, hvad der kræves til kir
kernes behov, yderligere er penge tilovers. For 
nu at forbedre og at afhjælpe ovenomtalte man
gel og savn ved oprettelse af en god trivialskoleT 
med ansættelse af de dertil hørende lærde folk, 
har vi da, for at der nu kan blive gjort noget for 
børn af præsterne og af de mennesker, der bor 
i amtet, og som ellers ikke ved, hvorhen de skal 
sende deres børn, og for at de derved kan Jok
kes og føle sig foranlediget til at holde deres 
børn til studeringer, givet vor værdige provst, 
hr. magister Jørgen Boye,8 nådig befaling til fra 
alle kirker i omtalte Haderslev provsti, hvor en 
god formue er tilstede, hvorved der efter hver 
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sebeen. Welche sechs tausent marck Lub. 
heuptsummen und darvon folgende renthe wir 
beneben deine, was die vorige schule von alters 
zu boren gehapt, zu ewigen Zeiten verordent und 
gegeben haben wollen, eine newe trivialschule 
in unser Stadt Haderszleben darvon anzurichten 
und zu halten.

Fundirn und stifften demnach solche schule 
furnemglich zu ehre des Almechtigen und fur- 
derung seines göttlichen worts, darmit das selig- 
machende wortt seins heiligen evangelij uff un
sere nachkhomen zu nutz, heil und wolfart un
sers gantzen vatterlandes und desselben ein- 
wohnern gelangen muge, vor uns, unsere erben 
und nachkhomend ewiglich zu bleiben, hirmit 
und in krafft dieses, dergestalt und also das in 
solcher schulen stets sein und verordent werden 
sollen funff preceptores und funff distinctae clas
ses, worinne ein ider seine deputirten disciplenn 
fleissig underrichten und underweisen soll. Der 
erste preceptor soll rector sein, ein magister ar
tium in einer löblichen universitet promovirt, 
deme das regiment und die gantze schule zu be- 
velen, und soll seine jerliche besoldung sein an
derthalb hundert marck Lubisch. Der ander pre
ceptor aber conrector, auch ein magister artium 
promovirt, oder sonst ein feiner gelerter man, 
der mit kindern und schulen weis umbzugehen, 
welcher des jars mit ein hundert marck Lubisch 
zu underhalten. Der dritte soll sein cantor und 
musicam lesen und exerciren, und was ine wei
ter bevolen, und nebenst deme den chor versor
gen und mit den kindern vor leich gehen mit 
den beiden locaten, wo ehr hingefurdert wirdt, 
seine besoldung sollen jerlich siebenzig marck 
Lubisch sein. Die letzten beide sollen locaten 
oder collaboratores und dem rectori gehorsam 
sein, was ehr inen zu lesen bevelen wirt, 
welchs idem besoldunge funfftzig marck Lu
bisch. In des rectors abwesende sol alle ding dem 
conrectorj bevolen sein. Und sollen diese funff 
preceptores mit freier behausung und wohnunge 
untrer wehrendem dienste vorsorget werden. 
Was aber ein ider preceptor vor lectiones zu 
iderzeit lesen, soll allemall aus beveich des rec- 

enkelt kirkes evne kan ydes bidrag, at tilveje
bringe en sum på op til 6000 mark lybsk samt 
at sætte denne sum på årlig rente, hvilket også 
er sket. Disse 6000 mark lybsk hovedsum og 
den deraf flydende rente ønsker vi tillige med, 
hvad den tidligere skole fra gammel tid har op
pebåret9 til evig tid anvendt og givet til opret
telse og drift af en ny trivialskole i vor by Ha
derslev.

Vi grundlægger og stifter i overensstemmelse 
hermed en sådan skole, først og fremmest til 
ære for den almægtige og til fremme for hans 
guddommelige ord, for at hans hellige evange- 
lies saliggørende ord for vore efterkommere må 
blive til nytte, gavn og velfærd for vort hele 
fædreland10 og dets indbyggere og bestå til evig 
tid for os, vore arvinger og vor efterslægt.

Vi bestemmer da herved i kraft af dette do
kument, at der i denne skole altid skal findes og 
være fem præceptores [lærere] og fem beskik
kede distinctae classes, i hvilke hver præceptor 
flittigt skal undervise og belære de ham depu
terede [tildelte] elever. Førstepræceptoren skal 
være rector, en magister artium, promoveret ved 
et højpriseligt universitet, hvem ledelsen af hele 
skolen skal være pålagt, og hans årlige løn skal 
være 150 mark lybsk. Men andenpræceptor 
conrectoren11 skal også væi : en promoveret ma
gister artium eller iøvrigt e 1 fin lærd (vellærd) 
mand, der forstår at omgås med børn og skoler; 
han skal underholdes med 100 mark lybsk årlig. 
Den tredie skal være cantor12 og undervise i 
og indøve musik, og hvad der iøvrigt bliver ham 
befalet, og tillige stå for koret og gå med bør
nene foran lig sammen med de to locater, hvor
hen han bliver krævet; hans løn skal årlig være 
70 mark lybsk. De to sidste skal være locater 
eller collaboratores og være rectoren lydige i, 
hvad han befaler dem at læse, og deres løn skal 
for hver være 50 mark lybsk. I rectors fravær 
skal alting være conrectoren befalet. Og disse 
fem præceptores skal, så længe de er i tjeneste, 
forsynes med frit logi13 eller beboelse. Hvad 
hver enkelt præceptor skal læse af lektioner til 
enhver tid, skal altid ske på rectors befaling med 
provstens råd og samtykke, og disse skal bedøm
me drengenes anlæg og fremskridt og tilrette- 
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toris gescheen mit rath und consent des probsts, 
welche die gelegenheit und profection der kna- 
ben ermessen, die lectiones darnach richten, 
sonderlich aber vor allen dingen dieselben zur 
gottsfurcht halten und ufferziehen sollen.

Und weiln wir das gelt, wormit diese schule, 
alse oben angetzeigt, fundirt, durch unsern ge- 
heis von den dorffkirchen unser probstej Ha- 
derszleben zu hauffe gesamblett, so wollen wir 
auch, wie an ime selbst pillich und recht, das 
derselben wolverdienten predicanten und der 
hauszleute kinder vor andern frombden in die
se unsere schule sollen gefurdert und dieser be- 
gnadunge theilhafft werden, darmit sie was ler
nen und irem vatterlande nützlich werden 
mugen. Und damit die oberwenten pastores und 
hauszleute, so sonst unvermugens, soviel geneig
ter und williger sein mugen ire kinder zur schule 
zu halten, so wollen wir itzigen und kumfftigen 
unsern probsten in gnaden ufferlegt und bevo- 
len haben, das sie dieselben, so dartzu geschickt 
und tuglich befunden, vor andere zu den custe- 
reyen uff den dorffern in bemelter probstey ver- 
helffen sollenn, darmit sie sich zur schulen so 
viel besser zu underhalten und lauts der ordi- 
nantzien darvon studim mugen. Und sollen 
nach diesem tage keine costereyen uff zwei meil 
wegs na dieser Stadt imandts anderst ohne den 
schulern aus dieser schulen vorlehnt oder ein- 
gethan werden. Wir wollen auch, das die schu- 
ler, so diese schule visitirt und so weit studirt 
unr zugenomen haben, das sie zur kitchen und 
schulen tuchtich erkenth, vor alle andere in un
serer probstey und gebiete zu dienste sollen pro- 
movirt und gefurdert werden.

Und damit solche schule, so wir fundirt [und 
bawen lassen], so viel mehr einen guten glück
lichen vorthgange gewinnen muge, so wollen 
wir dieselb sampt den preceptorn in unsere gne- 
dige beschutzunge angenomen und dergestalt 
begnadet haben, das sie sich sampt iren disciplen 
gleich den geistlichen dieser furstenthumbe irer 
privilegia mitgebrauchen und erfrewen sollen 
ohne menniglichs eindracht und verhindern.

Und wiewol wir uns in allewege das höchste 
jus patronatt dieser schulen reservirt und vor- 

lægge leetionerne derefter, men fremfor alt hol
de børnene til gudsfrygt og opdrage dem dertil.

Fordi vi som anført på vort bud fra landsby
kirkerne i vort provsti Haderslev har tilveje
bragt de penge, hvormed vi har grundlagt den
ne skole, ønsker vi, sådan som det i sig selv er 
billigt og ret, at børn af disse kirkers velfortjente 
præster og børn af småkårsfolk fra disse sogne14 
fremfor andre fromme skal have fortrinsret til 
denne vor skole og nyde denne begunstigelse, 
så at de kan lære noget og blive til nytte for 
deres fædreland, og for at de ovennævnte pa
storer og småkårsfolk i disses sogne og også an
dre uformuende skal være så meget mere til
bøjelige og villige til at sende deres børn i skole, 
er det vort ønske, at det skal være vore nuvæ
rende og kommende provster nådigst pålagt og 
befalet, at de skal hjælpe disse elever [børn af 
præster og småkårsfolk], som bliver anset for 
egnede og duelige, til degnestillingerne15 i 
landsbyerne i omtalte provsti fremfor andre 
elever, for at de såmeget bedre kan have deres 
underhold, mens de går i skolen, og studere i 
overensstemmelse med ordinansen herom. Der
for skal fra denne dag intet degnekald i to miles 
afstand fra denne by forlenes og gives til nogen 
andre end elever fra denne skole. Vi ønsker og
så, at elever, som har besøgt denne skole og 
studeret så meget og bragt det så vidt, at de bli
ver kendt dygtige til kirke- og skoleembeder, 
frem for andre skal forfremmes [promoveres] 
og befordres til tjeneste i vort provsti og om
råde.10

For at denne skole, som vi har grundlagt, kan 
få en så meget lykkeligere fremgang, er det vor 
vilje, at denne og dens præceptorer17 skal stå 
under vor nådige beskyttelse og nyde vor nåde 
på den måde, at de med samt deres disciple i 
lighed med de gejstlige i dette fyrstendømme 
skal kunne benytte og nyde deres privilegier 
uden skade eller hindring fra nogen.

Og ihvorvel vi i alle måder har reserveret og 
forbeholdt os selv højeste patronatsret for denne 
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behalten, so haben wir doch gleichwol veror- 
dent, das alle zeit vier conservatores derselbigen 
beschützet und handhabet sein und uff acht ge
ben sollen, darmit alleding in seiner Verordnung, 
was die schule derselben glidmassen und ver
wandten preceptorn und disciplen sampt zube- 
horigen heusern gegebne privilegia und freiheit 
betreffen, bey guter wolmacht unvorrugkt und 
vorhindert bestendig zu bleiben, denen wir, un
ser erben und nachkhomen auch zu iderzeit die 
gnedige hulffliche handt, so offt solchs die not- 
turfft erfordert, reichen und verleihen wollen. 
Untter solchen vier conservatoren soll alle zeit 
der probst sein ir geistlicher richter, der sampt 
dem rectorj die lectiones verordnen und dispo- 
nirn soll. Der ander soll sein der furnembste 
kirchher oder pastor in unser probstey Hadersz- 
leben, welchen die andern conservatores darzu 
tüchtig und geschickt erkennen und eligirn wer
den, welcher ein sunderlichs uffsehens zu ha
ben, damit der armen dorffprister und haus- 
leut kinder mit zu solcher schulen gefurdert und 
nicht auszgeschlossen werden. Der dritte soll 
aus unser cantzlej verordnet werden, so wes 
studjret hat, der allezeit zu hoffe und sonst die 
notturfftige furfallende gelegenheit soviel besser 
befurdern und vorthsetzen kan. Der vierte con
servator soll iderzeit sein der furnembste burger- 
meister unser Stadt Haderszleben, der soll alle
zeit daruff achtung geben, darmit solche unsere 
fundation zur ehre des Almechtigen und ange
regtem furnehmen geschützt und von den in- 
wohnern der Stadt daran nicht muge verhindert 
werden. So auch ein oder mehr conservatoren 
zu idem vorfallen, wen es behufft, nicht zur 
stette wehren, alsz sollen nicht weiniger die an
dern anwesenden gewalt und bevell haben zu 
beschaffen, was die gelegenheit und notturfft 
erfordern will, damit in deme durch verzugk 
nichts verseumpt. Es sollen auch solche veror- 
dente conservatores, wan sich die gelegenheit 
also begibt, macht haben die preceptoren und 
schulendiener umb redlicher und gnugsamer Ur
sache willen zu straffen, zu erleuben, abzusetzen 
und andere an ire stette widerumb anzunemen, 
idoch mit unsern oder unsern erben gnedigen 
vorwissen und willen. Wir wollen auch, das alle 

skole, har vi alligevel forordnet, at fire conser
vatores til alle tider skal være skolens beskytte
re og opretholdere og tage vare på, at alle ting 
i dens indretning, hvad angår medlemmer og 
pårørende, lærere og disciple18 samt tilhørende 
huse med de givne privilegier og friheder må 
blive holdt urokkeligt vedlige og blive uhindret 
bestående, og skal vi, vore arvinger og efterkom
mere da også til enhver tid yde disse konserva
torer vor nådige hjælpende hånd, så ofte nød
vendighed kræver det. Blandt disse fire konser
vatorer skal provsten altid være den åndelige 
dommer, der sammen med rector skal bestem
me og fordele lektionerne. Den anden skal være 
den fornemste kirkeherre eller pastor i vort 
provsti Haderslev, hvem de andre konservato
rer anerkender som dygtig og egnet dertil, og 
som det påhviler dem at vælge; han skal have 
særligt tilsyn med, at børn af fattige landsbypræ
ster og husfolk bliver sendt til denne skole og 
ikke bliver udelukkede derfra. Den tredie skal 
udpeges af vort kancelli, en studeret mand, der 
til enhver tid ved hove og andet steds om for
nødent så meget bedre vil kunne fremme og 
forelægge det pågældende tilfælde. Den fjerde 
konservator skal til enhver tid være den for
nemste borgmester19 i vor by Haderslev. Han 
skal stedse give agt på, at denne vor stiftelse til 
ære for den almægtige og til fremme for det 
nævnte formål må nyde beskyttelse, og se til, at 
intet ved den bliver hindret af byens indbyggere.

Og skulle een eller flere konservatorer ikke 
være tilstede ved en lejlighed, hvor det er på
krævet, skal ikke desto mindre de øvrige tilste
deværende have magt og myndighed til at be
stemme, hvad situationen og det almindelig tarv 
vil kræve, således at derved intet bliver forsømt 
ved forsinkelse. De tilforordnede konservatorer 
skal også, når forholdene medfører det, have 
magt til at straffe, suspendere og afsætte præ- 
ceptorerne og skoletjenerne, når der foreligger 
en klar og tilstrækkelig årsag, og atter ansætte20 
andre i deres sted, dog med vor eller vore ar
vingers nådige viden og vilje. Vi vil også have, 
at een eller to gange månedlig de beskikkede 
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monatt eins oder zwir die verordenten conserva- 
torn oder je gewiszlich der probst sampt den pa
storn und capplan der Stadt die schule des sonn- 
abents nachmittage visitirn und zusehen sollen, 
das alles richtig und woll in der schule zugehe, 
die schullgesellen ir ampt mit fleise treiben, und 
die knaben was lernen mugen.

Und wollen hirmit alle winckelschulen, wor- 
durch dieses trivial muchte geschwecht und ver
hindert werden, vorbotten und dieselben ider- 
zeit abzuschaffen unsern conservatorn bevolen 
haben, aber eine Teudsche rechen und schrei- 
beschull haben wir gnedig vergünstigt und zu
gelassen.

Soviel nun die schuler belangen, wollen wir, 
das der armen leute kinder, so zur bezalunge des 
schullgeldes unvermugens sein, und wes sich 
pro introitu eignet, sollen frej sein und nichts 
geben, sundern vergebens und umb Gottis wil
len underwiesen werden. Die andern, so zu be- 
zalen haben, sollen vor den ersten eingang sechs 
Schilling Lubisch und danne ider halbes jarr vier 
schilling und jegen den winter ein fuder holtz 
zur schule gebenn.

Solch schulengelt, und was pro introitu ge
feit, soll dem rectorj und conrectorj beykhomen. 
Das leichgelt aber dem cantorj und beiden lo- 
caten alleine zugehorn, wie solchs zu iderzeit 
nach gelegenheit die conservatorn weiter ver
ordnen und vor gutt ansehen werden. Soviel 
nun letzlich ire allerzeits besoldung belangendt, 
sollen die conservatorn inen dieselben zu rechter 
zeit verschaffen und von den vorordenten ein- 
khomen versehunge thun, das die schule und 
der preceptorn wonungen und behausungen bej 
macht mugen erhalten werden.

Und damit auch die preceptoren gelegne Woh
nungen zu bekhomen, so haben wir untter an- 
derm zu des rectoris notturfft die alte lectur zwi
schen der apoteken und George Schneiders hau
se belegen sampt dem zubehorigen gehoffte, so 
weit und breit derselbe bezirckt und begriffen, 
mit irer alten frejheit erblich und zu ewigen Zei
ten vorordnet, geschenckt und gegeben, woran 
auch kein hinder oder einpas zu gescheen.

Was nun sonst weiter zu gedeilichem vorth
gang und vorbesserung solcher trivialschulen zu 

konservatorer eller i hvert fald aldeles bestemt 
provsten samt byens pastor og kapellan21 skal 
besøge skolen lørdag eftermiddag og tilse, at 
alt går rigtigt og vel til i skolen, at lærerne pas
ser deres embede med flid, og at drengene lærer 
noget.

Og hermed forbyder vi alle vinkelskoler,22 
hvorved denne trivialskole kunne blive svækket 
og hæmmet, og vi pålægger vore konservatorer 
til enhver tid at afskaffe dem, men en tysk reg
ne- og skriveskole har vi tilsagt vor nådige gunst 
og tilladt.

Hvad angår eleverne [i trivialskolen] er det 
vor vilje, at børn af fattigfolk, som er ude af 
stand til at betale skolepengene, og hvad der 
sømmer sig som indgangspenge (pro introitu), 
skal være fri og intet give, men undervises gra
tis for Guds skyld.

De øvrige, som skal betale, skal som indgangs
penge betale seks skilling lybsk og derefter hvert 
halvår fire skilling, og hver betalende elev skal 
om vinteren give et læs træ til skolen.

Disse skolepenge og hvad der kommer ind 
som pro introitu, skal tilkomme rector og con- 
rector. Derimod skal ligpenge tilfalde cantoren 
og de to locater alene. løvrigt skal konservatorer
ne videre bestemme og skønne over, hvordan 
sådant til enhver tid skal fordeles efter lejlighed. 
Og hvad nu sluttelig angår lærernes lønning fra 
de forskellige sider [hvorfra den ydes], skal kon
servatorerne sørge for, at den skaffes dem til 
rette tid, og de skal af de fastsatte indtægter dra
ge omsorg for, at skolen og lærernes boliger og 
lejligheder bliver vedligeholdt.

Og for også at skaffe lærerne egnede boliger 
har vi blandt andet til rectors brug bestemt, at 
den gamle lektur, der ligger mellem apoteket og 
Georg Schneiders hus med tilhørende gård, så 
langt og så bredt den er afgrænset med sin 
gamle frihed [for ydelser] arvelig og til evig tid 
skal være dertil skænket og givet, hvori der hel
ler ikke må ske noget indgreb eller hindring.

Hvad der nu ellers videre skal ydes til lyk
kelig fremgang og forbedring af denne trivial- 

12



gereichen und iderzeit die notturfft geben und 
erfordern wirt, solchs lassen wir zu der vier con- 
servatorn und des rectoris discretion und be- 
scheidenheit gestelt sein. Und wollen sonst, das 
dieser Verordnung in allen puncten und einhal- 
tungen durchaus muge gelebt werden und volge 
gescheen bej Vermeidung unser schwern Un
gnade. Daran geschieht unser ernstlicher zuver- 
lessige meinunge. Zu urkunde und vester wha- 
rer haltunge haben wir vor uns, unser erben 
und nachkhomen unser fürstlich secret hiruntter 
lassen hangen und uns mit eigner handt under- 
schrieben. Actum in vnserm closter Lugum 
Closter anno Dnj funfzehen hundert, vnd sie
ben vnd sechszigk.

H H Z S H
Manu propria sscr. 

skole, og hvad dens tarv til enhver tid vil fordre, 
lader vi stå hen til de fire konservatorers og rek
tors skøn og til deres sans for, hvad der søm
mer sig. Det er iøvrigt vor vilje, at denne forord
ning i alle punkter og i hele sit indhold må blive 
fudt ud efterlevet og efterfulgt, såfremt man øn
sker at undgå vor svare unåde. Hermed være 
vor alvorlige uomstødelige vilje tilkendegivet.

Til kundgørelse og til fast overholdelse af 
dette i fremtiden har vi som forpligtelse for os, 
vore arvinger og efterkommere ladet vort fyrste
lige segl hænge herunder og underskrevet med 
vor egen hånd. Actum på vort kloster Løgum
kloster anno Domini femten hundrede syv og 
treds.

HHZSH
[Hans hertug til Slesvig og Holsten.] 

manu propria sscr.

NOTER

1 E. Lautrup, Monographie, side 32.
2 Quellen und Forschungen der Gesellschaft für 

Schleswig-Holsteinische Geschichte, bd. V 217—222.
2 Th. O. Achelis: „Die Lateinschulen in Hadersleben 

und Ripen“, s. 72, n. 61.
‘ Man mindes Peder Palladius’ skrift „Om Born at 

holde til skole“.
Det var gået op for reformatorerne, at uden sko

lens medvirkning ville deres bestræbelser ikke få va
rig betydning; men de havde ingen ønsker om at re
formere indenfor skolerne. Skolens mål skulle være 
pietas et humanitas eller med Sturmius’ udtryk sa
piens atque eloquens pietas, det vil frit oversat sige 
„ortodoks lutherdom“ og „absolut beherskelse af la
tin“. Hos enkelte af tidens skribenter protesteres der 
dog mod tidligere tiders barbariske disciplin, der nok 
kunne medføre afstraffelser af pogene, så „blodet løb 
dem ned i deres hoser“. At man stadig var tilhæn
ger af håndfast tugt, ses bl. a. af skolelovene for Her
lufsholm skole fra 1565, i hvilke der ligefrem afsæt
tes en time om fredagen til afstraffelse af elever, som 
i ugens løb har forsyndet sig ved at tale dansk i 
klassen eller indbyrdes i frikvartererne.

5 Her må være tænkt på kollegiatkapitlets skole, hvor
om provst Boethius siger: „de schoele hir to Hader- 
schleff wart verwostet“, og som gik i opløsning i 
1520’erne.

‘ I Haderslevordinansen af 1528 tales om oprettelse af 
skoler, men uden angivelse om, hvorfra pengene 
til disses oprettelse og drift skulle komme. Dog 
skulle provsterne lige som tidligere opkræve en gyl
den eller to til hjælp til at holde lærde folk for ved 
skolerne (såkaldte bispepenge eller cathedraticum).

’ En trivialskole er en latinskole, der forbereder til 
universitetets quadrivium. Trivium omfatter gram

matik, retorik og dialektik, de tre grundlæggende 
videnskabsgrene. Ved universitetet suppleres de så 
med quadrivium (aritmetik, geometri, astronomi og 
musik). De to grupper tilsammen danner så de syv 
fri kunster artas liberales, som danner basis for magi
ster artium graden. I praksis bliver trivialstudieme i 
væsentlig grad latintilegnelse.

8 Georgius Boethius eller Jørgen Boye tilhører en gam
mel sønderjysk præstesiægt. Foruden at være præst i 
Vilstrup var han 1562—69 provst i Haderslev. Det er 
noget sjældent, at en mand fra hjemegnen er provst. 
Alle de øvrige Haderslev-provster i reformations
århundredet er indkaldte tyskere.

° F. eks. Cathedraticum, se note 6.
10 Vort hele fædreland — mon hertug Hans ikke her 

tænker på såvel hertugdømmerne som kongeriget? 
Er det rimeligt at tænke, at „vort hele fædreland“ 
skulle betegne hertugens ret beskedne område?

11 Conrectorstillingen, der skal beklædes af en magi
ster artium, var faktisk noget nyt, som på dette tids
punkt ikke fandtes i det egentlige Danmark, hvor 
først skolerne i København, Lund og Roskilde fra 
1616 får konrektorer. I Ribe oprettes embedet som 
konrektor først i 1642 og bestemmelsen for Ribes 
vedkommende var, at rektor og konrektor begge 
skulle undervise i mesterlektien. I Haderslev har rek
tor selv ældste klasse helt og holdent. Ret snart viste 
det sig vanskeligt at få konrektoratet besat med ma
gistre, der sikkert foretrak selvstændige stillinger som 
rektorer ved mindre byers latinskoler, indtil de kun
ne komme i præstekald. Også for de yngre læreres 
vedkommende måtte man nok slå af på kravene. Det 
ideelle var sikkert at besætte lærerposterne i de la
vere klasser med folk, der var baccalaurei, altså hav
de bestået den laveste universitetseksamen. Men som 
regel havde hverken cantor eller de to locati stort 
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større uddannelse end den, de havde fået ved at gå 
latinskolen igennem, ud over at cantor vel havde en 
vis specialuddannelse i sang og musik.

12 Cantor, „sanger“, „forsanger“ var i katolsk tid beteg
nelsen for det medlem af kapitlet, der skulle lede kor
sangen. Af Haderslevkannikerne var cantoren den 
fornemste og den eneste, der havde titel af prælat. 
Han var også leder af domkapitlets skole, dog ofte 
med en hjælper rector scholarum eller scholasticus 
til at besørge den egentlige undervisning. Var an
tallet af disciple stort, ansattes der hørere, locati eller 
hypodidasculi,, „Schulgesellen“ kalder hertug Hans 
dem. I vore dage bruges cantortitlen i en del køb
stæder om lederen af kirkekoret eller om kirkesan
geren.

13 Til de yngre lærere var der kamre i selve skolehuset; 
hverken lejlighed eller lønning tillod dem at tænke 
på ægtestand. Disse kamre var ofte meget ringe og 
med minimalt bohave. Rektor i Haderslev fik, som 
det fremgår af fundatsen, embedsbolig i den gamle 
lektur, nu Apotekergade n, (se Olav Christensen, 
Haderslev Museums Årbog 1961, p. 33). Konrektor 
boede oprindelig på kirkegården, der omgav domkir
ken, og som forøvrigt også var legeplads; siden lå 
konrektors hus i Nørregade.

11 Hausleute giver anledning til spekulation. Min over
sættelse af armen dorfpriester und hausleute kin
der, mener jeg forsvarlig ud fra den overbevisning, 
at udtrykket er at forstå som „armen dorfpriester 
und dorf hausleute kinder“ 3: børn af fattige lands
bypræster og af småkårsfolk i deres sogne. I sin fun
dats udtrykker hertugen efter min opfattelse ønsket 
om at yde en begunstigelse til de sogne, der havde 
ydet penge til skolens opførelse. Hausleute i betyd
ningen tyende forekommer mig ikke tilfredsstillende.

15 Løbedegneinstitutionen har sin oprindelse i manglen 
på egnede personer til at undervise landsbyungdom
men i katekismus. I latinskolernes ældste klasser kun
ne der vel af og til findes egnede elever, men det 
kneb sikkert ofte både med autoritet og pædagogiske 
evner. Løbedegnestillingen var også forbundet med 
mange ulemper, men gav mange peblinge deres un
derhold, og der findes enkelte steder beretninger om 
løbedegne, der gik i mesterlektien i årevis og endog 
havde kone og børn. For vor skoles vedkommende 
ophævedes løbedegneprivilegiet i 1651. Ribe latin
skole bevarede et enkelt løbedegnekald helt til 1752, 
nemlig Seem. Ifølge B. Kornerup kom løbedegnene 

fra Ribe så langt ud som til Gørding og Rødding, 
henholdsvis 17 og 19 km fra skolebyen.

18 Dette kom i høj grad til at gå i opfyldelse, da lands
bypræsterne i Haderslev provsti for en stor del havde 
gået i Haderslev skole. Bypræsterne derimod var ofte 
indkaldte tyskere eller kom fra fjernere egne af Sles
vig og Holsten.

12 Præceptatorer, der forekommer to gange i original
dokumentet, må være en fejlskrivning for præcepto- 
rer.

18 „Medlemmer og (deres) pårørende, lærere og ele
ver“ giver ikke nogen klar mening. Der må fornuftig
vis være tænkt på „de skolepersonerne tildelte bolig
privilegier“.

18 Den fornemste borgmester 0: indtil begyndelsen af 
17-hundredtallet var der to borgmestre i Haderslev.

20 Konservatorerne ansætter altså oprindelig rektor; fra 
1674 udnævner de rektor i kongens navn; fra 1765 
blev kongelig konfirmation af udnævnelsen alminde
lig (Achelis).

21 Pastor og kapellan, det må være første og andenpræ
sten ved Marie Kirke.

22 Vinkelskoler er private pogeskoler, vel oftest dansk
sprogede og ofte alvorlige konkurrenter for den 
officielle regne- og skriveskole, som hertug Hans 
omtaler. I „Deutsche und dänische Schulen einer 
Schleswiger Grenzstadt“, s. 15 ff., redegør Th. O. 
Achelis udførligt for skrive- og regnemester Albert 
Bucks bestræbelser gennem 12 år for at få afskaffet 
alle vinkelskoler i byen. Øvrigheden bestemte, at 
kun de tyske vinkelskoler skulle nedlægges, idet hen
synet til dansktalende børns oplæring i kristendom 
blev bestemmende. Vi har her et kraftigt vidnesbyrd 
om det danske folkesprogs styrke i Haderslev. Det 
bør også fremhæves, at de tre konservatorer med de 
udanske navne, provst Bonaventura de Rehefeld, pa
stor Valentin Schmidt von Eisenberg og borgmester 
Gottfried Schumacher klart erkender, at danske børn 
bør undervises på dansk af folk, der kan dette sprog, 
hvis der skal komme noget godt ud af undervisnin
gen. Som kultursprog i Haderslev og som byens offi
cielle sprog var og blev tysk uantastet, og hertug 
Hans’es latinskole kunne derfor ikke undgå at blive 
en betydelig tysk dannelsesfaktor. Det er andetsteds 
(H.-S. i960, s. 3—12) omtalt, at der til tider blev talt 
ikke så lidt dansk både af elever og yngre lærere i 
denne skole, hvis historie gennem århundrederne på 
en så fængslende måde afspejler den nationale ud
vikling i Haderslev.

M. FAVRHOLDT



HADERSLEV-MINDER OG UDDRAG 
AF FLENSBORG-BREVE

INDLEDNING

rladerslev-Samfundet har gennem årene kun
net bringe en lang række erindringer fra Haders
lev fra 1800-tallets første årtier og til henimod 
1920. Minderne har for en dels vedkommende 
været skrevet til H.-S., medens andre, der op
rindelig kun har været beregnet for en snævrere 
familiekreds, af forfatterens efterladte er over
ladt H.-S. til offentliggørelse, og andre igen er 
optrykt efter ret utilgængelige tidligere tryk.

I år har vi atter den glæde at kunne bringe et 
lignende, ganske vist mindre, men derfor lige så 
vigtigt og interessant bidrag, et uddrag af tøm
merhandler i København, Andreas Eefsen Tram- 
sens erindringer. Det er Tramsens datter, lektor 
fru Karen Neiiendam, vi kan takke for manu
skriptet samt for udlånet af en række breve fra 
slægtninge i Lyksborg og Flensborg til familien i 
København, hvoraf vi har fået lov til at uddrage 
alt, hvad der måtte have mere almen interesse.

Andreas Eefsen Tramsen fødtes den 5. sep
tember 1868 i Haderslev, hvor faderen, Andreas 
Boysen Tramsen, der var født i Flensborg, men 
hvis slægt stammede fra Angel, kort efter 1864 
havde overtaget ejendommen nr. 295, nu Torvet 
7, og hvor han etablerede sig som bagermester. 
Han blev gift med en gårdmandsdatter fra Gra- 
rup sogn, Cecilie Marie Eefsen, med hvem han 
fik fire sønner, men i 1878 solgte han forret
ningen, forlod byen og nedsatte sig i København, 
hvor han købte et stort bageri på Christians
havn.

I 1882, da han var 40 år gammel, faldt et byg
gestillads ned over ham, og han brækkede ryg
gen, lammedes og døde efter otte års strengt syge
leje. De fire sønner, der gik i Haderslev Læreres 
Skole, måtte derefter hurtigt forlade skolen, for 
at de kunne blive sendt ud i verden, så de hur
tigst muligt kunne komme til at klare sig selv. 
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Den ældste kom i handelslære, en kom til søs, en 
kom i guldsmedelære og den fjerde blev have
brugskandidat, men døde ung.

Andreas Eefsen Tramsen traf sin hustru, Hel
ga Henriksen, der var datter af en boghandler, 
som barn i Haderslev, og fru Neiiendam oply

ser, at de to bevarede en grænseløs kærlighed til 
Sønderjylland og især til Haderslev og gav den 
videre til deres børn.

Vi giver derefter ordet til Andreas Eefsen 
Tramsen, hvis minder jeg har forsynet med en 
række noter.

ANDREAS EEFSEN TRAMSENS MINDER FRA HADERSLEV

Den sjette i rækken var min fader, Andreas 
Boysen Tramsen. Han blev sat i bagerlære hos 
bagermester Meyer i Angelbogade i Flensborg, se
nere arbejdede han som svend, dels i byen Sles
vig og dels i København hos konditor Buemann, 
indtil han ved sin faders hjælp købte en bager
gård på Torvet i Haderslev.

Det var en meget gammel, smuk gård, bygget 
1711,1 og som de fleste gamle lybske huse vend
te den gavlen ud mod Torvet med en sidelænge 
ud mod en smøge mellem denne og naboejen
dommen, som førte fra Torvet ud til kirkeplad
sen omkring Frue Kirke.

Her i Haderslev lærte fader moder at kende. 
Hun var datter af en gårdejer, Jens Eefsen og hu
stru Valborg født Fuglsang fra Skovbygård i Gra- 
rup sogn.2 Da moder blev forlovet, styrede hun 
husholdningen på gården for sin ældste broder 
Hans,3 der havde overtaget gården efter sin fa
der, der nu levede på aftægt i en lille villa på 
Åstrupvej udenfor Haderslev. Min bedstefader 
husker jeg ikke så nøje, da han døde, mens jeg 
var ret lille, derimod husker jeg tydeligt bedste
moder, der stammede fra en gård i Solkjær ved 
Haderslev fjord. Hun var ret en type på disse 
dygtige og selvsikre kvinder, som dannede den 
slesvigske danske kvindebefolkning, der efter 
1864 trofast bevarede den nationale overbevis
ning og opdrog slægten til at holde ud i natio
nalitetskampen mod den fremstormende tysk
hed.

Den 18de okt. 1867 stod faders og moders 
bryllup på Harmonien i Haderslev, og de fæ
stede så bo i den gamle bagergård, hvor jeg blev 
født 5 te sept. 1868.4

Mange minder fra min barndomstid i Ha
derslev står ikke så tydelige for mig i min erin

dring, som jeg kunne have ønsket, thi jeg var kun 
ti år gammel, da mine forældre flyttede til Kø
benhavn.

Som opdraget på landet efter gammeldags 
principper var moder meget dygtig og energisk 
til alt, hvad der vedrørte den daglige hushold
ning og al kvindelig syssel. Hvert efterår blev 
der købt en levende gris, som så blev slagtet i 
gården, og det var en stor begivenhed for os 
drenge at måtte komme tidlig op den dag, slagt
ningen skulle foregå, og få lov til at overvære 
hele det skuespil, lige fra slagteren stak grisen, og 
pigen tog imod blodet i en spand og fortyndede 
det med vand, for at det ikke skulle levres, men 
for at det kunne anvendes til sorte pølser og sort
suppe, en specifik sønderjysk ret, som moder var 
en mester i at lave, til den opskåret og udspilet 
hang på en stige for i løbet af natten at afkøles 
og så næste dag blive parteret og enkelte dele 
nedsaltede og senere sendt til røgmanden for at 
røges.

Senere på efteråret fik vi to lam, der ligeledes 
blev slagtede, efter at de først var blevet klip
pede for ulden, som så blev vasket og tørret; se
nere kartede moder den og i vinterens løb spandt 
hun meget dejligt uldgarn på sin rok. Af talgen 
fra lammene blev der støbt lys, såkaldte tælle
pråse, som blev brugt til at lyse med, når noget 
i mørke skulle hentes på loft eller i kælder; det 
var en anden husførelse end den, der bruges nu
tildags.

Foruden sit bageri med brød bagte fader også 
konditorkager og lavede bolcher og marcipan, 
navnlig kan jeg huske nogle lækre røde fyldte 
hindbærbolcher, som blev tillavede i store flager 
på en vældig marmorplade, og når de var nogen
lunde afkølede skåret ud i passende små firkan-
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ter med en lang ryttersabel. Kanterne, som faldt 
fra, fik vi børn lov til at få nogle af, og sådanne 
halvvarme bolcher smagte vidunderligt.

I butikken kom der mange såkaldte kagekoner 
fra landet og hentede brød og kager i et par store 
hankekurve, som de bar på skulderen, mens de 
spadserede rundt fra gård til gård på landet for 
at sælge dem, hvor de kom frem. Der var ikke 
noget større udvalg af kager dengang i forhold 
til, hvad konditorerne præsterer nu til dags, det 
var mest, hvad de kaldte „fløetutter“ og „trim
melpøls“, henholdsvis fløderuller og roulader 
med hindbærmarmelade, og så var der de så
kaldte „hedeviger“, det var store, tunge boller 
med strøsukker på, og så de små „kæltringer“, 
det var den samme slags små tvebakker, som i 
København blev kaldt kammerjunkere.

Legetøj, som der nu om stunder findes så me
get af, fik vi næsten aldrig, mit første legetøj var 
en stor bøgetræsskammel og en billedbog. Men 
denne skammel kunne bruges til meget, når den 
f. ex. stod på benene, måtte den bl. a. agere ride
hest, vendte derimod benene i vejret, måtte den 
gå for skib, vogn, futtog eller mange andre ting.

Jeg erindrer endnu så tydeligen mangen en 
vintereftermiddag, når moder spandt på sin rok, 
og vi børn sad rundt omkring hende, og hun for
talte os historier og eventyr. Ilden lyste fra kak
kelovnen langt ud over gulvet. Der fyredes med 
brænde eller tørv, ovnen var firkantet og i for
skellige etager. I den nederste umiddelbart over 
ilden var der et kogehul med ring om som i et 
komfur, og højere oppe kunne der varmes taller
kener og andre ting. I kakkelovnen blev der ofte 
stegt æbler, de smagte herligt lige fra ovnen, var
me og godt med puddersukker på. Når tenen fra 
rokken var fuld, skulle der haspes af på en garn- 
vinde, og da jeg blev større, var det altid en fryd 
at få lov at dreje vinden og haspe tenen af. Når 
det gik rigtig hurtigt, kunne tenen i sit stativ 
løbe frem og tilbage på gulvet. Af gamet, som 
moder spandt, blev der strikket strømper. Men 
moder havde også fået lavet et stort, hjemmevæ
vet gulvtæppe i det mønster, som kaldes præste
gårdstæppe. Det dækkede hele dagligstuegulvet. 
Når tæppet skulle renses for støv, og det var for 
omstændeligt at tage det af og banke det, brugte 

man denne metode: Tæppet blev stænket og 
overdrysset med våde teblade for at dæmpe stø
vet, mens det blev fejet.

Senere fik jeg som legetøj en bøsse, sabel og 
chakot med en rød og hvid kokarde, thi de røde 
og hvide farver blev altid holdt højt i ære i mit 
barndomshjem. Og jeg lærte at synge, så godt jeg 
formåede, „I vor barndom vi hørte kartovernes 
brag“. I de første år efter krigen ventede befolk
ningen i Sønderjylland stærkt på, at Tyskland 
skulle opfylde paragraf 5 i Pragerfreden af 1866 
og lade dem få ret til afstemning.

Af fader og moder blev der også fortalt os 
børn mange af de oplevelser, de havde haft un
der krigen. Som bekendt rykkede først østrigerne 
op gennem landet, dem kom befolkningen tem
melig godt ud af det med. Mellem de østrigske 
officerer var der en ung løjtnant, som gerne ville 
have et billede af den danske konge og dronning, 
og han bad moder om at skaffe sig et sådant, 
hvad hun også gjorde. Til gengæld forærede han 
så hende et billede af kejser Franz Joseph og kej
serinde Elisabeth. De billeder har min moder al
tid gemt, og jeg har dem nu.

Efter østrigerne kom preusserne og med dem 
uroen og spektaklerne, thi de var hovne og me
get overmodige og forlangte kun op og brandskat
tede befolkningen, hvor de kunne komme afsted 
med det. Den første dag, de kom, var det nær 
gået galt for moder, for de forlangte anvist et 
sted, hvor de kunne koge deres mad. Moder an
viste dem så bryggerset, hvor der var en stor ind
muret gruekedel af kobber, men da de ikke tog 
sig iagt for, at kedelen var fuldstændig ren, og 
overså, at den var noget irret, blev soldaterne 
syge af en slags forgiftning, og så blev moder af 
den øverstbefalende officer beskyldt for at ville 
have forgivet dem, og hun blev spærret inde i 
sit værelse med påbud om ikke at forsøge på at 
forlade det. To soldater med opplantede bajo
netter blev sat til at bevogte hende. Heldigvis 
kom mandskabet sig snart igen af forgiftningen, 
og da årsagen blev opklaret, blev hun efter et 
par dages forløb sluppet fri igen.5

Da jeg var 5—6 år fik jeg en hundehvalp, som 
fik navnet Ami. Andre dyr kom til, og snart hav
de vi et helt menageri. Det begyndte med kani
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ner, senere fik vi en ged, som vi kunne spænde 
for en lille vogn og køre ud på Jomfrustten6 for 
at plukke grønt til den og kaninerne. Af ringe
ren ved kirken fik vi foræret nogle ugler og falke
unger, som var fanget på kirkeloftet. De blev sat 
i bur i gården og fodrede med råt kød og mus, 
der var fanget i fælder. Jeg husker, hvor fælt ug
lerne tudede om natten.

Vand var der ikke i huset, det måtte hentes 
fra brønden med posten ude i gården. Det var 
festdage, når der var storvask. Det skete kun 
enkelte gange om året. Når tøjet var vasket, blev 
det på sluffe kørt ned til Dammen for at skyl
les, og så blev det lagt på bleg på engen dernede. 
Sommerdage blev det til en hel skovtur eller sna
rere landtur, for det meste af dagen blev til
bragt dernede.

Ofte blev vi hentede af onkel Hans i hans luk
kede vogn til Skovbygård for at tilbringe dagen 
der. Så gik dagen lystigt i leg med fætre og ku
siner i lo og lade.

Så kom den tid, da jeg skulle i skole. Jeg blev 
sat i den danske realskole, der var beliggende i 
en baggård i Slagtergade.7 Jeg fik altså en tem
melig lang skolevej. Blandt lærerne var bl. a. 
den senere så bekendte og dygtige redaktør Jens 
Jessen8 ved „Flensborg Avis“. Som andre små 
skoledrenge husker jeg bedst de spilopper, vi la
vede på vejen til og fra skolen. Med drengene fra 
den tyske latinskole var vi naturligvis altid på 
krigsfod, vi drillede ofte ved at råbe efter dem 
på det slesvigske mål: Hva er æ klok — syv og 
en sok — og en lille bitte latinerbrok.

Hele to politibetjente var der i byen,9 den ene 
dansk og den anden tysk. Den sidste havde vi 
altid et godt øje til, sommetider morede vi os 
med at rive vor udskrevne stilebog itu og putte 
stumperne i huen, for når vi så mødte ham, da 
med et: Guten Tag, Herr Polizeidiener! at rive 
huen af, så papirstumperne røg ham og os om 
ørerne.

På den gamle kejser Wilhelms fødselsdag den 
22. marts og navnlig på Sedandagen den 2den 
september, som tyskerne fejrede med stor flag
ning,10 havde vi drenge fra den danske skole 
ikke fridag, men måtte pænt afsted til skole, 
men på vejen hjem kunne vi ikke lade være med 

at drille tyskerne; vi gik i gåsegang, og hvor der 
hang et tysk flag, hoppede vi i vejret og spyttede 
efter det, thi allerede på den tid var kampen i 
gang med alle slags chikanerier såvel fra dansk 
som fra tysk side. Det viste sig på mange forskel
lige måder, f. ex. når der var fest i et dansk hjem 
eller et selskabslokale, og der blev budt på kran
sekage eller overflødighedshorn, skulle disse ger
ne pyntes med små Dannebrogsflag af papir. 
Flagene blev af fader indforskrevet fra Køben
havn i hele ark, og så fik vi drenge lov til at klip
pe dem ud og fæste dem til tynde pinde med 
brændt sukker; men kagerne måtte ikke trans
porteres ad gaden med flagene på i åbne kurve, 
så disse måtte påsættes, når kagerne var nået 
til bestemmelsesstedet, eller også transporteres i 
store kurve med et buet låg over.

I modsætning til Danmark var der mange fle
re omrejsende folk, både enkeltvis og i flokke, 
som f. ex. zigeunere, som kom i truppe og slog 
sig ned med vogne på en mark i udkanten af 
byen.11 De gik så rundt og tiggede eller tilbød sig 
som kedelflikkere på gammelt kobbertøj, for den
gang var de fleste kogekar af kobber. De gamle 
koner optrådte også som spåkællinger og gik 
rundt og spåede folk efter håndens linjer. Ofte 
havde zigeuneme en bjørn med, som kunne gøre 
kunster, den havde en ring i næsen ligesom en 
tyr og fik så en stang at holde sig ved med for
benene, så den kunne danse i oprejst stilling. Der 
kom også små savoyarddrenge, som spillede på 
lire. De havde gerne en lille abe med, som sad 
på skulderen. Drengene gik rundt og sang deres 
små sange til lirens toner. Det kunne også hænde, 
at der kom hele musikkorps fra det sydlige Tysk
land, de var klædt i lysegrønne uniformer med 
mørkegrønne opslag, de kom spadserende ad lan
devejen i deres store sømbeslåede støvler og tog 
opstilling rundt om på gader og stræder og spil
lede et par numre, og så gik enkelte af dem rundt 
i husene for at indkassere et beskedent honorar 
for ydelserne.

To gange om året, forår og efterår, var der 
stort krammarked12 i byen, så kom der folk rej
sende langvejs fra, folk, som rejste fra den ene 
by til den anden for at slå deres telte op og derfra 
drive handel med mange forskellige ting. Et mar
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ked varede dengang tre dage, idet det tog sin 
begyndelse søndag eftermiddag kl. 4; der blev 
højtideligt ringet med kirkeklokkerne, og så slut
tede markedet tirsdag aften. Ved et sådant mar
ked blev gerne hele Søndertorv fyldt med boder 
og telte. Herfra forhandledes alle mulige ting, 
legetøj, manufakturvarer, nyttegenstande og ga
lanterivarer, christiansfelder honningkager og 
mange andre rare sager ikke at forglemme. Der 
kom også folk kørende helt ude fra heden med 
stude for vognen, der var fyldt med de ægte jy
depotter af 1er, der var pakket ned i lyng. Ude 
på Skulderbladet13, pladsen for enden af Nørre
gade, var der fyldt med karruseller, cirkus, gynger 
og andre forlystelser og seværdigheder så primi
tive, at man nu må forundre sig ved at tænke til
bage derpå.14 Blandt andet kan jeg huske en cir
kus, der gjorde stærkt indtryk på mig. Der op
trådte en stærk mand, kaldet kanonkongen 
Humboldt.15 Han jonglerede med håndvægte og 
svære kuglestænger og gjorde andre kraftkunster. 
Som et bravournummer i programmet fik han 
lagt en svær sele over skulderen og lagde sig 
fladt ned på en stige, så blev der spændt to he
ste for selen, og de skulle så forsøge at trække 
ham løs fra en stor pæl, hvori der var fastgjort 
to stropper, hvoraf han tog en om hvert hånd
led. De arme krikker sled i det under megen 
skrig og skrål fra kuskens side, men hr. Hum
boldt holdt fast. Som slutnummer trak han et 
par mægtig store skindhandsker på og stillede sig 
op i den ene side af cirkusteltet og greb i flug
ten en stor kugle, der med vældigt rabalder blev 
skudt ud af en kanon, der var stillet op lige over 
for ham i den anden side af teltet. For denne 
dåd bar han navnet Kanonkongen.

På disse markedsdage stod traktementet på 
stegt ål og kaffepunch, der kunne lugtes i hele 
byen.

Umiddelbart efter krigen blev der lagt ryt
teridragoner og husarer i garnison16 i Sønderjyl
land, senere blev der i byens nordlige udkant 
bygget den store fodfolkskaserne,17 som endnu 
benyttes. Alle de unge slesvigere, som blev ind
kaldt, blev derimod sendt langt syd på.18 De 
preussiske officerer var stive og strunke fyre, 
som ikke forstod at gøre sig afholdt af befolk

ningen, som de for det meste så ned på, da de 
gerne anså sig for overmennesker.

En dag, da moder spadserede på Jomfrustien, 
kom der en officer hen og „begrüsste die gnä
dige Frau“ og udtalte, at han ventede sig fire 
raske tyske soldater af os fire drenge, men han 
måtte luske slukøret af, da moder sagde, at hun 
ville gøre alt, hvad hun kunne, for at vi kunne 
blive danske soldater. I den tid hed det sig, at 
så mange som muligt skulle rejse bort og und
drage sig værnepligten. Først i 1883 blev det 
vedtaget, at de unge skulle blive og gøre deres 
pligt og forlange deres ret.

På grund af de politiske forhold, og da det 
blev meget dårlige tider for byerne i økonomisk 
henseende grundet på den store udvandring, 
der fandt sted efter krigen, besluttede fader sig 
i 1878 til at sælge huset i Haderslev til bagerme
ster Fahrendorff,19 som senere har ombygget 
noget af facaden og moderniseret den, så det 
smukke gamle præg, der var over huset, for 
største delen er gået tabt. Moder og jeg besøgte 
huset, da vi var i Haderslev til afstemningen i 
1920, og det var helt morsomt en gang igen at 
gå gennem stuerne i det gamle barndomshjem.

*

Så vidt tømmerhandler Andreas Eefsen Tram- 
sens erindringer, men hertil vil vi føje nogle ud
drag af breve fra hans to fastre, Anna Marie 
Tramsen (1847—1910), der var ugift og boede 
i Lyksborg, og Helene (Lene) Tramsen (1834 
—1907), der var gift med vinhandler Aage Ed
vard Colding (1826—1906), som var indehaver 
af en vinhandel i Flensborg og hørte til blandt 
byens fremtrædende danske.

Brevene er skrevet fra 1888 til 1903 dels til 
bagermester Andreas Boysen Tramsen efter flyt
ningen til København og dels til sønnen, forfat
teren af foranstående erindringer, tømmerhand
ler Andreas Eefsen Tramsen. Uddragene om
fatter kun ting af lidt mere almindelig interesse 
og så godt som intet af den del af indholdet, der 
kun kan have interesse for en snævrere slægt.

Vi begynder med uddrag af breve fra Anna 
Marie Tramsen, der var svagelig og gang på 
gang omtaler sin sygdom og skrøbelighed. Bre- 
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vene til broderen er affattede på tysk, men med 
indflettede danske og plattyske citater, medens 
brevene til brodersønnen er skrevet på dansk.

Fru Helene Coldings breve er derimod alle 
affattede på dansk. Hun havde allerede som 
pur ung pige efter slaget ved Isted deltaget i 
plejen af de danske soldater, og også i 1864 tog 
hun sig af soldaterne, hvorfor hun og nogle an
dre flensborgske damer af Christian 9 fik tildelt 
en dekoration, der kunne bæres i Dannebrogs
ordenens bånd og med indskriften „Ædel dåd 
glemmes ej“. Medens tyskerne ikke kunne til
lade, at vinhandler Colding, der som løjtnant 
havde gjort tjeneste ved Frederiksstad, bar er
indringsmedaljen, nægtede de ikke fru Colding 
at bære den hende tildelte udmærkelse.

Coldings hjem var meget gæstfrit, og da det 
var barnløst, tilbragte familiens unge medlem
mer ferierne her, således at der var stærk kon
takt mellem hjemmet i København og slægten i 
Flensborg. Martha Ottosen, rigsdagsmand Gu
stav Johannsens datter, har i sin bog Danmarks 
grænsevagt mod syd, minder fra Flensborg, givet 
en smuk skildring af Helene og Aage Colding 
og deres gæstfrie hjem.

Medens noteapparatet til minderne er ret ud
førligt, har det på grund af manglende tid væ
ret nødvendigt at indskrænke noterne til brev
uddragene, idet der hertil kun er benyttet lettere 
tilgængelig trykt litteratur.

UDDRAG AF ANNA MARIE TRAMSENS BREVE

Glücksburg, 8. Juni 1889
...... da war ja grosse Beerdigungsfeierlich

keit über Monrad,20 Lene sagte Carl Kruse21 
war auch in der Angelegenheit gekommen, aber 
es ist doch gewiss mehr um die Hochzeit seines 
Pflegesohnes bei zu wohnen, die war ja gestern. 
Monrad hat ja viel gelitten an Magenkrebs.

Wie schrecklich diese Ueberschwemmungen 
in Amerika, hier habe ich ein kleinen gesehen 
bei dem Dammbruch, welche Macht das Wasser 
hat, so die grossen Eichen und Buchen aus der 
Erde und weit weg geschleudert, er verunziert 
viel, dass der Schlossteich so da liegt, sie sagen 
ja auch dass es viele Fremde abhält hier her zu 
kommen ....

Glücksburg, 24. Novbr. [1889]
...... d. 9. Decbr. haben Diedrich Dethleff- 

sens silberne Hochzeit, die soll im Bahnhofs 
Hotel gefeiert werden, 90—100 Personen, der 
ganze Saal soll in einem Wintergarten verwan
delt werden, Andreas erzählte mir sie waren 
neulich pr. Equipage bei Coldings gewesen be
such zu machen, so werden die ja auch eingela
den werden ....

Glücksburg, Sonnabend [14. Sept. 1889] 
.......es ist ordentlich lächerlich dieses hin 

und herschreiben in den deutschen Zeitungen 

ob der Zar nach Berlin kommt oder nicht, — 
Keiserin Friedrich kommt wohl doch, — Tante 
Grethe sagte ek wet garnicht, dat de Dänen wol
len sek so vel afgeben mit de Preussen, Prinds 
Christian soll wohl partout die eine preussische 
Prinsessin haben ....

Glücksburg, d. 27. Decemb. [1889]
...... hier in der Harmonie ist Auction auf 

Oelgemälden gewesen, da hatte Mine sich ein 
Oelgemälde zu no Mark gekauft, und gleich 
das Geld baar ausbezahlt ....

Glücksburg, d. 3. Januar [1890]
......Christian Dethleffsen hatte auch eine 

Karte med danske Husarer zu Weinachten an 
Coldings geschickt, — dabei geschrieben, Hurra 
nu kommer de danske Husarer ind i Flensborg 
By—er hatte Colding erzählt, dass er einstimmig 
aufgenommen wurden war in der Harmoni. . .

Glücksburg, d. 10. Jan. 1890
......Christian und Andreas waren ja auch 

hinauf zu dem grossen Frühstück bei Coldings, 
sie kamen dann nach Hause und erzählten, dass 
da grosse Freude für Colding und Lene gewur- 
den war, Hr. Steffensen22 war angekommen, da 
war dann ordentlich getoostet wurden, Pastor 
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Carstens23 war auch gleich nach seiner Predigt 
da gewesen und hatte es sich gut schmeken 
lassen, Lene hatte einen Schincken von 17 
Pfund gekocht, wie ich Nachmittags hinauf kam 
zu Colding, waren Gustav Johannsen und Klo
ster24 da zum Mittagessen geblieben und gut an
geheitert, Kloster kam gleich Morgens bei Col
ding und sagte, er wollte garnicht zum Früh- 
stük bleiben, nur Colding gratulieren, weil er 
vor nicht langer Zeit sein Kind am Diftheritis 
verloren, aber er blieb bis Ende aus — Boysen 
hatte denn einen Wagen bestellt und so fuhren, 
Colding, Steffensen, Gustav Johannsen und 
Kloster mit Krenzen und Blumen hinauf zu 
Friedrichsens Grab,25 und von da nach Som
mers Hotel zum Lhombre Spil ....

Glücksburg, d. 17. Januar 1890
.......Morgen Abend sollen wir denn illu- 

muniren dann wird die Herzogin 82 Jahr, es 
ist ja eigentlich lächerlich, denn sie liegt zu Bett, 
und Prinz Julius und Prinzessin Louise sind auch 
beide krank, früher ist die Herzogin selbst rund 
gefahren im Fleken und hat sich die Illumuna- 
tion angesehen, später, dann immer von den 
Prinzen wie sie nicht mehr konnte, aber die 
Herzogin ist ja ganz kindisch wie ihre Hofdame 
Frl. von Levetzau gestorben war, da hatte sie 
gesagt, nun möchte sie auch nicht mehr leben, 
aber den nächsten Tag hatte sie an Dr. Schmid 
gesagt, sie hatte es doch eigentlich gut....

Glücksburg, d. 24. Januar [1890]
...... Vor Weinachten ist ein grosse Schiff 

„Duburg“ ganz verschollen an der chinesischen 
Küste, Captain Schulz hatte früher Duburg ge
führt, nun hatte er getauscht mit Captain Ber
telsen, der „Glücksburg“ führte. Captain Bertel
sen war auch ein Flensburger aber nicht verhei
ratet, er hatte aber seine alten Eltern und auch 
eine Schwägerin ernährt, das Schiff war auch von 
Consul Petersens Rhederei, seine Schwester Ma
rie Petersen besuchte mich vorige Woche, sie 
sagte, dass ist meinem Bruder sehr nahe gegan
gen, dass ist denn auch natürlich, — sie war hier 
zum Besuch, sonst ist sie bei ihrem Bruder in 
Kiel, und hält Haus führ ihn, der hat da eine 

Apotheke, aber Kiel war ihr doch zu deutsch, 
selbst mein Bruder hat die grosse deutsche Fah
ne aus, und wenn ich dann an meinen Vater 
denke wie eifrig dänisch er doch war, aber sie 
meinte bei meinem Bruder Christian ging es 
wohl nicht anders, da war wohl auch Alles ger- 
manisirt. — ....

Glücksburg, d. 7. Märtz [1890]
....... Hier haust Diphtiritis furchtbar, die 

Schule und auch das Pensionat sind geschlos
sen. — Dr. Schmid schickt sie Alle nach Flens
burg ins Krankenhaus, hier ist noch ein neuer 
Artzt gekommen, unter seiner Behandlung sind 
hier mehrere Kinder gestorben, in Holms sollen 
auch die Erwachsenen in der Krankheit lie
gen ... .

Glücksburg, d. 9. Mai [1890]
......Heinrich und Louise sind ja wie sie in 

Flensburg waren auch beim Bürgermeister26 ge
wesen, das hatte Frl. Toosbye an Louise Jürgen
sen erzählt, aber weiter hatte sie ja nichts ge
sagt, — . . . .

Lyksborg, d. 12. Januar 1896
.... og saa er det jo som et Dueslag hos On

kel Colding, det løber der med Visitter hele 
Dagen, og der imellem er der ogsaa mange Spyt
slikkere, med Fødselsdagen var det en farlig 
Sjou, om Søndagen stor Herrefrokost, hvor de 
sang „den tappre Landsoldat“ saa det rungede, 
— Tante Lenes Værelser vare som en Have, 
saadan kom der Bouquetter og Blomsterkurve, 
Telegrammer en Mas. Om Mandagen var On
kel Christian med alle hans Børn til Middag 
ogsaa Grøngrøfterne, Pastor Carstens, ogsaa 
Tante Trine og Peter ....

Lyksborg, 29. August [1896]
.......Fætter Edvard er jo stadig i Kjøben- 

havn, han skrev til mig, at han søgte Plads, men 
det var jo så vanskelig at faae, og til Tydskland 
vilde han nødig, de vil nok være i det deilige 
lille Danmark, men dansk vil de ikke være . . . 
Du har vidst seet i Avisen hvilken Fjasko den 
tydske Forening fra Nordslesvig har gjort ved 
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Præstevalget ved vores Mariekirke, Onkel Col- 
ding, som naturligviis aldrig vælger i Mariekir- 
ken, var jo ogsaa kommet derhen, ja det ere 
nogle slemme Tilstande her.

Lyksborg, 13. Januar 1897
.... Onkel Colding, Tante Lene og jeg vare 

ene Jule-Aften, de havde et lille Juletræ paa 
Bordet pyntet med Dannebrogsflag. — Vi spiste 
saa Karper, og i et Glas Champagne drak vi alle 
Kjæres Skaal, derovre i det elskede lille Dan
mark .........

...... Onkel Christian havde taget Teater
billetter, ogsaa en til mig. Tante Lene frygtede 
ikke at kunne taale det, og Onkel Colding gaaer 
ikke paa tydsk Comedie, først havde jeg slet in
gen Lyst, det dejlige kongelige Theater var i saa 
frisk Erindring, men jeg morede mig dog ganske 
godt .... Onkel Coldings Fødselsdag fejrede 
jeg endnu med, der var som sædvanlig Herre 
Frokost. Rédacteur Jessen kom med Telegram
met, at Steffensen var frikendt ved Viborg 
Overret, jeg synes dog hans Ære er fløiten, 
skjøndt han skriver til Coldings, som om han 
var det uskyldigste Menneske af Verden. Nyt- 
aars-Aften havde Coldings bedt et ungt Menne

ske, som er Commis i Odense og hedder Breum, 
hans Fader er Frimurer, derved kommer han 
hos Coldings27 ....

Lyksborg, 3. Sept. [1898]
I Mandags var jeg i Flensborg, jeg vilde be

søge Gustav Johansen og tillige bede Frk. Jo
hansen28 om at tage en lille Lommeklud med 
til Moder, jeg kom lige i rette Tid, Vognen holdt 
for Døren som skulde kjøre Frk. Johansen til 
Banen, Gud ske Lov gaaer det nu fremad med 
Hr. Johansen, han røg sin Pibe og seer saa glad 
ud, leer saa hjertelig, naar man fortæller ham 
noget morsomt.... I de sidste uger er der igjen 
store Falliter i Flensborg, denne Gang meget 
heldig Tydskere, det danske Parti har jo i de 
sidste Aar ikke vidst sig saa rosværdig, og det 
var altid en stor Glæde for Tydskerne. Hoved
manden denne Gang er en stor Slesvig Holste
ner, Mesmer, som i mange Aar har holdt Auc- 
tioner og dengang fortrængt Heinrich Hansens 
Stedfader, som var Auctionsholder i dansk Tid, 
denne Mesmer havde tjent sig en stor Formue, 
men speculeret meget .... alle Banker lide 
store Tab, og en Tømmerforretning, Asmussen 
og Hübsch, er ogsaa gaaet fallit, det hænger alt 
sammen med hinanden ....

UDDRAG AF BREVE FRA HELENE COLDING

Flensborg, d. 17. Februar 1890
......Her ere vi for Øieblikket i en nerveus, 

urolig Tilstand angaaende Valget til Rigsdagen 
paa Torsdag; i Aften holder Gustav Johansen 
her Møde med sine Vælgere; vi veed nok, at 
han ei bliver valgt i anden Kreds, men Stem
mernes Antal har meget at sige her i Byen, 
bare vi ikke er gaaet for meget tilbage siden sid
ste Valg, her er destoværre saa mange danske 
Arbeidere, der er socialister,29 og de har deres 
Candidat, de arbejder meget i deres Interesse 
og skal være rigelig forsynet med Penge; saa er 
der opstillet en frisindet, en rentier fra Ham
borg, og en national; det er fire Candidater i en 
Kreds; her holdes Møder paa Møder, — det 
maae for Gustav Johansen være en anstræn- 
gende Tid, han reiser fra Bye til Bye og rundt 

paa Landet; — sandelig der skal stor Kjerlig
hed til den Sag han forfægter for at gjøre Alt 
dette ....

Rédacteur Jessen befinder sig ikke vel, han 
har lidt af et Øreonde, en Byld, det er nu hæ
vet, men han føler sig meget afkræftet og svag, 
hans Kone besøgte ham forrige Uge, paa hen
des Fødselsdag, en halv Time den ene Dag og 
et Kvarter den næste, det var det hele, hun var 
hos ham ....

Flensborg, d. 25. Marts 1890
.......vi reiste bort fra Kjøbenhavn med et 

Hurrah, det var Studenterne, der gjestede Flens
borg med Hr. Lassen ifjor, det korte Møde med 
disse opfriskede ret Besøget fra ifjor, det var os 
en Glæde at gjense dem og faae et venlig Ord 
af dem ....
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Med Christians Byggeri har de maattet stand
se, idet Tømmersvendene striker, hvortil skal 
Alt dette dog føre, alt det Strikevæsen ....

Flensborg, d. 2. Mai 1890
....... Her har vi intet mærket til den ite 

Mai, men Snedkerne og Tømrerne striker 
endnu; det sinker Christian meget ved hans 
Byggeri. Huset staaer nu allerede parat til Ned
brydning i en Maaned, uden at der er rørt ved 
det; — det nye Fabrikanlæg er snart færdig, i 
næste Uge begynder de nok ....

...... Fruen, Husets Eierinde, har bestilt en 
stor Flagstang og Flag; og Huset skal males til 
Kaiserdagene, ja de bliver rare, nu svigter da 
vores Haab aldeles, dersom han kommer hertil, 
det bliver jo nok et storartet Skuespil paa Søen 
med alle de Krigsskibe, men at tænke sig, at det 
er tydske Skibe.30 Naa Vor Herre leder jo Alt, 
vi kan intet derimod. —

Flensborg, d. 23. Mai 1890
....... Imorgen Middag kommer Rédacteur 

Jessen hjem paa en Maaned, han vil vel nær
mest for Forretningen og tillige for sit Helbreds 
Skyld; mig forekommer det, at Fængslet maae 
blive ham meget trangere, naar han kommer til
bage dertil. —

Flensborg, d. 4. Sept. 1894
..... Om kort Tid flytter vi fra vores Ledig

hed og skal boe paa første Sal, da Eieren af Ste
det vil have en stor Boutik i de Værelser, vi nu 
beboer, vi haaber, det vil blive en god Foran
dring ....

Efter at vi nu i flere Aar intet Teater have 
havt, er her nu bygget et smuk Teater, der skal 
begynde at spilles Comedie den 23. Sept.,31 men 
destoværre bliver det kun tydsk Comedie, efter
som de vare saa nederdrægtige at udvise de dan
ske Skuespillere;32 — ja vi maa finde os i meget 
herovre.

NOTER OG HENVISNINGER

1 Det må bero på en erindringsforskydning, idet for
huset er bygget efter den store brand i 1627, derimod 
er bagbygningen ned mod kirkepladsen opført 171X, 
hvilket indskrifstavlen viser: Gott allein die Ehre. 
Nicolai Raben. Sophia Raben. Anno 1711.

2 Cecilie Marie Eefsen, født Skovbygård, Grarup sogn, 
17. juni 1842, datter af gårdejer Jens Hansen Eefsen 
og Voldborg Kirstine Fuglsang fra Åstrup sogn.

3 Hans Jensen Eefsen, født Skovbygård, Grarup sogn, 
18. februar 1835.

4 I Haderslev fødtes foruden Andreas Eefsen Tramsen 
yderligere tre sønner: tvillingerne Jens Eefsen Tram
sen, der døde 1901, og Hermann Diedrich Tramsen 
den ir. april 1870 samt Aage Edvard Tramsen den 
10. juni 1875, han døde i 1892.

s Denne tildragelse må have fundet sted før Cecilie 
Marie Eefsens giftermål.

° Jomfrustien var dengang så godt som ubebygget.
’ Slagtergade 22.
8 Jens Jessen (1854—1906), redaktør af Flensborg Avis 

1882—1906, medlem af den tyske rigsdag 1901—1906.
" I 1874 var der i Haderslev foruden Oberpolizeidiener 

Jens Christian Beckholm, hvis far var fra Horsens, 
tre betjente, Polizeidiener T. Nielsen, T. Matzen og 
Hein.

10 Flagningen har næppe været synderlig omfattende. 
I 1902 var den i alt fald kun ringe (jfr. Olav Chri
stensen: Blade af Haderslev bys historie, Had. 1952, 
s. 15), og at den i 1870’eme skulle have været mere 
udbredt er tvivlsomt.

11 Zigeunerne har holdt til her så længe eller er kom
met her i så stort et antal, at det har givet navn til en 
vest for Åbenråvej liggende lavning, der nu omtrent 
er forsvundet ved omkørselsvejens anlæg, men som 

lå sydvest for den nye Falck-station. Med lavningen 
er navnet, Zigeunerkulen, også ved at glide i glemme
bogen.

12 Krammarkederne er omtalt i H.-S. 1942, s. 27—41, 
1955, s. 18, 1957, s. 15—19 og i960, s. 35E

13 Skulderbladet er den Haderslev Håndværkerforening 
nu tilhørende restauration, som ligger nord for Gam
melting, men Tramsen knytter navnet til hele plad
sen, hvilket endnu var tilfældet i min barndom, da 
jeg ofte hørte mine forældre sige: „op å æ Skulder- 
bla’j“, når der var tale om selve pladsen Gammelting 
eller Nørretorv, som den officielt hed dengang.

14 Senere blev markederne henlagt til pladsen ved Gra
vene, „æ mergensplass“ kaldet, og på Torvet samt de 
mellemliggende gader.

15 Dannevirke beretter den 4/6 og 24/9 1878 om, at ka
nonkongen Søren Holtum, der var født i Haderslev, 
optrådte i Tivoli. Han var søn af tømmerhandler 
Hans Sørensen Holtum, og det er formentlig ham 
Tramsen mener.

10 I 1870’erne havde anden eskadron af det slesvig-hol- 
stenske dragonregiment nr. 13 garnison i byen og fra 
18. september 1888 anden bataljon af infanteriregi
mentet von Manstein (Schleswigsches) nr. 84.

12 Kasernen var blevet opført og stod færdig i 1888, da 
den nye garnison den 18. september blev budt vel
kommen af borgmester M. Th. B. Chemnitz med or
dene „Hier bin ich, hier bleibe ich, hier gehe ich 
nicht hinaus“.

18 Sønderjydernes garnisoner lå så langt borte som i 
Berlin, i Posen og i Königsberg samt i andre fjernt 
liggende byer.

” Hartvig Jens Henrik Fahrendorff, født i Haderslev 
1834.
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20 Christian Ferdinand Monrad (18x5—89), skoleleder.
21 Carl Kruse, murermester i København, men født i 

Flensborg.
22 Bankmand, der havde boet hos Coldings, men nu 

opholdt sig i Arhus.
23 Hans Jurgen Carstens (1825—1903), diakon ved 

Mariekirken og præst ved den danske Helligånds
kirke.

24 A. P. Kloster, købmand.
25 Formentlig knivsmed Friedrichsen, der af Martha 

Ottosen omtales som hørende til Gustav Johannsens 
vennekreds.

20 Wilhelm Toosbiiy, overborgmester i Flensborg 1868 
—9$'

27 Vinhandler Aage Colding var i 1862 blevet optaget 
i frimurerlogen „Maria til de tre Hjærter“ i Odense 
og var i 1863 medstifter af logen „Frederik“ i Flens
borg, blandt hvis medlemmer vi også møder køb
mand Christian Dethlef Tramsen.

28 Martha Johannsen (1866—1928), som 1890 blev gift 
med skolemanden Johan Ottosen (1859—1904).

20 Det danske stemmetal i anden kreds blev 3241 eller 
et tab fra sidste valg på 609, medens socialdemokra
terne gik frem med 1179 stemmer til 3890, heraf 
faldt 590 danske og 2510 socialdemokratiske stem
mer i selve Flensborg by.

20 I september 1890 afholdt 9. armekorps kejsermanøvre 
i Syd- og Nordslesvig. Kejser Wilhelm 2 kom til 
Flensborg den 4. september om morgenen kl. 9, og 
øvelserne varede til den 10. september.

31 Indvielsen af det nye teater i Rådhusgade fandt sted 
den 23. november 1894.

32 Sidste gang dansk scenekunst blev vist på Flensborg 
teater var i 1885, da fru Anna Tychsen og sønder
jyden, den senere balletmester Hans Beck, dansede, 
medens operasanger Frederik Brun sang og kapel
musikus Ludvig Holm spillede violin. Hoffet fra 
Lyksborg var til stede ved denne lejlighed.

OLAV CHRISTENSEN



50 YEARS AFTER
OR HADERSLEV REVISITED

To prepare me for a career in commerce my 

Father considered it advisable that I should 
learn some foreign languages, and the best way 
to do this is to go to school in the countries con
cerned, and so I was sent to school in France, 
Germany (?) and Spain. First in 1908 I went to 
a college at Neuilly (just outside Paris) for one 
year. Early in 1909 my Father took me to Ha
derslev from London in order that I should 
learn German (Haderslev being then under 
temporary German occupation); I lodged near 
the School and in due course commenced my 
studies there.

Perhaps, at this stage, I should explain how 
it came about that my Father chose Haderslev, 
and so I now give some details of my ancestry, 
and which information has been gathered with 
the very able assistance of my friend Mr. H. 
Nissen, who was a school friend of mine in 
1909 and 1910 (part).

My Father was born in Haderslev in 1843 
and emigrated to London in 1862, where he 

started work as a chronometer-maker with his 
cousin A. Johannsen (who had established busi
ness there in 1856); my Father married in 1891, 
and there were 5 children of the marriage (4 
sons and 1 daugther — the youngest born in 
January 1900 —). My Grandfather Flans Jakob 
Lorenzen, born at Sottrup 30. 3. 1813, had a 
wachmaker’s business in Haderslev, and he was 
a member of the Town Council (byrådsmed
lem) 1864 to 1870; the business still exsists as a 
watchmaker’s, although it has changed hands 
twice since then, and I was fortunate enough to 
obtain a photograph of the shop as it was then 
(and is now) when my Grandfather sold it and 
retired to a small house in Aastrupvej.

My great-Grandfather Christian Carl Loren
zen was born in Sottrup 27. 3. 1777. My great
great-Grandfather Lorens Jessen was born in 
Sottrup i. 9. 1720. My great-great-great-Grand- 
father Jes Nissen was born in Sottrup 26. 1. 
1696.

The foregoing, I hope, will explain how it 
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came about that my Father sent me to his birth
place Haderslev rather than Hanover, where my 
2 elder brothers had been. Since reaching the 
age of discretion, I very much regret that I did 
not attempt to learn some Danish when I was at 
school in Haderslev; I could easily have done 
so, if I had spent our (then) school holidays 
with a Danish family (where only Danish was 
spoken); that opportunity was, however, missed; 
much to my regret.

Naturally there have been changes in and to 
Haderslev since my happy schooldays in 1909— 
1910; the population in those days was, I be
lieve, less than 10.000, whereas at now it is some 
19,000. This increase in population is no more 
evident than in the streets, for in the old days 
one did not meet many people when walking 
from one end of the town to the other; but to
day it is very different, for many people are 
coming and going in all directions, and the now 
modern shops all seem to be busy; there was 
not much lighting in the streets on a dark win
ter’s evening in those far-off days, but now you 
have modern lighting, and all the shopwindows 
are ablaze with light to show off their displays 
of goods and merchandise.

In those days one of our favourite outings 
used to be to take the narrow gauge railway, 
from the station opposite to the Missions Hotel, 
to Viktoria Bad (now Kelstrupstrand). I should 
say part of the way, because it was about a 20 
minutes’ walk from the station to the sea. At 
that time I think the only building was the hotel 
there, but now there must be well over 100 
chalets and bungalows; this is a very great 
change, perhaps not for the better, for it was 
very peaceful then, and I am sure a little peace 
and quiet is very necessary nowadays, especially 
with life nothing else but hurry and scurry. We 
used to make a lot of pedal cycle trips in all 
directions (in fact I learnt to ride a bicycle in 
the street at the side of the School (Skolegade, 
I believe, it is now called). Another sport I learnt 
in Haderslev was ice skating; this was on the 
Damm when it was frozen over in winter, of 
course. I well remember one winter’s afternoon 
when a strong wind was blowing. 4 of us took 

a large cape (often used in those days) and 
holding it between us like a sail, we were blown 
on the ice to the end of the Damm in about 10 
minuttes, travelling, I imagine, at 30 m. p. h. (or 
more); of course coming back against the wind 
was quite another matter, for it took us well 
over an hour. I summer we used to bathe in 
the Damm from some wooden huts on the 
north side about 1 kilometer from Haderslev. 
We also had good fun playing ’’Faust Ball” on 
some sports ground not so very far from the 
military barracks. We did quite a lot of country 
walking, and in the autumn we used to go nut
gathering in the hedgerows.

In the port was the old steamship ’’Helene““, 
and several pleasant trips were made aboard 
her; in these days you only have the very small 
m/s ’’Basta”, for trips aboard ship do not 
seem to be so popular when there are so many 
cars to take one, in a very short space of time, 
to any given destination. If I remember rightly 
the only owner of a motor car was one of the 
town’s doctors, all other traffic being horse- 
drawn; in my mind’s eye, I can picture, even 
now, the farmers coming to the town in their 
horsedrawn sledges, when snow was on the 
ground, and the bells on the horses’ collars tink
ling, as they moved along the country roads and 
streets. Nowadays, with so many motor cars etc. 
on the roads it was necessary to build your pre
sent ”By-Pass“ (road) so as to keep the streets 
in Haderslev comparatively clear; but what a 
great improvement you have made to this part 
of the Damm and immediate surroundings; what 
fine gardens, etc.!! So very different to the old 
days. Great strides have also been made in sa
nitation, such as running water in all houses, 
bathrooms, etc.; whereas in 1909, although 
water was laid on to the houses, once a week a 
horsedrawn wagon used to call at every house, 
and even if one did not actually see it, one knew 
at once that it had called because of the smell 
which pervaded the streets and houses (the 
wagon was known to us as the ’’Chokolade Wa
gen“).

The barracks then were, of course, occupied 
by German troops — I well remember watching 
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them parade on Kaiser Wilhelm’s birthday 
(towards the end of January — I think it was) 
’’goose stepping“ and marching around the 
parade ground. What a pleasure it is now to 
see the Danish flag flying there instead of the 
black, white and red flag af those days.

When I lived in Haderslev, the first cinema 
’’The Kosmorama“ was opened (near the elec
tricity works), and we used to go once a week, 
on Fridays, when the programme was changed; 
some of Conan Doyle’s detective stories were 
shown in serial form; silent films, of course.

I was indeed very pleased to meet some of 
my old school friends of 1909—1910; but I am 
very sorry to know that nearly a third of all I 
knew then had been killed in the 1914—18 
War, when I also lost one of my brothers.

I also called, recently, on 2 young men (in 
those days) who lodged in the same house as I 
did, and who studied at the same school 
although in a higher class; one now lives at 
Knappen (Åbenrå) and the other near Sand- 
ager (Flensborg fjord).

When I studied at the Kathedralskole, the 
’’head” was Doktor Spanuth, but I only recall 
3 or 4 other masters, Messrs. Clausen, Robert 
Lindig and Hartwig. In Haderslev in June i960 
the passing-out ceremony (translokation) was 
held; I was present in the Hall, and it was very 
gratifying to learn that one of the pupils of this 
same school had gained more marks than any
one in the whole of Denmark. I took the op

portunity then of having a look round the old 
school, going into the main Hall and up into 
the balcony (where the organ used to be), into 
our old classroom, into the play ground etc., to 
the spot where our class used to congregate du
ring the 5-minute-intervals between subjects (in 
the classroom). The house where I lodged in 
1909—10 looks the same (from the outside) as 
it did in those days and looking at it (from the 
street) I saw my old bedroom window, just as 
50 years ago.

During my holiday my friend Mr. Nissen 
and I made many pleasant trips in his car to: —

i. Langeland.
2. Århus and Fårvang.
3. Silkeborg, and thence by boat on the lakes 

to Himmelbjerget.
4. Åbenrå, Knappen, etc.
5. Løgumkloster, Nr. Løgum, etc.,

and many other places near to Haderslev, 
such as Christiansfeld, Kelstrup, Vedsted, 
etc.

It may interest some to know that a very di
stant relation of mine (now living near Århus), 
and who has done a very great deal of research 
in tracing our forefathers, told me that he came 
across an item somewhere showing that an 
ancestor of very many years ago, Thomas Wind 
by name, emigrated to England in the year 1197.

CHRISTIAN CARL LORENZEN



IN MEMORIAM
ADVOKAT JOHANNES ANDERSEN

Tre kendte navne, tre gode danske mænd, 
advokat Johannes Andersen, fhv. rektor A. Ege- 
berg Jensen og fhv. præsident Holger Andersen, 
der hver på sin vis har betydet meget for Sønder
jylland, er døde, siden sidste årsskrift udgik. Alle 
tre har haft en nær tilknytning til vor skole; de 
to brødre var gamle elever og Egeberg Jensen 
tidligere rektor.

Advokaten, som han kort og godt kaldtes i 
vor by, var elev fra 1898—1904 og blev i særlig 
grad hjemstavnens mand, idet hans omfattende 
sagførervirksomhed var grundlagt allerede før 
første verdenskrig. Fra genforeningen var han 
knyttet til skolen gennem et trofast venskab med 
rektor, dr. phil. Karl Mortensen og i kraft af sit 
medlemsskab af skolenævnet. Også rektor Ege
berg Jensen kom hurtigt til at stå i et fortroligt 
omgangsforhold til advokat Andersen, hvis per- 
sonalkendskab og indsigt i alle nationale spørgs
mål var imponerende. Også for skolen som in
stitution kom den erfarne jurists viden til at 
spille en rolle, især hvad angår legatspørgsmål; 
det føltes som en selvfølge, at advokaten fra 
1937 indtil kort før sin død var kasserer for 
„Rektor, dr. phil. Karl Mortensens Legat“, for 
hvis tilvejebringelse han havde en stor del af 

æren. Det faldt ham naturligt, at vi ikke på no
gen bedre måde kunne vise vor tak og vor ær
bødighed overfor skolens første rektor efter gen
foreningen. Som medlem af bestyrelsen for det 
Kokær’ske legat, vidste han besked med forhol
dene. Og der blev brug for denne indsigt, fordi 
der i 1930’erne og fremover var alvorlig trang til 
studiehjælp i mange sønderjyske familier. Fra 
drøftelser om stipendieforhold husker man den 
glæde og den varme interesse, hvormed han om
talte sin gamle skole, altid rede til at anerkende 
den fremragende undervisning, han dér havde 
modtaget i de humanistiske fag (endog i hebra
isk!) og den opmuntring han allerede i skoleti
den havde mødt, når det drejede sig om hans 
hobby entomologi (insektforskning), et område, 
hvor hans samlinger, tilvejebragt gennem et livs 
fritidsforskning, har givet ham en anerkendt po
sition. Men når talen faldt på skoletiden, kom 
strålende fortælleevner hos ham frem, så tilhø
rerne måtte holdes fast og rives med af hans 
munterhed; det er jo altid de muntre træk fra 
skolens tilværelse, der lettest lader sig fortælle. 
Hans hukommelse var enestående, og hans evne 
til at karakterisere de forskellige lærertyper stod 
mål med den.
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HOLGER ANDERSEN 
1890—1961 (efter maleri)

JOHANNES ANDERSEN 
i885—1961

Holger Andersens gave af græske antikviteter til Katedralskolen



Det vil være rimeligt at lade andre fortælle 
om den side af advokat Jobs. Andersens virk
somhed, der vendte ud mod den store offentlig
hed, og der kan henvises til bladenes nekrologer 
og til redaktør A. Svenssons mindetale ved hans 
båre. For læserne af H.-S. skal her anføres et ud
snit af „Dannevirke“s mindeord. Det giver noget 
karakteristik for advokat Andersen og det for
tæller om en tid i Sønderjyllands historie, der 
ikke må glemmes:

„I de snart „gamle dage“, da Johs. Andersen 
ofte talte ved vore nationale møder, fortalte han 
nogle gange, at den avisartikel, der havde gjort 
det største og mest uudslettelige indtryk på ham, 
var den artikel, redaktør Jens Jessen skrev i 
„Flensborg Avis“ i november 1895 om „Et land 
uden navn“. Flensborg landsret havde stadfæ
stet en bisidderretsdom, der idømte „Hejmdal“ 
en bøde på 20 mark for „grov uorden“ ved bru
gen af navnet „Sønderjylland“. Johs. Andersen 
kunne udenad citere artiklens slutning:

„Vi lever altså i et land uden navn. Men der 
gives et navn, som ikke er forbudt endnu, det er 
vort gamle fædrelands dejlige navn Danmark. 
Skal vor egen lille landsdel være navnløs, så kan 
vi endnu nævne navnet på vort moderland. Hvil
ket navn har en mere fast og fuld og fager klang 
end navnet Danmark. Så være det herefter ti
fold velsignet, vor sjæl skal klynge sig til det, vor 
tunge skal prise det, ja, ordet Danmark skal gem
mes i vort hjerte som en kostelig perle.“

Sådan har den gamle advokat følt det et 
langt liv igennem. For det land kæmpede han, 
i det land ønskede han at leve i fred. Et tjener
sind havde han, landsmænd ofrede han med 
glæde sin tid og sine evner, men partipolitik fik 
aldrig hans interesse. Jo, der var én ting i politik, 
han gik aktivt ind for — forsvaret. Lad os til slut 
citere noget af en tale, han holdt ved en solda
terfest i Haderslev i oktober 1937, for også det 
siger meget om den mand, der nu er død:

„Fædrelandskærlighed! Hvad det er, det kan 
jeg ikke sige Dem. En ven har engang udtrykt det 

på den måde, at han følte det ligesom en kæde, 
alle er med i, frem mod et eneste mål. Fædre
landsfølelse er således en ubevidst trængen-til
bage ens egen person til fordel for et fællesskab, 
der er i gang, i drift henimod et eneste stort mål, 
en higen frem mod en større lykke udenfor en 
selv.

Når vi taler om Danmark som et hjem, må 
det vel være ud fra disse følelser. Vi føler os som 
led i en stor kæde af slægter, der har skabt og 
formet vort land til det, det er i dag. Og således 
ønsker vi det også bevaret. Lad så dem i Øst, 
dem i Midteuropa og dem i Sydeuropa skabe an
dre former for nationalfølelse. Det skal vi holde 
fingrene fra og i stedet for samle os om dette, at 
det land her, det vil vi forme, som det passer os 
bedst, det vil vi forme dansk. Og hvad dansk og 
nordisk er, vil vi selv bestemme, som vi bestemte 
det i tusind år. Vi har prøvet at være under om
formningsbestræbelser af større magtbegær, og 
det viste sig, at vor danske vilje var stærkere, så 
vi vandt hjem i 1920.

Ingen steder i Danmark er ønsket om fred 
dybere end hos sønderjyder, der har været i krig. 
Intet sted er ønsket om et værn, der kan bevare 
os for at komme i afhængighedsforhold, stærkere 
end i Sønderjylland. Vi vil ikke for anden gang 
se de danske soldater drage herfra. Vi har det 
ønske til Dem, at De, når De nu kommer hjem, 
må kunne fortælle, at hernede bor en befolk
ning, der er dansk som man er det alle andre ste
der i vort land, en befolkning, der rejser det krav 
til hele det danske folk, ikke for anden gang at 
lade det ske, som kunne blive en genoplevelse 
af det, vi gennemlevede og døjede før 1920.“

Det var i Hitler-tiden, de ord blev talt. Tre 
år senere fulgte den tyske besættelse. Den førte 
ikke til en genoplivelse af tiden før 1920. Vi fik 
vor frihed, da de 5 onde år var tilende.

Omskiftelige i en næsten fantastisk art har 
tiderne været i dette grænseland i de 75 år, ad
vokat Andersen har levet. Han forblev den sam
me, trofast mod sit folk og sit land.“
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FHV. REKTOR A. EGEBERG JENSEN

I slutningen af marts 1961 kom døden til vor 
tidligere rektor A. Egeberg Jensen. Så vidt man 
kan forstå, kom den let og stille til en mand, 
som gennem megen sygdom i årenes løb havde 
lært sig at møde døden uden frygt, for så vidt 
da nogen kan det. Hans befindende var ikke helt 
godt i foråret 1961, men lægen havde ment, at 
et ophold på Mallorca ville være den bedst mu
lige kur, og de breve, der fra Egeberg Jensen nåe
de hjem omtrent samtidig med budskabet om 
hans bratte død, tyder på, at han befandt sig vel 
og glædede sig over opholdet.

Egeberg Jensen vil blive husket som én af de 
danske skolemænd, der fra første færd og med 
hele deres personlighed gik ind i genforenings
arbejdet. At det blev Tønder Statsskole der i 17 
år kom til at nyde godt af den unge varmtfølen
de lærer i fagene dansk og historie, skyldtes sik
kert en klar forståelse hos undervisningsmini
ster J. Appel af, at Egeberg Jensen var en mand, 
der ville kunne komme i kontakt med vestsles
vigerne, enten det var de yngre årganges repræ
sentanter i Tønder Statsskole eller de ældre år
gange, der mødte op i forsamlingshusene. Som 
flere andre af skolefolkene i Tønder kom Ege
berg Jensen til at udføre et betydningsfuldt styk
ke dansk kulturarbejde i den egn af Danmark, 
hvor det var mest tiltrængt. Ganske langsomt 
gik tyskheden da også tilbage år for år. De dan
ske skolefolk i Tønder skreg ikke op om store 
resultater, men de gjorde dagens gerning jævnt 
og stilfærdigt, og de forstod at virke for dansk 
væsen og dansk tanke, sådan at det gjorde ind
tryk. I kraft af sit inderste væsen havde Egeberg 
Jensen en særlig indtrængende sans for at kom
me helt ind på livet af sine elever. Begge hans 
fag gav god anledning dertil, men hele hans livs
nære menneskelige indstilling drog også de unge 
til ham, og i hans ungkarlehjem kom og gik ele
verne, enten de var fra danske eller tyske hjem, 
ofte med større tillidsfuldhed end de gik til de
res egne forældre. Det er vist rigtigt, at Egeberg 
Jensen også selv opfattede sig mere som ung
domsvejleder end som højtstående skoleembeds
mand. Da han ved rektor Mortensens afgang i 

1937 efter almindeligt ønske i Haderslev-kolle- 
giet søgte embedet som rektor her, måtte han 
vel til en vis grad indstille sig på en ændret til
værelse med en række administrative og repræ
sentative forpligtelser, men gymnasiasternes per
sonlige problemer vedblev at interessere ham 
stærkt og den nære forbindelse med folkelige 
kredse slap han heller ikke; der er ingen tvivl 
om, at hans helbred, der allerede da var vaklen
de, kom ud for en hård belastning. Haderslev- 
tiden kom imidlertid kun til at spænde over fire 
år. Det er blevet betragtet som utaknemmeligt 
af Egeberg Jensen, at han så hurtigt brød op fra 
Haderslev, men forflyttelsen til Sønderborg bør 
uden tvivl forklares som en pligthandling af Ege
berg Jensen: der ventede ham en betydelig op
gave af national-folkelig karakter i Sønderborg. 
At denne opgave blev løst, fremgår af den var
me anerkendelse, der strømmede ham imøde, 
da han i 1958 fratrådte sit embede. Stærke ord 
for tak og ærbødighed udtaltes også af hans 
gamle elev, hans ven og efterfølger i embedet 
rektor D. Keller Hansen (her citeret efter „Gym
nasieskolen“ 5. maj 1961):

„Rektor A. Egeberg Jensen døde pludselig, 
ramt af en hjertelammelse, under et rekreations
ophold på Mallorca. Hans helbred havde i de 
senere år været dårligt, men han havde håbet at 
kunne komme til kræfter under det mildere kli
ma, og vi havde glædet os til at se ham vende 
styrket tilbage. Nu fandt han døden i det frem
mede.

Med rektor Egeberg Jensens død er et sjæl
dent rigt og virksomt menneskeliv afsluttet. I 
mere end 40 år tjente han den højere skole. Rek
tor Egeberg Jensen var født på Vejleegnen, hvor 
faderen var gårdejer. Efter at have taget studen
tereksamen, blev han 1914 cand. mag. i historie, 
dansk og engelsk. I 1915 knyttedes han til Sorø 
Akademi som adjunkt, men straks ved genfor
eningen meldte han sig til tjeneste i Sønderjyl
land, drevet af pligtfølelse og interesse for græn
selandet. Kun 31 år gammel blev han lektor ved 
Tønder Statsskole. Her blev han en af de lærere,
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der kom til at præge skolen stærkest. Han var 
en god og kyndig vejleder. Hans kendskab til 
dansk litteratur, dansk historie og folkeliv var 
enestående, og han var en fængslende fortolker 
heraf. Ikke mærkeligt, at han blev så stærkt be
nyttet som foredragsholder. Når de nationale og 
folkelige foreninger henvendte sig til ham, kun
ne han ikke sige nej. Det sled på hans kræfter, 
men han følte det som en forpligtelse. Og det, 
han havde at sige, var altid indholdsrigt og væg
tigt, ord, der kunne styrke håb og forventning 
og skærpe viljen til at leve et dansk folkeliv, ikke 
mindst i de år, hvor truslen sydfra var så stærk.

Rektor Egeberg Jensen interesserede sig for 
mennesker, han mødte dem med åbenhed og til
lid og kunne tale med høj og lav, og som fore
dragsholder kunne han tale jævnt om det stør
ste.

1937 udnævntes han til rektor for Haderslev 
Katedralskole, men allerede i 1941 blev han op
fordret til at overtage embedet som rektor ved 
Sønderborg Statsskole. Han fulgte opfordringen, 
fordi han mente, han måtte gøre det. Det var 
midt i krigens hårde tid, men han forstod på en 
lykkelig måde at føre skolen gennem de vanske
lige år.

Hans fremragende dygtighed som pædagog og 
skoleleder var kendt og anerkendt overalt inden 
for skolekredse. Fra 1953 var han således med
lem af udvalget vedrørende forsøgsundervisning 
i gymnasiet.

Hans ord havde vægt, og hans navn nævntes 
altid med beundring og respekt. Han havde rige 
evner, en klar og skarp forstand, en omfattende 
viden, en dyb menneskelig forståelse og rede
lighed i alt, hvad han foretog sig. Han skabte en 
følelse af tryghed hos såvel kolleger som elever. 
Skolen blev under hans ledelse en lykkelig sko
le, et sted, hvor børnene var glade for at være, 
og det gjaldt børn fra alle hjem. Eleverne kom 
til ham med deres sorger og glæder, han hjalp 
dem, når de var i vanskeligheder — også øko
nomisk i det skjulte ud fra en dyb social for
ståelse. Altid fandt de ham venlig og forstående 
over for alt det, der kan bevæge unge sind.

Hans humanistiske og kristne livssyn, der præ
gede hele hans gerning, kom måske allerstærkest 

frem i 1945, da han så stærkt gik ind for toleran
cen.

Hans jule- og translokationstaler vil blive hu
sket. De var fyldt med menneskelig visdom. Han 
havde dybe kilder at øse af, sit eget rige sind. 
Samtidig med at rektor Egeberg Jensen var elske
lig og mild, havde han som skoleleder den na
turlige myndighed. Den værdighed i ordets 
smukkeste forstand, der prægede ham, var ikke 
noget, han omgav sig med, men en egenskab, 
der var ham skænket.

Vi, der fik lov at arbejde sammen med ham, 
vil mindes ham med tak. Vi husker hans varme 
hjertelighed. Det var altid berigende at være 
sammen med ham, aldrig ligegyldigt. Vi husker 
hans små, lune bemærkninger, den dybe humor, 
der lå bag.

Rektor Egeberg Jensen kom til at præge en stor 
del af landsdelens unge gennem skolen og gen
nem sin foredragsvirksomhed. Mere end nogen 
har han udført et genforeningsarbejde i ordets 
virkelige forstand. Hans kærlighed og kendskab 
til grænselandet var enestående, og ministeriet 
gjorde i stor udstrækning brug af ham i vanske
lige spørgsmål ikke mindst under og lige efter 
krigen.

I Sønderborg Statsskoles historie vil hans navn 
altid indtage en central plads. Kolleger og elever 
vil bevare mindet om ham i ærbødighed og dyb 
taknemlighed.

D. Keller Hansen.“

I en nekrolog af redaktør Kaj Edvard Larsen 
i „Dannevirke“ belyses blandt andet hans natio
nale indsats i følgende ord:

„I Haderslev indledtes hans egentlige mand
domsgerning, og til Sønderborg kom han i den 
turbulente tid under besættelsen. „De fem on
de år“ tog meget på ham, og i den første tid var 
begivenhederne næsten ligesom ved at knuge 
ham til jorden; men han valgte ikke at sætte sig 
dådløst hen for at vente. Han gik ind i et arbej
de, og der blev brug for hans kræfter, for hans 
dygtighed og frem for alt for hans velafbalance
rede indstilling til de problemer, der dukke
de op.
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„Det unge Grænseværn“ gjorde brug af ham 
som taler, ligesom der ofte blev kaldt på ham 
inden for de Danske samfund. Man var altid 
sikker på, at han ville komme, og at det, han 
havde at sige sine tilhørere, var indholdsrigt og 
vægtigt, ord, der kunne styrke håb og forvent
ning og skærpe viljen til at leve et dansk liv i 
ordets alleregentligste betydning.

Da så frihedens time oprandt, stillede Egeberg 
Jensen sig på den side, der manede til besindig
hed og overbærenhed. Han gjorde det ud fra et 
realpolitisk synspunkt: at det ville tjene fremti
den bedst. Og han blev en nyttig faktor i den tid, 
som fulgte, da elever fra tyske hjem kom til Søn
derborg Statsskole. Det var ham om at gøre, at 
det skel, der bestod mellem eleverne, blev slet
tet, så godt som det var muligt, og det lader sig 
næppe bestride, at de tysksindede elever i hans 
skole — som det iøvrigt var tilfældet de fleste 
steder — hurtigt fandt sig tilrette i det danske 
milieu. Når det skete så smukt, som det var til
fældet i Sønderborg, skyldtes det ikke mindst 
den omstændighed, at rektor personligt tog sig 
af dem. Derved knyttedes venskabsbånd, der 
skulle holde langt ud over skoletiden.

Rektor Egeberg Jensen vil blive savnet af man
ge, af unge såvel som af ældre. Man vil huske 
hans taler — så gode og så kloge — ved skolens 
højtider, og man vil ikke glemme hans litterære 
forelæsninger, der var båret af en udpræget evne 
til indlevelse i stoffet, en varm og dybsindig vur
dering af det skrevne.

— Han var en god og kyndig vejleder i dansk 
litteratur, i dansk historie og i dansk folkeliv. 
Han var en klog og kyndig pædagog for de unge, 
der flokkedes om ham og ofte opsøgte ham for 
at lytte til hans råd. Altid fandt de ham venlig, 
imødekommende og forstående over for alt det, 
der kan bevæge unge sind.

Nu er han gået bort! Han var et fint menne
ske, præget af hjertelighed og åbenhed og med 
sans for den fine humor, der forhindrer os i at 
tage os selv alt for højtideligt.

Æret være hans minde!“

Men ingen er vel nærmere til at skrive minde
ord om ham end et par af de elever, der udeluk

kende er knyttet til den afdøde gennem et dis
cipelforhold, der blev af afgørende betydning for 
deres hele senere tilværelse. Her skal anføres 
mindeord fra to Haderslevelever, som utvivl
somt har stået Egeberg Jensens hjerte meget nær. 
Professor, dr. phil. Anders Kjær, søn af afdøde 
overlærer Kjær, Haderslev, sendte „Dannevir
ke“ følgende mindeord:

„Med rektor Egebergjensen er en klog og varm
hjertet mand, en stor pædagog og markant per
sonlighed gået bort. Hans kærlighed til og om
sorg for skolens ungdom var grænseløs, hans ev
ne til at råde og retlede den var usædvanlig — 
herom kan én vidne, som fra sin skoletid og gen
nem en lang årrække har stået ham nær.

Egeberg Jensens rod var det danske land, dets 
folk og historie; en livslang, omfattende læsning 
hans altid friske kilder. Treklangen af kærlighed, 
sandhed og ægthed udgjorde grundakkorden i 
al hans tanke og tale om mennesket, som for 
ham var det centrale i alle situationer og til alle 
tider. Hans kompromisløse efterlevelse af disse 
kvaliteter, i forening med hans åbne sind og fine, 
levende sans for humor, gjorde ham i sandhed 
til en dyrebar rådgiver og vejleder for mange un
ge. Af dem vil han blive mindet længe og tak
nemmeligt.

Af os, der gennem mange år stod ham person
ligt nær, vil han blive savnet som få. Mange dy
rebare minder om ham dør først med os.

København, den 30. marts 1961.“

På opfordring af Haderslev-Samfundets 
redaktion skriver cand. mag. Rich. Meyer-Heisel- 
berg således:

„Den dag det rygtedes, at Egeberg var død, 
den dag — levede han. Landet over standsede 
Egebergs gamle drenge deres dont og tænkte på 
ham. Billeder flimrede forbi, man så ham stå 
i den grå støvfrakke og med hatten klemt ned i 
panden, han stod og lænede sig tungt til stok
ken, mens han så ud over et landskab. Han ind
drak landets linier og farver, og hvad enten det 
var Haderslev Dam, Tønderegnens vidder eller 
udsigten over mod Brou-e, så blev det til ord for 
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ham, ord, der delagtiggjorde ledsageren i den be
rigelse, Egeberg fik, når han så sit land an og 
fandt det skønt.

— Man så ham sidde i den grønne stol, vest 
og jakke var krøbet lidt sammen over maven, 
kroppen hældede lidt til højre og håndens fingre 
puslede nervøst og løjerligt omkring næse og 
mund for at ende med at fange hans egen lille 
bemærkning: Gud bevare min mund. — Man så 
ham stå på talerstolen med begge hænder i pul
tens kant og med nakken lidt tilbage, mestren
de betoningens og pavsens kunst, ja man så ham 
sidde på katedret og tage brillerne af og på. Man 
huskede ham, mindedes timer i hans selskab, 
hvad enten det var i klassen eller derhjemme i 
stuerne, man genkaldte sig hans drilleri og hans 
spøg, hans latter og tunge åndedrag, hans hoste 
og trinnene, som de lød, når han kom. Man er
indrede hans stemme og man hørte igen hans 
ord. Hans glæde ved at sige Has-le, Alls og 
Tyn-ne, de tre steder i Danmark, der stod ham 
nærmest. Hans ungdoms glade og frugtbare start 
var Sorø, hans manddoms gerning blev Tønder 
og de fire år i Haderslev, og hans afrundende 
værk blev Sønderborg. Alle steder levede han så 
helt og fuldt, at han blev en berigelse for de 
mennesker, navnlig de unge mennesker, der fik 
med ham at gøre.

Egeberg kunne føle sig ensom og forstemt, han 
følte sig ofte så afmægtig og utilstrækkelig, men 
hans ensomhed gjorde ham rig, for ud af denne 
følelse sprang hans store læseiver, dette samliv 
med digtere, hvis tanker og ord han vejede, prø
vede, eftertænkte og gav videre på en måde, der 
gjorde digterens ord og billeder levende og alvor
lige. Hans læsning blev til talen, til transloka
tionstalen eller foredraget, — til ord, der fik alle 
til at lytte. Han kunne uden at det virkede 
kunstlet bruge ord som såre og grumme, han 
kunne vende og dreje et billede, så det blev til 
en lysende gengivelse af menneskelighed, og det 
var just det han ville, han ville belære sine ele
ver om at normer og regler, livsopfattelser og ide
ologier kunne være meget gode, men de var 
dog for intet at regne mod det menneskelige krav 
om fred, forståelse og fordragelighed. Og jo stær

kere man råbte omkring ham, des mere inderlig 
blev hans forkyndelse af, at verden bedres ikke 
ved fraser, store ord og våbenraslen, men -kun 
ved at man giver sig ind under hverdagen og 
de nære krav.

Egeberg formåede at sætte sit centrum uden 
for sig selv, hans medleven i andres færden, hans 
trofasthed mod eleverne, hans hukommelse, der 
lod ham i stand til at genoptage samtalen, om 
der så var gået et år siden det sidste møde, hans 
følelsers rigdom og hans ægte gudhengivenhed, 
hans øje for den lille karakteristiske særhed og 
hans skyhed for at trænge ind på andre, om de 
ikke selv lukkede sig op, hans evne til at lytte og 
hans stille og lune måde at tale på, alt dette 
gjorde, at man følte sig tryg, når man sad over 
for ham, og netop ved at han kunne være så 
meget for så mange blev han selv et centrum i 
en kreds af unge, der for livet er blevet præget 
af hans tankesæt og levevis.

Egeberg havde altid god tid, også så god tid, 
at han på en tur til København i efterårsferien 
kunne gå den stille vandring ud til Assistens; 
den sikre gang viste, at det ikke var ukendte veje. 
Vi stod ved Oehlenschlägers grav, men det var 
ikke den, der var målet for hans vandring, vi gik 
lidt til venstre, der var en stor gravsten over en 
tømmermester; på stenen havde en digter sat 
disse ord:

Engang, når livet er endt, skal du dømmes på 
dette:

Gløded blandt livstræets grene en frugt af din 
stræben,

letted du byrden for andre og løfted du åget, 
gav du en flygtende time en tilvækst af lykke?

Egeberg sagde stille: Her har jeg fundet livets 
mål og livets fylde.

Vor rektor skal dømmes på dette, og vi, alle 
hans drenge, står inde for at han så helt og hol
dent bestod prøven. Egeberg gjorde vort liv rige
re, han prægede os, sådan at han kan lede os 
endnu, selv efter at han med et glimt i øjet har 
sagt sit sidste lille drillende ord.“
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FHV. PRÆSIDENT HOLGER ANDERSEN

Ved advokat Johannes Andersens begravelse 
stod det klart for de tilstedeværende, at hans 
5 år yngre broder Holger Andersen var en mær
ket mand. Allerede i slutningen af februar, da 
Holger Andersen i sin egenskab af formand for 
Alliance Française i København var rejst til Ha
derslev for at være med ved den herværende 
Alliances 40 års fest, måtte han i sidste øjeblik 
sende afbud, fordi hans kræfter ikke slog til. Den 
franske ambassadør Christian Fouchet, som i 
denne anledning aflagde Haderslev et officielt 
besøg, ringede straks til ham som hans gode ven 
og udtrykte sin beklagelse. Han vidste, i hvor 
høj grad det ville have glædet Haderslevdren- 
gen, der havde skabt sig en usædvanlig interna
tional position, at være med ved denne fest, og i 
Alliancen var vi også klar over, at ingen med 
større styrke og større veltalenhed kunne give 
udtryk for sønderjyders taknemmelige følelser 
overfor Frankrig, der stod bag § 5 og Versailles- 
traktatens bestemmelser om folkeafstemning i 
Sønderjylland. Når ambassadøren var så godt 
informeret om sønderjyske forhold, som tilfæl
det var, skyldtes det naturligvis hans venskab 
med Holger Andersen.

Det vil føre for vidt på dette sted at bringe en 
udførlig redegørelse for en så kendt sønderjydes 
levned; der er kilder nok at øse af, den nøgterne 
opregning af Holger Andersens hverv og tillids
poster fylder således en hel spalte i Den blå bog. 
I Haderslev skoles annaler er han selvskreven 
til en hædersplads. I sin bog „Die Lateinschulen 
in Hadersleben und Ripen“ omtaler Th. O. 
Achelis ham blandt en række kendte mænd, der 
er udgået fra Haderslev Latinskole.

Når fhv. præsident Holger Andersen i 1938 
blev udnævnt til æresmedlem af Haderslev- 
Samfundet, var det en ringe tak for den store 
interesse, han altid har vist sin gamle skole og 
dens elevforening, der i høj grad har grund til 
at takke for den støtte af pekuniær art, som han 
skaffede udvej for. Den samme forståelse for 
betydingen af økonomisk støtte fremgår også af 
hans testamente med dets bestemmelse om et 

særligt legat, der knyttes til Haderslev Katedral
skole, hvorom der vil blive talt andet steds i 
dette skrift (s. 47). Men ikke nok med det: som 
et synligt tegn på sine følelser overfor Haderslev 
Latinskole og overfor den dygtige undervisning 
i de humanistiske fag, han der havde modtaget, 
havde han bestemt at testamentere skolen en 
udsøgt samling antikke vaser og terracotta-sta- 
tuetter, som han havde hjembragt fra sine rej
ser i Grækenland i egenskab af præsident for 
den græsk-tyrkiske udvekslingskomité i årene 
1929—34-

En smuk sortfiguret vase fra ca. 500 f. Kr. var 
allerede i 1934 blevet foræret skolen af Holger 
Andersen, der forøvrigt i H.-S. 1934 s. 7—23 
har skrevet en fornem afhandling „Olympia“, 
der både er en varm hyldest til hans lærere i 
græsk og latin ved Haderslev Latinskole (pro
fessorerne dr. phil. Carstens og dr. phil. Lange) 
og en beåndet skildring af en rejse til Olympia. 
Næppe nogen har høstet større udbytte af sko
lens undervisning i de klassiske fag; ingen har 
på en mere storstilet måde vist skolen sin tak
nemmelighed.

Det er tanken, at Holger Andersens samling, 
der på grund af sin kostbarhed og sin pædago
giske værdi stiller store krav om sikker og hen
sigtsmæssig opstilling, skal anbringes centralt og 
let tilgængeligt i den ny skole, som vi venter at 
få. Vi bringer et fotografi af de antikke skatte, 
for at man kan danne sig et foreløbigt indtryk 
af dem. Ad åre håber vi her i årsskriftet at kun
ne publicere en detailleret gennemgang af sam
lingens enkelte stykker.

Som de to brødre Johannes og Holger Ander
sen i handling gang på gang har vist deres følel
ser af taknemmelighed og trofasthed overfor de
res gamle skole, evnede de også i ord at frem
trylle hele dens atmosfære, når skoleoplevelser
ne kom på bane. Som for mange ældre brødre
par gjaldt det her, at begges inderste væsen rig
tig kom til udfoldelse, når de fik begyndt at tale 
om fælles minder fra drenge- og ungdomsår. De
res skarpe iagttagelsesevne, glimrende hukom
melse og strålende sans for den gode replik for
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nægtede sig ikke, og de to ellers så værdige per- 
soner kunne ved en sådan lejlighed blive kåde 
som gymnasiaster på skovtur og med deres for
tællekunst rive alle tilhørere med. Havde blot 
nogle få af deres samtaler om de helt gamle dage 
været optaget på bånd, ville et værdifuldt kilde
materiale til vor skoles historie have været 
sikret. Men forsøg på at fravriste dem skriftlige 
erindringer blev til enhver tid afvist. De havde 
altid mere betydningsfulde ting at arbejde med, 
sagde de; i virkeligheden nærede de vist begge 
uvilje mod at løsrive nogle enkelte træk fra en 
større sammenhæng — en slags pietetsfølelse, 
der ikke uden videre prisgiver begivenheder eller 

personer til en læserkreds, hvis forudsætninger 
ikke helt slår til.

*

Den yngre generation, og da især den helt unge 
generation, vil måske have svært ved fuldt ud 
at forstå og vurdere, hvad de tre mænd, som her 
er omtalt, har betydet gennem et langt livs ar
bejde. Eftertiden vil vide at bedømme dem og 
bevare deres navne i taknemmelig erindring. Vi, 
der fik den lod at leve en del af vor tid sam
men med dem, bøjer hovedet i vemodig og ær
bødig hyldest. Æret være deres minde!

M. FAVRHOLDT



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORT ÅRSSKRIFT

For at komme på højde med situationen har 
redaktionen valgt denne gang at udsende års
skriftet som et dobbelthefte for 1961 og 1962 — 
med skyldig beklagelse af, at det på grund af 
særlige forhold ikke har været muligt at holde 
det sædvanlige tempo. Følgen er, at kronik og 
personalier er kommet til at fylde en del mere 
end normalt.

Angående heftets indhold iøvrigt skal blot 
bemærkes, at oversættelsen af Hertug Hans’ 
fundats for Haderslev Latinskole ikke blot skyl
des ønsket om at afhjælpe et savn, da der ikke 
foreligger nogen dansk gengivelse af den plat
tyske tekst. Oversætteren har tillige villet prøve 
på at trænge til bunds i denne tekst, der er det 
vigtigste dokument, vi ejer som kilde til vor sko
les historie.

Olav Christensens bearbejdelse af de Tram- 
sen’ske optegnelser og familiebreve, som bered
villigt er stillet til vor rådighed af lektor Karen 
Neiiendam, København, føjer karakteristiske, ny 
træk til billedet af Haderslev som den lille pro
vinsbyidyl fra for hundrede år siden. I familie
brevene gives der en række småglimt fra Flens

borg i en periode, hvorfra der ikke er opbevaret 
ret meget i litteraturen.

Den lille engelske opsats af Mr. Carl Chr. Lo
renzen er fremkommet på vor direkte opfor
dring. Lad det være sagt endnu en gang: enhver 
gammel elev fra skolen er velkommen til at føl
ge exemplet. Redaktionen vil så skønne, om så
danne erindringer er egnede til offentliggørelse 
eller hellere bør båndlægges i H.-S.s arkiv til 
brug for senere skolehistorikere. Af „Fifty years 
ago“ fremgår, at skolen har haft een engelsk 
elev (så vidt vides den eneste). Mr. Lorenzens 
erindringer ville efter vor mening tabe meget i 
stilistisk charme ved at blive oversat, og årsskrif
tet bringer således for første gang et stykke en
gelsk, hvad der forhåbentlig ikke vil afskrække 
nogen fra at sætte sig ind i den lidt vemodige 
stemning „Ak, hvor forandret!“, der dog ofte er 
ved at fortrænges af det mere praktiske syn: „Det 
er nu alligevel rart at se, at der også er sket en 
del fremskridt i den gamle skoleby!“

Omtale af betydelige personer, der har haft 
tilknytning til skolen, vil i et skrift som dette 
være en naturlig forpligtelse, men det er i og for 
sig en ejendommelig situation, at vi i eet og 
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samme hefte bringer nekrologer over tre mænd, 
der var så nært tilknyttet skolen og også stod 
hinanden så nær, nemlig de to Haderslevbrødre, 
Johannes og Holger Andersen, samt den tidli
gere Haderslevrektor, Egeberg Jensen. Deres ind
sats i sønderjysk kulturliv vil efterslægten utvivl
somt vide at påskønne til sene tider.

FRA SKOLENS LIV SIDEN SIDST

Blandt de oplivende momenter i skolens hver
dag, hvor afvekslende og fornøjelig end denne 
kan være, er der altid grund til at nævne skole
komedie og det dertil knyttede skolebal. Den 28. 
februar 1961 var der imidlertid snarere grund 
til at tale om en dramatisk underholdning end 
en skolekomedie i sædvanlig forstand. Titlen 
„Geografi og mennesker“ dækker nemlig over 
flere afsnit: 1) „Hjemmet“, gengivelse af Bjøm- 
sons „Geografi og Kærlighed“ i en fri bearbejdel
se ved lektor W. Buch og Jørgen Kleener, 2) 
„Staten“ bearbejdet efter Fritz Hochwälder „Das 
heilige Experiment“ af lektor Buch, Jørgen Klee
ner og Jørgen Richter, 3) „Kollektivisme — Indi
vidualisme“ efter Dudintsev: „Ikke af brød ale
ne“ ved Jørgen Kleener og Hans Chr. Wulf, og 
4) „Det forjættede land“ bearbejdet af lektor 
Buch efter Uris’ „Exodus“. De mange skuespil
lere, alle fra II g., der bestred de mange roller i 
disse fire billeder, var blevet instrueret af lekto
rerne Buch og Magelund. De krævende deko
rationer og alle de forskellige kostumer var frem
stillet af eleverne selv under vejledning af lek
tor Magelund. Det var en meget stor indsats, der 
ved denne lejlighed på så varierende områder 
blev ydet af II g’erne og deres instruktører, idet 
deres aktivitet var af såvel litterær, skuespiller
mæssig, teknisk som organisatorisk art, hvorved 
praktisk talt alle elever i de forskellige afdelin
ger af II g blev sat i sving, hvad der er prisvær
digt, når det drejer sig om et skoleforetagende. 
De agerende gik i meget høj grad ind for de bæ
rende ideer i dette spil, og deres grebethed med
delte sig til publikum, især det sidste optrin fra 
påskefesten i kubitz’en gjorde et overordentlig 
stærkt indtryk, ikke mindst på mennesker, der i 
forvejen havde læst Uris’ bog.

Ikke ret længe efter fik vi lejlighed til at se, 
hvordan der i udlandet arbejdes med dramatisk 
kunst, idet en snes unge piger fra Basingstoke 
High School 10.—13. april var gæster hos jævn
aldrende kammerater her. Besøget blev en suc
ces. De unge englænderinder tog bl. a. del i nogle 
af skolens sprogtimer (engelsk og fransk), og fik 
set en del af egnen mellem Flensborg og Aarhus 
på privat arrangerede bilture. Som tak for gæst
frihed opførte de Shakespeare’s Twelfth Night 
(Helligtrekongers aften).Stykket opførtes som et 
kvadratspil midt i „Harmonien“s teatersal uden 
kulisser, med et minimum af rekvisitter og med 
tilskuerne placeret uden om skuepladsen til alle 
fire sider. Dragterne, der var ypperlige, var syet 
af de unge piger, der udførte mandsroller såvel 
som kvinderoller. Da dette kvadratspil umulig
gør brug af sufflør og inskrænker regissørens ind
sats under opførelserne til et minimum, tvinges 
de agerende til at kunne deres replikker og til at 
leve sig ind i stykket på en ganske særlig måde, 
og spillet bliver ligesom mere frigjort derved. De 
dygtige unge piger virkede overordentlig „rutine
rede“ og havde en særdeles fin og klar diktion. 
Et par af dem viste sig at have megen sans for 
komik og gjorde sig storartet i fuldemandsfaget 
i grel modsætning til den noblesse og finhed, 
hvormed nogle af kvinderollerne spilledes.

Efter at sidste skoledag var blevet fejret med 
sædvanlig festivitas, hvorved III g’erne satte 
punktum for deres udståede trængsler i gymna
sietiden ved at gå i broget optog igennem byen, 
så at borgerskabet også kunne vide, at noget ver
denshistorisk var ved at ske, gled de ind i nye 
trængsler. Alt endte dog harmonisk, så 54 stu
denter og 32 realister kunne dimitteres. Vi brin
ger her navnene:

Studenterne: 
ks.

i. Barfod, Jens, Højer.
2. Hagelsø, Jens Eilert, Vojens.
3. Johannsen, Ebba.
4. Rasmussen, Keld, Hellebæk.

ns.
i. Anthonsen, Anita.
2. Boysen, Gerhard.
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3. Christensen, Aase, Øsby.
4. Eriksen, Kirsten, Sillerup.
5. Fallesen, Birte, Hoptrup.
6. Friis, Tove.
7. Gravgaard, Dieter, Tyrstrup.
8. Hansen, Karsten, Aastrup.
9. Henningsen, Svend Erik.

10. Jepsen, Inge.
ti. Kock, Jonna.
12. Nielsen, Kirsten Hundevadt.
13. Nissen, Birgit.
14. Petersen, Leif, Vedsted.
15. Pors, Jens Olav, Hammelev.
16. Roed, Gunner.
17. Schmidt, Kirsten, Vojens.
18. Schultz, Søren.
19. Schøning, Jens, Ulvslyst.
20. Steenberg, Inge.
21. Toft, Ilse, O. Jerstal.

mn. A.
i. Bramsen, Rikke, Halk.
2. Hansen, Birgit Dyekjaer.
3. Hildebrandt, Bo Ove.
4. Larsen, Niels.
5. Lind, Mogens, Sommersted.
6. Møbes, Gert.
7. Petersen, Marie Schmidt, Vojensgård.
8. Schultz-Petersen, Niels Erik, Tyrstrup.
9. Skov, Edel.

10. Strauss, Werner.
il. Svensson, Anne Bjørn.

mn. B.
i. Bayer, Lise.
2. Borup, Ib.
3. Christensen, Karen, Hyrup.
4. Enke, Friedrich, Sdr. Vilstrup.
5. Fallesen, Bodil, Jegerup.
6. Fink, Mogens, Skodborg J.
7. Hansen, Klaus Grastrup.
8. Hansen, Knud Roesgaard.
9. Hansen, Knud Villemoes, Hejsager.

IO. V. Hoick, Ole.
h. V. Holstein, Niels Christian, Skrydstrup.
12. Jensen, Steen Hommelhoff, Vojens.
13. Juhl, Bertha, Selskaer.

14. Juul-Dam, Thorkild.
15. Schrøder, Thorkild, Vojens.
16. Skjøth, Niels Erik, Ørsted.
17. Vaarning, Lars.
18. Ostergaard, Hans Henrik, Aastrup pr. 

Glejbjerg.

Realisterne:
a.
i. Buch, Karen.
2. Ellgaard, Aage, Seggelund.
3. Granhof, Birthe.
4. Hansen, Margit, Øsby.
5. Jepsen, Thomas, Halk.
6. Lauritzen, Agnete, Skovby.
7. Lausten, Grete, Sønderballe.
8. Munch, Nicolai.
9. Nicolaisen,Meta, Aarø.

10. Nielsen, Jonna Margrethe, Kelstrup.
il. Nissen, Svend Aage Sondergaard, Strandel- 

hjørn.
12. Rasmussen, Bent, Øsby.
13. Thielsen, Grethe.

b.
I. Andersen, Rigmor, Fjelstrup.
2. Asmussen, Henning.
3. Dirks, Preben.
4. Eiberg, Karin, Lunding.
5. Erichsen, Karen Brix, Hajstrup.
6. Herzog, Hanne, Revsø.
7. Hundevadt, Jette.
8. Jensen, Inger Hobolt, Højgård.
9. Laisen, Henry, Bjerningrød.

10. Linnet, Alice, Skovbølling.
il. Michaelsen, Frode Friis, Styding.
12. Nielsen, Jytte, O. Jerstal.
13. Petersen, Anker Bay.
14. Petersen, Hans Jørgen, Sommersted.
15. Strufe, Giesela, O. Jerstal.
16. Thomsen, Tove Margrethe, Kestrup.
17. Tønsberg, Klavs.
18. Voss, Metha Marie, Vedbøl.
19. Yde, Lars, Sommersted.

På samtlige dimittenders vegne takkede duk
sen blandt studenterne, Gerhard Boysen, der op
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nåede en pæn udmærkelse på 14,68, skolens læ
rerstab. — På de fremmødte studenterjubilarers 
vegne talte professor, dr. med. Gustav Asboe 
Hansen. Efter en tak til den gamle skole, der 
havde givet hans årgang det gode arbejdsgrund
lag, der var nødvendigt, henvendte den højt an
sete medicinske professor sig til flokken af di
mittender og lagde dem på sinde, at der følger 
forpligtelser med at være udgået fra en første
klasses skole. Den ungdom, der er godt rustet, 
må være med til at gå foran, når det gælder om 
at finde frem til ny sandheder. Synes man må
ske som ganske ung, at samfundet ikke lader til 
at have brug for een, bør man ikke benytte denne 
fornemmelse som en undskyldning for ikke at 
yde en indsats. „I unge skal være med til at for
me samfundet, og I skal vise jer sundhed ved ikke 
at føle jer dominerede af den ældre generation. 
Hvor forskellige vi end kan være, vi gamle og I 
rollinger, så er vi dog to naboled i samme kæde!“ 
Sådan omtrent sluttede denne friske tale.

Ved en festlig frokost bagefter på „Norden“ 
var der god lejlighed for jubilarerne og deres 
gamle lærere til at hygge sig om skoleminderne. 
Her var det Hans v. Haffner, nu kontorchef i 
Udenrigsministeriet, der lagde for med en vittig 
tale med mange små hip til alle sider. Man har 
erfaring for, at et sådant fremmøde af jubilarer 
med ægtefælle kan forme sig lidt uheldigt, fordi 
„konerne er for meget forskellige“, som det vist 
hedder i Storm P’s skildring af sangforeningen 
Morgenrødens pinseskovtur. For denne jubilarår
gangs vedkommende satte netop tilstedeværelsen 
af de respektive ægtefæller imidlertid blot stem
ningen ved samværet op. Det gjorde det imidler
tid ikke just lettere for de gamle lærere at orien
tere sig, når så stor en procentdel af deltagerne 
i frokosten udelukkende i kraft af giftermål 
havde tilknytning til skolen; men det er da no
get i høj grad glædeligt at se, at ægtefællens gam
le skole således bliver bragt med ind i ægteska
bet som et fortroligt begreb eller en væsentlig 
komponent i vedkommendes personlighed. For 
jubilarerne var det en glimrende lejlighed til at 
udvide og forny den indbyrdes selskabelige kon
takt, som skønsmæssig har holdt sig usædvanlig 
godt for denne årgangs vedkommende.

Da vi i år udsender en dobbelt årgang, bliver 
konsekvensen, at vi fortsætter med at nævne vig
tige begivenheder fra skolens tilværelse efter 
sommerferien 1961. Fødselsdagen, den 7. septem
ber, markeredes med almindelig fridag, en æn
dring af tidligere praksis, som næppe vil blive 
gennemført, da fødselsdagen ligesom kræver 
større festivitet. Skolekomedien den 1. marts 
1962 blev en succes, blandt andet fordi man 
havde valgt et stykke alle, elever såvel som på
rørende, kunne få fat på og more sig over, nem
lig Kjeld Abell’s „Melodien, der blev væk“. I 
adjunkt Glismanns og frues instruktion og med 
lektor Magelunds dekorationer fik stykket en i 
mange henseender fortrinlig udførelse af en kvik 
og veloplagt flok II G’er. Succes’en fristede til 
gentagelse, og den 22. marts spilledes „Melodien“ 
een gang til og indbragte, som skolens særlige bi
drag til U-landshjælpen, 2350 kr.

Sidste skoledag for III g’erne gav et typisk, 
karikeret tidsbillede af trætte atommarchdelta- 
gere i absolut originalt vandrerudstyr, og Hans 
Christian Wulffs opflammende propagandatale 
var overordentlig virkningsfuld og vakte virke
lig genklang —.

Antallet af dimittender nåede i år et hidtidigt 
studenter-maksimum på 66 samt 33 realister:

Studenterne:
ks.
i. Albeck, Jørgen.
2. Burmeister, Lone, Vojens.
3. Jacobsen, Halfdan, Løjt Kirkeby.
4. Nissen, Vibeke, Vojens.
5. Rasmussen, Flemming, Øsby.
6. Sparlund, Ida.
7. Vestergaard, Leif.

ns. a.
i. Bruun, Anne.
2. Jørgensen, Jytte Tirsbæk, Vojens
3. Knudsen, Ingelise, Starup
4. Larsen, Jonna.
5. Mørk, Ole.
6. Pedersen, Niels Lynge.
7. Petersen, Troels, GI. Ladegaard.
8. Pors, Harald, Vojens.
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9- Proshowsky, Marianne.
io. Schmidt, Bodil, Fjelstrup.
ir. Schrøder, Edith, Stydingskov.

ns. b.
i. Bechmann, Arne.
2. Boesen, Anne Marie, Stubborn.
3. Elbæk-Jørgensen, Karen.
4. Grøhn, Jytte, Sommersted.
5. Hagedorn, Knud.
6. Hübbe, Tove.
7. Jensen, Inger.
8. Juul-Dam, Hanne.
9. Klogborg, Berta, Jels.

10. Neumann, Kirsten.
il. Nielsen, Birthe.
12. Nissen, Bente.
13. Richter, Jørn.
14. Sandahl, Kristen, Taarning.

mn. A.
i. Andersen, Flemming, Vojens.
2. Fischer, Anton, Tagkær.
3. Hansen, Birta, Rødding Østermark.
4. Hansen, Ellen Margrethe, Rødding.
5. Jensen, John.
6. Lange, Gert Hjort.
7. Lehnsted, Anders, Vojens.
8. Nybro, Niels.
9. Nørby, Birgit, Oksenvad.

10. Pedersen, Børge, Vojens.
li. Rudebeck, Regner.
12. Schmidt, Svend Lykke, Tørning Mark.
13. Schramm, Max.
14. Steincke, Ina.
15. Sørensen, Peter Gaardboe, Magstrup.

mn. B.
i. Andersen, Normann.
2. Bruhn, Merete.
3. Ebbesen, Arne, Erlev.
4. Fink, Hans, Frørup.
5. Helmer, Leif.
6. Holm, Kjeld, Oksenvad.
7. Jacobsen, Hans Jørgen.
8. Jensen, Benny Winterberg, Hoptrup.
9. Kleener, Jørgen.

10. Knudsen, Gunnar, Kvistrup.
ri. Kristensen, Sven, St. Nustrup.
12. Lorenzen, Mary, Erlev.
13. Sandholdt, Birgit, Bevtoft.
14. Schrøder, Kirsten.
15. Schrøder, Steen.
16. Spedsberg, Henning.
17. Thomsen, Henni, Halk.
18. Thorøe, Henning, Skodborg.
19. Wulf, Hans Christian, Aastrup.

Realisterne:
a.
i. Carstensen, Peter.
2. Drewsen, Birte, Aarøsund.
3. Egtved, Kristel, Hajstrup.
4. Frihagen, Kurt.
5. Gravesen, Carl Johan, Thomashus.
6. Hendriksen, Steen, Kolstrup.
7. Holtz, Annelie Hartig.
8. Hundevadt, Birthe.
9. Krarup, Mogens Fabricius.

10. Kyhl, Grethe, Vedsted.
il. Larsen, Hanna Margit.
12. Meyer, Lorens, Vojens.
13. Mørk, Karsten.
14. Nielsen, Anne Passer.
15. Paulsen, Simon Witt, Vedsted.
16. Pedersen, Jan Mosberg.
17. Schønwandt, Axel Vinding.
18. Thomsen, Merete, Øsby.
19. Aagaard, Margrethe Cecilie, Høgelund.

b.
i. Andersen, Finn Lund.
2. Andersen, Karen Helene, Kelstrup.
3. Carstensen, Karin Hadberg, O. Aastrup.
4. Holm, Thorkild, Ladegaard I.
5. Høier, Povl Arne, Aastrup.
6. Jensen, Gunner Hørlyck, Aastrup Mølle.
7. Juhl, Leif Odgaard.
8. Jørgensen, Ruth, Kelstrup.
9. Nicolaisen, Grete Louise.

10. Pedersen, Johnna.
il. Ravn, Margit, Skovby.
12. Soltendick, Else Marie.
13. Spedsberg, Hanne.
14. Zielke, Flemming, Fjelstrup.
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Translokationen forløb i de vante baner. Rek
tors gode og vægtige dimissionstale er op trykt i 
„Dannevirke“ 25. 6. 1962.

Som ordfører for kammeraterne takkede stu
dent Harald Pors skolen, og ved at knytte to ind
skrifter sammen, nemlig „Patriæ et litteris“ over 
skolens indgang og „Kamp — Udholdenhed — 
Sejr“ over „Harmonien“s, betonede han de vær
dier, der er afgørende, både i folkets og i den 
enkeltes liv, og i sin korte og fyndige tale, der i 
sandhed var en ung sønderjyde værdig, udtrykte 
han et smukt farvel til gymnasietiden og til os, 
der bliver på skolen.

På den talrigt repræsenterede årgang 37’s 
vegne udtalte direktør Poul Wæver følgende:

„Det er blevet sagt, at studenterne i dag er 
blevet studenter i den rette tid. Det gælder også 
om at blive det på den rette måde. Om os, der 
forlod skolen i 1937, kan siges, at det var ouver
turen til den anden verdenskrig, der prægede 
vore sidste skoleår. Men lærerkollegiet med rek
tor Mortensen i spidsen skabte en særlig atmos
fære, der gjorde tiden uforglemmelig for os. Det 
hjalp os til at se objektivt på de nye ideer og til at 
finde frem til sandheden om dem. Vi takker 
rektor og lærere og er glade for at kunne være 
med til at hylde de ny studenter og realister, som 
en ny tid i dag stiller store krav til!“

Efter den traditionelle rundtur på skolen med 
et lille kig ind i de gamle klasseværelser samle
des jubilarerne til den nu næsten obligate frokost 
på „Norden“, hvor gamle lærere, ligeledes i pagt 
med traditionen, er med. Der herskede en for
nøjelig kammeratlig stemning, og mangen god 
historie fra gamle dage blev opfrisket, ikke altid 
i en afbleget skikkelse, men snarere i vellagret 
form. Under frokosten ankom et imponerende 
opbud af hesteforspændte „gummivogne“ med 
de nybagte studenter, der sammen med jubila
rerne dansede i kæde omkring Hiort Lorenzens 
statue på plænen ned mod dammen.

Ja, i sandhed: tempora mutantur, tiderne skif
ter. Når Hiort Lorenzen skulle i studentersel
skab, måtte han drage til København — eller i 
det mindste til Skamlingsbanken; nu flokkes 
skokkevis af nybagte og ældre Haderslev-studen- 

ter i runddans om ham med „Norden“ som bag
grund!

LÆRERKOLLEGIET

Ved translokationen 1961 tog skolen afsked 
med en sympatisk, ung lærer, adjunkt Leif 
Rindholt, der dygtigt og inspirerende havde un
dervist blandt andet i fransk og dansk. Hr. 
Rindholt er nu adjunkt ved St. Knuds gymna
sium i Odense.

Efter sommerferien tiltrådte lektor Finn Kri
stiansen et embede her i Haderslev. Som stu
dent fra Tønder, hvor hr. Kristiansen forøvrigt 
var adjunkt fra 1936 til 1941, er han meget for
trolig med grænseegnens forhold og føler stærk 
tilknytning til Sønderjylland, så man forstår, at 
der her er tale om at vende tilbage til hjemstav
nen. I årene 1941—1961 har lektor Kristiansen, 
hvis fag er engelsk og gymnastik, bortset fra et 
års lærergerning ved Hamilton Academy, Skot
land (1948—49), været knyttet til Struer Stats
gymnasium.

I skoleåret 1961—62 skete der betydelige for
skydninger indenfor lærerkollegiet, idet lektor 
Ingvard Kortegaard Pedersen blev udnævnt til 
rektor i Thisted, og lektor N. K. Østergaard, 
der den 9. marts fyldte 70 år, fik bevilget af
sked. Endvidere var en enkelt lærer sygemeldt 
i ca. tre måneder — alligevel gennemførtes sko
learbejdet på normal vis ved vikarer udefra og 
ved indbyrdes kollegialt samarbejde.

Da lektorerne Østergaard og Kortegaard i 
mange år har været knyttet til skolen, lektor 
Østergaard i snart 39 år og lektor Kortegaard i 
21, vil deres mange tidligere elever landet over 
formodentlig med interesse læse følgende ud
klip fra presse og skoleprogram. „Dannevirke“ 
27/2 1962 bringer følgende meddelelse om den 
nyudnævnte Thisted-rektor:

„Den ny Thisted-rektor P. I. Kortegaard Pe
dersen forlod i går Haderslev, og det må siges 
under almindelig beklagelse såvel blandt elever 
som kolleger.

Ved morgensangen i går udtalte rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsen omtrent følgende: Det suk, 
der gik gennem festsalen her, da jeg for nogle 
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dage siden kunne lykønske Dem med udnævnel
sen til rektor i Thisted, skal ikke være vor sidste 
hilsen. Der skal ikke i dag lyde et suk, men en 
tak for 2i gode år. En tak ikke blot for Deres 
grundige og solide lærergerning, i hvilken De vi
ste Dem som den, der forstod at give en ypper
lig indføring i de klassiske fag, men også at leven
degøre stoffet og at sætte kolorit over timerne 
og forøvrigt også udenfor timerne, når De f. eks. 
som Zeus ledede olympiske klassikerture til „Ha- 
kalytten“. Udover undervisningen kom De efter
hånden til at beskæftige Dem med flere og flere 
grene af skolens virke, og det blev af største be
tydning for skolen som helhed og for mig i sær
deleshed, at arbejdet med administration, øko
nomi og boginspektion osv. blev Dem en kær 
hobby, hvor Deres klare overblik, Deres prak
tiske greb på tingene, store arbejdskraft og glim
rende hukommelse rigtig kom til at gøre sig gæl
dende. Ikke mindst skemalægning i besættelses
årene viste Deres sjældne evne til at finde vej, 
hvor vanskelighederne næsten syntes uovervin
delige. Det var derfor forståeligt, at man fra un
dervisningsministeriet henvendte sig til Dem, da 
der skulle udarbejdes normalskemaer for fag
klasseskolen for at udnytte Deres indsigt og er
faring. Jeg kan også roligt sige, at De har en stor 
andel i udformningen af den ny skolebygnings- 
type vi snart skal stå overfor: fagklasseskolen.

Hele Deres arbejdskraft har De stillet til sko
lens rådighed, og ikke blot når det gjaldt det dag
lige skolearbejde, men også når der skulle tilret
telægges festligheder i lærerkredsen til fremme 
af kollegialt sammenhold i hyggeligt og fornøje
ligt samvær. Vi siger Dem tak og tillykke: Thi
sted gymnasium vil ikke kunne få en bedre rek
tor.

Rektor Kortegaard Pedersen udtrykte sin tak 
ved at sige, at han fra første færd havde betrag
tet Haderslev Katedralskole som et hjem, hvor 
han altid havde følt sig godt tilpas. Vi har her 
på stedet oplevet såvel lyse som mørke tider, 
men for mig blev det alligevel gode tider, og vi 
så, hvordan den kammeratskabets og tillidsfuld- 
hedens ånd, der rådede på denne skole, også 
kunne overleve de fem udlændighedsår. Gid jeg 
må kunne bringe noget af den ånd med mig til 

Thisted, og gid, at den ånd altid må leve, vokse 
og trives ved Haderslev Katedralskole!

Dagen igennem modtog den afholdte lærer 
mange smukke og hjertelige udtryk for hyldest 
og tak i form af gaver og blomster. Kl. 12 sam
ledes eleverne spontant i skolegården og bragte 
den afholdte lærer en varm hyldest. Overpræ
fekten, Hans Chr. Wulff, takkede Kortegaard 
Pedersen som den fremragende, forstående og 
frisindede lærer, hos hvem der var flugt over 
faget, men også sans for hver enkelt elevs sær
lige væsen.

Som gave overrakte Wulff en smuk porce
lænsfigur, idet han tilføjede, at der havde været 
forslag om at forære den nybagte rektor en en
keltbillet fra Thisted til Haderslev, hvis det hav
de kunnet ændre det uafvendelige!“

I skoleprogrammet for 1962 skriver rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsen følgende om de to lektorer:

„Ved kgl. resolution af 24. januar 1962 er der 
efter ansøgning meddelt lektor N. K. Østergaard 
afsked p. gr. af alder fra den 31. marts 1962 at 
regne, men lektor Østergaard har for ikke at 
bringe skolen i vanskeligheder indvilget i at fort
sætte skoleåret ud.

Det er en af Haderslev Katedralskales dyg
tige og veltjente lærere, vi således må tage af
sked med ved dette skoleårs udgang. Lektor 
Østergaard blev ansat her ved skolen i oktober 
1923 og har altså i snart 39 år haft sin gerning 
her. Han har i de mange år gjort et udmærket 
og meget samvittighedsfuldt arbejde, og at hans 
elever har påskønnet dette viser sig bl. a. der
igennem, at mange af dem stadig holder forbin
delsen med ham vedlige, efter at de har forladt 
skolen og ofte udtrykker deres glæde over det 
solide og gode grundlag, som de gennem lektor 
Østergaards undervisning har fået i engelsk og 
tysk.

Det er med beklagelse, at vi — hans kolle
ger — ser lektor Østergaard forlade os. Gennem 
de mange år har han ved sin hyggelige måde at 
færdes på været et meget afholdt medlem af 
skolens lærerkollegium, og han har sin store an
del i det gode sammenhold, der præger det. 
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Lektor Østergaard er altid gået op i sin gerning 
med stor interesse og har altid med flid arbej
det på at trænge dybere ind i sine fag. Men ved 
siden af sin skolegerning har han også kunnet 
påtage sig andre opgaver og var således i årene 
1934—48 sekretær og kasserer for Haderslev 
Østeramts Grænseforening.

Vi bringer lektor Østergaard en varm tak for 
godt arbejde og hyggeligt samvær i den lange tid 
og ønsker ham og hans hustru en lang række 
gode år.

Ved kgl. resolution af 12. februar 1962 blev 
lektor I. Kortegaard Pedersen udnævnt til rektor 
for Thisted kommunale Gymnasium fra den 1. 
marts 1962. Det er en fra alle sider højt skattet 
medarbejder, som Haderslev Katedralskole har 
måttet give afkald på ved denne udnævnelse. 
Rektor Kortegaard Pedersen er ikke alene den 
særdeles dygtige lærer, som på sin rolige og for
stående måde formår at give sine elever en for
trinlig undervisning, men han har med den store 
dygtighed, hvormed han fra 1954 har varetaget 
hvervet som skriftlig (senere administrativ) in
spektor, været en medarbejder af overordentlig 
stor betydning for skolen.

Vi bringer rektor Kortegaard Pedersen en hjer
telig tak for det meget dygtige arbejde, han i 
snart 21 år på så mange måder har udført ved 
Haderslev Katedralskole og for hyggeligt og godt 
samvær i lærerkollegiet, og vi føjer dertil vore 
bedste ønsker for ham og hans hustru i hans 
nye gerning.“

Af andre tildragelser indenfor lærerkollegiet 
kan nævnes, at lektor, dr. Favrholdt på grund 
af en øjenlidelse af samme art som den, han blev 
opereret for i i960, måtte søge sygeorlov fra 
8/11 1961 til 1/2 1962. Det vanskelige vikarpro
blem ordnedes derved, at fru Marianne Buch 
beredvilligt påtog sig den sygemeldtes fransk
timer i november måned, hvorefter stud. mag. 
frk. Asta Lehmann Beiter overtog vikariatet i 
fransk. Et ikke mindre vanskeligt problem var 
det at skaffe en vikar for lektor Kortegaard efter 
hans udnævnelse til rektor. Her blev skolen 
hjulpet af stud. mag. Svend Erik Rosenberg, der 

jo i i960 forlod skolen med den højeste studen
tereksamen, der nogensinde er taget i Haderslev; 
Rosenberg gjorde nu sin gamle skole en meget 
stor tjeneste og viste sig at være en hyggelig og 
tiltalende „kollega“, der faldt godt til såvel 
blandt elever som blandt lærere.

Mirabile dictu blev lektor Kortegaards em
bede med fagene latin og græsk besat fra 1. 
august, idet cand. mag. Klaus Holt, omtrent lige 
fra eksamensbordet, meldte sig som ansøger. 
Den klassiske linje, der efter sommerferien star
tede med en ny I g på 9 elever, har altså udsigt 
til fortsat at kunne vokse, trives og blomstre.

»

Et længe næret ønske om at få ansat en lærer 
mere til at bestride de mange fransktimer, som 
det stærkt voksende gymnasium har nødvendig- 
gjort, blev også opfyldt, idet hr. overlærer, cand. 
mag. Folmer Andersen, der i mange år har væ
ret kursuslærer i faget i Århus, fra 1. august 
1962 udnævntes til lektor ved vor skole. For øje
blikket kan Haderslev Katedralskole vistnok si
ges at være nogenlunde forsynet med kvalifice
ret arbejdskraft for de humanistiske fags ved
kommende, mens der derimod for matematik
kens og fysikkens vedkommende i høj grad er tale 
om topbelastning af de forhåndenværende læ
rere her som alle andre steder. — Det har i år 
været nødvendigt at afvise kvalificerede aspi
ranter til I G mat. nat., fordi skolen ikke kan 
optage flere end 60 elever i denne afdeling.

Da der ved lektor Kortegaards afrejse blev 
lagt stærkt beslag på lektor Wielandt, overtoges 
en del af hans religionstimer af hans frue, cand. 
mag. Karen Wielandt, der også efter sommer
ferien er knyttet til skolen som timelærerinde.

MÆRKEDAGE
Den 9. november 1961 kunne lektor H. Ham 

sen fejre sin halvtredsårs fødselsdag. H. Hansen 
er cand. mag. fra 1936 og kom efter nogle års 
kursuslærervirksomhed, bl. a. i Nyborg, hertil i 
1942, som adjunkt. Han kan altså nu se tilbage 
på 20 travle år i Haderslev. Der er ingen tvivl 
om, at såvel en meget talrig skare af gamle elever 
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som af kolleger af fuldt hjerte slutter sig til vore 
gode ønsker for fødselaren om fortsat godt virke 
og godt helbred i årene fremover.

9. marts 1962 passerede lektor Østergaard som 
nævnt aldersgrænsen og blev stærkt hyldet af 
rektor, kolleger og elever.

Ved det ny skoleårs begyndelse lykønskede 
rektor ved morgensangen to 25 års jubilarer, 
nemlig lektor Finn Kristiansen og lektor Poul 
Magelund og overrakte dem undervisningsmini
steriets officielle jubilæumshilsen samt pragtful
de røde og hvide nelliker fra skolen. Eleverne gav 
spontant udtryk for deres følelser i form af klap
salver. I skolens kaffekælder hyldedes jubilarer
ne under kollegiale former. Haderslev-Samfun- 
det føjer sin lykønskning hertil.

Adskillige dødsfald indenfor den kreds af 
mennesker, der har stået skolen meget nær, har 
vakt sorg og medfølelse vidt ud blandt vore med
lemmer. Vi nævner rektor Egeberg Jensen, de to 
Haderslev-brødre advokat Johannes Andersen 
og præsident Holger Andersen, som omtales i 
mere fyldige nekrologer andet steds i dette hefte. 
Læge Vagn Anker Jensen, søn af afdøde lektor 
Anker Jensen, var kendt og afholdt af mange af 
familiens venner og kolleger. På dette sted i for
bindelse med lærerkollegiet vil det være natur
ligt, at der udtales mindeord om fru Botille Lou- 
ise Mortensen, f. Viuff, som afsluttede et langt 
og virksomt liv den 6. december 1961. Gamle fru 
rektor, som vi jo kaldte hende, havde først som 
rektorfrue i Ribe og derefter siden genforenin
gen her i Haderslev, helt og holdent sat sine 
kræfter og evner ind på at skabe et gæstfrit 
hjem for det lærerkollegium, hendes mand stod 
i spidsen for. I Haderslev betød gæstfrihed i dan
ske embedsmandshjem overordentlig meget i 
den overgangstid efter 1920, da sønderjyder 
skulle vænne sig til at betragte embedsfolk som 
mennesker, der var til at tale med, i modsæt
ning til de prøjsiske embedsmænd, som ingen 
sønderjyde kunne have omgang med ud over det 
strengt tjenstlige. Men det var ikke blot den ind
fødte befolkning, rektorfamilien skulle træde i 
forbindelse med, også de mange tilflyttede em

bedsfamilier nord fra og selvfølgelig da først og 
fremmest de godt 20 familier, der hørte til lærer
staben, kommende fra alle egne af landet og ofte 
i en alder, hvor man er groet fast i en bestemt 
kreds, og hvor man faktisk er for gammel til at 
blive plantet om. Der er ingen tvivl om, at rek
tor Mortensens tog sig denne opgave meget nær 
og betragtede det som en kær pligt af al magt at 
yde deres til at fremme en sammensmeltning af 
de heterogene elementer. Og fru rektor var så 
vist ikke af den type mennesker, der tog sig no
gen opgave let. Hendes gode vilje og hendes ar
bejdsevne var usædvanlige, og hun blev en 
uvurderlig støtte for sin mand, såvel i hans em
bedstid som i de år, da hendes kærlige omsorg 
og sejge udholdenhed blev stillet overfor en me
get hård prøve. Efter rektors død i 1942 fulgte 
mange, lange år, som fru rektor forstod at ud
fylde med stilfærdig virksomhed, altid optaget 
af at følge med i hvad der rørte sig om hende, 
altid glad for at færdes i en trofast kreds af ven
ner. Det var som hun havde fæstet rod i Haders
lev og — hvor glad hun end var for at følge sine 
børnebørn og for at dele sin datter og svigersøns 
(overlæge, dr. med. Højlund Carlsens) tilvæ
relse som deres gæst i København — kun van
skeligt kunne finde sig til rette længere tid ad 
gangen andet steds end i sit hjem på Ribe Lande
vej. Hendes interesse for skolen, dens liv, dens 
lærere og elever holdt sig usvækket, og vi er 
mange, der har meget at sige fru rektor Morten
sen tak for. Når vi hvert år den 7. september på 
Haderslev-Samfundets vegne lægger en krans på 
vor gamle rektors grav på Damager kirkegård, 
bøjer vi vort hoved i vemodig og ærbødig tak
nemlighed for også at ære fru rektor Mortensens 
minde. »

Blandt de yngre lærere, der i 1930’erne fær
dedes i vort lærerkollegium, var Holger Mar
kussen Linnet en mand, der måtte præge sine 
omgivelser med sin personlighed, hvis kompo
nenter var klog viden, pædagogiske evner og 
jysk lune. Han var en lærer af den slags, rektor 
Mortensen yndede at knytte til skolen, fordi han 
havde forudsætninger for at forstå netop den 
type elever, som vi havde mange af, og hans 
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garnie elever vil utvivlsomt vente en nekrolog 
over ham i denne kronik. Han var født i Vejlby 
14. ir. 1896, og hans evner og interesser førte 
ham naturligt ind på lærervejen. Efter et par års 
lærergerning ved Odder kommunale skolevæ
sen tog han i 1923 studentereksamen fra Statens 
kursus og blev cand. mag. (gymnastik, zoologi, 
botanik og kemi) i 1927. I 1929 blev han ad
junkt i Haderslev; i 1942 lektor ved Odense 
Katedralskole, hvor han virkede til sin død i 
maj 1962. Skulle man i en gravskrift sætte et 
eneste tillægsord om ham, måtte det blive ordet 
gæv i dets fulde betydning, som det havde i 
gammel dansk og som det har endnu i jysk. Ved 
mindesamværet efter begravelsen udtalte een af 
hans Odensekolleger, lektor Kaj Hasselmann, 
der har kendt vor afdøde kollega igennem næ
sten 40 år, følgende ord, der i en sum giver os 
Linnet, sådan som vi også kendte ham, og sådan 
som vi holdt af ham:

„Det centrale i hans væsen og karakter var 
hans rodbundethed. Han var i dybeste forstand 
knyttet til sit hjem og til sin hjemstavn. Det 
faldt ham ikke ind at give sig i kast med opga
ver, som ikke var i overensstemmelse med hjem
mets ønsker og tarv, eller træffe afgørende be
slutninger uden først at have gennemdrøftet 
dem med Hedvig og Kirsten. Og hans trofasthed 
mod hjemstavnen kender vi alle. Han brugte 
hundredvis af liter benzin til at køre „hjem til 
Vejlby“, „hjem til Trelde“, „hjem at fiske i 
Rands fjord“.

Men hans rodbundethed gik dybere; han var 
knyttet til mulden. Trods studier og livlangt op
hold i byer havde han aldrig mistet kontakten 
med den; han havde aldrig mistet bondeman
dens smukkeste egenskaber: han havde bevaret 
hele sit naturlige instinkt og kunne aldrig blive 
gold slave af love, regler og systemer; han hørte 
til de mennesker, der holder af alt, som gror. 
Vi husker hans nænsomhed, når han puslede 
med spæde planter — hans interesse og optaget
hed, når han i en kompostbunke havde fundet 
en håndfuld små, nøgne museunger — men 
frem for alt husker vi hans varme glæde, når 
han gav sig af med børn. Han behøvede ikke at 
læse pædagogiske værker eller studere børne- 

psykologi for at vide, hvordan børn i alle aldre 
skulle tages. Nej, her var forholdet det om
vendte: pædagogiske og psykologiske forfattere 
kunne få deres stof ved at studere Linnet.

Og ikke mindst vil jeg bruge hædersbetegnel
sen: muldens søn om Linnet som et menneske, i 
hvem det gror. Hvor var Linnets sind frodigt. 
Hans venlighed og hjertelighed kendte ingen 
grænser. Hans herlige fantasi kunne føre til de 
originaleste og barokkeste påfund. Han var så 
rig af sind, at han havde råd til at lege. Kunne 
han dreje en en knap, strålede han; og han kun
ne med humør tage, når det var ham selv, det 
gik ud over. Fik han en klump 1er mellem fin
grene, blev det til et fortidsuhyre, og et kønt 
stykke træ måtte han lokke et eller andet ud af. 
Og vi husker alle hans evne til at forme i ord, 
hvad enten det var i en tale eller i vers. Hans 
frodighed var præget af en vidunderlig humor, 
der altid var harmløs.

Så rige naturer dør altid for tidligt; men de 
efterlader en arv, som ikke kan bruges op, men 
tværtimod vokser, jo mere der tages af den. Og 
vi vil i taknemmelighed tære på den!

Linnet vil leve, så længe der findes mennesker, 
der har været i personlig kontakt med ham — 
ja, endda længere. Talrige er de episoder, hvor 
Linnet var midtpunkt — mange af dem vil blive 
til anekdoter, der vil bevare mindet om ham 
langt ud i fremtiden. Vi vil i taknemmelighed 
for, hvad han har givet os, udtale et:

Æret være vor gode ven Holger Linnet!“

*

Ingen havde tænkt, at der i denne kronik 
skulle skrives flere mindeord over nogen inden
for kollegakredsen. Dog — ingen kender dagen, 
før solen går ned. For os alle, elever som lærere, 
kom budskabet om adjunkt fru Lily Møllers død 
som et lammende slag, da vi modtog det ved 
hjemkomsten fra en dejlig skovtur på skolens 
fødselsdag den 7. september 1962. Vi savnede 
Møllers på turen, og vi vidste, at fru Møller var 
blevet indlagt på amtssygehuset dagen før, men 
ingen havde et øjeblik tænkt på, at vi aldrig 
mere skulle se hendes lysende smil eller møde 
hendes faste blik, der vidnede om en åben, til
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lidsfuld, sanddru karakter. Hun var en storartet 
kollega, en god kammerat, en sjælden veninde 
og havde lige fra første færd forstået at vinde 
mennesker for sig, fordi man uvilkårligt fornem
mede, at man stod overfor noget ægte, noget op
rindeligt, noget grundfæstet. Hun havde en sjæl
den evne til at skaffe ro og respekt om sig i kraft 
af sit ligefremme, ukrukkede væsen og med 
samvittighedsfuld ærbødighed overfor sit fags og 
sin gernings krav. Kun i ret kort tid, siden 1959, 
havde skolen haft hende i sin lærerstab, fordi 
hun som hustru og mor havde en opgave, der 
trods alt var hende kærere og betød mere for 
hende end noget andet.

Al vor medfølelse samler sig om hendes efter
ladte, hendes mand og deres to smådrenge, og 
vi vil sammen med dem bevare mindet om en 
fin og ædel kvinde.

Fru Lily Møller var født i København 16. fe
bruar 1922. Student fra N. Zahles skole 1941. 
Cand. mag. 1949 med fagene dansk og tysk. Vi
kar ved Roskilde Katedralskole 1949—50. Gift 
med cand. mag. Marius Møller 5. 7. 1951. Læ
rerinde ved Tølløse Mellem- og Realskole fra 
i. 8. 1951. Timelærerinde, senere adjunkt, ved 
Haderslev Katedralskole august 1959.

ELEVUDVEKSLING MED BRAINE

I begyndelsen af juli 1961 rejste det hidtil stør
ste hold unge haderslevelever til vor franske 
venskabsby, ialt 28, hovedsagelig nybagte III 
g’ere, men også enkelte elever med lige afsluttet 
realeksamen fra de tre kommunale skoler. I 
modsætning til tidligere års privatindkvartering 
indlogeredes denne gang hele holdet på en kost
skole Institution Sainte Marie. Erfaringen har 
vist, at det er en ret begrænset kreds af borgere 
i den lille by, der kommer til at bære byrderne 
ved indkvartering og bespisning af de unge dan
ske, som måske endda ikke altid tilfulde forstår, 
hvor stort et indgreb deres besøg volder i et må
ske beskedent fransk hjem. Det vil heller ikke 
altid være muligt for turens ledere at kende del
tagerne så godt, at de trygt kan anbringe dem 
hvor som helst. Selvom folk i Braine er usæd
vanlig gæstfri og forstående overfor unge dan

ske, kan disses til tider noget ugenerte optræden 
give anledning til undren eller endog gnidning, 
ligesom der også en enkelt gang har været en 
enkelt meget forvænnet og besværlig elev med 
herop fra Braine. Tilrettelægningen af vort be
søg havde hvilet på Monsieur Cellard, hvis svi
gerinde Mile. Tavernier er ejer og bestyrerinde 
af Institution Sainte Marie. Og der var fra mod
tagelseskomiteens side såvel som fra de lokale 
myndigheder gjort alt tænkeligt, for at vi kunne 
få det mest mulige ud af opholdet — såvel Brai
ne by som Haderslev by havde bevilget økono
misk støtte til foretagendet, således at denne 14 
dages tur kunne gøres for 300 kr. pr. elev. I 
princippet var opholdet tilrettelagt sådan, at der 
veksledes mellem ekskursioner, der førte os til 
Reims, Château-Thierry, Soissons, Pierrefonds, 
Compiegne og Paris, og individuelle besøg hos 
gæstfri mennesker i Braine og på gårdene i om
egnen. Ved de måltider, der indtoges på Insti
tution Sainte Marie, var der næsten altid een 
eller to familier fra byen med som særligt ind
budte, foruden at der hver dag var nogle jævn
aldrende unge franske, der sammen med vore 
elever vartede op ved bordet på skift. Lektor 
Schau og frue havde påtaget sig det daglige (og 
natlige) tilsyn med de unge haderslevere, mens 
undertegnede med frue var indkvarteret ude i 
byen og varetog visse andre opgaver. Dette at 
have hele flokken samlet betyder selvfølgelig rent 
pædagogisk en fordel, og der var faktisk sørget 
så godt for kontaktmuligheder til alle sider, at 
det sproglige udbytte ikke forringedes ved denne 
kostskoleordning. Fremtidig vil man forhåbentlig 
kunne fortsætte i dette spor. Deltagerne hyggede 
sig svært og tog med humør de lidt primitive 
indkvarteringsforhold og den uvante forplejning. 
Som en eventyrlig oplevelse blandt de mange 
lokale arrangementer kan nævnes fodturen til 
Longueval, hvor Monsieur le Maire Le Roux og 
Madame havde inviteret os og omtrent lige så 
mange unge fra Braine og omegn til et landligt 
måltid ved et mægtigt blomstersmykket bord, 
der strakte sig igennem en stor tærskelo langt 
ud på gårdspladsen. Menuen stod på suppe, kyl
ling, salat, ost og is med rødvin og champagne, 
så der var stemning. Efter middagen samledes 
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vi med en del spejdere og hele landsbyens be
folkning omkring to store bål i en malerisk slugt, 
og franske og danske sange vekslede med folke
dans og underholdning. —

En anden oplevelse var Bastilledagen med 
mange arrangementer, bl. a. kransenedlægning 
ved Monument aux Morts og modtagelse på 
rådhuset. Om eftermiddagen var der børnefest 
med gaver til de mindste og konkurrencer (sæk
keløb, kapkørsel med trillebør osv.) med præ
mier for de større børn — det hele under for
sæde af borgmester og byråd med assistance af 
det lokale gendarmeri. Det var festligt at se den 
stilige borgmester Monsieur Merlette som kom
munal legeonkel. Efter konkurrencerne var de 
unge danske byrådets gæster ved et glas cham
pagne i „Salle des Rois Fainéants“ og om afte
nen var der naturligvis bal på pladsen foran 
rådhuset som i de fleste franske byer, mens der 
aftenen forud havde været fakkeltog med fyr
værkeri og opvisning af byens bueskyttelaug.

På hjemturen havde vi følge af 22 unge fran
ske (piger og unge mænd) under ledelse af 
Monsieur og Madame Cellard, og i de følgende 
14 dage blev der fra dansk side i en række 
franskinteresserede hjem gjort forsøg på at gen
gælde den gode tid, vi havde haft i Braine; der 
blev bl. a. arrangeret en bustur til København 
under ledelse af stud. med. Erik Lorenzen (st. 
57) og såvel fra Haderslev bys som fra medlem
mer af Alliancen blev der vist stor gæstfrihed til 
fremme for venskabsforbindelseme mellem de 
to byer.

I år lod det sig desværre ikke gøre at få en ud
veksling i stand, fordi forholdenes ugunst med
førte, at der ikke var kvalificerede ledere dispo
nible, hverken fra Katedralskolen eller byens 
øvrige skoler; men vi nærer de bedste forhåb
ninger til fremtiden!

NY LEGATER

I H.-S. 1959, s. 35, kunne vi omtale Lang- 
la’s legat til elever i Haderslev Katedralskole. 
Renterne af dette legat, der er på ca. 50.000 kr., 
uddeles normalt med 1200 kr. to gange årligt. 
Den første egentlige uddeling skete ved translo

kationen i i960, således at Erik Rosenberg, III k, 
fik 600 kr. og Gerhard Boysen, II ns, og Karen 
Christensen, II m B, hver fik 300 kr. Ved jule
afslutningen i960 tildeltes der de to sidstnævnte 
samt Svend Lykke Schmidt, II m A, og Kaj 
Hansen, I m B, hver 300 kr.

Legatets bestyrelse har til formand Hans 
Thyssen (st. 1947), til kasserer sparekassedirek
tør P. Banke Jørgensen, og består iøvrigt af rek
tor, dr. phil. N. H. Jacobsen og lektor, dr. M. 
Favrholdt. Denne bestyrelse uddeler legatet 
efter indstilling af skolerådet.

Firmaet Ove Arkil’s legat

Omtrent samtidig blev der stillet et nyt stort 
legat til rådighed for en student fra skolen, som 
fortsætter sin uddannelse ved Danmarks tekni
ske højskole, subsidiært ved et fysisk-matema- 
tisk fakultet her i landet. I gavebrevet findes en 
betydningsfuld bestemmelse om, at beløbet 
(1000 kr.) skal pristalsreguleres. Så vidt vides, 
er dette legat det første, der har denne værdi
fulde egenskab. Hvis alle de midler, der siden 
hertug Hans den Ældres tid er blevet stillet til 
skolens rådighed, havde været lige så fremsku- 
ende reguleret, ville skolen have været vel hjul
pet.

Den første legatmodtager af det Arkil’ske le
gat blev stud, polyt. Leif Sloth Christensen (st. 
1959), der i 1962 fik legatet for anden gang.

Holger og Ella Andersen’s legat

Som omtalt i nekrologen over Holger Ander
sen havde han og hans hustru Ella, f. Frideri- 
cia, betænkt vor skole med et beløb på ca. 45.000 
kroner af deres efterladte formue. Hertil vil der 
ad åre eventuelt yderligere komme et supple
rende beløb. Renterne skal tilfalde en kandidat 
med klassisk-sproglig studentereksamen fra Ha
derslev Katedralskole til støtte for videregående 
studier. Legatet bestyres af rektorerne N. H. Ja
cobsen, Haderslev, og Karl Nielsen, Metropoli- 
tanskolen, samt professor, dr. phil. Frantz Blatt, 
Århus universitet.

Vor skole har således modtaget meget smukke 
udtryk for tidligere elevers og gode venners an
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erkendende taknemmelighed. Må vi i tilknyt
ning hertil minde om, at Haderslev Samfundets 
jubilæumslegat stadig gerne modtager bidrag, 
store som små, fra gamle elever, som f. eks. fin
der anledning til at markere deres 25 års jubi
læum ved en kontant gestus. Indbetaling kan 
ske til formanden eller kassereren. Selvom der 
tales om pengerigelighed i vort samfund, og 
skønt der vitterlig er betydelig bedre økonomiske 
muligheder for at finansiere et studium nu end 
tidligere, vil der altid være behov for legat
hjælp, ikke mindst umiddelbart efter studenter
eksamen, hvor skolens dom om studieegnethed 
spiller en større rolle end i de sidste studieår. 
Det vil altid være i samfundets, det vil sige 
vores alles, interesse at opmuntre og fremme 
kvalificerede studenter til dygtiggørelse, om vort 
lille land vedblivende skal kunne hævde sig i 
konkurrencen med store og rige nationer.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

tildeltes ved translokationen i 1961 stud. med. 
Lisbeth Hansen ( i960) og stud, polyt. Erik Refs- 
hauge Ravn (i960); ved translokationen i 1962 
stud. med. Ilse Toft (1961) og stud, scient. Erik 
Waaben Thulstrup (i960).

REGNSKAB FOR HADERSLEV KATE
DRALSKOLES LEJRHYTTE

Driftsregnskab 1/1 i960—31/12 i960.

Indtægt:
Kassebeholdning pr. 1/1 i960.......... 8 894,82
Lejeindtægt ........................................ 92,50
Medlemskontingent .......................... 1029,50
Renter....................................... 343,34

kr. 10 360,16

Udgift: 
Forsikringer ........................................ 148,30
Vedligeholdelser og drift....... 442,33
El- og vandafgift..................... 118,15
Repræsentation .................................. 49,98
Kassebeholdning pr. 31/12 i960 .... 9 601,40

kr. 10 360,16

Status pr. 31/12 i960. 

Aktiver:
Lejrhytten .......................................... 25 000,00
Andel i kiosk...................................... 100,00
Inventar (afskr. i 1959) .................... 1,00
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse

(10556) .......................................... 2097,46
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse 

(30759) ...................................... 7 418,74
Kontant .................................................. 85,20

kr. 34 702,40

Passiver: 
Kreditorer .......................................... 0,00
Formue pr. 1/1 i960........ 33 995,82
Overskud .......................... 706,58 34 702,40

kr. 34 702,40

E. Mathiassen.

Regnskabet revideret og indtægterne afstemt 
med medlemskartoteket. Samtlige udgiftsbilag 
til stede. Sparekassekontienes saldi og kassebe
holdningen til stede.

Haderslev, den 17. januar 1961.
Chr. Bruhn.

Driftsregnskab 1/1 1961—31/12 1961.

Indtægt:
Kassebeholdning 1/1 1961 .............. 9 601,40
Lejeindtægt ........................................ 69,00
Medlemskontingent .......................... 833,50
Renter.................................................. 419,53
Andel fra Holberg- og Hakalytfest 

(december i960)........................ 150,00
Udtrukket andel i kiosk ved Sanders

vig ........................   100,00

kr. il 173,43
Udgift: 

Forsikringer ........................................ 148,30
Vedligeholdelse og drift.. 434,52
Nyanskaffelser................... 496,50
El-og vandafgift ................................ 115,75
Kassebeholdning pr. 31/12 1961 .... 9 978,36

kr. il 173,43
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Status pr. 31/12 1961.

Aktiver:
Lejrhytten
Inventar ..............................................
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse

(10556) ..........................................
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse

(30759) ..........................................
Kontant ..............................................

25 000,00
1,00

2 072,09

7 789,64
116,63

Overført .. 4 210,22
Portogodtgørelse ................................ 3*7,3°
Annoncer ............................................ 2 100,00
Legat......................................... 500,00
Bidrag fra Haderslev by.................... 1 200,00
Renter....................................... 18,29
Legatindsamlingen ............................ 900,00
Rektor Mortensens Legat....... 85,00

Ialt kr. 9 330,81

kr. 34 979,36

Passiver:
Kreditorer .......................................... 0,00
Formue pr. 1/1 1961........ 34 702,40
Udtrukket andel i kiosk .. 4- 100,00
Overskud .......................... 376,96 34 979,36

kr. 34 979,36

E. Mathiassen.

Regnskabet revideret og indtægterne afstemt 
med medlemskartoteket. Udgiftsbilagene var til 
stede. Sparekasse- og kontantbeholdning er i 
orden.

Haderslev, den 12. februar 1962.
Chr. Bruhn.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

Regnskabet for tiden 1/11 i960—31/10 1962
Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1959/60:
Kassebeholdning................ 176,80
Indestående i sparekassen . 18,19
Postgiroen .......................... 57,23 252,22

Kontingent.......................................... 3 944,00
Salg af årsskriftet................................ 14,00

Udgifter:
Årsskriftet: 

Papir og trykning........ 6 121,00
Clichéer, indbinding m.m. 1194,00 7315,00

Porto, kontorartikler m. v...... 514,46
Møder..................................... 84,00
Rektor Brauneisers grav....... 5,00
Overført til legatkontoen..... 900,00
Overført til Rektor Mortensens Legat 85,00
Andre udgifter....................... 376,20
Beholdning pr. 30/11 1962:

Kassebeholdning.................. 1,80
Sparekassebogen.................. 14,94
Postgiroen ............................ 34,41 51,15

Ialt kr. 9 330,81

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen, 1,80 
kr., tilstede. På postgiroen indestod 34,41 kr. og 
på sparekassebogen 14,94 kr.

Haderslev, den 1. december 1962.
Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne 
knytte en hjertelig tak til annoncørerne for den 
trofasthed, hvormed de år efter år støtter H.-S., 
til Haderslev Magistrat og til bestyrelsen for 
Brødrene Brousts legat for de modtagne tilskud.

At overføre .. 4 210,22 M. FAVRHOLDT



PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden en 

fortegnelse over døde i 1961 og 1962, biografier 
over jubilarerne, studenter og realister fra 1936 
og 1937-

De med * betegnede jubilarer har ikke udfyldt 
et tilsendt spørgeskema, hvorfor oplysningerne 
er fremskaffet på anden måde, dels fra skolens 
elevprotokoller, kirkebøger og personregistre, dels 
fra trykte kilder. Hvor spørgeskemaets besvarelse 
har været mangelfuld, er oplysningerne supple
ret fra samme kilder.

Trykte kilder: Magister-Staten 1951; Juridisk 
og Statsvidenskabelig Stat 1952; Den danske Læ
gestand 1936—49; Avisårbogen 1959; Teologisk 
Stat i960; Haderslev-Samfundets årsskrift, for
skellige årgange.

DØDE

Elever fra før 1920.
Andersen, Holger, fhv. præsident for den græsk

tyrkiske udvekslingskommission, cand. the- 
ol., født Haderslev 11/4 1890, død Køben
havn 4/7 1961; søn af lærer Lars Andersen 
(død 1920) og Cathrine Reiff (død 1932); 
student 1908.

Andersen, Johannes, advokat, født Haderslev 
9/5 1885, død Haderslev 5/3 1961; søn af 
lærer Lars Andersen (død 1920) og Cathri
ne Reiff (død 1932); student 1904.

Karberg, Andreas, fhv. amtmand, dr. jur., kam
merherre, født Sønderborg 28/2 1881, død 
Rindum ved Ringkøbing 3/11 1961; stu
dent 1900, dr. jur. 1905.

R. 1928.
Mikkelsen, Max, grosserer, født Flensborg 8/9 

1911, død Odense 10/2 1962; søn af olie
handler Michael Mikkelsen (død 1942) og 
Mathilde Nahmens; (H.-S. 1953, s. 66).

St. 1932.
Ritz, Harald, konditor, født Lübeck 24/7 1912, 

død Haderslev 18/7 1962; søn af papirhand
ler Frederik Carl Christian Ritz (død 1954) 
og Anna Willrath; (H.-S. 1957, s. 67).

St. 1933.
Jensen, Vagn Anker, læge, født Ålborg 22/11 

1914, død Hals 1961; søn af lektor Anker 
Jensen (død 1937) og Ane Kristine Kri
stensen; (H.-S. 1958, s. 61).

R. 1935.
Petersen, John Erik, født København 28/1 1919, 

død Sverige 1961. søn af rangerformand 
Vilhelm Petersen og Caroline Jakobsdatter.
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St. 1946.
Midtgaard, Svend Gunnar, adjunkt, født 23/3 

1926, død maj 1961; søn af førstelærer Midt
gaard, Stepping.

Kühnel, Gertrud, kontorassistent, født 14/1 
1927, død Haderslev 27/6 i960, datter af 
kunstmaler Victor Kühnel.

ARGANG 1936 
kl.

Adolphsen, Laurids Barsøe, seminarielektor; født 
Haderslev29/111917, søn af købmand Karl 
Christian A. (død 1950) og Agnes Mariette 
Pedersen; gift Alborg 12/8 1944 med Karen 
Louise Grinsted, født Alborg 15/1 1920, 
datter af kommunedyrlæge P. Grinsted.

Teologisk embedseksamen 1944, lærer 
Jonstrup statsseminarium 1948, Tønder 
statsseminarium 1952.

Adresse: Frilandsvej 5, Tønder.
* Jochimsen, August, advokat, født Slukefter, 

Vedsted sogn, 28/11 1916, søn af gæstgiver 
August J. og Mette Marie Mortensen.

Juridisk embedseksamen 1942, sagfører
fuldmægtig i Sønderborg, sagfører 1952.

Adresse: Sønder Landevej 92, Sønder
borg.

Langkilde, Harald Arne, seminarielektor; født 
København 9/6 1918, søn af overdyrlæge 
Hans Chr. Kaj L. og Emmy Termansen; 
gift Nykøbing F. 1/5 1942 med lærerinde 
Nina Dreiøe, født København 8/12 1917, 
datter af stiftsprovst Hans D. (død 1958) 
og Karen Margrethe Golding (død 1961).

Lærereksamen og eksamen fra Danmarks 
Højskole for Legemsøvelser samt uddannel
se i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole 
og universitetet.

Lærer i Slagelse, i Tønder 1944, semina
rielærer ved Tønder statsseminarium 1949, 
lektor 1958.

Har skrevet: kroniker i sønderjyske dag
blade.

Adresse: Rørkær skole, pr. Tønder.
Holm-Nielsen, Svend, professor, dr. theol.; født 

Hellerup 15/1 1919, søn af missionær, cand. 
mag. Alfred Nielsen og Elisabeth Christine 

Holm (død 1943); gift Fredericia 21/4 1943 
med fritidshjemslærerinde Karen Gellert, 
født Fredericia 24/2 1917, datter af vice- 
inspektør Christian G. og Kirstine Knud
sen.

Teologisk embedseksamen 1943, dr. 
theol. i960. Sekretær Kristeligt Studenter 
Settlement 1943—45, manuduktør 1943— 
55, undervisningsassistent ved Københavns 
universitet 1945—59, kaldskapellan i Jæ
gersborg 1948—61, professor i Det gamle 
Testamente 1961.

Har skrevet: Forskellige videnskabelige ar
tikler i Teologisk Tidsskrift og Studia Theo- 
logica, populærvidenskabelige artikler i Vor 
Viden. Disputats i960: Hodayot. Psalms 
From Qumran.

Adresse: Studiestræde 21 III, Københ. K. 
* Niemann, Aage, prokurist; født Brorsbøl, Sta- 

rup sogn, 14/4 1918, søn af hjulmager Adolf 
Jørgensen N. og Marie Karoline Jørgensen; 
gift 25/10 1942 med Jonna Colding Jørgen
sen.

Uddannet inden for blad- og bogtrykvirk
somhed hos A/S Modersmaalet, Haderslev, 
1946 prokurist i firmaet Fr. Lumbye, Kol
ding.

Adresse: Adelgade 16, Kolding.
* Schultz, Johannes, lærer; født Møltrup, Tim- 

ring sogn, 18/11 1916, søn af hotelejer Ger
hard Emil S. og Sidsel Kirstine Simonsen.

Lærereksamen Haderslev 1940.
Adresse: Emiliekildevej 11, Klampenborg, 

nsp.
Lund, Vibeke, kemiker, cand. pharm.; født Kbh. 

11/1 1918; datter af biskop Valdemar Am- 
mundsen (død 1936) og Charlotte Balslev 
(død 1961); gift 26/10 1943 med afdelings
leder, dr. phil. Alf Christensen Lund, født 
København, søn af civilingeniør E. M. L. og 
Ella Christensen.

Cand. pharm. 1943, amanuensis ved 
Danmarks farmaceutiske højskole til 1951. 
Fra 1961 kemiker ved Københavns amts
sygehus i Gentofte.

Adresse: Grønnevej 176, Virum.
Fischer, Anna Margrethe, bibliotekar; født Sla
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gelse i8/6 1917; datter af sognepræst Peter 
Dons Augustinus og Karen Mortensen; gift 
Ørebro, Sverige, 18/6 1949 med dr. phil. 
Kuno Fischer, født Bartholomä, Württem
berg, 21/4 1911, søn af Oberlehrer Carl F. 
og Maria Frey.

Statens biblioteksskole 1941, bibliotekar 
ved Holbæk Centralbibliotek 1941 og ved 
Stadsbiblioteket, Ørebro, 1946.

Adresse: Köpmangatan 52, Ørebro, Sve
rige.

* Havelund, Else, husmoder, født Middelfart 
13/9 1918, datter af frøavler Jens Boesen 
Hansen og Asta Thomsen; gift 7/11 1942 
med redaktør Hj. Havelund.

Reklameuddannelse i Århus og Køben
havn.

Adresse: Torsvang 90, Lyngby.

Asboe-Hansen, Gustav, professor, overlæge; født 
Haderslev 12/8 1917; søn af kontorassistent 
Jes Frederik H. (død 1917) og Frida Dose; 
gift Hareskov 4/4 1944 med sygeplejerske 
Thyra Christine Højberg Nielsen, født Tors
lev 17/2 1917; datter af førstelærer Søren 
N. (død 1946) og Anna Beate Højberg (død 
1927).

Lægevidenskabelig embedseksamen (Kø- 
benh.) 1943, dr. med. 1951, specialistaner
kendelse i hud- og kønssygdomme 1951. Ho
spitalsuddannelse i provinsen og Køben
havn, professor ved Københavns universi
tet (hud- og kønssygdomme) i960, overlæ
ge ved Rigshospitalet samme år.

Æresmedlem af seks udenlandske viden
skabelige selskaber, udnævnt medlem af 
yderligere seks, bestyrelsesmedlem af tre 
danske videnskabelige selskaber, formand 
for Dansk dermatologisk Selskab fra 1961, 
formand for Dansk selskab for Gigtforsk
ning 1955—59, medarbejder ved redaktio
nen af syv videnskabelige tidsskrifter.

Har skrevet: Videnskabelige afhandlinger 
over medicinske, histologiske, dermatologi
ske og venerologiske emner i inden- og uden
landske tidsskrifter samt monografierne: 
Om bindevævets mucinøse substanser, Kø

benhavn 1951, og Connective Tissue in 
Health and Disease, København 1954.

Adresse: Skovagervej 18, Charlottenlund.
* Jepsen, Rikard Markes, født Kolding 25/7 

1917; søn af arbejder Gotfred J. og Jacobine 
Nissine Mikkelsen.

Bølling-Ladegaard, Ebbe, advokat; født Alminde 
15/4 1918; søn af civilingeniør Anders Bøl- 
ling L. og Anna Petersen; gift Risskov 16/10 
1943 med Else Marie Jensen, født Arhus 
20/5 1921; datter af sekretær Jens J. og 
Anna Hansen.

Juridisk embedseksamen 1943, politifuld
mægtig i Hobro 1943, sagførerfuldmægtig 
1945, sagfører i Vejle 1948, i Tønder 1949.

Kasserer i Tønderegnens Musikforening, 
regnskabsfører i Tønder østre Børnehave, re
præsentant for Dansk Forsorgsselskab, amts- 
formand for Slesvig-Ligaen.

Adresse: Storegade 20, Tønder.
* Westergaard Nielsen, Sonja, husmoder; født 

Vejen 7/3 1917, datter af blikkenslager Carl 
Adolph Frithjof Lander og Johanne Jørgen
sen Dam; gift København 10/12 1944 med 
læge Vagn Olaf Westergaard Nielsen, født 
Frederiksberg 22/11 1917, søn af sognepræst 
Marius Theodor N. og Julie Marie Wester
gaard.

Adresse: Aldershvile 47, Bagsværd.
Larsen, Povl Vestergaard, adjunkt; født Sdr. Hy

gum 29/7 1918, søn af repræsentant Niels 
Christian L. (død 1941) og Bodil Kristine 
Vestergaard; gift Årslev 16/4 1949 med væ
ver Puk Andersen, født Årslev 12/8 1926; 
datter af lærer Vagn A.

Skoleembedseksamen 1948, ansættelse 
ved forskellige skoler, adjunkt ved Åbenrå 
statsskole.

Adresse: Mikkelsløkke, Hostrupskov, pr. 
Åbenrå.

Melander, Svend Erik, redaktør og bladudgiver, 
født Ringsted 2/6 1918; søn af kommunaldi
rektør Edmund M. og Carla Dømier; gift 
Stockholm 11/9 1946 med Jonna Hansen, 
født Esbjerg 3/5 1925; datter af lokomotiv
fører Johannes Hansen (død 1951) og Ebba.

Fuldmægtig ved amtsarbejdsanvisnings
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kontoret, Charlottenlund, grosserer og im
portør i Stockholm og København. Redaktør 
og udgiver af den danske avis i Canada 
„Modersmaalet“.

Adresse: 2046 Vickery Dr. Oakville, On
tario, Canada.

* Mortensen, Herbert, overpostassistent; født 
Hamborg 31/8 1916; søn af maskinarbejder, 
medlem af Folketinget, Peter Hansen M. og 
Anna Louise Caroline Marien; gift 29/11 
1940 med Agnete Elisabeth Hou, datter af 
gårdejer Marius H., Skalmstrup.

Adresse: Bogtrykkervej 18, Københ. NV. 
* Møller, Iver Gerhard Theodor, politifuldmæg

tig; født Vonsbæk 11/12 1918, søn af sogne
præst Peter Iversen M. (død 1938) og Louise 
Amalie Flora Moslener; gift Løgumkloster 
13/6 1951 med Astrid Christiansen, født 
Sønderborg 13/6 1920; datter af direktør 
Jes Peter Chr. (død 1962) og Charlotte 
Nielsen.

Juridisk embedseksamen 1942, politifuld
mægtig i Åbenrå 1942, senere i Tønder og 
Esbjerg.

Adresse: Esbjerg.
Heering, Gertrud, husmoder; født Ålborg 12/6 

1918, datter af civildommer Asger Rasmus
sen (død 1961) og Ebba Wolff; gift Rødding 
5/11 1944 med journalist Allan Burchard 
Heering, født København 13/10 1920, søn 
af disponent, cand. pharm. A. B. Heering.

Cand. pharm.
Adresse: Jægersborggade 114, Gentofte.

* Rendal, Jørgen, læge; født Holstebro 21/11 
1917; søn af politimester Henrik Rasmussen 
R. og Ane Margrethe Busk; gift Lichtenau, 
Grønland, 1/5 1947 med Gertrud Marie 
Emilie Chemnitz, født Julianehåb 6/1 1924; 
datter af fåreholder Bent C. og Helene Re
gine Kleist.

Medicinsk embedseksamen 1944, kandi
dat amtssygehuset Nykøbing F 1944, Århus 
kommunehospital 1945, midlertidig di
striktslæge Nanortalik 1946, læge Maribo.

Adresse: Vestergade 11, Maribo.
Rude, Karen Margrethe, husmoder; født Hjør

ring 9/4 1918, datter af direktør Hans Pe

tersen Schack og Elise Jensine Tarp; gift GI. 
Haderslev 19/4 1940 med arkitekt Erik Ru
de, født Frederiksberg 7/12 1914, søn af mø
belfabrikant Peter R. og Anna.

Adresse: Markvej 19, København F.

Ullitz, Anne Kirstine, aut. fysioterapeut; født 
Kerteminde 28/11 1916, datter af viceskole
inspektør Steffen Simonsen (død 1930) og 
lærerinde Dorthea Nielsen; gift København 
22/6 1942 med ørelæge Johannes Ullitz, 
født Haverslev 22/7 1917; søn af rentier 
Lauritz U., Skørping.

Fysioterapeut ved forskellige hospitaler.
Adresse: Anemonevej 17, Herning.

Thomsen, Helga, seminarielektor, inspektor; født 
Haderslev 3/9 1917, datter af direktør So
phus Thomsen og Anne Marie Hanssen; 
ugift.

Husholdningslærereksamen 1940, lærer
eksamen 1944.

Adresse: Moltkesvej 43, København F.

mn.
Beier, Jes Nielsen, civilingeniør; født Lunding, 

Starup sogn, 5/5 1917, søn af mejeribesty
rer Hans Nielsen B. og Metha Elise Fog; gift 
København 10/5 1941 med tandlægeassi
stent Helen Jensen, født Helsingør 17/8 
1921; datter af maler Hans Ulrik J. (død 
1961) og Lilli.

Cand. polyt. 1942; ansat i Københavns 
byplankontor fra 1942.

Formand for musikforeningen for Køben
havns vestlige omegn, medlem af bestyrel
sen for Brøndbyøster musikskole.

Har skrevet: Artikler og anmeldelser i 
musiktidsskrifter og lign, samt afhandlinger 
om byplanproblemer i tyske og østrigske 
byer.

Adresse: Brøndbyparkvej 24, pr. Hvid
ovre.

t Egeskjold, Halfdan, efterskoleforstander, født 
København 28/8 1918, forlist med grøn
landske handels motorskib „Hans Hedtoft“ 
i farvandet syd for Kap Farvel 30/1 1959; 
søn af seminarielektor Axel Christian E. og 
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Ester Ragnhild Vig-Nielsen; gift 1942 med 
kommunelærerinde Ruth Pedersen.

Lærereksamen Haderslev 1941.
Haffner, Hans von, kontorchef i udenrigsmini

steriet, R. pp; født København 12/11 1917, 
søn af amtsforvalter Waldemar von H. (død 
1948) og Mathilde Ahlefeldt Laurvig; gift 
København 22/10 1943 med Birthe Olesen, 
født København 26/10 1920, datter af gros
serer, generalkonsul Thorvald O. og Inge 
Poulsen.

Statsvidenskabelig embedseksamen 1943, 
ambassadesekretær i Madrid, Lissabon og 
London.

Udenlandske ordener: P. Chr. 3, Sp. F. 4. 
Adresse: Barsehøj 3, Hellerup.

* Hattesen, Kresten Jørgen, ingeniør, født Ha
derslev 15/7 1917; søn af repræsentant Hans 
Frederik H. og Maria Wilhelmine Crece- 
lius.

Adresse: Myrtevang 27, Virum.
f Jessen, Johannes Uldall, læge, født Høgelund 

13/3 1918, død Randers 25/10 1944; søn af 
mejeribestyrer Mads Christensen J. og Gyda 
Uldall; gift Sønderborg 16/2 1944 med Es
ther Clausen, født Viborg 1/12 1920, datter 
af revisor Niels C. og Signe Knudsen.

Medicinsk embedseksamen 1944.
Var dekoreret med Finske Frihedskors.

* Orbesen, Jeppe Jørgen, landinspektør; født Ha
derslev 15/7 1917, søn af gæstgiver Jep Or
besen og Jørgine Kjerstine Scherrebeck; gift. 

Adresse: Års.
Toft, Johannes, civilingeniør, født Haderslev 

2/11 1916; søn af politiassistent Carl Jensen 
T. (død 1954) og Anna Marie Ravn (død 
1954); gift Kongens Lyngby 8/9 1956 med 
Rita Christensen, født Kongens Lyngby 
16/1 1919; datter af bogtrykker Julius C. 
(død 1956) og Marie Jensen (død 1950).

Lærereksamen Haderslev 1939. Cand. 
polyt. 1952. Ansat i Herstedernes kommu
ne 1952 og i Lyngby Tårbæk kommunes tek
niske forvaltning 1953.

Adresse: Malerbakken 25, Holte.
Hansen, Alice Gudrun, husmoder, født Århus 

1/7 1918, datter af bogtrykker Jørgen Fre

derik Wind og Ane Jensine Roberta Peter
sen Dam; gift Haderslev 26/11 1944 med 
overkontrollør ved statskontrollen med mej
eriprodukter, cand. agr. Olaf Erling Hansen, 
født Fangel 3/11 1909, søn af proprietær 
Chr. H.

Uddannet som sygeplejerske på Dron
ning Louises Børnehospital og på Vejle amts 
og bys sygehus.

Adresse: Oehlenschlægersgade 43, 
Odense.

R.
* Andersen, Edith, født Arrild 7/6 1920, datter 

af missionær Anders A. og Henriette Wil
helmine Schultz.

Uddannet som sygeplejerske på rigshospi
talet.

Andersen, Erik, major; født Kollemorten, Øster 
Nykirke sogn, 25/9 1919, søn af købmand 
Christian A. og Margrethe Petersen; gift 
Frederiksberg 5/4 1947 med Connie Elna Jo
hanne Sørensen, født Frederiksberg 23/8 
1924, datter af Eskild Sørensen og Lilian.

Chef for hjemmeværnsdistrikt Haderslev. 
Adresse: Teaterstien 19, E 4, Haderslev.

* Gantzel-Boysen, Carla; født Skærbæk 28/7 
1919, datter af amtsrevisor Boy Andreas B. 
(død 1961) og Thyra Andersen.

Uddannelse i porcelænsmaling.
Adresse: Helgolandsgade 16, Sønderborg.

Sørensen, Anna Dorothea, kontorass.; født Ha
derslev 3/11 1919, datter af fotograf Hans 
Christian Gunstrup og Falline Jensine Ja
kobine Jensen (død 1922); gift Haderslev 
9/3 1946 med overtoldassistent Erik Søren
sen, født Ørslev 12/2 1920, søn af politias
sistent Johannes S. og Elna Jensen.

Uddannet i toldvæsenet, påny ansættelse 
fra 1953 i inspektionen for øl- og spiritusbe
skatningen.

Adresse: Frederiksundsvej 94 A, Køben
havn NV.

Hansen, Gunnar, kommunefuldmægtig; født 
Tyrstrup 24/9 1919, søn af forretningsfører 
Vitus Heinrich H. (død 1958) og Anne Ca
thrine Jensen; ugift.
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Kontorelev hos C. W. Obel A/S, Haders- 
lev oplag 1936, kontorassistent ved Haders
lev kommune 1941, kommuneassistent 1946, 
overasistent 1953, fuldmægtig 1959.

Adresse: Hjortebrovej 75, Haderslev.
* Hansgaard, Henning Hartvig; født Odense 

25/2 1920, søn af oberstløjtnant Hans Chri
stian H. og Ebba Hansine Jacobsen; gift 
Årup 20/7 1946 med kontorassistent Karen 
Hauge, datter af førstelærer Kai H.

* Hinrichsen, Waldemar Johanns Willy, født 
København 5/3 1920; søn af købmand Juli
us Emil H. og Berte Elisabeth Hansen.

Uddannelse ved handelen.
* Hoffmann, Ellen Johanne, fødtHasle 9/3 1920, 

datter af entreprenør Ernst Vilhelm H. og 
Helene Kirstine Formann.

Uddannet som sygeplejerske på Frede
riksberg hospital.

* Jessen, Ebba Munch, husmoder, født Frede
ricia 18/1 1920, datter af stabsofficiant Wil
liam Munch Jensen og Julia Stephania Pe
tersen; gift 26/10 1945 med overpostpakme- 
ster Laurids Højsager Jessen, født 14/7 1921, 
søn af potsbudformand Jørgen J., Haderslev.

Adresse: Kolding.
* Jensen, Erling Beck, repræsentant, født Vester 

Vedsted 14/5 1919, søn af antikvitetshand
ler Peter Christian J. og Kirstine Maria Beck 
(død); gift Lunderskov 29/12 1940 med Ka
ren Jørgensen, født Lunderskov 18/8 1920.

Adresse: Lembckesvej 49, Haderslev.
* Haugsted, Maria Magdalena, født Haderslev 

19/4 1919, datter af købmand Asmus Jo
hannes Jørgensen (død 1927) og Karen Ma
rie Jørgensen; gift.

Uddannet som sygeplejerske på rigshospi
talet.

* Kjer, Jes Erichsen, mejeribestyrer; født Søn
der Vilstrup 22/11 1918, søn af mejeribesty
rer Jes K. og Bothilde Hansine Nissen; gift.

* Hou, Emmy, født Ballerup 22/11 1918, datter 
af viceskoleinspektør Hjalmar Frederik Lar
sen og Anne Cathrine Hansen; gift.

Uddannelse som boghandler.
Lieberg, Friedrich Adolf, befragter; født Flens

borg 28/12 1919, søn af skibskaptajn Adolf 

L. (død 1952) og Anna Magdalene Hans
sen; gift Wuppertal 30/8 1946 med Ilse 
Kost, født Wuppertal 25/1 1924, datter af 
appretør Erwin K. og Helene.

Ansat i C. Clausen, dampskibsrederi 
A/S, Haderslev, Kolding og København.

Adresse: Ibsvej 72, Bagsværd.
* Mathiesen, Carl Christian, bagermester, født 

Maugstrup 22/10 1919, søn af bagermester 
Hans Christian M. og Christine Jensen; 
gift 9/5 1945 med Annalise Staugaard Niel
sen, datter af malermester Holger N., Fre
dericia.

Adresse: Simmerstedvej 46, Haderslev.
* Olsson, Hjalmar Ervin, styrmand; født Sand

ager, Rinkenæs, 6/11 1919, søn af købmand 
Evald Jens Andreas O. og Jessi Cecilie As
mussen; gift 29/5 1944 med Kirsten Nør- 
holm Sørensen, datter af gårdejer J. Rød- 
gaard S., Rindby, Fanø.

Adresse: Saltholmsvej 18 II, Esbjerg.
* Petersen, Helga Maria, født Grarup 19/3 1920, 

datter af lærer Johann Heinrich Petersen 
og Cathrine Kræmer.

Uddannet som sygeplejerske på landsho
spitalet i Sønderborg.

* Raun, Johannes, født Hejsager 16/5 1919, søn 
af mejeribestyrer Marius R. og Jenni Nicoli
ne Nielsen, gift Kastelskirken i København 
26/9 1948 med korrespondent Jytte Eduard, 
datter af havnefoged Robert Svendsen, Kø
benhavn.

f Rokahr, Hans Christian, bogholder, født Jæ- 
gerup 6/7 1919, død København 29/6 1946; 
søn af stationsarbejder Eduard Heinrich Ro
kahr og Karen Kirkeberg.

* Larsen, Aase Frøsig, husmoder, født Jerne 11/6 
1919, datter af forvalter Andreas Rasmus
sen Schmidt og Kaja Margrethe Frøsig; gift 
16/10 1943 med bogholder Holger Larsen, 
søn af overportør L., Roskilde.

Holm Christensen, Ellen, husmoder, født Ha
derslev 21/11 1919, datter af direktør Jep 
Petersen Skøtt og Clara Margarethe Flei- 
kjer; gift Haderslev 6/11 1942 med bog
handler Peter Holm Christensen, født Store
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Heddinge 20/4 1914, søn af proprietær 
Aage Chr.

Adresse: Stevns boghandel, St. Heddinge.

ÅRGANG 1937 
kl.

Hornum, Johannes Kirkegaard, landsretssagfø
rer, født Ribe 5/8 1919, søn af grosserer Ma
rius H. og Maren Kirkegaard (død 1957); 
ugift.

Juridisk embedseksamen 1943, landsrets
sagfører 1947.

Adresse: Vedelsgade 8, Vejle.
* Overbeck Petersen, Ellen, husmoder, født 4/12 

1917, datter af mejeribestyrer Erik Jepsen, 
Haderslev; gift Haderslev 16/3 1941 med 
læge Jørgen Overbeck Petersen, født Maug- 
strup 26/7 1918, død Grejs 1/7 1962; søn af 
proprietær Asmus Lauritzen P. og Nicoline 
Sørensen.

Adresse: Grejs, pr. Grejsdal.
* Lauritzen, Martin Michael, sognepræst, født 

17/11 1917, søn af sognepræst Bov Lauritz 
Michael L.

Teologisk embedseksamen 1944, hjælpe
præst Jelling og Hover 1945, sognepræst 
Sebber og Ajstrup 1949, Fole 1962.

Adresse: Fole.
Martin, Hans Wolfgang, direktør, født Tyskland 

30/7 1917, søn af bogtrykker, dr. Fr. Martin, 
Christiansfeld; gift Stockholm 26/1 1947 
med Barbro Berglund, født Göteborg 19/1 
1925, datter af fabrikant Otto B.

H. D. fra Niels Brocks handelsskole i Kø
benhavn; direktør i A/B T. M. Rör, Stock
holm, og i Nordische Metall, Hamburg, 
samt disponent i Dickson & Sjöstedt, Göte
borg.

Adresse: Stenkulsvågen 5, Lidingö 3, Sve
rige.

* Skovlund, Dora Bøgh, lærerinde, født Vor- 
basse 30/12 1918, datter af graver Morten
sen, Fjelstrup, gift 17/12 1938 med maler
svend Erik Jørgensen Skovlund, født Tyr
strup 17/12 1904, søn af stationsforstan
der S.

Adresse: Åbenråvej 33, Haderslev.

* Nissen, Kaj, født 27/10 1919, søn af landmand 
N., Bøgeskov.

Adresse: Godthåb, Grønland.
Nørholm, Asger Johannes, speciallæge i derma- 

to-venerologi, født Kettrup 13/10 1918, søn 
af sognepræst Christian Peder Pedersen og 
Kirstine Marie Nørholm; gift med Elly 
Schultz, født Neder Jerstal 20/5 1920, dat
ter af politiassistent C. P. Schultz.

Medicinsk embedseksamen 1945; til 1956 
talrige hospitalsstillinger, 1949—1956 på 
dermato-venerologiske afdelinger i Århus 
og København, og fra januar 1959 praktise
rende dermato-venerolog i Ålborg, Jens 
Bangs Stenhus, og desuden tilsynsførende 
dermato-venerolog ved Kamilianerklinik- 
ken og Set. Josephs Hospital.

Har skrevet talrige afhandlinger om der
mato-venerologiske emner.
Adresse: Vesterbrogade 4 A, Nørresundby. 

Mønsted, Karen, husmoder, født København 
13/10 1918, datter af sognepræst Axel 
Quistgaard og Ellinor Viuff; gift Hans Tau- 
sens kirke i København 22/2 1944 med un
derdirektør Johan Møroh Mønsted, født 
København 8/3 1919; søn af overingeniør 
Aage M. og Inger Dorthea Jacobine Louise 
Hansen.

Adresse: Valdemarsvej 13, Rungsted Kyst. 
Finnemann, Marie Amalie, husmoder, født Kab- 

drup, Bjerning sogn, 22/2 1919, datter af 
gårdejer Niels Hansen Schmidt og Anna 
Margrethe Berg; gift Bjerning 22/7 1939 
med bestyrer Jacob Andersen Finnemann, 
født København 4/5 1916, søn af gårdejer 
Jørgen F. (død 1946) og Johanne Andersen.

Adresse: Rødstensgården, Slagelse.
Wæver, Poul, direktør, fødtRoskilde 25/11 1917, 

søn af direktør Svend Wæver og Ville Klein; 
gift Sønderborg 30/5 1952 med Kamma 
Blæhr, født Haderslev 6/9 1923, datter af 
dommer A. Blæhr (død i960) og Elisabeth 
Fischer.

Filosofikum 1938, Niels Brook højere han
delseksamen 1944. Trainee Danmarks Ame
rikanske Selskab i Hartford Conn. USA 
1948—1950. Fra 1938—50 ansættelse i Ford 
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Motor Company A/S, København, A/S Di
ana, København, F. Bülow & Co., Køben
havn, Ford Motor Company, Dagenham, 
England, Gates of Woodford, Woodford, 
England, og The John P. Nielsen & Sons 
Inc., Hartford, Conn., USA.

Amtsrepræsentant for Haderslev amt for 
Danmarks Automobil-Forhandler Forening, 
aktivt medlem af Studenter-Sangforeningen 
1938—47.

Adresse: Åstrupvej 93, Haderslev.
Fosdal, Aase Suppli, husmoder, født Greve, pr. 

Tåstrup, 26/8 1918, datter af gårdejer Jakob 
Suppli Andrassen (død 1937) og lærerinde 
Augusta Ottosen; gift Greve 10/7 1943 med 
læge Jørgen Fosdal, født København 6/8 
1918, søn af ekspeditionssekretær Niels 
Christian F. og Anna Jensen.

Elev ved Københavns kommunebibliote
ker, eksamen fra statens biblioteksskole maj 
1945, biblioteksassistent ved Københavns 
kommunebiblioteker.

Adresse: Jerslev, Sjælland.
* Bang, Viggo, overassistent, født 10/11 1917, 

søn af overretssagfører Christen Nielsen B. 
(død 1936), Haderslev.

Adresse: Skøjtevænget 11, Kastrup.
* Sørensen, Ciliane Marie, lærerinde, født 8/2 

1920, datter af chauffør Jakob Bork, Ha
derslev; gift 15/7 1944 med Mogens Søren
sen.

Lærerindeeksamen Haderslev 1941.
Adresse: Jyllandsgade 74 III, Esbjerg.

Have, Mads Peter, bankfuldmægtig, cand. jur., 
født Gammelby, Fjelstrup, 4/1 1919, søn af 
gårdejer Emil H. og Albertine Jacobsen; gift 
København 13/4 1946 med Dagny Corfit- 
sen, født København 25/8 1924, datter af 
boghandler Marius C., Skælskør, og The
odora.

Juridisk embedseksamen 1955. Ansat i 
Københavns Handelsbank 1937, fuldmæg
tig og souchef i Grøndals afdelingen 1958, 
fra i. januar i960 fuldmægtig og souschef i 
Handelsbanken i Gråsten.

Adresse: Kongevej 44, Gråsten.
* Holgersen, Herluf Andreas, prokurist, født 

6/12 1918, søn af smedemester H., gift Ha
derslev 8/7 1944 med Inger Ravn, datter af 
Mads R., Haderslev.

Adresse: Uffesvej 3, Ringsted.
Loring, Annelise Frey, husmoder, født Bøgeskov, 

Tyrstrup sogn, 20/9 1918, datter af første
lærer Viggo Jepsen (død 1953) og Anne Ca
thrine Frey; gift Haderslev 20/3 1949 med 
læge Ove Loring, født København 21/3 
1915, søn af grosserer Carl L. og Rosa 
Schlütter.

Husholdningsuddannelse på Den Suhr- 
ske Husmoderskole, København, 1938—39, 
sekretæruddannelse på Tvermoes kursus, 
København, 1940—41. Fra 1941—1952 an
sat som kontorassistent i justitsministeriet.

Adresse: Østergade 15, Vojens.
* Buchardt, Else Marie, født Hobro 25/10 1917, 

datter af apoteker Aage Bruun Jespersen og 
Sofie Susanne Elise Petersen; gift 16/3 1951 
med sekretær, cand. jur. Eduard Buchardt, 
født København 8/4 1916, søn af repræsen
tant Egon B. og Laura Andrea Berta Ebert.

Adresse: Set. Nicolajvej 15, Københ. V.
* Johansen, Carl Christian, lærer, født Haders

lev 12/10 1918, søn af kommunekasserer 
Christian J., Øsby; gift.

Lærereksamen Haderslev 1941.
Adresse: Halk pr. Hejsager.

Bach, Johanne Marie, lærerinde, født Vojens 5/1 
1918, datter af smedemester Christian Lo
renzen og Bodil Marie; gift Vojens 27/3 
1954 med overlærer Karlo Kristian Bach, 
født Jyllerup 24/10 1910, søn af landmand 
Chr. Bach og Bothilde.

Lærerindeeksamen Haderslev 1942, læ
rerinde ved Sønderborg skolevæsen.

Adresse: Solvang 10, Sønderborg.
* Mølgaard Sørensen, Ella, lærerinde, født 5/10 

1919, datter af bøssemager Lynge, Haders
lev; gift.

Lærerindeeksamen Haderslev 1942. 
Adresse: Klastrup, Hjørring.

Nielsen, Poul, redaktør, født Hjørring 27/3 1918, 
søn af redaktør N. J. Nielsen (død 1950); 
gift Frederiksberg 1/12 1951 med Gerda 
Elmgaard, født Bjerlev ved Jelling 6/5 1925; 
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datter af gårdejer Alfred Elmgaard (død 
1950).

Journalist ved Dannevirke, Haderslev, og 
Vejle Amts Folkeblad, Vejle, redaktionsse
kretær og sidst redaktionschef ved Aalborg 
Amtstidende, Ålborg, medredaktør ved Lol
land-Falsters Folketidende, Nykøbing F., 
1/10 1962 chefredaktør af Viborg Stifts 
Folkeblad, Viborg.

Tilidshverv i en række nationale, politiske 
og faglige foreninger samt inden for idræt
ten.

Adresse: Hald Ege, pr. Viborg.
* Geyer, Betty Rigmor, kommunesekretær, født 

13/6 1919, datter af entreprenør Skytt, Som
mersted; gift med murermester Poul Geyer.

Adresse: Kværs, pr. Tørsbøl.

mn.
Koiland, Karl Henry, læge, født Arrild 11/3 

1919, søn af missionær Anders Andersen og 
Henriette Wilhelmine Schultz; gift Hellerup 
27/5 1946 med Vibeke Windfeldt, født Lih- 
me 20/4 1924, datter af Petra Jørgine W.

Medicinsk embedseksamen 1946, vikar og 
turnuskandidat Vejle amts sygehus, Nykø
bing Mors sygehus, sindssygehospitalet i 
Augustenborg, Åbenrå sygehus, 2. reserve
læge Åkirkeby sygehus og Brørup sygehus, 
juni 1950 praktiserende læge i Over Jerstal, 
1962 læge i Grønland.

Adresse: Godthåb, Grønland.
* Christensen, Hans Chr., født 27/3 1918, søn af 

landmand Chr., Åstrup; gift 3/10 1943 med 
Karen Margrethe Svarrer, datter af lærer S., 
Ulbjerg.

Kontor- og revisionsuddannelse.
Adresse: Århus.

Braae, Rolf Norman, professor, civilingeniør, født 
Dunfermline, Skotland, 6/12 1918, søn af 
idrætsinspektør Johan Frederik B. og Mar
jorie Moore Hodgson; gift Give 4/7 1945 
med kommunelærerinde Anna Grete Pe
dersen, født Give 8/5 1919, datter af skole
inspektør N. P. P. (død 1961).

Cand. polyt. 1944, Hons B. Sc. (Anv. 
Matematik) 1951. A. M. L E. E. i960.

Telefoningeniør ved Københavns telefon
aktieselskab 1944, Assistent Engineer ved 
South African Railways 1948, Senior Lec
turer ved University of Stellenbosch 1956, 
professor ved Rhodes University, Grahams- 
town, South Africa, 1962.

Styrelsesmedlem af den syd-afrikanske in
geniørforening (S. A. I. E. E.), premierløjt
nant af reserven i det S. A. luftvåben (S. A. 
A. E).

Har skrevet artikler i Transactions of the 
S. A. Institute of Electrical Engineers, S. A. 
Journal of Science, S. A. Electrical Re
view, og „The Engineer“ (London), samt to 
lærebøger på afrikaans udgivet af Stellen
bosch Universitet og en lærebog på engelsk: 
Matrix Algebra for Electrical Engineers ud
givet af Sir. Isaac Pitman & Sons, London.

Adresse: Rhodes University, P. O. Box 
94, Grahamstown, South Africa.

* Nielsen, Asger Torben, født 16/6 1919, søn af 
fabrikant N., Hammelev.

Lærereksamen Haderslev 1941.
Adresse: 6039 Chateau da Dan Diego, 17 

California, U. S. A.
Tauson, Ella Doris, husmoder, født Haderslev 

27/9 1919, datter af blikkenslager Oskar Ol
sen og Anne Frandsen; gift København 7/10 
1939 med kontorchef Hans Jørgen Tauson 
(st. 1937), se nedenfor.

Adresse: Ludvig Jensens Vej 14, Birkerød. 
Tauson, Hans Jørgen, kontorchef, født Bække

skov 23/6 1918, søn af statsaut. revisor, 
forstkandidat Chr. T. og Agnes Stibolt Han
sen; gift København 7/10 1939 med Ella Do
ris Olsen (st. 1937), se foran.

Adgangseksamen til Danmarks tekniske 
højskole, korrespondenteksamen i engelsk, 
studieophold i England 1950. Ansat i „Nye 
Danske af 1864“ fra 1939, i De private As
surandører A/S 1944, fuldmægtig 1947, 
kontorchef 1955, prokurist 1958, tillige pro
kurist i firmaet C. A. Leth & Co.

Formand for Birkerød Kunstforening.
Adresse: Ludvig Jensens Vej 14, Birkerød, 

f Vischer, Hans Martin, stud, polyt., født 5/11 
1919, søn af drejermester V., Vojens; som 

58



tysk statsborger indkaldt til militærtjeneste, 
faldet ved Ilmensøen 31/5 1942.

R.
* Kjær, Inger, husmoder, født Haderslev 24/7 

1921, datter af advokat Johannes Andersen 
(død 1961) og Marie Gleerup (død 1950); 
gift med direktør Anders Kjær.

Adresse: Roald Ammundsensvej 16, År
hus.

Bossen, Hans Thede, direktør, født Vojens 27/6 
1920, søn af bygmester E. B. og hustru født 
Thede; gift Vojens 15/111943 med Eva Ny- 
broe, født Fuirendal 12/12 1924 (st. 1943), 
datter af læge Holger N.

Uddannet ved handelen (Vojens Andels- 
Svineslagteri), handelsvidenskabelig af
gangseksamen fra Den handelsvidenskabe
lige Læreanstalt i København, studieophold 
i Storbritannien og U. S. A., sekretær i land
brugsministeriets baconudvalg, kontorchef i 
Gråsten Andelsslagteri, 1958 administreren
de direktør.

Adresse: Gråsten.
Bøg, Carl Henry Jørgensen, skatteinspektør, født 

Haderslev 2/2 1920, søn af kreaturhandler 
Jacob Jørgensen B. (død 1926) og Helene 
Henriette Holm (død 1953); gift Haderslev 
14/7 1945 med syerske Christine Christen
sen, født Tyrstrup 26/5 1921, datter af ar
bejdsmand Jens Thorvald Chr. (død 1947) 
og Marie Christine Jensen.

Elev ved Haderslev kommune, kontoras
sistent ved Korsør kommune, kommuneas
sistent ved Fåborg kommune, fuldmægtig 
ved Tønder kommune.

Adresse: Nørremarksvej 18, Tønder.
* Faaborg, Ilse, husmoder, født Haderslev 18/9 

1920, datter af grosserer Peter Frees; gift Ha
derslev 12/9 1942 med grosserer Carl Faa
borg, født Haderslev 5/11 1916, søn af gros
serer Carl F., Haderslev.

Adresse: Storegade 71, Haderslev.
Grundal, Helga Mathilde, assistent, født Vons

mose, Vilstrup sogn, 9/8 1920, datter af 
gårdejer Lauritz G. (død 1944) og Marie 
Dorthea From; ugift.

Ansat ved rigstelefonen i Haderslev 1938, 
ved post- og telegrafvæsenet i København 
1944—59, assistent i forsvarsministeriet.

Adresse: Livjægergade 21IV t. h., Køben
havn 0.

Hansen, Johanne Margrethe, husmoder, født 
Hjerndrup 21/1 1920, datter af førstelærer 
Andreas Hansen (død i960) og Gertrud 
Marie Petersen; gift 17/7 1945 med frisør 
Carl Jensen Hansen, født Haderslev 30/10 
1918, søn af smed Anders H. (død 1959) 
og Anna Sophie Fries (død 1947).

Ansat ved rigstelefonen i Haderslev 1938 
—43, kontorist ved A/S Det nordiske Kam
garnspinderi i Sønderborg 1943—49, aflø
ser ved rigstelefonen i Sønderborg fra 1955.

Adresse: Ringgade 78 I, Sønderborg.
f Hansen, Knud Bondesen, kontorassistent, født 

Hejsager 24/2 1921, død Hejsager 14/2 
1941, søn af gårdejer Thomas H. og Karo
line Marie Bondesen.

Jensen, Georg, direktør, født Åbenrå 20/8 1920, 
søn af skibsmægler Peter Marinus Jensen og 
Marie Albertine Seerup; gift Haderslev 20/4 
1946 med Ketti Jensen, datter af montør 
Th. J., København.

Handelsvidenskabelig eksamen.
Adresse: Furesøvej 2, Virum.

* Barsøe, Dagmar, husmoder, født Skrydstrup 
5/8 1920, datter af møbelhandler Karl Frie
drich Krebs og Jepbine Jakobsgaard; gift 
12/9 1942 med eksportør Chr. P. Barsøe, 
søn af landmand Hans Christensen B.

Adresse: Tækkerløkke 12, Åbenrå.
* Krogh, Karen Hanne Margrethe, husmoder, 

født København 16/3 1921, datter af over
læge Knud William Lunn og Julia Jose
phina da Costa Gad; gift København 26/4 
1946 med advokat Vagn Thomsen Krogh, 
født Esbjerg 5/3 1919, søn af førstelærer 
Kristian Kristensen K. og Marie Petrea 
Thomsen.

Uddannelse som massøse.
Adresse: Oddevej 18, Skagen.

* Melballe, Gerda, husmoder, født Haderslev 
25/2 1920, datter af skræddermester Karl 
Albert Nahrstedt og Dorothea Kirstine 
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Ostergaard, gift 20/7 1945 med amtsinspek
tør Herluf Melballe, søn af murermester 
Hal vor M., Viborg.

Adresse: Ågade 4, Næstved.
* Nissen, Kristen Thomsen, født Kastvrå, Som

mersted sogn, 19/10 1919, søn af bagerme
ster Christian Nissen og Katharina Nissen. 

Styrmandseksamen 1944.
Sloth, Erwin Anton, fuldmægtig, født Flensborg 

26/8 1919, gift Lyngby 7/8 1948 med Edel 
Andersen, født København 4/11 1918.

Handelsuddannelse.
Adresse: Søllerød Park 14 V, Holte.

* Norn, Birte, født København 20/10, datter af 
overlæge Mogens Harald Nielsen Norn og 
Helga Mohnsen.

Uddannet som reklametegner.
Obel, Thorkild Andreas, boghandler, født Kø

benhavn 3/5 1920, søn af apoteker Schack 
Køster O. (død 1941) og Helga, født Obel; 
gift Ballerup 28/9 1947 med Tove Lund 
Pedersen, født Kastrup 9/8 1921, datter af 
postmester P., Ballerup.

Adresse: Hovedgaden 32, Hvalsø.
* Ohlsen, Laurids Jørgen, afdelingsleder, født 

Haderslev 16/7 1920, søn af grosserer Hen
rik O. og Kathrine Jørgine Hansen; gift.

Adresse: Ved Bellahøj 10 III, Brønshøj.

* Olsson, Svend Aage, kaptajn, født Haderslev 
16/2 1921, søn af købmand Evald Jens An
dreas O. og Jessi Cæcilie Asmussen; gift- 

Adresse: Skovhøj 34, Kolding.
* Overbeck, Hans Nielsen, repræsentant, født 

Gammel Haderslev 26/10 1920, søn af slag
termester Christian Nielsen O. og Anne In
geborg Steffensen; gift 1/9 1946 med Anna- 
liseTagesen, født Haderslev 12/3 1925, dat
ter af Jens Thomas T. og Anna Margrethe 
Sand.

Adresse: Odinsvej 19, Haderslev.
* Hauberg Lund, Marit Alexandra, født Tim- 

ring, Mol trup, 30/12 1919, datter af hotel
ejer Gerhard Emil Schultz og Sidsel Kirstine 
Simonsen; gift med advokat Hans Hauberg 
Lund, født Mesinggård 29/1 1915, søn af 
proprietær Therkel Hauberg L. og Anna 
Margrethe Tikjøb Winther.

Uddannelse som sygeplejerske på Skan
derborg sygehus.

Adresse: Mesinggård, pr. Skanderborg.
* Glausen, Anna, født Haderslev 20/5 1920 dat

ter af købmand Oluf Matthiesen Thielst og 
Elisabeth Cathrine Bramsen, gift med Wal
ter Glausen, Svejts.

Uddannet som børnehavelærerinde. 
Adresse: Frutigen, Svejts.

OLAV CHRISTENSEN

VIDAR
Den stiftende generalforsamling, der blev af

holdt med en uges forsinkelse, havde samlet] 
omkring 100 meget urolige elever. Hylekoncer- 
ten begyndte allerede, da der skulle vælges di
rigent, og den steg meget, meget jævnt, indtil 
det var umuligt at stige højere, hvorfor man da 
også tog de tekniske hjælpemidler i brug, som 
man så forudseende havde medbragt.

Som sædvanlig var der love, som lavedes om. 
I dette tilfælde således, at overpræfekten, for
manden for D. K. G. samt chefredaktøren for 
skolebladet ikke kunne beklæde nogen post i 
bestyrelsen. Til formand valgtes Sven. Kristen

sen, mens Jørgen Birkedal blev næstformand. 
Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Ina 
Steincke, Niels Lynge Pedersen, Nis Buch, Kurt 
Dahl og Karl Johan Gravesen.

*
Det første arrangement blev sportsfesten i 

Kolding. Fodboldholdet blev i finalen slået så 
beskedent som 1—o af Fredericia efter en jævn
byrdig kamp — naturligvis! ! ! Bedre gik det i 
håndbold, hvor drengene vandt begge kampe, 
medens pigerne blev slået i både denne gren og 
volley-bold. Aftenen afsluttedes som altid med 
dans.
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Kun tre dage senere, den 19. 9. havde Vidar 
besøg af den første foredragsholder, forfatteren 
Hans Lyngby Jepsen, der i en mellem alvor og 
humor svingende fortællemåde gav baggrunden 
for sit eget forfatterskab.

Da salen desuden var fyldt af interesserede 
tilhørere fra såvel katedralskolen som semina
riet, var successen halet i land.

Under mottoet, „Penge skal man ikke kimse 
ad“, holdtes efterårsballet den 7. 10. med stor 
deltagelse af eleverne. De berømte „Weary city 
Jazzmen“ spillede afvekslende med vor „egen“ 
Thulstrups modern jazzband, og sammen sørge
de de to orkestre for en udmærket musik.

Professor, dr. phil. Søren Holm var næste 
gæst i Vidar og vil sent blive glemt for sit ud
mærkede foredrag om „Religion og politik“. Hr. 
Søren Holm må så absolut være manden til at 
tale om dette emne, da han er både cand. mag. 
og cand. theol., og foredraget var da også uhyre 
sagligt og ikke spor kedeligt. Tværtimod var det 
krydret af både ironi og humor. Foredraget blev 
holdt historisk, således at der begyndtes med 
ægypterne, hvorefter hr. Søren Holm endte med 
en sammenligning af forholdene i de kommuni
stiske lande og de frie lande.

Den traditionelle løvfaldstur gennemførtes 
som det næste arrangement i det smukkest tæn
kelige vejr omkring „Dammen“ lørdag den 14. 
10., altså den lørdag, vi fik efterårsferie. Dette 
satte da også sit præg på deltagerantallet, som 
jeg ikke tør nævne. Til undskyldning tjener dog, 
at alle lige pludselig skulle på ferie. Men de del
tagende havde en dejlig tur, som afsluttedes med 
servering af diverse forfriskninger.

Seminariet indbød den 3. 11. til foredrag over 
emnet „Religionsundervisning i skolen“, hvilket 
åbenbart ikke virkede særligt tiltrækkende på de 
„intellektuelle gymnasiaster“, eftersom tilslut
ningen fra denne side ikke var overvældende, 
og det var synd, for professor Lindhardt berørte 
mange interessante ting, som f. eks. det enkelte 
menneskes forhold til kristendommen.

For at fortsætte i théologiens baner havde Vi
dar en uge efter indbudt sognepræst hr. Ove 
Lund, mente medlemmerne åbenbart; men hr. 
Lund talte ikke om theologi. Derimod gaves et 

sagligt foredrag om „Baggrunden for Berlin“, et 
i dag særdeles aktuelt emne. Hr. Lund havde 
selv været dansk præst i Berlin, hvorfor mange 
personlige oplevelser blev draget med, hvad dog 
ikke betød en forringelse af kvaliteten. De ca. 50 
medlemmer, der var mødt op, fik således et godt 
indblik i det alvorlige problem, som Berlin be
tyder.

„Vidar“ lå ikke på den lade side i denne må
ned. Den 23. ir. kunne foreningen notere en 
succes, da den canadiske ambassade sendte en 
medarbejder på „Vidar“s ønske. Frk. cand. mag. 
Ring gav først en almindelig skildring af Cana
da, hvorefter der vistes flere kortfilm som illu
stration. Til slut var frk. Ring så venlig at vise 
en ekstra film om det ridende politi. Stor aften.

Som sidste nummer på denne måneds arran
gement kom Moseholm, der causerede over em
net „Jazz — og det, der ligner“. Moseholm gjor
de grundig pop-pip-musikken til grin, og hans 
hensigt med besøget var da også at give tilhø
rerne et indblik i den ægte jazz. Er det nødven
digt at fortælle, at salen var stopfuld?

Grønland er et pop-ulært emne, og som fore
dragsholder havde Vidar fået hr. Poul Erik 
Damkjær, der havde opholdt sig i Mestervig og 
Daneborg. Foredraget blev godt illustreret gen
nem lysbilleder.

Derefter holdt man sig til de hjemlige bredde
grader, da frk. mag. art., adjunkt og forfatter
inde Karen Bjerresø den 13. 12. indledte en dis
kussion om „Provinsialisme“, hvor mange for
hold, såsom trafik, butikbetjening, aviser fik de
res sag for. Derefter begyndtes en diskussion, 
hvori alle deltog stærkt, og man skiltes i „høj“ 
stemning. God og nyttig diskussionsaften.

Årets sidste åndrige arrangement, juleballet, 
holdtes trods sygdom blandt mange elever alli
gevel den 22. 12., hvilket viste sig at være en sær
deles klog disposition, da de stakkels sengelig
gende fik lejlighed til at blive raske i løbet af 
nul komma fem! Det havde vi også regnet med, 
da vi engagerede „Dixieland All-Stars“ til at 
spille. Dyrt, men godt!

Som første emne i det nye år valgtes „Fælles
markedet til debat“. Redaktør Bjørn Svensson, 
som holdt foredraget, kom ind på evt. for- og 
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bagdele ved en indtræden i fællesmarkedet og 
belyste disse både på det kulturelle, det økono
miske og det politiske område.

For tredie (!) gang viste en præst sig på are
naen. Denne gang var det pastor Bitch-Larsen, 
Ribe, der den 30. 1. fortalte de 12 fremmødte 
medlemmer om Congo. Et ikke kedeligt emne, 
fortalt af en ikke kedelig præst — men ikke hørt 
af flertallet af kedelige årsager!

Så forløb da næsten en måned, før medlem
merne igen forstyrredes. Denne gang var det eks
perten i russiske forhold, Noemi Eskul Jensen, 
der med imponerende kendskab fortalte om 
Rusland. Efter foredraget var der lejlighed til at 
stille spørgsmål, hvilket blev ivrigt udnyttet. In
teressant aften.

For de „langhåredes“ skyld bevægede vi hr. 
Kristian Begtorp til at komme og vise sin nyeste 
kunstfilm om grafikeren Karen Westmann, bil
ledhuggeren Ulf Rasmussen og maleren Poul 

Bjørklund. Disse film er blevet meget populære, 
da kendskaben til de nye kunstnere er minimal 
de fleste steder. God idé, hr. Begtorp. Fortsæt i 
samme bane!

Sidste mand på skansen var hr. Rasmus 
Bjørgmose, der den 11. 4. viste en film om 
„Svalbard, landet nord for verden“, tilknyttet 
kommentarer. Hr. Bjørgmoses film var udmær
ket, men for få medlemmer skønnede på det.

Da der på grund af et par afbud var for man
ge penge i kassen, besluttede bestyrelsen at bru
ge så mange af dem som muligt ved at lave bal 
på „Damende“ og leje et dyrt orkester. Foreta
gendet lykkedes også så godt, at den afsluttende 
generalforsamling den følgende uge, d. v. s. den 
24. 5., kunne afholdes med roligt sind.

På foreningens vegne takkes Rektor og hr. 
Uldal for venlig imødekommenhed og hjælp
somhed ved arrangementer.

JØRGEN BIRKEDAL



Sønderbro 31 - Haderslev - Tlf. 23506

— Hader slev’s 

mest moderne 

Herremagasin

a/s Nicolai Outzen
HADERSLEV

Kun fineste kolonial og delikatesse føres

Sig hvad. De vil, 

Nissens kaffe skal Der til

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank 

e 
UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 
for

sanstalten for Livsforsikring

°g
de Søforsikringsselskab LMT.

A. Kalsbøll
Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

b forsikringsarter tegnes

ad de gamle år

gange af Haderslev-

Samfundets årsskrift

smukt indbinde!

Mangler der nogle 

hefter, kan de endnu 

leveres, så De får en 

komplet samling. Gør 

det nu, mens tid er!

* KONSERVES

* DELIKATESSER
* VINE

V/V. BJARUP 
BISPEG. 16 - TLF.22766

ULDBRANDTS
Malerforretning

Telefon z 25 35

. arbejde - Hurtig og reel betjening 
Forlang skitse og tilbud

Carl Nielsen
Bogbinderi - Boghandel

Haderslev

Spørg materialisten !

NØRREGADE 12 TLF.22066 • HADERSLEV

:GANT OG MODERNE Lædervarer og rejseartikler

DDTØJ ...
»SENS Skotøjsforretning
lertorv — Haderslev — Telefon 2 33 71

ELBKES

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr 

Børnekonf ektion

Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni ^/s

KUL-KOKS-BRIKETTER-BRÆNDSELSOLIER-PETROLEUM

Telefon 22012 (3 ledninger)

KONGELIG HOFLEVERANDØR

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gåskærgade 56 - Telefon 23160 
Haderslev

Peter Henningsen
Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

VW» O Mt CM

Fra Frederik den Vil’s dage 
til i dag 

de danskes samlingssted

„JL.

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

er trykt i

HENRIK SØRENSENS

k A v F F eget || A £ | Ü brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV
Telefon 22740

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

Peter Duus’ eft
Karsten Lausten

Herre-ekvipering

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2

E. RASMUSSEN 
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83 

Radio og fjernsyn 
Stort udvalg i grammofoner og plader 

¡ Yder Dem fagmandens garanti

HADERSLEV-SAMFUND
AARSKRIFT

8? 8V"8'. iW
«BK 8

' - ■ <-'7 //¿z
ijg|3 
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...PÄGENSYN I FORRETNINGEN

ASANI-UNDERTØJ
i overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev

Telefon 2 27 29

HENRY CHRISTIANSEN
Tømmerhandel

Sig det 
med 
blomster 
jra . . .

N. Chr. Thorsen
BISPEGADE — HADERSLEV — TELF. 2 27 55

Haderslev . Telefon 2 25 41
E. Grodi

Auf. forhandler

¡troen - Britmo - Peugeot
HADERSLEV . TELE. 2 17 50
AABENRAA . TELF. 2 20 58

MEYERS 
BOGHANDEL

Storegade 37

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

BOGHANDEL

SØNDERJYDSK 
TEKNISK IMPORT '/s

HADERSLEV

Lavgade - Telefon 23540

OLE JENSEN
Bageri - Konditori

GAASKÆRGADEgade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53



HADERSLEV . TELEFON 23130

Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

De gode film vises i KOSMORAMA
- byens mest moderne biograf

En skønne dag vælger også De en FORD - den er der fremtid i

HADERSLEV-TELEFON 234 75

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 

og 
tømmerhandel

HADERSLEV - TELEFON 213 00

A/S WALDEMAR 
CHRISTENSEN

1 nstallations  forretning

Storegade 18

Telefon 2 37 42

Aksel Nielser
Trikotage

Dame- 

og børne- 

konfektion

HADERSLEV . TLF. 22909



DAN IE L DRLHN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 2 31 85

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

Fahrendorf & Søn
Urmager og guldsmed

kolonial, delikatesser og vine

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

Kurt E. Jensen

Manufaktur
*
Trikotage

Året
(HOLST CHRISTENSEN) VOJENS - TELEFON 41357

gade 24 - Haderslev - Telf. 22644
Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

Haderslev afdelingen

D. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte — Tørklæder 

Altid bedst og billigst

¡gade ; - Haderslev - Telf. 2 35 73

IHLMANNS
INHANDEL

HADERSLEV

TELEFON 2 23 1 8

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 . Telefon 211 22

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13

FOTOGRAF
^RLING

HADERSLEV - TELEFON 2 23 14

BUNDGAARD
Gravene — Telefon 2 10 20

Fodtøj
— så går man til

¿Tardier



HOLM «V MOLZEN A-s
KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE

Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

IL IF.. INIESSELBE^ A-S
General Motors forhandler - Haderslev Tlf. 23650

Poul Christiansen 
& Søn A/s

Bygningsartikler 

*

Ny Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70 
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og konditori

Storegade 47, telf. 2 22 86

Haderslev
Centralbibliotek

□

Jomfrustien 20
Telefon 2 26 56

□

Bogbestand:
26 in

MAGNUS KNUDSEN
i. kl. herreskrædderi

Jomfrusti 3 - Haderslev - Telf. 2 27 28

Asmus Hansen
Kolonial- og kortevarer en gros

Indehaver J. Dirks
Sønderbro 13-Telf. 2 21 31

Haderslev LANDSDELENS 

FØRENDE

MUSIKHUS

Sønderborg - Aabenraa 
Haderslev

___
pUNDTOFT 

--

J. D. Koopmanns
Svineslagteri

HADERSLEV

BlRKEDAL’s EFTF.
V/ KROHNE

Hjemmelavet KONFE1

Storegade 16, Haderslev Telefon 2



... gå strøgtur hos

M. SCHAUMANN’S KLÆDEFABRIK
Anbefaler afdelingen for Trylin-rensning

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

à-s HYDOR
maskinfabrik

AMERNES MAGASIN
,___ ■_________________ I I_____

Byens specialforretning 
i frakker og kjoler

DANSKE OSTEMEJERÏËftS FÆLLESSAI.G 
OG OSTEEKSPORT

AUTO-HUSET
v/ ERNST HARTMANN . Bispebro . Telf. 24100

Deres hotelhjem i Sønderjylland HADERSLEV - TELEFON 24030



RRØDRENE GRAM A/S
VOJENS 

TELEFON 41421

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 hanen 
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.

LIAT
Aut. forhandler

J. C. DIRK!
Varme- og 
sanitære anlæg 
Elektriske 
installationer 
Radio

Bispegade 6 - Telefon 2 26 31

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

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

De kommunale Værker
Telefon 2 32 15 . Haderslev

Ingen weekend 
uden en Traneboi«

*

Store navne - 
små priser

*

Boghandlerne har dem

GYLDENDAL


