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HADERSLEV KATEDRALSKOLES BIBLIOTEK
Blår man sysler med Haderslev Katedralskoles

historie, kommer man ikke udenom spørgsmålet:
Hvordan forholdt det sig med at skaffe bøger til
brug for undervisningen, da vor skole blev op
rettet for snart 400 år siden? Hvilke bøger var
den gang i elevers og læreres eje? Hvor få bøger
kunne en pebling klare sig med? Havde den en
kelte lærer en bogsamling, eller rådede skolen
som sådan over et bibliotek?
Det er ikke meget, vi ved om disse forhold.
Læser vi om Ribe latinskole i middelalderen i
Bjørn Kornerups imponerende bog1 ser vi, hvor
dan gang på gang en kannik ved testamente
skænker skolen en bog, hvilket anføres som no
get meget betydningsfuldt, fordi en sådan bog i
almindelighed var at anse for en stor kostbar
hed. Fra Ribe skoles historie ved vi da også,

hvordan en ærværdig latinsk ordbog (af Am
brosius Calepinus) med en solid jernlænke var
forankret til en læsepult, så ingen kunne stjæle
den. Ribebispen Orm eller Homerus, som han
hedder i den lærde verden, skænkede ved sin
død i 1204 sit bibliotek, der havde kostet ham
den store sum af 60 mark sølv, til domkapitlet.
Ligesom i Ribe fandtes der store og kostbare bog
samlinger i domkapitleme i Slesvig og i Bordes
holm. Kong Valdemar havde således ifølge Cyprceus2 skænket Slesvig domkapitel en meget
værdifuld afskrift af Apokalypsen prydet med
forgyldte billeder og sølvlamina med vedføjede
trusler om forbandelser over den, der eventuelt
stjal eller røvede bogen — addita hac comminatione, ut, si quis furtive aut protestative subtraxerit, anathema esset. For Haderslevs vedkom
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mende nævnes kun en enkelt gang — og langt
senere — en messebog, der i 1443 skænkedes
som gave til kollegiatkapitlet. Et register over
kirkens skatte fra kort før 1500 nævner overho
vedet ikke bøger. Et udtryk for, at denne mangel
på bøger har været følelig, finder vi i biskop Ni
colaus Wulf’s bestemmelse om, at kollegiatkapitlets lektor ved død eller afgang i stedet for at
indløse sin cappa choralis (sin embedsdragt ville
vi vel sige) skulle have pligt til at efterlade ka
pitlet een eller flere bøger til en værdi af 6 mark.
Da lektoratet i Haderslev ikke blev en institution
af lang varighed, idet det oprettedes i 1465 med
Jakob Horstmann som første indehaver, har der
i hvert fald ikke ad den vej kunnet skabes nogen
stor bogbestand, og kollegiatkapitlets latinskole
har næppe haft meget udbytte deraf. For denne
skoles vedkommende ved vi intet om boggaver
under nogen form. Da hertug Hans’ trivialskole
oprettes i 1567, har der næppe været nogen som
helst bogsamling til elevers eller læreres dispo
sition, og fundatsen nævner ikke et ord om sligt
ud over, at der tales i almindelige vendinger om
en „god velindrettet skole“ og om „ydelser til
lykkelig fremgang og forbedring af denne trivial
skole“. Vi må derfor regne med, at forholdene
har været her som de fleste andre steder, at ele
verne havde nogle enkelte skolebøger, som til
gengæld blev lært ordret side op og side ned
efter yderst håndfaste terpemetoder, og at under
visningen derudover formede sig som diktatfore
læsninger, hvor eleverne fatkisk udarbejdede
deres egne små lærebøger. Det indskærpes kraf
tigt af reformationstidens førende pædagoger, f.
eks. rektor Johannes Sperling i Flensborg, at ele
vernes notesbøger, diarii eller ephemerides, er
noget absolut væsentligt i skolens arbejde.3 Læ
reren bør derfor nøje overvåge, at eleverne om
hyggeligt nedskriver, hvad der siges dem for. Det
er naturligt at nævne Sperling i første række her,
fordi hans lidt yngre kollega Johannes Bock i
1567 blev den første rektor ved Hertug Hans’ la
tinskole i Haderslev, men ganske som Sperling
giver Peder Palladius i sin Torrentinusudgave4
følgende gode regler til latinskoleeleven: „Du
skal altid have papir, pen og blæk ved hånden,
så at du straks kan nedskrive, hvad der dikteres
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dig af din lærer.“ I H.-S. 1958 har jeg gjort rede
for nogle stumper af en Haderslev-drengs diarius fra 1583, måske det eneste bevarede minde
i dansk skolehistorie om elevarbejde af denne
art, bortset fra Christian IV’s stilebøger.
Hadersleveleven Ebbe Kristensen har — som
det også sker hos moderne elever — den ene
gang efter den anden prentet sit navn i sin no
tesbog, og der findes også i den en tegning, der
formodentlig er at betragte som en lærerkarika
tur — ak, ja! Sunt pueri pueri.5 .Alt taget i be
tragtning må det nok fastslås, at en Haderslevpebling omkring år 1600 ikke ejede andre bøger
end en Donats,0 en katekismus og nogle latinske
tekster, måske 6—7 bøger i det hele. Hans viden
har for en stor del beroet på udenadlærte sætnin
ger, der gennem diktat og hyppig gennemlæsning
havde indgraveret sig i hans hjerne, men svigte
de hukommelsen en enkelt gang, vidste eleven
nok, hvor i sin diarius han skufle søge støtte. Ud
over det således indøvede stof havde flinke ele
ver sikkert ofte lejlighed til at gå videre, hvis læ
rerne var behjælpelige ved f. eks. at låne bøger
ud fra deres egne bogsamlinger, sådan som f. eks.
rektor Grundet i Ribe tog sig af Anders Søren
sen Vedel. For en rektor, der i sin mesterlektie
havde nogle lyse hoveder, som han daglig kunne
følge i så at sige alle fag, må det have været en
stor tilfredsstillelse at sætte dem i gang med vi
deregående læsning af autores, der normalt slet
ikke stod på programmet. For Haderslevs ved
kommende lå det nok i almindelighed noget an
derledes, og her som i de fleste andre byer med
latinskole fandtes der givet ikke få hørere, der
var ganske ulærde og notorisk ludfattige og som
umuligt kan have ejet nogen bogsamling at hen
vise kvikke elever til. Om den lærde magister
Erasmus Heinesen, der i 1561 blev lektor i Bor
desholm, ved vi, at han fik det første års løn ud
betalt på forskud (ialt 20 daler), for at han kun
ne få sine bøger og sine sager transporteret hjem
fra Wittenberg, så han har nok haft det trangt,
men alligevel forstået at samle sig en del bøger.
Et ejendommeligt vidnesbyrd om forståelse for
at skaffe bøger og papir til fattige elever i vor
skole har vi i et anonymt legat på 150 rdlr., op
rettet allerede i 1590 af en dame i Kolding. Ren-

terne af legatkapitalen skal anvendes til køb af
gode teologiske bøger til særlig flinke og værdige
elever og til køb af papir. Fundatsen, der findes i
skolens arkiv, bærer som den første af fem gode
mænds underskrifter rektor Pleccius’.7 Det må
siges, at alle fem underskrivere har bevaret ubry
delig tavshed angående legatstifterindens iden
titet, og vor nysgerrighed til trods kan vi kun
rose dem for deres optræden. Mysteriet er vel
egnet til at sætte fantasien i sving hos forskere,
og dr. Achelis8 har opstillet en sindrig hypothèse
om, at legatet skulle være en slags bod fra en
kvinde ved navn Margrethe Skomagers fra
Andst. Hun skal have været kong Christian His
elskerinde og moder til lensmand på Koldinghus
Caspar Markdanner, hvis afstamning er omgivet
af hemmelighedsfuldhed. Visse passager i dona
tionsdokumentet tyder i alle tilfælde på, at stifterinden i hvert fald mod sit livs ende har be
sindet sig på et fromt levned og måske troet på
betydningen af gode gerninger ved at vise offer
vilje overfor fattige peblinge at holde til god
lære og kristelig optugtelse ved hjælp af nyttige
teologiske bøger. Hendes specielle forkærlighed
for Haderslev skole er i dr. Achelis’ øjne et ikke
uvæsentligt indicium i betragtning af, at der jo
også i Kolding var nok af fattige skolarer. Hun
siger imidlertid selv, at hun ved at følge Hans
Kongelige Majestæt og hans hofsinder til Haders
lev har bemærket, at der i denne bys velindret
tede skole nok fandtes fint begavede ingenia,
som kunne oplæres til at blive nyttige tjenere i
kirken og i skolen, men at disse hindredes mærk
bart i deres påbegyndte studier ved at være for
fattige til at anskaffe de fornødne bøger.
Når man tænker på det mål, der den gang
var den lærde dannelses, ne tihi rusticitas quantalacunque siet (o: at der ikke må hæfte den
mindste smule bondskhed ved dig), vil man for
stå, at der måtte være brug for et grundigt stu
dium af adskillige bøger, selvom tidligere tider
havde en vis forkærlighed for kompendier! Den
ædle giverinde af dette boglegat kunne faktisk
fortjene at få sit navn prentet med gyldne bog
staver i skolens annaler!
Opbevarede regnskabsnotater i skolearkivet
fortæller lidt om, hvad der er købt af bøger for

dette legats renter, og hvem der har fået bø
gerne.
Det lader altså til at være ganske sand
synligt, at bogbestanden såvel ved kollegiatkapitlets skole som ved den senere af hertug Hans
oprettede trivialskole har været meget ringe. Om
den første lektor ved domkapitlet Jakob Horst
mann,9 der i 1465 kom som „lector in der hilgen
scrift und domheren to Hadersleue“, ved vi i
alle tilfælde, at han nærede stor interesse for
bogtryk, da det er ham, der i i486 hos Stephan
Arndes i Slesvig fik trykt den overordentlig for
nemme ofte omtalte Missale Slesvicense, en
perle indenfor dansk bogtryk. Desværre er der
ikke blevet et eneste eksemplar af denne messe
bog tilbage i Haderslev. Hvis ikke den uorden,
der fulgte med reformationens indførelse, har
medført bogens forsvinden eller ødelæggelse, kan
den være gået til grunde ved branden i 1627, der
rimeligvis ødelagde, hvad der var af bøger i lek
turen, der jo lå i nuværende Apotekergade no.
ir, lige overfor domkirken. Ved denne brand
ødelagdes også tårnet og de to vestligste fag af
kirken, men ikke det bibliotek, der måske på re
formationstiden var blevet indrettet i selve kir
ken, vel i et af de mange kapeller, der nu ikke
længere brugtes efter deres oprindelige bestem
melse. I den mærkelige latinske dagbog, som er
ført af præsten Johannes Oldendorp,10 der en
tid lang var andenpræst ved Frue kirke i Ha
derslev, omtaler han oftere kirkens bibliotek.
Som andenpræst havde han tilsyn med dette,
og selve biblioteksværelset danner rammen om
nogle af de dramatiske episoder, han skildrer i
dagbogen, bl. a. hans sammenstød med Hechtius, hans foresatte, hvis mangelfulde gramma
tikkundskaber forekommer ham at være en hån
mod Gud og mennesker. Gud har villet straffe
Hadersleverne ved at give dem en så ulærd
mand til præst, siger han et sted, og de to gejst
lige herrer er lige ved at rive øjnene ud på hin
anden, når de mødes. Men det er også i bibliote
ket i Mariekirken, at Oldendorp ved en bestemt
lejlighed har sat sin kæreste Catharina Carstensdatter stævne. Det, der interesserer os, er imid
lertid de bøger, der har været tavse vidner til
disse vekslende optrin, og her er vi ved at have
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fast grand under foden, fordi vi den dag i dag
i Haderslev Katedralskoles bibliotek har ståen
de enkelte inkunabler (bøger, der er trykt før
1500, i bogtrykkerkunstens barndom) med den
klare ejendomsangivelse liber ecclesiae Haders
lebensis — bøger, som altså må have stået i
biblioteket i kirken, og som kan have været be
nyttet bl. a. af den sprænglærde, men halvskøre
Oldendorp. Men også en række af reformations
tidens kendte mænd som Johannes Albertsen,
Weidensee, Wendt, Bugenhagen, Anton Keiser,
Jørgen Boie, Erasmus Heinesen og Knud Bram
sen har sikkert været gæster i eller brugere af
dette bibliotek. Om to af dem, Albertsen og Boie,
ved vi med sikkerhed, at de har ejet bøger, der
af dem selv eller deres arvinger er skænket biblioteket.Det vil derfor være rimeligt her at om
tale disse bøger fra Mariekirkens bibliotek ret ud
førligt i et afsnit, som vi vil kalde
HADERSLEV KATEDRALSKOLES
INKUNABLER
Den bog, der hidrører fra Alberdes’ bogsam
ling har i et bind forenet tre højst forskelligarte
de skrifter, nemlig:
Eximii prceclarique doctoris Thomae super libris Boetii de consolatu philosophico commentum feliciter incipit. Anthonii Koburgers civis
inclitae Nurnbergensis urbis industria fabrefactus. Anno a natu Christi MCCCCLWXXllI po
stera die post Philippi et Jacobi apost.
N. A. Schröder giver i sit katalog 1898—1901
titlen under formen: Anicii Torquati Severini
Boetii Textus de philisophie consolatione cum
editione commentaria beati thome de aquino.
Kort sagt altså: Thomas Aquinas’ kommente
rede udgave af Boetius’ skrift om filosofiens trøst.
Trykt af A. Koburger Nürnberg 1483.
I samme bind Sedulius in librum evangeliorum
(uden årstal og trykkested); altså en kommentar
til ny testamente.
Og endelig: Diogenis epistolae a Francisco
Aretino e grceco in latinum traductae — Fran
ciscus Aretinus’ oversættelse af Diogenes’ breve
fra græsk til latin. Bogen har en fortale til Pius II.
Den er trykt af Fridericus Greuszner i Nürnberg.
Trykkeår er ikke angivet.
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Bag i bindet står som ejernavn Joh. Alberti. I
midten findes den interessante oplysning llluminatum per me Johannem Alberti Canonicum
Haffniensem og forrest Liber est Johannis Alber
ti Canonici Hafniensis, men yderligere Ego An
tonius Keyser pastor ecclesiae Haderslebensis do
no dedi hunc librum in publicum et perpetuum
usum ministrorum verbi divini (Jeg Anton Kei
ser, præst ved kirken i Haderslev, har skænket
denne bog til offentlig og evig brug for det gud
dommelige ords tjenere).
At Johannes Albertus selv har illumineret bo
gen vil sige, at han med rødt blæk har prentet
eller tegnet alle initialer, sådan som man gjorde
længe efter bogtrykkerkunstens opfindelse. Nav
net Joh. Alberti, der står til sidst, er skrevet med
samme slags rødt blæk som initialerne. Vi har
her en slags fortsætelse af tidligere tiders person
ligt prægede skønne afskrivningskunst. Så sent
som 1558 fremstilledes sådanne illuminerede
bøger (især bibler) hos bogtrykkere i Witten
berg, til tider var det tidens største kunstnere,
der arbejdede som illuminatorer, f. eks. Lucas
Cranach.
Desværre har skolen efter genforeningen måt
tet overlade denne kuriøse bog til Det kgl. Biblio
tek i henhold til gældende afleveringsbestemmel
ser, da Seduliusskriftet er et unicum.Det er nær
liggende at spørge, hvem denne Sedulius egentlig
er, fordi han ikke hører hjemme mellem de al
mindelig kendte latinske forfattere. Han var kri
sten latinsk forfatter fra 5. årh. og har blandt an
det forfattet Paschale carmen og Paschale opus,
hvor han henholdsvis i bunden og løs stil frem
stiller bibelske fortællinger. I læredigtet Labyrin
thus prises hans sprogform, der var stærkt på
virket af Vergil, og han kaldes den kernefulde
Sedulius.
Contemnit paleas Sedulius; eligit aptas
Res evangelii, sedulitate metri —
som det elegant hedder.11 Sedulius foragter av
ner og vælger passende fortællinger fra evange
liet til behandling i omhyggeligt formede vers.
Han var altså netop en forfatter, som den helt
gamle latinskole kunne bruge. —
Alberdes’ tre inkunabler, som af svigersønnen
så pietetsfuldt var skænket Haderslev kirke

bibliotek, er altså desværre ikke længere i sko
lens ejee, derimod har vi den dag i dag en bog,
som har tilhørt Jørgen Boie eller Georgius Boe
thius, hertug Hans’ fortræffelige medhjælper og
rådgiver i alle kirke- og skolespørgsmål; Boie har
efterladt sig en del manuskripter, som findes i
Ribe Katedralskoles bibliotek. — Uden tvivl er
Boie hovedforfatter til fundatsen, der ligger til
grund for vor skoles oprettelse i 1567. Som tid
ligere professor paedagogicus ved Københavns
universitet fra 1540—48 måtte Boie vel have
gode forudsætninger for at udarbejde udkast til
en skolefundats, som han forøvrigt selv skulle
overvåge som første konservator i sin egenskab
af provst. På denne baggrund er det ikke uden
veneration man står med en respektindgydende
inkunabel i hånden og læser titlen: Bartholomæus Anglicus de proprietatibus rerum. Impressus per Antonium Koburger Nurnembergæ civem. Anno salutis MCCCCXCII XX die Junii.
(T 8 i Erik Dals katalog over Det kgl. Biblioteks
inkunabler 3, 1963). Bogen, der har malede ini
tialer, er en slags opslagsbog der kan give oplys
ninger om tingenes egenskaber, altså fysisk hånd
bog. Dens første ejer var Jørgen Boie, som skæn
kede den til kirken med følgende dedikation:
Hune librum donavit M. Georgius Boye pastor
eccl.e in Wilstorp ad perpetuum usum Mini
strorum Ecclesie Hadersleb.
Som det er gået med Seduliusbogen, er det
også gået en anden af de bøger, der stod mellem
vore inkunabler indtil 1920, nemlig en svær bog,
der indeholdt en Aristoteles-udgave, som Det
kgl. Bibliotek savnede.
Decem librorum moralium Aristotelis tres
conversiones, prima Argyropuli Byzantii, secun
da Leonardi Aretini, tertia vero antiqua, per ca
pita et numéros concilate communi familiarique
commentario ad Argyropulum adjecto. In almo
Parhisiensium studio anno ab incarnatione virtutum 1497. 12 aprilis.
Schroeders Katalog 1898—1901 giver titlen:
Aristotelis ethicorum libri x ex traductione
Argyropili Byzantini, eum commentario Jacobi
Stapidensis; Aristotelis magna moralia, inter
prete Georgia Valla; Aretini ex parvis moralibus
Aristotelis ad Eudemium dialogus, artificialis in-

troductio in decem libris Ethicorum Aristotelis;
eth. libri X ex traductione Leonardi Aretini; eth.
libri X ex antiqua traductione.
Det fremgår vist tilstrækkeligt af disse lange,
besværlige titler, at der er tale om tre versioner
af Aristoteles’ etik.
I samme bind findes et værk, der af Bjørn
Kornerup12 betegnes som grundlæggende for
musikundervisningen i middelalderens latinsko
ler, nemlig
Aritmética13 decem libris demonstrata, Músi
ca libris demonstrata quattuor, Epitome in libros
arithmeticos. Divi Severini Boetii Rithmimachie
ludus qui pugna numerorum appellatur. Udgi
veren er Jacobus Faber Stapulensis. Paris 1496
—1497Af særlig interesse for Haderslev er også den
ne bog ved sin dedikation:
D. T. E. V.14 Bibliathecae qua in Aede deiparae Virginis Haderschlebii accurato seduloque
studio et laudabili instituto colligitur, ut earn pro
sua etiam tenuitate et modulo aliqua accessione
ornaret.
Balthas. Becker Luneburgensis
LLD minim.
14 Cal. Sextil. Anno reparatae
salutis 1569.
Dette betyder altså, at gaven er skænket af
lüneborgeren Balthasar Becker, dr. og franciska
ner, og at den i al beskedenhed skal være med
til at forøge det bibliotek, som i Frue kirke sam
les med så omhyggelig og vedvarende flid og ef
ter et så prisværdigt forsæt.
Foruden disse tre bind [med ialt 7 forskellige
inkunabler] som altså direkte omtaler Haderslev
kirkes særlige bibliotek, findes i vor skoles biliotek endnu følgende inkunabler, der ligeledes har
den generelle ejerangivelse „Liber ecclesiae Ha
derslebensis“, men ingen nærmere angivelser om
tidligere ejere eller donatorer:
Thome Aquinatis questiones dispútate de potentia dei, de malo, de unione verbi incarnati etc.
som Schroeder kalder den i katalog 1898—1901,
men som anføres af konrektor dr. Jessen13 i sko
leprogram 1866 p. 21 med følgende titel:
Questiones dispútate angelici doctoris Tho-
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mae Aquinatis ordinis praedicatorum per sacrarum litterarum professorem eximium magi'
strum Theodoricum de Susteren insignis convert'
tus Coloniensis ejusdem ordinis regentem pro'
fundissimum in luculentam erecte consonan'
tiam. Impressae Agrippinae opera atque im'
pensis Henrici Quentell. Incarnationis Domini
MCCCCC Nonis Maji fine clanduntur fausto.
Et tredie Nürnbergertryk er:
Divi Bonaventurae quaestiones in quartum li'
brum sententiarium. Den er fra 1491 og er et
rent teologisk værk med en epilog af Jacobus
Wympfling Sletstatensis theologiae doctor ad
quoslibet theologiae studiosos.
Angående vore øvrige inkunabler må det vist
siges, at de repræsenterer højst forskellige sider
af datidens viden og forskning.
Fasciculus temporum omnes antiquorum crO'
nicas complectens mangler tekstblad, men har
som sidste årstal i teksten 1490.
Det er en latinsk verdenskronik, der omfatter
de vigtigste historiske facta fra Adams fødsel
anno a. Chr. n. 5199 til kejser Maximilian. Kom
pilatoren af dette virkelig kuriøse værk er Wer
ner Rolewink, der i 1471 udsendte første udgave
af en Fasciculus temporum, som fik mange op
lag.
I samme bind som Fasciculus findes også et
rent teologisk skrift, nemlig:
Omeliae beati Gregorii papae et Originis pres'
byteri super evangeliis quæ servantur in eede'
siis incipiunt secundum Matheum. Sub anno do'
mini millesimo quadringentesimo septuagésimo
quinto in die Sabbato post conceptionis glorio'
sae Virginis marie — altså prædikensamlinger af
pave Gregor og af kirkefaderen Origines over
evangelierne efter apostelen Mathæus. Trykke
året er altså 1475, men desværre mangler titel
blad med angivelse af bogtrykkeren.
Blandt de inkunabler, der endnu er i skolens
eje, må endelig nævnes den mest værdifulde,
nemlig
Ptolemaei cosmographiae libri VIII eum regi'
stro alphabetico et tabulis. Ulm i486.
Denne bog er i hvert fald af Det kgl. Biblio
teks eksperter nu i foråret 1963 takseret til en
værdi af 10.000 kr. og er et meget smukt trykt
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velkonserveret, gennemill umineret eksemplar,
forsynet med talrige håndskrevne noter, der ty
der på, at den har stået i en flittig forskers stu
derekammer. Indtil for nylig har jeg anset det for
givet, at denne kosmografi var en af grundpil
lerne i det gamle middeladerlige kapitelbibliotek,
men ved en gennemgang af akkvisitioner i rektor
Thriges tid, opdager jeg, at denne kostbarhed er
indlemmet i skolens bibliotek 1856; blandt bi
bliotekets donatorer i dette år nævnes foruden
en række institutioner amtmand Johannsen,
Husum, krigsråd Boil, amtsforvalter Skan, red
aktør Koch, rektor Thrige, konrektor Lembcke,
adjunkterne Bloch og Aschlund. En af dem er
måske giveren, da bogen ikke synes købt på
en auktion. Tilsyneladende har ingen været klar
over dens værdi, men blot betragtet den som et
curiosum. Ellers havde rektor Thrige, der var
så interesseret i bibliotekets trivsel, sikkert i års
skriftet givet udtryk for skolens store taknemme
lighed og fremhævet den ædle giver.
Det er naturligvis ikke stedet her at give en
lang udredning af Ptolemaios’ betydning, men
det bør dog nævnes, at Klaudios Ptolemaios, der
levede i Alexandria i 2. årh. efter Kristus, vel er
oldtidens berømteste astronom, der tillige som
matematiker og geograf var højt beundret. Hans
kosmografi, som er den aim. betegnelse for
hans geografiske hovedværk, var den domine
rende geografiske håndbog indtil det 16. årh. og
blev genoptrykt gang på gang. Med sine 8 bøger
giver den efter en introduktion om almindelige
geografiske forhold beliggenheden af ca. 8000
lokaliteter med angivelse af bredde og længde
og delvis med henvisning til ledsagende kort.
Den første udarbejdelse på latin skete i 1410.
Tekst og kort blev for første gang trykt i Bolog
na i 1472.
Vort eksemplar er som nævnt trykt i Ulm
fjorten år senere, altså i486 og har som udgiver
Nicolaus Germanus.
I omtalen af mange lokaliteter er der givet hi
storiske og hagiografiske oplysninger, som må
være forfattet af udgiveren.
Moderne mennesker undrer sig eller morer
sig som regel over kortene. Den antikke verden
omkring Middelhavet er nogenlunde rigtig gen-
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givet på kortene, men jo længere man kommer
bort fra Middelhavsområdet, jo større mangler
på præcision konstaterer man. Manglende oplys
ninger, utilstrækkelige målinger og vildfarelser
hos Ptolemaios’ nærmeste forgænger Marinus fra
Tyrus vedrørende ækvators længde (som han
fejlagtig anslog til 400.000 olympiske stadier i
stedet for 500.000) må medføre, at Ptolemaios’
kort er fortegnede. Hvor gamle kortene er, kan
ikke siges bestemt. Til den latinske bearbejdelse
af teksten fra 1410 kan der godt være udarbejdet
kort på grundlag af tidligere, så der er en vis
sandsynlighed for, at kortene kan regnes at være
fra Ptolemaios egen tid. Som grundlag for kort
tegningen benyttes et net af breddegrader og
Eratosthenes’ gradinddeling af æquator i 360o;
som nul-meridian benyttes en meridian, der går
gennem de kanariske øer. Det yderste kendte
punkt mod syd er Agisympa (syd for Ætopien
på den sydlige vendekreds) og det nordligste
punkt er Thule på højde med Shetlandsøerne
(63o nord).
For biblioteksmanden er spørgsmålet om en
sådan bogs tidligere ejere altid forbundet med
interesse. Vi har foran i den et fornemt exlibris fra ca. 1750 med navnet G. Chalmers, der
peger mod en kendt skotsk slægt af forfattere
og bogsamlere. En af dem har måske købt bogen
i Tyskland. En række håndskrevne notitser
rundt i marginen synes at pege mod en tysk ejer
i det 16. årh., eventuelt er det simpelt hen første
ejer af værket. Det vil nok blive ved at være en
gåde, hvordan bogen fra den skotske lærdes bib
liotek er nået til Haderslev, hvor den i alle til
fælde nu bliver opbevaret i brandsikret box som
skolens dyreste bogskat.
For mange vil den fyldige omtale af vore in
kunabler nok synes vidtløftig, men ud fra et kul
turhistorisk eller skolehistorisk synspunkt er den
i mine øjne fuldt berettiget. For ganske nylig, me
dens denne afhandling var under udarbejdelse,
blev noget lignende udtalt af en virkelig autoritet
på dette område, førstebibliotekar, dr. phil. Erik
Dal, der i Katalog over Det kongelige Biblioteks
inkunabler, bind 3, 1963 og Bogens Verden, de
cember 1963, har behandlet spørgsmålet om in
kunabler i danske biblioteker udenfor Det kon
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gelige Bibliotek og Statsbiblioteket i Århus. I Bo
gens Verden 1963, s. 542, skriver han således:
[Meget er afleveret til Det kongelige Biblio
tek.] „Men tilbage bliver dog stifts- og skolebibli
otekernes tydelige karakter af lærdoms- og kul
turcentre i provinsen, og smukkest i denne ræk
ke tegner sig Haderslev Katedralskoles inkunab
ler, der for det meste stammer fra det gamle
domkirkebibliotek, for siden gennem dansk, tysk
og atter dansk tid at tilhøre en skole, der allerede
ved sit navn vidner om den historiske sammen
hæng med middelalderens pædagogiske indsats.“
Når v iser bort fra Ptolemæus’ kosmografi,
står vore inkunabler som sikre garanter for eksi
stensen af et bibliotek i Frue Kirke, men udover
Oldendorps omtale af det i 1561 har vi intet
kronologisk holdepunkt. I den følgende tid om
tales det heller ikke; først hos Rhode findes en
passus, som imidlertid ikke tyder på, at bibliote
ket har betydet noget videre for egnens gejstlige.
DET EGENTLIGE SKOLE
BIBLIOTEK

Den nøje forbindelse mellem kirken og latin
skolen, hvis lærere oprindelig alle var teologer,
såvel som den korte afstand, der var mellem de
to bygninger, gjorde det let for skolens folk at be
nytte kirkens bibliotek, som således kan have
gjort et skolebibliotek overflødigt. På den anden
side tyder Rhodes nedsættende bemærkninger
just ikke på, at biblioteket stadig var af betydning
for skolen. Der må imidlertid have været et be
hov for en bogsamling, og i 1780’eme begynder
rektor Strodtmann18 det grundlæggende arbej
de. Han fandt ved sin ankomst til skolen i 1775
nogle pakker skoleprogrammer fra fremmede
skoler og universiteter (det ældste endog fra
1655), men dette var også alt. Begyndelsen til
skolebiblioteket var meget beskeden, idet Strodt
mann blot opstillede en del bøger, der benytte
des som læsebøger i denne egn, som Brauneiser
siger det i sit skoleprogram fra 1828 — desværre
uden at give nogle bogtitler, der nok kunne in
teressere. Den næste rektor i rækken, den noget
forvirrede, selvglade jacobiner Brincken,19 var
i høj grad med på alt nyt og føjede en del pæda
gogisk litteratur til den beskedne bogsamling.

Han taler iøvrigt om at skaffe penge til bogkøb
ved at pålægge elever i skolen bøder for større
og mindre forseelser, en måde at fremskaffe
penge på som ingenlunde var en original opfin
delse af Brincken, da der i Guldbergs skoleord
ning af 1775 findes en bestemmelse om, at hver
latinskole årlig skulle anskaffe nogle bøger som
grundlag for oprettelse af et skolebibliotek, og at
man hertil bl. a. kunne bruge penge, der ind
kom ved et sådant bødesystem suppleret med en
del af de afgifter, private dimittender måtte er
lægge. Store summer blev det nu ikke. Betydelig
mere effektivt var det, at rektor Eckermann20
opnåede konservatorernes tilladelse til, at de fle
ste af Frue kirkes gamle bøger blev solgt, til for
del for skolebiblioteket; kun nogle få, som „på
grund af deres gamle tryk ansås for mærkværdi
ge“, blev overladt til skolen, og således reddedes
formodentlig alle vore ærværdige inkunabler,
men mange værdifulde ting er sikkert gået tabt
ved den lejlighed, og vi har lidt svært ved at til
give konservatorerne og Eckermann, at de var
så modernistiske; vi savner imidlertid reelt an
klagemateriale imod dem, da ingen bogfortegnel
se er opbevaret. Imidlertid var interessen for at
forøge bilioteket overordentlig levende, og
Brauneiser21 arbejdede energisk for at skaffe bø
ger og henvendte sig gang på gang i skolepro
grammerne til publikum for at opnå boggaver
og penge til bogkøb. Fra 1828 giver skoleprogram
merne (der fra da af udsendes årligt) os besked
med akkvisitionerne. Som sine to forgængere lod
Brauneiser skolens elever betale et årligt beløb
for at benytte bilioteket. Med konservatoratets
billigelse fastsattes beløbene til henholdsvis 1 rdl.
16 sk. — i rdl. — 32 sk. og 10 sk. for de fire klas
ser, skolen på det tidspunkt havde. Fra 1833
bortfaldt denne elevafgift. Derimod måtte ele
verne stadig betale for at låne bøger i et særligt
elevbibliotek, som var startet af subrektor Paul'
sen,22 nemlig 1 skilling pr. boglån. Det er pud
sigt at se, at rektor Brauneiser, da han overtog
bestyrelsen af dette bibliotek, afviste en beskyld
ning for at indkassere denne skilling til sin pri
vate kasse. Når man har set en redegørelse for de
forskellige større og mindre indtægtskilder, der
den gang dannede det beskedne grundlag for en

rektors eksistens (fast løn, pro introitu, skole
penge, brændselspenge, privatlektioner, græsning
til et par køer, leverancer i naturalier osv.) for
står man godt, at der skulle våges over at få småbeløbene med, og at folk kunne få den stygge
tanke, at rektor forsøgte at skaffe sig en lille ek
straindtægt af elevbogsamlingen. — Skolefolks
konstante klager over deres usle kår (salarioli
tenuitatem) er et almindeligt træk i tidligere
skolehistorie! Men tilbage til elevbiblioteket, der
faktisk vedblev at eksistere (endda i betydelig
udvidet skikkelse i prøjsertiden og i omorganise
ret form efter genforeningen til henimod slut
ningen af 1930’erne, da blandt andet Haderslev
Centralbiblioteks langt større og bedre udlåns
muligheder gjorde det overflødigt. —
Det egentlige skolebibliotek, bestemt til læ
reres og elevers brug, havde i lange tider været
opstillet i rektors bolig, men fik fra 1834 et sær
ligt lokale i skolebygningen i Smedegade, da bor
gerskolen var flyttet ud til henholdsvis Fried
richs- og Wilhelmine-skolerne. I løbet af de før
ste 50 år nåede skolebiblioteket op på 600 bind.
Den fornemste erhvervelse i Brauneisers tid er
„Flora Danica“, hvis eksemplar no. 38 skolen
ejer i en komplet og velbevaret udgave, skænket
af den danske konge. Af stor betydning for bib
liotekets trivsel blev kammerherreinde v. Hol'
stein’s legat på 6000 rdl., hvis renter egentlig var
bestemt til oprettelse af en ny lærerstilling og til
forbedring af de øvrige læreres løn. Indtil det ny
lærerembede blev oprettet 1821 gik der nogle år,
og de indvundne renter blev anvendt som en
grundfond på 300 rdl. til bibliotekets forøgelse.
Nogle få år efter får skolen en fornem bog
gave fra kong Frederik VI med professor Flor
ved Kiels universitet som formidler. Efter skoleregulativet af 1814 skulle der undervises i dansk
ved latinskolerne i hertugdømmmeme, men i
Haderslev træder regulativets bestemmelser først
i kraft fra 1827. Og fra dette år er der altså of
ficielt danskundervisning. Professor Flor havde
truffet Brauneiser i Haderslev, og de har ud
vekslet et par meget forbindtlige breve, som lig
ger i skolens arkiv, dateret novbr. 1830, hvori der
er tale om den kongelige gave, der omfatter bl.
a. Saxo i Grundtvigs oversættelse, forskellige

11

guldalderdigteres værker og Holberg i Rahbeks
udgave. Brauneiser, der udtaler, at dette vil gav
ne og glæde „die Jugend der das Verständnis der
dänischen Sprache keine oder wenig Mühe
macht“, modtager også på derom fremsat ønske
fra professor Flor et eksemplar af Grønberg:
Dansk-tysk ordbog.
Hvad angår bøgernes oprindelse, især bogga
vernes, får vi ofte interessante oplysninger ved
at se på ex-libris, håndskrevne ejerangivelser og
de forskellige stempler, der er blevet anvendt.
Der findes således et mærkat med Bibliotheca
Scholae Haderslebensis, et med „Haderslev lær
de Skoles Bibliothek“, et med billede af den ny
skoles facade 1854, et med den prøjsiske ørn, et
med det af lektor Ottosen tegnede billede af
skolefacaden og endelig et mere beskedent, gan
ske almindeligt bogstavstempel. Enkelte af vore
bøger er dekorerede med adskillige af disse
stempler, foruden en håndskrevet ejerangivelse,
således at vi også på denne måde får et indtryk
af sandheden i ordet Habent sua fata libelli (bø
ger har deres egne skæbner), suggestivt afspejler
de skolens skiftende skæbne gennem de sidste
150 år. Kigger vi således lidt på bøger fra Brauneisers tid, finder vi gang på gang navne, der er
kendt fra byens almindelige historie, bl. a. f. eks.
fra „Harmonien“s medlemslister. En del histo
riske og krigshistoriske værker er mærkede H L R
(Holsteenske Landsener Regiment) og har til
hørt regimentets bibliotek. Den gamle major
V. Simesen, der ved regimentets flytning blev
boende i Haderslev, havde en ret stor bogsam
ling, hvoraf ca. 700 bind af arvingerne blev
skænket skolen i 1857. Mange af de tilflyttede
danske embedsmænd skænkede i tiden mellem
de to slesvigske krige boggaver til biblioteket; rek
tor Thriges navn i ikke få bøger vidner tydeligt
om hans store interesse for biblioteket, som han
personlig passede; nogle smukt førte accessions
protokoller røber med sirlig håndskrift hans per
tentlige omsorg for denne side af skolens arbej
de. Også biblioteksmæssigt ville han gerne „ska
be en indretning, der med Guds hjælp vil blive
een af grundpillerne ved genrejsningen af den så
længe forkuede danskhed i det gamle danske
land“.23 Og det var naturligvis ikke mer eller

12

mindre tilfældige, omend velmente gaver, Thrige byggede skolens bibliotek op på. Han opnåe
de straks ved sin tiltræden en ekstraordinær be
villing på 300 rdlr. og sikrede biblioteket et årligt
fixum på 200 rdlr.; men han forstod endvidere
at interessere forlag, institutioner og private for
den betydningsfulde opgave, der gik ud på at
opbygge en god og fyldig bogbestand ved den
første danske latinskole i Nordslesvig. Også om
egnens præster var i høj grad interesseret i at
have let adgang til bøger, og Haderslev provstis
konvent yder fra i860 et bidrag til anskaffelse af
teologisk og filosofisk litteratur, så skolebibliote
ket også var ved at blive et stiftsbibliotek (sådan
som man kender det fra de øvrige katedralsko
lers biblioteker). Alt i alt voksede biblioteket i
Thriges tid fra ca. 1400 til ca. 8000 bind. Af
større boggaver foruden major Simesens kan
nævnes, at grev Lüttichau i 1853 testarisk skæn
kede skolen en samling på 700 bind. v. Krogh,
Åstrupgård, havde i 1850 foræret skolen „Den
danske Vitruvius“ (nu vurderet til ca. 6000 kr.)
I lærerkollegiet og i den kreds af embedsmænd,
der efter 1850 kom som en forpost for dansk
åndsliv, var der litterater og æstetikere, der
også viste biblioteket stor interesse. Ørsted,
Oehlenschläger, Grundtvig, Kierkegaard, BIL
cher og Madvig har venner, beundrere og ånds
fæller i denne Haderslevkreds, og sporene gen
findes i biblioteket, hvor ikke få originaludgaver
af Holberg, af guldalderdigterne sammen med
en statelig række af monumentale værker fra
17. og 18. årh. vidner smukt om dansk bogkul
tur. Det er fristende at anføre nogle forfatter
navne og bogtitler: Lyschander, Huitfeldt, Ste
phanus’ Saxo, Chr. IV’s bibel, Resen, Slange,
Birgitte Thott, Vitus Bering, E. Pontoppidan:
Danske Magasin, Langebeks Scriptores, Olea
rius, Molleri Cimbria Litterata, Nova Littera
ria Maris Balthici, Niebuhr. Men derudover er
der meget andet. Antikens klassiske forfattere
findes i stort tal, tildels i meget gamle udgaver.
En udførlig gennemgang af klassisk litteratur i
vort bibliotek ville let fylde lige så meget som
hele denne artikel; den ville sikkert interessere
alle fagfolk i høj grad. Af bibliofile sjældenheder
kan nævnes Eginhard, Vita Caroli Magni. Köln

1521. Cyprianus Spangenbergs Den kristelige
hustavle. Lübeck 1561 (findes ellers kun i Stock
holm og i Det kgl. bibliotek).
Det siger sig selv, at ældre tysk litteratur og
historie er meget stærkt repræsenteret. Hertug
dømmernes historie og topografi fylder ligele
des godt. Her må nævnes Hamelmann’s: Olden
burgische Chronicon; Angelus: Holsteinische
Chronica; et næsten komplet eksemplar af
„Lyna“, Haderslev-ugeskriftet, der udkom fra
1797—1848. Endvidere en mængde småtryk
vedrørende nationalitetskampen. Man vil for
stå, at det er umuligt at nævne andet end nogle
spredte ting i et bibliotek på over 20.000 bind!
Det er klart, at der netop i vort bibliotek findes
mange gaver, der vidner om kappestriden mel
lem tysk og dansk, idet mange bøger er skænket
såvel fra syd som fra nord — en bejler kom fra
syd og een fra Norden. — En del af gaverne, og
naturligvis også en hel del forældet faglitteratur,
tynger biblioteket som goldt eller overflødigt gods
og kan uden beklagelse sættes i magasin eller de
strueres.
Efter 1864 fik skolen i første omgang en rek
tor, der var indfødt slesviger, P. H. Jessen.24
Hans broder, konrektor Chr. Jessen,25 var me
get interesseret i bilioteket, og begge var de sær
deles vel kvalificerede til at undervise i dansk;
de gennemgik bl. a. med de ældste elever nogle
af Oehlenschlägers tragedier. Der anskaffes i
denne slesvig-holstensk prægede periode til bib
lioteket stadig en del dansk litteratur, dog især af
lokalhistorisk art; der var for Jessen store laku
ner at udfylde, hvad angår tysk litteratur, tysk
historie og klassisk filologi. De følgende ledere
af bilioteket fortsatte denne linie, idet skolen
blev mere og mere prøjsisk præget. Dog anskaf
fedes stadig visse lokal historiske værker på dansk.
Som bibliotekar virkede Ludwig Siemonsen fra
1864 til 1898, derefter den særprægede N. A.
Schröder,25 der forøvrigt er af gammel Haderslevfamilie; han var ligesom Jessen’erne fortrolig
med dansk sprog og historie, men som fanatisk
prøjserbeundrer har han indlagt sig næsten he
rostratisk berømmelse som statsmagtens sagkyn
dige, når det gjaldt om at forbyde sange i den
blå sangbog. I sin bibliotekartid udarbejdede

Schröder et fyldigt katalog (1898—1901) over
bogbestanden, der var vokset stærkt. Fra ca. 8600
i 1864 var biblioteket i 1920 nået op på ca.
15.000 bind.
Det prøjsiske statsgymnasiums overgang til
dansk skole i 1920 måtte naturligvis i høj grad
få følger for skolens bibliotek. For at udfylde
nogle af de mest generende lakuner indenfor ny
ere dansk litteratur og historie blev der straks ud
over det sædvanlige beløb til bibliotek og sam
linger bevilget 3.000 kr. Et tilsvarende beløb stil
ledes til rådighed til lærerværelsets håndbiblio
tek. Ad privat vej — i lighed med hvad der
skete i i85o’erne — og ved gaver fra forlag og
institutioner forøgedes biblioteket stærkt. Forrest
blandt donatorerne må nævnes rektor, dr. phil.
Karl Mortensen. Forøvrigt gik der samtidig en
hel del bøger ud af biblioteket, fordi det skønne
des, at det nyoprettede centralbibliotek i højere
grad havde brug for disse ting. Det drejede sig
om ca. 1200 bind væsentlig af lokalhistorisk ind
hold samt tidsskrifter. Ved genforeningen blev
bilioteksarbejdet overtaget af lektor Anker Jen
sen, der myreflittig og overordentlig nidkær gik
i lag med den opslidende opgave at udarbejde et
nyt og fyldestgørende katalog, som han desværre
ikke oplevede at se færdigtrykt. Da Anker Jen
sen på grund af svigtende helbred i 1937 havde
måttet opgive den gerning, han elskede, over
tog undertegnede, der havde bistået ved udarbej
delsen af registret til kataloget, hvervet som bi
bliotekar. Forholdene medførte, at opgaven blev
meget vanskelig efter en kort periode, hvor man
så småt begyndte at finde sig tilrette i biblioteket:
hele opstillingen var uhyre konservativ, og der
var f. eks. ikke kartotek over bogbestanden. Med
al respekt for Anker Jensens store arbejdsindsats
måtte det erkendes, at biblioteket ville have væ
ret bedre tjent med en udrensning af en mængde
dødt stof og en derpå følgende omgruppering
efter moderne biblioteksmetoder. Men dertil
krævedes arbejdskraft, tid, plads og penge, og
det lå tungt med alt dette. Så kom besættelses
tiden med rømningen af skolen. Vedrørende
biblioteket blev det lovet, at intet dér ville blive
rørt. Vi havde heller ikke nogen mulighed for
at skaffe et egnet lokale, hvortil bøgerne kunne
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flyttes. — Da vor tillid til tyskernes løfter ikke
var overvældende, blev alt, hvad vi mente var
særlig værdifuldt, for ikke at sige uerstatteligt,
hurtigt taget ud fra hylderne og transporteret til
mere sikre steder, især til brandfri rum i råd
husets kælder ud imod Højgade. En del af kol
legerne stillede reolplads til rådighed, så biblio
teket faktisk var spredt over mange lokaliteter.
Inden længe viste det sig da også, at tyskernes
fagre løfter om at lade biblioteksfløjen urørt,
ikke respekteredes. Det var i sommerferien 1943,
at pedel Fogt, som blev boende på skolen i hele
besættelsesperioden og vågent holdt øje med,
hvad værnemagten foretog sig, varskoede mig
om, at nu var der fare for bøgerne. Da jeg nåede
ind på skolen, var alt ryddet ud af biblioteket, der
skulle bruges til depot for en panserafdeling —
senere blev der i stedet indrettet medicinal
depot. Den officer, der havde ledet flytningen,
forklarede, at han personlig havde overvåget, at
alt var gjort omhyggeligt og forsigtigt, og indestod
for at der intet manglede, og undskyldte hele
aktionen med at erklære, at han handlede efter
ordre og at det var „dringend notwendig“. Da
jeg oplyste ham om, at det i virkeligheden også
var et stort tysk kulturarbejde, han havde væ
ret med til at ødelægge, beklagede han yderst
korrekt — aber Krieg ist Krieg. Faktisk var bø
gerne stakket i pæne lige bunker, så vidt gørligt,
på gulvet i naturfagsværelset øverst i hoved
fløjen. Men heller ikke deroppe fik bøgerne fred.
Efterhånden må disciplinen blandt soldaterne,
der var indkvarteret på skolen, have været rin
ge, da det viste sig i 1945, at tyske soldater hav
de maset sig ind over bogstablerne, der var
skredet sammen i kaotiske bunker, i hvilke det
flød med alle hånde præparater fra naturfags
samlingerne, og øverst i det hele var henslængt
et skelet som et makabert udtryk for lede ved
alt, hvad der havde med bøger at gøre.21. Men
ikke nok med, at det var gået slemt ud over man
ge bøger, og at det hele var et gyseligt rod: i løbet
af vinteren var der sprunget et vandrør, så der
en tid havde stået vand under et par af bog
stablerne, hvis nederste bind var groet så hårdt
fast i gulvet, at der måtte bruges skovle, da vi
pludselig måtte i gang med en ny flytning af de
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sørgelige bogmasser. Det var nemlig i begyndel
sen af 1945 blevet bestemt, at der skulle indret
tes lazaret for tyske flygtninge fra Østprøjsen 1
naturfagsværelserne, idet man fra dansk side
den gang anså det for givet, at skolebygningen
ikke mere ville blive benyttet til undervisning.
Med bistand af et hold folk fra civilforsvars
kolonnen og af frivillige lærere og elever skete
flytningen af det forhåndenværende bibliotek til
lokaler på øvelsesskolens loft og til loftet over
statsseminariets pedelbolig, hvor opbevarings
forholdene absolut ikke var gode, men de bed
ste, der var at finde. På den måde gik der så
tre år til. I november 1948 måtte vi imod for
ventning tilbage til den gamle skole igen (den
havde nu fået en hårdt tiltrængt midlertidig
istandsættelse, som det hed — efter at den for
øvrigt tidligere var blevet erklæret for uegnet til
skolebrug). Biblioteket blev så vidt gørligt gen
opstillet. Det var glædeligt at konstatere, at da
bøgerne kom på plads igen, var ødelæggelser og
tab ikke så alvorlige, som man havde troet
(skønsmæssigt var måske 5 % blevet ødelagt).
Det ansås for mest praktisk at genopstille bø
gerne efter Anker Jensens katalog fra 1937. Da
skolens flytning til en moderne bygning havde
været lovet os og ventet af os i den sidste snes år,
måtte man mene, at det nu var omsonst at be
gynde på en nyorganisering af bilioteket i de nu
værende trange lokaler. Efter en alvorlig øjenlidelse måtte undertegnede i efteråret i960 bede
sig fritaget for biblioteksarbejdet, der derefter
blev overtaget af lektor H. Karlsson, som forhå
bentlig inden alt for længe vil komme til at ind
rette biblioteket i hensigtsmæssige lokaler, hvor
der bliver mulighed for virkelig udnyttelse af
bøgerne, der hidtil faktisk ikke i tilstrækkelig grad
har kunnet gøre gavn, blandt andet fordi lokale
mangel har hindret dette.
Der kan naturligvis fortælles i det uendelige
om en bogsamling, der i tidens løb er vokset til
over 20.000 bind. I det allerede sagte mener jeg
dog at have givet visse, ikke uvæsentlige oplys
ninger om vort bibliotek, der i sin brogede sam
mensætning er et talende vidnesbyrd om skolens
omskiftende tilværelse — til tider som brænd
punkt i kampen mellem tysk og dansk kultur.

Selvom mange boggaver fra syd som fra nord
ikke længere har større betydning, og selvom
ihærdige pædagogiske bestræbelser fra begge si
der bl. a. har aflejret en hel del forældede hånd
bøger og lærebøger, som nu kan kasseres eller
sættes i magasin, rummer biblioteket dog så store
og så sjældne skatte, at enhver boginteresseret
kan nævne mange bøger, man må misunde os.
Men vort bibliotek råder også over en bogbestand
af en sådan normalstandard, at vi biblioteksmæs
sigt er lige så godt stillet som de bedst udstyrede
af statens gymnasieskoler. Hermed være dog in
genlunde sagt, at den ny gymnasieordning ikke
vil kræve meget betydelige bevillinger til bog
køb, såfremt dens høje idealer skal kunne reali
seres.
NOTER
Ved udarbejdelsen af denne artikel er (foruden de nedenanførte specielle værker) benyttet de forskellige pro
grammer og kataloger, Haderslev Katedralskole har udgi
vet, som dr. Th. O. Achelis anfører dem i „Aus der Ge
schichte des Johanneums". Endvidere Olav Christensen,
Litteratur om Haderslev Katedralskole I og II i Haderslev-Samfundets årsskrifter 1948 og 1950 (også i særtryk)
og Lauritz Nielsen: Danske Stifts- og Skolebiblioteker.
1 Bjørn Kornerup, Ribe Katedralskoles Historie I—II.
Ribe 1947.
2 Annaler, p. 336.
3 Sperling henviser iøvrigt til Sturm, den berømte
Strasburgrektor, men nævner også Melchior Junius
og Johannes Bentius som meningsfæller. Disse diarii
skal være vidner om elevernes flid og vogtere for
deres hukommelse a: Vox enim audita périt — littera
scripta manet (et ord, man blot har hørt, kan nem
lig forsvinde, men det skrevne ord består!) Sådan ud
taler rektor Sperling sig i Flensborg-programmet fra
1589.
4 Trykt i Wittenberg 1558. Ejes af Statens pædagogiske
studiesamling.
3 Sunt pueri pueri, puerilia tractant (drenge er drenge
og de laver drengestreger).

6 Sådan anfører Kornerup det bekendte motto fra Focetus, der århundreder igennem var en grundlæggen
de bog i latinskolernes undervisning.
’ Martin Pleccius eller Pletzius var konrektor i Haders
lev fra 1575—1584. Derefter rektor indtil 1593. Den
sidste af de fem underskrivere kalder sig Screbeke
Haderslebicus hortulanus og vi gætter på, at han har
været slotsgartner i Haderslev, men vi har ikke fun
det yderligere oplysninger. Hans tilstedeværelse af
kræfter på ingen måde teorien om giverinden som
Chr. Ill’s elskerinde.
8 Om dr. Achelis’ hypotese har man måske lov at
bruge vendingen Se non è vera, è bene trovata.
9 Horstmann blev forøvrigt i 1492 rektor for Universi
tetet i Rostock, hvor han havde taget såvel sin baccalaur- som sin magistergrad.
“ Oldendorps dagbog findes i ms. på Det kongelige
bibliotek. Dele er gengivet i oversættelse i Achelis,
Haderslev I, s. 78—87.
11 Her citeret efter B. Kornerup, Ribe Katedralskoles
Historie I, s. 155.
12 Samme værk I, s. 134.
13 Lauritz Nielsen (Danske Stifts- og Skolebiblioteker,
s. 38) kalder blot værket Jordanus Nemoarius: Arithmetica.
14 D. T. E. V. betyder vel „do, testor et voveo“ g: over
drager højtideligt.
15 Skoleprogram 1866, s. 21.
13 C. G. W. Johannsen, søn af Haderslevamtmanden
F. H. C. Johannsen. Født 1813, student fra Haderslev
1833; amtmand i Flensborg og senere Husum; mi
nister for Slesvig; har skænket sin gamle skole mange
værdifulde bøger, blandt andet Bayle’s Dictionnaire
Critique, 4. udg. 1730. De er rimeligt at tænke sig,
at Ptolemaios’ Kosmografi er en gave fra ham. Men
man må tage alle forbehold, når man netop angående
dette værk lige er kommet ud af een alvorlig vild
farelse.
17 Rhode, Haderslev Amts Beskrivelse.
18 A. H. Strodtmann var rektor i Haderslev fra 1778 til
1785. Senere provst fra 1797—1839.
19 R. von Brincken, rektor 1786—1799.
20 A. H. Eckermann, rektor 1800—1808.
21 C. A. Brauneiser, rektor 1809—1848. Se H.-S. 1945.
22 Peter Paulsen, subrektor 1801—1807.
23 Skoleprogram 1850—51, p. 3.
24 P. H. Jessen, født i Kværs, rektor i Haderslev fra
1864 til 1889.
25 Chr. Jessen, konrektor 1864 til 1876.
20 Nis Ankjær Schröder, født i Gram 1849. Ansat ved
skolen fra 1879 til 1919.

EN »LATINSKOLEDRENG« SER TILBAGE
Minder fra min skoletid på Haderslev Latinskole fra 1902-1 gog
Niere end et halvt århundrede er forløbet, si
den jeg var elev på Haderslev Latinskole, i den
bygning der siden genforeningen har huset Ha
derslev Katedralskole og på en måde var dens
forløber. Når man gennem et langt liv har været
bosat i den by, hvor ens barndomsskole var og
i årenes løb er gået forbi denne skolebygning næ
sten utallige gange, kan det ikke undgås, at man
uvilkårlig kigger op til de vinduer, både i stue
etagen og på i. sal, hvor de klasseværelser lå, vi
gik i, og hver gang mindes man små eller større
begivenheder, der skete i skoletiden. Jeg ser mine
skolekammeraters ansigter for mig, jeg kan end
da for visse værelsers vedkommende huske, hvor
dan — i hvert fald en del af os — var placeret
derinde. Jeg ser i erindringen mange af skolens
daværende lærere færdes i bygningen. Der er
nu, 1964, vel næppe ret mange tilbage af de ele
ver, der besøgte Haderslev Latinskole før 1. ver
denskrig 1914/18, og da selve bygningen nu ret
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snart vil ophøre med at være rammen omkring
Haderslev bys lærde skole, kunne det måske
have sin interesse at høre lidt om, hvordan skole
livet formede sig under tysk styre i tiden fra om
kring århundredskiftet til opimod 1. verdenskrig,
og selv om dette kun er et ret begrænet åremål,
der skal fortælles om her på disse blade, så kan
denne skildring — til en vis grad da — godt vise
typiske træk fra livet i den gamle latinskole i tysk
tid. Skolens navn var dengang sådan i folke
munde „æ latinskol“, på tysk „das Gymnasium“,
eller hvis det skulle være helt korrekt, „das Johanneum“. Benævnelsen „Gymnasium“ dække
de dengang alle skolens klasser, fra de 3 forbere
delsesklasser til 3. g. Skolen var en ren drenge
skole. Klasserne havde latinske talbenævnelser.
De 3 forberedelsesklasser hed nona (9. kl.), okta
va (8. kl.) og septima (7. kl.). Derefter kom de
klasser, der svarede til de nu forsvundne danske
mellemskoleklasser, men da mellemskolen alle

rede begyndte med 4. årgang, var der 5 klasser
her på dette trin: sexta, quinta, quarta, undertertia, overtertia.Derefter fulgte undersekunda, sva
rende til den tidligere danske realklasse. Oversekunda, under- og overprima udgjorde så de
klassetrin, som vi kalder I—III g. I den afdeling,
vi ville kalde for mellemskolen, var der 2 linier:
latinafdelingen og den nysproglige linie med en
gelsk og fransk som fremmedsprog. Allerede
i sexta (4. skoleår) begyndte de små hoveder,
kun ir år gamle, med latin, og i den anden afde
ling med fransk samt engelsk fra undertertia til
og med undersekunda. For latinliniens vedkom
mende kom der så yderligere græsk til i oversekunda.
Dette med latin i 8 år vil sikkert lyde lidt ma
kabert for de yngre slægtled af i dag. Den ny
sproglige mellemskoleafdeling sluttede på latin
skolen her i byen med en eksamen, der i det store
og hele svarer til en dansk realeksamen. Hvis ele
ver på denne linie ønskede at få enten nysproglig
eller en matematisk studentereksamen, måtte de
fortsætte andetsteds, vel oftest på „Oberreal
schule“ i Flensborg. Realeksamen havde i tysk
tid et meget fornemt navn: „Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Dienst“. Her vil en nær
mere forklaring være nødvendig. Kun den, der
havde bestået denne eksamen, kunne slippe med
at være soldat et år. Alle andre måtte tjene 2 og
nogle endda 3 år ved militæret. De „EinjährigFreiwilligen“ måtte selv vælge, ved hvilken hær
afdeling, de ønskede at aftjene deres værnepligt.
De boede ikke på kasernen, men privat i byen, de
måtte selv betale for deres logi, betale uniformen
samt holde en „Putzer“, en slags oppasser, taget
fra de meniges rækker i det kompagni de tjente.
Kun disse „Einjährig-Freiwilligen“ kunne blive
reserveofficerer. Man var altså dengang i tysk
tid til en vis grad socialt deklasseret, hvis man
ikke var „Einjährig-Freiwilliger“, idet man må
erindre, at officerskorpset dengang i militærsta
ten Prøjsen-Tyskland indtog en meget anset stil
ling, og det at kunne blive officer, selv om det
kun var reserveofficer, var noget meget attråvær
digt. — Dengang var der ikke noget, der hed gra
tis undervisning og gratis skolebøger m. m. Der
blev betalt skolepenge for al højere undervisning

helt fra „nona“ til „overprima“, og der var kun
ganske enkelte fripladser på skolen, men ikke i
forberedelsesklasserne. Dette betød for mange
økonomisk set dårligt stillede hjem et stort af
savn, når man ønskede at give en eller endda
flere af sine drenge en videregående undervis
ning på en latinskole. Der blev ikke afholdt en
egentlig optagelsesprøve ved optagelsen i „sex
ta“, dog måtte elever fra byens borgerskole og fra
landsbyskoleme bestå en sådan prøve. Fra ca.
1900 øgedes år for år presset fra hjemmene for at
få deres drenge på latinskolen. Man kan ikke sige,
at antallet af studenterne på skolen øgedes sam
tidigt. Der var relativt få elever i oversekunda og
i de 2 primaklasser. De fleste hjem stilede efter
at lade deres børn få denne „Einjährig-Freiwilligen“-eksamen, der åbnede dørene til mange stil
linger inden for de forskellige forvaltningsgrene i
den tyske stat, og dertil kom så, at den honette
ambition med at kunne tjene som „EinjährigFreiwilliger“ ved hæren spillede en ikke ringe
rolle for mange kredse i den tyske befolkning,
selv om drengen valgte en livsstilling, der ikke
direkte krævede denne eksamen. Når antallet af
elever i de egentlige gymnasieklasser her i byen
ikke var ret stort, skyldes det vel også den om
stændighed, at en del af de elever, der gik i den
nysproglige mellemskoleafdeling, ikke kunne få
en tilsvarende studentereksamen på latinskolen
her, men måtte søge udenbys, og gennem den ri
vende tekniske og handelsmæssige udvikling, der
satte ind i slutningen af det 19. århundrede og
fremefter, var behovet for at få en nysproglig el
ler matematisk studentereksamen stærkt vok
sende, og den klassiske linies studentereksamen
spillede ikke helt den samme rolle som tidligere.
Så meget om skolens opbygning. — Men forinden
jeg vil fortælle noget om det liv, der udfoldede
sig inden for skolens mure, om undervisningen,
eleverne og lærerne, kunne det være på sin
plads at give et lille billede af skolens ydre ram
mer, dens bygninger, skolepladsen og sportsplad
sen.
Indtil 1902 bestod Haderslev Latinskole kun
af hovedbygningen ud mod Gåskærgade og den
korte fløj mod Skolegade. I denne korte side
fløj var der forneden en meget lille gymnastik
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sal, yderst primitivt indrettet, samt oven på den
ne en tilsvarende lille festsal, aulaen. Der var
kun skolegård ud mod Gåskærgade, men opret
telsen af den nysproglige afdeling i mellemsko
len i slutningen af 90’eme krævede en udvidelse
af skolens lokaler, og så byggedes der i 1902 den
„røde fløj“, som vi kaldte den, der hvor nu gym
nastik- og festsal findes. Samtidig blev der ind
rettet en ny skolegård med indgang fra Skolegade
nord for den gamle hovedbygning, som jo stadig
benyttes. Fra den tid fik eleverne fra oversekunda og de to primaklasser anvist den gamle gårds
plads som opholdssted i frikvartererne, og resten
af eleverne henvistes til den nye plads. Jeg var
elev i „sexta“, da den nye bygning blev indviet.
Vi små sad på en af de forreste bænke i den den
gang, syntes vi da, så nye og flotte sal. Jeg min
des tydeligt den højtidelige indvielsesfest. Der
var foruden skolens lærere og elever en stor for
samling af højtidelige, ordensprydede herrer fra
regeringen i Slesvig til stede. Selve regeringspræ
sidenten for provinsen Slesvig-Holsten, mener
jeg, var også med. Hvad der blev talt og sagt ved
denne lejlighed, husker jeg ikke et ord af; jeg var
jo kun en lille dreng dengang, men een ting min
des jeg klart. Vi små så med store, forbavsede
øjne på et mægtigt segl, der hang ned over taler
stolens rand under rektors tale. Det var det segl,
der var fæstnet til hertug Hans’ stiftelsesdoku
ment fra hin fjerne tid, da han grundlagde Ha
derslev Latinskole, „Das Johanneum“. Dette
gamle dokument var i dagens højtidelige anled
ning hentet frem af gemmerne igen. Jeg mindes
også, at jeg den dag så en del uniformerede her
rer, vel sagtens garnisonens højere officerer, der
ikke måtte mangle ved en sådan lejlighed. — Lad
mig nævne endnu et lokale fra kælderetagen un
der hovedbygningen, der blandt de små elever
blev omtalt med en vis gru. Der skulle efter si
gende i et af kælderrummene i tidligere tid have
været indrettet en „Karzer“, dvs. en arrestcelle,
hvor meget slemme elever, der havde forbrudt
sig i særlig grad mod skolens love eller regler,
kunne indespærres en eller flere dage. At der
langt tilbage i tiden har været en „Karzer“ på
tyske latinskoler, er en kendsgerning, men om
der nogensinde har eksisteret noget sådant rum
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på Haderslev Latinskole, fik vi aldrig oplyst. Må
ske har en eller anden beretning om arrestceller
på skoler i tidligere tid sat vores fantasi i sving og
fået os til at tro på, at der også her på skolen har
været noget tilsvarende. — Så meget om de ydre
rammer på Haderslev Latinskole. Men det, der
dog har størst interesse, når man vil fortælle om
skolen fra ens barndomstid, er det liv, der ud
foldede sig inden for skolens mure.
Det var — som allerede omtalt — en ren dren
geskole, vi gik i, og alene dette gav skolen et vist
robust præg. Vi var ikke sarte over for hinanden,
tværtimod, næverne sad løse på os. Der vankede
ofte en blodig tud i frikvartererne, men den sag
blev ordnet i al stilhed uden lærernes (gårdvag
tens) mellemkomst, for i så tilfælde ville affæ
ren ufravigeligt være endt med en „spanskrørs
behandling“. Disciplinen var gennemgående ret
hård, ja, ofte endda meget hård. Der herskede
som overalt dengang noget af militæragtig dres
sur i skolerne, og i mange hjem var det ikke stort
bedre. Vi rejste os ikke op, når læreren trådte ind
i klassen, nej, vi sprang op og stod ret ved vores
pladser, og ligeledes satte vi os ned med en vis
appel — i hvert fald hos de fleste af lærerne.
Man var ikke sparsom med lussinger, og spansk
røret blev anvendt flittigt i de mindre klasser.
Ofte fandt der masseafstraffelser sted, når en
hel flok i en klasse havde gjort sig skyldig i et eller
andet brud på disciplinen. Selvfølgelig kendte
man også til svedetimer — dog ikke over for „die
Auswärtigen“, dvs. de elever, der kom ind til
skolen ude fra landdistrikterne. De skulle jo nå
toget for at komme hjem. Straffemidlet med at
skrive et større eller mindre antal linier af i en
lærebog, blev netop i udstrakt grad brugt over
for lovovertrædere, der var udenbys elever. Men
trods denne skrappe disciplin følte vi os ikke for
kuede i skolen. Vi var jo børn af hin tid, hvor
opdragelsesmetoderne var ganske anderledes
håndfaste end nu om stunder. Vi tog straffen
med godt humør og foragtede egentlig denne el
ler hin, der ikke kunne tage en omgang prygl
med honnør — som et mandfolk. Klassen følte
sig som en absolut enhed, der stod last og brast
både over for lærerne og de andre klasser. Men
hvor var vi dog nu og da hårde og ubarmhjertige

over for den skolekammerat, der forbrød sig mod
fællesskabet. Det var slet ikke det værste, at en
sådan kammerat fik en omgang tørre prygl, men
det kunne ske, og det er sket, at han blev udstødt
af klassens fællesskab, ofte for en tid, men jeg
mindes også, at et par af mine samtidige på sko
len helt blev udstødt af deres kammerater for re
sten af deres skoletid og blev behandlet som de
rene pariaer. Det at blive udstødt af klassens fæl
lesskab hed på tysk „In Verschiss kommen“. Det
te er et meget uartigt ord, som jeg helst ikke vil
oversætte. — Der var disciplin i rækkerne, når vi
gik op — nej, „gik“ er ikke ordet — når vi mar
cherede op til sportspladsen bag Louiseskolen, i
rækker på 4 i hvert geled, taktfaste efter lærerens
tælling. Var der ikke trit i rækkerne undervejs,
så omkring, tilbage til skolen og atter i taktfast
march op til sportspladsen. Vi lærte at gøre
holdt med et smeld, vi lærte også at stå helt stille
uden at bevæge andet end øjnene. — I gymna
stiksalen spillede de fritstående øvelser ingen
særlig stor rolle, de var desuden meget ensfor
mige, og sammenligner jeg disse øvelser med til
svarende af i dag, kan jeg nok se, at de ikke rigtig
var egnede til at træne muskler eller til at smi
diggøre kroppen. Dog var der i den dengang nye
gymnastiksal blevet anbragt ribber, noget helt
nyt for os da, men vores ældgamle gymnastiklæ
rer forstod slet ikke at gøre brug af disse „ny
modens“ ting. „Solch ein Quatsch“ (sådan noget
bras), var hans dom over ribber og andet nyt, der
fremkom dengang. Desuden fandtes der i gym
nastiksalen det sædvanlige udstyr, således som vi
ser det i dag i danske gymnastiksale, dog var der
2 apparater, som vi ikke mere finder i vore sale,
og det var klatrestænger og ræk. Rækøvelserne
var i almindelighed alt for svære for de fleste
elever, særlig i de små klasser. Men „ræk“ var et
godt torturinstrument for visse gymnastiklærere,
når det kneb med disciplinen. På sportspladsen
spilledes der først og fremmest langbold, men
med massiv læderbold og med ret lange og tynde
boldtræer. Jeg kan mindes, at en af mine kam
merater havde et boldtræ på ca. 1,50 m. Så spil
lede man også nævebold, mens fodbold i skolerne
først begyndte at blive moderne de 2—3 sidste
år af min skoletid. Samtidig begyndte også fri

idræt at få indpas. Den før omtalte ældre gymna
stiklærer måtte vige pladsen for en ung, meget
dygtig og energisk lærer, der satte vældig fart i
gymnastikken og i fri idræt ude på sportspladsen.
Skal man prøve på at karakterisere skolens un
dervisningsform dengang, så var den i alminde
lighed præget af lektieterpning, af megen uden
adslæren. Dog mindes jeg den dag i dag med stor
tak enkelte af mine lærere, der gav en vel tilret
telagt, inciterende undervisning. I deres timer
faldt vi ikke i søvn eller læste på lektien til næste
time. Men det var desværre kun ganske enkelte
blandt vore lærere, der forstod at levendegøre
stoffet. De allerfleste af vore universitetsuddan
nede lærere var faglig set vel funderet, men un
dervise, særlig i de lavere og i mellemklasserne,
den kunst magtede de ofte kun utilstrækkeligt.
Jeg vil her gerne fremdrage mindet om 2 af mine
særprægede og meget dygtige lærere. Der var den
lille forvoksede professor dr. Stuve, kun lille og
svagelig, legemlig set, men en mand med ånd,
med en blændende fremstillingsevne, han lærte
os at tænke over problemerne i geografitimerne,
hans undervisning bl. a. i dette fag blev til mere
end en opremsning af geografisk navnestof, så
dan som vi havde oplevet det hos flere andre læ
rere. Han havde ingen disciplinære vanskelighe
der i timerne, tværtimod syntes vi så godt om
ham og hans undervisning, at vi af os selv holdt
visse uromagere i ave, når man prøvede på at for
styrre i timerne, og som jeg allerede har omtalt,
havde vi jo sådanne visse „blide“ metoder til at
få en synder til at makke ret. Den anden lærer,
jeg her vil omtale, er min tysklærer i undersekunda (realklassen), overlærer dr. Huettner, en fin,
særpræget, kultiveret mand, der forstod at væk
ke vor interesse for litteraturens mesterværker,
og derudover var den første på skolen blandt læ
rerne i faget tysk, der lod os arbejde med frie stile
og med stile, der behandlede aktuelle emner.
Han var ikke stiv, højtidelig og tilknappet i sin
form og væremåde. Han var egentlig helt uprøj
sisk i hele sin livsform og lignede i sin optræden
og i sin påklædning en engelsk gentleman. Det
blev fortalt, at han i sommerferien plejede at
rejse til London, hvor han efter sigende fik sit tøj
syet. „Har I set „Gockel“? (hanen), det var hans
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øgenavn, sådan lød det efter sommerferien. Man
var nemlig blandt de voksne elever spændt på at
få nye dessiner med hensyn til snit og farve, og
ikke mindst slipsets form og farvenuancer spil
lede en ikke lille rolle. En del elever simpelthen
efterlignede ham i deres påklædning. Dr. H. var
den eneste af mine lærere, der lod skinne igen
nem, at nordisk litteratur og åndsliv ikke var
fremmed for ham. Hvad vi elever imidlertid ikke
vidste dengang, det var, at hans husvært, nu af
døde organist Horst, har fortalt mig, at dr. H.
på sit arbejdsbord havde de nordiske flag stå
ende, der dog af forsigtighedshensyn blev fjer
net, når han ventede besøg. Uheldigvis for ham
kom der en dag en af hans kolleger uventet ind
til ham, han så flagene, meldte det til rette ved
kommende, og så blev dr. H. strafforflyttet til et
gymnasium længere sydpå. Ja, sådan noget kun
ne der altså ske dengang under prøjsisk styre.
Kæft, trit og retning var jo nærmest for mange et
evangelium i hine tider. Kan der end siges både
det ene og det andet, både godt og ondt om un
dervisningsformen eller -metoden, så skal det dog
udtrykkelig fremhæves, at vi fik lært noget, og
det grundigt. „Es muss sitzen“, på dansk vel så
dan noget som: det skal blive varigt eje eller det
skal fæstne sig i hukommenlsen, ja, det var paro
len dengang i undervisningen. Når jeg forhen
omtalte, at det for ret mange af de universitets
uddannede lærere kneb med at finde frem til en
mere fyldestgørende undervisningsform i de la
vere klasser og i mellemskolen, skal der dog her
til bemærkes, at ikke så få af disse lærere er ble
vet omtalte med stor anerkendelse og respekt
for deres undervisning i de egentlige gymnasie
klasser. Jeg kan i denne forbindelse henvise til
afdøde advokat Johs. Andersen, der flere gange
over for mig, når vi mindedes tidligere lærere fra
vor latinskoletid, som vi begge havde haft under
visning hos, har kunnet påpege deres store fag
lige dygtighed og evner som lærere, og der var
mellem dem lærere, som jeg havde haft i mel
lemskolen, og om hvis undervisning og disciplin
jeg ikke har meget godt at sige. Der var i almin
delighed kun meget lille personlig kontakt mel
lem elever og lærere. Vi havde respekt for vores
lærere, vi hilste ærbødigt på dem, når vi mødte
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dem på gaden, men helst gik vi af vejen for dem,
hvis vi bare havde en mulighed for det. Skolens
disciplinære myndighed strakte sig dengang langt
ud over selve skolens område, også uden for sko
letiden. Yngre elevers strejfen om på gaden ud
på aftenen kunne meget let give anledning til fo
respørgsler til hjemmet og påtale fra skolens side,
hvis en eller anden lærer tilfældigvis opdagede
noget sligt. Rektor, eller som han dengang kald
tes: „Der Direktor“ eller populært: „Der Direks“,
styrede skolen som en enevældig diktator. Jeg
mindes mange gange at have været vidne til føl
gende scene: Rektor kommer til syne på gårds
pladsen, han vil tale med den vagthavende læ
rer og kalder: Herr Kollege! Og så begav „Herr
Kollege“ sig med en vis hurtighed hen til rektor
og stillede sig selvfølgelig om på venstre side af
rektor, og gik de to så frem og tilbage over plad
sen, så sprang „Herr Kollege“ ærbødigt om på
venstre side af den almægtige „Herr Direktor“
igen, når man gik i modsat retning. Der kan gives
et andet lille situationsbillede, der kan illustrere
rektors stilling inden for lærerstaben og kan for
tælle lidt om, hvilken ret stor rolle rang og stand,
titel og ancienitet dengang spillede: — Klokken
er otte, det har ringet ind, eleverne går op til
morgensang i festsalen. Rektor går fra sit kontor
i stueetagen op til lærerværelset på i. sal, åbner
døren med et ryk, bliver stående i døren og si
ger højt og kraftigt: „Guten Morgen, meine Her
ren!“ Lærerne rejser sig, bukker og siger eller
mumler: „Guten Morgen, Herr Direktor!“ Den
ne gør kort omkring og går nu, nej, marcherer
med kraftige, energiske skridt i spidsen for læ
rerne op til festsalen, først de herrer professorer
(lektorerne), så overlærerne (adjunkterne), der
på „die wissenschaftlichen Hilfslehrer (timelæ
rerne) og endelig de få seminarieuddannede læ
rere, der således danner bagtroppen. Rektor, dr.
Spanuth var en høj, kraftig bygget mand med
stort, sort overskæg og med et stramt, prøjsisk
væsen. De ældre herrer, professorerne, der føl
ger ham, marcherer ikke, en del af dem kommer
nærmest trippende bagefter. Ved døren til fest
salen står en elev, der åbner døren, når det frygt
indgydende optog nærmer sig, og i det øjeblik
rektor træder ind i festsalen, springer alle elever

op med en vis hurtighed, og så kan morgensan
gen begynde. Der synges en salme og læses et
stykke af en andagtsbog. Nu og da kontrolleres
det fra rektors side, om alle har deres salmebog
med, og desuden følger hans skarpe, stirrende
blik de syngende elever, om de nu synger med,
eller de benytter de få øjeblikke under morgen
sangen til at indhente forsømt lektielæsning. Må
jeg her tilføje, at scenen oppe på lærerværelset
har jeg fået oplyst mange år senere af en af mine
lærere, da jeg engang under i. verdenskrig mødte
ham som soldat. — Vi var, ærligt talt, meget
bange for rektor. Dengang som vel også nu fand
tes der lærere, hvis disciplinære evner var lig nul,
og de skarnsstreger, vi tillod os i deres timer, var
selvfølgelig legio, og det trods den skrappe af
straffelse, der muligvis ville blive følgen, når der
blev klaget til højere magter. I enkelte tilfælde
kunne sagen ikke engang afgøres med spanskrø
ret, og jeg har oplevet, at en elev, der drev alt
for grovkornede løjer med en lærer, er blevet
bortvist fra skolen, og da sådan en bortvisning
skulle meddeles til regeringen i Slesvig, var det
meget vanskeligt for en sådan bortvist elev at få
lov til at genoptage sin skolegang på et andet
gymnasium. — Langt de fleste elever havde den
gang det dansk-sønderjyske mål som hussprog.
Der blev hvert år fra skolens side undersøgt,
hvad sprog man talte i hjemmet, om det var
dansk, tysk eller begge sprog (blandet). Dette
sidstnævnte var et ikke usædvanligt fænomen i
en del af hjemmene, idet man må huske på, at
en af parterne i ægteskabet måske stammede her
fra landsdelen og var dansktalende, og den an
den ægtefælle var indvandret sydfra og havde
tysk modersmål. Resultatet blev da ofte, at bør
nene blev opdraget tvesproget. Men ved optagel
sen af denne statistik på skolen spillede ofte end
nu et moment en rolle. Jeg husker, at en del sko
lekammerater, selv fra hjem, hvor der kun taltes
dansk, alligevel oplyste, at man var tvesproget i
hjemmet. Hvorfor? Ja, vel nærmest for at tækkes
læreren eller skolen. En af lærerne sagde ved en
sådan lejlighed: Det var da dejligt at se, at der i
år i denne klasse er flere hjem, hvor man nu taler
både dansk og tysk, end det var tilfældet i fjor.
Bliv bare ved med det. „Die dänische Sprache

wird dann mit der Zeit von selbst aufhören. Das
ist ja auch das klügste, was ihr tun könnt.“ Sko
len forlangte, at der kun måtte tales tysk på sko
lens område, men det lykkedes aldrig at få dette
krav helt gennemført. Indbyrdes talte eleverne
snart dansk, snart tysk i broget flæng. Man vid
ste jo gensidig, om ens kammerater var rent tysk
talende eller ikke. Var man først ude på gaden
efter endt skolegang, lød der mere sønderjysk
dansk end tysk. Jeg behøver vist ikke at tilføje,
at det tysk, der taltes her i byen dengang, ofte
var meget mangelfuldt, men det var jo også et
tysk på „dänischem Substrat“. Udtrykket her er
taget fra dr. Bocks afhandling: „Niederdeutsch
auf dänischem Substrat“. Man kan i det store
og hele ikke sige, at alle lærere forfulgte elever,
der kom fra bevidst danske hjem. Der kunne
falde stikpiller over for elever, hvis tyske præ
stationer var mangelfulde, idet læreren f. eks.
spurgte: Hvad taler I i hjemmet? Og var det så
kun dansk eller dansk og tysk, så er det sket, at
en lærer sagde: Mon det ikke var bedst, at I kun
talte tysk i hjemmet! — Og i et andet tilfælde
spurgte læreren direkte, hvorfor vedkommende
elevs hjem ikke talte tysk, og da svaret lød: Min
mor kan ikke tale tysk, fortsatte læreren: „Så
må du lære hende at tale tysk, vi bor da i Tysk
land, hvor alle bør tale fædrelandets sprog“. Jeg
mindes kun een lærer, der utilsløret viste sit dan
skerhad. Det var professor Nis Schrøder, hvis
øgenavn var „Lille Nis“. Han var den tyske re
gerings konsulent ved bedømmelsen af de danske
sange, der måtte optages i den „Blå sangbog“.
Der fandtes jo en hel del danske sange, som ikke
måtte trykkes og udkomme i Tyskland, sange,
som ikke måtte synges offentligt ved møder og
heller ikke i hjemmene for åbne døre og vinduer.
Professor Schrøder var det, man dengang kaldte
for „Altysker“, overbevist om det tyske folks, ger
manernes, store mission i verden. For ham var
det danske sprog her i landsdelen en pestilens,
der burde fjernes jo før jo hellere. En lille ople
velse fra en time med „Lille Nis“ kaster et beteg
nende lys på ham. Han var en dag vikar for en
fraværende lærer, og i den anledning skulle han
tage 2 klasser sammen. Ved en sådan lejlighed
plejede han kun at tale om et eneste emne, og det
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var følgende: „Was bedeutet deutsch? Deutsch
kommt von diutisk und bedeutet völkisch osv.“
Vi vidste på forhånd, at vi fik dette emne serve
ret, og derfor besluttede vi at spille ham et puds.
Da han trådte ind i klassen, hilste vi ham vel
kommen med at råbe i kor: — Was bedeutet
deutsch osv. Hvad følgen blev, må vi helst for
bigå i tavshed. At Schrøder optrådte udæskende
over for elever fra danske hjem, har jeg fået be
kræftet fra flere sider. Kun ganske enkelte af læ
rerne stammede fra Nordslesvig. De øvrige kom
fra alle mulige egne af det tyske rige. De kendte
intet til de nationalpolitiske forhold heroppe. Jeg
tror, at de fleste af dem simpelthen slet ikke be
skæftigede sig med det dansk-tyske mellemvæ
rende her i grænselandet. Det var for dem noget
underordnet, det var en lillebitte sag, der af sig
selv ville gå i lave i løbet af et åremål, for nu var
landet her jo engang blevet tysk og ville selvføl
gelig aldrig blive skilt fra Tyskland igen. Det hele
var for dem i almindelighed „eine lächerlich
kleine Sache“. Dertil kom, at mange af disse læ
rere betragtede deres ansættelse her i Tysklands
nordligste by, lige op mod den dansk-tyske græn
se, som en slags landsforvisning, og derfor søgte
de at lade sig forflytte sydpå igen, så snart en lej
lighed forelå. Men rektor, dr. Spanuth var sko
lens leder i en årrække for så til sidst at ende sin
embedsvirksomhed som leder af et gymnasium i
Flensborg. Han blev kort efter århundredskiftet
her i Nordslesvig ilde berygtet som den mand,
der fjernede 2 elever fra gymnasiet på grund af,
at de havde vist deres dansk-nationale sindelag.
Det var nu afdøde amtmand Kr. Refslund-Thomsen og ligeledes afdøde kreditforeningsdirektør
A. Callø. Jeg gik dengang, da dette skete, i sep
tima (3. forberedelsesklasse) og blev en morgen
kort efter bortvisningen af disse to elever standset
af rektor på trappegangen, og så spurgte han mig:
Er du ikke i familie med den „sogenannte Freige
meindepastor“ (Thomsen), hvis søn er blevet
bortvist fra skolen? Da jeg havde forklaret ham
familieforholdet, tilføjede rektor: Sig til din mor,
at det ville være mest gavnligt for jer at holde jer
borte fra denne familie. — Ja, skolen kunne tilla
de sig mangt og meget dengang, noget som vi nu
ville anse for komplet malplaceret, ja, ligefrem
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forkasteligt. Hele det prøjsiske skolevæsen havde
kun yderst ringe kontakt med forældrekredsen.
Skolen blev styret fra ministeriet i Berlin og rege
ringen i Slesvig, da den var en statsskole. At man
fra dansk side betragtede latinskolen som et nød
vendigt onde, vil være indlysende, men heller
ikke de tyske forældrekredse stod i et intimt for
hold til skolen og dens lærere. Det var en ver
den for sig. Ligeledes var der slet ingen kontakt
mellem latinskolen og de øvrige skoler i byen.
Som allerede nævnt kom der et forholdsvis be
skedent antal elever fra kommuneskolerne over i
latinskolens mellemskoleafdeling, men kommu
neskolerne blev ikke afæsket nogen som helst
udtalelse om disse elevers standpunkt. Der var et
ret spændt forhold mellem eleverne på latinsko
len og de øvrige skolers elever. Latinskolens ele
ver blev af modparten kaldt „Sokker“, og vi
kaldte de andre „Knaster“. Mellem de mindre
klassers elever fra de to skoleformer var der ikke
så sjældent ret alvorlige slagsmål i gang, som den
gang bl. a. blev udkæmpet i det sumpede, sivbevoksede område, hvor den nye havn blev anlagt
efter genforeningen. Og hvor er det? vil måske
børn af i dag spørge. Det er hele det terræn, der
ligger øst for Lindedal ned mod fjorden. På selve
latinskolen var der indbyrdes et godt kammerat
ligt forhold mellem eleverne, uanset om de kom
fra danske eller tyske hjem. Dette forhold kan
illustreres ved følgende lille episode, som jeg dog
ikke har oplevet personligt, men som er blevet
mig fortalt af en noget yngre elev, der stammede
fra et tysksindet hjem her i byen. På kejserens
fødselsdagsfest blev der selvfølgelig sunget san
gen: „Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Va
terlands, heil Kaiser dir.“ Oversat til dansk, vil
dette hedde: Hil dig i sejerskransen, hersker over
fædrelandet, hil dig, o, kejser. — Så skete det ved
en sådan fest, at en af eleverne i „quarta“ (6. sko
leår) , søn af en dansk gårdejer fra oplandet, sang
følgende variation til denne hyldestsang for kej
seren: „Heil dir im sirupspot, o, hvor det smager
godt“. — Hans sidemand, min tyske hjemmels
mand, hørte det godt, men grinte over det, og de
to puffede til hinanden. De havde dog ikke lagt
mærke til, at der bag dem, ikke langt fra dem,
sad en lærer, der var ret kendt for ofte at sladre

til rektor om eleverne. Lige så snart festen var
forbi, og eleverne begyndte at forlade festsalen,
skyndte denne lærer sig hen til rektor og havde
travlt med at fortælle noget. Derpå råbte rektor:
Quarta går ikke hjem, men hen i deres klasse
værelse. Noget efter kom så rektor, klasselære
ren og bemeldte lærer ind i klassen, og den tysk
sindede elev blev kaldt op til rektor. Denne
spurgte så: Hvad sang Th. B., da vi i festsalen
sang: Heil dir im Siegerkranz? Jeg så rask hen til
min kammerat, fortalte min hjemmelsmand, og
opdagede, hvor forfærdet han så ud, men uden
tøven svarede jeg: Han sang: Heil dir im Sieger
kranz osv. Derpå sagde rektor kun: Det var godt,
min dreng, klassen må gå hjem. Derpå sagde den
danske dreng til sin tyske kammerat: Tak skal du
ha’, nok er du tysker, men hvor er du dog en
god kammerat!
Der var som oftest et ubrydeligt sammenhold
i klassen, vel i nogen grad fremkaldt ved, at ele
ver og lærere i almindelighed var to vidt for
skellige, adskilte verdener, hvor der ofte kun her
skede det, man kan kalde: væbnet neutralitet,
dog med de allerede anførte undtagelser in men
te. Også over for de andre klasser dannede vi en
blok. Gud nåde, hvis nogen prøvede på at genere
en af vore klassekammerater, så tog hele klassen
affære. Mon man ikke med en vis ret kan sige, at
flokfølelsen spillede en meget stor rolle for vores
slægtled, vel nok en større rolle end nu om stun
der? Det kan være ret interessant lige at se på,
hvilke kredse i samfundet eleverne i almindelig
hed kom fra. Der var først de mange drenge fra
de tyske embedsmandshjem. Bortset fra en del
embedsmænd i underordnede stillinger, der
stammede her fra byen eller det øvrige Nordsles
vig, var langt den største part tilvandret sydfra, li
gesom det allerede er omtalt for gymnasielærer
nes vedkommende. For mange af disse tilflyttere
var opholdet her i byen kun forbigående, da disse
embedsmænd ved anvancement eller lignende
ofte blev forflyttet igen. Jeg har haft en klasse
kammerat, hvis far et kort åremål var tolddirek
tør her i byen. Denne dreng havde allerede i re
alklassen (undersekunda) besøgt 5 forskellige
gymnasieskoler, spredt fra Østprøjsen til Elsass
og Sydtyskland, og havnede så heroppe ved

Tysklands nordgrænse. Disse elever fra tilvan
drede tyske embedshjem var selvfølgelig rent
tysktalende og lærte, bortset fra at de fik fat i en
kelte danske brokker, aldrig at tale dansk. Der
næst rekrutteredes eleverne på vor skole fra tal
rige købmandshjem, både fra danske og tyske
kredse. Det var relativt kun få elever, der kom
fra håndværkerkredse, og typisk for hin tid var
det, at der kun var ganske få elever fra arbejder
hjem. Men dette har sin naturlige forklaring,
idet lønningerne dengang var yderst beskedne,
børneflokken ofte stor, og de sociale hjælpekil
der lig nul. Selv om en dygtig elev fra et arbej
derhjem kunne have fået friplads på skolen, så
ville alene anskaffelsen af bøger m. m. samt no
get pænere påklædning helt overstige det, et ar
bejderhjem dengang kunne præstere. Men der
var endnu en ret stor flok elever på skolen, som
ikke er omtalt, og det er de mange udenbys ele
ver. Her må man huske på, at Haderslev Latin
skole var det eneste klassiske gymnasium i Nord
slesvig, og derfor er det ret indlysende, at der
fra hele landsdelen kom elever her til byen, som
dels boede hos slægt eller venner, dels blev op
taget i hjemmene hos enkelte gymnasielærere, og
endelig var der nogle, der måtte tage til takke
med et pensionat. Dog den største del af de
udenbys elever boede hjemme i Haderslevs op
land og kom daglig ind til byen enten pr. cykel,
med hestekøretøj, endda til hest, og den store
flok med en af de talrige amtsbaner. Anlægget af
disse nu længst forsvundne amtsbaner, dengang
kaldt „kredsbaner“ eller „æ lille tog“, åbnede i
høj grad muligheden for en videregående under
visning for mange landsbybøm. Mangt et hjem
på landet, der ikke ville have været i stand til at
holde deres dreng på skolen, når han skulle bo
i byen, kunne nu klare denne opgave ved at lade
sønnen rejse med amtsbanen til skolen, og dertil
kom, at måneds- eller årskortet på banen kunne
fås til en meget rimelig pris. Det vil nu så mange
år efter være vanskeligt at nævne noget om, hvor
mange elever, der daglig kom til byen med to
get, men jeg overdriver ikke, når jeg anslår antal
let til mindst ca. 100—no. Denne togrejse var
for de fjernt boende elever ofte en lang og drøj
tur. Nogle kom helt ude fra Jels-Troldkær og fra
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andre ensomt beliggende steder ved den gamle
Kongeå-grænse, hvor deres far var toldfunktio
nær eller grænsegendarm. Hver dag gik eller cyk
lede disse elever først flere kilometer til Skodborg
og derfra så i 1V2—2 timer med toget til Haders
lev. De var hver morgen oppe ved 5-tiden og kom
de 4 dage om ugen først hjem mellem 18—19tiden om aftenen. Her må bemærkes, at der den
gang ikke var samlet skoletid, og så opstod da
problemet, hvor disse elever skulle tilbringe mid
dagspausen fra kl. 12—14. Nogle få fik middags
mad i et pensionat, men det var kun de, hvis
forældre havde råd hertil, enkelte andre var må
ske så heldigt stillede, at de kunne spise deres
medbragte smørrebrød hos en slægtning eller en
bekendt af familien, men det store flertal sad i
banegårdenes venteværelser og spiste deres mad
dér og drev omkring i byen. At dette ofte kunne
have uheldige følger, særlig for de mindre ele
ver, behøver man vist ikke at tilføje. Skolen tog
sig i så henseende ikke spor af disse elever. Her
fik man sin undervisning og dermed basta.
I vore dage er skolefester, udflugter og studie
rejser årligt tilbagevendende begivenheder. I min
skoletid havde vi langtfra hvert år en fælles sko
leudflugt. Jeg mindes kun to udflugter, hvori
hele skolen deltog: 1902 med ekstratog (amts
banen) til Gram, og en anden gang med amtsba
nen til Fjelstrup og så til fods til Hejlsminde og
tilbage igen. Men der var dog to store festdage på
skolen, den ene var kejserens fødselsdag den 27.
januar, hvor der selvfølgelig var mødepligt for
alle elever. Rektor eller en af skolens lærere
holdt en lang tale, hvori kejseren berømmedes
på behørig måde, så var der korsang og fælles
sang og en række elever „deklamerede“ digte,
der passede til dagens anledning. De af lærerne,
der var reserveofficerer, mødte den dag i fuld
galla-uniform. Den anden store højtidsdag, der
blev gjort megen festivitas af, var mindedagen
for det sejrrige slag ved Sedan den 2. september

i krigen mod Frankrig 1870/71. Om formidda
gen samledes alle elever i festsalen, også her var
der selvfølgelig mødepligt, og her forløb festlig
heden i lighed med den på kejserens fødselsdag.
Om eftermiddagen drog alle byens skoler med
musik i spidsen og med vajende faner ud til Bøg
hoved, hvor der igen holdtes taler, blev sunget
sange og udkæmpet nogle sportskampe, men her
var deltagelsen frivillig, dog skulle hver klasselæ
rer konstatere, hvem der var mødt og hvem
ikke. Ved festen på skolen om formiddagen, hvor
der som sagt var mødepligt, skete det ikke sjæl
dent, at drenge fra bevidst danske hjem tog deres
allerældste og ikke særlig pæne tøj på.
Som jeg indledende bemærkede, er der nu vist
ikke ret mange tilbage af det slægtled, der gik på
latinskolen før 1. verdenskrig, og dette skyldes
ikke mindst de tab, som denne blodige krig for
voldte også blandt tidligere elever fra den gamle
skole. Det gik særligt ud over årgangene på sko
len fra omkring 1900 og de derpå følgende år. De
fleste fra min årgang var netop soldat, da krigen
brød ud, og allerede 1914/15 faldt der en del af
mine klassekammerater. Det store flertal af de
navne, der findes på den tyske mindesten for de
faldne fra 1914/18, er navne på elever fra latin
skolen. Selv om denne skole standsede sin virk
somhed med genforeningen, og en ny dansk sko
le, Katedralskolen, holdt sit indtog her i samme
bygning, så er der dog et bindeled mellem disse
to skoler, der — skønt på mange måder så vidt
forskellige — dog har en vis fælles oprindelse,
idet grundlaget for en såkaldt „lærd skole“ her
i byen skabtes af den kloge og fremsynede hertug
Hans. Jeg tror nok, at jeg ad åre, når den gamle
bygning ikke mere skal huse „æ latinskol“, lad
så denne betegnelse både omfatte skolen før og
efter 1920 — vil komme til at savne ikke mere
at skulle se en strøm af unge og ældre elever på
vej til og fra skolen.
ANDREAS THOMSEN

EN DOMMER VIGER SIT SÆDE
En dommer må definitivt vige sit sæde med

udgangen af den måned, hvori han fylder 70 år.
Sådan er loven, og den må en dommer natur
ligvis rette sig efter. Han skal jo selv dømme
efter „loven og sagens bevisligheder“, og disse
sidste fremgår af dåbsattesten.
Måske synes han selv, at det er urimeligt, for
di han mener nu at have erhvervet sig den
livserfaring og afklarethed, der er så nødvendig
for en dommer.
Men — hvad gør man så, når man er blevet
„emeritus“?
Man dyrker sin hobby, dersom man har no
gen, og man ser tilbage og søger at genkalde i er
indringen, hvad man — i en bevæget tidsperio
de — har oplevet, både i og udenfor sin embeds
gerning.

Langt den største del af denne, nemlig 34 år,
fra 1928—1962, er faldet i Sønderjylland.
Men lad mig gå længere tilbage i tiden og dele
denne i afsnit.

HOLSTEBRO

Her er jeg født i 1892.
I min barndom var de vestjyske købstæder
(Esbjerg måske undtaget) kun små og at be
tragte som fjerne isolerede områder. Forbindel
sen med omverdenen skete hovedsagelig ad
„skinnevejen“. Det var før automobilismens tid.
Bønderne kom agende til byen, ofte med stude
spændt for vognene.
Bysamfundene var små, men med en stærk
social lagdeling.
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„De fine“ satte deres børn i den private real
skole, de andres børn gik i „borgerskolen“.
Kriteriet for, om børnene hørte til den ene
eller den anden gruppe, var, om de gik med træ
sko, eller med rigtige sko eller støvler.
En enkelt makaber erindring må jeg frem
drage.
Ved en ildebrand mistede en arbejderfamilie
5 børn, tildels kvalte af røg. Forældrene lod gå
besked til byens skoler, at børnene lå på lit de
parade, og vi defilerede om eftermiddagen i lan
ge rækker forbi de døde, medens forældrene
stod bi og holdt orden i geledderne.
Såvidt jeg husker, havde familien yderligere
to børn, der var blevet reddet ud gennem vin
duerne i den brændende bygning.
Byen må have været fyldt med originaler.
I hvert fald havde de fleste et beskrivende til
navn eller øgenavn, og man kendte dem og om
talte dem under disse pseudonymer, ja ofte ane
de man end ikke, hvad de pågældendes „rig
tige“ navne var.
Jeg nævner i flæng efter hukommelsen: Per
Grisyw og hans kone, Den blå Ged, Kræ Mis,
Dalle Dres (han gik, når han var fuld, op og
ned ad byens gader med tommelfingrene i ær
megabet og forkyndte, at der var „ingen skade
sket ved nogen ting, så længe Dalle Dres ka’
hold den gående“, Kræ nær ve æ Jord (han var
en lille mand), Fars Gris, Aage Barbryst, Slingeldask, Karl Piever (han kunne ikke holde på
en hemmelighed, men „pievrede“ den ud over
hele byen), æ Stork (på grund af hans særlige
gang), Magnus Hugtand, Jens Thøbo (han var
vist fra Thy og levede udelukkende af brænde
vin), æ Skiv’ Dæveel (han var fra Skive), osv.
Jeg ser for mig lillebyen ligge i sommerens sol
flimmer på bakkerne skrånende ned mod Storåen, en by med sin egen verden, på godt og
ondt, med sladder og skadefryd, men også med
indbyrdes hjælpsomhed.
Kun svagt nåede dønningerne fra den store
verden at ryste dette i sig selv hvilende bysam
fund.
Men se, det var også før århundredskiftet, og
i hvert fald før den første verdenskrig.
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ÅRHUS

I 1921 fik jeg — efter at have taget juridisk
embedseksamen og efter en tid at have været
sagførerfuldmægtig i København — min første
stilling i statens tjeneste, som dommerfuldmæg
tig i Århus.
I denne stilling var jeg i ca. 6 år.
Navnlig de første par år var urolige for en ung
dommerfuldmægtig.
Det var jo i kølvandet på den iste verdens
krig med inflation og fallitter og likvidationer af
de hastigt skabte krigsformuer (gullaschbaroner)
og med bolignød.
Ja, dengang var der virkelig bolignød, med
husvildebarakker, og hvad deraf fulgte.
Boligproblemet er så sandeligt ikke noget nyt,
og nogen patentløsning synes ikke mulig.
Efter i il år at have været formand for hus
lejenævnet i Haderslev, ser jeg ingen anden ud
vej af miseren end at bygge og bygge og bygge
forsvarligt, men så folk har råd at bo i det.
Men tilbage til Århus.
Jeg mindes de ubehagelige forretninger, når
man som kongens foged skulle sætte folk på
gaden og kun havde fattiggården eller en husvildebarak eller en nedlagt kaserne at anbringe
dem i.
Det hændte, at der troppede en flok „syndi
kalister“ op for at forhindre udsættelsesforret
ningen. Lige så hurtigt de medbragte flyttefolk
bar bohavet ned ad hovedtrappen, bar syndi
kalisterne det op ad køkkentrappen, indtil vi fik
tilkaldt politiforstærkning til at rydde gaden.
En anden erindring fra hine dage er knyttet
til inddrivelsen af de store skatterestancer, der
havde ophobet sig i de gyldne år, og som kom
munerne havde set stort på, sålænge guldstrøm
men stadig flød. Sammen med et par kommu
nale pantefogder mødte man så op på de store
arbejdspladser på lønningsdagen og beslaglagde
en del af ugelønnen. Dengang havde skattevæse
net endnu ikke adgang til at pålægge arbejdsgive
ren at tilbageholde en del af lønnen.
At vi ikke var velsete, var en selvfølge, og jeg
kan endnu mærke den ubehagelige kildren ned
langs rygraden, når man efter endt gerning forlod
virksomheden fulgt af truende miner og tilråb.

SØNDERBORG

Det var med en art af ærefrygt i sindet jeg
ved nytårstid 1928 gjorde min entré i det gen
vundne land for at gøre tjeneste ved statsadvo
katuren i Sønderborg.
Søndre landsret var da just blevet nedlagt, og
Sønderjylland lagt under Vestre landsret i Vi
borg.
Samtidig var statsadvokaturerne i Jylland ble
vet omlagte, således at 3die jyske statsadvokatur
omfattede Sønderjylland og Sydjylland (Vejle
og Ribe amter).
Hvordan føltes det da for en „rigsdansker“ at
komme til Sønderjylland?
De første jublende år efter genforeningen var
da overstået, og man skulle nu finde hinanden
i hverdagen, og det kunne naturligvis til tider
volde visse vanskeligheder.
Det var i tiden lige efter de mange bevægelser
(Cornelius Petersen, Lei, Kylling m. v.); men
selv om der endnu under indtryk af landbokri
sen kunne blive brugt kraftige ord på møderne,
havde utilfredsheden næppe dybere greb i den
sønderjyske befolkning.
I Sønderborg var der ikke —som i min vest
jyske fødeby — en social lagdeling — den var
mere af national art.
Jeg skal ikke nægte, at det virkede noget for
stemmende, at der stadig syntes at være ligesom
et skel mellem „dem nordfra“, altså rigsdan
skerne og de „indfødte“ sønderjyder.
I virkeligheden kunne befolkningen deles op i
3 grupper: de dansksindede sønderjyder, det ty
ske mindretal og rigsdanskerne, ja, og så måske
som en 4de gruppe: de blakkede eller indiffe
rente.
Som en mand engang sagde til mig: Man skal
helst være født i Sønderjylland og af sønder
jyske forældre for at blive akcepteret som søn
derjyde.
Heldigvis har dette siden ændret sig betyde
ligt.
Endnu i 1928 havde Sønderborg et fremmed
præg, alene de store messingbeslag på arbejds
hestenes seletøj vakte opmærksomhed, for ikke
at tale om den hyggelige skik med børnene, der

i de mørke sensommeraftener gik flokkevis syn
gende med deres lanterner.
Den største oplevelse var imidlertid den, at
man blev sig bevidst som dansk.
Det havde man ikke hidtil tænkt over. Det
var jo en selvfølge; man var jo født i Danmark.
En ting, der måtte imponere en „rigsdansker“,
var den sønderjyske veltalenhed, som den udfol
dede sig på de nationale møder, som der den
gang var mange af.
På afstemningsdagen, den 10. februar, blev
der således holdt møde (med kaffebord) i
mindst 3 offentlige lokaler i Sønderborg.
Jeg har hørt alle „de store gamle“: H. P. Hans
sen, Nicolaj Svendsen, A. Svensson, Peter Grau,
Andreas Grau o. s. v.
Ingen kunne i ren oratorisk veltalenhed måle
sig med Peter Grau. Han var en gudbenådet ta
ler. Han var af statur en lille mand; men det
var, som om han voksede, når han tog fat.
Ved en bestemt lejlighed, vist på kongens
fødselsdag, havde man ønsket to yngre talere,
en fra byen og en fra landet og henholdsvis en
rigsdansker og en sønderjyde. Jeg var den ene
taler og den unge Ernst Christensen fra Asser
balle var den anden.
Jeg har sjældent været så nervøs. Han talte
ubesværet og ganske naturligt om Uffe og Ver
mund og sværdet Skræp, som om gamle be
kendte, mens jeg fandt et mere „neutralt“ emne
ved at tale om modersmålet.
Da dette jo ikke skal være en juridisk afhand
ling, vil jeg afstå fra at komme nærmere ind på
spørgsmålet om domsmænd og nævninge og den
slags ting, men nævne et par af de sager, der
behandledes på statsadvokaturen i den tid, nem
lig sagerne vedrørende Biester og Mozart Lind
berg.
De to sager var bemærkelsesværdige, bl. a. på
grund af gerningsmændenes motiver til at begå
handlingerne.
I det ene tilfælde drejede det sig jo om en
brandmand, der foranstaltede en række ildspå
sættelser i Haderslev, dels for at „afreagere“,
dels for selv at kunne komme ud at slukke.
I det andet tilfælde drejede det sig om en
prøveløsladt farlig forbryder, der lokkede præ
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sten i Gram ind i en hjemmelavet kassevogn,
hvori præsten i bagbunden tilstand blev kørt
rundt i egnen, indtil det lykkedes ham at befri
sig for sine bånd. Hvad formålet med aktionen
egentlig har været, er aldrig gået op for mig. Mo
zart Lindberg kunne da heller ikke selv give no
gen rigtig forklaring derpå. Han fablede om, at
han ville henlede opmærksomheden på sig, fordi
han var blevet uskyldig dømt i en tidligere sag.
Han blev idømt psykopatforvaring; men er
fornylig prøveløsladt på grund af alder.
Han er født i 1881.
Af dagspressen fremgår det, at han har brudt
vilkårene for prøveløsladelsen og på trods af sin
høje alder har været en tur i Sverrig.
Den 9. april 1940 oplevede jeg i Sønderborg.
Midt i alt det sørgelige, man oplevede den dag,
kom det som et tragikomisk indslag, at en del
damer af det tyske mindretal på Alssundbroen
tilkastede nogle motoriserede soldater blomster.
Damerne troede, det var en tysk fortrop, og først
for sent gik det op for dem, at soldaterne var —
danske.
I sommeren 1940 var jeg i en længere periode
under politimester Sundorphs sygdom konsti
tueret som politimester i Sønderborg.
Det var en tid med mange spændende episo
der, men iøvrigt også med pudsige indslag.
En dag kom således politiassistent Jørgensen
med et andragende fra en vognmand, der søgte
om ekstra benzintildeling, fordi han skulle køre
tørv til Helved (et sogn på Als).
Vi var enige om, at dér skulle bruges mange
tørv, så han fik tildelingen.

HADERSLEV

iste maj 1941 tiltrådte jeg stillingen som kri
minaldommer og skifteforvalter i Haderslev.
Da jeg i den anledning var i audiens hos kong
Chirstian den Tiende, udspurgte kongen mig
om forholdene i Sønderjylland, bl. a. om tysker
nes store skolebyggeri, som „vi må betale“. Han
sluttede med at sige: „Ja, når de (tyskerne) er
ude af landet igen, skal vi påny til at bygge
gamle Danmark op.“
At de ville komme ud, var majestæten ikke i
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tvivl om. Der var ikke noget „hvis“ eller „så
fremt“.
Det var blot et spørgsmål om tid.
Livets forskellige foreteelser afspejler sig før
eller senere i retssalen.
Således også under besættelsen.
De såkaldte krisesager florerede. Der var sa
ger om overtrædelse af maximalpriser, kædehan
del, mørklægningsbestemmelserne, ulovlige slagt
ninger, sortbørshandel o. s. v.
Markedet samlede sig bl. a. om flyvestationen
i Skrydstrup, hvor en broget skare af arbejdere
var strømmet til, lokket af tyskernes høje løn
ninger.
Den vigtigste artikel var tobak, der som regel
handledes til 50 øre pr. cigaret.
I det hele taget var man mere interesseret i
varer end i penge. Jeg mindes således en tiltalt,
hvis hund havde flået bukserne på en cyklist.
Denne forlangte 50 kr. i erstatning, men hunde
ejeren trak flot en hundredkroneseddel op af
lommen og gav den til den overfaldne med or
dene: „Tag den, jeg tjener godt.“
Af sager, der måtte „henlægges“, fordi de på
gældende personer blev taget under værnemag
tens beskyttende vinger, skal jeg minde om de
sager, der efter det berømmelige slag på Høj
skolehjemmet i Haderslev, hvor politimester
Hartmann ved sin resolutte optræden gav den
danske nazisme dødsstødet, var blevet rejst mod
flere hundrede „spadister“.
Da det danske politi i september 1944 blev
„taget“ og opløst af tyskerne, oprettedes „vagt
værnet“ med Falck-lederen Skourup som chef.
Han havde kun få mand under sig og kunne
egentlig kun behandle sager, hvor forbryderen
blev grebet på fersk gerning. De pågældende blev
så afleveret direkte til arresten, hvorefter sagerne
behandledes ved retten med landsretssagfører,
borgmester Thulstrup eller dennes broder, sag
fører Hans Thulstrup, som anklager. Nogen
egentlig efterforskning kunne således ikke finde
sted.
At der ikke skete alvorlige og uopklarede for
brydelser i den periode, må tages som et udtryk
for den i befolkningen nedarvede respekt for
lov og ret og en følelse hos befolkningen af, at

vi måtte stå sammen og ikke gøre det mere be
sværligt for hinanden, end det var i forvejen.
I andre tilfælde måtte man dømme danske
medborgere, fordi de havde fornærmet enten
værnemagten eller nogen, som på en eller an
den måde var knyttet til besættelsesmagten.
Tilsidst fik besættelsen da en ende. Tyskland
kapitulerede, og værnemagten drog ud af lan
det.
Straks efter kapitulationen havde modstands
bevægelsen arresteret adskillige hundrede per
soner som sigtet for „landsskadelig virksomhed“;
men fra 13. maj 1945 overtog politiet og ankla
gemyndigheden arbejdet med disse sager, hvoraf
størstedelen senere indbragtes for retten.
Afviklingen af disse sager og hele problemet
omkring „udrensningen“ og dennes forløb vil
eventuelt blive behandlet senere i en særlig ar
tikel.

DEN DANSKE BRIGADE (KOMMANDO)
I TYSKLAND

Jeg vil derimod fortælle lidt om oplevelserne
som dommer for de danske styrker i Tyskland,
et hverv jeg — ved siden af embedet i Haders
lev — bestred i 9 år, fra 1949 til styrkernes en
delige hjemsendelse i 1958.
Retsplejen ved brigaden var ordnet ved en
særlig lov.
Oprindelig skulle dommeren „følge briga
den“; men da jeg overtog hvervet, blev dette
ændret, og da styrkerne kort efter flyttedes fra
Jever-halvøen nær den hollandske grænse til
Itzehoe i Holsten, kunne hvervet bestrides ambu
lant fra Haderslev, således at jeg med jævne
mellemrum rejste ned til styrkerne.
Dels på grund af afstanden, dels fordi man
altid måtte være til disposition med kort varsel,
kunne hvervet til tider være besværligt, men in
teressant var det.
Jeg har således kunnet følge udviklingen i
Tyskland og set, hvorledes de sønderslåede byer
og de elendige veje efterhånden rettedes op til
den velfærdsstat, vi i dag kender som forbunds
republikken.

Hvad sagerne angår, drejede det sig naturlig
vis om de sædvanlige militærforseelser: vagtfor
seelser, lydighedsnægtelse, kasernetyverier o.s.v.,
men desuden havde brigaden sine egne særlige
problemer: fraternisering, benzintyverier, sort
børshandel, bl. a. med cigaretter og the.
Retsmøderne holdtes i den store, pompøse
parolesal på kasernen i Itzehoe, der samtidig var
indrettet som retssal med plads til dommer og
domsmænd, anklager og forsvarer.
Det må vel erkendes, at isoleringen i det frem
mede forholdsvis fjern fra de hjemlige forhold
til tider kunne udløse en psykose, der gav sig
temmelig voldsomme udslag.
Mærkværdig nok skete de værste overtrædel
ser, når hjemsendelsen nærmede sig. Luften
kunne da være ladet med en spænding, der ud
løste sig i en massepsykose.
Eksempelvis kan nævnes, at det store hær
værk på restaurationen „Klosterbrunnen“ i Itze
hoe fandt sted søndag den 28. marts 1954, der
var den sidste fridag, hvor mandskabet befandt
sig i garnisonen, inden hjemsendelsen begyndte
den 30. marts 1954. Den pågældende aften be
fandt der sig ca. 150 menige danske soldater i
restaurationen. Da militærpolitiet kl. ca. 22,10
kom tilstede, var soldaterne ifærd med at knuse
inventar, ruder, bohave i restaurationen. Der
blev ødelagt for ca. 3150 DM. Det lykkedes ikke
at få nogen forklaring på, hvorfor etablissemen
tet skulle ødelægges. Affæren må herefter anses
at være udslag af massepsykose og må ses under
den synsvinkel, at soldaterne, der havde ligget
i Itzehoe i et års tid, til afslutning følte trang til
at lave optøjer og ballade, altså under lignende
synsvinkel som grovkornede nytårsløjer.
Efter den tid skiftedes styrkerne ud hvert
halve år.
Det hændte naturligvis ofte, f. eks. i færdsels
sager, at retten måtte afhøre tyske vidner.
Ved en bestemt lejlighed blev jeg præsenteret
for en højtstående engelsk officer som „our
judge“; men til min forbavselse begyndte han
straks at udspørge mig indgående om forholde
ne i — Holland.
Jeg svarede, så godt jeg kunne, skønt mit kend
skab til emnet var minimalt.
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Først bagefter gik det op for mig, at han havde
opfattet ordet „judge“, som „dutch“ (hollæn
der).
I modsætning til erfaringen fra danske rets
sale, hvor vidnerne som regel er forbeholdne og
nødigt udtaler sig om andet eller mere end det,
de direkte spørges om, mener jeg at have gjort
den erfaring, at de tyske vidner var meget villige
til at udtale sig og nærmest „udbredte“ sig om
vidneførslens genstand.
En anden historie, der ikke kunne finde sted
i en hjemlig garnison, er historien om den dan
ske soldat, der efter sin hjemkomst løj sig død
overfor en tysk pige, som han havde besvangret
og lovet ægteskab, skønt han havde kone og
børn hjemme i Danmark. Efter først at have
sendt pigen glødende kærlighedsbreve, sendte
han hende på sin broders firmamærkede brev
papir, og foregivende at være underskrevet af
broderen, en serie breve, der berettede om den
hjemsendte soldats færdselsuheld (opdigtet) og
om hans indlæggelse på hospital og endelig om
hans død som følge af uheldet. Alt udstyret med
troværdige detailler. Da pigen for sine spare
skillinger købte en krans til 10 DM og fik den
(med signerede bånd) sendt til Danmark med
en af brigadens forsyningsvogne, kom svindelen
for en dag.
Jeg udtalte overfor pigen, at jeg på mine
landsmænds vegne skammede mig over, at en
dansk soldat kunne bære sig sådan ad.

passeret rettens skranke, fra „sprittere“, der
efterlod sig en dunst i retssalen og undertiden en
våd plet på gulvet, til „Jehovas vidner“, som
ikke kunne forstå, at de måtte være undergivet
de samme love som landets andre borgere.
En enkelt af disse mærkelige skæbner har
krav på nærmere omtale.
Jeg må gå helt tilbage til min første tid i Søn
derborg.
Det drejede sig om en halvgammel, arbejdsløs
landarbejder, der på det pågældende tidspunkt
vagabonderede i egnen omkring Åbenrå. Han
var iført træsko af den spidsnæsede slags og var
absolut ikke nogen adonis.
Han var ved nævningetinget i Sønderborg til
talt for voldtægtsforsøg mod en pige, der var på
vej hjem efter et bal. Han havde tilfældigt bragt
dette i erfaring, hvorefter han var gået forud for
at passe pigen op.
Med den største frimodighed fremstillede den
tiltalte (lad os kalde ham K.) imidlertid sagen,
som om det var pigen, der havde gjort forsøg på
at voldtage ham.
Til brug for sagen havde K. i arresten ud
arbejdet en længere dramatisk skildring af begi
venhederne, som han betitlede:

BETRAGTNINGER OVER DOMMER

Som indledning gav han en lang geografisk og
historisk redegørelse for den pågældende egn,
oksevejen o. s. v.
Han skriver beklagende: „Om folks liv og
færden på oksevejen igennem århundreder kun
ne der skrives en bog eller flere bøger; men jeg
er bare en anklaget forbryder og ikke nogen an
erkendt forfatter; desuden har jeg jo også blot
min egen hukommelseskiste som eneste arkiv
kilde at øse af.“
Samme hukommelseskiste var imidlertid gan
ske fantastisk, og fuldkommen utroligt, at en
mand, der hele sit liv igennem havde været va
gabonderende landarbejder, var i besiddelse af
så stor viden, også af historisk art.

GERNINGEN
Jeg mener at kunne sige, at jeg har haft det
held (eller uheld), at dommergerningen gen
nem de ca. 22 år, jeg har fungeret, har været
mere afvekslende, end det normalt er en dansk
dommer beskåret.
Men det er naturligvis en følge af den urolige
tid, hvor man kun i de seneste år har levet un
der helt normale forhold.
Lad mig til slut fremkomme med nogle linier
om det at være dommer, sådan som det stiller
sig for en, når man ser tilbage på de svundne år
og tænker på det galleri af mennesker, der har
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„Kærlighed gør blind
eller
Kvindelist er uden ende
(Billede af det virkelige liv)
En kærlighedsaffære i 2 akter.“

Han fortæller vidt og bredt om oksevejens
historie, bl. a. at kroaterne var de værste af Wal
lensteins krigsfolk, og at erindringen om dem er
holdt i live i ordet „krabat“, der er en „almue
mæssig“ fordanskning af ordet „kroat“.
Han viser sig at have indgående kendskab til
natmandsfolk og tatere, til runestene, til kvin
dernes kjolemoder gennem tiderne o. s. v.
At han også havde en poetisk åre fremgår af,
at han i arresten skrev en „Hyldest og højsang“
til den fornævnte pige.
Det lyder sådan (idet pigens navn er anført
med prikker):
...., du fagre,
krydsed min vej.
Slesvigske agre
fostred ej lige,
mage til pige,
— siger jeg dig!

...., du fagre,
slanke figur!
Lokker, som flagre,
læber, så røde,
kinderne, bløde
— skønne statur!

...., du fagre,
fagreste brud!
Møer ses magre;
ja, men og trinde,
— dog ingen kvinde
formet som du!

...., du fagre,
rettelig kaldt!
Ejed jeg lagre
af gyldne skatte,
— dig at indfatte,
ofred jeg alt!

...., du fagre,
stævned du mod
skær, hvor ej vagre,
bøjer advare, —
bar jeg dog bare
lys for din fod!

Et andet digt han skrev i arresten lyder så
ledes:
Morgendæmring med skygger grå,
lister ind i min fangevrå,
tårn og tage i tåge stå,
fjordens bølger, der borte, gå,
blånende ind mod Åbenrå.
Dagens timer i længde gå,
solens stråler jeg sjælden så,
øjet søgte på må og få:
Skyers masse i driv jeg så,
blånende over Åbenrå.

Aftenskumring den falder på:
ganske langsomt går lys i grå.
Bakkekamme i fjernet stå, —
tæt med træernes stammer på;
skove blåner over Åbenrå.

Nattehimlen så tit jeg så
tæt besmykket med stjerner små,
— kuldeklare — men ej at nå.
Himmelvidden jeg hvælvet så,
blånende over Åbenrå.

Skal jeg aldrig til frihed nå;
aldrig uden for lås og slå;
altid inde bag gitter stå
stirrende håbløst i det blå
over og rundt om Åbenrå?

Nævningene og retten kendte ham skyldig.
Et særkende for ham var det, at når han vir
kelig havde begået noget forkert, nægtede han
og kom med en mængde subtile bortforklaringer,
som f. eks. da han blev pågrebet liggende under
husbestyrerindens seng i en præstegård på Als.
Han forklarede da, at han dels ønskede at op
leve et galant eventyr, dels ønskede at præsten
skulle sætte musik til en salme, han (K.) havde
skrevet.
At han havde haft tyvagtig hensigt, afviste
han stærkt forarget.
Da han engang ved juletid meldte sig til po
litiet som gerningsmand til en ældre uopklaret
brand, havde man besvær med at bevise, at han
absolut ikke kunne være gerningsmanden. Man
var klar over, at han kun meldte sig for at få et
lunt ophold julen og nytåret over. Da domme
ren afsagde kendelse om, at han skulle løslades,
påkærede han den til landsretten, så tiden kun
ne gå til efter julen.
En af de vanskeligste prøver, en dommer kan
blive stillet overfor, er den straks i første rets
møde (grundlovsforhøret) at skulle tage stilling
til, hvorvidt en nylig anholdt skal fængsles eller
ej.
På det tidspunkt er sagen som regel temmelig
uoplyst, og man kan i virkeligheden komme ud
for at skulle træffe sin bestemmelse pr. intuition.
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Sådan lå det sandt at sige i første omgang i
sagen om chaufførdrabet fra Åstrup ved Ha
derslev.
Den sigtede unge mand optrådte „unaturligt
naturlig“ for en ung mand, der var sigtet for no
get så alvorligt som et rovmord.
En anden ting er sprogvanskeligheder. Man
skal helst på begge sider af skranken forstå hin
andens sprog. Ellers kan det give anledning til
misforståelser, som f. eks. da et vidnes udtalelse
om, at en person var „langs“, blev opfattet som
udtryk for, at personen lå på langs.
Vi havde engang fra statsadvokaturet i Søn
derborg rejst tiltale mod en husmand ude fra
den mørke hede.
Han forstod imidlertid ikke det højdanske,
der under nævningetinget i Kolding blev talt fra
rettens skranke; men da jeg ved hjælp af mit
bedste vestjyske „oversatte“ anklageskriftet for
ham, lyste det op i hans ansigt, og han erklæ
rede på spørgsmålet, om han var skyldig efter
anklagen: „Nej, nej, det er møj øverdrøven“, —
og så kom vi på talefod.
At en dommer får truselsbreve (anonyme)
hører vist ikke til sjældenhederne.
Jeg er således blevet truet på livet og den på

gældende var endog så høflig at underskrive sig:
Ærbødigst, N. N., morder.
I et andet brev, som jeg har liggende foran
mig, blev jeg — forøvrigt i anledning af en gan
ske banal sag om spirituskørsel — tituleret som
„Forbrydersvin“, „Overmenneske“, „Reserve-Je
sus“ m. m.
Man må så trøste sig med, at kært barn har
mange navne.
Som jeg begyndte med at sige, skal en dommer
dømme efter loven og sagens bevisligheder.
Men netop heri ligger ofte det utilfredsstil
lende.
Det er jo andre der har lavet loven, som man
måske selv synes burde have været anderledes,
og afgørelsen skal træffes på basis af de oplys
ninger, der bliver forelagt retten.
På den ene side skal man være behjælpe
lig med at opretholde ro og orden i samfundet,
og på den anden side må man værne om indi
videts ukrænkelighed.
Det kan afføde konflikter, der må løses, selv
om det ikke altid er let.
Men hvem har også lovet, at det skulle være
let?
SIGURD ANDRESEN

HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORT ÅRSSKRIFT

Af specielt skolehistorisk stof bringer vi i år
to ting. En redegørelse for bibliotekets tilblivelse,
dets vækst og dets hele karakter har i lang tid
været følt som et savn. Mange har nok vidst, at
skolen rådede over et meget stort bibliotek, men
hvad det egentlig rummede, var for mange en
hemmelighed. Som bibliotekar indtil 1961 fra
1937, da lektor Anker Jensens alt for tidlige død
efterlod et dybt savn også for bibliotekets ved
kommende, har den, der skriver denne kronik,
visse forudsætninger for at tale med om biblio
teket. Gennem mit arbejde med skolens historie
i det hele er jeg kommet til klarhed over mange
forhold biblioteket vedrørende. Da de sidste re
ster af det gamle kirkebibliotek udgør en over
ordentlig vigtig og kostbar bestanddel af det nu
værende skolebibliotek, har jeg anset det for ri
meligt at begynde med at fortælle en del om det
te kirkebibliotek og er derved kommet ind på en
meget udførlig omtale af vore inkunabler. Ejen
dommeligt nok har førstebibliotekaren ved Det
kongelige Bibliotek, dr. phil. Erik Dal, samtidig

arbejdet med en oversigt over inkunabler, der
ikke ejes af Det kongelige Bibliotek eller Stats
biblioteket i Århus. I rækken af skolebiblioteker,
der råder over så ærværdige bogskatte, fremhæ
ver dr. phil. Erik Dal Haderslev Katedralskole.
Da han er vor ypperste kender på dette område,
er hans dom afgørende, og den forpligter os i
ganske særlig grad til pietet overfor disse bog
skatte, som forøvrigt på hans foranledning er
blevet restaureret af Det kongelige Biblioteks
fremragende konservator (se herom skolens års
skrift 1963, s. 34—35). Men inkunablerne er
trods alt blot begyndelsen til biblioteket, og dets
historie rummer mangt og meget af interesse så
vel for pædagoger, biblioteksfolk som for bogel
skere i almindelighed. Ved en boghistorisk udstil
ling i 1958, arrangeret af Foreningen for Bog
håndværk, vakte vore sjældenheder da også me
gen interesse, og en del af skolens elever var den
gang mellem udstillingens gæster. Til nærvæ
rende afhandling er der valgt enkelte karakteri
stiske illustrationer ud af den uendelighed af mu
ligheder, der foreligger. Titelvignetten er fra ti
telbladet til det monumentale værk af E. J.
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Westphalen: Monumenta inedita rerum Germanicarum i fire tykke folio-bind, der udkom i Leip
zig ^739- Vignetten viser tre gudinder i et olym
pisk landskab med en bikube med travle bier.
Ordene legendo non laedendo (ved at sanke
ikke ved at såre) hentyder til biernes travle san
ken honning i det blomsterrige område, men le
gendo hentyder også til indsamling af læsefrugter, der vindes ved, at man fordyber sig i bøger
nes skatte. Gudinden yderst til venstre er nok
Justitia, og så er det vel Flora eller Pomona, mens
gudinden med de mange bøger og manuskripter
vel er Minerva eller Industria. Hendes sysler
med tenen er overtaget af putti, små buttede
amoriner, hvoraf andre yderst hjælpsomt kom
mer med bogpakker eller friske blomsterkranse.
Selv dødens genius med leen synes at begunstige
det travle samlerarbejde. Skal det forstås derhen,
at litterære sysler kan holde døden på afstand,
ja bringe sin udøver udødelighed?
Slutningsvignetten efter denne artikel er også
hentet blandt den mængde af smukke og sind
rige vignetter, der er karakteristiske for dette stor
værk, som er meget rigt på kobberstukne portræt
ter, heraldiske emblemer og kort.
En ganske særlig interesse knytter der sig til il
lustrationen fra Fasciculus Temporum. Det er
Noahs ark, sådan som den pågældende forfatter
eller illustrator har tænkt sig den. Begivenheden
dateres til år 1234 efter verdens skabelse. Det vi
læser om Noahs ark på bilagssiden s. 9 lyder i
oversættelse sådan: „Ifølge de lærde blev der på
den tid pålagt verden dens forskyldte straf. Alt
var nemlig helt præget af hang til vellyst, som
besmittede menneskene. Derfor blev jorden tvæt
tet og renset ved vand. Men ved verdens sidste
tid (til dommedag) vil menneskenes begærlig
hed helt tage overhånd, og da skal den opbræn
des ved ild. Guld og sølv plejer nemlig at ren
ses ved ild“.
Tegningen af Noahs ark viser forskellige afde
linger: de vilde dyrs rum, menneskenes og fugle
nes og de tamme dyrs. Nedenunder er lager af
frugter og af hø. I tredie etage nedad er der frø
eller såkorn og lige overfor gødning. Der er alt
så visse ting, som ikke omtales i Genesis.
Under billedet af arken er dens dimensioner
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angivet: 300 alen i længden, 50 i bredden, 30
alen i højden (cf. Gen. VI.).
I spalten lige overfor tegningen gengives Gud
Herrens ord: „Dette tegn giver jeg på den pagt,
der skal være mellem mig og jer og hver sjæl.“
(cf. Gen. IX.). Regnbuen, der er dette tegn, om
giver følgende tekst: „Regnbuen eller Iris, der har
to hovedfarver, som repræsenterer de to domme
(syndfloden og dommedag). Vandbuen er teg
net på syndfloden i fortiden. Ildbuen betegner
den tilkommende sidste dom, som menneskene
helt sikkert skal vente ved ilden“.
Den anden afhandling om skolen vil nok være
af mere direkte interesse for nuværende og tid
ligere elever, nemlig viceskoleinspektør Andreas
Thomsens skoleminder fra den årrække, han sad
som elev i vor skole for ca. 60 år siden; hr. Thom
sen har netop i år fået bevilget sin afsked fra sit
embede ved Haderslev Statsseminariums øvel
sesskole, hvor iøvrigt mange tidligere elever fra
Katedralskolen vil huske ham som en meget dyg
tig og nidkær lærer. Hr. Thomsen er kendt som
en overordentlig livlig fortæller og har i årenes
løb holdt utallige foredrag i vore nationale for
eninger og ved Statsseminariets og Øvelsesskolens
festdage. Vi er meget taknemmelige for at bringe
disse skoleminder, og skulle de animere andre af
de ældre årgange til at gribe pennen, skal vi vide
at finde spalteplads til dem i dette årsskrift. Visse
mennesker går stille omkring med en rigdom af
erindringer, som de kan glæde andre med. Vi
appellerer til deres velvilje, så alle småtræk til
belysning af skolens fortid kan blive opbevaret.
Da redaktionen altid har ønsket at offentlig
gøre stof af interesse også ud over skolens snæv
rere kreds, er det os en ære og en glæde, at tidli
gere kriminaldommer Sigurd Andresen har ind
villiget i at give os en skildring af sin gerning som
dommer i Sønderjylland i en periode, der alle
rede er historie for mange. I sin knappe stil, hvor
den ansete jurist røber sin af alle anerkendte
bon sens og frigjorthed for al formalisme, frem
træder disse erindringer på en frisk og uhøjtidelig
måde. Få embedsmænd, der har haft deres ger
ning hernede, vil kunne påregne større interesse
hos læserne. Vi håber at kunne bringe en fort
sættelse af disse erindringer i næste årsskrift.

FRA SKOLENS LIV SIDEN SIDST

En skoleskovtur på skolens fødselsdag den 7.
september 1962 førte os påny til Himmelbjergets
skønne egn, som ikke mindst en septemberdag
giver sin særlige stemning. Vi havde frisk efter
årsblæst og fik en enkelt forfriskende regnbyge
under sejlturen fra „Foden“ til Silkeborg, men
det gjorde ikke noget skår i vor glæde over de
skønne afvekslende landskaber, der møder een
ved turens forskellige etaper.
Fra skolens annaler må noteres, at vore „kvik
ke hoveder“ klarede sig meget hæderligt i lands
kampen i radioen, og ved kampen med GI. Hel
lerup, der optoges af radioen på skolen her den
10. oktober 1962, nåede de 191/2 points, mens
sejrherrerne fik 20. Vore kæmpere var Kirsten
Sarauw Hansen (III ks), Louis Schaar (III ns)
og Erling Rugberg (II m). De var udpeget af de
res kammerater. Holdet blev ledet af lektor Wielandt. Den 23. januar 1963 var „hovederne“ i
København og besejrede der et hold fra Efter
slægtsselskabets skole. Intet fornuftigt menneske
tillægger vel disse turneringer nogen betydning
ud over at være en ganske fornøjelig selskabsleg,
men det er da morsomt for deltagerne at være
med i legen. Der er uden tvivl mange lyttere og
seere, som følger kampene med en vis spænding
og selv prøver at hitte på kvikke svar. Svarene
peger i retning af, at de kvikke hoveder er godt
med, når de bevæger sig indenfor artiums-pen
sum, mens det kan skorte lidt på almen viden,
som folk af den ældre generation er stærkere i.
Det er ganske morsomt at se, hvor jævnbyrdige
de forskellige deltagende hold stort set er.
Skolekomedien, der opførtes d. 7. marts 1963,
var Soyas ikke særlig værdifulde „Chas“, en pa
rodi på publikums dyrkelse af sportshelte;
adjunkt frk. Bjerresø havde haft sliddet med in
struktion med assistance for dekorationer og
dragters vedkommende af lektor Magelund og
frue. Såvel fra læreres som elevers side var der
gjort en god indsats, uden at det dog lykkedes
at skabe den helt store succes for stykket. Skole
ballet bagefter blev naturligvis som altid en sik
ker succes.
I skoleårets løb har der været en lang række

sportskampe, bl. a. nåede gruppe III fra Haders
lev førstepladsen i atletik ved regionsstævnet i
Åbenrå den 22. september 1962. Ved samme lej
lighed blev Haderslevs drenge nr. 1 i håndbold,
mens vore piger blev nr. 1 både i langbold og
volleyball. I HIF’s skolehåndboldturnering havde
vi et hold drenge fra 2. real -|- realklassen, der
blev nr. 1 i A-rækken og vandt den udsatte fane
plade.
Foruden en række mindre ekskursioner i
landsdelen var der den store historisk-geografiske
ekskursion for II ns. a til Hallandsåsen 13.—20.
august under ledelse af lektor Buch.. Holdet til
bragte nogle uforglemmelige dage på en ødegård,
Ljungagård under herregården Rössjöholm. Der
var rig anledning til lange fodture under ledelse
af skovfoged Karlsson, og på hjemvejen besøgtes
Hälsingborg, Höganäs og Kulien.
II mn. A og B var 1.—2. september på en eks
kursion til Slesvig by, Hærvejen, Dannevirke,
Hedeby voldanlægget og Gottorp Slots oldnordi
ske afdeling. Lederne var lektor Karlsson og
adjunkt, frk. Bjerresø.
III g’erne foretog under ledelse af lektorerne
Karlsson og Wielandt i fastelavnsferien den tra
ditionelle Københavnstur med byvandringer,
besøg på museer, institutioner og teatre, som skik
og brug er.
Også realklasserne gjorde en Københavnsrejse
med lektor Folmer Andersen og adjunkt, frk.
Bjerresø som førere, og havde bl. a. lejlighed til
at se „Indenfor murene“, som III g’erne også
overværede på deres tur. Realisterne besøgte to
virksomheder, nemlig Ilium og Burmeister &
Wain, og var også med til et møde i Folketinget.

SKOLENS AFSLUTNINGSFEST
22. 6. 1963.
Det var som sædvanligt et anseligt opbud af
jubilarer, der glædede os ved at være med, og
for os alle, elever, nybagte realister og studenter,
forældre og lærere, får translokationsdagen også
derved sin særlige karakter. Vejret var strålende,
og solen smilede til dimittendernes glade skare,
da de anført af rektor og med skolens fane i spid
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sen vandrede fra skolegården over til „Harmoni
en“. Det var en stor skare, rektor i år med en
alvorlig, men også fortrøstende tale kunne di
mittere, og jubilarerne fra 1938 måtte vel an
stille sammenligninger mellem kvantum og kva
litet, mens de sad og så på deres nye akademiske
søstre og medbrødre eller på de mange realister.
Vi skal hermed bringe fortegnelsen over di
mittenderne fra 1963.

Studentereksamen:
ks.
i.
2.
3.
4.
5.

Bechmann, Tage.
Fangel, Henrik.
Hansen, Kirsten Sarauw, Sønderborg.
Nissen, Inge Lise, Hajstrup.
Poulsen, Jens Ungermann, Øster Lindet.

ns.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ir.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

a.
Bayer, Anette.
Birkedal, Jørgen, Skodborg J.
Buch, Nis Kaper.
Christensen, Ivo, Rødding.
Fuglsang, Mona, Magstrup.
Gotfredsen, Bente, Vojens.
Hansen, Carl Olav, Haarby.
Holm, Margrethe Lund, Vojens.
Lauritzen, Helge Michael, Brorsbøl.
Nissen, Karen-Margrethe.
Petersen, Bent, O. Jerstal.
Rahbek, Birte, Skodborg J.
Rahbek, Kirsten, Skodborg J.
Sandvei, Hans Jensen, Moltrup.
Schaar, Louis, Sdr. Bramdrup.
Schmidt, Verner.
Schneider, Hanne Bork, Vojens.
Uldall, Tove, Vojens.

ns.
i.
2.
3.
4.
5.

b.
Bodholdt, Inge, Favstrup.
Carstensen, Friedel, Sommersted.
Engel, Kirsten.
Fredsted, Henning, Jels.
Friis, Anne Kiilerich, Jels.
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6.
7.
8.
9.
10.
il.
12.
13.
14.
15.
16.

Friis, Kirsten, Jels.
Henningsen, Karin.
Holbek, Gustav.
Iversen, Karsten Sand.
Kley, Günther.
Lomholt-Thomsen, Estrid, Vedsted.
Meng, Britta.
Mortensen, Ellen, Jels.
Petersen, Helene Katrine, Oksenvad.
Stind, Tove.
Aarestrup, Karin Bardram, St. Nustrup.

mn. A.
i. Brøndum, Jette.
2. Christensen, Erik Bolding, Hoptrup.
3. Christensen, Kirsten, Vojens.
4. From, Jens Peter, Hejsager.
5. Hørlyk, Kurt, Rangstrup.
6. Lauritzen, Martin, Skovby.
7. Petersen, Lauritz, Hoptrup.
8. Schultz, Holger.
9. Søbye, Grete.
10. Sørensen, Peter, Vojens.
il. Wegener, Svend, Skodborg J.
12. Ostergaard, Laura, Gabøl.
mn. B.
i. Borring, Jørn.
2. Budde, Svend.
3. Carstensen, Jens.
4. Dahl, Anners, Ravnbjerggård.
5. Fallesen, Knud, Bæk.
6. Hansen, Kaj.
7. Henningsen, Ole Nørgaard.
8. Henningsen, Tove.
9. Hildebrandt, Kurt.
10. Jessen, Erhardt.
il. Juhl, Jytte Marie, Kastvraa.
12. Jørgensen, Ove Sten, Kelstrup.
13. Knudsen, Morten Kyhl.
14. Lange, Gunnar.
15. Lind, Hans Nissen.
16. Nielsen, Gunnar Damgaard, Sommersted.
17. Petersen, Valdemar Jessen, Sommersted.
18. Sjøstrøm, Sven-Olof.
19. Wildfang, Hans, Bæk.

Realeksamen:
a.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
il.
12.
13.
14.
15.

Andersen, Birgit, Hejsager
Beck, Ulla, Øsby.
Carlsen, Birte.
Christiansen, Fritz, Vojens.
Dirks, Cathrine.
Fuglsang, Kjeld, Halk.
Jensen, Finn Drachmann.
Jensen, Helle.
Krab, Jørn, Erlev.
Løgstrup, Ellen, Øsby.
Nielsen, Svend.
Rasmussen, Nis Ove, Øsby.
Speth, Vivian.
Toft, Mona, O. Jerstal.
Wildfang, Bo.

b.
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
il.
12.
13.
14.

Damkjær, Ellen Marianne, Anslet.
From, Jørgen, Fjelstrup.
Gjesthede, Jytte, Aastrup.
Gubi, Aage.
Hansen, Lene.
Henningsen, Lis.
Jørgensen, Birgitte.
Jørgensen, Flemming.
Nielsen, Heidi Irene, Bæk.
Petersen, Erik Bent, Fjelstrup.
Schütze, Dagmar.
Schwaner, Poul.
Sørensen, Jette.
Thiessen, Bjarke.

Karin Aarestrup bragte i en velformet tale
sin skole demittendernes tak.

På jubilarernes vegne talte oberst Knud Jør
gensen på en frisk og djærv måde om betydnin
gen af at bruge sine kundskaber og sin viden på
en rigtig måde, så man får noget ud af sit liv, og
formulerede i gode ord sin årgangs tak til den
gamle skole.
Ved frokosten, hvor de lærere, der havde un
dervist jubilarerne, var gæster, herskede der en
gemytlig, hjertelig stemning, og man opfriskede
gamle minder. Efter tur fremkom også de gamle
lærere med forskellige erindringer fra perioden

1935—1938; til tider husker lærere enkelte pe
rioder forbavsende godt! Ikke mindst lektor Buch
havde en del meget personlige ting at erindre
nogle af sine gamle spejdere om.
Hen imod slutningen af frokosten ankom de
nybagte studenter, der efter at have hilst på rek
tor nu også ville hilse på deres kammerater fra
for 25 år siden. Og traditionen tro dansede alle
i to store kredse rundt om den gæve Peder Hiort
Lorenzen’s statue, jeg siger udtrykkelig alle, for
selv frk. dr. Petersen med sine 87 år var med i
kæden. Det er da ikke hver dag, at nybagte stu
denter går hånd i hånd med studenter fra for 25
år siden og fra for næsten 70 år siden! Men:
låtom os fröjdas i ungdomens vår!
Hen imod slutningen af kalenderåret skete en
delig noget, som vi har ventet på med længsel og
forøvrigt også for manges vedkommende med en
vis skepsis gennem en årrække, vist lige siden
1938, da der først blev rigtig tale om nødven
digheden af at få bygget en ny katedralskole i
Haderslev. Gang på gang har der her i årsskriftet
været talt om udsigter og forhåbninger, og vi har
hele tiden fremhævet nødvendigheden af at ska
be de rigtige rammer omkring skolens arbejde.
Og endelig 9. december 1963, altså 25 år efter at
sagen var rejst, kunne der tages det første spade
stik til den ny katedralskole på den tidligere dyr
skueplads syd for stadion. Ved denne lejlighed
omtalte rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen ganske
kort skolens ældste residens i Smedegade fra her
tug Hans den Ældres tid til 1854, det flotte, ny
skolehus i Gåskærgade, som vi faktisk ikke reg
nede med at skulle benytte mere som skole ef
ter kapitulationen, og som alligevel for en tyve
årig periode blev vor arbejdsplads igen, da hele
udviklingen i byggesagen siden 1945 har været
overordentlig besværlig og til tider næsten trø
stesløs på grund af store materialevanskelighe
der og på grund af en lang række yderst presse
rende offentlige byggearbejder. Rektor takkede
såvel borgmester P. Olesen som stiftamtmand J.
Pinholt for deres virksomme støtte, hver gang
byggesagen havde været fremme. Rektor ud
trykte håbet om, at arbejdet måtte gå let og hur
tigt, og sluttede med ønsket om, at skolen måtte
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blive Haderslev og Danmark til ære. Derefter
blev det første spadestik foretaget af rektor, som
så lod spaden gå til borgmester og stiftamtmand,
der begge ønskede alt godt for den kommende
skolebygning. Det fjerde og sidste spadestik blev
gjort af overpræfekten Hans Rasmussen, III n. a,
der som sit ønske udtalte håbet om, at ånden fra
den nuværende skole, som den var personificeret
i rektor Jacobsens væsen og væremåde, måtte
leve videre i den nye skole.
Siden denne mindeværdige dag har arbejderne
på den ideelt beliggende plads været i fuld gang.
Der regnes med, at bygningerne skal stå færdige
til nytår 1967.

UDVEKSLING MED BRAINE
Det er efterhånden blevet klart for begge par
ter, at en udveksling bedst kan gøres overkom
melig hvert andet år. Der må tages hensyn til,
at Braine med sit beskedne indbyggerantal er
vanskeligst stillet i dette udvekslingsforhold. Vi
startede i år med et hold på 24 deltagere og
hjemførte et lignende antal unge franske stude
rende. — Fra Braine er der ca. 60 unge under
uddannelse på gymnasier, fagkurser osv. i Svissons, Reims og andre byer. Det er en del af disse
unge, der var med heroppe, og mange af dem er
hjemmehørende i Braine’s omegn, adskillige på
meget store gårde, som gæstfrit åbnede deres døre
for Haderslev’ere, der atter i år var indkvarteret
på kostskolen Institution Sainte-Marie, hvor der
herskede en meget fornøjelig og kammeratlig
tone. Et nyt træk i programmet i år var, at op
holdet i Paris var udvidet til 2P2 dage, så der blev
betydelig bedre tid til at få et indtryk af Paris og
Versailles. Turen lededes af lektor Schau og frue,
idet lektor Favrholdt af private grunde kun kun
ne være med den første uge, men han nåede da
at være med til receptionen på rådhuset i Braine
den 14. juli og til en splendid borgmester-frokost
sammen med de to andre ledere. Til gengæld var
han så leder af franskmændenes københavns
tur, der fandt sted i et sommervejr, der overgik
alle forhåbninger. Havnerundfart, Tivolibesøg og
en tur til „Bellevue“ med et fuldkommen ekso
tisk badeliv gav vore franske gæster et overvæl
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dende indtryk af det skønne Danmark. Voldsom
tordenregn på busturen hjem fra København lod
os dog forstå, at det var åbenbart en slags stor
slået gestus fra francofile vejrguder vi kunne
takke for de vidunderlige dage i København og
omegn. Såvel hos vore charmerende franske gæ
ster som på vor side var der den største tilfreds
hed med udvekslingen, og arrangørerne føler
trang til at sige oprigtig tak til de familier i Ha
derslev, der udviste så stor gæstfrihed overfor
vore franske venner, og til de institutioner og pri
vatpersoner, der i de to venskabsbyer støttede så
vel med råd som med dåd. Vi er helt klar over,
at uden kommunal støtte kan udvekslingen næp
pe gennemføres. På fransk side var det atter i år
vor gode ven Monsieur Cellard, der bar de store
byrder. Man vil måske spørge: hvad kommer der
egentlig udaf en sådan udveksling? Og svaret må
vel gives med et vist forbehold. Det kommer helt
og holdent an på de forudsætninger, man mø
der med, men uden at være optimistisk vil man
tro, at der faktisk gennem et omfattende pro
gram skabes muligheder for at få et fyldigt og al
sidigt indtryk af mange væsentlige træk i vore to
landes hele fremtoning. I sproglig henseende har
unge danske deltagere en god chance for at prø
ve og øge deres viden, mens deres franske kam
merater får chancen for at optræde som lærere.
Der bliver også givet lejlighed til at etablere per
sonlige kontakter, om hvis rækkevidde der kun
kan gisnes. Vi føler ud fra vore indhøstede erfa
ringer under alle omstændigheder, at der er et
godt grundlag at bygge videre på, og vi er glade
for, at der, når vi udvider deltagelse til også at
omfatte nybagte studenter, er en mulighed til
stede for, at enhver, der går i gymnasiet i Ha
derslev, vil kunne få chancen for at være med i
denne fransk-danske udveksling.

LÆRERKOLLEGIET

Siden udgivelsen af sidste årsskrift er der ikke
sket ændringer indenfor skolens lærerstab, lige
som der heller ikke har været længere fravæ
relser på grund af sygdom. Vi noterer nogle
mærkedage siden sidst:

5. 9- 1962 udnævntes lektor Knud Olrik til lek
tor i 26. lønningsklasse (populært: „superlek
tor“).
27. 9. 1962 fik adjunkt Ejner Mathiassen sin
udnævnelse til lektor fra 1. 10. 1962.
17. 10. 1962 fejrede pensioneret gymnasieoverlærer A. Kalsbøll sin 70-års dag.
4. ir. 1962 havde lektor V. Gamst 40-års ju
bilæum som lærer i statens tjeneste, idet han på
denne dag 1922 blev konstitueret som adjunkt
ved Tønder Statsskole, hvorfra han året efter
forflyttedes til Viborg Katedralskole. Derfra kom
lektor Gamst til Haderslev, idet han i 1930 som
33-årig adjunkt blev udnævnt til lektor ved den
ne skole. I 1948 var lektor Gamst mellem de før
ste, der rykkede op i lektor 26-gruppen.
3. 12. 1962 var det rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsens 65-års dag. Blandt andre havde skolens
elever ønsket at fejre deres afholdte rektor med
en smuk gave, som overpræfekten Hans Rasmus
sen overrakte.
20. 7. 1963 fyldte lektor, frk. Tove Lasson An
dersen 60 år.

MINDEORD OVER TO AF SKOLENS
VENNER
Skønt den egentlige nekrolog over kreditfor
eningsfuldmægtig Carl Møller hører hjemme un
der personalia, hvor pastor Louis Schützsack har
skrevet om sin gamle skolekammerat og ven, fo
rekommer det på sin plads også her i kronikken
at fremhæve, hvordan Carl Møller fra første
færd var med ved Haderslev Samfundets start.
Han ydede vor forening god hjælp ved tilrette
læggelsen af regnskabet og var i det hele en god
støtte for den første formand fra lærerkredsen,
dr. phil. K. N. Bock, der ikke kunne kende de
gamle Haderslev-elever sådan som Carl Møller.
For de yngre årgange var Carl Møller ret ukendt,
fordi han var af dem, der ikke gjorde megen re
klame for sin person, men vi, der havde den lyk
ke at være blandt hans venner, kom til at sætte
ham meget højt, fordi han var et levende inter
esseret, særpræget menneske med højt udviklet
sans for æstetik og etiske værdier. I en fortrolig

kreds foldede han sig ud med stor charme og gav
umiddelbart udtryk for sin rige sans for humor,
for så vidt man derved forstår evne til at se det
små i det store og det store i det små. For os at
se var det alt for tidligt hans livs mål var nået.
For hans hustru betyder det et ufatteligt savn,
fordi der var en særlig harmoni over deres fami
lieliv, som var præget af et berigende interesse
fællesskab, i hvilket også datteren, fru Bodil Kofoed-Hansen (st. 1958) i allerhøjeste grad var
indlevet. Vi vil ære Carl Møllers minde med ve
mod, men også med stille tak i vort sind!
★

Mens Carl Møllers livsbane syntes os alt for
kort, kan det vel siges, at gårdejer Rasmus Møl
ler, Toftegård, Knud, havde nået patriarkers år
uden at være svækket af årene på sjæl eller krop,
da han efter kort sygdom døde 16. 9. 1963. Han
var en mand af format, kendt i vide kredse som
den stoute, indsigtsrige bonde på den store slægts
gård, hvor man fornemmede en sjælden trofast
hed mod det bedste af det nedarvede, men også
fordomsfri åbenhed mod det bedste af det ny.
For vor skoles vedkommende vil Rasmus Møller
altid blive husket som den, der gjorde det muligt
at få bygget „Hakalytten“ på en ideelt belig
gende grund. Hans storsindede gestus ved at stil
le et passende terræn til rådighed på et tids
punkt, da der spekuleredes i salg og udlejning af
hver kvadratmeter jord ved vore kyster, fortje
ner at mindes som et godt eksempel. For os, der
havde haft lejlighed til at komme Rasmus Møller
på nærmere hold, er det vemodigt at tænke på,
at vi ikke mere skal møde hans stoute skikkelse.
Han var god at kende, og han var vor skole en
god ven. Æret være hans minde!

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT
tildeltes ved translokationen i 1963 stud, scient.
Erik Thulstrup (st. i960) og stud. med. Ilse Toft
(st. 1961), som begge havde fået dette legat på
300 kr. til hver tildelt også det foregående år.
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REGNSKAB FOR HADERSLEV KATE
DRALSKOLES LEJRHYTTE

Driftsregnskab i/i 1963—31/12 1963.
Indtægt:

Kassebeholdning pr. 1/1 1963.......... 10 294,62
Lejeindtægt + erstatning for skader .
105,50
Medlemskontingent (177 medl.) ....
943,00
Renter..................................................
558,78
Andel fra skolefesten dec. 1962 ....
187,92
kr. 12 089,82

Udgift:
Forsikringer..........................................
Vedligeholdelse og drift....................
Nyanskaffelser ....................................
EL og vandafgift................................
Kassebeholdning den 31/12 1963 ....

148,30
1 346,81
4 253,00
113,10
6 228,61

kr. 12 089,82

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB

Regnskabet for tiden 1. november 1962
— 31. maj i 964.
Indtægter:

Overført fra regnskabet 1960/62:
Kassebeholdning ............
1,80
Sparekassebogen ................ 14,94
Postgiroen .......................... 34,41
5IJ5
Kontingent ............................................ 4217,00
Ekstra-kontingent ................................ 2996,90
Salg af årsskriftet................................
14,00
Portogodtgørelse..................................
444,80
Annoncer .............................................. 2400,00
Legat .................................................... 1000,00
Bidrag fra Haderslev by....................
600,00
Renter ..................................................
31,12
Legatindsamlingen ............................
707,20
Ialt kr. 12462,17

Status pr. 31/12 1963.
Aktiver:
Lejrhytten (12. aim. vurd. 1/9 i960) 25 000,00
Inventar : 1 kr.
nyansk. 4 253,00
4- 10 % af kr. 4 253,00 i afskr......... 3 828,70
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse
(10556) ....................................... i 104,82
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse
(30759) ....................................... 5 038,62
Kontant ..............................................
85,17

kr. 35 057,31
Passiver:
Kreditorer............................................
0,00
Formue pr. i/i 1963 .... 35 295,62
-j- nyansk. inventar........ 4 253,00
4- underskud.................... 4 066,01
4- afskivning af inventar ..
425,30 35 057,31

kr. 35 057,31
E. Mathiassen.
Regnsgabet revideret og fundet i overensstem
melse med forelagte bilag. Medlemskartoteket ef
tertalt. Sparekasse- og kontant-beholdning af
stemt.
Haderslev, den 22. januar 1964.
V. Kruse.
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Udgifter:
Årsskriftet:
Papir og trykning (heri
gæld fra tidligere år) . . 7 864,25
Clichéer, indbind, m. m. 730,25
Porto, kontorartikler m. v.....................
Møder ..................................................
Rektor Brauneisers grav......................
Overført til legatkontoen..................
Andre udgifter ..................................
Beholdning pr. 31/5 1964:
Kassebeholdning ............ 1 417,92
Sparekassebogen ............
14,94

8 594,50

996,63
163,00
15,00
707,20
96,15

Ialt kr. 12462,17
Haderslev, den 1. juni 1964.
Olav Christensen.

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 Broust’s legat for de modtagne tilskud
og sidst, men ikke mindst, til de mange medlem
mer, som fulgte vor opfordring til at betale et

ekstra-kontingent, uanset at årbogen for 1961 og
1962 kun udsendtes i eet hæfte. Mange medlem
mer fulgte denne opfordring ved ikke blot at
betale dobbelt kontingent, men betalte både 10
og 20 kr. ekstra, ja enkelte helt op til 100 kr. Det

har bevirket, at vi kunne afvikle vor gæld til
Modersmaalets trykkeri, som vi skylder tak for
langmodighed med betalingen. Tak til bidrag
yderne! det giver ny lyst til arbejdet.
M. FAVRHOLDT

PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden et par
nekrologer, biografier over jubilarerne, studen
ter og realister fra 1938.
De med * betegnede jubilarer har ikke udfyldt
et tilsendt spørgeskema eller har ikke kunnet fin
des, hvorfor oplysningerne er fremskaffet på an
den måde, dels fra skolens elevprotokoller, kir
kebøger og personregistre, dels fra trykte kilder.
Hvor spørgeskemaernes besvarelse har været
mangelfuld, er oplysningerne suppleret fra sam
me kilder.
Trykte kilder: Juridisk og Statsvidenskabelig
Stat 1952; Den danske Lægestand 1936—49; Ha
derslev Seminariesamfunds årsskrift 1952—53;
Haderslev-Samfundets årsskrift, forskellige år
gange.

DØDE
St. 1923.
Møller, Carl Christian Bergholt, kreditforenings
fuldmægtig, født Strandelhjørn 30/12 1903,
død Haderslev 22/12 1962; søn af overlærer
Mads Møller og Laura Bergholt; gift Vodder 2/8 1935 med Maren Kjær (se H.-S.
1948, s. 82).
Carl Møllers klassekammerat og ven, sog
nepræst Louis Schützsack, Stauning, har
skrevet følgende mindeord, som vi, der
kendte Carl Møller og havde den lykke at
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kunne tælle ham blandt vore venner, fuldt
og helt kan tilslutte os:
„Sine amicitia vitam esse nullam“ (Cicero).
Jakob Knudsen sagde ved en slægtnings
kiste: „Når man mister et menneske, som
står een nær, er det at ligne ved et stykke af
Jyllands vestkyst, som strømmen og havet
river med sig, noget af landet selv rives bort.
Når et menneske, som står os rigtigt nær,
rives bort, bliver noget af en selv revet bort.“
Noget af den følelse, at vor egen verden
bliver mindre, og vi rykker døden nærmere,
griber os gamle kammerater og venner ved
Carl Møllers død, den kom jo så brat. Vi
fulgtes ad gennem det tyske gymnasium helt
til Obersecunda og så gennem det danske
gymnasium til studentereksamen.

Kun een gang har jeg set Carl Møller ude
af ligevægt, det var, da han benævnede en
tysk latinlærer med titlen „kamel“; vi var
som lamslået i klassen, men mærkværdigvis
skete der ikke videre i sagen.
Men ellers var Carl jo symbolet på den ro
lige balance under livets forhold, man glem
mer ham ikke fra cykleturen fra Sønderjyl
land til København, nuværende læge Ejner
Refslund var også med. Det var en rejse
med et væld af oplevelser, her viste Møller

sig som den fine kammerat, man var så tryg
ved ham og han var også i sådanne stunder
særdeles hyggelig, han kunne blive træt
som vi andre, han faldt bogstaveligt i søvn
på banegårdsbænken i Assens, medens Ej
ner Refslund og jeg fandt frem til natlogi i
en jernbanevogn, endda i. klasse.
Vore veje skiltes, men vi mødtes siden nu
og da i København og Haderslev.
Sidste gang så jeg Carl nogle måneder før
den pludselige død. Han virkede lidt træt,
måske lidt vemodig; jeg fik en lang samtale
med ham, hans kone sagde på sin taktfulde
måde, at nu skulle vi, Møller og jeg, rigtig
snakke sammen, hun trak sig diskret tilbage.
Det blev sent den aften, men jeg forstod, at
Møller ikke alene var optaget af denne ver
dens kultur og det materielle, men så hele
tilværelsen ,,sub specie aeternitatis“.
Carl var jo, kan jeg vist godt sige, meget
forskellig fra os andre på klassikerholdet.
Han var åbenbart ikke indstillet på at vove
sig ud på de store dybder, hele hans natu
rel tillod det næppe, han ville hellere, om
man så må sige, „soppe i strandkanten“, det
lå vist ikke for ham at tage de store „risici“ i
livet; det var egentlig at beklage, for han var
egentlig skabt til at bære hovedet højere.
Carl var ualmindelig godt begavet, selv om
man, som rektor bemærkede, almindeligvis
kun så hans evner afsløret i skizzemæssig
form i stilene. Carl havde ikke store tanker
om sig selv, han var alt for beskeden, han
hørte aldeles ikke til de superindividualister
og egoister, som anser de fleste andre men
nesker for en slags tåber, han var også så
dejlig fri for misundelse, han syntes måske,
der var noget, han ikke kunne, som andre
kunne det, han nåede måske ikke, hvad han
let kunne have nået med de store evner,
han i virkeligheden sad inde med. Skulle
man sammenligne ham med Luther eller
Melanchton, lignede han vist afgjort den
sidste. Luther havde en uhyre styrke i sin
vilje og energi, Melanchton var den klartseende begavelse, rolig, reflekterende, be
sindig, ligesom fornem distanceret, næsten

lidt sky. Men hvem kan afgøre her i ver
den, hvad der er fri vilje og hvad skæbne.
Som Gandhi siger et sted: „Hvor langt den
frie vilje rækker, og hvor skæbnen træder
ind på scenen, alt dette er et mysterium og
vil forblive uløst“.
Carl, tror jeg, fandt fred i dette: „Was
Gott fug ist mir genug“, som det står på en
plade på en vestjysk herregård.
Carl var et nobelt og fint menneske, det
er dejligt at tænke på i en tid, hvor man har
så meget med at dyrke navne og personlig
heder. Han havde sin styrke i det private,
om man kan sige sådan, en dejlig barnlig
hed var over ham, en ufærdighed, en un
dren overfor livets gaver og oplevelser på
godt og ondt.
Mindets fugl vil ofte flyve til Carl, vi
synes også det er vemodigt, at vi, for at sige
det jævnt, ikke mere skal se hans ansigt.

St. 1949.
Meyer, Gerhard Peter, læge, født Haderslev 8/4
1930, død København 5/12 1963; gift GI.
Haderslev 24/1 1957 med læge Inger Kaae
Marcussen, født Haderslev 22/11 1930 (st.
1949), datter af kreditforeningsdirektør
Svenaage M. og Meta Karen Møller Kaae.
Peter Meyer blev cand. med. 1957 i Kø
benhavn og havde derefter ansættelse ved
forskellige københavnske hospitaler og i en
enkelt periode ved universitetsklinikken i
Göteborg, hvor han samtidig uddannede sig
som specialist i neurologi.
Kort efter sin eksamen begyndte han at
undervise ved anatomisk institut ved Kø
benhavns Universitet og fik i 1963 ansættel
se der som videnskabelig assistent. Han har
skrevet forskellige videnskabelige afhand
linger og var ved sin død stærkt optaget af
arbejdet med sin doktordisputats, udforsk
ningen af stofskifteproblemer i hjernecel
lerne hos fostre og nyfødte.
Peter Meyer var ikke alene afholdt blandt
kammeraterne, men nød også megen anse
else ved universitetet, og hans pædagogiske
evner gjorde, at hans forelæsninger blev
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meget søgt. Professor, dr. med. Erik Landboe-Christensen skriver i en nekrolog bl. a.:
„Peter Meyer vil efterlade et dybt savn
ikke blot hos sin unge hustru og tre børn,
men hos mange medicinske studerende og
hos kolleger, der stod ham personligt nær.
De vil bevare mindet om ham for hans frej
dige sind, hans begejstring for sit arbejde,
hans ganske usædvanlige energi, og for de
spor, han nåede at sætte sig i sin undervis
ning og sit videnskabelige arbejde til trods
for det korte åremål, der blev ham forundt.“

ÅRGANG 1938
kl.
* Gadborg, Ingeborg Kirstine, husmoder, født
København (Helligånds) 13/4 1919, datter
af proprietær Jørgen Laurits Thorø Finnemann og Agnes Johanne Marie Andersen;
gift Fjelstrup 18/7 1944 med læge Ejnar
Gadborg, født Kousted 16/6 1918, søn af
skoleinspektør Christen Hansen G. og Anna
Nielsen.
Uddannet som sygeplejerske.
Adresse: Viborgvej, Hornbæk, Randers.

* Kørst, Kai Nis, landsretssagfører, født Haders
lev 29/2 1920, søn af forretningsfører Viggo
Hansen og Jenny Maria Margarethe Nissen
(død 1962); gift Haderslev 9/8 1947 med
Grete Marie Adolphsen, født Haderslev
19/6 1924 (st. 1943), datter af snedkerme
ster Hans Carl Theodor A. og møbelhand
ler Mette Marie Harboe.
Juridisk embedseksamen 1945, sagfører
fuldmægtig 1945, sekretær i arbejds- og so
cialministeriet 1946, landsretssagfører 1949.
Adresse: Brøndbyøstertorv 28 III, Hvid
ovre.
Høgild, Kaj Palle, fuldmægtig, født København
18/4 1920, søn af officiant Kaj H. og Oline
Margrethe Nielsen (død 1962); gift Frede
riksborg slotskirke 11/5 1949 med sygeplej
erske Inge Lillian Larsen, født Kagerup, Må
rum sogn, 23/11 1922, datter af gårdejer Jør
gen Peter Larsen og Karen Olivia Nielsen.
I lære på Vojens Andelssvineslagteris
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kontor 1/1 1939, assistent, senere fuldmæg
tig i Slagteriernes Fællesindkøbsforening,
Axel borg.
Adresse: Sølvgade 94 I, København K.
Birkeland, Ingemarie Clausen, husmoder, født
Haderslev 8/11 1919, datter af urmager Jør
gen Clausen Jensen (død 1958) og Anne
Margrethe Christensen; gift Haderslev 11/6
1943 med major Povl Birkeland, født Sunds
19/9 1916, søn af overlærer A. Birkeland,
Sønderborg.
Adresse: Strandparken 10, Århus C.
Kildeby, Knud, landsretssagfører, født Haslev
18/9 1919, søn af sognepræst Hans Marius
K. og Sigrid Elisabeth Nielsen; gift Køben
havn 8/12 1943 med Adeline Hansen (R
1938, se denne).
Juridisk embedseksamen 1945, sagfører
fuldmægtig i Vejle 1945, landsretssagfører
1948, praxis i Give 1950.
Adresse: Give.

* Sondergaard Hansen, Anne Botille Marie, læ
rerinde, født Høgelund, Vedsted sogn, 30/1
1920, datter af landmand Niels Petersen og
Mette Katrine Lauritsen; gift.
Uddannet på Gråsten husholdningsskole
1938—39 °g til ordblindelærerinde hos for
standerinde Edith Norrie 1942—43.
Adresse: Jelling.
Petersen, Ernst Eduard, lektor, født Flensborg
13/12 1920, søn af toldvagtmester Christian
P. og Caroline Augusta Speckhahn; ugift.
Skoleembedseksamen ved Århus univer
sitet 1947 ( historie, latin, græsk kultur), stu
dieophold i Italien 1947 og 1948—49.
Medhjælper ved Århus statsbibliotek
1947, undervisningsassistent ved Århus uni
versitet og timelærer og vikar ved Århus
Katedralskole 1950, timelærer ved Bag
sværd Kostskole og Gymnasium 1951,
adjunkt 1954, lektor 1962.
Lærerrepræsentant ved Bagsværd Gym
nasium 1952—61.
Adresse: Aldershvilevej 103 H, Bagsværd.
* Schuldt, Walter Christian, blomsterhandler,
født Haderslev 28/5 1918, søn af kontoras-

sistent Martin Walter S. og Marie Christine
Lund.
Adresse: Skoleholdervej 4, Københ. NV.
* Bjerregaard, Sigfred, dyrlæge, født Odby 16/7
1920, søn af førstelærer P. Bjerregaard Sø
rensen og Meta Lind, Nr. Vilstrup.
Adresse: Bagsværdvej 185, Bagsværd.

f Vindel, Knud Henrik Nicolai, født Snedsted
21/5 1920, død som fange under transport
i Tyskland 6/12 1944, søn af sognepræst Jens
Anton Marius Henrich Jensen Vindel (død
1947) og Emma Jessine Eleonora Mikkel
sen; ugift.
(Se H.-S. 1945, s. 51).

* Wittrup, Ole Sven, politifuldmægtig, født Fre
dericia 4/1 1920, søn af politimester Sven
W. og Xenia Elmgreen; gift med Kirsten
Aalling fra Rødding.
Juridisk embedseksamen 1945, fuldmæg
tig ved Åbenrå-Sønderborg amt 1945, poli
tifuldmægtig i Tønder 1946, i Toftlund
1951, i Århus i960.
Adresse: Dåstrup, pr. Viby st.
Wogensen, Alfred Christian, kreditforenings
fuldmægtig, født Starup 18/10 1917, søn af
bygmester Jørgen Nissen W. (død 1961) og
Kjesten Marie Ravn (død 1931); gift Jelling
23/7 1944 med Kristiane Marie Nielsen,
født Sdr. Felding 26/5 1921, datter af gård
ejer Lars N. (død 1951) og Laura.
Kontorist ved Haderslev Foderstofimport
1938, i Sønderjyllands Kreditforening 1939,
assistent 1942, overassistent 1959, fuldmæg
tig 1963.
Kasserer i Haderslev Idrætsforening 1944
—48, medlem af bestyrelsen for Haderslev
Sangforening 1949. Skydeinstruktør i flyver
hjemmeværnet.
Adresse: Dalgade 16, Haderslev.

nsp.
Bayer, Eva Elisabth, husmoder, født Haderslev
30/10 1919, datter af kreditforeningsdirek
tør Paul Anker Callø (død i960) og Maren
Thorsmark; gift Haderslev 3/5 1940 med di
rektør, civilingeniør Poul Holger Bayer, født

Århus 4/1 1909, søn af læge Knud Ove B.
(død 1928) og Rigmor.
Adresse: H. P. Hanssensvej 17, Haderslev.
* Holst, Mads, kommunelærer, født Skrydstrup
4/5 1918, søn af landmand Mads H. og Ma
rie Mathilde Riis.
Lærereksamen Haderslev 1943.
Adresse: Parkvej 56, København,Tåstrup.
* Løvengren, Inge Grethe, født Nyrup, Tikøb,
15/10 1919, datter af prokurist Ove Bengt
Løvenbalk Kirchheiner og Dorthea Elisa
beth Funder Ruth; gift.
Uddannet som sygeplejerske.

Knudsen, Karen Louise Faldt, husmoder, født
Frederikshavn 11/1 1920, datter af stations
leder Laurits Faldt Larsen og Olga Rosalie
Cathrine Sørensen; gift Københ. 25. marts
1945 med civilingeniør Henning Olaf Knud
sen, født Galten 13/9 1917, død 1964, søn af
førstelærer Magnus Knudsen (død 1958) og
lærerinde Thora Nielsen.
Uddannet som sygeplejerske, lejligheds
vis beskæftiget som skolesundhedsplejerske.
Adresse: Færøvej 45, Kgs. Lyngby.

Knudsen, Annelise, husmoder, født Haderslev
23/4 1919, datter af købmand Peter Orbesen (død 1955) og Merry Hansen (død
1958); gift Haderslev 18/5 1946 med inge
niør Ib Knudsen, født København 31/8
1920, søn af direktør I. Knudsen, Hellerup.
Uddannet som 3-sproglig korrespondent.
Adresse: Krathusvej 4, Risskov.
Petersen, Christian Johannes, skoleinspektør,
født Jægerup 29/2 1920, søn af førstelærer
Jakob Nikolaus P. (død 1961) og Katharina
Wilhelmine Koch; gift Randers 30/12 1952
med overlærer Margit Marie Dalsgaard Lar
sen, født Torslev 30/7 1921, datter af skole
inspektør Alfred Larsen og Katrine Dals
gaard.
Lærereksamen 1943, faglærereksamen
1946, diverse kurser ved Danmarks Lærer
højskole, San Jose State College, Univer
sity of Chicago m. v.
Lærer ved Randers kommunale skolevæ
sen, forstander for Randers ungdomsskole,
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amtsinstruktør i engelsk, tilsynsførende i
amtet i engelsk, tysk og fransk.
Formand for Randers Sportsklub „Freja“s
fodboldafdeling, formand for Randers
Idrætshal, lærerrådsformand, fælleslærerrå
dets næstformand, bestyrelsesmedlem i
Samvirkende Idrætsklubber, Randers, og i
Randers amts historiske samfund.
Har udgivet fagkataloger i historie, geo
grafi og engelsk.
Adresse: Nr. Boulevard 60, Randers.
Skov, Ingeborg, revisor, født Starup 11/7 1920,
datter af skræddermester Ingvard Petersen
Skov og Minna Bartel; gift København 1949
med Knud Enevold Sørensen, født Vor
dingborg 22/3 1920.
Adresse: Skensvedvej 35, København,
Brønshøj.

* Sønberg, Hans, bankbestyrer, født Haderslev
14/11 1919, søn af malermester William
Friedrich S. og Anna Sophia Wulff; gift
22/4 1943 med Dorit Bylow Jensen, datter
af postinspektør Kaj B. J.
Adresse: Louis Hammerichsvej 5,
Århus N.
mn.
Bruun, Peter Karl, overlærer, født Kjelstrup, Vil
strup sogn, 14/12 1919, søn af politiassistent
Christian B. og Cecilie Marie Seidal; gift
Roskilde 24/6 1953 med lærerinde Agnes
Larsen, født Roskilde 19/10 1917, datter af
bestyrer af Roskilde Foderstofforening P.
Larsen (død 1936).
Lærereksamen 1941, kommunelærer. For
mand for Roskilde Lærerkreds.
Adresse: Kløvervej 51, Roskilde.
Enemark, Arne Fromm, chefingeniør, født Høge
lund, Vedsted sogn, 15/4 1920, søn af gård
ejer Eskild Enemark (død 1956) og Evaline
Jakobine Fromm; gift Havnbjerg 30/10 1944
med Ellen M. Hansen.
Ingeniør fra Odense maskinteknikum, stu
deret køleteknik ved Eidg. techn. Hochschu
le i Zürich. Ingeniør ved Escher Wyss AG,
Zürich, afdelingsingeniør ved Brdr. Gram
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A/S, Vojens, chefingeniør ved Danfoss,
Nordborg. Conseil technique, Institut Inter
national du Froid, Paris.
Har skrevet: diverse køletekniske artikler
i internationale fagtidsskrifter. Overtog i
1958 slægtsgården i Høgelund.
Adresse: Ørstedsgade in, Sønderborg.
Grønkjær, Verner Schmidt Mølgaard, telegraf
mester, født Frederiksberg 8/10 1919, søn af
dyrlæge Niels Mølgaard Kristensen G. og
Martha Johanne Nielsen, Taps; gift Frederi
cia 27/12 1942 med Yrsa Jagd Nielsen, født
Hyllinge 8/10 1920, datter af repræsentant
E. A. Nielsen.
Ansat ved post- og telegrafvæsenet 1938,
telegrafmester ved forsvaret 1953.
Adresse: Elmevænget 31, Bagsværd.
Schaltz, Eva Conny Schmidt, husmoder, født
Vamdrup 28/7 1919, datter af proprietær
Laurentius Hansen og Cecilie Kristine Jensine Schmidt (død 1961); gift Vamdrup 26/4
1942 med afdelingschef, ingeniør Knud
Erik S., født Horsens 22/7 1918, søn af fa
brikant J. Schaltz, Ålborg.
Lægeautoriseret fysioterapeut.
Adresse: Damager 17, Nordborg, Als.
Søndergård, Onse Bjarna, tandlæge, født Vam
drup 19/5 1919, datter af isenkræmmer Jens
Jensen (død 1948) og Jenny Paulsen; gift
Vamdrup 2/8 1947 med dyrlæge Holger Mi
kael Søndergård, født Aunede, Lolland,
12/5 1914, søn af gårdejer Ingemann S.
(død 1942) og Olga (død 1961).
Præliminæreksamen realskolen i Vam
drup 1935, tandlægeeksamen 1943, special
kursus i bakteriologi på seruminstitutet, jus.
pract. 1945.
Assistentstilling 1946, videnskabelig assi
stent på tandlægehøjskolen i København
1947, afdelingstandlæge 1949, assistentstil
ling i Horsens 1957. Censor i tandfyldnings
lære ved Århus tandlægehøjskole fra maj
1962.
Har skrevet: artikler omhandlende peni
cillin i mundhulens kirurgi og anvendelsen
af antibiotica i rodkanalterapien.
Adresse: Strandkærvej 51, Horsens.

Jensen, Viggo Kjærgaard, overingeniør, cand. po
lyt., født Albøge 8/10 1919, søn af banear
bejder Peter Anton Jensen (død 1962) og
Petra Marie Kjærgaard (død 1943); gift
Vojens 28/5 1944 med Elisabeth Kjestine
Petersen, født Hammelev 10/12 1919 (st.
1939), datter af gårdejer Jacob Petersen
(død 1961) og Elisabeth, født Petersen.
Cand. polyt. 1943. Ingeniør ved D. S. B.
1943, overingeniør 1962. I 1950—52 ansat
ved det peruske statsbaneanlæg som speci
alist i stationsanlæg.
Adresse: Ligustervænget 14, Virum.
Jørgensen, Knud, oberst i flyvevåbnet, født i Sla
gelse 22/9 1919, søn af ejendomsmægler,
fhv. overofficiant Karl Andreas J. og Asta
Karen Hansen; gift København 19/12 1942
med Irma Heil, født Hobro 4/2 1923, dat
ter af fhv. politibetjent A. M. Heil.
Premierløjtnant i ingeniørtroppeme 1942,
flyver 1946, oberst i flyvevåbnet 1959, chef
for flyverstabens operationsafdeling.
Medlem af forsvarets forskningsråd og af
Danmarks tek. vid. forskningsråds rumforsk
ningsudvalg.
Adresse: Vestre Parkvej 21, Birkerød.
Kjær, Anders Clausen, professor, dr. phil.; født
Ribe 10/8 1919, søn af overlærer R. R. Kjær
(død i960) og Amalie Charlotte Clausen
Andersen; gift Haderslev 29/8 1943 med In
ger K. Søndergård Jensen, født Viborg 4/4
1919, datter af papirhandler G. Jensen og
Anna Nielsen-Søndergaard.
Cand. polyt. (kemiingeniør) 1943, dr.
phil. (Københavns universitet) 1955. An
sat ved Københavns universitets kemiske la
boratorium 1944, professor i organisk kemi
ved Den kgl. Veterinær- og Landohøjskole
1957Formand for kemisk forening i960—63.
Har skrevet ca. 125 videnskabelige af
handlinger, væsentligst med emner fra den
organiske kemi.
Medlem af Videnskabernes Selskab og
Akademiet for de Tekniske Videnskaber.
Adresse: Hardangergade 5, Københ. 0.

Lauritzen, Jens Bjerg, statsautoriseret revisor,
født Frederikshavn 8/6 1919, søn af skolein
spektør Valdemar Lauritzen og lærerinde
Bodil Marie Bjerg (død 1962); gift Køben
havn 24/9 1949 med Kirstine Cecilie Ras
mussen, født Gylling 14/12 1918.
Adresse: Peter Bangs Vej 108, Københ. F.

Lindhard, Karsten, landinspektør, født Ringe
4/1 1920, søn af amtslandinspektør Thor
vald L. og Petra Pontoppidan (død 1946);
gift Skjern 16/5 1948 med trafikelev Elly
Valborg Nicolaisen, født Skjern 26/8 1927,
datter af lokomotivfører K. A. Nicolaisen og
Karen Katkjær Nielsen.
Adresse: Toftlund.
* Nielsson, Carl, oberstløjtnant, født Haderslev
19/10 1919, søn af malermester Niels Carl
N. og Metha Marie Jacobsen; gift 3/8 1943
med Inge Petersen.
Adresse: Hovedgade 17, Store Magleby.

* Pedersen, Egon Lund, bager, født Viborg 27/3
1919, søn af bagermester Marius P. og Maltine Nikoline Jensen.
Adresse: Østergade 9, Vamdrup.
R. a.
* Nielsen, Ellen Marie, husmoder, født Haders
lev 4/7 1921, datter af malermester Jens Jør
gen Adolphsen og Anne Margaretha Die
derichsen; gift Haderslev 25/9 1942 med fa
brikant Hans Nielsen, søn af grosserer P. M.
Nielsen.
Adresse: Ribe Landevej 124, Haderslev.

* Nielsen, Ingrid, husmoder, født Haderslev 30/5
1921, datter af malermester Theodor Bern
hard Andersen (død 1955) og Christine
Ohlsen; gift med lærer Svend Erik Nielsen.
Adresse: Kystvej 40, Åbenrå.
* Bramsen, Holger Frede Løkkegaard, premier
løjtnant, født Haderslev 13/5 1921, søn af
ejendomshandler Jørgen Hansen B. og Ka
ren Margrethe Løkkegaard; gift.
Adresse: Lillevang 13, Birkerød.

Hansen, Viggo, amtsbogholder, født Hoptrup
25/10 1921, søn af husmand, sognerådsfor
mand Jørgen Hansen og Marie Rollmann
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(død 1954); gift Ålholm kirke, København,
1/12 1946 med Ragnhild Petersen, født København 27/11 1918, datter af kirkegårds
betjent Thomas P. og Caroline Nielsen.
Elev ved Haderslev kommune, kontoras
sistent ved Åbenrå amtsråd, assistent ved
Viborg kommune, amtsbogholder ved Ha
derslev amtsråd.
Adresse: Humlevænget 10 B, Haderslev.
* Hybschmann, Svend, gårdejer, født Uldallund,
Skrydstrup sogn, 4/5 1921, søn af gårdejer
Mads Hansen H. og Elisabeth Petersen.
Adresse: Uldallund, pr. Vojens.
* Jensen, Harald Thomas, skorstensfejermester,
født Mastrup, Hoptrup sogn, 19/5 1922, søn
af skovløber Martin Jensen; gift.
Adresse: Rødding.
* Boisen, Mette Kathrine, husmoder, født Sten
derup, Grarup sogn, 3/9 1921, datter af
gårdejer Peter Jensen og Gunder Kjestine
Boisen; gift.
Adresse: Frørup, pr. Stepping.

* Holm, Gudrun Kirstine, husmoder, født Ha
derslev 8/8 1921, datter af mejeribestyrer
Erik Olaf Jepsen og Mette Alma Danielsen;
gift GI. Haderslev 19/12 1945 med lærer Jo
hannes Holm, søn af lærer V. H., Rødding.
Adresse: Hjortlund, pr. Gredstedbro.
* Møller, Erik, sygekasseassistent, født Haders
lev 10/9 1921, søn af fabrikant Peter Madsen
Møller og Gerda Marie Hansen; gift 3/11
1945 med Catharine Staniullo.
Adresse. Årøsundvej 83, Haderslev.

* Nielsen, Peter Sørensen, født Holbøl 18/8
1921, søn af overpolitibetjent Hans Nielsen
og Olga Lauch, gift.
Uddannet som elektriker.
Adresse: Glücksvej 12, Valby.
* Sørensen, Thora, husmoder, født Hjørring
26/11 1921, datter af redaktør Niels Jensen
Nielsen (død 1950) og Emma Paulsen; gift
Haderslev 16/8 1944 med gymnastik- og
idrætslærer Kr. Sørensen.
Student 1941.
Adresse: Gymnastikhøjskolen, Ollerup.

48

* Ohlmann, Marie Louise, født Haderslev 22/1
1922, datter af prokurist Hans Heinrich Ohl
sen og Mette Krestine Riis; gift med statsaut.
revisor Jørgen Ohlmann.
Adresse: Ellesøpark 29, Vedbæk.
Rosenlund, Erik, kreditforeningsfuldmægtig, født
Haderslev 28/1 1922, søn af kontorchef Ei
nar R. og Kathrine Marie Andersen; gift År
hus 22/12 1951 med sundhedsplejerske Bir
the Hammer Hansen, født Århus 23/3, dat
ter af trafikkontrollør Niels Hammer og hu
stru Doris.
Student 1941.
Adresse: Elverdalsvej 83, Højbjerg.
Munch, Bente Heiberg, født Scherrebeck, hus
moder, født Oslo 3/6 1921; gift København
1/4 1949 med overlærer Holger Munch,
født på Bornholm 10/6 1913.
Adresse: Hendriksholms Boulevard 1,
Valby.
Jakobsen, Grete Marie, lærerinde, født Haders
lev 29/1 1922, datter af mejeriejer Carl
Christian Sørensen (død 1951) og Jørgine
Petrine Jørgensen; gift Haderslev 3/4 1947
med skoleleder Alfred Kofoed Sonne Jakob
sen, født Solbjerg, Mors, 30/5 1921, søn af
lærer J. C. Jakobsen (død 1958) og Maggi
Sonne (død 1958).
Adresse: Harreslev danske skole, Sønder
gade 90, Harreslevmark, pr. Flensborg.
Sørensen, Svend Erik, salgschef, født Haderslev
29/1 1922, søn af mejeriejer Carl Christian
S. (død 1951) og Jørgine Petrine Jørgensen;
gift Holme kirke 18/5 1944 med Ane Thor
sted, født Nykøbing Mors 20/1, datter af
fhv. postkasserer Johs. Thorsted og Marie.
Uddannet i boghandel og bogforlag 1938
—1946 (provinsboghandlerfagskolen 1942),
salgschef 1946.
Adresse: Hørhave vej 56, Skåde Bakker,
Højbjerg.
W agensen, Jacob Borch, kontorchef, født Hejs
ager, Halk sogn, 28/8 1920, søn af husmand
Nis W. (død 1953) og Laura; gift Mariendals sogn 30/7 1949 med Rigmor Bang, født
Vedsted 24/11 1925 (R 1943), datter af sta
tionsforstander Jens B. og Jenny.

Handelsmedhjælpereksamen 1941, HD i
regnskabsvæsen 1950, i. del af revisoreks
amen 1953.
Bankelev i Haderslev Bank 1938, kontor
assistent hos Severin Schmidt, Haderslev,
1941, revisorassistent 1945, revisor i direkto
ratet for Københavns skattevæsen 1957,
kontorchef i Grundejernes Hypotekforening,
København, 1959.
Adresse: Lyngvej 20 II, Kongens Lyngby.

R b.
Lindenstjerna, Erich Matthias, grosserer, født
Haderslev 16/6 1921, søn af købmand Lau
ritz Bruhn og Erna Matthias; ugift.
Korrespondenteksamen i engelsk, tysk og
fransk, handelsvidenskabelig kandidateks
amen maj 1946. Selvstændig virksomhed
fra 1957.
Honorær dansk vicekonsul i Manchester
i 1956.
Adresse: N. J. Fjordsallé 12 II, Køben
havn V.
* Christiansen, Henry, overlæge, født Haderslev
18/2 1922, søn af tømmerhandler Henry C.
og Elise Poulsen; gift.
Student 1941. — Medicinsk embedseks
amen.
Adresse: Baldursgade no, Esbjerg.
* Nørgaard'Pedersen, Liss, husmoder, født Ha
derslev 24/7 1921, datter af overlærer So
phus Oluf Darling og Magdalene Marie Lu
cie Grønlund; gift Haderslev 23/7 1944 med
uddeler Arne Nørgaard-Pedersen, søn af
uddeler Andreas P.
Adresse: Brugsen, Broust.
* Duus, Christian, repræsentant, født Haderslev
11/2 1921, søn af jernbaneassistent Niels
Markussen D. og Dorthea Hansine Johann
sen; gift.
Adresse: Thorsvej 32, Haderslev.
* Erichsen, Kaj Willy, prokurist, født Køben
havn 19/3 1922, søn af lagerforvalter H. J.
E. og Betty Kirstine Mikkelsen; gift Kolding
17/4 1946 med Jytte E. Thomsen, datter af
vognmand Ingv. T., Kolding.
Adresse: Birkeallé 7, Kolding.

Kildeby, Adeline Anna, husmoder, født Haders
lev 20/12 1921, datter af forretningsfører
Viggo Hansen og Jenny Margrethe Nissen
(død 1962); gift København 8/12 1943 med
landsretssagfører Knud Kildeby (st. 1938, se
ovenfor).
Uddannet ved bankvæsenet.
Adresse: Give.
* Henriksen, Peter Jensen, forretningsfører, født
Over Jerstal 20/9 1920, søn af bogholder
Ludvig Frederik H. og Cathrine Petersen;
gift med Karen Oxholm Muusmann, født i
Vodder.
Adresse: Allégade 9, Vojens.
* Højberg, Kaj Thune, vognmand, født Haders
lev 24/10 1921, søn af ekspeditionssekretær
Johan Ludvig H. og Marie Ravn; gift.
Adresse: Evalds Allé 17, Esbjerg.
Nasser, Peter Christian, revisor, født Haderslev
27/5 1922, søn af overpostbud Johann Chri
stian N. og Anne Kathrine Christensen; gift
Kolding 26/3 1949 med Elly Minna Jensen,
født Kolding 30/1 1927, datter af Thorvald
Jensen og Helga Klausen.
Revisionsuddannelse i Haderslev, Århus
og Ålborg, revisor i revisionsfirmaet E.
Frandsen, Kolding, fra 1948.
Adresse: Borgmestervangen 13, Kolding.
* Petersen, Marie, gårdejer, enke, født Tyrstrup
1/6 1921, datter af gårdejer Anker Nissen
og Maren Olga Marie Nielsen; gift med
gårdejere Holger P., død.
Adresse: Malagergård, pr. Nakskov.
Skau, Anton, prokurist, født Vilstrup 8/12 1920,
søn af gårdejer Hans Madsen S. og Eline
Kjestine Ulrich; gift 17/5 1947 med Olga
Lorenzen, født Haderslev 27/6 1923.
Adresse: Over Åstrup, pr. Haderslev.
Svensson, Poul Terkelsen, gymnasieoverlærer,
født Haderslev 5/3 1921, søn af redaktør
Adolf S. og Kathrine Marie Billum; gift
Haderslev 11/5 1951 med lærerinde Inger
Larsen, født Høng 6/10 1921, datter af mis
sionær Larsen, Slagelse.
Adresse: Duborg-skolen, Flensborg, c/o
Box D, Gråsten Bank, Kruså.

OLAV CHRISTENSEN
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VIDAR
Da den stiftende generalforsamling og det før
ste bestyrelsesmøde var afholdt, havde bestyrel
sen den 24. august 1962 fået følgende udseende:
Grete Søbye (3. g) blev formand, Jef Carstens
Lauridsen (2. g) næstformand og Niels Povl
Holm (2. g) kasserer. De øvrige bestyrelsesmed
lemmer var Gunnar Nielsen (3. g), Holger
Schultz (3- g), Jens Ole Henriksen (1. g) og
Bjarke Thiessen (realklassen).
I samarbejde med DKG lagde vi den 20. 9. ud
med Erik Rostbøll, der talte om „Begrebet angest — eller: Hvad er du bange for?“ — Den
storslåede aften havde samlet et stort publikum,
der i fem kvarter sad tryllebundet af det enestå
ende og indholdsrige foredrag.
Den 2. 10. havde vi besøg af den „berygtede“
præst fra Bloustrød, pastor Søbye, hvis emne var
„Religion og politik“ eller, om man vil, „Kri
stendom og socialisme“. Foredraget, der var me
get „rødt“, efterfulgtes af en livlig, til tider for
livlig diskussion!!
„Medlidenhedsdrab“ var aftenens emne den
i. ir. Aftenens tre gæster var domprovst Poul
Schou, dommer Andresen og læge I. C. Heuch.
De tre indlæg efterfulgtes naturligvis af en di
skussion over emnet.
Sæsonens første musikaften kom den 6. 11.,
da vi havde lejlighed til at høre Børge Roger
Henriksen, som både præsenterede os for en
række jazzfolk og selv gav nogle prøver på kla
veret under stort bifald.
Den 29. il. stod forfatteren Finn Søeborgs
foredrag „Humor og satire“ på programmet. Et
stort publikum fik rig lejlighed til at more sig
over forfatterens pudsige, ja til tider ligefrem hylegrine indfald!
Sammen med gymnasieforeningerne i Kolding,
Fredericia, Vejle og Horsens havde vi den 3. 12.
et kæmpearrangement med den store jazzpianist
Cecil Taylor. Aftenen foregik i Kolding-hallen
og samlede naturligvis en række tilhørere fra nær
og fjern.
Juleballet den 22. 12. samlede nuværende og
gamle elever i hobetal; disse havde som sæd
vanlig en fornøjelig aften.
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Det næste arrangement var en aften med for
fatteren Hans Scherfig, der læste op af sin bog
„Det forsømte forår“, hvorefter han med mange
og sjove ord skældte ud på såvel hans egen skole
tids som nutidens gymnasium.
Den 21. 3. 1963 hed emnet „Militærnægter og
hvorfor?“ En gruppe unge fra Kompedallejren
evnede at løfte spørgsmålet op på et plan, der
lå langt over det politiske, hvorfor det blev en
særdeles udbytterig aften.
Sæsonen sluttede med et arrangement, der
kaldtes „Treklang“. 5 af skolens elever forsøgte
gennem tekst, billeder og musik at skildre deres
syn på begrebet „Mennesket“.
Et godt år for Vidar!
★

Stiftende generalforsamling afholdtes den 21.
august 1963 — det gik som sædvanlig ikke helt
stille af. — Mens de indledende „ceremonier“
foregik nogenlunde roligt, kom der en brat stig
ning i stemningen, da der skulle stilles ændrings
forslag til lovene. Det var igen den efterhånden
meget omstridte § 4, der skabte stort røre, — og
igen var det 3. g’ernes magt, der var for stor i for
hold til det øvrige gymnasiums. Man bødede på
dette ved at lade 1. g få endnu et mandat i be
styrelsen, der derefter blev på otte medlemmer,
og da otte jo er et lige tal, blev man nødt til at
give formanden to stemmer i bestyrelsen. Sam
men med lovændringerne fra det foregående år,
der gik ud på at lade den af generalforsamlingen
valgte bestyrelse selv vælge formand, næstfor
mand og kasserer, samt at alle var valgbare til
disse poster, skabtes sensationen: — En 2. g’er
blev formand!!
Bestyrelsen fik følgende udseende: Jens Ole
Henriksen (2. g) blev formand, Niels Thulstrup
(3. g) næstformand og Klaus-Ulrik Christiansen
(2. g) kasserer. De øvrige bestyrelses-medlemmer
blev Niels Povl Holm (3. g), Jens Brendorp (3.
g), Jesper Rydahl (1. g), Bo Wildfang (1. g) og
Henrik Mahler (3. real).
Sæsonens første foredragsholder var skolefor
stander Viggo Vandkcer-Thomsen, der den 3. 10.
talte over emnet „Er ungdommen farlig“. Der

blev af foredragsholderen givet et godt oplæg til
en erfterfølgende diskussion, hvor en række „vre
de unge“ fik lejlighed til at sige deres uforbe
holdne mening om begreber som skolen, lovgiv
ningsmagten, forældre etc.
Ved det næste arrangement var festsalen fuld,
— man fik den 30. 10. besøg af en gammel ken
ding, jazzbassisten Erik Moseholm. Hans emne
var „Jazz, sex og sødme“, så der var også noget for
husarerne; i et foredrag, der i den grad afslørede
popindustriens små hemmeligheder, lykkedes
det endnu en gang for Erik Moseholm at give
denne „musikart“ et skub mod afgrunden!
Og atter skabtes der sensation i Vidar. — Løv
faldsturen, der var berammet til den 2. 11., sam
lede ca. 80 gående deltagere!!! — Disse havde et
vidunderligt vejr, der satte dem i stand til at tage
turen på rekordtid. Den deraf følgende sult blev
stillet på Kristiansdal Kro, hvor der holdtes bal
om aftenen.
Den 15. ir. havde vi besøg af partiet Venstres
næstformand, MF Axel Kristensen, hvis emne
var „Liberalisme“. Mødet samlede omkring 75
gymnasiaster, der efter det gode oplæg satte fore
dragsholderen i livlig krydsild, — det lykkedes
dog ikke at få den overbeviste liberalist på glatis!
Årets første forfatteraften løb af stabelen den
10. 12. Det var forfatteren Finn Gerdes, der læ
ste op af og fortalte om egne værker, hvorefter
der startede en livlig diskussion, der hovedsage
lig drejede sig om spørgernes og forfatterens syn
på modernisterne både indenfor literaturen og
malerkunsten.
Juleballet, der holdtes 21. 12., samlede som
sædvanlig mange såvel nuværende som tidligere
elever. „Darktown Jazzmen“ leverede musikken
til en aften, der fik et festligt og hyggeligt forløb.

Et nydeligt overskud var med til at skabe basis
for den kommende tids arrangementer.
Det nye års første arrangement holdtes i sam
arbejde med DKG, LG og KG. Ved lektor Buchs
hjælp lykkedes det os at få fat i den kendte Israel-specialist, redaktør Werner David Melchior,
der lige var vendt hjem fra Israel. Det blænden
de foredrag hed „Det aktuelle Israel“, og fore
dragsholderen beskæftigede sig både med Israels
historie og landets forhold til dets aggressive na
boer. En stor aften, der da også samlede over
200 tilhørere.
På grund af skolekomedien lå arbejdet stille
indtil den 10. 3., hvor vi lagde ud med et forårs
bal på Kristiansdal Kro. Dermed var lysten til
sligt endeligt reduceret så meget, at vi derefter
ene og alene kunne hellige os „åndelige“ arran
gementer.
Forfatterinden Ulla Ry um besøgte os den 16.
3. Efter at hun havde læst op og fortalt om egne
værker, startede en diskussion, der formåede at
løfte den stående sex-debat op på et plan, der
var tiltrængt. En dejlig aften, hvor desværre kun
ca. 40 gymnasiaster havde fundet vej til skolen.
Sæsonens sidste arrangement holdtes i sam
arbejde med DKG og LG. En repræsentant fra
Ungdommens Fællesråd, Peter Bonnevie, gjorde
rede for den aktuelle situation i Sydafrika og op
fordrede alle til at yde en indsats, der evtl. kunne
virke forbedrende på disse forhold.
På den afsluttende generalforsamling kunne
det konstateres, at mødegennemsnittet havde lig
get på små 100 hver gang, og at regnskabet balan
cerede med et overskud på ca. 300 kr., begge dele
et bevis på, at man med fred i sindet kunne se til
bage på et godt år.
JENS OLE HENRIKSEN
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Nicolai Outzen

Sønderbro 31 - Haderslev - Tlf. 23506

Kun fineste kolonial og delikatesse føres

HADERSLEV

Sig hvad De vil,

mest moderne

Herremagasin

Nissens kaffe skal Der til

HANDELSBANKEN
' altid med i billedet
NØRREGADE11 - HADERSLEV - TELEFON 22020

Indtegningskontor
for
□tsanstalten for Livsforsikring
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rde Søforsikringsselskab LMT.

de gamle år
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Samfundets

* KONSERVES

årsskrift

* DELIKATESSER

smukt indbinde!

* VINE

Mangler der nogle

A. Kalsbøll

hefter, kan de endnu

d Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35
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leveres, så De får en

komplet samling. Gør
det nu, mens tid er!

W. BJARUP
BISPEG. 16 - TLF.22766

Carl Nielsen

Spørg materialisten!

Ile forsikringsarter tegnes

¡ULDBRANDTS
Malerforretning

Bogbinderi - Boghandel

Telefon 22535

Haderslev

kl. arbejde - Hurtig og reel betjening
Forlang skitse og tilbud

LEGANT OG MODERNE

'ODTØJ

Lædervarer og rejseartikler

ELBKES

NISSENS Eftf.
Mads Laasholdt
Torvet 2 - Haderslev - Telefon 23371

"PETERSEN
^NØRREGADE 12-TLE22066 • HADERSLEV

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr
Bornekonfektion
Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42

Haderslev Kul- & Koks- Kompagni ^/s
KUL-KOKS-BRIKETTER-BRÆNDSELSOLIER-PETROLEUM

Telefon 22012 (3 ledninger)

Mælkeforretningen

Peter Henningsen

Carl Sørensen

Ure - Guld - Sølv

Gåskærgade 56 - Telefon 23160
Haderslev

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

Fra Frederik den Vil’s dage
til i dag
de danskes samlingssted

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

KAFFE

Peter Duus’ eft

fra eget
brænderi

Karsten Lausten

Herre-ekvipering

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV
Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 2

Telefon 2 27 40

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

Radio og fjernsyn
Stort udvalg i grammofoner og plader

HADERSLEV-SAMFUNDE
AARSSKRIFT

Yder Dem fagmandens garanti

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKER
HADERSLEV

SPAREKASSEN FOR HADERSLEV BYES OMEGN
HJØRNET GRAVENE-NØRREGADE

Den elegante tryksag
er fra Modersmaalet

...PÂ GENSYN I FORRETNINGEN

Sig det
med
blomster
fra . . .

ASANI-UNDERTØJ
i overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev

Telefon 2 27 29

Henry Christiansen

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

Tømmerhandel as

E. Grodi

Haderslev . Telefon 2 25 41

Auf. forhandler

Høppners Hotel
Haderslev

Citroën . Britmo . Peugeot

Byens gode køkken

HADERSLEV . TELE. 217 50

AABENRAA . TELE. 2 20 28

Telefon 245 35

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

issen

SØNDERJYDSK
TEKNISK IMPORT '/s

BOGHANDEL

Haderslev

regade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53

Lavgade - Telefon 2 35 40

OLE JENSEN
Bageri - Konditori
GAASKÆRGADE

HADERSLEV. TELEFON 2 3130

Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

De gode film vises i

KO S M O RAMA
- byens mest moderne biograf

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

Svene) Kkever%
HADERSLEV - TELEFON 2 3475

AKTIESELSKABET

a/s

WALDEMAR

CHRISTENSEN

HANSBORG
Savværk
og

Aksel Nielsen
Trikotage

Installations forretning

Dameog børne-

Storegade 18

konfektion

tømmerhandel
Telefon 237 42
HADERSLEV - TELEFON 213 00

HADERSLEV . TLF. 22909

DANIEL BRLHN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING
Haderslev - Telefon 2 31 85

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

kolonial, delikatesser og vine

Kurt E. Jensen

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

manufaktur
*
Trikotage

. Fahrendorf & Søn
Urmager og guldsmed
(HOLST CHRISTENSEN)

VOJENS - TELEFON 41357

Tegade 24 - Haderslev - Telf. 2 26 44

Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

ANDELSBANKEN
A. m. h. A.
Haderslev afdelingen

O. Mikkelbergs Eftf
Damehatte — Tørklæder
Altid bedst og billigst

rregade 5 - Haderslev - Telf. 23573

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse
Nørregade 32 - Telefon 211 22

OHLMANNS
VINHANDEL
HADERSLEV

TELEFON 223 18

Kontortid: 9-12 og 14-16
Lørdag 9-13

FOTOGRAF

¿/l-RLING
HADERSLEV - TELEFON 2 23 14

HOLM A MOLZEX

a-s

KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE
Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

IL IF. HESSEL IB ERO AS
General Motors forhandler -

Poul Christiansen
& Søn A/s

Haderslev Telf. 23650

Damgaard
Bageri og konditori
Storegade 47, telf. 2 22 86

Bygningsartikler

□
Jomfrustien 20

Telefon 25533

★

MAGNUS KNUDSEN
Ny Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70
HADERSLEV

Haderslev
Centralbibliotek

i. kl. herreskrædderi
Jomfrusti 3 - Haderslev - Telf. 2 27 28

□
Bogbestand:
26 in

Asmus Hansen
Kolonial- og kortevarer en gros

(Gundtoft

Indehaver J. Dirks

Sønderbro 13 - Telf. 2 21 31
Haderslev

LAN DS DELENS
FØRENDE

J. D. Koopmanns

MUSIKHUS

Svineslagteri

Sønderborg - Aabenraa
Haderslev

BIRKEDAL’s EFT
V/ K R 0 H N E

HADERSLEV

Hjemmelavet KONFEi
Storegade 16, Haderslev Telefon 22

... gå strøgtur hos

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

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 22644 - Gravene 7 - Haderslev Postgiro 6133

à-s

HYDOR
Maskinfabrik

ANERNES MAGASIN
■

I

I

DANSKE OSTEMEJERïOs FÆLLESSALG
OG OSTEEKSPORT

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

Hotellet, hvor man kæler for maden
og hygger om gæsten!

HADERSLEV - TELEFON 24030

BRØDRENE «RAM A/S
VOJENS
TELEFON 41421

Er Deres INSTALLATIONER

FIAT
Aut. forhandler

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.

J. C. DIRKS
Varme- og
sanitære anlæg
Elektriske
installationer

Radio

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

Bispegade 6 - Telefon 22631

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

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

Ingen weekend

uden en Traneboc«B
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 !

*

Store navne små priser
*

De kommunale Værker
Telefon 23215 . Haderslev

Boghandlerne har dem

GYLDENDAL

