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FORORD
Dette dobbelthæfte (for 1965 og 1966) fremkommer i skolens

400-års jubilæumsår og indeholder først og fremmest skolemin

der fra skolens sidste hundrede år, skrevet af gamle elever. Om
talen af jubilæet, og hvad dermed står i forbindelse, vil frem
komme i næste årgang, hvor der bl. a. vil blive givet regnskab over
indsamlingen til jubilæumslegatet. H.-S.’s bestyrelse nøjes derfor

med foreløbig at bringe en varm tak til alle medlemmer, der har
været med til at give skolen en god gave!

Haderslev, i juni 1967.

Med venlig hilsen

Olav Christensen

M. Favrholdt
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Korsgang ved Slesvig Domkirke.

ET SØNDERJYSK UNIVERSITET
FOR 400 ÅR SIDEN
Netop for 400 år siden, da hertug Hans den
Ældre grundlagde latinskolen i Haderslev, skete
der på undervisningsområdet adskilligt mærke
ligt i hertugdømmerne. I det følgende skal om
tales to af disse begivenheder: oprettelsen af et
gymnasium i Bordesholm og grundlæggelsen af
et universitet i Slesvig.

Gymnasiet i Bordesholm.

Ved delingen af hertugdømmerne i 1544
havde Hans foruden Haderslevområdet bl. a.
også fået Nordstrand, Rendsborg amt, Femern
og Bordesholm kloster, der ligger lidt sydvest for
Kiel. Ligesom biskoppen i Slesvig Godske Ahle-
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feldt var forblevet ret upåvirket af kirkerøret,
der i Haderslev havde medført fuldstændig opløsning af alle katolske institutioner, sådan hav
de også Bordesholm klosteret bevaret et afgjort
katolsk præg. Det blev imidlertid inden længe
for hertug Hans noget af et prestigespørgsmål at
få klosteret omdannet efter god evangelisk skik,
og hans gejstlige rådgivere, først og fremmest vel
Jørgen Boie, har utvivlsomt energisk støttet disse
bestræbelser af al magt. „Ligesom i det tyske
land bør der også her i vore fyrstendømmer og
i vort kære fædreland af landsherren sørges for,
at det allevegne går „kristeligt og ordentligt“ til
i kirke og skole (das es mit Kirchen auch schu
len so derselben seminaria und plantzgerdein
sein und dan dero dinern christlich uund or
dentlich woll zugehe.“) — Allerede i 1556 hav
de hertug Hans personlig set på forholdene i
Bordesholm. I 1560 havde han sendt sin amt
mand over Rendsborg Christoffer Rantzau,
tillige med sin sekretær, Georg Beyer, til Bor
desholm for at forhandle med klosterprovsten
og konventet formodentlig om ansættelsen af en
evangelisk lektor eller læremester. Fra klosterets
side stillede man sig vrangvillig overfor foran
dringer. Påny gæster hertug Hans institutionen i
foråret 1561, og nogle måneder senere sendes
magister Rasmus Heinesen, også kaldet Erasmus
Heinsius, til Bordesholm med den opgave at
fungere som lektor; han skal altså omskole de
munke, der stadig bor i klosteret. Han skal præ
dike i klosterets kirke hver søndag og desuden
to-tre gange ugentlig undervise de gamle og un
ge herrer i klosteret i katekismus og andet for
nødent. Det må have været en vanskelig op
gave for den unge magister, som må have haft
brug for stor teologisk viden, menneskekund
skab samt tålmodighed og takt. På flere af disse
områder kneb det åbenbart for Heinesen at leve
op til forventningerne. I klosteret blev han ikke
modtaget med særlig velvilje. Provsten, mølle
mester Oide Nikolaus, meddelte omgående her
tugen, at man allerede havde ansat en lærd ma
gister som lektor, og at klosteret ikke kunne på
tage sig nogen forpligtelse overfor Heinesen,
hvis nærværelse slet ikke behøvedes. Hertugen
lod svare skarpt og bestemt, at sagen var afgjort
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fra hans side, og at det under alle omstændig
heder påhvilede klosteret at give Heinesen un
derhold samt at yde ham en årlig løn på 20 da
ler, hvilket beløb skulle udbetales ham forlods
for det første år, så han kunne få sine bøger og
øvrige ejendele befordret hjem fra Wittenberg,
hvor han året forud havde taget magistergra
den.
Det er klart, at under disse forhold var det
meget svært for Heinesen at komme på en god
fod med klosterets beboere. Med stor interesse
har hertug Hans fulgt udviklingen, og han har
efterhånden forstået, at forholdet mellem klo
sterets beboere og den dem påtvungne Haderslev-magister var blevet umuligt. Derfor skaffer
han denne et kanonikat i Slesvig domkapitel
som vice-ærkedegn fra 1566. Korrespondancen,
som vi kender den fra Hansborg-registranterne,
viser, at der faktisk blev givet mere end katekismusundervisning. Men svært har det været at
få klosterets beboere til at afstå fra fastgroede
vaner. I en skrivelse af 31. maj 1565 er hertugen
ude efter ydre kendetegn på katolicisme: „Erst
lich so sollen die munche alle ihren itzigen ha
bitt und munche kleider zwuschen ditz und
pfingsten ablegen, ihre haar ohne plattenn
(tonsur) wachsen lassen und allerdinge kleidunge tragen wie geistlichen leuten eigent und
gebürt.“ Men hertugens vilje tørnede altså
imod den seje passivitet, der er så betegnende
for dette isolerede klostersamfund. Der må alt
så mere end venlige henstillinger til, og næste
år udsteder hertugens kancelli så den fundats,
der omdanner stiftelsen til et gymnasium, en
slags overbygning ovenpå de små latinskoler
eller en slags mellemstation mellem latinskoler
og universiteter. Der skal nu foruden lektoren
ansættes en pædagogus; de to lærere skal imid
lertid ikke fordrive munkene. Hvis disse vil lade
sig undervise i den ny (evangeliske) lære, må
de gerne blive boende i klosteret. Passer dette
dem ikke, kan de frit drage andetsteds hen. Og
bestemmelsen om dragt og ydre optræden kom
mer påny frem: „dass sie ihren munchischen
habitt der kleidung in erliche geistliche tracht
mutirn und wandeln.“ Klosterets indtægter
skal altså bruges til underhold for de tilbagebli-

vende munke samt til underhold af 12 fattige,
der er en slags faste pensionærer, men fremtidig
skal der nu tillige gives underhold til ialt 16
unge mænd, som har vist evner og lyst til at
studere, og som har kendskab til fundamenta
grammatices o: begyndergrundene i latin. Un
ge mennesker, der optages, er på prøve et halvt
år, om de virkelig har lust und liebe til studerin
gerne. De, der befindes at være uegnede („gar
ungeschickt, groben verstandts, rohe und wil
de“) skal afvises senest i løbet af et halvt år og
erstattes med andre, så tallet på alumner stadig
kan være 16. Disse får kun lov til at besøge deres
forældre efter særlig anmodning til provsten og
lærerne. I visse tilfælde gives der ludi scholastici,
ferier, efter forhandling mellem provsten og
lærerne; men ellers må de unge mennesker ikke
forlade anstalten — sonst soll einem idem aus
dem dosier zu spatzieren verbotten sein.
De to lærere, lektor og pædagogus, skal spise
ved fælles bord med eleverne, men der gives
ingen bestemmelser om latinske disputatser ved
bordet eller om, at der kun må tales latin, som
f. eks. ved kommunitetet i Haderslev (oprettet
1584). Det hedder blot, at det skal gå tugtigt
og ærbart til ved spisningen.
Hvad undervisningens omfang og indhold
angår, siger fundatsen for Bordesholm (ligesom
fundatsen for trivialskolen i Haderslev) ikke ret
meget, men antyder, at der senere vil komme
nærmere bestemmelser i så henseende. Det siges
blot, at pædagogus hver formiddag skal læse
over grammatik og belyse den med eksempler og
øvelser og hver eftermiddag gennemgå en god
latinsk forfatters værker. Pædagogus skal end
videre gå til de sædvanlige daglige bedetimer
med koret og lede dette (ligesom kantor og hø
rere ved latinskoleme).
Lektorens arbejdsområde er at docere theologi, holde prædikener onsdage og fredage samt
forrette messe søn- og helligdage; endvidere be
rette kommunikanter (o: tage altergæster til
skrifte og forrette nadvergudstjeneste) og frem
for alt sørge for, at kirkelige ceremonier og guds
tjenesten sker kristeligt og i overensstemmelse
med den for dette fyrstendømme gældende ordinans. Men, siges det til sidst, denne lektor skal

være fri for den daglige gåen i koret (chorgehenj. Denne begunstigelse kan man vel og
så nok unde ham, når man tænker på de krav,
der iøvrigt stilles til ham. Som vederlag for deres
arbejde skal de to lærere have kost og logi samt
en passende årlig lønning, ein ehrlich, jährlich
stipendium.
Endelig står der i fundatsen, at de to magistre
står under klosterprovsten som øverste inspec
tor og rector og som forvalter af institutionens
økonomi. Som første lektor ved dette gymna
sium udnævnte hertug Hans en haderslever,
nemlig magister Laurentius Wilhadius eller Lo
rens Villadsen, søn af borgmester i Haderslev,
Villads Knudsen. Imidlertid blev Villadsen al
lerede året efter kaldt til Haderslev for at blive
konrektor ved den nyoprettede trivialskole dér.
Som pædagogus ansattes ligeledes en hadersle
ver, nemlig magister Canutus Bramtius også
kaldet Knud Bramsen, der forøvrigt skrev latin
ske digte af en ikke ringe kvalitet. Også Bram
sen knyttedes inden ret længe til sin hjembys
latinskole, idet han overtog konrektoratet i
1570, da Villadsen var blevet rektor ved Metropolitanskolen i København. Der foregik altså en
hastig udskiften af lærerkræfter ved Bordesholm-gymnasiet. Det skal være usagt, om år
sagen hertil var, at hertug Hans favoriserede
sine haderslevere, eller om det var, fordi de var
så højt kvalificerede, at det ville være uret at
undlade at udnytte deres evner til fordel for
den nyoprettede skole i Haderslev. Denne sko
les lærere var indtil 1650 hovedsagelig fra Ha
derslev eller Haderslevegnen, selvom der fore
kommer en del fremmede rektorer imellem
dem. Når hertug Hans i sin fundats taler om
at skaffe lærde mænd til denne egn, hvor det
danske sprog er i almindelig brug, sker det bl. a.
ved læreransættelser ved skolen, selvom hans
tanke havde været, at skolen skulle uddanne
studenter, der kunne komme tilbage til egnen,
når de havde afsluttet en universitetsudannelse.
Hvor oprigtigt et ønske hertug Hans end
havde haft i retning af at fremme videnskaben
ved oprettelsen af gymnasiet i Bordesholm,
kom der dog kun små resultater ud af det hele.
Dårlig administration har gjort sit. Olde Niko-
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laus var i 1565 blevet afløst af Marquard Stam
mer, der efter få års forløb simpelt hen for
svandt fra Bordesholm. Ved delingen af arven
efter hertug Hans i 1580 kom Bordesholm til at
høre under hertug Adolf, der ikke formåede at
rette institutionens økonomi op. Da hertug
Christian-Albert i 1665 oprettede universitetet
i Kiel blev indtægterne fra Bordesholm henlagt
dertil, og biblioteket fra gymnasiet flyttedes til
Kiel. I vore dage er kirken og nogle ret store,
men dårligt holdte bygninger i en fredelig idyl
ved den stille sø tilbage som tavse minder om
fortids herlighed.

Universitetet i Slesvig.
Et tilløb til en endnu højere undervisnings
anstalt end det mislykkede forsøg med gymna
siet i Bordesholm skete næsten på samme tid.
Det er karakteristisk for den periodes fyrster og
stormænd, at de ved siden af deres pragtlyst,
der giver sig udslag i ødselt hofliv og prangende
byggeforetagender, også viser forståelee for dan
nelse og lærdom, hvad enten det er Christian III,
der reformerer universitetet i København, eller
Frederik II, der opretter kommuniteter i Køben
havn, Odense og Haderslev, Frederiksborg skole
m. m., eller det er Herluf Trolle eller hertug
Hans den Ældre. Gottorperhertugen Adolf var
kendt som en ærgerrig fyrste, der stræbte efter
krigerisk berømmelse og erobringer, hvilket bl.
a. Ditmarskertoget viser, men også han havde
store planer om at oprette et lærdomssæde, der
kunne fremme videnskaben, men også kaste
glans over hans residens, og netop for 400 år si
den, på samme tid som den ny flotte latinskole
på domkirkepladsen i Haderslev begyndte sin
undervisning, indviedes hertug Adolfs univer
sitet i Slesvig Pædagogium Slesvicense med un
dervisning på universitetsbasis i theologi, filolo
gi, jura og medicin. Det er nok rigtigt i dette fo
retagende at se et udspil af politisk karakter og
at betragte sagen som et trumfkort i den selv
bevidste hertug Adolfs trang til at hævde sig
overfor de to samtidige fyrster, han rivaliserer
med. Forholdet mellem ham og den danske
konge Frederik II var til tider så spændt, at man
har sagt, at det ikke var hans skyld, at det ikke
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kom til åben fejde. Den brave gamle Hans i Ha
derslev spillede rollen som den besindige mæg
ler, men havde ved Ditmarskerkrigens udbrud
næppe nogen anden udvej end at gå med lige
som iøvrigt også den danske konge, idet ingen af
dem ved den lejlighed var tilbøjelig til at lade
Adolf få hele rovet. Angående oprettelsen af
universitetet i Slesvig må det imidlertid indrøm
mes, at det er Adolf der havde det ærefulde ini
tiativ, og at planerne faktisk var godt tilrette
lagte. Hans meget dygtige, men ligeledes ærger
rige kansler A. Tratziger var den egentlige pro
motor, og planerne udspringer vist af det spænd
te forhold, der bestod mellem hertugen og Sles
vig domkapitel, hvis privilegier hertugen uden
skrupler negligerede. Som bekendt var domka
pitlet forblevet ret stærkt katolsk præget, fordi
Slesvigbiskoppen Godske Ahlefeldt til sit livs
ende (1541) havde fastholdt en stejl reaktio
nær holdning overfor reformationen i modsæt
ning til Ivar Munk i Ribe, der ret hurtigt havde
bøjet sig for hertug Christians reformatoriske
arbejde, der ikke nøjedes med Haderslevegnen,
men også omfattede præsteskabet i Tørning len.
På det verdslige område havde hertug Adolf i
A. Tratziger en dygtig, men også farlig rådgiver;
på det kirkelige og skolemæssige havde han lige
ledes en meget betydelig støtte i superintenden
ten i Slesvig P. V. Eitzen, hvis karriére efter stu
dier i Wittenberg var gået over rektorat i Köln
an der Spree, professorat i Rostock, pastorat og
lektorat ved Hamborgs hovedkirke til super
intendent i denne by i 1555. Efter at have taget
doktorgraden i theologi i Wittenberg blev v.
Eitzen i 1562 hofpræst på Gottorp og superin
tendent i Slesvig. Det var altså en vellærd og er
faren mand, der nu kommer til at stå som her
tug Adolfs rådgiver i gejstlige anliggender. Han
kommer altså til at spille en rolle hos Gottorper
hertugen, der svarer til provst Jørgen Boies hos
hertug Hans i Haderslev, v. Eitzens energi og
arbejdskraft blev i høj grad udnyttet af hertug
Adolf under stridighederne med det Slesvigske
domkapitel. Ved Rendsborgsynoden 1542 var
dettes privilegier blevet anerkendt på samme
vis, som man i kongeriget havde ladet kannikerne vedblivende nyde deres tidligere forrettighe-

der, men ganske vist med visse forpligtelser
overfor kirker, universitet og lærde skoler. Da
disse forpligtelser ikke mindst var af økonomisk
art, havde samfundet stort set ikke tabt ved at
vise denne varsomhed overfor kapitlerne. I Sles
vig by skete der nu noget, som i høj grad greb
ind i kannikemes tilværelse, idet v. Eitzen fik
den tanke at udnytte kannikernes lærdom og ar
bejdsevne ved at ansætte dem som professorer
ved det universitet, han havde planlagt. Hidtil
havde det været sådan, at der i hvert kapitel
skulle være en lektor, der varetog pædagogiske
opgaver, uden at disse dog var nærmere afgræn
sede, mens de øvrige medlemmer af kapitlet var
frit stillet, hvad angår studier og litterære sysler,
og iøvrigt ikke havde haft særlige pligter udover
at sige visse messer ved kapitlets kirke samt ad
ministrere kapitlets gods. Det er naturligvis no
get aldeles afgørende for at starte et universitet,
at man har de rigtige universitetslærere på for
hånd, og at aflønning af dem ligeledes er klaret.
Men v. Eitzen, der havde universitetserfaringer
og var en mand med sans for praktiske detailler,
kunne også i sin redegørelse for planerne, der
blev tilsendt både hertug Hans og kong Frede
rik II, fremhæve, at byen Slesvig havde en ud
mærket beliggenhed for formålet, og at leveom
kostningerne ikke var ret høje i Slesvig. For be
boerne i hertugdømmerne var det praktisk at
have deres sønner nærmere ved hjemmet, end
det ellers kunne ske, idet forældrene således
bedre kunne være underrettet om deres stude
rende sønners flid og fremgang. De meget beko
stelige studierejser til fremmede universiteter
voldte i øvrigt i de tider adskillig bekymring, og
dette anføres naturligvis også som et tungt
vejende argument. Spørgsmålet om lokaler var
også overvejet af Eitzen, men det spillede jo en
langt mindre rolle på renæssancetiden end i
vore dage, hvor institutter, laboratorier og bib
lioteker i så høj grad tynger universitetsbudgetteme. Til auditorier kunne man da altid be
nytte forskellige kirker eller et eller andet kapel
i domkirken. Også studenterbespisning var der
tænkt på ved oprettelsen af et fællesbord
(Oeconomia), hvor studenterne for en billig
pris kunne få kosten. Der var ikke egentlige sti

pendier, og professorer og studenter skulle
som ved andre universiteter have deres egen
jurisdiktion med rektor som øverste instans næst
fyrsten, og begge parter, professorer såvel som
studerende, var fritaget for alle borgerlige skat
ter og ydelser. Endvidere kunne de købe varer
direkte hos fremmede skippere og købmænd
samt hos bønderne; ligeledes kunne de toldfrit
indføre og udføre, hvad der tilhørte dem. Be
styrelsen af fælleshusholdningen havde tilsva
rende rettigheder. Endelig havde v. Eitzen også
forslag parat om studenterboliger og bibliotek.
Det hele var faktisk parat til at påbegyndes i
efteråret 1566, blot tre år efter at Eitzen var be
gyndt at arbejde med tanken. En voldsom epi
demi udsatte imidlertid åbningshøjtideligheden
til det følgende efterår, og først 17. november
1567 (formodentlig omtrent samtidig med, at
vor skole startede sin undervisning) indviedes
Sønderjyllands første universitet ved en højti
delighed i Slesvig domkirke, hvor magister Hie
ronymus Cyprceus af sine professorkolleger valg
tes til rektor. Han skulle forelæse over græsk og
hebræisk; dr. Poul v. Eitzen: dialektik; Conrad
Hogreve: Ciceros breve og Vergil; i theologi
skulle der være fire lærere; v. Eitzen skulle fire
gange ugentlig holde exegetiske forelæsninger,
ligesom domkapitlets lektor Cæso Eminga fire
gange ugentlig skulle forelæse over Romerbre
vet; om lørdagen skulle magister Stanhufius
gennemgå Melanchtons Loci communes, mens
magister Erasmus Heinsius skulle holde fire
ugentlige forelæsninger over Melanchtons Exa
men theologicum.
Hvad retsvidenskaben angår, skulle dr. Adam
Tratziger, hertugens betroede kansler, læse over
Institutiones Juris, med en anden jurist som re
serve, så studenterne ikke blev forsømt, hvis
Tratziger havde vigtige embedsforretninger. I
medicin skulle der læses over begyndelsesgrun
dene, men her var endnu ikke udpeget nogen
lærer.
Hvad angår sprog og filosofi, de såkaldte
artes liberales, skulle Heinsius læse over latinsk
grammatik, Stanhufius over Ciceros taler og
over retorik med praktiske øvelser. Magister
Hans Guldsmed, også kaldet Aurifaber, havde
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som opgave at læse over etik eller skiftevis over
De officiis eller over historie; hver dag kl. 12
skulle magister Peter Schriver holde forelæs
ninger om aritmetik, om læren om himmellege
mers bevægelse og andre dele af matematikken,
nyttige for studenterne. Kl. 4 om eftermiddagen
skulle han foredrage fysik. Enevold Tharov
skulle om aftenen kl. 7 læse over prosodi og
Ovid. Hver lørdag skulle der holdes en dekla
mation af én af studenterne under forsæde af en
professor.
For et universitet i sin vorden var forelæs
ningsprogrammet ret fyldigt, bortset fra medi
cinen, hvor lærerkræfterne var vanskelige at
skaffe. Ved indvielsen forelå også et fuldt ud
arbejdet sæt akademiske love, der klart anviste
såvel professorer som studenter rammerne for
deres tilværelse. Det første afsnit fastslår, som
det kunne ventes, at lærerne må bekende sig til
den rene lutherske lære i overensstemmelse
med den Ausburg’ske konfession, og at de skal
holde sig fri for alle fanatiske og kætterske me
ninger, som kirken må misbillige. Den sidste
sætning er tydeligvis udformet med adresse til
det reaktionære Slesviger domkapitel.
I det følgende afsnit motiveres nødvendig
heden af et fast styre i betragtning af, at univer
sitetet er unddraget byens jurisdiktion. Univer
sitetets øverste myndighed er rektor, der hvert
år vælges af professorerne. Ved denne lejlighed
overgives liber, sigillum et claves den nyvalgte
af hans forgænger i embedet, altså bogen over
de immatrikulerede studenter (også kaldet al
bum), universitetets segl og dets nøgler. Rektors
myndighed begrænses dog en del derved, at han
er pligtig til at forelægge alvorligere affærer for
den akademiske lærerforsamling, men han må
åbenbart selv skønne over, hvad der er alvor
ligere og hvad der ikke er det. Endelig er der
over rektor en instans der hedder suprema no
stra jurisdictio, hvilket vil sige, at hertugen for
beholder sig bestemmelsesret over universitetet.
Blandt andre pligter, der påhviler den fun
gerende rektor, er den at have indseende med,
at professorerne fører et ærbart levned og flit
tigt, uden forsømmelser, gør deres arbejde. Na
turligvis skal rektor også med streng tugt våge
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over studenternes sæder — reget severa disci
plina mores scholasticorum. Angående profes
sorerne tilføjes i en ny paragraf, at det ønskes,
at de udviser trofasthed og omhu, at de giver
møde til rette tid, samt at de ikke forsømmer
at holde deres forelæsninger uden at have en
acceptabel og nødvendig grund. Der synes fak
tisk at skjule sig en ikke ringe portion mistillid til
de fremtidige universitetslærere i denne para
graf. Det er ligesom v. Eitzen er klar over, at
visse herrer fra domkapitlet vil benytte ethvert
antageligt påskud til at begrænse deres arbejde.
Angående disputereøvelserne forudses det i
fundatsen, at de kunne udarte til skænderier
eller larmende optrin, der på ingen måde kunne
være til belæring for studenterne. Når derfor
under theologiske disputer superintendenten
eller ved andre rektor påbyder stilhed, skal
disputatorerne ufortøvet tie og forholde sig helt
roligt.
Bestemmelserne om immatrikulation m. m.
svarer helt til dem, der gælder ved Københavns
universitet. Svarende til kravet om professorer
nes rettroenhed indeholder v. Eitzens fundats
alvorlige krav til de studerende om at vise from
hed, om flittigt og med glæde at gå i kirke og
høre prædikener samt ydmygt gå til herrens
bord, ikke tale gudsbespotteligt eller hånligt om
den kristne tros højhellige mysterier. (Denne til
føjelse med forbudene synes nærmest at af
svække påbudet om at vise fromhed!). Yderli
gere tilføjes, at studenterne skal vise præsterne
den skyldige ærbødighed! Der har åbenbart da
som nu været enkelte respektløse unge men
nesker, også ved universiteterne! Den daglige
undervisning skal altid indledes og afsluttes
med bøn; før og efter måltidet skal bedes den
almindelige bordbøn (utantur certis formulis
precum) og studenterne skal med uafladelige
suk og bønner bede Gud om et lykkeligt udfald
af deres studier. De skal også bede for evange
liets fremgang, for embedsmændene og øvrig
heden, for et godt styre og for fredens bevarelse.
Ungdommen bør, siges det, vænnes til sådanne
andagtsøvelser og hengive sig dertil. Deraf føl
ger, at studenterne skal føre et liv i uskyld, idet
de husker, at Gud overvåger deres sæder og ger-

LECTIONES

PAEDAGOGII,

qiw uotøite & dante Veo hoc amovió. poflridie
Michaelis incoabuntur.

In Theologia.
DoSor Paulus von Eitzen fingulls feptimanis quater leget in
Theologia hora nona,frilicet diebus Martis, louis, & Veneris interpretabitur textum Bibliarum, die Sabbati Euangelia donunicalia,
ets^abfolutls dominicales Epiflola explicaba.

Leilor enarrabit Epiflolam “Dini Pauli ad ‘Romanos hera tertia
pomeridiana, & quater leget fmgulis feptimanis.
M.Michael Stanhufius diebus Sabbati utilifsimum librum Lo>
corum communium Theologicorum domini Philippi Melanthonts
preceptoril noflri,pla & uencrabilis recordationls,praleget.
M. Erafmus Heinfenius ouater flngulis feptimanis propanet
fludiofts Examen Theobgicum bora fexta.

In Iure.
DoSor Adamus Trarigerus Cancellarius & lureconfultus Inflitutiones Iuris praleget hora tertia, cum ueri ipfe abfens, aut alijs
negocijs occupatusfuerit, tune ahj lureconfulto lettionem demandabit, ne fludtoß negligantur.

In Medicina.

M. Michael Stanhufists enarrabit Oratioites Cicennis borafeptima, diebus Luna, Martis, louis, & Veneris.
Idem praleget Rhetoricam hora quarta uno biduo ,G altero
biduo addet exempla cxercitationls,G ea repofeet & emendaba.
M. loannes Aurifaber praleget Ethica, aut Officia Ciceronis
alternat™ uno biduo, & altero biduo Hißorias, hora fecunda.
M. Petrus Scriba praleget hora duoderima Arithmetic am, &
doSrinam demotibus calefltbus, aliasq, Mathematical doctrinas fludiofts utiles.
Idem Phyfleam propanet hora quarta.
Eualdus Turouius Profodiam&Ouidiumpralegethorafeptima.
Singulis feptimanis die Sabbati recitabitur ab aliquofhidiofo
declamatio, ea cura demandabitur M. Stanhufio, M. Aunfabro,
M. Erafmo, G M. Petro Scriba.

Leftiones qux in fchola particular!
proponentur.

Primx clafsis left iones.
Grammatica & Syntaxis maior,ï)ïii Philippi.
Epiflola Ciceronis familiares.
Libri de SeneHute & amicitia eiufdem autoris.
Vergilius, Terentius, ñoratius de arte Poética.
Grammatica Graca,
Mufica, Pracepta Viale^ica.
Epiflola Pauli ad Galatas Graca, & Euangelia Graca.
Singulis feptimanis diftabitur di/pofuio alicuius Epiflola,G
exercebitur diligenter doHrina Catechiflm.

Secundx clafsis leftiones.

Principia artts Medica pralegentur hora prima.

InLinguis & artibus liberalibus.
M. Erafmus Heinfenius uno biduo Grammaticam latinam, al
ten biduo Syntaxin propanet, & Grammaticales repetitiones addet
bora tertia.

Grammatica & Syntaxis Philippi Maior.
Epiflola Ciceronis feleSla. Bucólica Vergilij, Profodia, Teren
tius , & principia Graca lingua.
Tradetur & in hoc claffe doHrina Catechifmi, & exercebitur
flylus ftngults feptimanis.
Et huius clafsis pueri etiam Muftcam
audient.

Tertix clafsis leftiones.

M. loannes Luchtius praleget Grammaticam Gracam uno bi
duo,& altero biduo addet interpretationem Grad authorts,hora pri
ma.
M. Hieronjmui Cypraus uno biduo Gracum autorem mterpretabitur, & altero biduo Hebraicam linguam docebit hora oHaua.

Gratnmatica O Syntaxis Philippi minor.
Pracepta uita collegia a “Ddaore Erafmo Alben. Prouerbia Salomonls. Fabula Æfopi. Praripui exercebitur G in hoc clafft
doSrina Catechifmi.

Doctor Paulus von Eitzen bis infeptimana praleget DiakHicam, dubus frilicet Luna G Mercurij hora nona.

Quarta clafsis exercebitur pracipuè in fornutionibus Vocabulorum iuxtA pracepta Vonftti.

Dominus Conrados Hogreuius praleget uno biduo Epiflolas Ciceronis,Galtenbiduo Verglimm bora fecunda.

Quartx clafsis leftiones.

Quinta clafsis in legendo & feribendo exerce/
bitur,praripui gutem in utra$ claffe proponetur, Catechifmus minor
Lutheri.
FINIS.

LEKTIONSKATALOG FRA 1566

Skoleprogrammet giver os viden om, hvad en stor latinskole — domskolen i Slesvig —
og dermed hvad hertug Hans den Ældres skole i Haderslev har budt sine elever i
slutningen af 1500-tallet.

ninger, og at englene er deres hellige vogtere. De
skal altså være fromme, sandhedskærlige, rene
og beskedne unge mænd, der ikke giver efter for
laster, hvad enten det er madglæde, drikfældig
hed eller skørlevned. De må ikke forstyrre den
offentlige ro med sammenstimlen, slagsmål,
sang, råben og skrigen ved nattetid o. s. v. Rek
tor skal holde justits overfor manglende respekt
for disse påbud og i grovere tilfælde straffe med
fængsel eller bortvisning (carcere aut relegatione). Atter har vi her i umiddelbar fortsættelse
af de strenge krav, der stilles, en række tilføjel
ser, der næsten er mere interessante, fordi de
lader os forstå, hvordan unge af og til kunne te
sig for 400 år siden! Og de sad altså ikke hele
tiden med foldede hænder og bad under uafla
delige suk, at de måtte få en god eksamen!
Vender vi nu påny blikket mod forelæs
ningskataloget, må vi indrømme, at der ved det
ny universitet bydes på slet ikke så få forelæs
ninger i det den gang centrale studiestof; i vir
keligheden har Københavns universitet på den
tid ikke så forfærdelig meget mere at byde på.
Ser vi på lærerstaben, må man nok indrømme,
at en del af kannikerne var ældre herrer, der
næppe havde deres styrke i det pædagogiske, og
de var altså også blevet tvangsindlagt som pro
fessorer, men deres kvalifikationer var nok om
trent lige så gode som mange datidige universi
tetslæreres. To af dem har særlig interesse for
os, nemlig Hans Guldsmed og Rasmus Heinesen. Den første var allerede professor, nemlig
ved universitetet i København; men han hav
de tillige en præbende som domherre i Slesvig.
Det har nok været hensigten at presse ham til
at opgive stillingen i København, som var be
skeden aflønnet med 150 mark årlig, det sam
me som konrektor i Haderslev fik i 1567. Men
Hans Guldsmed valgte Københavns universitet
og gav afkald på indtægten af kanonikatet i Sles
vig. Rasmus Heinesen har vi omtalt i forbindel
se med Bordesholm, hvor han ikke havde haft
det alt for behageligt, men heller ikke i Slesvigkapitlet faldt han til, selvfølende og uomgænge
lig som han var. Måske bør Haderslev skole
være tilfreds med, at han ikke, som sine to bys
børn, Villadsen og Bramsen, blev knyttet til
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lærerstaben her. Af professorerne ved det Sles
vigske universitet har som den eneste Paul v.
Eitzen efterladt sig en litterær produktion af be
tydning, idet hans hovedværk, en etik i 6 bind,
udkom i Leipzig 1571—73 og fik ialt fire oplag
i hurtig rækkefølge, hvad der er ret usædvanligt
for en etik.
Spørger man om, hvor livskraftigt det ny uni
versitet var, må det indrømmes, at dette friske
skud faktisk relativt hurtigt visnede, inden det
rigtig fik slået rod. Der manglede desværre en
god og rigelig næring i form af penge. Et uni
versitet såvel som et hvilket som helst andet
kulturelt foretagende, kan ikke drives uden be
tydelige pengemidler, og med hertug Adolfs til
tider slunkne kasse og domkapitlets efterhånden
svigtende økonomi var der ingen mulighed for
at holde et universitet i gang. Forøvrigt havde
hertug Adolf også grund til i denne sag at føle
sig svigtet af de to andre sønderjyske hertuger.
Da planerne kom op, havde P. v. Eitzen sendt
en udførlig redegørelse til de to hertuger ud fra
en helt rigtig forestilling om, at et universitet
måtte hvile på bred tilslutning fra hertugdøm
merne og være et fællesanliggende. Hertug
Adolfs uheldige personlighed gavnede ikke sa
gen. Uvilje overfor ham eller måske også en del
misundelse medførte i alle tilfælde hos de to
fyrster passivitet overfor det ny universitet, som
snart sygnede hen. Det er omsonst at henfalde
til spekulationer over, hvordan udviklingen
kunne have formet sig, om det sønderjyske uni
versitet i Slesvig havde vokset sig stort og
stærkt. I så fald var der vel næppe kommet et
universitet i Kiel.
Som et vigtigt og ærværdigt minde om det
sønderjyske universitet gengiver vi her det om
talte lektionskatalog fra 1566. Det bringer nem
lig i fortsættelse af programmet for det ny uni
versitet også et program for domskolen i Slesvig,
således at vi nu har absolut viden om, hvad en
stor latinskole i lighed med vor på den tid bød
sine elever. Jeg mener bestemt, at vi her står
overfor landets ældste trykte skoleprogram, i
alle tilfælde det ældste opbevarede. Det findes
i arkivet på Gottorp.
M. FAVRHOLDT

Den gamle latinskole ved domkirken.

HEINRICH JOHAN BAUMANNS
MINDER FRA HADERSLEV
1853-1858
Heinrich Johan Raimund Baumann er født i
Rendsborg 17. august 1839 som søn af overlæge
i hæren Christian Heinrich Baumann og Anna
Magdalene Jensen, der tilhørte en kendt Flensborg-slægt og var søster til agent Heinrich Jen

sen, der indtog en fremtrædende plads i Flens
borg bys borgerskab og var rådmand og stænder
deputeret. I 1848 kom Baumann til København,
hvor han besøgte Metropolitanskolen, men da
moderen døde den 28. april 1852, og da faderen
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nu fik ophold i Husum, hvor der ikke var mulig
hed for skolegang, blev Baumann efter eget øn
ske flyttet til Haderslev lærde Skole, hvor han
blev optaget den 23. august 1853. Han gik der
efter på skolen i fem år og blev student i 1858,
hvorefter han kom på universitetet i København
og senere blev translatør. Han døde i København
i 1912.
Baumann nedskrev på sine ældre dage en ræk
ke erindringer, hvoraf uddrag har været offent
liggjort af en datter i Sønderjyske Årbøger 1926,
men da disse uddrag har forbigået væsentlige af
snit fra Baumanns Haderslev-tid, herunder af
snit af skolemindeme, har vi fundet det rimeligt
påny at optrykke dem.
Ved påny at fremdrage Baumanns erindrin
ger, har vi i H.-S. i år kunnet gengive skolemin
der helt tilbage til den nuværende skolebyg
nings indvielse, og vi har med vilje ikke udeladt
noget, som har tilknytning til skolen, selv om der
er enkelte passager, der måske kunne begrunde
en udeladelse.
Baumann og hans venner har ikke hørt til sko
lens mest eksemplariske elever, men har tilsyne
ladende været ret grovkornede i deres løjer, og
de har også været besjælet af et vist ånds- og
standshovmod, men da Baumann fortæller
friskt og frejdigt om forholdene og også synes
at have haft en god hukommelse, er minderne
af stor interesse ikke mindst for vor skole.
Navnematerialet i erindringerne er i det store
og hele meddelt rigtigt, enkelte fejl har dog sne
get sig ind, men det af mig udarbejdede noteap
parat, som er blevet ret omfattende og måske
også for omfattende, skulle hjælpe den interesse
rede læser; det har i alt fald været mit ønske at
gøre noterne så oplysende som muligt, selv om
jeg har måttet give fortabt over for ganske en
kelte navne.

★

Gå i skole i Husum kunne jeg ikke, og far, der
måtte træffe en bestemmelse om mit fremtidige
opholdssted, gav mig derfor valget mellem Kø
benhavn, Sorø eller Herlufsholm.
Jeg udbad mig et par dages betænkningstid og
overraskede ham så med anmodningen om at
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komme til Haderslev, fordi jeg havde læst i
„Berlingske Tidende“ en meget rosende omtale
af den nye skole dersteds. Da denne by lå langt
nærmere end de af far foreslåede, gik han ind
på mit ønske og rejste derop for at sondere for
holdene og finde en familie, hos hvem jeg kunne
komme i huset. Det var fars hensigt at ledsage
mig derhen, men et heftigt gigtanfald, suiter af
opholdet i de fugtige barakker ved Dannevirke
kom i vejen, og ene måtte jeg drage af gårde.
Efter et kort ophold hos onkel Wilhelm i
Flensborg1 steg jeg en aften i august op i den
store, med fire heste forspændte diligence, der
skulle føre mig nordpå. I den såkaldte for-koupé
under det høje kuskesæde var der plads til 3
passagerer, og da de magelige hjørnepladser
hurtigt var optagne, måtte jeg, der jo kun var en
dreng, nøjes med midterpladsen, flankeret til
højre af en meget tyk madam, til venstre af en
radmager adjunkt fra Ribe.
Natten var måneklar, hvilket var et held, thi
tæt udenfor Åbenrå vækkedes jeg af min blide
slummer ved en vrælen som af en gris, der bliver
stukket af en slagter, og ved at mit hoved borede
sig ind i noget blødt, medens mit bagparti bear
bejdedes af noget skarpt og kantet; det bløde var
madammens tykke vom, det skarpe og kantede
adjunktens hofte. Diligencen var væltet ned i
en grøft! Det varede noget, inden vi kom ud af
den intime forbindelse, endelig lykkedes det dog
at få døren op, den havde slået sig, og vi måtte
nu tilbringe nogle timer i den kolde natteluft
ude på landevejen, medens den fra byen tilkald
te assistance ved hjælp af en dunkraft bragte den
tunge vogn atter på ret kjøl.
Om morgenen mellem 4 og 5 buldrede dili
gencen op gennem Haderslevs gader og stand
sede foran postholderiet i hovedgaden.2 Noget
fortumlet af den lange kørsel steg jeg ud, så min
kuffert allerede stillet hen på fortouget og ka
stede vemodige blikke efter den i morgentågen
forsvindende diligence, den var jo min sidste
ven, vi havde dog ligget i grøft sammen. Men
hvad nyttede det at være sentimental så tidligt
på morgenkvisten, og med al den overlegenhed,
jeg kunne fremhykle, gik jeg op ad trappen til
postholderiet, forlangte et værelse, fik kufferten

bragt derop, gik til sengs og faldt hurtigt i en
dyb søvn, af hvilken jeg først vågnede, da en bar
ber stak hovedet ind ad døren med det spørgs
mål, om jeg ønskede at blive barberet. Halvt
smigret, halvt fornærmet, da jeg havde en fø
lelse af, at fyren gjorde nar ad mig, svarede jeg
med et arrigt nej! og så mig forbauset om, da
jeg i de første øjeblikke ikke kunne fatte, hvor i
al verden jeg var kommen hen. Hurtigt blev jeg
dog klar over situationen, klædte mig på, og ef
ter en lille frokost i gæstestuen begav jeg mig
på opdagelse efter konrektor Manicus,3 hos
hvem jeg skulle bo. Far havde valgt denne fami
lie, fordi konrektoren var gift med en frøken
Gandil,4 hvis forældre far kendte godt fra tid
ligere dage.
Hurtigt fandt jeg huset;5 det lå ikke langt fra
gæstgivergården lige overfor den skønne goti
ske Mariekirkes slanke kor. Modtagelsen var me
get venlig, og jeg dumpede straks ind i en større
familiekreds, da den gamle fru Gandil,6 en gan
ske ualmindelig livlig dame — datter af den for
sit selskabelige hus i sin tid megt bekendte kon
ferensråd Olsen,7 chef for Det kgl. Theater — i
de dage sammen med sine tre flotte døtre, af
hvilken den smukke, men meget kokette frøken
Louise8 — senere gift med oberst Thulstrup0 —
straks vakte min opmærksomhed, opholdt sig
hos datteren og svigersønnen. Senere opslog hun
sit paulun i Hoptrup, en lille mil syd for Ha
derslev, hos sin svoger, pastor Marckmann,10 i
hvis gæstfri hjem også jeg snart skulle blive en
hyppig gæst.

Haderslev ligger venligt ved en fjord af samme
navn, ud i hvilken den anselige, over en mil
lange og meget brede indsø, Haderslev Dam, i
hvis bund der er rige kildevæld, har sit afløb.
Især denne „Dam“, hvis vestre del er omkranset
af prægtige skovbakker, er meget smuk men farlig
at besejle på grund af de farlige kastevinde, der
aldeles uventet bryde ned over de høje skræn
ter. Denne fare afholdt dog ikke os drenge fra at
tilbringe en stor del af vor fritid på den. Endnu
farligere var det at benytte Dammen som skøj
tebane. På grund af den af de stærke kildevæld
fremkaldte strøm var isen næsten altid usikker,
og søen krævede hver vinter idetmindste ét of
fer.11 Det var en tribut, som i følge et gammelt
sagn søens ånder krævede, og som indvarsledes
ved, at nogle aftener forinden klare flammer be
vægede sig hen over isen i lighed med mosernes
lygtemænd. Skønt disse varsler stedse kun sås af
gamle kællinger, var troen på dem meget almin
delig blandt den jævne befolkning.
Er nu end Haderslevs beliggenhed smuk, så
er den desværre tillige ret usund, og med nogle
års mellemrum havde der i umindelige tider vist
sig heftige epidemier af den smertefulde og tidt
dødbringende blodgang.12 Dette var også tilfæl
det det første efterår, jeg tilbragte i byen, og flere
københavnere, hvem frygten for koleraen havde
jaget over til Haderslev, faldt som ofre for dy
senterien, bl. a. enken efter den bekendte, søn
derjyske patriot Peter Hiort Lorentzen.13
I arkitektonisk henseende frembyder Haders
lev ikke meget af betydning med undtagelse af
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Torvet 1844.

Torvet, der tilligemed kirkepladsen og den tæt
derved liggende kirkegård,14 et i sanitær hense
ende ikke særlig heldigt naboskab, fordi vandet
fra den søgte ned til mange brønde, ligger på
en bakke, hvorfra gaderne sænke sig dels ned til
fjorden, dels til byens nord- og sydgrænse. Synet
af Torvet15 er ret ejendommeligt, fordi samtlige
huse vende smukke kamgavle ud mod det, og
det hændte flere gange, at storkene på deres rej
se til syden i hundredvis holdt hvil på disse gav
les talrige afsatser; et prægtigt skue!
Som alt nævnt er Mariekirken en ualminde
lig smuk bygning i ren gotisk stil, og dens slanke
indre, særlig højkoret med dets glasmalerier16
gør et ypperligt indtryk. Blandt kirkens sevær
digheder fandtes også en grevinde Rantzau11 fra
det 16de århundrede, hvis til pergament indtør
rede lig lå i en uaflåset kiste. Desværre havde
drengene af kirkens sangkor fundet på før guds
tjenesten at spille boldt med den fornemme
dame under råbet: „Var dig for den døde jom
fru!“ Denne plebejiske adfærd havde så en skøn
ne dag til følge, at grevinden brækkede sine høj
adelige ben, og da dette kom kirkeværgen for
øre, blev der sat hængelås for kisten, og fra nu af
præsenteredes grevinden af klokkeren kun mod
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erlæggelse af en rigsort. — Byens øvrige huse18
var næsten alle ligeså intetsigende som vore fle
ste andre provinsbyers.
På kirkepladsen, overskygget af prægtige linde,
lå en skummel bygning, der var opført af her
tug Hans den Ældre.19 Det var latinskolen, der
fra nu af skulle være min alma mater i flere år.
Var nu end huset gammelt og skummelt af ydre,
var livet indenfor dets døre til gengæld så lyst
og ubundet, som man ikke kan gøre sig nogen
forestilling om, aldrig havde jeg tænkt, at en
skolegang kunne være så fornøjelig og fri, som
den udformede sig her. Disciplin var en plante,
der ikke fandtes indenfor de svære mure, så vor
lovløshed og gale streger stundom gik over alle
grænser. Senere har jeg ofte spekuleret over,
hvorledes en sådan tilstand overhovedet kunne
være mulig, og hvori grunden til den lå. Den lå
vel nærmest hos lærerne, der næsten alle var
ganske unge mænd, og som omtrent lige fra eks
amensbordet uden pædagogisk erfaring var ble
ven ansat ved den nye danske latinskole, der
havde afløst den tidligere tyske. Vor rektor, pro
fessor Thrige,20 forfatter af nogle ustyrlig kede
lige historiebøger,21 var af naturen udrustet med
en vældig næse, i hvilken der var plads til mas

ser af ben, men desværre rummede den ikke
en eneste splint.22 Desuden var han så genert,
når han en enkelt gang syntes at burde holde en
donnertale til os galgenknebler, at det nærmest
så ud, som om han var forbryderen.
Noget til vor frie adfærd bidrog måske også,
at lærerne tiltalte os med det formelle „De“,
hvilket højnede vor personlige værdighed, lige
som jeg heller ikke husker korporlige revselser;
lærerne nøjedes med mundtlige, skønt vi sna
rest trængte til de første på grund af alle vore
skarnsstreger. Til sådanne hørte anbringelsen af
knaldperler under lærerens stol, spærre en kat
ind i kathederet, som den sprang hvæsende ud
fra, når læreren ville tage protokollen, lægge
Ferdinand Buckwalds23 væmmelige, stinkende
strømper, som vi trak af ham i frikvarteret, i pro
tokollen, putte ved sommertid portnerens hane
ind i kakkelovnen, løsne de gamle døres fyldin
ger, så disse med rabalder styrtede ned, når læ
reren åbnede døren, drille den sølle skrivelærer24
med at benytte 3 alen lange siv som penneskaf
ter og mange andre løjer til stadig moro for os
selv, men langt fra altid for lærerne.
Stundom gik vore løjer også udenfor skoleti
den ud over pædagogerne. Jeg husker bl. a., at
min gode ven, Frederik Jørgensen25 fra Oksen
vad, og jeg havde fået færten af, at den unge
adjunkt V. Bloch26 var stærkt indtaget i en af
borgmester Hammerichs27 døtre,28 med hvem
han også senere blev gift, og vi overbragte ham
den 31te marts en fingeret indbydelse til et min
dre selskab hos borgmesteren den følgende af
ten. Adjunkten blev så glad over indbydelsen,
at han til vor store forbauselse men tillige til
vor udelte tilfredshed med, at vor skælmsstreg
sikkert ville lykkes, slet ikke spurgte, hvor det
kunne være, at vi og ikke et bud fra Hammerichs
overbragte indbydelsen. Af sønnen Carl,29 vor
klassekammerat, fik vi senere at vide, at hans
mor og søstre, der sad i dagligstuen ved husligt
arbejde, var bievne højlig overraskede ved at se
den selskabsklædte adjunkt træde ind, og denne
blive meget betuttet, da fru Hammerich,30 der
troede, at han kun en passant ville gøre visit, i
samtalens løb spurgte, hvor han skulle hen, si
den han var så fin, og at det hurtigt gik op for

dem, at indbydelsen var en mystifikation. Da
han nu engang var dér og ikke anderswo en
gagiert, blev han selvfølgelig bedt om at blive
og opnåede således, hvilket vi egentlig ikke hav
de tiltænkt ham, alligevel en hyggelig aften.
Dette i forbindelse med hans forelskelse blev
lynaflederen for hans vrede, da han dagen der
på tog os to syndere i forhør, og vi frejdigt sva
rede, at det i går jo havde været den iste april!
Havde lærerne nu end på den ene side mange
ærgrelser over vor slette opførsel, så voldte vor
flid og vor lærenemhed dem på den anden side
megen glæde, og i årenes løb fik Haderslev skole
godt ry på sig for sine elevers omfattende kund
skaber. At undervises f. eks. i græsk, latin og en
gelsk af Edvard Lembcke,31 forfatteren af den
skønne sang „Modersmålet“ og Shakespeares ge
niale oversætter, kunne nok opildne til flid og
begejstring, hans timer var en fest, og vi syntes,
at det bekendte ord om Sokrates: „I hans indre
bor en gud“ passede ypperligt på ham.
Efterhånden som elevernes antal tog til, blev
den gamle bygning på kirkepladsen mer og mer
ubrugelig, og der opførtes derfor ved byens nord
grænse32 en meget anselig skolebygning på to eta
ger, hvis sidefløj optoges forneden af gymnastik
salen, foroven af solennitetssalen, i hvilken de
forskellige højtidelige festligheder og smukt ar
rangerede skoleballer afholdtes. Til de sidste ind
fandt sig gladeligen foruden byens kvindelige
ungdom de mange proprietær- og præstedøtre
fra omegnen. Præster plejer jo næsten altid at
være rigeligt velsignet med børn, et slags gratiale
for nidkærhed i tjenesten. Skønt de fleste af ka
valererne kun var skoledrenge, morede disse
unge damer sig dog fortræffeligt; de hyldede sik
kert det gamle ord: „Immer besser als nichts.“
Da vi flyttede ind i den nye skole, flyttede
nissen, alias vore skælmsstreger med, om de end
antog nye former. På grund af den delte skole
tid 9—12. og 3—6 måtte vi i vintermånederne ar
bejde ved lys om eftermiddagen. Sørge for vor
materielle oplysning pålå pedellen Julius Hansen,33 en højst mærkelig og ualmindelig grim
person, som dog i sidste henseende blev overgået
af sin gamle søster, og da hendes dumhed var
hartad utrolig, gav vi hende kejserindenavnet
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Julia Domna; vi var jo så vittige! Dette ret fæ
nomenale sødskendepar var børn af en afdød
bager, hvis flere år yngre søn var den bekendte
arkitekturmaler, etatsråd Heinrich Hansen;34 der
er forskel her i verden! Allerede lidt efter kl. 3
kom Julius ind i klassen med en gennemhullet
træbakke, i hvilke lysestagerne med de tændte
stearinlys, ét for hver elev, var anbragt. Med me
gen omstændelighed stak Julius lysestagernes tap
ned ved siden af metalblækhuset. Hurtigt skar
vi et stykke af lyset forneden, præparerede det,
og efter at have tændt stumpen, kunne vi i ro
og mag hengive os til nydelsen af en eller anden
knaldroman eller læse en lektie op, når vi ikke
var tilstrækkelig forberedte. Hvor utroligt det
end lyder, opdagedes denne sport aldrig, hvilket
til dels vel skyldtes, at bordene hørte til de så
kaldte lukkede og der ikke fandtes luskepetere
udenfor dørene; slige kreaturer fandtes overho
vedet ikke i vor rare, frisindede skole. Var vi
kede af romanen, fik sædvanligvis blækhuset en
omgang, lysestumpen flyttedes hen under det,
og hurtigt sprutkogte dets indhold, hvilket na
turligvis havde til følge, at blækket til Julius’
usigelige forbauselse ved vintertid altid var tør
ret bort, og nyt derfor hver morgen måtte fyldes
på. Stearinlys og blæk var en ikke ringe konto i
skolens regnskab!
En anden sport drev vi lige for næsen af vor
meget nærsynede lærer i dansk;35 han sad altid
bøjet dybt over lærebøgerne og protokollen og
havde som oftest den elev, der skulle høres, oppe
hos sig ved kathedret. Dette stod op mod den
ene endevæg i nærheden af kakkelovnen, og for
an det 3 à 4 lange borde. Elevernes antal i de en
kelte klasser oversteg sjældent et dusin, medens
omtrent halvdelen af det store klasseværelse
henstod ubenyttet. Dette anså vi for menings
løst i de danske timer, og ved forberedende øvel
ser i frikvartererne, vi gik nemlig kun ned på
legepladsen, når det passede os, havde vi op
nået en forbausende færdighed i næsten lydløst
men taktfast at manøvrere bordene ned til den
modsatte endevæg. Heraf benyttede vi os i den
danske time, og det morede os kosteligt, pludse
ligt at høre muldvarpen råbe: „Men hvor er I
nu henne igen?“ Uanset, om kakkelovnen var i
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funktion eller ej, lød svaret altid, at der var alt
for varmt oppe ved kathedret.
Længe før vi tog den nye skole i brug, var jeg
flyttet fra familien Manicus. I november 1853
var konrektoren36 nemlig bleven udnævnt til
subrektor ved domskolen i Slesvig, og da han
gerne ville have mig med, skrev han til far der
om. Heldigvis overlod far spørgsmålet til min
afgørelse, og da jeg ikke på nogen måde ville gå
i en helt tysk skole, afstod dr. Manicus mig til
adjunkt Poul Dorph.37 Denne ombytning beha
gede mig slet ikke, jeg var kommen til at holde
af mine værtsfolk, særlig af fru Cecilie, en smuk
og meget hjærtevindende dame; desuden var li
vet dér i huset fornøjeligt og gemytligt, hvorimod
tonen hos Dorphs var kold og afmålt. Jeg havde
følelsen af, at vi to pensionærer — der var én for
uden mig — nærmest var indtægtsobjekter, som
det så ofte er tilfældet hos adjunkter; lidt hjerte
varme var der ikke råd til. Dette mærkede jeg så
stærkt på min konfirmationsdag den 1. april
1854. Far og søster skulle være komne i den an
ledning, men lige før afrejsen blev far alvorlig
syg, så jeg var ene mellem fremmede. Synderlig
tiltalende blev dagen derfor ikke, lige fra hand
lingen i kirken og indtil jeg efter middagen trak
mig tilbage til min stue på loftet, fordi jeg ikke
følte lyst til at spille whist med nogle gamle da
mer, hvortil adjunkten opfordrede mig.
Mine kammerater og jeg blev forberedte til
konfirmationen af pastor Frederik Helweg,38 en
begavet og lærd mand, hvis heftighed imidlertid
ofte grænsede op til sindssyge, hvorfor hans for
beredelse nærmest blev en lidelse for os, og vi
indfandt os til den hver gang med uvilje. Endnu
ved selve konfirmationen talte han sig op til en
sådan lidenskab med trusler om de forfærdeligste
helvedesstraffe, at vi alle ønskede os langt bort.39
Modtage den hellige nadvere fra hans hånd var
mig umuligt, og jeg gik derfor dagen derpå op til
ham for at melde, at jeg på grund af min fars
sygdom ville rejse hjem, jeg var bange for, at der
var fare på færde, hvilket jeg også virkelig be
frygtede. Først efter min tilbagekomst fra hjem
met ved påskeferiens udløb bad jeg kirkens an
den præst, Møller40 af navn, om at tage mig en
søndag til alters.

Hos adjunktfamilien følte jeg mig som sagt
ikke vel; i den daglige omgang blev vi holdt alt
for meget på afstand, og kosten var grumme tar
velig; en hyppig tilbagevendende menu var varm
mælk med store rugbrødsterninger og bagefter
én pandekage; det kunne sultne drenge kun dår
ligt blive mætte af. Heri havde jeg måske kunnet
finde mig, men det oprørte mig, at adjunkten
samtidig og i vort påsyn fik serveret langt bedre
retter. Jeg gik derfor på opdagelse og fandt en
familie, Petersen-Frey41 af navn, der var bekendt
for sin gode mad, og hos hvem jeg godt kunne
komme i huset. Glad over denne udsigt skrev jeg
til far, at det virkelig var tåbeligt, at han i dyre
domme betalte den sløje forplejning, jeg fik hos
adjunkten, når jeg for langt ringere betaling kun
ne opnå Ægyptens kødgryder hos en jævn bor
gerfamilie. Også denne gang overlod far afgørel
sen til mig, og jeg var ikke billig, da jeg meldte
adjunkten, at jeg med fars samtykke ved måne
dens slutning forlod hans hus; en meddelelse,
som blev optaget ret unådig.
Overgangen var næsten for overvældende; så
danne stege og sådanne fade fulde af anden her
lig mad, bl. a. meget vildt, havde jeg ikke set i
lange tider; det var næsten for meget af det
gode. Familien ejede en meget rummelig bolig
med store udhuse og stor have et kort stykke
udenfor Sønderbro.42 Manden var, som det så
ofte er tilfældet i provinsen, lidt af alt: heste
pranger og kreaturhandler, jordbruger og fabri
kant af drænsrør og mursten, desuden ivrig slesvig-holstener, skønt han ikke kunne et ord tysk.
Dansksindede var overhovedet kun den jæv
nere befolkning og embedsmændene, som efter
krigen var sendt herover fra København for at
afløse de tysksindede; alle større forretningers
skilte prangede med tyske indskrifter, og det ko
stede politimesteren en langvarig, hårdnakket
kamp at få dem ombyttede med danske. Hesteog kreaturhandelen medførte, at Petersen-Frey
hver mandag (markedsdagen) desuden var gæst
giver for omegens større gårdejere og deres ma
dammer, som satte køretøjer, heste og kvæg ind
i de store udhuse og indtog deres måltider hos
ham. Sådanne dage kunne vi ofte være op mod
40 personer til bords i den store sal ovenpå, og

disse stoute, bredbringede proprietærer og pran
gere samt deres velnærede kvindelige ledsagere
gjorde i en håndevending kål på madam Peter
sens43 største oksestege og andre herligheder, der
som dug for solen svandt bag deres panders ka
stel.
Undertiden fulgte jeg med Petersen-Frey på be
søg hos disse velnærede agrarer. Især interessere
de det mig at komme med ud på gården Beyer
holm,44 ikke så meget fordi ejeren på toppen af
sit aldeles skaldede hoved havde en fedtknude
så stor som et gåseæg, en art knop, som man
kunne have lyst til at løfte ham i, dog dertil var
han for tyk, men fordi der på forstuen på en
hylde over indgangsdøren lå et dødningehoved,
om hvis historie og hvorledes det var kommen
på denne plads ingen vidste besked; men alle på
gården vidste, at det ikke tålte at flyttes fra sin
hylde, hvilket flere gange var forsøgt. Så var der
ingen fred på gården: det buldrede på loftet, luk
kede døre sprang op med rabalder, hundene hy
lede, hestene vrinskede, køeme brølede ude i
tøjret, og først når hovedet var bragt tilbage på
sin plads, hørte ufreden op. Et sådant spøgeri
kunne nok lokke mig, selv om jeg ikke kunne
vente at opleve en gentagelse af det.
Lige overfor Petersen-Freys ejendom lå en
ældgammel bygning med tilhørende kapel, det
såkaldte hospital,45 hvorfor vi også havde givet
beboerne det moldauiske navn hospodarer. Hu
set var fribolig for fattige, højtbedagede kvinder,
og stiftelsens præst var vor religionslærer, den
meget lærde Johannes Fibigier,iß der også som
forfatter havde et anset navn. Hans prædike
ner var desværre så dybsindige og filosofiske, at
vi unge og endnu mindre hospodarerne kunne
have noget udbytte af dem.47 Alligevel gik jeg og
nogle af mine kammerater af og til over til guds
tjenesten, som vi overværede fra et lille pulpitur
over indgangen.43 Prædikestolen var anbragt
over alteret, og foran dets knæleskammel sad i
en halvkreds de gamle stiftsdamer, iførte deres
bedste stads og med store, nystrøgne, pibestrim
lede kapper, de såkaldte dollemøser — forvansk
ning af det franske „dormeuse“ — på de rokken
de hoveder. Hver gang præsten nævnede Vor
Herre Jesu navn, og dette kunne jo ske ret ofte,
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Hoptrup præstegård.

rejste hospodareme sig op, slog kors over de
indtørrede bryster og kniksede så dybt som de
stive lemmer blot ville tillade, et usigeligt pud
sigt syn, der virkede stærkt forstyrrende på vor
andagt. Da Fibigers store lærdom også gjorde
sig stærkt gældende ved undervisningen i skolen,
fik vi desværre ikke stor gavn af den, vi var den
gang endnu for umodne, og først adskillige år
efter, medens Fibiger var præst ved Garnisons
kirken i København, og jeg traf ham i professor
Høyens49 hus, gik det op for mig, hvilken bety
delig ånd han var, og hvor store skønheder hans
digterværker rummede trods deres mørke ka
rakter. — Derom vidste vi intet i Haderslev, vid
ste kun, at et af hans værker bar titlen „Johan
nes den Døber“, hvorfor vi hvalpe selvfølgelig
kun kaldte ham „Johannes den Fybecker“.
Af latinskolens elever var de færreste hjem
mehørende i Haderslev, fordi de velhavende,
tysksindede beboere foretrak at sende deres søn
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ner til tyske skoler fremfor at lade dem indsuge
„den danske gift“, men samtidig drev disse fa
milier propaganda mellem os danske drenge ved
at bede os til baller om vinteren, til skovture om
sommeren. Gladeligen fulgte vi disse indbydel
ser, svang deres unge døtre i dansen, spiste deres
gode mad, drak deres gode vin, men nogen poli
tisk indflydelse fik de ikke over os, så de forsåvidt kunne have sparet deres krudt.50
Skolens elever bestod væsentlig af præste- og
andre embedsmænds sønner fra det nordlige
Slesvig, Fyn og det sydlige Jylland.51 Største par
ten var indkvarteret hos borgerfamilier, og dette
bidrog mægtigt til vort frie, ubundne liv, uden
for skoletiden gjorde vi kun, hvad vi havde lyst
til, blæste de gode madammer og deres ægte
fæller en lang march.
Sit embede som kateket ved Frelsers kirke i
København havde pastor Marckmann ombyttet
med sognekaldet Hoptrup, en lille mil syd for

Haderslev, og sat sin søn Godske52 i latinskolen.
Hans datter, Judithe,53 der forøvrigt havde væ
ret min søsters klassekammerat hos frøken Mam.'
men5i, blev undervist i hjemmet sammen med
sin kousine Sofie,55 en vældig spilopmager, hvis
moder, ovenfor nævnte fru Gandil, en tid lang
bestyrede sin svogers hus, han var nemlig enke
mand. Som alt omtalt var den gamle dame og
hendes to voksne døtre, Louise og Anna,55 ual
mindelig livlige og forstod at sætte noget i scene,
hvorfor vi altid morede os fortræffeligt i den
gæstfri præstegård. Ofte travede vi en hel lille
flok lørdag eftermidag derud, og havde vi lyst
til at overnatte, stod det os frit, der var som of
test plads til adskillige. På et gæsteværelse oven
på fandtes bl. a. en seng til 9 personer, et arve
stykke fra forgængeren, den efter krigen afske
digede tyske pastor Petersen,57 der havde været
særlig rigt begavet med sønner. Den var nagel
fast langs hele den ene væg, ved skillerum påtværs delt i 3 afdelinger og kunne som sagt
rumme 9 personer, men når den meget tykke
præst undertiden fik lyst til at dele kvarter med
os, optog han to pladser og kunne endda kun
have den tyndeste af os til sidekammerat. Det
var just ikke nogen rolig belægningsstue, og en
god stund efter, at præstens lange pibe var røget
ud og lyset slukket, fortsattes sludren. Meget
blev der leet der oppe, men aldrig stærkere end
en søndagmorgen, da præsten ville iføre sig et
par nye af landsbyskræderen forfærdigede buk
ser. Noget særligt geni til måltagning og klip
ning har denne skræder nu næppe været, i hvert
fald havde han ikke taget sin tykke sjælehyrdes
omfangsrige mave med i betragtning; thi hvor
meget pastoren end bestræbte sig for at bringe
denne genstridige genstand indenfor linningen,
ville dette ikke lykkes, den svuppede stadig op
igen. At vi ledsagede disse frugtesløse anstren
gelser med homerisk latter, er let forståeligt, og
den formindskedes ikke, da hans velærværdig
hed med udbruddet: „I er nogle flabe alle til
hobe“ og med de nye bukser om haserne for
svandt ind i sit eget sovekammer. Hvem der dog
havde kunnet tegne!
I nabosognet Vilstrup var den bekendte
grundtvigianer Frederik Boisen58 præst, hvis søn

ner Peter59 og Frede60 (forkortning af Frederik)
ligeledes gik i latinskolen; hans andre drenge
var endnu ganske små ligesom datteren Ida,ei
hvorimod Nanna52, Jutta53 og Maria54, kaldet
Miksen, en sammentrækning af øgenavnet Ma
ria Heks, som hendes troldeagtige sind i hendes
ungdom havde pådraget hende, var i en alder
af 20—15 år.
Det Boisenske hjem var højst ejendommeligt,
der herskede en mærkelig blanding af bred fol
kelighed og stor arrogance på det åndelige om
råde, af en stødende overvurdering af egne ev
ner og en forbavsende ligefremhed i omgangen,
af tro og overtro med stærk frygt for spøgelser.
Således var døren til et værelse i loftsetagen be
malet med tre store sorte kors som værn mod de
onde ånder, der havde til huse indenfor, og de
fortalte, at der hver nat sad en forlængst afdød
præst, Arnkiel65 af navn, i en muret havepavil
lon og skrev ved et stenbord i et åndeagtigt skær;
om morgenen fandt man ikke sjældent på gulvet
derinde en brugt gåsepen. Frygten for dette spø
gelse var så stor i omegnen, at ingen vovede at
nærme sig havehuset efter mørkets frembrud.
Men ligeså lidt som det lykkedes os på vore be
søg derude at overraske hr. Amkiel ved hans
natlige studier, ligeså lidt opnåede vi nogensinde
at se de friske æbleblomster, der midt om vinte
ren sprang ud på et bestemt træ i haven og be
tragtedes som varsler om mulige, alvorlige be
givenheder i slægten, ej heller nogen af de lig
kister, som datteren Nanna, der var et stærkt
medium ved al dette trolderi, påstod jævnligt
at have set stå midt på gulvet i et eller andet for
øjeblikket ikke benyttet værelse. Derimod op
nåede vi af og til at finde bemeldte unge dame,
hvis nervesystem i de tider næppe var helt nor
mal, hensunken i dyb søvn på trappen eller et
andet mærkeligt sted, en søvn, som det altid
holdt vanskeligt at vække hende op af.
Overtroen havde i det hele et rigt opland dér i
sognet. En gammel kvinde, der boede ene i et
afsides liggende hus og havde tilnavnet „hek
sen“, turde ingen afslå nogen anmodning om
fødevarer og deslige. Med sine rindende øjne,
krumme næse, tandløse mund og sammensunk
ne skikkelse kunne hun også se ret skrækindja
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gende ud, når hun kom humpende på sin kryk
ke hen ad vejen. For at holde sig gode venner
med dette lidt uhyggelige væsen havde sognet
foræret hende til græsning for hendes ged et
stykke nedlagt vej mellem høje nøddehække, og
de fleste nærede sky for at betræde den.
Afveg det Boisenske hus ved sin egenartethed
nu end i mangt og meget fra alle andre hjem,
så øvede det måske netop derved en mægtig til
trækning på ungdommen. Meget hyppigt van
drede vi derud lørdag eftermiddag og tilbragte
tiden til mandag morgen på den gemytligste
måde. Var der ikke plads nok i gæstekamrene
ovenpå, blev der på gulvet i den store havestue
redt en broderseng til resten, hvor vi efter et
livligt bombardement med hovedpuder og an
det kommers omsider faldt i søvn. Søndagen
hengik med kirkegang, fodtoure i omegnen, be
søg i nabogårdene, og aftenen endte med dans,
når der var tilstrækkelig kvindelig ungdom til
stede eller med et livligt punschesold. Foran bol
len ved enden af det lange spisestuebord sad vor
vært som magister bibendi, og da alle vi unge
mandfolk var bievne forsynede af præsten med
piber, fyldtes stuen hurtigt med røg og damp.
På ægte grundtvigiansk vis afløste patriotiske
taler og sange hinanden; af de sidste var især
„Holger Danske“ og „Se dig ud Svend Vonved“
med deres endeløse baner af vers samt „Unge
genbyrds liv i Norden“ favoritterne, idelig og
idelig lød de hen gennem rummet.
Om vinteren spillede vi desuden ofte komedie
derude og opnåede heri en sådan færdighed, at
vi få måneder, før vi skulle op til artium, op
trådte offentligt på Haderslev nye Theater66 i
veldædigt øjemed; dog derom senere. Vort reper
toire hentede vi væsentlig hos Heiberg og Ho
strup, og vi instrueredes af vor gymnastiklærer
Jessen,67 der var gået frivillig med i krigen og
avanceret til løjtnant. Da han kun var semina
rist, overså skolens lærde lærere ham fuldstæn
dig, og han sluttede sig derfor til det lille ud
valg af ældre elever, som jeg stadig omtaler un
der kategorien „vi“, et venskab, som vi både føl
te os smigrede og var henrykt for. Han var en
bramfri, tiltalende mand og blev derfor hurtigt
en velset gæst i den folkelige Vilstrup præste
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gård, og mangen årle vintermorgen vandrede
han med os ad de tilsneede veje tilbage til Ha
derslev.
Inden pastor Boisen forlod Sønderjylland for
at drage til Stege, holdt han sine to ældste døtres
bryllupper, begge ved sommertid; Nanna blev
gift med en kapellan Jensen,68 Jutta med sogne
præsten i Sejling Møller69 af navn, og da deres
far både var en folkelig mand og en mand, der
vidste, hvorledes pølsen skal skæres, blev disse
fester afholdt i ægte landlig stil. Alle velhaven
de gårdmænd og deres familier i omegnen, både
i og udenfor sognet, blev indbudt, så at gæsternes
antal løb op mod 500. Trods dette store antal
voldte disse fester næppe præsten synderlige ud
gifter; thi i følge lands skik sendte de indbudte
gæster inden brylluppet omtrent al maden, og
ved brylluppet mødte hver op med en eller an
den gave i sølv, så festerne vist snarest blev en
indtægt end en udgift. Til gengæld kørte så bru
den, for også at følge lands skik, til kirken med
den høje brudekrone70 og omgiven af brudepi
gerne på den noget umagelige, men nydelig
pyntede høstvogn, der eskorteredes af brude
svendene til hest. Til kirken, der lå et godt styk
ke fra præstegården, drog toget i sindigt tempo,
men fra den i susende galop med musik og bøs
seknald.
At Boisen ville ombytte Vilstrup med Stege
vakte en del røre i menigheden, som var ham
meget hengiven, men sindene faldt til ro, da
præsten i det lille, af ham udgivne blad „Bud
stikken“71 forklarede, at dette skete på Vorher
res befaling. Vorherre havde nemlig en dag på
vejen til kirken åbenbaret sig for ham og befa
let ham at drage til Stege, fordi menigheds- og
troslivet derovre var dødt. Denne erklæring vak
te naturligvis ikke ringe opsigt landet over, og
redaktør Bille72 var så ondskabsfuld at spørge
pastor Boisen, om ikke Vorherre samtidig havde
været så venlig at meddele, at i henseende til
indtægter var Stege dobbelt så stort som Vil
strup.
Sammenlignet med denne livlige og meget ej
endommelige præstefamilie var agent Bruns73
hjem i Årøsund ved Lillebælt meget alvorligt; til
tider rugede endog et knugende tryk på grund

af det ulykkelige forhold mellem Brun og hans
hustru,74 hvis ægteskab beroede på en fejltagelse.
Som kammerat af sønnen Lauritz75 fulgtes jeg
ret hyppigt med ham til hans hjem, men jeg
mindes ikke at have hørt agenten ved måltider
ne, thi kun ved dem viste han sig i familievæ
relserne, tale med sin kone ud over det strengt
nødvendigste, ej heller set et smil om hans
mund; hans høje, gravalvorlige skikkelse hvilede
som en mare over os. Trods denne tunge stem
ning i hjemmet holdt jeg dog meget af at komme
i Årøsund; thi der kunne være noget meget til
talende og hyggeligt over fru Brun, når hun var
sammen med os ungdom, så opløstes det bitre,
smertefulde drag om munden sig til venlige
smil, hendes af sorgen hærgede skønhed lige
som blomstrede op for en stund, og åndfuld som
hun var, blev hendes bemærkninger i høj grad
fængslende. Men desværre svandt hurtigt disse
varsler om, hvorledes livet i hjemmet kunne have
været, hvis kærlighed mellem ægtefællerne hav
de haft til huse dér. Tanken om det forspildte
ægteskab nagede stedse hendes hjerte, og ofte
udtalte hun det ønske, at Lauritz og jeg aldrig
blev gifte, men måtte dø som unge mænd. På
hendes søn skulle dette ønske gå i opfyldelse,
han var ét af de første ofre i krigen 1864, og
derved forøgedes yderligere den ulykkelige kvin
des tragiske skæbne. Heldigvis oplevede hun
ikke, at hendes ældste, meget smukke datter, der
var blevet gift med kaptajn Salto76 i artilleriet, få
år efter sit bryllup ramtes af uhelbredelig sinds
syge.
I Årøsund, der var overfartsted til Assens,
plejede jeg at holde rast på mine toure til og fra
Tanderup, hvor min farbror Ferdinand77 var
præst. Første gang jeg drog derover, var i pintsen
1854, men på grund af modvind nåede vi først
Assens, da tusmørket var så langt fremme, at jeg
umulig gennem den mig aldeles fremmede egn
kunne vinde frem til præstegården. Jeg drog der
for ind i Abildgårds Hotel ved havnen, en af de
rigtig gamle morsomme gæstgivergårde, der den
gang endnu fandtes i provinsen. Husets beda
gede ejerinde, der så helt pyntelig ud i sin rigt
bestrimlede kappe, sørgede for aftensmad til
mig og førte mig ved sengetid op i et værelse,

ud fra hvis ene væg en himmelseng med hvide
omhæng strakte sig, og forlod mig efter indtræn
gende formaninger om at være forsigtig med lys
og ikke stikke omhængene i brand. Rigtig hygge
lig følte jeg mig ikke i selskab med denne hvide,
tilhængte seng, der satte min fantasi i stærk be
vægelse: hvad gemte den mon, hvem stod muligen bag omhænget på den anden side; det va
rede derfor en stund, inden jeg blev afklædt,
slukkede lyset og med et dristigt hop forsvandt
bag de tætte gardiner, der snart omsluttede en
sundt sovende yngling. Tidlig den næste morgen
med kæp i hånd og tornyster på ryggen begav jeg
mig glad til mode på vej gennem ukendte egne
til ukendte slægtninge. Der skulle være godt og
vel i1// mil til præstegården; men det afskræk
kede mig ikke; Christian Fensmark havde jo træ
neret mig til en flink fodgænger, hvilket kom
mig til gode under mit ophold i Sønderjylland,
derimod forbausedes jeg over de talløse vogne
med syngende og drikkende bønderfolk drage
samme vej. Jeg troede, at målet var et marked
eller en folkefest; åh ja på en måde var det også
en folkefest om end af en egen art, nemlig en
henrettelse. På en banke mellem Assens og
Odense skulle samme dag en morder halshug
ges, fortalte mig en fodgænger, der også ville
derhen og ivrigt overtalte mig at slå følge. Dertil
følte jeg mig dog ikke oplagt, men hørte dagen
derpå en vidtløftig beretning om den forfærde
lige begivenhed, og om hvorledes folk styrtede
til for at dyppe deres lommeklæder i morderens
blod, hvorledes en fader, for at helbrede sin
unge datter for den faldende syge,78 tvang hende
til at drikke en kop fuld af det røde, endnu
dampende fluidum, et udslag af almuens krasse
ste overtro, og der fortaltes, at en stor del af til
skuerne forblev resten af dagen ved retterste
det forlystende sig med dans, drik og andre ud
skejelser.
Jeg fandt mig frem til onkels præstegård og fik
en så hjertelig modtagelse, at jeg hurtigt følte
mig som hjemme blandt min nye slægt, af hvil
ken den søde, milde tante Mille79 straks erobre
de mit hjerte, og hun beholdt det for hele livet;
hun var en af de elskeligste kvinder, jeg har truf
fet og har altid været næsten tilbedt af slægten.
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Meget fornøjeligt var også bekendtskabet med
mine kousiner, tvillingerne Melle og Line, som i
deres ungdom lignede hinanden så forbløffende,
at selv deres forældre undertiden tog fejl; et tro
fast venskab mellem os tre har bevaret sig lige
til nu. Trods sin høje alder og sine lave stuer
var præstegården ualmindelig hyggelig; dens fire
længer omsluttede en meget anselig gårdsplads,
og den var på de to sider omgivet af en ud
strakt smuk have, af hvilken en større del nær
mest var en lund. Stedse har jeg følt mig så in
derlig vel i Tanderup og mindes med taknem
lighed alle de herlige sommerdage, jeg i en lang
årrække har tilbragt dér.
Ved feriens slutning skulle mine fætre80 til
bage til Kolding, i hvis latinskole81 de gik, indtil
de ved dennes nedlæggelse overflyttedes til Ha
derslev, og jeg fulgte derfor med for at se Jyl
lands sydligste by og dens seværdighed, hvorpå
jeg efter at have overnattet på byens hotel rej
ste med min gode ven, den store diligence, over
Christiansfeld til Haderslev. Koldings to mærke
ligste seværdigheder var den mægtige slotsruin
og gamle Jens Peter Wissing,82 byens rigeste
mand. Denne original, der tiltalte alle uden und
tagelse med det ligefremme „du“, stod, når so
len skinnede, en del af dagen udenfor sit anse
lige, gavlprydede hus, iført stortrøje, knæbukser,
hvide uldsokker, sortpudsede træsko og med
hvid nathue på hovedet. Han holdt meget af en
snak med forbigående, men var berygtet for sine
højrøstede, ofte meget nærgående bemærknin
ger om folk, der passerede gaden. En gang, da
borgmester Quistgards83 frue, en meget elegant
klædt og meget fyldig dame, udenfor hans hus
gled og med et bums satte sig i brostenen, ilede
han hende ikke til hjælp, råbte derimod med
skingrende stemme: „Tak du din Gud, borg
mesterske, at din rompe ikke var af glas, for så
var den, fa’en flytte mig, gået i smadder!“ For
færdet kom den fine dame hurtigst muligt på
benene og forsvandt fra den grove karls område.
Når det skulle være, kunne denne gamling dog
godt optræde med megen anstand, f. eks. da
dronning Caroline84 under et ophold i Kolding
lod ham tilsige til audients. Dronningen, der
havde hørt tale om ham, fik nemlig lyst til at
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tale med ham og ville desuden, da han var så
rig, lægge ham sit hjertebarn, asylsagen, på sinde.
Jens Peter indfandt sig og lod sig ikke imponere
af hoffolkenes forfærdede blikke og sarkastiske
smil over hans dragt — alle forsøg på en foran
dring i den var strandet på hans stædighed;
ville dronningen ikke se ham i den, kunne han
godt blive hjemme — underholdt sig selvbevidst
og ugenert med den høje dame, og da denne
kom frem med sine planer, bukkede han galant
og sa’: „Deres Majestæt befaler, Jens Wissing be
taler.“ Og Jens Peter holdt ord.
De større ferier tilbragte jeg altid hjemme,
først i Husum, senere i Eckernförde, hvorhen
fars bataillon blev forlagt, og tilsidst i Rendsborg.
Det var mig en stor skuffelse ved min hjem
komst i julen 1853 ikke mere at træffe far og sø
ster boende i det skønne, gamle hus, en foran
dring der var fremtvunget af rent praktiske hen
syn; hos frk. Hamann havde far tre værelser, og
om de end var meget rummelige, var de i læng
den dog ikke tilstrækkelige, og da der intet køk
ken hørte til dem, måtte al maden bringes ude
fra, hvilket heller ikke var hyggeligt. Far lejede
derfor en større lejlighed og lod sit endnu i Kø
benhavn henstående bohave komme til Husum.
Sommerferierne var især fornøjelige, fordi der
på den tid altid var mange gæster hos de for
skellige danske familier, hvilket gav anledning
til megen selskabelighed og til fællesture i om
egnen. Ofte var Frederiksstad målet, denne fra
Helgesens85 forsvar berømte by, som med sine
mange kanaler, gamle huse og i forhold til dens
størrelse ret talrige kirker — der herskede nem
lig religionsfrihed indenfor dens periferi — havde
et fuldstændig hollandsk præg.86 Et af tårnene
med et åbent galleri oppe under spiret havde
særlig interesse som minde om et af Helgesens
mange pudsige indfald. Da tyskerne ovre fra Ejderens holstenske bred begyndte at bombardere
byen, styrtede en patriotisk skræder med slesvig-holstensk skærf over skulderen og dito fane i
hånden ud på gaden vræl ende: „Hoch für
Schleswig-Holstein!“ Helgesen lod skræderen
nappe, af to soldater bringe op på galleriet og
døren ud til samme aflåse; deroppefra havde
han det bedste overblik over begivenhedernes
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gang og tyskernes af ham forventede sejr. Efter
et par timer lod Helgesen den sølle skræder hen
te ned fra den ophøjede plads, han var mere død
end levende, skrækken for de hvislende bom
ber, der jo meget nemt kunne ramme tårnet,
havde fuldstændig taget pippet fra ham og hur
tigst mulig adlød han Helegesens gemytlige:
„Stik a’ og det i en fart!“
Far yndede at tage pludselige beslutninger og
omsætte dem næsten med det samme i hand
ling. En sommeraften i 1854 pålagde han således
sine børn — bror var nu officer og hjemme på be
søg — at holde os parat den næste morgen kl. 5,
han ville foretage en udflugt på nogle dage med
os; hvorhen ville han ikke røbe. Det blev en
overmåde fornøjelig tur, bedre rejsefører end far
kunne man heller ikke tænke sig; den gik over
Hollingstedt, hvor Helgesen på sin lille ejendom
hver sommer i nogle måneder førte et fuldstæn
digt nybyggerliv med sine hunde og dresserede
oddere, jagt og fiskeri var jo hans stærke passio
ner, til Rendsborg, vor fødeby, som vi jo ikke
havde set siden de bevægede dage i 1848. Her
opfriskede vi mange gamle bekendtskaber, forin
den vi drog videre til Eckemførde og derfra den
følgende dag til Mysunde, hvor en lille damper
førte os ad Slien forbi den nydelige på en 0 an
lagte flække Arnis til Angels hovedstad Kappel,
bekendt for sin smukke beliggenhed og berømt
for sine røgede sild. Turen på Slien havde været
så smuk, at vi glædede os til dagen efter at sejle
samme vej tilbage og helt op til Slesvig by. Her
tog vi ind i Ravens Hotel, et gammelt adeligt pa
læ, af hvilke byen ejer ikke få. Skønt degraderet
fra sin oprindelige bestemmelse og trods forned
relsen havde det bevaret sit fornemme præg,
tilbagetrukket som det lå bag et højt smedejerns
gitter, og jeg blev helt imponeret over de mange
legemsstore portrætter af stadselige herrer og da
mer fra svundne tider, som fyldte vestibulen og
hovedtrappen, endnu mere end over den ufor
lignelige andesteg, som værten serverede for os,
og det siger ikke så lidt endda; thi mindet om
den kan endnu få mine tænder til at løbe i vand.
Efter at have underkastet særlig Gottorp slot
og den storladne domkirke med Brüggemanns87
herlige alter et grundigt eftersyn, kørte vi med

jernbanen tilbage til Husum, taknemlige og hen
rykte over den vellykkede rejse.
I juleferien samme år skulle jeg opleve noget
langt alvorligere end det, sommeren bød på,
men tillige noget overordentlig interessant. Ved
årsskiftet boede jeg, af hvilken grund kan jeg
ikke huske, hos fyrinspektør Grove88 i den til
slottet hørende kavalerbolig, en anselig to eta
gers bygning med høje gavle, i hvilken også
borgmester Grüner89 og digeinspektør Carsten
sen90 havde til huse. Nytårsaften begyndte det
at blæse stærkt, og i løbet af natten steg blæsten
til en forrygende storm, som handlede ilde med
slotshavens ældgamle træer, hvert øjeblik hørte
man grene styrte bragende ned. Fyrinspektøren
benyttede ikke alle værelser i lejligheden, bl. a.
stod en sal mellem hovedtrappen og den stue,
hvor jeg var indkvarteret, aldeles tom. Stormen
holdt mig vågen, og jeg stirrede fra min seng ud
mod de forbi månen drivende skyer, og til min
rædsel trådte en i en kappe halvt formummet
skikkelse ind ad døren, nærmede sig sengen
og spurgte: „Sover du?“ Min rædsel svandt i
samme øjeblik, det var fars stemme. Han bød
mig hurtigt at klæde mig på og komme med, jeg
ville få et naturfænomen at se, som jeg næppe
oftere ville opleve; hvilket også slog til. Der var
nemlig indtrådt springflod91 og stormen jagede
Vesterhavets oprørte bølger ind over land. I de
lavt liggende gader, såsom Wasserreihe, var hu
senes stueetager oversvømmede, og så utilgænge
lige, at far, som havde været til spilleselskab i
en af disse gader, måtte tilligemed de andre gæ
ster fra vinduerne på iste sal stige i en båd og
ved hjælp af den nå den ikke oversvømmede del
af byen. For at være forberedt på slige katastro
fer ligger der både, som ved hejseværket i gavlen
kan sænkes ned, på loftet i de fleste huse ved
havnen og i dens nærhed. I en fart kom jeg i
klæderne og af sted med far ned mod den tru
ede bydel. Vi gik over en gårdsplads gennem en
have ned mod en sluse, der lignede en sand
heksekedel, så voldsomt kogte og skummede
vandene i den, og det lykkedes hurtigt de oprør
te bølger at sprænge sluseværkets svære tømmer
fra hinanden. Over den høje chaussé mod syd
skyllede mægtige bølger som i brænding, skønt
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der var to rækker diger mellem den og havet, de
raserede det meste af banegården og en lang
strækning af banelegemet. Havet havde flere
steder sprængt de yderste, høje diger, og de væl
dige vandmasser fyldte i en håndevending de in
denfor liggende store inddigede strækninger, de
såkaldte „koog“, og disse digebrud skete så plud
seligt, at bl. a. en hel bondegård, som lå neden
for diget, men dog som skik er på en ret anselig
jordvold, skylledes bort, inden beboerne kunne
redde sig op på diget; alt levende i gården, både
dyr og mennesker, druknede. Nede ved havnen
var alle dér liggende jagter drevne op på havne
pladsen, og det kostede i de følgende dage megen
besvær atter at få dem ned i havnelejet. Det hele
optrin var så vældigt, så gribende, at vi slet ikke
følte den bidende nattekulde eller den voldsom
me storm. Mage til digebrud og oversvømmelse
kunne ikke de ældste borgere i byen erindre;
heldigvis ligger der lange årrækker mellem så
danne katastrofer, ved hvilke store værdier går
til grunde, især når de indtræder til de tider,
hvor græsgangene er fulde af kreaturer, de druk
ner ynkeligen alle tilhobe.
Under min skoletid i Haderslev besøgte far
mig to gange. Ved det andet fulgte søster med,
og de blev selvfølgelig bedt til chokolade af mine
værtsfolk. Den blev serveret i familiens såkaldte
„fine stue“, der kun var tilgængelig ved særlige
lejligheder. At den benyttedes så sjældent lå
måske også i, at dens sofavæg smykkedes af to
store portrætter af hertugen af Augustenborg
og prinsen af Nøer; sligt måtte ikke blive for be
kendt; havde politimesteren fået nys om denne
kriminelle prydelse, var Petersen-Frey ifalden
svære bøder.92 Det overraskede mig derfor ikke,
at portrætterne i anledning af fars besøg var
fjernede og erstattede af andre skilderier; dem
ville mine værtsfolk dog ikke byde far. Ved slige,
lidt fornemme besøg gav madam Petersen-Frey
den fine dame, hvilken rolle just ikke klædte
hende, dertil var hun i bunden en for jævn og
djærv, endog lidt simpel borgerkone, dog set på
med de rette briller var hun et rart, godlidende
menneske, der med megen dygtighed styrede sit
store hus og sin store, tykke mand, hvem hun,
hvor nødig han end ville, tyllede med „kamil
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len“, når hun syntes, „at Peetsen ikke så rigtig
frisk ud“, hvilket hyppigt var tilfældet efter en
lystig aften med andre hestehandlere.
Blandt disse var Iver Næraa9s fra Fyn en hyp
pig gæst, og som god ven af familien tilbragte
han jævnligt flere dage hos den. Af vækst var
han middelhøj, med brede skuldre og udpræget
tyrenakke, temmelig svær, og hans kolorerede
ansigt bar vidne om, at han ikke gik af vejen for
et højt bæger i gode venners selskab, kort sagt en
uforfalsket prangertype. Af væsen var han i høj
grad usleben og grov i sin mund, men meget
morsom og tjenstvillig. Heraf benyttede trium
viratet: Frederik Jørgensen, Heinrich Hansen,94
søn af byens rige apoteker,95 og min ringhed sig
til mangen gemytlig køretur med ham, bl. a. også
en gang til det såkaldte „Liebesmahl“96 i Chri
stiansfeld. Denne tyske Hermhuterkoloni, be
kendt for sine opdragelsesanstalter og missions
skoler, for sin husflid og ganske særlig for sine
kager, plejede vi at hjemsøge flere gange om
sommeren, især når der skulle holdes ovennævn
te fest. Vi var stedse forbausede over de mange
store, kasernelignende bygninger, ensformige og
kedelige at se på, idet vi samtidigt takkede vor
skaber, at vi ikke skulle opdrages dér, det havde
sikkert taget pippet fra os, over de menneske
tomme, med alleer beplantede gader, hvor kun
sjældent et eller andet menneske, mand eller
kvinde, i mørke klæder og med nedslagne øjne
listede afsted langs husene. Alt bar præget af
en uhyggelig, mørk pietisme, der dræbte al livs
glæde, ja endog hver lille blomst, hvert uskyl
digt græsstrå på den store kirkegård, hvis flade,
aldeles ensformede gravsten ligesom dannede et
vældigt dambrædt for de døde i midnatsstun
den. Baller, concerter, komedier og deslige verds
lige fornøjelser var strengt forbudte; kun 2den
juledagsaften samledes brødrene og søstrene, det
gængse navn mellem menighedens medlemmer,
i den store sal på byens gæstgivergård, det så
kaldte „Gemeindelogis“,97 og legede til den lyse
morgen pantelege, hvis samtlige domme gik ud
på kys, og kysseriet skal have været af en sådan
inderlighed, at skumlerne måske havde ret i, at
verdsligheden ulmede stærkt under pietismens
maske. Det alt nævnte „Liebesmahl“ afholdtes

flere gange om året i den hvidkalkede, for et
hvert ornament blottede kirke og bestod i, at der
serveredes en kop the og to boller både for me
nigheden nede på gulvet og for tilrejsende oppe
på „Fremdengallerie“. Menigheden fortærede
kun den ene bolle, den anden skulle med hjem
som et minde om festen, og det var kosteligt at
se kvinderne, både gamle og unge, forlade kir
ken med nedslagne øjne og bærende bollen for
an brystet, som om den var selve den hellige
hostie. Forinden Iver Næraa kørte afsted med
os, havde Heinrich Hansen, den gavtyv, puttet
en lille flaske rom i lommen og forsynede nu
vore kopper med dens indhold, kun ikke Ivers.
Da denne havde nydt sin fortæring, spurgte
Heinr. Hansen: „Var din thepunsch stærk nok,
Iver?“ „Thepunsch? Sikke noget sludder, det var
kun tyndt thepottevand.“ „Da fik vi andre skam
thepunsch, smag blot“, og skælmen rakte ham
bundskjuleren i sin kop. Iver blev tindrende gal
over denne tilsidesættelse, som han kaldte det,
over at han var blevet narret til at drikke „det
tynde sprøjt“ og gav søsteren, der kom for at
hente de afbenyttede kopper, en sådan overha
ling, at hun i sin forfærdelse nær havde tabt hele
postelinet. På hjemturen sad Iver længe og mu
lede, men til sidst kunne han ikke stå for vort
gode humør, og da vi rullede op for PetersenFreys dør, var han atter den gemytlige Iver, der
dog hurtigst muligt fik en varm rom-toddy med
dobbelt væge for at redde sin mave for de „ska
delige“ følger af traktementet hos „det skinhel
lige rak“.
Fars første besøg, foranlediget af sessionen i
det vestlige Jylland, var kun kort; han kom om
aftenen og rejste morgenen derpå til Foldingbro
ved Kongeåen, hvorhen jeg fulgte ham. Vi kørte
dog ikke i lige retning mod den jyske grænse,
men lagde vejen om ad Nustrup for at besøge
pastor Blædel,98 som var gift med en datter af
pastor Grundtvig,99 i hvis gæstfri, livlige hjem i
Gladsaxe far havde været en hyppig gæst, me
dens han studerede i København. I Nustrup
præstegård opholdt sig også fru Blædels to ældre
søstre, Bolette og Katrine (Trine) Grundtvig,100
og det uventede gensyn mellem disse damer og
far blev overordentlig fornøjeligt. Efter nogle

timers ophold tog vi afsked og nåede Foldingbro
i så god tid, at far endog samme aften rejste vi
dere til Varde, den første by, hvor sessionen
skulle holdes. Jeg derimod overnattede i kroen
og kørte den følgende morgen med samme kusk
henover de ensomme heder tilbage til Haders
lev, en lang og kedelig tur, på hvilken jeg i høj
grad savnede fars livlige selskab.
Da jeg var skolekammerat med Ludvig Blæ
del,101 blev jeg af og til bedt ud til Nustrup, og
den første gang jeg overnattede dér, blev jeg om
morgenen vækket af en høj latter og en fejekost,
som røg i hovedet på mig. Det var Trine Grundt
vig, som var mester for dette skælmsstykke; på
samme måde havde hun for år tilbage vækket
far, da han for første gang overnattede i hen
des hjem, og nu skulle jeg have samme medfart.
Forøvrigt brød jeg mig ikke særlig om at komme
ud til Nustrup, nærmest fordi Ludvig Blædel var
en filister, aldeles blottet for komisk sans, og den
slags folk har aldrig ligget for mig; desuden gik
han i søvne, og det var heller ikke morsomt, da
vi sov i samme stue. Hans søstre, nogle friske
pigebørn, der i sind havde meget tilfælles med
moster Trine, faldt langt mere i min smag; de
var altid parate til en spøg og kunne le hjerteligt
ad en sådan. Halvvejs uforvarende kom jeg en
gang til at sætte deres lattermildhed på en hård
prøve. Det var på en visit hos en velhavende
gårdmandskone, der fik frygtelig travlt med at
diske op for os med alle slags herligheder, hvor
for hun var i en stadig svinegalop mellem stads
stuen og køkkenet. Vi blev også trakteret med
the, men da den smagte mere af kanel og alle
hånde end af blade fra Kinas herlige buske, var
det mig umuligt at nedsvælge drikken. Fornær
me vor værtinde ville jeg heller ikke og greb
derfor under en af madammens hyppige svinkeærinder til den lidt aparte udvej at hælde kop
pens indhold bag en kommode. Desværre havde
jeg ikke betænkt, at gulvet skrånede, og til min
forfærdelse og til hunden Perles udelte forbauselse gled en lille lysegul strøm — allerede den
gang brugte jeg kun sukker — stille hen over det
sandstrøede gulv. Dens tilsynekomst fremkaldte
en hjertelig latter hos de unge damer, som de
forgæves søgte at kvæle med lommetørklæder,
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da de hørte konen komme tilbage. Målløs blev
denne stående foran floden og den til samme
stadig snusende Perle. „Men Perle dog, hvudden
er det dog du bærer dig ad, dit svin, i fine folks
nærværelse?“ brast det endelig ud af hende; Per
le fik sig, til sin største forbauselse, en dragt prygl
og blev smidt på døren, udenfor hvilken den sik
kert har filosoferet over menneskenes uretfær
dighed. En sådan udgang på min uheldige om
gang med madammens thevand havde de unge
damer ikke ventet, den kunne de ikke stå for,
men brast i en så højrøstet latter, at bondekonen
blev halvvejs fornærmet. For ikke at udsættes for
en anden kop, tog vi hurtigst mulig afsked, men
fik os på hjemvejen endnu mangen hjertelig lat
ter over stakkels Perles uforskyldte afstraffelse.
I Nustrup kom jeg, som sagt, kun af og til, me
get hyppigt derimod hos pastor Jørgensen102 i na
bosognet Oxenvad, fordi sønnen Frederik103 var
min særlig gode ven. Præstegården ligger ude på
heden, henved 3 mil fra Haderslev, en vejlæng
de, Frederik og jeg næsten altid tilbagelagde til
fods, når vi da ikke kom op at køre med en bon
de; thi Frederiks far led af den mellem præster
ret almindelige sygdom at spare på øgene. Kun
når vejret ved vintertid var alt for hundsk med
snefog og storm, fik fru Jørgensen,104 skønt det
kneb hårdt, sin mand bevæget til at lade os køre
den første mil; resten måtte vi så selv klare, og
det kunne ofte være drøjt nok. Ægteparret Jør
gensen dannede en mærkelig kontrast til hin
anden; fruen var en høj, meget smuk og impo
nerende dame, gemalen derimod mager som en
benrad og påfaldende styg; grimheden forøge
des ved, at hele den ene side af ansigtet var et
virvar af dybe rynker og tætte folder, hvilket
fremkaldte et næsten dyrisk udtryk. Han pyn
tede ikke særligt på en prædikestol, og hans svi
gersøn længere hen i tiden ikke på folketingets
formandsstol. Den ældste datter var nemlig gift
med daværende lærer ved Rødding Højskole i
nærheden, Sofus Høgsbro,105 den senere hen så
bekendte politiker og venstremand. Han lignede
en skifting, og når jeg ved bordet så over på ham,
grundede jeg over, i hvilken af de mange høje
dér i nærheden hans forældre mon boede. Da
han desuden ikke var behagelig i sit væsen og na
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turligvis behandlede os unge som luft, kunne vi
selvfølgelig ikke fordrage ham, og disse venlige
følelser steg altid op i mig, når jeg i en ældre
alder så ham sidde sammenkrøben i hjørnet af
en sporvogn, som om han var bange for lyset.
Medens alle disse præster gennemgående var
ligefremme, jævne mennesker, var pastor Boesen106 i Fjelstrup derimod både i ydre og af væ
sen sindbilledet på en prælat; han endte jo og
så som biskop over Slesvig. Som alle prælater
satte han megen pris på bordets glæder, og jeg
var altid imponeret over den rige opdækning hos
denne præstefamilie og over de blødkogte kal
kunæg, en delikatesse jeg aldrig før havde set, og
for den sags skyld heller aldrig siden.
Hos Boisens havde jeg jævnligt truffet fru
Clausen,107 enke efter pastor Clausen108 i Boeslunde på Sjælland og nu bosat på en gård i Vil
strup. Hun var mor til min kontubernal hos
adjunkten, og skønt jeg egentlig ikke kunne for
drage Martinius,109 en ondskabsfuld, næsvis lille
knægt, hvem jeg som den ældre ofte følte mig
moralsk forgligtet til at tugte, benyttede jeg mig
dog af ham til at få temmelig fast indpas i mode
rens hjem, da denne med sine nydelige døtre,
Clara og Beate,110 flyttede ind til byen. Mit let
bevægelige hjerte, som på den tid stod ledigt,
skænkede jeg hurtigst mulig til den smukke, sort
øjede Clara, og da mine følelser fandt genklang
i hendes, var det mig selvfølgeligt ikke nok at se
hende om aftenen hos moderen eller være hen
des kavaler på ballerne. Jeg insinuerede mig der
for således hos den godlidende, men ret ind
skrænkede fru Clausen, at jeg med falske ord fik
hende indbildt, at Clara for sit helbreds skyld
hver dag måtte i luften, og da hun ikke godt
kunne gå alene, hendes mor på grund af en hof
teskade ikke kunne ledsage hende, skulle jeg me
get gerne være hendes tro beskytter på disse ture.
Til Claras og min udelte forbauselse modtog hun
og endog takkede mig for mit tilbud, og vi til
bragte på den måde, hvorledes vejret end var,
mange ømme timer i byens skovrige omegn.
Efter at far var flyttet fra det gamle hus,
havde Husum tabt sin væsentlige interesse for
mig, og jeg var slet ikke misfornøjet over, at fars
bataillon blev forlagt til Eckernförde, hvis belig

genhed ved den skønne bugt er ligefrem bedå
rende, og ved denne bugt skulle jeg lære to for
mig ukendte fænomener at kende, om dagen de
store, pragtfulde søanemoner (Actinia dianthus), der havde suget sig fast på havnepælene
eller på havbundens store sten og idelig udfol
dede og atter lukkede deres nydelige fjerkranse,
et ligefrem fortryllende syn, og i de mørke som
meraftener den stærkt lysende morild, der for
vandlede bådens kølvand til en skinnende guld
strøm og i myriader af funklende gnister flød ned
fra de løftede åreblade. Selve byen er ret uanse
lig og uden synderligt liv; nogen afveksling brin
ger om sommeren de 3 à 400 badegæster, væ
sentlig fra Hamborg, i fiskerlejet Borreby lidt
nord for Eckernförde. På promenaden uden for
det såkaldte kurhus spillede et orkester hver ef
termiddag, og var nu end det hele anlæg nær
mest en parodi på et moderne søbad, var det
dog ganske underholdende at vandre derud og
se på de promenerende badegæster, blandt hvil
ke damerne efter beskeden målestok udfoldede
en vis toilettepragt.
Op over alle disse pyntede hamborgjøder ra
gede den smukke, imponerende grevinde Geor
gina Rewentlow, f. Ahlefeldt,111 som en dron
ning. Hun opholdt sig en sommer ved det lille
søbad, fordi en søster af hende var gift med fysikus, dr. med. von Warmer112 i Eckernförde, og
fordi Ahlefeldtemes store herresæde, Saxdorf,
lå knapt 2 mild nord for Borreby. Far kendte
hende fra tidligere besøg i hendes fædrenehjem,
og jeg havde ofte set hende hos Schaffalitzkys,
hos hvem hun opholdt sig i længere tid under
krigen, fordi hendes forlovede, grev Arthur Rewentlow,113 til hendes forældres store ærgrelse
havde sluttet sig til Danmark i stedet for til
slesvig-holstenerne. Onde tunger ville forre
sten vide, at dette beroede på en misforståelse.
Grev Arthur havde lige efter sin embedseksa
men i Kiel fået en ansættelse i byen Slesvig nogle
måneder før oprørets udbrud. I de bevægede
martsdage skal det have været hans hensigt at
slutte sig til den provisoriske regering, men forin
den han drog af sted holdt han et større sold for
sine venner. Rejsevognen var bestilt til med kuf
ferter og andet tilbehør at hente ham ved hotel

let ved det lag kl. 4. På det tidspunkt skal grev
Arthur have været mægtig fuld og have råbt
til kusken, da han ravede ind i vognen „Nach
Flensburg!“ i stedet for som meningen var „Nach
Rendsburg“. På den måde skal han til sin store
forbauselse være kommen til førstnævnte by,
hvor det danske regimente endnu var ved mag
ten, og mente, at han så lige så godt kunne blive
på den danske side, og han kom ikke til at for
tryde fejltagelsen, den førte ham ind på en glim
rende karriere. Far, søster og jeg tilbragte mange
morsomme eftermiddage hos den indtagende
grevinde sammen med familien von Wasmer og
hendes søstre fru von Steuber114 og grevinde
Baudissin115 samt hendes bror,116 et vældigt liv
stykke, som var hjemme på orlov fraØsterrig.Af
og til kom også grev Arthur på et par dages be
søg fra sit amtmandssæde i Tønder, og han hørte
heller ikke til hængehovederne, passede tvært
imod udmærket ind i den Ahlefeldtske slægt,
der var bekendt for sin store livlighed og ikke
bange for en lille skandale af og til. Således lod
datteren Elise sig bortføre af en preussisk ma
jor von Steuber for at undgå et af forældrene på
tænkt ægteskab med en godsejer i nabolaget,
blev i Berlin viet til majoren, men indfandt sig 6
uger efter atter på Saxdorf. „Was willst Du
hier?“ udbrød den fortørnede moder. „Wieder
hier bleiben.“ „Das kannst Du nicht, Du hast ja
einen Mann in Berlin.“ „Von ihm habe ich mich
scheiden lassen und will von nun an Frau von
Ahlefeldt heissen.“ „Dies ist unmöglich, willst
Du wieder deinen Mädchennamen tragen,
kannst Du Dich nur Fräulein von Ahlefeldt
nennen.“ „Nein, Du bist mir gar zu gelungen,
Mama! Hast du je gehört, dass eine Frau wieder
Fräulein werden kann?“ Og således blev det, om
end de fleste til hendes ærgrelse vedblev at kalde
hende Frau von Steuber. — Da grevinden selv
følgelig ikke ville bo mellem de mange jøder på
kurhuset, havde hun lejet en fiskerhytte, i hvil
ken der akkurat var plads til hende og hendes
tjenerskab; ved vore besøg derude samledes vi
derfor under et udspændt stykke sejldug udenfor
huset og vakte ofte badegæsternes opmærksom
hed ved vort gode humør, der yderligere for
højedes af den skummende vin, som grevinden
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stedse lod servere; champagne og hun var åndsbesl ægtede.
Som ovenfor nævnt spillede det slesvig-holstenske element en ikke ringe rolle blandt Ha
derslevs velhavende borgere og de større ejen
domsbesiddere i omegnen; men den danske sag
havde heldigvis fremragende forkæmpere, af
hvilken den begavede bonde Laurids Skau117
dér på egnen var den betydeligste og indlagde
sig store fortjenester. Han boede oprindelig på
sin gård i Vilstrup sogn, men flyttede derfra til
Mariegård tæt nord for Haderslev, fordi sam
livet med konen blev ham uudholdeligt og gav
anledning til så forargelige scener, at hans frem
ragende stilling som politiker let kunne tage ska
de. Konen holdt nemlig lige så meget af flasken
som gemalen, men tålte den ikke så godt som
han,............
hvad der heldigvis ikke blev til
fældet med Laurids Skau, skønt det næsten var
formidabelt, hvad han og hans kanutter, blandt
hvilke en møller Schrøeter117“ spillede hovedrol
len, kunne stikke under kavajen. Jeg gik i klasse
med den yngste af sønnerne og overværede der
for sammen med nogle andre kammerater un
dertiden disse helt bacchantiske sviregilder, ved
hvilke det desværre morede disse kavalerer — en
ligefrem skammelig adfærd — at drikke os unge
således på pelsen, at vi måtte overnatte på går
den og følte os meget ilde dagen derpå. I den
henseende var Mariegård et farligt sted, og livet
derude havde også sin skæbnesvangre følge; min
klassekammerat, Jens Skau,117b et ualmindelig
rigt begavet menneske, forfaldt aldeles, da han
var blevet student, og døde få år efter af deli
rium.
I denne ulykkelige afslutning på en ung, lo
vende mands livsbane havde jeg heldigvis ingen
andel, derimod en større aktie i, at Mads Gede
buk blev en uforbederlig drukkenbolt og delirist. Den havde til huse hos vinhandler de
Wolff718 på kirkepladsen, og med sine store horn
og sorte pels en stolt karl at skue. Hos de an
tikke forfattere havde vi jo læst om, at gedebuk
ken foragtede vand, men var meget lysten efter
vin og derfor også holdt til i Bakki følge. Forfat
ternes pålidelighed måtte prøves, og vi lokkede
derfor Mads en dag ned i vinkælderen og bød
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den spildefadet under et anker portvin. Vor filologisk-realistiske prøve faldt ud til forfatternes
fordel men havde til følge, at Mads gik moralsk
til grunde; thi så snart den så kælderen åben,
stormede den derned for at tømme spildefadene
og blev derved totalt fordrukken. Faldt prøven
nu end ud til forfatternes fordel, faldt den ikke
ud til fordel for vore bagdele, der stadig var må
let for Mads gedebuks horn, når vi flygtede for
den ned ad den lange gårdsplads; thi den grebes
af bakkantisk krigshumør, når den kom ravende
op ad kældertrappen og fik øje på os — et uende
ligt komisk syn — skønt Mads på en venligere
måde burde have vist os sin taknemlighed, det
var jo dog os, som først havde rakt den gudernes
drik; at denne blev til dens fordærv, havde Mads
jo ingen forstand på.
De ovenfor nævnte præstegårde lå ikke læn
gere fra Haderslev, end at vi kunne nå derud til
fods. En hel lille rejse var derimod pinseturene
ned i Sundeved til provst Karstensen119 i Dyb
bøl, hvis søn Jens,120 altid kaldet Jens Præst,
også gik i vor skole. Til Åbenrå måtte vi befor
dre os selv, men resten af vejen tilbagelagde vi
i provstens vogn og nåede først henad midnat
vort gæstfri, hyggelige bestemmelsessted. På
grund af sin naturskønhed egner Sundeved sig
udmærket til fodture, og vi var derfor på færde
det meste af dagen, og Dybbøl-banke med sine
alvorlige minder omfattede vi naturligvis med
dyb interesse.
En eftermiddag vandrede jeg alene over til
Sønderborg for at besøge min farbror Johann121
og hans familie, som jeg ikke havde set tidligere.
Min kusine Nolly havde jeg dog lært at kende i
Haderslev året forinden. En aften, da jeg drev
om i hovedgaden med en ven, kom en ældre,
grim dame ledsaget af en ung pige os i møde.
Denne var megt smuk, men noget påfaldende
klædt, bl. a. havde hun på hovedet en lyserød
silkehætte kantet med svanedun. „Der er vist
kommet skuespillere her til byen, og hende med
den røde hætte er vist primadonnaen; det skal
blive sjov,“ sa’ jeg til min kammerat, da damer
ne var gået forbi. Dagen derpå fik jeg fra en frø
ken Mine von Daue122 indbydelse til the, da en

ung slægtning af mig var i besøg hos hende. Nys
gerrig begav jeg mig derhen, og til min store over
raskelse blev den formodede primadonna præ
senteret for mig som min kusine Eleonora, kal
det Nolly. Jeg havde tidligere hørt hendes smuk
ke ydre omtale og måtte indrømme, at rygtet
talte sandt; nydelig var hun og jeg kunne godt
forstå, at hun havde været stærkt ombejlet af
officererne i Sønderborg under krigen, af hvilke
adskillige hentede sig en kurv hos hende. For
uden smuk var hun desværre også koket og på
taget i sit væsen, det sidste et arvegods fra hen
des ikke særlig indtagende mor, tante Dine,123
en datter af forlængst afdøde generalmajor von
Dane124 i Itzehoe, hvis selskabelige hjem stedse
stod åbent for alle Thalias børn og andre fa
rende svende, hvilket atter havde til følge, at
samtlige døtre, tante Dine, frøken Mine, fru von
Holstein125 og grevinde Ahlefeldt alle var me
get theatralske og stærkt gestikulerende af væ
sen, hvilket ikke tiltalte min smag. Jeg dyrkede
derfor meget lidt frøken Mines bekendtskab,
hvilket den gamle adelige dame tog mig meget
ilde op. I Sønderborg fik jeg meget venlig mod
tagelse, lidt for „überschwänglich“ af tante Dine
og Nolly, langt naturligere og hjerteligere af on
kel Johann, der straks vandt mit hjerte ved sit
milde, rolige væsen. Dog gentog jeg ikke besø
get, da jeg det følgende år opholdt mig hos
provst Karstensen, der i mellemtiden var bleven
forflyttet til Broager, jeg syntes for lidt om da
merne, særlig tante Dine.
I 1857 lærte jeg en ret mærkelig familie at
kende, hvis forskellige medlemmer næsten alle
led mere eller mindre af fremsynethed, og hos
hvem varsler spillede en stor rolle. Sønnen af
denne familie, Emil Clausen,126 var også pen
sionær hos Petersen-Freys og elev i latinskolen.
Skønt han var flere år ældre end jeg, holdt vi
dog meget sammen, og jeg blev snart hans for
trolige, i hvem han fyldte beretninger om alle de
mærkelige begivenheder, der stadig indtraf i
hans familie, historier som jeg anså for hjerne
spind hos ham, indtil jeg fik dem bekræftet af
hans moder og søstre under et besøg i hans hjem.
Jeg gengiver derfor nogle af dem her, således som
de blev mig fortalte, hvor utrolig de end lyder.

Emils far var seminarieforstander Clausen127 i
Tønder og havde sin embedsbolig i en del af det
gamle kloster,128 der benyttedes til seminariet, en
ret ubekvem bolig, da de forskellige værelser lå
spredt fra hinanden ved gange og trapper. Han
og hans kone havde havt en stor børneflok, i
hvilken døden imidlertid havde ryddet godt op.
Børnene blev på få undtagelser nær sjældent æl
dre end 22 år, og det mærkelige var, at den dø
ende ikke kunne få fred, forinden en af ham el
ler hende angiven bror eller søster tog plads ved
sengen og trykkede sine læber mod den bortdra
gendes, men fik ved dette kys næsten altid ind
vielsen til at blive den næste i de dødes række.
Da en gang en ung søn skulle dø, kaldte han
uafbrudt på en ældre søster, der opholdt sig i
Kaltenkirchen (Holsten). For at berolige ham
blev der sendt bud efter hende, men på grund
af vejlængden og mangel på jernbane varede det
nogle dage, inden hun kunne komme, i hvilken
den syge lå stille forventningsfuld hen. Da hun
trådte hen til hans seng, rejste han sig glædestrålend op, slog armene om hendes hals og udån
dede i samme øjeblik ved hendes bryst. På
grund af disse mange dødsfald havde fru Clau
sen129 altid en ligdragt liggende parat; så snart
der blev brug for den, syede hun en ny. Disse
dragter opbevaredes i et gammelt skab på en
forplads, til hvilken en særskilt trappe førte op
fra den brede gang forneden, og fra hvilken der
var adgang til nogle værelser, som benyttedes af
børnene. En aften kom Emil op ad trappen, der
henlå i mørke, da hørte han pludselig et dybt
suk og havde samtidig fornemmelsen af, at et
stort klæde faldt ned over ham, mod hvilket
han uvilkårligt værgede sig med hænderne. For
færdet styrtede han ind i sin stue, tændte lys
og ilede med det ud på forpladsen — den var
tom! Det måtte altså være et varsel! Og rigtigt.
Et halvt år efter bliver et af børnene syg og dør.
Moderen gik op for at hente ligdragten og holdt
den ud over rækværket, idet hun med den an
den hånd lukkede den svære skabsdør og ud
stødte uvilkårligt et dybt suk, men da hun i det
samme hørte nogen komme hurtigt op ad trap
pen, tabte hun forskrækket ligdragten, der faldt
ned over Emils hoved; thi det var ham, som
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ville op i sin stue. — En anden gang sad familien
en sen eftermiddag samlet i den store daglig
stue; da fløj døren til forstuen pludseligt op på
vid gab, og de så en kiste bæres fra det indre af
huset henimod gadedøren, fulgt af sortklædte
mænd. Forfærdet ilede de hen til den åbne dør,
men synet var forsvundet. Nogen tid efter dør
atter et barn. Da kisten skal bæres bort, har fru
Clausen og en datter lukket sig inde i daglig
stuen for at undgå det smertelige syn, men de
undgår det ikke, døren flyver atter op, og de ser
nu i virkeligheden det ligfølge, som for nogle
måneder siden havde vist sig for dem som et
varsel.
Jeg kunne fortælle endnu flere af disse mærke
lige historier, men foretrækker at berette om en
nat, hvis uhygge jeg erindrer så tydeligt, som om
den var oplevet for få dage siden. En aften hav
de Emil Clausen og jeg, som så ofte før, moret os
med at male blomster og fugle på silke. Da vi
kaldtes ned til the, skænkede Emil noget vand
i et lille sølvbæger og drak det med den bemærk
ning „det smagte løjerligt!“ uden dog at under
søge grunden til den ilde smag. Efter at være
kommen igen ovenpå, ville vi fortsætte arbejdet,
skønt klokken nærmede sig sengetid, men op
gav det, fordi Emil pludsedig følte sig så under
lig til mode, fik smerter i maven og hovedet,
blev hed over hele kroppen. Jeg fik ham til at
lægge sig, og da han klagede over tørst, gik jeg
hen til servanten for at skaffe ham noget at drik
ke. Da jeg tog sølvbægeret, så jeg, at der på bun
den af det lå noget zinober — hvorledes denne
farve var kommen deri, fik jeg aldrig opklaret,
men indså straks, at den var årsagen til ildebefindendet— uden at sige noget herom, puttede
jeg bægeret i lommen, bragte patienten vand i et
glas med de ord, at jeg ville bede doktor Dahl130
om et middel mod de indvendige smerter, han
skulle blot forholde sig ganske rolig, om få øje
blikke ville jeg atter være hos ham. Alarmere
huset havde jeg ikke lyst til; vore værtsfolk, der
var tidlig på færde, gik sædvanlig til ro lige efter
aftensbordet. Hurtigt løb jeg til doktoren, fortal
te hvad der var hændet og viste ham bægerets
indhold. Han beroligede mig med, at der næppe
forelå fare, da patienten sikkert kun havde fået
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en ringe mængde af dette ret giftige stof; dog
var det bedst, at jeg vågede hos ham, og skulle
tilstanden forværre sig, straks tilkalde hjælp. Da
jeg kom tilbage, lå Clausen i stærke feberfanta
sier, hvert øjeblik fortalte han, at døren gik op
og en af hans afdøde søskende trådte ind i hvid
ligdragt og satte sig ved hans seng, stundom slap
også en eller anden roligt hensovet tante med
ind, han nævnte dem ved navn og rettede
spørgsmål til dem. Hvorledes jeg var til mode
ved alt dette, vil man let kunne forstå; jeg var jo
ingen Sigurd Trier,131 for hvem denne åndesoiré
ville have været en større svir; jeg længtes blot
efter, at det skulle blive dag, ingensinde var en
nat forekommet mig så uhyggelig og så uendelig
lang. Heldigvis aftog fantasierne efterhånden, en
let sved brød frem på Clausens pande og søvnen
blev mild og rolig. Al fare var øjensynlig ovre, og
da dagen endelig begyndte at gry, gik jeg ind til
mig selv for at få den hvile, jeg så hårdt trængte
til.
Intet under at jeg følte lyst til at lære det
gamle kloster og den mærkelige familie i samme
at kende, hvorfor jeg med glæde fulgte Clausens
opfordring til et besøg i Tønder. Dette ophold
blev meget fornøjeligt men i én henseende dog
en skuffelse; thi min forventning at lære uhyg
geligt overspændte mennesker at kende gik ikke
i opfyldelse. Fraregnet en mængde forunderlige
historier, som der diskedes op med, var familien
ligefrem og naturlig på alle andre områder. —
Der Dritte im Bunde på denne tur, der skulle
tilbagelægges med apostlenes befordring, var
Christian Ehnhus,132 der stammede fra Kolding
og nu er læge i Odense. En eftermiddag før pinse
begav vi os på vej med randsel på ryggen og vandrestav i hånd, holdt rast i Hoptrup præstegård,
hvor vi indtil kl. 12 fik os en svingom med de
derværende pigebørn og vandrede så videre til
Åbenrå, styrkede os i postholderiet, der på grund
af diligencekørsel var åbent hele natten, med en
kop kaffe og styrede ved solopgang vore skridt
mod vest gennem de smukke skove, der indram
mer byen og fjorden. Da vi kom ud på heden,
viste sig i horisonten en sylformet genstand, spi
ret på kirken i den by, der var vor vandrings mål,
og som vi endnu havde ca. 4 mil til. Hvor ihær

digt vi end vandrede henad de sandede veje,
halvt opløste af varmen, syntes vi dog, at tårnet
var lige langt borte. Det blev en hel tortur at
stirre på dette spir, men tage vore øjne fra det,
var os umuligt; vort had til det antog næsten
svimlende højder, med jubel ville vi have set ly
net jævne det med jorden. Trods alle vore from
me ønsker udeblev lynet, derimod viste der sig
i landskabet en kro, i hvis svale stuer en solid
flæskekage og efterfølgende lille lur gav os nye
kræfter til at fortsætte vor vandring, under hvil
ken vi efterhånden forsonede os med det for
hadte spir, der lidt efter lidt udviklede sig til et
anseligt kirketårn med tilhørende kirke, omkring
hvilken byens røde tage og grønne træer dan
nede en tiltalende ramme. Kl. 4 nåede vi Tønder
og det gamle kloster, men vi var ikke mere med
tagne af den lange marsch hen over hederne,
end at vi om aftenen med liv og lyst kunne del
tage i et større bal i Borgerforeningen, hvor vi
lærte en større part af den ungdom at kende,
med hvem vi skulle tilbringe det meste af de føl
gende 5 dage, i hvilken den provinsielle gæst
frihed udviste sig i hele sin fylde; det gik slag i
slag med udflugter i omegnen, rotoure på åen og
dans om aftenen, så Ehnhus og jeg var i den grad
medtagne, at vi foretrak at tage med diligencen
over Flensborg til Haderslev fremfor at vandre
til fods.
Skolelivet i Haderslev var, som ovenfor om
talt, fuldt af kommers og løjer, i mangt og meget
ret uskyldigt; undertiden kunne de dog udarte,
når skolens syndebuk var skiven for dem. Han
hed Barthold Jepsen,133 var fra Sundeved, søn af
en velhavende møllerenke og i huset hos Petersen-Freys. Grunden til, at han hurtigt blev syn
debuk, lå dels i hans underlig kantede væsen,
dels i hans store indskrænkethed, der idelig kom
for dagen i timerne til uendelig moro for os. For
øvrigt var han uendelig godmodig og fandt sig
mærkværdig rolig i vor ofte næsten bøddelagtige
behandling, men var han undertiden tirret til ra
seri, flygtede vi som troldene for Thor, thi han
var stærk som en bjørn, under hvis labber vi nø
dig ville komme. Havde vi på skolen udført en
eller anden skælmsstreg, angav vi altid Jepsen
som ophavsmanden, hvilket vi dog aldrig ret

kunne få lærerne til at tro, heller ikke da han en
sommereftermiddag i mathematiktimen rev klas
sens kakkelovn på gulvet. Denne bestod — det
var endnu i den gamle skole — af forskellige
tromler eller kasser ovenover hinanden hvilen
de på svære, blanke messinggafler. Til den nederste af disse havde jeg, som ved denne lejlig
hed havde fået udførerens rolle betroet, bundet
et solidt sejlgarn og dettes anden ende til en
knap bag på Jepsens frakke. Hver gang han
kaldtes op til den store vægtavle for at bevise
en eller anden sætning, hvilket han forøvrigt
grumme sjælden var i stand til, fór han altid af
sted med en voldsomhed, som jeg ved denne
lejlighed havde gjort regning på. Snoren stram
medes, og til Jepsens og lærerens målløse forbauselse styrtede tromlerne og kakkelovnsrøret
ned på gulvet. Med den største frækhed påstod
vi naturligvis, at Jepsen for at gøre sjov, „som
han jo var slem til“, selv havde bundet snoren
til sin frakkeknap, og med den forklaring lod det
fjols af en lærer sig nøje og fortsatte undervis
ningen uden at gå nærmere ind på sagen; han
vidste fra tidligere lejligheder, at vi ikke ville
bidrage til dens oplysning. — Studentereksamen
ved skolen opnåede Jepsen ikke, men tog til Kø
benhavn for at lade sig dimittere privat. Ham
så jeg aldrig herovre, hørte blot, at alle forsøg på
at blive student strandede, at hans særhed og
uomgængelighed tog til i en foruroligende grad,
og at politiet havde sendt ham hjem til moderen,
efter at han en skønne dag var gået op til profes
sor Rasmus Nielsen134 og undsagt ham på livet
som den, der var skyld i, at han ikke opnåede
eksamen, en fuldstændig ud af luften greben be
skyldning. — På aldeles uventet måde skulle jeg
dog' gense ham endnu en gang, et møde, der
voldte mig stærke sindsbevægelser. I sommeren
1862 besøgte jeg reservelægen ved Slesvig store
sindssygeanstalt, Christian Tryde,135 og da vi ef
ter middagen gik omkring i anstaltens parklig
nende haveanlæg, hvor mange af patienterne
færdedes, så jeg pludselig Barthold Jepsen kom
me mig i møde. Da han fik øje på mig, standsede
han pludseligt, stirrede uvenligt på mig og bøj
ede ind i en sidegang. Jeg ville gå efter ham, men
Tryde bad mig lade det være, fordi Jepsen hørte
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til de ikke ufarlige patienter; han havde som
uhelbredelig sindssyg været allerede over et år
på anstalten og ville vist dø snart. Den onde
samvittighed slog ned i mig som et lyn med det
uafviselige spørgsmål: „Hvilken andel har du i
denne ulykke?“ Længe rugede dette møde over
mig som en mare, men det havde dog den gode
følge, at jeg i min senere lærervirksomhed stedse
tog de stakkels syndebukke, af hvilke hver skole
jo har adskillige, under min særlige beskyttelse
og søgte at lette deres stilling blandt kammera
terne.
Fru Clausen forlod Haderslev i efteråret 1857
og bosatte sig med sine døtre i København, og jeg
så dem ikke oftere; min flamme, den brunøjede
Clara, blev senere hen i tiden gift med pastor
Thomas Rørdam136 i Lyngby. Mit hjerte blev
ved denne adskillelse atter vakant, fik dog ikke
lov til at stå længe ledigt, sligt stred altfor meget
mod min natur, das ewig Weibliche spillede en
for stor rolle hos mig. En dag så jeg hos mine
værtsfolk en veninde af husets datter, den 18årige, meget smukke Helene Kali,137 en ung
skønhed i Rubens stil. Hendes strålende øjne og
livlige væsen kunne jeg ikke stå for, og henrykt
fulgte jeg hende straks samme aften ud til hen
des fars landejendom i Eisbøl, omtrent en god
fjerdingvej vest for Haderslev, og kort efter fik
jeg frit indpas hos den velhavende proprietær
familie, i hvis hjem der herskede en meget uge
nert, gemytlig tone, og min forelskelse i den
smukke datter morede åbenbart de gamle, der
ikke lagde os unge nogen hindring i vejen, vi
kunne se hinanden og spasere med hinanden så
ofte vi ville; de betragtede forholdet imellem
os nærmest som barnestreger, hvilket det i grun
den vel også var, i hvert fald meget ungdomme
ligt, skønt jeg betragtede det som fuld alvor.
Og deri fik jeg medhold i de mindre børns me
get overspændte tyske gouvernante, der helst
talte om sin egen ulykkelige kærlighed i fordums
dage. Foruden hyperromantisk var hun meget
forfængelig trods sin noget fremrykkede alder,
og anvendte efter fattig lejlighed ikke så lidt på
sit toilette. En smuk sommerdag kom hun ind i
dagligstuen iført en lys dragt med tilsvarende hat
og parasol; hun ville ind til byen. Samtidig meld
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te forvalteren, at en so havde fået et utal nyde
lige grise, som vi endelig måtte se. Vi rejste os for
at aflægge barsel visit i den store, moderne svinestald. Let som en gammel sommerfugl flagrede
gouvernanten i forvejen, men inden vi andre
havde nået indgangen, hørte vi et højt skrig og et
plask. Fodermesteren havde glemt at lægge lugen
over den første af de store beholdere under mid
tergangen og ned i dens mindre tiltalende ind
hold var den stakkels sommerfugl flagret. Hur
tigt blev hun halet op, men Gud bevares hvor
hun så ud! Kartoffelskrællinger dannede nye be
sætninger på toilettet, sur mælk og andre rariteter fra beholderen flød i stride strømme ned fra
hendes skørter, medens hun udbredte en sær
duft, der ikke havde noget tilfælles med violer.
Hvor ondt vi end havde af staklen, kunne vi dog
ikke undertrykke vor latter over den ret ualmin
delige medfart, hun havde lidt. Medlidende
kvinder bragte hende hurtigst muligt i varmt
sæbebad, men der hengik flere dage, inden den
ramme duft forlod hende, og hun lignede i no
gen tid en knækket lilie. — La belle Hélène fik
lyst til at sy modepynt og tog undervisning heri
hos indehaveren af det fineste modemagasin i
byen, frøken Amalie Bürow,138 der senere blev
gift med instrumentmager Julius Nissen139 i Kø
benhavn og derigennem ejerinde af det store
landsted „Norges Minde“ på Strandvejen. Selv
følgelig fulgte jeg Helene omtrent hver aften
hjem fra modemagasinet; men tidt kunne jeg
ikke modstå fristelsen at gå fra skolen op til frø
ken Bürow for at tale med min hjerterdame; som
påskud til disse besøg var bestillinger på sløjfer,
hårpynt, som jeg senere benyttede som gaver til
min søster. Også dette hjerteforhold skulle få
en ende. Helene Kali blev ved vintertid 1857
sendt til en onkel i Holsten for at indvies i hus
holdningens mysterier, og jeg så hende ikke of
tere, hørte blot, at hun få år efter blev gift med
en holstensk landmand, levede ikke i harmoni
med ham og døde forholdsvis ung. En opfor
dring, jeg fik i i860, til at besøge hende, fandt jeg
det rettest ikke at efterkomme. Hun var min
ungdomskærlighed, og der hengik mange, mange
år, inden kærligheden atter vågnede i mit hjerte.
Med året 1858 afsluttedes min skolegang, i

løbet af sommeren blev jeg student og forlod
midt i juli måned Haderslev for stedse.
Forinden jeg afslutter disse mine ungdomser
indringer, er der dog adskilligt, jeg endnu må
berette om mit ophold i Sønderjylland. — Når
jeg i det foregående stadig siger „vi“, må det ikke
forstås at omfatte alle skolens elever; det var kun
eliten af dem, om jeg så må sige de aristokratiske
elementer i skolen såvel i henseende til ånd som
til herkomst. Eleverne af bondeæt eller udgå
ede fra tarvelige borgerfamilier skøttede vi ikke
om at optage i vor kreds, og dog kom flere af
disse bondesønner i tidens løb til at indtage langt
højere stillinger i samfundet end nogen af os an
dre, særlig den nuværende generalauditør Steffensen;140 men denne var trods sine udmærkede
evner en så udpræget bondetype, smålig, inde
sluttet og mistænksom, at han slet ikke lå for os
lystige svende. At optages i vor kreds, der sjæl
dent omfattede mer end 15 á 20 medlemmer,
var meget eftertragtet, men ikke let opnåeligt,
på dette område var vi meget kræsne. Særlig
misundte var vi for vor grumme fornøjelige klub
„Enigheden“. Om sommeren tilbragte vi mange
eftermiddage med tobaksrygning, øldrikning og
keglespil i en lille pavillon141 et kvarters gang
sønden for byen. Da dette rygtedes, forsøgte
nogle af de yngre adjunkter at fordrive os der
fra eller i det mindste at gøre os flaue; men det
første lykkeds lige så lidt som det sidste. Med
elskværdig ligefremhed spillede vi værternes
rolle derude og opnåede flere gange, at de her
rer tog sig en pot kegler sammen med os, hvilket
jo var en stor triumf. Vor kære gymnastiklærer
var derimod stedse en velkommen gæst i den
lille pavillon. Han deltog også hyppigt i somme
rens bedste udflugter, nemlig sejltourene til de
prægtige skove, der som et mægtigt amfitheater
omkranse den vestlige ende af „Dammen“. I
den årle søndagmorgen, var vejret særlig lovende
allerede lørdag eftermiddag, ladede vi en eller to
sejlbåde, ganske efter deltagernes antal, med
kedler, potter og pander, med råt kød, brød,
smør, ost, kartofler, kaffe, sukker, punschekstrakt og deslige, desuden kurve med de fornødne
kopper, glas, tallerkner samt knive og gafler, hej
sede sejl og drog på eventyr. I skovene tændte vi

bål, kogte kaffe og kartofler, stegte bøf, hvilke
forskellige hverv fordeltes mellem os; hvor her
ligt smagte dog disse måltider, og hvor lifligt at
vækkes ved solopgang af fuglenes kvidren. Der
var skønhed og poesi over disse udflugter.
En hel anden, men ikke mindre fornøjelig ka
rakter havde vore klubmøder om vinteren. De
afholdtes en gang om måneden fra oktober af,
ialt 6 sammenkomster. Menuen var en gang for
alle fastslået: en varm ret, enten gås eller hare,
en tærte fra konditoren; drikkevarerne: øl til ma
den og bagefter en bolle punsch, hvis brygning
foregik under megen opmærksomhed. Over en
terrin lagdes en omhyggeligt aftørret ildtang, på
denne en stor klump topsukker, der langsomt
gennemvædedes af rom og derpå stukket i brand,
så at det brændende sukker dryppede ned i ter
rinen. Under denne proces slukkedes lampen,
for at vi ret kunne nyde flammespillets virk
ning på vore ansigter. Var alt sukkeret smeltet,
fuldendtes brygningen ved tilføjelse af noget
mere rom og et passende kvantum varmt vand.
På grund af det ikke ringe apparat, der måtte
sættes i scene i anledning af disse møder, kunne
de kun afholdes hos de medlemmer, hvis mad
modre var villige til at lave maden, sørge for
borddækningen og desuden kunne overlade os
en tilstrækkelig stor stue til gildet. På det om
råde udviste min rare madmoder en stor elskværlighed, hun sørgede ikke blot for hele anret
ningen, omkostningerne herved afholdtes af for
eningens kasse, men hun stillede også til vor
disposition den store stue på iste sal, der på mar
kedsdagene tjente til spisestue for agrarerne.
Derfor afholdtes de fleste møder under hendes
gæstfri tag. Over disse sammenkomster var der
en vis stil, og stil var der også over den måde,
på hvilken gæsterne samledes. I et skur hos en
vognmand havde vi opdaget en ældgammel, gul
karosse, en art hængekarm i lighed med den,
tante Adelheid142 ejede. Dette interessante fund
måtte udnyttes, og til borgernes forbauselse så
de på vore mødeaftener denne karm, hvis indre
var oplyst med kulørte lygter, rumle gennem ga
derne for at hente de forskellige gæster. Selvføl
gelig førtes der protokol over foreningens festlige
sammenkomster; til at føre den valgtes ved hvert
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møde en sekretær, som oftest den pågældende
vært, og ved det næste mødes begyndelse oplæ
stes beretning under megen munterhed og en
ofte ret nærgående kritik. Var maden fortæret og
punschen brygget, tændtes piberne, og snart fyld
tes stuen med en så kvælende røg, at vinduerne
måtte smækkes op på vid gab, og medens pun
schen efterhånden svandt i bollen, afløste taler
og sange hinanden, hvorved aftenen forløb un
der en udmærket stemning. Naturligvis var disse
sammenkomster ikke nogen hemmelighed, og de
udspioneredes især af en meget ilde lidt lærer,
Krøyer143 af navn, der nu henlever sin høje al
der som præst på Amager; han og vi levede på
bestandig krigsfod både i og udenfor skolen. Det
te spioneri skulle dog ende på en for ham højst
ubehagelig måde. Da han atter ved et af mø
derne opdagedes nedenfor de åbne vinduer,
greb et af medlemmerne en fuld potte og hældte
dens indhold ned over hovedet på ham. Et
vredesudbrud og bortilende skridt fulgtes af vor
homeriske latter. De bortilende skridt havde sik
kert bragt læreren endnu samme aften op til rek
toren; thi efter lovsangen i musikstuen morgenen
derpå trådte rektor frem og under megen und
selighed og talløse rømninger forsøgte han at
holde en donnertale til os om det forfærdelige
leben vi førte, at vi drak os så fulde, at vi endog
kastede op ud af vinduerne. Med stor sindsro
hørte vi på disse bebrejdelser, som om de ikke
kom os ved, og flere af os citerede sikkert Hol
bergs berømte ord: „Det lugter mare mig ikke af
rhinskvin.“ — Møderne holdt altid op inden
midnat, men derfor kom vi ikke straks til ro;
thi nu skulle der følges hjem i en uendelighed;
og under denne vandren omkring i de menneske
tomme gader, hvis enkelte vægtere sov blidelig
i en eller anden kælderhals, morede vi os ikke
sjældent med at flytte skilte, en bager blev gjort
til smed, en slagter til urtekræmmer, og så vi
dere. Disse natlige løjer voldte de pågældende
ikke så lidt ulejlighed; thi skiltene kunne ikke
uden videre udveksles, de blev først bragt op på
politikamret og udleveredes ikke, forinden ej
erne havde bevist deres ret til dem. Det gode po
liti skulle hellere have bemøjet sig med at ud
finde ophavsmændene, men derom hørte vi al
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drig noget. En enkelt gang antog disse natlige
løjer nærmest en kriminel karakter. En måne
klar vinternat fik vi lyst til at gå en tour i det
smukke vejr og vandrede ud til den nærliggende
lille landsby Erlev ved Haderslev Dam. Uden
for en af gårdene henstod en arbejdsvogn, der
tiltrak os så levende, at nogle satte sig op i den,
de øvrige trak den ud på isen. Da vi var komne
et godt stykke ud på denne, bleve vi uenige om,
i hvad retning vognen skulle køres, og skilte den
derfor ad, nogle kørte med forhjulene mod vest,
de andre med baghjulene mod øst, medens side
stykkerne blev liggende på stedet, hvor striden
var opstået. Hurtigt blev vi dog kede af denne
sport, lod vogn være vogn og travede tilbage til
byen. Som ovenfor omtalt kunne isen på Dam
men være meget lunefuld og bryde pludseligt op;
dette indtraf få timer efter, at vi havde færdedes
derude, og vognen gik til bunds. Da den savne
des næste morgen af gårdens folk, meldtes dens
forsvinden til politiet, og i „Dannevirke“ udlove
des en dusør for oplysninger om „tyveriet“. Dis
se kom aldrig, thi de, som kunne have givet dem,
havde 7 segl for deres mund.
Vor lille fornøjelige klub med al dens løjer og
kommers står som et strålende minde endnu hos
de få medlemmer, der endnu leve, mange ere
de ikke, der er i årenes løb ryddet godt op imel
lem os. Trods dens store livskraft var dens dage
talte, da vort hold blev studenter, og ved et
stort sold kort før vi som studenter forlod Ha
derslev, drak vi „Enigheden“s gravøl, dog ikke
uden vemod. De få elever af næstældste klasse,
som vi havde optaget i løbet af vinteren, kunne
umulig fortsætte den, tilmed da der gik rygter
om, at der skulle indføres en streng skoletugt,
når skolen var bleven af med os sorte får, og en
sådan var uforenelig med klubbens frie tone.
Foruden Terpsichore dyrkede vi i vor fritid
også Thalia, og kørte vor Thespiskærre væsentlig
ud til Vilstrup præstegård, i hvis rummelige stor
stue vi ved hjælp af lagener og tæpper opslog en
improviseret scene, der ligesom scenearrange
mentet på Shakespeares tid — sit venia verbo —
trak stærke veksler på tilskuernes fantasi. Vort
repertoire bestod væsentlig af Heibergs og Ho
strups vaudeviller, som gennem vor fortolkning

morede det indbudte publikum, der heldigvis
ikke var for kritisk i sin dom. Vi opnåede efter
hånden en vis routine, og da Haderslev havde
fået en ny, ret anselig theaterbygning, fik vi den
dristige idé at spille offentlig på dette.144 Slaget
skulle stå i begyndelsen af april få måneder før
eksamen artium. Da rektor fik nys om dette ud
slag af vor lebendighed, var han en besvimelse
nær og foreholdt os vor letsindighed at spilde vor
tid på slige narrestreger så kort før eksamen.
Manden havde sikkert ret, men med vor noksom
bekendte frejdighed bad vi ham ikke nære be
kymringer, vi skulle nok klare alle skær såle
des, at skolen ikke fik skam af os. Desuden
havde vi et bestemt formål med forestillingen,
dens overskud skulle tilfalde skolens bibliothek,
der nok kunne trænge til en forøgelse. Denne
ædle tanke formindskede rektors betænkelighe
der i betydelig grad, især da den efterfulgtes af
tilbud af fribilletter i ubegrænset antal. Vi havde
valgt „Soldaterløjer“ og „Den Tredie“, i hvilke
jeg på grund af min ikke overvældende højde
skulle udføre henholdsvis datterens og mode
rens roller. Instruktør og regissør var vor trofa
ste ven Jessen. Vi holdt et utal af prøver, altid
om aftenen, efter hvilke der stadig fulgte en lille
basseralle i theatrets restaurant. Endelig oprandt
den med ikke ringe spænding imødesete fore
stilling, til hvilken der var solgt op mod 400 bil
letter. Den forløb meget heldig under publikums
bifald, og efter tæppets fald samledes vi med vor
instruktør til en ekstra fin og meget lystig fest
lighed uden at skænke dagen derpå en eneste
tanke. Men dagen derpå indfandt sig ubønhørlig
og bekræftede sandheden af det gamle ord: „Das
Nachspiel ist nicht immer das artigste“; thi det
opgjorte regnskab, i hvilket restauratørens reg
ning spillede hovedrollen, viste intet overskud,
derimod en underbalance af mellem 4 og 5 da
ler. Tableau!
Denne theaterforestilling var den sidste af
vore mange lystige bedrifter. I de sidste måneder
af vort ophold i Haderslev var vi alvorsmænd,
sled i eksamenslæsning alle dage og det meste af
nætterne med, i hvilke vi bælgede masser af sort
kaffe i os for at holde os vågne. Selve eksamens
dagene forløb på sædvanlig vis, og resultatet

blev, at les enfants terribles de l’école alle fik iste
karakter,145 skønt den „højtelskede“ hr. Krøyer
chikanerede os på mangfoldigst måde; mindet
om douchebadet var endnu ikke tørret bort i
hans erindring.
Få dage efter afskedshøjtideligheden på skolen
var vi spredt for alle vinde. Jeg drog til min
gamle fødeby, hvorhen far var bleven forflyttet,
og kunne nu i ro og mag opfriske minderne fra
barndommens dage, inden jeg skulle til Køben
havn for at immatrikuleres ved universitetet. Dér
genså jeg de fleste af kammeraterne fra skolen,
men i førstningen fandt vi opholdet i hovedsta
den ret kedelig, vi længtes tilbage til det frie,
fornøjelige liv i den gamle by ved den skønne
indsø og den venlige fjord.

Finis narrationis
de
pueritia et adolescentia mea.
NOTER

1 Wilhelm Valentiner, født 1805, dr. med. i Flensborg,
gift 1839 med Maria Dorothea Jensen, en søster til
Baumanns mor.
2 Postholderiet havde til huse i hus nr. 699, det nuvæ
rende Gammelting i.
8 Theodor Emil Manicus, 1823—1904, kollaboratør i Ha
derslev 1850, subrektor i Slesvig 1853, konrektor 1855,
senere redaktør af Berlingske Tidende.
4 Cecilie Antoinette Wilhelmine Manicus, født Gandil,
1831—81, datter af toldkontrollør Ludvig Gandil,
1801—49.
8 Manicus boede i hus nr. 9, det nuværende Nørrega
de 14.
8 Antoinette Margrethe Gandil, født Olsen, 1801—92.
’ Gotsche Hans Olsen, 1760—1829, direktør for Det
Kongelige Teater.
8 Louise Marie Adolphine Gandil, 1829—1908.
'William August Thulstrup, 1820—97, oberst ved inge
niørtropperne.
“Jørgen Vilhelm Marckmann, 1804—61, sognepræst i
Hoptrup 1850—61.
51 Endnu i min barndom (omkring 1920) fortaltes det,
at Dammen hvert år krævede sit offer; men faren for
ulykker var dengang også meget større end i dag, idet
der var adgang til Møllestrømmen fra Damgade, hvor
fra man over amtsbanen til Vojens uhindret kunne gå
ned til Dammen.
12 Både i 1853 og i sommeren 1857 var der blodgangsepi
demier i Haderslev, hvorfor sommerferien i 1857 for
længedes til den 21. september, men alligevel varede
det en 2—3 uger, inden alle eleverne mødte i skolen.
13 Peter Hiort Lorenzen, 1791—1845, købmand, stænder
deputeret, gift i andet ægteskab med Helena Dorothea
Schroeter, 1808—53, datter af gæstgiver Johan Frederik
Schroeter fra Haderslev.
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11 Klosterkirkegården, der var blevet udvidet i 1808 ved
nedlæggelsen af kirkegården omkring domkirken.
15 Torvet omkrandsedes dengang endnu af 14 gavlhuse,
ganske vist overpudsede, men det gjorde dog et i arki
tektonisk henseende mere stilrent og markant indtryk
end i dag.
18 De tre vinduer i domkirkens kor havde ved en restau
rering i 1845 forneden fået indsat malerier, skænket
dels af Christian 8 og dels af borgere.
17 Formentlig grevinde Margreta Rantzau, født Sehested,
1575—1652, hvis kiste antagelig i 1861 blev overflyttet
til nordre korkrypt, men det kan dog også være Magda
lene Rantzau, født Reventlow, død 1583.
18 Baumann har ikke rigtig haft øjnene åbne for de smuk
ke bindingsværkshuse, der også fandtes andre steder
end på Torvet, f. eks. på Naffet og Klingbjerg, og som
sammen med Nørregades barokhuse også må have væ
ret en pryd for øjet.
18 Skolen i Smedegade er opført i 1734 og er den tredje
latinskolebygning; hertug Hans’ skole brændte i 1627,
og dens efterfølger, der var bygget i 1637, var allerede
i begyndelsen af 1700-årene i en elendig forfatning.
20 Søren Bloch Thrige, 1820—90, rektor i Haderslev 1850
—64 og derefter indtil 1889 rektor for Haderslev Lære
res Skole i København.
21 Thriges historiske lærebøger var sammen med Valde
mar A. Blochs i op mod et halvt hundrede år de mest
benyttede, og da de i anlæg og form var præget af den
gamle skole og med en tung og knudret stil, har de sik
kert ikke været morskabslæsning, men de havde utvivl
somt gode muligheder for at bide sig fast i hukommel
sen.

22 Lembcke skriver om sin rektor bl. a.: Han var i det
hele velvillig mod alle, men af en blødagtig natur, satte
pris på alle livets behageligheder, men ville især gerne
undgå alle ubehageligheder; et bestemt nej faldt det
ham meget svært at sige; og den fasthed, som en rek
tor behøver overfor forældre og disciple, manglede han
aldeles . . .
23 Ferdinand Victor Buchwald, født 25/12 1837 i Køben
havn, optaget 20/7 1852, student 1857.
21 Formentlig løjtnant Jessen, der foruden at undervise i
gymnastik og svømning havde hovedparten af skrive
undervisningen.
25 Formentlig fejl for Peter Gottlob Jürgensen, født 14/7
1838, opt. 23/8 1853, der gik i klasse med Baumann,
men udmeldtes julen 1856.
28 Valdemar Antonius Bloch, 1826—1907, sjette lærer i
Haderslev 1851, femte lærer 1853, kollaboratør 1856—
64, senere rektor for Metropolitanskolen.
27 Emil Hammerich, 1801—77, borgmester i Haderslev
1850—64.
28 Louise Hammerich, 1833—1923, gift 16/6 1854 med
Valdemar Bloch.
20 Carl Frederik Theodor August Hammerich, 1842—94,
opt. 19/7 1851, student i860, læge, gik ikke i klasse
med Baumann, der var 2—3 år ældre.
30 Louise Charlotte Amalie Tvermoes, 1806—90, gift
Hammerich.
31 Edvard Lembcke, 1815—97, digter, konrektor i Haders
lev 1850—64.
32 Bortset fra arbejdshuset, det nuværende plejehjem,
Laurids Skausgade 8, der er bygget 1836—38, Frederiksskolen fra 1831 og enkelte andre huse på Gammelting
var der i 1854 så godt som ingen bebyggelse nord for
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Gåskærgade, først ved Slagtergade strakte byen sig
længere mod nord.
33 Baumann må her huske forkert, idet pedellen i alt fald
fra 1855 hed Christian Hansen. Han var født den 2.
juni 1823 i Bjernede på Sjælland som søn af inderste
Hans Hansen og døde i Haderslev 31. marts 1902, om
han har haft en søster kan ikke oplyses.
34 Heinrich Hansen, 1821—90, arkitekturmaler, professor,
var søn af farver Claus Hansen, 1789—1853, der ved
sin død efterlod sig seks børn, men ingen af disse bar
navnet Julius.
35 Baumann havde i årene 1853—54 Grønlund, i 1854—
56 C. Dorph og i 1856—58 Fibiger som dansklærer.
3“ Manicus, der var kollaborator, blev den 31. oktober
1853 subrektor i Slesvig, jfr. note 3.
37 Poul Dorph, 1824—1907, adjunkt i Haderslev 1852—64.
38 Hans Friedrich Helweg, 1816—1901, forstander for
Rødding højskole 1846, feltpræst 1848—49, diakon i
Haderslev 1850, sognepræst 1856—64.
38 Lembcke skriver om Helweg, at hans røst, når han
kom i affekt, skingrede gennem kirken som trompet
skrald, og da Frederik 7 var helbredet efter en farlig
sygdom, og der i den anledning holdtes en takkefest,
hvor der havde samlet sig en aldeles usædvanlig
mængde tilhørere, holdt han en tordentale om Haders
levs vantro og ugudelighed, så det skingrede i kirkens
hvælvinger.
48 Georg Wilhelm Müller, 1816—98, diakon ved Vor Frue
kirke 1856—63.
“Hans Petersen Frey, 1807—65, købmand, deputeret bor
ger 1849—50, rådmand 1864—65.
42 Hus nr. 222, det nuværende Sønderbro nr. 8.
43 Magdalena Catharina Juhl, født 1813, gift 1838 med
borger og gæstgiver Hans Petersen Frey, der var blevet
enkemand i 1834.
44 Bejerholm, der er en tidligere lavadels- og frigård, til
hørte i 1850’erne Claus Friedrich Ehlert, født 1792.
45 Hertug Hans Hospitalets ældste bygningsdel, kirke
fløjen, er bygget i 1569.

“Johannes Henrik Tauber Fibiger, 1821—97, lærer ved
Haderslev lærde skole 1850, kollaborator 1853—59, til
lige hospitalspræst 1851—59.
47 Lembcke skriver, at Fibigers prædiken samlede mange
også af byens folk, og han ofrede megen tid på at besø
ge og tale med de gamle koner, der var meget glade
ved ham.
48 Et pulpitur over indgangsdøren er ikke omtalt i Dan
marks kirker, bd. 20.
48 N. L. Høyen, 1798—1870, kunsthistoriker.
50 Mon ikke indbydelsen til den lærde skoles elever ikke
snarere skal ses ud fra et ønske fra borgernes side om
at finde passende kavalerer til de halvvoksne døtre
mere end som propaganda for tyskheden, de små evadøtre har vel været den drivende kraft ved invitatio
nerne.
31 Det er ikke helt rigtigt, men erindringsforskydningen
skyldes måske, at Baumann i overvejende grad synes at
have omgåedes præste -og embedsmandssønner. I tiden
fra 1850 og til Baumann i 1858 forlod Haderslev var
der tilmeldt skolen 92 elever fra embedsmandshjem,
6 fra degnehjem, 18 fra hjem med liberale erhverv, me
dens borgerskabet var repræsenteret med 88 og landet

med 64 elever. I øvrigt var eleverne i hele perioden
1850—64 fordelt som følger:

Faderens erhverv:
Embedsmænd

Faderens hjemsted:
Haderslev by .......................... 43
Haderslev amt ..................... 46
udenamts ............................. 66
Degne
hertugdømmet ...................... 10
Liberale erhverv
Haderslev by ........................ 11
Haderslev amt ..................... 5
udenamts ............................ 7
Borgere, borgerenker Haderslev by .................... 171
hertugdømmet ..................... 4
kongeriget ............................. 8
Landmænd
Haderslev amt ...................... 98
(herunder møllere,
Nordslesvig i øvrigt ........... 10
kromænd m. v.)
kongeriget .............................. 23
udlandet (Amerika) .......... 1
Ukendt ........................................................................ 7
Dvs. at af i alt 510 elever, som i disse år blev indmeldt
i skolen, var langt over halvdelen, 314, sønner af bor
gere og bønder og af disse var 269 endda fra Haderslev
by og amt.

K Godske Hans Jacob Christian Marckmann, 1839—63,
optaget 12/11 1851, student 1857, studerede jura, men
fik brystsyge og døde på rejsen hjem fra Vestindien.
53 Judithe Elise Ulrikke Markmann, 1837—1910, gift 1856
med advokat i Haderslev, senere borgmester i Næstved,
etatsråd Carl Salicath, 1825—99. I H.-S. 1945 er der
offentliggjort: Uddrag af etatsrådinde Judithe Salicaths
erindringer fra Sønderjylland, som også omfatter disse
år.
54 Karen Mammen, 1804—88, skolebestyrerinde.
“ Sophie Gandil, 1834—1914, gift med kaptajn i søetaten
Giøde Giødesen, død 1880.
69 Anna Charlotte Gandil, død i860.
97 Lorenz Petersen, 1794—1880, konrektor i Haderslev
1821, sognepræst i Hoptrup 1837—1850.
58 Frederik Engelhardt Boisen, 1808—1882, sognepræst i
Vilstrup 1850, i Stege 1859.
59 Lars Peter Boisen, 1838—1922, opt. 23/8 1851, udmeldt
1854, lærer og højskolemand.
“Frederik Engelhardt Boisen, 1841—1926, opt. 23/8 1851,
student 1859, højskoleforstander, folketingsmand.
61 Ida Boisen, 1848—1929, gift med godsejer Wollert Ko
now, 1847—1932, medlem af det norske storting og
norsk minister.
92 Nanna Christiane Boisen, 1835—94.
63 Jutta Kunigunde Boisen, 1837—1927, kvindesagens
kendte forkæmper.
°4 Marie Elisabeth Boisen, 1843—92, gift med højskole
forstander, senere postmester i Hamar Herman Anker,
1839—96.
“ Ingen præst af navnet Arnkiel har virket i Vilstrup,
men det drejer sig sikkert om én af de tre præster
Windekilde, der sad her fra 1774—1839.
“Teatret ved Gammel ting, som var indviet 19. decem
ber 1856.
m Løjtnant Jessen var timelærer ved skolen 1853—60 og
havde tidligere været ansat ved borgerskolen i Sønder
borg.
“Niels Julius Jensen, 1821—97, sognepræst.
69 Frederik Ditlev Møller, 1814—92, sognepræst.
70 Den nitakkede brudekrone, der er fremstillet omkring
1755—75, findes endnu i Vilstrup kirke.

71 Budstikken, et ugeblad til oplysning og opbyggelse, ud
sendtes 1852—79.
72 Carl Steen Andersen Bille, 1828—98, redaktør og po
litiker.
73 Hans Christian Hansen Bruun 1800—71, 1828 agent,
1833 ejer af Arøsund, 1833—64 postmester og trans
portforvalter i Arøsund.
74 Emilie Nicoline Kirstine Schierning, født 1804, datter
af købmand Gregers Schierning, Nykøbing Falster, hvor
Bruun havde været købmand fra 1826—33.
73 Laurids Muus Bruun, 1836—64, opt. 19/7 1851, student
1856, faldt den 3. februar i kampen ved Overselk som
menig ved 1. regiment.
70 Bertha Bruun, 1827—62, gift 1851 med Julius Valdemar
Salto, 1823—77, oberst, chef for den militære elevskole.
77 Ferdinand Baumann, 1804—77, sognepræst i Tanderup.
78 Ligfald, epilepsi.
79 Emilie Baumann, født 1805, datter af pakhusforvalter
Christian Kraft, død 1837.
89 Den 23. juli 1855 optoges i skolen brødrene Christian
Raimund Baumann, 1837—62, student 1857, stud,
med., død i Amerika, Ferdinand Rudolph Raimund
Baumann, 1839—1915, student 1857, godsforvalter, og
Julius Raimund Baumann, 1843—1920, student i860,
sognepræst.

81 Kolding latinskole blev nedlagt august 1856, men åbne
des igen som landets første kommunale latinskole 1880.
83 Jens Peter Wissing.
83 Theodor Martin Sophus Quistgaard, 1798—1876, etats
råd, borgmester.
84 Caroline Amalie, 1796—1881, Christian 8’s dronning.
85 Hans Helgesen, 1793—1858, officer, kendt fra Frederiksstads heltemodige forsvar sept.—okt. 1850, 1852
kommandant i Rendsborg.
89 Frederiksstad er anlagt i 1621 af hollandske remonstranter under den gottorpske hertug Frederik 3, der
gav byen store privilegier og udstrakt religionsfrihed.
87 Hans Brüggemann, omkring 1520, billedskærer.
88 Carl Frederik Grove, 1822—83, fyringeniør og inspek
tør ved fyrvæsenet.
89 Hakon Harald Grüner, 1815—1900, justitsråd, borgme
ster i Husum.
99 Richard Peter Carstensen, 1822—1901, kaptajn, dige
inspektør for hertugdømmet Slesvig.
91 Springflod forekommer når særlige forhold ved ny- og
fuldmånetid hurtigt får vandstanden til at stige usæd
vanligt højt.
92 Det har ikke været mig muligt at få Baumanns mening
herom hverken bekræftet eller afkræftet.
93 Iver Næraa har ikke kunnet identificeres.
94 Hans Heinrich Hansen, 1840—75, opt. 7/1 1853, ud
meldt 1856, ejer af Løve-Apoteket i860—75.
“Hans Heinrich Hansen, 1800—76, ejer af Løve-Apote
ket 1828—57.
99 Kærlighedsmåltid holdes ved Brødremenighedens stif
telsesfest omkring 13/8, ved ægtefolkenes korfest om
kring 7/9 samt ved ældstefesten omkring 13/11 og er
en oldkirkelig, liturgisk gudstjeneste.
97 Brødremenighedens hotel (Strickers hotel).
“Ludvig Blædel, 1809—79, sognepræst i Nustrup 1851
—70, provst 1855—68.
99 Otto Grundtvig, 1772—1843, sognepræst i GladsaxeHerlev.
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100 Bolette Charlotte Grundtvig, 1808—1880, var gift med
Ludvig Blædel, hvorfor det må være en anden af fru
Blædels fire søstre.
101 Ludvig Otto Grundtvig Blædel, 1841—69, opt. 22/7
1853, student 1859, kapellan i Humble.
102 Peter Jürgensen, 1802—76, sognepræst i Oxenvad-Jels
1847, entl. 1848, genindsat 1850—59.
103 Se note 25.
304 Sophie Conradine Brøndsted, 1810—1892, datter af
provst Geerd Brøndsted, 1773—1846, der havde været
præst i Hvidding 1808—15.
““Amalie Gabrielle Jiirgensen, 1833—93, gift med Sofus
Magdalus Høgsbro, 1822—1902, højskoleforstander og
politiker.
3M Ulrik Sechmann Boesen, 1797—1867, sognepræst i Nør
re Løgum 1826, i Oxenvad—Jels 1834, i Fjelstrup 1846,
entl. 1848, atter indsat 1849, biskop over Slesvig stift
1854—64.
“’ Elisabeth Clausen, født Monrad 1813.
108 Emil Theodor Clausen, 1802—51, sognepræst i Boeslunde.
“’Martinus Clausen, født 1843, opt. 19/9 1853, udmeldt
1855, senere student fra Borgerdydskolen på Christi
anshavn.
11( 1 Clara Sophie Clausen, 1839—1920, gift med pastor
Thomas Ludvig Rørdam, søsteren Beate har ikke nær
mere kunnet identificeres.
111 Georgine Ernestine Albertine von Ahlefeldt, 1828—
1902, gift Reventlow.
112 Caroline Wilhelmine Charlotte Friederikke von Ahle
feldt, 1825—1904, gift med fysikus i Eckernförde, dr.
med. Friedrich Theodor August von Wasmer, 1814
““Arhtur Christian Didev Ludvig Eugen greve Revent
low, 1817—78, amtmand over Tønder og Løgumklo
ster amter 1851.
114 Eliese Louise Rudolphine von Ahlefeldt, 1826—1909,
gift med prøjsisk major Leo von Steyber, 1811—54;
hun førte fra 1855 med kongelig bevilling navnet fru
von Ahlefeldt.
113 Fritze Rudolphine Clothilde von Ahlefeldt, 1831—55,
gift med prøjsisk regeringsråd Adelbert Friedrich Hein
rich greve Baudissin, 1821—75, dog snarere søsteren
Ida Bertha Georgine Erika von Ahlefeldt, 1838—1917,
gift 1856 med nævnte svoger, A. F. H. greve Baudissin.
110 Friedrich Johann Wulf von Ahlefeldt til Saxtorp og
Eskilsmark, 1829—62.
“’Laurids Skau, 1817—64, politiker, amtsforvalter i Ha
derslev vesteramt 1852 med bolig på Mariegård fra
1856. Hustruen, Maria Elisabeth Byg, 1805—83, led af
epileptiske anfald, og disse har Baumann derfor måske
mistydet.
u’a Otto Hermann Schroeter, 1814—64.
“’bjens Lauridsen Skau, født 1839, cand. jur., død som
reserveløjtnant 2/1 1863.
138 Hans Jürgen Hinrich de Wolff, 1805—54, købmand,
deputeret borger og senere rådmand, der boede i det
nuværende Apotekergade nr. 7, og sammen med hvis
søn, Poul Heinrich de Wolff, Baumann må have be
drevet denne streg. Poul, der var født 1838, blev op
taget i skolen 7/10 1850, men udmeldt igen i 1854 for
at være faderen behjælpelig.
113 Kristen Karstensen, 1809—82, sognepræst i Dybbøl
1839—48, entl. men påny indsat 1849, sognepræst og
provst i Broager 1857—64.

40

120 Jens Frederik Karsten Karstensen, 1840—1901, opt. 23/8
1853, student i860, sognepræst.
121 Johann Raimund Baumann, 1798—1872, krigsråd, told
kontrollør.
122 Mine von Daue, måske en søster til generalmajoren.
123 Edvardine Daue, død 1889, gift med krigsråd Johann
Raimund Baumann.
124 Hartvig Vilhelm Daue, død 1836, generalmajor i Itze
hoe, tidligere ritmester i Haderslev.
325 Fru von Holstein kan ikke nærmere identificeres.
123 Heinrich Ferdinand Emil Clausen, 1832—1902, sogne
præst i Dybbøl 1865, opt. påske 1853, student 1856.
127 Hans Clausen, 1790—1861, lærer og økonom ved vajsenhuset 1814—53, lærer ved seminariet 1830—54.
128 Med klosteret mener Baumann vajsenhuset, der er op
rettet i 1735 og i 1940 er overtaget af seminariet.
329 Mette Maria Clausen, født Schmidt, 1795—1869.
130 Christian Theodor Dahl, 1823—85, læge i Haderslev
1850—63, i Åbenrå 1863—77.
331 Sigurd Trier kan ikke nærmere identificeres.
332 Christian Lund Ehnhus, 1836—1922, opt. 23/8 1851,
student 1856, læge i Odense.
333 Barthold Jebsen, født 1834, opt. 19/4 1852, forlod sko
len 1857 og tog til København, „der gik det stakkels
menneske senere fra forstanden“.
334 Rasmus Nielsen, 1809—84, filosof.
135 Just Adam Christian Tryde, 1834—1904, læge og hygiejniker, læge ved sindssygeanstalten i Slesvig i860
—64.
333 Thomas Ludvig Rørdam, 1836—94, sognepræst, udgav
Kirkebladet.
337 Anna Helene Kali, * GI. Had. 3/4 1835, gift 5/1 i860
med dr. med. Kaspar Nissen.
138 Amalie Bürow kan ikke identificeres.
139 Julius Nielsen kan ikke identificeres.
340 Hans Christian Steffensen, 1837—1912, opt. 8/1 1852,
student 1859, politiker.
343 Villa Sommerlyst, det nuværende Abenråvej 32.
342 Adelheid kan ikke nærmere identificeres.
343 Henrik Adolf Kroyer, 1823—1910, 8. lærer 1851, 6. læ
rer 1853—62, sognepræst.
344 Det har ikke været muligt at finde oplysninger om tea
terforestillingen.
345 Når dette er rigtigt, har urostifterne kun omfattet fem
af klassens elever, idet kun fem fik første karakter,
nemlig
Jens Lauridsen Skau, 108 points.
Christian August Volquardsen, 95 p.
Julius Gottlieb Lebrecht Brauneiser 95 p.
Jørgen Michaelsen loi p.
Hinrich Johan Raimund Baumann 85 p. (14 karakte
rer), ikke et points til overs, står der i protokollen.
Derimod fik Caspar Christian Ulrich Kragh og Ka
spar Henrik Wolffsen Hasselriis kun anden karakter
med henholdsvis 88 (15 karakterer) og 76 points, og
endelig bestod Lorenz Carl Müller, der var optaget
23. juli 1856 fra Kolding skole, ikke eksamen, men gik
ud af skolen og blev ansat ved toldvæsenet.
Da Baumann ikke i erindringerne omtaler alle for
annævnte, men både ældre og yngre elever, som han
var venner med, er det vel mere sandsynligt, at uro
stifterne snarere omfatter disse venner, selv om de ikke
er fra hans klasse.
OLAV CHRISTENSEN

Haderslev lærde skole 1854.

HUNDREDE ÅRS SKOLEMINDER
Redaktionen for H.-S.s årsskrift har altid øn
sket at mærke aktivitet hos tidligere elever og
har da også i mange tilfælde modtaget værdi
fulde bidrag til skriftet fra medlemmer. I an
ledning af skolens 400 års jubilæum var det gan
ske naturligt, at der blev rettet henvendelse til
en række tidligere elever, der kunne opfattes
som et bredt udsnit af den store skare af Haderslev-studenter og -realister. I nogle tilfælde
blev vor henvendelse modtaget med beklagelse
af mennesker, der ikke kunne afse tid til at
sætte sig hen for at skrive skoleerindringer —
med det meget korte varsel, redaktionen havde

givet. Alligevel har der heldigvis været mange,
som sagde ja til vor opfordring. Vi håber, at den
række af skoleindtryk og af skoleoplevelser, vi
således er i stand til at bringe, vil give stødet til,
at mange andre får lyst til at fremkomme med
tilføjelser, eventuelt indsigelser, idet en situation
til tider kan blive opfattet eller forklaret yderst
subjektivt, og visse skolehistorier har, som man
vil vide, til tider karakter af myther. I en skole
historie, der først og fremmest skal give en al
mindelig fremstilling af skolens arbejde og eksi
stens gennem tiderne, kan der naturligvis kun i
ringe grad blive plads til at berette mange in
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teressante og karakteristiske træk. Derfor har en
kavalkade af minder, som den vi nu bringer,
sin meget store betydning for forståelse af skole
livet i Haderslev, ikke blot i tiden 1920 til dato,
men også i perioden forud. Vi har i så henseende
den store glæde atter i år at kunne offentliggøre
nogle skoleminder, der går tilbage til Thriges
tid, nemlig provst Nis Simon Gottfriedsens op
tegnelser, som sønnen, provst F. H. Gottfried'
sen (nu bosat i Niblum på Föhr som emeritus),
har villet fremdrage samtidig med, at han selv
fortæller om sin skoletid. — En anden af vore bi
dragydere må også omtales lidt nærmere, nem
lig tidligere lektor ved Handelshøjskolen i Kø
benhavn Henrik Lund, fordi vi gennem hans ar

tikel får en bekræftelse af de påstande, der fra
dansk side er blevet fremført angående prøjsificeringstendenser hos visse af de prøjsiske skole
ledere. Lektor Lunds livlige fortællen om sko
letiden får een til at mindes afdøde præsident
Holger Andersens skolehistorier.
Skolens 400 års jubilæum er tillige afslutnin
gen af en epoke, da rektor, dr. phil. N. H. Jacob
sens 26-årige embedsgerning samtidig ophører.
Det ville være meget interessant, om mange af
vore medlemmer ved denne epokes afslutning
ville fremkomme med skoleerindringer i lighed
med nedenstående. På den måde vil fremtidige
historikere få et godt materiale i hænde.

EINIGE PERSÖNLICHE ERINNERUNGEN

VON ZWEI EHEMALIGEN SCHÜLERN UND ABITURIENTEN
DES JOHANNEUMS IN HADERSLEV
400 jähriges Jubiläum unserer ehrwürdigen
Schule wird in diesem Jahre festlich begangen.
400 Jahre — eine lange Zeit! Und doch — ein
Viertel dieser Zeitspanne, d. i. mehr als 100 Jah
re, können ein Vater und sein Sohn überschau
en und aus eigenem Erleben und Beobachten
dieses und jenes daraus erzählen.
Der Vater, Nis Simon Gottfriedsen, berichtet
aus seiner Schulzeit folgendes:
Min første Undervisning gaves mig af min
gamle Ven, Aftægtsmand Bertel Johannes Bar
tholin, der med ikke ringe Møje for sig og for
mig fik mig bibragt Bogstaverne. Derefter avan
cerede Privateleven ind i Landsbyskolen, den
lille Trefagshytte med den bælgmørke, stenbro
lagte Forstue og den højest primitiv indrettede
Skolestue, der laa ved Vejen midt i Byen, og
hvor f. T. en seminaristisk uddannet Lærer, Ja
cobsen, var Skolemester over de 15—20 Brundelund Børn. Min Introduction paa Livets offent
lige Løbebane var alt andet end glimrende. Den
skete ved min Moders kraftige Ledelse under
mange Taarer og høj Hulken; de smaa Piger
græd med, de store Drenge lo, men Læreren
bragte mig til Plads og maatte nærmest søge at
berolige med Smaabilleder og Sukkergodt.
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Efter Jacobsen sad Jens Lauesen Juhl paa Ka
thederet, en Autodidakt fra Christiansfeld Eg
nen, liden af Kundskab og liden af Vækst, men
tro i sin Gerning og en oprigtig from Mand. Ære
være hans Minde! —
Vejen fra Hjemmet til Skolen var og blev lang
og trang, endskønt vi vare Naboer til hinanden,
og Læreren i lang Tid var vor Husfælle. Nej, da
var det noget andet i Hus og Have, paa Mark og
i Eng at maatte deltage i det forefaldende Arbej
de. Med kortærmet Kittel, barbenet og med til
Knæerne opsmøgede Bukser — hvor blev Vejen
saa let! Og hvor var Himlen saa blaa, og Livet
saa dejligt! — Jeg sang af fuldt Bryst. —
Aaret 1861 bragte for mig en af mit Livs meest
indgribende Forandringer. Da, ved September
tid, ombyttedes den Brundelund Landsbyskole
med „Haderslev lærde Skole“ — „Latinskolen“.
Det var hovedsagelig efter Ønske af min Faster
C., at jeg kom til „Staden“, og hun er bleven
mig som en anden Moder. Men hos min Bedste
moder, der med nævnte Faster og to ugifte Døttre havde Ledelsen af det økonomiske paa „Chri
stine Frederikke Stiftelse“, fandt jeg den kær
ligste Modtagelse og det bedste Ophold. Dog til
Trods for det, hvor har jeg længtes! Stadslivet

var jo saa helt anderledes end den frie og uge
nerte Færden ude paa Landet. Og saa dette Læ
sen og atter Læsen, Skole og Skole igen! Læng
selen blev næsten sygelig. Jeg blev stille, inde
sluttet og bly. Tit har jeg grædt mig i Søvn.
Men i Skolen, og ligeledes i Musiktimerne hos
den gamle, helt igennem solide Stadsmusikus J. gik det godt. — Min Tante M. tog sig af
mine Arbejder. Hun læste med mig, og hver
eneste Morgen, inden jeg gik til Skolen, blev Lek
tierne endnu engang overhørte. Det maatte jo
frugte. Flere Gange blev jeg da ogsaa Dux (No.
i) i Klassen og havde som saadan Tegnet paa
Værdigheden, Nøglen til Klasseskabet, hvori
Disciplenes Hæfter og andre Skolesager, der stod
under Duxens Tilsyn, opbevaredes. Fremryknin
gen i højere Klasse skete regelmæssig; og allerede
beregnede man saa smaat, i hvilken Alder jeg
kunde blive Student. Men da kom der pludselig
et Afbræk — 1864!
Krigen satte dybe Spor i min Livsudvikling.
Efter at de tyske Tropper hen i Februar havde
faaet Fodfæste i Haderslev, blev der straks lagt
Beslag paa Latinskolen til Lasaret. Dog lejede
Lærerskabet Privathuse og vedblev med Under
visningen. Men det varede kun en kort Tid, saa
lukkedes „Haderslev lærde Skole“, og for dens
daværende Lærere blev den ikke mere aabnet.
De fortsatte senere deres Gerning i København
(paa to Undtagelser nær var de alle „fra Kon
geriget“) som „Haderslev Læreres Skole“. Men
Haderslev lærde Skoles Disciple fik „Krigsferie“,
og enhver tog til sit; også jeg kom hjem.
En skønne Dag, da Avlskarlen hjemmefra
havde bragt Krigsfourage til Staden, fik jeg mine
Sager pakket og byltet, — og med særlig Omhyg
gelighed de i mine Øjne „kostbare“ Samlinger
af Insekter, Fugleæg, Mineralier o. a. — og på
Fouragevognen gik det Hjemad. Ikke helt uden
Krigsgenvordigheder, thi ved Skrydstrup Bjerge
havde østerigsk Rytteri trukket Kæde. „Halt“
lød det os her imøde, og ihvormeget jeg „rad
brækkende“ søgte at gøre Krigerne begribeligt, at
vi vare fredelige Borgere paa Hjemvejen fra Ha
derslev, og at der i mine Kasser bagomme aldeles
ingen Krigskontrebande fandtes, nyttede alt In
tet. „Zurück“ hed det; og i Mulm og Mørke

maatte vi tilbage. I Thyrashul var der fuldt af
Militær. Saa bad vi paa Vojensgaard om Natte
ly; det fik vi. Og næste Dag slap vi „med Snille“
gennem Kæden og naaede ad Omveje hen paa
Eftermiddagen hjem til Brundelund. Her blev
Modtagelsen imidlertid ogsaa noget krigerisk.
„Hvor bliver I af? — Og hvad har den hele Op
pakning at betyde? — Du kunde da nok vide, at
snart vil Skolen blive aabnet igen, enten saadan
eller saadan; og har du engang begyndt, saa skal
du blive ved, min Dreng!“ — Feriestemningen
sank mærkelig. Dog det gav sig snart igen, —
man var med sine Oplevelser jo næsten en Smu
le Berømthed, idetmindste blandt sine Jævn
aldrende, og Tiden var interessant, hver Dag
bragte noget Nyt, og — Ferie var det jo dog!
Men al Ferie faar en Ende, som oftest alt for
tidligt for Vedkommende. Saadan gik det ogsaa
med Latinskole-Elevernes Krigsferie. Efter godt
2 Maaneder begyndte Skolelivet igen — under
andre Forhold. Det var hen i April 1864 en Af
tenstund, da min Fader kom hjem med en Avis
og begyndte: „her staar der, at Latinskolen skal
aabnes igen, og at en Professor Jessen daglig
modtager Anmeldelser — „für das wieder zu er
öffnende Gymnasium“, — imorgen kører vi til
Haderslev og faar dig anmeldt, — dette her Dri
veri kan ikke blive ved“. Hvert Ord ramte mig
med næsten bedøvende Kraft. Saa brat, — og alt
nyt, — hvad skulde det blive til?! — Vi kom imid
lertid til Haderslev, og min Fader meldte mig
til, og jeg gav Svar med nogle velindprentede
Sætninger paa de ventede Spørgsmaal om Navn
og Alder, og i hvilken Klasse jeg havde været.
Og Professoren var meget venlig. „Naa“ — det
var Besøgets Resultat — „tag da nu idag hjem
med din Fader, — og med det Første skal du saa
faa nærmere Besked — det skal alt nok gaa godt,
skal du faa at se!“
Modet steg ved disse Ord og blev større, alt
som vi gik ned ad Trapperne. „Det var dog alli
gevel en flink Mand,“ og — „aa det hele blev vel
ikke saa sort, som det saa ud til, ja — og nu
gik det jo hjemad igen!“ Det blev imidlertid
kun et kort Ophold, saa kom der Tilsigelse om
at møde til Undervisning. Og så, det var den 19.
April, endnu midt under Krigen, begyndte en
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ejendommelig Tilværelse, en Slags Overgangs
periode, da det nogenlunde gik, som det bedst
kunde. Nyt var Lærerpersonalet, og nyt var Un
dervisningssproget, der fra Ende til anden blev
tysk; men Skolelokaliteterne var de gamle, og
tit mødte man en af de gamle Lærere, der end
nu opholdt sig i Byen. Jeg ser disse Lærere end
nu den Dag i Dag færdes for mit aandelige Øje.
Og naar deres Skoleperiode træder frem for
Sjælen, da fylder en Morgenluftning mit Indre,
og gerne vier jeg hine Mænd et nyt Blad i Erin
dringens Bog, og det i Taknemmelighed, thi to
Ting har de givet mig med Gavn og Glæde for
Livet: de lærte mig at „tale“ dansk, og de vakte
hos mig Sandsen for det nordiske Livs Ejendom
meligheder.
Men ogsaa de tiltrædende Lærere har forstaaet at vinde deres Elevers Højagtelse og Kærlig
hed. De vare alle fra Hertugdømmerne og for de
flestes Vedkommende fødte Nordslesvigere. Og
saa dem mindes jeg alle ganske tydeligt. Og jeg
bekender gerne til dem alle at staa i mere eller
mindre dyb Taknemmelighed. Men een Mand
er fremstaaende blandt alle mine Lærere. Han
har for mig været Idealet af en Lærer og er ved
hele sin Stilling, navnlig ogsaa sin Religions
undervisning, bleven mig en sand Velgører. Det
er Gymnasialdirektoren Professor Jessen. Om
hans Navn fletter jeg i denne Stund paa ny en
uvisnelig Krans! —
Først om Efteraaret 1864 kunde vi drage ind i
Latinskolens egne Lokaliteter. Og hermed be
gyndte det fuldtud regelmæssige Skoleliv. Da
fordeltes de anmeldte Elever i Klasserne. Jeg
var i Overgangsperioden gaaet med de Ter
tianer, fordi man ingen Quarta havde haft, og
nu lod man mig blive i Tertia. Men „mindre“
havde i dette Tilfælde været „mere“, thi nu
kom det til at skorte paa Grundlagene, snart
her snart der; og med det tyske Sprog, der paa
den danske Skole var sat tilbage for Engelsk og
Fransk, har jeg i en lang Aarrække vedblivende
staaet paa Krigsfod. Dog naaede jeg — efter til
Paaske 1868 at være bleven konfirmeret — i den
gængse Alder frem til Oversekunda. Paa dette
Stade faar man Berettigelse til „Eetaars-Tjene-
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sten“, og derfor forlader saa mange Skolen for at
træde over i een eller anden Praxis.
Også hos mig kom da Spørgsmaalet frem,
hvad vil du nu, — hvad vil du være? Fra Barn
dommen havde jeg talt om at blive Forstmand,
saadan som min Bedstefader. Mark og Skov og
Jægerlivet stod som noget tiltrækkende for mig,
og tidlig havde min Fader, der selv var Jæger,
taget mig med paa Jagt og lært mig at haandtere Bøsse og Krudt. Men den Vej var altfor
dyr og havde kun ringe Udsigt til at føre til
Brød. — Saa var der Tale om den højere Postkar
riere; her gaves der straks Lønning. Men min
Ansøgning kom tilbage med det Svar, at forelø
big var Branchen overfyldt. Saa tænkte jeg paa
Sekretariatsvejen. Jeg hørte mig for hos Amtsfor
valter R., en Ven af min imidlertid afdøde Fa
der. Velvillig hørte han på mig og sagde saa i en
faderlig Tone: „Kan De ikke fortsætte paa Sko
len, Gottfriedsen?“ Jo, det kunde jeg jo nok,
men —. „Ja, men saa vilde jeg i Deres Sted uvilkaarligt blive ved, det bliver noget helt andet for
Dem.“ Jeg havde en uafviselig Fornemmelse af,
at Manden mente det godt med mig, og at han
havde Ret. Jeg lyttede til den indre Røst og be
sluttede mig til at blive „ved Bogen“, og om mu
ligt at studere. Men skulle jeg studere, saa var
der ikke to Meninger om, hvad jeg vilde være,
— „Præst i Nordslesvig!“ Og i den Tanke er jeg
senere aldrig bleven vaklende, og min Beslutning
til at studere har jeg aldrig fortrudt.
Jeg tog nu for fuld Alvor fat paa Bøgerne, og
paa min 20. Fødselsdag havde jeg Afgangsvid
nesbyrdet fra Latinskolen i Lommen. Dermed
afsluttedes Skolelivet paa Haderslev Latinskole
for mig. Det havde bragt mig, theoretisk og prak
tisk, de fornødne Forberedelser til Studering. —

★
Nun schreibt der Sohn, der, etwa 43 Jahre
jiinger als sein Vater, aus demselben Kirchspiel
Nustrup gebürtig, 42 Jahre später als dieser an
der gleichen Gelehrtenschule in Haderslev sein
Abgangs- oder „Reifezeugnis“ erlangte; es war
Ostern 1914.

Skulderbladet.

1914 — fast stimmt der Gedanke an damalige
Zeit schon wehmütig in dem Sinn des alten Bur
schenliedes „wohin bist du entschwunden?“ So
sangen wir ja schon als Obersekundaner und
Primaner, Glieder der erlaubten Schülerverbin
dung „Prima corona Haderslebensis“, mit eige
nen Statuten, eigenem Zirkel, ja allem, was zu
einer richtigen „Verbindung“ dazugehörte und
gehört. Und wenn auch der wöchentliche
„Dämmerschoppen“ im „Skulderbladet“ mehr
noch von uns aktivsten Gliedern der „Corona“
gerne besucht wurde, — zu den grossen Kneipen,
z. B. dem Weihnachtskommers oder der Abiturienten-Entlassungskneipe erschienen doch im
mer neben „Alten Herren“ der Herr Direktor
selbst und manche Mitglieder des Lehrerkolle
giums. —
Es war eine schöne Zeit, — abgesehen von den
manchmal ein wenig drückenden Lasten der
Schularbeiten, oder vielleicht mehr des Gedan
kens an sie — eine Zeit der beschwingten Fröh
lichkeit und unbeschwerten Jugend. Wer mag
sich von uns damals Jugendlichen wohl nicht
gerne erinnern an das Erleben, wenn wir nicht
nur sangen, sondern auch lebten, wie es in dem
alten Hadersiebener Schülerlied hiess:

„Wir leben stets fidel und froh in unserm
Hadersleben . . .
Und kommt der Frühling in die Welt, wird
uns zu eng das Städtchen;
in Thomashus und Christiansfeld, wie schaun
nach uns die Mädchen,

wenn wir mit Rot und Gold geschmückt von
einem Ort zum andern,
wo uns ein helles Bier erquickt, durch
Deutschlands Norden wandern!“

1914 — ja, der Gedanke an damalige Zeit und
damaliges Erleben stimmt wehmütig, wenn der
Betrachter etwa der Primaner- oder Abiturien
tenbilder jenes Jahrganges sich nur noch mit we
nigen Kameraden als überlebend aus der Zahl
damaliger Altersgenossen von der Schulbank
sieht! Das Gefühl der Verbundenheit mit der
alten Schule, über deren Eingangstür eisern die
Worte standen „patriae et literis“ ist gross. Ich
weiss auch von anderen, deren Weg bei jedem
Besuch unseres lieben Haderslev bestimmt ein
mal, vielleicht mehrmals, vorbei der trauten
Stätte führte.
Aber nicht nur der Anblick des alten, grauen
Hauptgebäudes, des roten Anbaus aus den Jah
ren am Anfang dieses Jahrhunderts oder der bei
den Schulhöfe mit den Nachbarhäusern, die den
kleinen Bäckerladen oder das Schreibwarenge
schäft beherbergten, bewegt den „Ehemaligen“.
Das Hadersiebener Gymnasium als solches mit
seinem Lehrkörper und dem Geist, der Lehrer
und Schüler beseelte und verband, hatte es nach
meinem unmassgeblichen persönlichen Urteil
schon irgendwie in sich!
Wenn als erstes Wort über der Eingangstür
stand „patriae“, so war natürlich die Erziehung
in den Räumen hinter der Tür — bei allem Re
spekt vor der im Grenzland nun einmal vorhan
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denen verschiedenen persönlichen nationalen
Gesinnung und Herkunft — eine vaterländische.
Wer wollte wohl verwehren, dass, wie damals
an allen Schulen des Landes, auch hier z. B. das
Sedanfest gross gefeiert wurde?! Es war schon
ein bedeutendes Ereignis, wenn am 2. September
die ganze angetretene Schülerschar aller Klassen
hinauszog zum frohen Feiern in Böghoved und
am Abend zurück zum grossen Schülerball im
„Bürgerverein“. Und voran — „einst fragt der
Herr Direktor an: Wer trägt die Fahne zu Se
dan?“ so hiess es in einem Scherzgedicht — die
alte Schulfahne, unter der schon unsere Väter
abgebildet waren; und vor ihr: die Schülerka
pelle.
Das war schon etwas besonderes, dass unser
Gymnasium eine eigene Schülerkapelle hatte,
die, unter dem Protektorat des Oberlehrer Juli
us Carstens stehend, ihren eigenen Kapellmei
ster hatte und vor allem bei Ausmärschen und
äusseren Festen in Tätigkeit trat. Daneben be
stand die „Orchestervereinigung“, welche —
ebenso wie einen besonderen, kleinen Schüler
chor — Oberlehrer Carstens selbst leitete. Mit
beiden Zusammenschlüssen hat dieser musikbe
gabte Lehrer nicht nur bei ihren Mitgliedern die
Betätigung mit den verschiedenen Instrumen
ten im Zusammenspiel und im Chorgesang ge
fördert, sondern auch bei manchen Bewohnern
der Stadt und Freunden der Schule die Freude
an guter Musik geweckt und gemehrt. Ja, man
kann heute noch die Ansicht ausgesprochen hö
ren, dass das Wirken des Herrn Carstens und
seiner Schüler-Musikanten einen Einfluss ausge
übt und behalten hat unter Bewohnern Nord
schleswigs bis in unsere Tage.
Oberlehrer Julius Carstens — bewundernd
schauten viele von uns ihn an, wenn er als Offi
zier der Reserve bei besonderen Festlichkeiten in
Uniform erschien! Er trug das Ehrenkleid mit
Stolz und Freude; aber nicht nur als Schmuck,
denn er hat an der Spitze seiner Kompagnie als
Vorbild für Pflichterfüllung und Liebe zum Va
terland schon 1915 im Kriege sein Leben hinge
geben. —
Ein anderer Zusammenschluss von Schülern
auf kulturellem Gebiet soll nicht unerwähnt
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bleiben. Der junge Oberlehrer Dr. Hermann
Hauschildt gründete etwa 1911 den „Bund der
Weimarfahrer“. Dr. Hauschildt unternahm es,
gewissermassen bahnbrechend auf dem Gebiet
von Schülerfahrten, alljährlich mit einer Schar
freiwilliger Teilnehmer in den Sommerferien
eine Gemeinschaftsreise zu unternehmen. Sol
che führte zur Erweiterung und Belebung des
Kunstverständnisses z. B. nach Weimar und zu
den Vorführungen in dem dortigen Nationaltheater, oder zur Mehrung der Kenntnisse des
grossen Vaterlandes und seiner Schönheiten in
die Gebirge und an die Flüsse, auch in die In
dustrie- oder Universitätsstädte. Wer an sol
cher Reise als junger Mensch s. Zt. teilnahm,
wird bleibende Eindrücke und Dankbarkeit dem
leitenden Lehrer gegenüber bei sich bewahrt ha
ben.
Vieles von dem Gesagten scheint sich mehr
auf das Peripherische der Schule zu beziehen.
Möge dadurch doch nicht der Eindruck erweckt
werden, als wenn das Hauptanliegen unseres
Gymnasiums und seiner Leiter und Lehrer uns
nicht bedeutungsvoll gewesen und geblieben sei.
Das „literis“ neben dem „patriae“ über der Ein
gangstür ist in keinem Fall in unserer Ausbil
dung zu kurz gekommen, und wer es gewollt und
verstanden hat, dem hat die Lehrzeit am Johanneum durchaus einen guten Grundstock zu wei
terem Forschen und Wachsen auf jedem gesuch
ten oder bevorzugten Gebiet der Wissenschaf
ten, sowie den Anfang der Möglichkeit zur Er
langung einer Aufgabe und eines Amtes im und
für’s Leben vermittelt.
Es würde für diesen kleinen Aufsatz zu weit
führen, wollten die persönlichen Erinnerungen
anlässlich des besonderen Jubiläums der Schule
noch alles hervorheben, was die einzelnen Lei
ter und Lehrer einem ihrer vielen Schüler an
Wissen und Bildung übermittelt und fürs Leben
mitgegeben haben. Man würde allzuleicht sich
und anderen vielleicht ungerecht vorkommen,
wenn man den damals schon alten und würdi
gen Nis Ankjer Schröder nicht mindestens so
würdigen wollte, wie unseren grossen Lateinleh
rer Professor Dr. Carstens, den Deutschlehrer
Dr. Schnack oder den sehr genauen Mittler grie

chischer Sprache und Kultur Dr. Stüve. Aber
die beiden Herren, die ich als Chef am Haders
iebener Gymnasiums erlebt habe, sollen von mir
in dankbarem Gedanken einen Kranz gewunden
bekommen. Sie waren äusserlich und innerlich
weithin Gegensätze, aber jeder in seiner Art eine
Persönlichkeit, die wohl einer grösseren Gemein
schaft vorstehen und einer Schule ein gewisses
Gepräge geben konnte.
Direktor Dr. Spanuth, der mich als aus der
Fremde (Kieler Gelehrtenschule) kommenden
freundlich auf dem heimatlichen Gymnasium
aufnahm, den ich selbst als Lehrer nicht erlebt
habe, steht vor meinem Geiste als der tatkräf
tige, forsche Mann, der, von jedem Schüler ge
kannt und gefürchtet, an jeden Morgen oben auf
der Eingangstreppe stehend die Ankommenden
mit einem kräftigen „Moin!“ begrüsste. Er wuss
te nicht nur bei den täglichen Morgenandach
ten, wenn er sie der Reihenfolge nach hielt, son
dern vor allem bei besonderen Anlässen, seine
Gedanken in nachhaltig wirkende Worte zu
kleiden.
Direktor Dr. Möller war der zartfühlende,
hilfreiche Pädagoge, der in seinem Mathematik
unterricht möglichst nicht weiterging und sich
neuen Aufgaben zuwandte, ehe nicht auch der

Letzte, für Mathematik nicht Begabte, das Vor
liegende verstanden zu haben schien. Er wollte
nach Möglichkeit keinem wehe tun, aber suchte,
ein ganz treuer Beamter, gewissenhaft in Ge
rechtigkeit und Milde jedem zu helfen. —
Die Erinnerungen von zwei „Ehemaligen“*
der „Hadersiebener Lateinschule“ bezw. des
„Hadersiebener Gymnasiums“ sollen mit einem
Wunsch abgeschlossen werden: Möchten aus
dem alten und später neuen Gebäude in vielen,
vielen Jahren viele junge Menschen nach erfolg
ter Ausbildung entlassen werden, die auch in
späten Jahren — wie wir — stets gerne und dank
bar an ihre alte Schule und deren Lehrkörper
zurückdenken!
FR. GOTTFR1EDSEN

* x) Propst Nis Simon Gottfriedsen, geb. 18. 3. 1852 in
Brundelund, Nustrup Sogn; Nordwestlichster Hof in
Brundelund.
2) Propst Fritz Hermann Gottfriedsen, geb. 31. 10. 1895
in Nustrup, Pastorat.
Da der Vater von 1) Anton Gottfriedsen geb. in Hadersl. 7. 5. 1826 ein Sohn des Nis S. Gottfriedsen geb.
9- 3- 1779 in Skovby, dieser ein Sohn von Gottfried Jör
gensen, geb. 9. 12. 1745 in Wejbüll/Wittstedt und ein
Enkel des Jörgen Nissen, Nörby, getauft 24. 6. 1706 in
Hoptrup war, stammen Fritz Hermann Gottfriedsen und
seine männlichen Vorfahren bis wenigstens 1700 ur
kundenmässig alle aus Haderslev oder aus Haderslev
Amt.

SPREDTE TRÆK FRA EN FJERN SKOLETID
Lad mig begynde med at sige, at Das Kgl.
Preussische Gymnasium Johanneum zu Hadersleben under andre forhold kunne have været en
udmærket skole med endog særdeles gode mu
ligheder for en grundig kundskabstilegnelse,
nemlig hvor det nationale moment ikke havde
spillet den rolle som det gjorde i grænselandet.
Sådan som det var nu, måtte det nationale være
en stadig anstødssten: det vi i vort danske hjem
var opdraget til at se op til, det vi endda med
større eller mindre håb så hen til, var tabu, ja
i sin konsekvens landsforræderi. Vi dansksin
dede tilhørte en pariakaste, der i sin tåbelighed
ikke kunne se realistisk på forholdene: Vi var
tyskere og kunne komme til at nyde alle de go
der, das grosse Vaterland havde at byde på. I

stedet for så vi i vor ufattelige dumhed hen til
Danmark som det attråværdige. Forstå det,
hvem der kan! Selv fornuftige lærere, som man
i de højere klasser lejlighedsvis talte fortroligt
med på tomandshånd, havde ingen forståelse
for denne holdning.
Direktøren, Dr. Spanuth, var uden tvivl en
dygtig skoleleder, omend en dårlig pædagog. Og
så var han jo helt på linie med Deutscher Ver
eins fortyskningspolitik. Alligevel viste han lej
lighedsvis større frisind, end man skulle vente.
Ved hans første kones begravelse holdt han på
pladsen foran skolen ud mod Gåskærgade en
tale, der sluttede: Und so soll sich auch hier das
Wort bewahrheiten, das in dänischer Sprache
an dem Giebel meines Hauses steht: Gott allein
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die Ehre.1 Ved en anden lejlighed, da han vi
karierede for religionslæreren i min klasse, holdt
han nærmest en prædiken og fremhævede, at
det var rigtigt was der Leiter der Innern Mission
in Dänemark, der Pastor Vilhelm Beck, unter
sein Bildnis gesetzt hat: Von Gottes Gnade bin
ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht
vergeblich gewesen. Men det var undtagelses
tilfælde. Dansk var forbudt, ikke blot i klassen
og på legepladsen, men også på gaden. Men der
var naturligvis grænser for, hvor vidt et sådant
forbud kunne gennemføres. Vi elever vidste jo
godt, hvem af lærerne der var nidkær, hvem
ikke.
Lærerkollegiet var en blandet forsamling. Der
var fine folk som prof. Carstens (der alte Kas
par), unge Karstens (der junge Kaspar), Jessen,
Lauritz Boysen (Laue), Lange, Stüve. Taget fra
den anden ende var Weber (Bulle) formodent
lig sindssyg og så Nis Schröder (lille Nis).2
Hermed et par træk fra skoletiden:
Efter en time, mens læreren, prof. C., endnu
var i klasseværelset, henvendte jeg højrøstet et
par ord til en kammerat på sønderjysk, hvortil
C. bemærkede: Lund, wenn Sie schon nicht
deutsch sprechen wollen, so sprechen Sie wenig
stens dänisch wie Sie es zu Hause gelernt haben
und nicht dies kauderwelsch.
En dag, vi i den følgende time skulle have
Stüve, forsvandt hele Prima i det store frikvar
ter hen til Ropers, hvor vi stivede os af med fad
øl og konditorkager. På hjørnet af Stormklokken
og Gåskærgade ser vi den lidt nærsynede
Schnöff3 forlade sit hus og komme hen imod os.
Vi i en fart ind ad gadedøre og porte, kun HutM
sprang ned i en kloak, hvor dækslet var taget af.
Desværre havde ikke blot Schnöff, der åbenbart
ikke var så nærsynet, som vi troede, opdaget det
te nummer, men også andre på gaden og ved
1 Huset Gåskærgade 30 kaldes almindeligvis „Gud alene
Æren“. Det var rektorbolig fra 1904-—1920.

2 Angående disse lærere kan henvises til M. Favrholdt:
Haderslev Latinskoles historie 1567—1967 (registeret).
3 Øgenavn for direktor dr. Möller. Ejendommeligt nok
har en lærer i dansk tid været almindelig kendt og af
holdt under navnet Snökke, der vel har samme betyd
ning som Schnöff.
4 Huth, Ernst, faldt på Vestfronten april 1916.
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vinduer, formodentlig tilskuere til renovations
arbejdet. Det vakte vild moro, blot ikke hos
Schnöff, der ikke brød sig om at blive indblan
det i denne affære på det sted og det tidspunkt.
Så han listede over på den anden side af gaden
og skyndte sig forbi. Vi hen på skolen. Stüve
kom ind i klassen, tog et overblik og kløede sig
på næsen; det gjorde han, når han tænkte dybt.
Så kom det: Meine Herren, ich meinte in Ihren
Gesichtern erst einen Wiederschein der freudi
gen Erwartung der Dinge, die da kommen sollen,
zu sehen. Nun merke ich tuohl, dass die Ursache
einen tveniger edlen Ursprung hat. Im übrigen
riecht Bier angenehmer in dem Augenblick, wo
es das Fass verlässt als später! Næste dag fik
Huth en balle wegen eines Benehmens, das ei
nes Primaners gänzlich unwürdig ist zumal des
Sohnes eines Seminar-Oberlehrers, eines Be
nehmens, das durchaus nur dazu dienen kann
das Renommee der Schule zu gefährden. Mere
blev det ikke til!
Spanuths efterfølger, professor Möller, havde
efter hvad der blev sagt, fået stillingen som be
lønning for at have været huslærer hos Prinz
Heinrich i Kiel. Han var ganske uegnet. Vi hav
de ham som Ordinarius [klasselærer] i Unter
prima i 1913/14. Såvidt jeg erindrer, havde jeg
ikke haft noget udestående med ham, da det
helt store brag kom som et lyn fra en klar him
mel. Det var skoleårets sidste dag, altså lige før
påskeferien. Vi havde været i aulaen til afslut
ning, hvis sidste akt bestod i, at der Direktor
læste oprykningsresultateme, begyndende med
Nona til Oktava og endende med Unterprima
til Oberprima. Der var intet spændende for os,
for resultatet kendte vi jo, troede vi da. Så skete
der det, at professor Möller ikke havde Hans
Andersen (præstesøn fra Moltrup) og mig med
på listen. Da vi forlod aulaen for at begive os
til vore klasseværelser for at modtage vore vid
nesbyrd, diskuterede vi naturligvis ivrigt, hvad
det nu var for noget. Vi blev dog hurtigt enige
om, dass Schnöff (hans øgenavn, fordi han altid
snøftede) wie gewöhnlich übergeschnappt [for
virret, rundtosset] gewesen ist. Sagen var nemlig
den, at Hans Andersen og jeg aldeles ikke dan
nede halen i klassen, selvom vi ikke hørte til

toppen. Så dukkede professor Möller op synlig
nervøs, trådte op til katedret og begyndte: Mei
ne Herren, Sie werden bemerkt haben, dass 2
nicht versetzt sind, nämlich Lund und Andersen, und zwar tvie Sie auch wissen werden, nicht
wegen fehlender Kenntnisse, sondern, was
schlimmer ist, wegen fehlender sittlicher Reife.
I det øjeblik afbrød jeg, idet jeg huggede min
knytnæve i bordet og råbte: Was soll das heissen:
fehlende sittliche Reife? Sådan optræden var jo
naturligvis egentlig ganske utænkelig og abso
lut bortvisningsgrund. Jeg følte mig imidlertid
trængt op i en krog og spillet tabt, så nu var jeg
,,beseelt von dem Gefühl der Wurschtigkeit“ og
så kunne det ligeså godt slutte med ballade for
alle pengene. Chockvirkningen udeblev ikke:
Möller tog flere tilløb med underkæben klapren
de op og ned uden en lyd: Så kom det: Das ist
zum Beispiel Ihr Auftreten jetzt, und dann un
terbrechen Sie mich obendrein und lassen mich
nicht ausreden. Ja, hvad kunne der egentlig
endnu komme? Jo, der kom skam mere, noget
ganske uventet: Das Lehrerkollegium hat es für
notwendig angesehen, Ihnen diese Verwarnung
zu geben. Andrerseits hofft das Lehrerkollegium,
dass dieser Schritt seitens der Schule dazu ange
tan sein wird, Sie dazu zu bringen, dass Sie sich
besinnen und im Laufe des kommenden Jahres
auf dem Gebiet, wo es jetzt fehlt, das notwendige
nachholen, sodass Sie zusammen mit der übrigen
Klasse das Ziel, Sie zur akademischen Laufbahn
zu befähigen, erreichen werden. Um dies zu er
reichen, werden Sie zwar in der Unterprima ver

bleiben aber am Unterricht in der Oberprima
teinehmen.
Hvad var nu det for noget, hvad var menin
gen? Min kommentar er denne: Vi havde kort
forinden haft en Bierabend, hvor jeg faldt i snak
med Dr. Schnack, vor tysklærer. Han begyndte:
Na, Lund, Sie werden also Theologe, nicht
wahr? (det var faktisk min fars mening; jeg selv
vidste ikke, hvad jeg ville) men nu var jeg i løf
tet stemning og svarede: Nein, Herr Dr., das war
einmal. Ich habe mich aber eines andern beson
nen, ich werde Jurist. Schnack: Das kann Ihr
Ernst nicht sein. Ich rate Ihnen, lassen Sie das.
Sie kriegen das Abitur sonst nie. Wir haben den
Ravn,5 den Callo,0 den Andersen.7. Ja, da feh
len Sie gerade mit Ihrer fabelhaften Schnauze.
Nå, Schnack var jo heller ikke ædru, så jeg til
lagde ikke denne bemærkning nogen betydning.
Senere er jeg blevet klogere. Man har villet
standse mig, og for at camouflere det har man
valgt en ganske sagesløs prügelknabe. Så har pla
nen været: Til Abitur består Andersen, Lund
dumper. Så er retfærdighedens skin bevaret. Nu
gik det jo sådan, at få måneder senere havde
vi krigen, og vi alle i prima forlod skolen med
Not-Abitur ,,um in den Krieg zu ziehen“. Sko
lens protokol fra det år er gået tabt. Et mærke
ligt uheld!
HENRIK LUND
5 Advokat Chr. Ravn, Flensborg. Se H.-S. 1947, s. 32.
6 Direktør for Sønderjyllands Kreditforening P. A. Callø.
Se H.-S. 1935, s. 24—34, og H.-S. 1959, s. 21—28.
’ Advokat Jobs. Andersen. Se H.-S. 1961—62, s. 28—29.

ET SPRING FRA TYSK TIL DANSK SKOLE
Ens egen skoletid kan forekomme en meget
fjern, når man er fyldt 60 og har kastet et for
bavset blik i sine børnebørns nyeste regnebøger.
Anden verdenskrig tror den nuværende skole
ungdom knap nok på, og første verdenskrig er
næsten forhistorie. Vi, der voksede op under den
i Nordslesvig, gjorde i genforeningssommeren
1920 springet fra tysk til dansk skole, i mit til
fælde Haderslev Katedralskole.

Det var ikke nogen ensartet flok, omhyggelig
udvalgt efter kvotient og distrikt, vore lærere fik
at arbejde med. Vi var i høj grad sammenbragte
børn. Hovedparten var måske nok haderslev
ere, der havde gået i byens højere skoler, men
der kom også børn fra kommuneskoler og ude
fra landet; de kunne have indtil H/z times tog
kørsel til skole. Nogle var tilflyttet fra Sydsles
vig eller fra „kongeriget“, og skønt der i de første
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år var en tysksproget afdeling knyttet til kate
dralskolen, var der også enkelte elever fra tysk
sindede hjem i de almindelige klasser.
Jeg mindes ikke noget om kliker. Skolekamme
ratskab er uforligneligt til at skabe fællesfølelse
trods alle forskelle. Da vi indfødte uden tvivl
har haft mange sønderjyske vendinger og også
enkelte germanismer i det, vi troede var rigs
dansk, kunne man tænke sig, at vore rigsdanske
kammerater til at begynde med har følt et vist
skel, men det mærkede vi aldrig, så lidt som no
gen bedreviden hos dem, der havde danske sko
lekundskaber fremfor os. Det var måske snarere
os, der var lidt kæphøje. Nogle af os havde lært
engelsk fra tredie skoleår og fransk fra fjerde,
og i tysk mente vi os helbefame. Vi syntes vist
osgå, at vi havde fået nok af det. Følgen var, at
vore kammerater nordfra godt kunne få bedre
karakterer i tysk end vi; de kunne remserne. Jeg
er bange for, at det gik i hvert fald mig på lig
nende måde med fransk, da vi nåede til det i
gymnasiet.
Der var andre fag, der er selvfølgelige i den
danske bameskole, som vi slet ikke havde haft,
og det er klart, at det må være en vanskelig op
gave at opbygge en skole helt fra grunden og pla
cere elever med så forskellige forudsætninger til
fredsstillende. Vi var nogle piger fra Städtisches
Lyzeum zu Hadersleben, der til at begynde med
blev sat i 2. ml., ikke alene en klasse under vore
jævnaldrende fra danske skoler, hvad der må
ske kunne være god mening i, men sammen med
drenge, der var et år yngre end vi og havde gået
en klasse under os i den tyske latinskole. Det gik
vor ære for nær, og vore fædre løb rektor på dø
ren, indtil vi blev flyttet op i 3. ml. på prøve.
Der klarede vi os pænt, og vi hørte jo også hjem
me der efter vor alder og udvikling, men mange
år senere kan man godt se, at vi kunne have haft
udbytte af et år mere til at få bibragt den børne
lærdom, vi så sent kom i lag med. Vi ville i så
fald være fyldt 20 det år, vi blev studenter; det
er jo ikke nogen usædvanlig alder nu til dags.
Jeg var ikke så målbevidst, at jeg havde latin i
4. ml., men jeg er rektor taknemmelig for, at
han efter mellemskoleeksamen overtalte blandt
andre mig til at gå i gymnasiet. Vi fik så ekstra
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latintimer fra 2 til 3, og ud på vinteren indhen
tede vi de øvrige i klassen, der havde bestået la
tinprøven efter 4. ml. Men denne daglige sy
vende time i i.g efter 4. ml.’s legeværk var lidt
af en kraftanstrengelse; jeg husker egentlig mest,
at jeg havde svært ved at holde mig vågen. —
Vore lærere havde sikkert alle søgt til Nord
slesvig af god vilje til at deltage i genforenings
arbejdet, og man må regne med, at de har kendt
til sønderjyske forhold i forvejen. Men skuffelser
har de ikke kunnet undgå. Trods al glæde og
opstemthed over den ny tilværelse kunne vi
være trætte og uligevægtige. Krigens sår og de
økonomiske vanskeligheder kunne mærkes i vore
hjem og gå på nerverne.
Jeg husker, at rektor planlagde en foredrags
række på skolen for elever og forældrekreds; må
ske var det ment som et tilbud til byens borgere
i almindelighed. Rektor blev vred, da vore for
ældre i stort tal glimrede ved deres fravær. De
havde nok at gøre med at oparbejde, hvad der
var forsømt i 6 år, og, skønt foredragsvante, var
de ikke fortrolige med at komme på skolen —
den lærde skole. Det er nok deri, man skal se
den væsentlige årsag til, at de udeblev. En del
af lærerne kom i de bestående foreninger og del
tog i de gængse traditioner, og så opdagede man
snart, at de ikke svævede i et højere plan. Der
kom efterhånden også privat selskabelighed i
gang mellem byens borgere og embedsstanden i
det hele taget.
Da vi begyndte at spille skolekomedie, strøm
mede folk til. Vor klasse lagde for med „Den po
litiske Kandestøber“. Det var en meget morsom
tid i de første måneder af 1. g, da vi øvede på
den og blandt andet drøftede, hvilke passager vi
blev nødt til at stryge af hensyn til det pæne
publikum, der ikke var så kendt med Holbergs
drøjheder. —
Alt i alt var der et naturligt og tillidsfuldt for
hold mellem os og vore lærere. Stilfærdigt og
uden propaganda førte de os ind i det, som det
danske skolevæsen foreskrev, og naturligvis blev
vi også påvirket af deres personlighed. Det har
større betydning for en, end man gør sig klart,
mens man endnu går i skole.
Blev der taget lidt blidt på os, den danske sko

les første kuld i det genforenede Nordslesvig?
Det har jeg sommetider haft en fornemmelse af,
når jeg har set, hvor grundigt mine børn har ar
bejdet med deres pensum. De har ikke kunnet
begribe, at man f. eks. kunne gå til eksamen uden
at have repeteret rub og stub. De har ganske vist
haft færre eksamensfag, end vi havde i begyn
delsen af tyverne, men til gengæld langt flere
bøger, og der er måske noget om, at kravene er
skærpet siden min skoletid.
Det ændrer dog ikke den kendsgerning, at Ha
derslev Katedralskoles første lærere gjorde en
usædvanlig indsats. Jeg blev varm om hjertet,

da jeg forleden i dr. Favrholdts bog om Haders
lev Latinskoles historie genså portrætterne af
vore lærere og lærerinder fra 1920. De præstere
de på relativ kort tid — for mit vedkommende 5
år — at give os en viden og kulturbaggrund, der
ligestillede os med vore jævnaldrende i det øv
rige Danmark, som havde fået en veltilrettelagt
dansk undervisning gennem hele deres barndom.
Jeg vil derfor slutte denne hilsen til skolens
400 års jubilæum med en lidt sen tak til de end
nu levende af Haderslev Katedralskoles lærer
kollegium 1920—1925.
MAREN SKADHAUGE

FRA MIN UNGDOM I „ANDEBYEN“
I år er det 40 år, siden jeg gik i 1. g.
I den mellemliggende tid har jeg ikke haft ret
meget med Haderslev Katedralskole at gøre, og
jeg har egentlig ikke længtes tilbage til den. Læn
ge før jeg kunne sætte studenterhuen på hove
det, var jeg grundigt skoletræt. Siden blev jeg kø
benhavner og sjællænder og fik nok at gøre med
at kaste af i de nærmeste krav.
Alligevel er det gået mig sådan, at i de sidste
år har jeg gentagne gange foretaget små stilfær
dige pilgrimsture til de gamle steder. Måske er
det årsagen til, at minderne er vældet stærkere
op. Måske er det dette opvæld, der har drevet
mig, jeg véd det ikke. Men først i de senere år
har jeg rigtig følt, hvor nært jeg gennem skole
gangen er blevet knyttet til den dejlige by.
Og dejlig er den jo. Mere nu end dengang.
Parkanlægget ved Dammen er smukkere, end da
vi var skolebørn.
Sidste sommer boede min kone og jeg en nat
på hotel „Norden“ med vores franskgifte datter
og hendes to små piger. Da de senere i Paris så
sig selv på nogle farvebilleder med franskbrød
stykker i hænderne midt i en flok ænder og må
ger ved vandkanten, sagde min datter: „Det er
fra Andebyen“.
Men den femårige Anne-Marie rettede hende
omgående.
„Nej,“ sagde hun på fransk, „det er (H)As

serslev ... Vi kan sige Andebyen til dem, der
ikke kender den.“
Det gør hun nemlig. Hun véd, at det er Gogo’s
by (Gogo er mig). Hun kender Gogo’s hus og
Gogo’s skole. Og jeg tror, hun kan mærke, at
han er lidt anderledes, når vi går rundt i den,
end når vi parkerer i en tilfældig tysk by.
Det er han vist nok. Ikke fordi han mener,
at skolen i sidste halvdel af tyverne var nogen
særlig fremragende pædagogisk anstalt. En ikke
ringe part af vor klasses lærere virkede som me
get gamle. Det var de for øvrigt. I 30’erne skete
der en omfattende udskiftning; den spæde begyn
delse, vi oplevede, blev hilst med glæde. Af de
unge lærere, som kom til skolen i mine sidste år,
fik jeg nær tilknytning til Gunnar Skov, mens vi
i 2. g spillede „Genboerne“. Da jeg 30 år senere
blev rektor i Roskilde, var han lektor dér, og
jeg tror, jeg tør sige, at der fra begyndelsen bestod
et venskab imellem os. Ulykkeligvis blev det
året efter brat afbrudt ved hans alt for tidlige
død.
Af de gamle lærere i Haderslev var en del nok
betydeligere som fagmænd end just som pæda
goger. De var mere forbeholdne, end jeg synes
vi lærere er i dag. Det var ikke folk, man sådan
gik hen og snakkede med uden for timerne, de
fleste af dem. Sikkert var de, da de i en moden
alder søgte og fik embede i det genvundne land,
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Fra Haderslev Dam.

besjælede af idealisme, ville være med til at
bygge op. Det gjorde de ved redelig undervisning;
ud over det mærkedes de ikke meget, kun få af
dem havde øjensynlig interesse for, hvad man
kalder folkeligt arbejde, havde næppe heller ev
ne til at deltage i det. Man kunne have ventet,
at Haderslev Katedralskole netop i den periode
havde vist et stærkt ansigt udadtil. Det skete, så
vidt jeg kan se, ikke. Men jeg kan kun dømme
ud fra mine indtryk som skoledreng; muligt er
de forkerte.
Levende husker jeg mit første møde med sko
len, for mit vedkommende ved optagelsesprøven
til 2. mellem. Det var ikke gået helt godt med
første dags skriftlige prøver, mente jeg selv. Nu
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stod vi, en hel flok små kvinder og mænd, i den
lille skolegård foran den tunge grå facade med
de uforståelige jernord: PATRIÆ ET LITERIS.
Vi så op på den lange skikkelse, hvis lille runde
hoved mellem skuldre som et bræt meddelte
navnene på dem, der kunne gå videre til den
mundtlige skærsild. Det var rektor. Alene nav
net indgød ærefrygt. Det var ligesom fyldt med
almagt.
Efterhånden som oplæsningen af navnene
skred frem, følte jeg jorden synke under mig. Mit
var der ikke, og jeg sendte min far, der fra et
hjørne i gården fulgte slagets gang, opgivende
blikke: Det går ikke, kan ikke gå! Alfabetet
skænkede jeg i den stund ikke en tanke. Og T

kommer jo langt, langt nede. Men sandelig! Da
tiden var inde, lød også mit navn fra det lille
hoved deroppe, og ind i de dunkle gange gled jeg
mellem de lykkelige.
Så opmuntret var jeg af successen, at da lek
tor Reincke foreslog mig at fortælle om Marius
og Sulla, sagde jeg, at jeg hellere ville fortælle
om Hannibal. Rar, som han var, gik han ind på
forslaget, og i rivende tempo kørte jeg frem med
den store feltherres meriter. Og slap igennem.
Men tit har jeg tænkt på den dag som en af
de mest afgørende i mit liv. Hvor havde man
mon været henne nu, hvis navnet var blevet
slettet af listen?
Seks år tilbragte jeg i skolen. Det er gået mig,
som vi pædagoger vist nok må regne med, at
det går de fleste elever: Hvad der står stærkest
i erindringen nu mange år efter, er ikke timerne.
Undervisningen gik sin jævne gang, og vi fik lagt
en grund, vi kunne bygge videre på. Senere har
man erkendt, at havde man på visse felter ydet
en større indsats, var denne grund blevet fastere.
Men man har også indset, at man havde ud
bytte af det, der nu huskes bedst: det, som i be
tænkningen kaldes „de ikke undervisningsmæs
sige aktiviteter“.
Det skoleblad, Bjørn Svensson, Max Morten
sen og jeg redigerede, da vi gik i 2 g, var pri
mitivt og mere barnligt end de blade, gymnasie
eleverne laver nu. Vi drømte f. eks. ikke om at
gå i rette med lærere, fordi de ikke skrev i det;
det gør man nu. Man lægger også op til en langt
alvorligere debat. Vi fulgte ikke nogen særlig
linje. Men vi opnåede i vort ungdommelige vo
vemod at nedkalde censur over bladet, da vi
skrev en uærbødig vise om lærerne. Det gav os
lidt glorie blandt kammeraterne, men førte også
for mig til en lang alvorlig samtale med rektor
inde på kontoret, i hans lille sofa, hvor hans ho
ved var nøjagtigt i højde med knæene på hans
lange knækkede ben. En uforglemmelig sam
tale; for jeg sad her sammen med et menneske,
som jeg følte forstod os. Han skældte ikke ud,
men argumenterede stilfærdigt, næsten kærligt,

som en ældre ligemand. Fra den dag elskede jeg
ham. Og sin censur udøvede han med mild
hånd.
Penneprøverne i „Vidars Ekko“ førte to af os
ind i den professionelle journalistik, Bjørn for
livstid, mig en overgang. I kappestrid med real
klassens talentfulde konkurrenceorgan „Blæk
klatten“ oplevede vi polemikkens første angst
og fryd. Som skoleleder har jeg vist yngre slægt
led af lokale penneførere resultatet, og de har
nikket ganske anerkendende.
„Vidar“s talerstol var en anden øvelsesplads.
Nu indforskriver man rigets bedste mænd til at
føre ordet i elevforeningen på Roskilde Kate
dralskole, og sagligt er der selvfølgelig ingen sam
menligning. Men jeg foretrækker nu vores me
tode fra dengang. Da jeg i 3 g var formand, kla
rede vi en mødevirksomhed hver 14. dag helt til
februar udelukkende med os selv som talere;
først da måtte vi ty til en lærer. Der var udmær
kede foredrag imellem og livlige diskussioner.
Det skete også, at en taler gik uhjælpeligt i stå
efter 10 minutter og bladrede febrilsk i sine no
tater, mens snakken bredte sig på tilhørerbænkene. Så løftede han hovedet, havde åbenbart
fundet tråden; men just som en forventnings
fuld stilhed havde bredt sig i lokalet, bøjede han
atter hovedet og rodede videre. Hvorpå han gik
ned og satte sig. Man lærte af det alt sammen..
Enkelthed efter enkelthed dukker op, når
man nu 40 år efter lusker om i Gåskærgade og
Skolegade. Beklage, at skolen flytter, kan jeg
ikke. Allerede i vor tid var dele af bygningen
saneringsmodne, og som i privatlivet kan alle
gode traditioner flytte med fra et gammelt til et
nyt hjem.
Vi har vore minder, som kommende slægtled
vil få deres. Vi kan, når vi besøger byen, gå med
familien på Carstensens konditori og drikke cho
kolade og spise baumkuchen. Men det smager
selvfølgelig anderleds for den, der tænker på,
at her sad han engang, lidt genert, og drak cho
kolade med en pige, han godt kunne li’.
GUSTAV TOLDERLUND-HANSEN
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EN REALIST SER TILBAGE
Efter at have gået på den gamle, nu til andet
formål anvendte „Haderslev Realskole“ i Lau
rids Skausgade, hvor fru Signe Tørsleff regerede
med myndig hånd, følte vi, der blev optaget på
Katedralskolen, os hensat i et fuldstændig andet
milieu, ikke kun på grund af Katedralskolens
monumentale bygninger i forhold til vor tidli
gere skole, men også, fordi det var den „lærde“
skole, som vi altid på grund af det nære nabo
skab havde set op til.
Følelsen ved at komme på Katedralskolen kan
bedst karakteriseres ved at citere en udtalelse
fra skolens afslutningsfest i 1936, hvor nuvæ
rende professor, dr. med. Gustav Asboe Han
sen på dimittendernes vegne udtalte:
„Da vi blev optaget på skolen, var det et høj
tideligt øjeblik. Siden den tid er vi groet fastere
og fastere sammen med skolen.

En særlig tak skylder vi sønderjyder denne
skole. Man har gjort alt for at forstå vore søn
derjyske ejendommeligheder, og man har øget
vor stolthed af at tilhøre dette grænsefolk.“
Denne udtalelse synes jeg er så betegnende
for skolen, og jeg ved, at alle vil kunne tilslutte
sig den, navnlig da vi fik en så fremragende leder
som rektor, dr. phil. Karl Mortensen. Der stod
megen respekt om rektor, både på grund af hans
lederevner og navnlig som følge af hans ualmin
delig fine følelse for grænselandsproblemerne,
der gang på gang kom til udtryk, og som mange
af os nok først i en modnere alder har forstået
rigtigt at værdsætte.
De fleste mindes sikkert morgensangen, som
rektor satte så højt, og dennes yndlingssang:
„Udrundne er de gamle dage“, hvorfra også li
nierne på rektors gravsten på Damager kirke
gård stammer: „Men lovet være himlens Gud,
de ædles æt dør aldrig ud.“
Efterhånden, som man gransker hukommel
sen, dukker også minderne op om andre, nu af
døde lærere, og her kan nævnes lektor Anker
Jensen, der for os alle var symbolet på en pæda
gog af højeste karat, og især hans H. C. Andersen-interesse beundrede vi højt.
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Vi havde den glæde at have lektor Anker Jen
sen i dansk i de første år, og jeg husker endnu,
hvorledes han engang efter en terminsprøve ro
ste en stil af mig om H. C. Andersen, endskønt
det tildels var ufortjent — selvom dansk var mit
yndlingsfag — idet jeg nemlig kort tid forinden
havde læst en biografi om den store digter, og
da emnet så lød noget lignende som: „Fortæl
om en betydelig dansk litterær personlighed“
var sagen jo oplagt, og det glædede Anker Jen
sen særligt, at en af eleverne havde omtalt H.
C. Andersen.
Også om lektor Reincke, der i begyndelsen var
vor klasselærer, mindes jeg mange småoplevelser.
Lektor Reincke var af „den gamle skole“; vi
beundrede ham meget, da han havde skrevet un
dervisningsboger i tysk (som han aldrig brugte i
sine timer), men ikke desto mindre kunne vi nok
finde på at lave lidt løjer. Således havde en af
eleverne gemt sig under katedret i begyndelsen
af timen, og lektor Reincke blev helt ude af sig
selv, da han tidligere på dagen havde set ved
kommende. Vi vovede ikke at sige noget, pågæl
dende turde ikke komme frem, og resultatet
blev, at flere af klassen sendtes ud for at lede
efter ham, men da denne til sidst dristede sig
frem, endte alt heldigvis i al fordragelighed.
Som det så rigtigt blev fremhævet af lektor,
dr. M. Favrholdt og andre i radioudsendelsen
ved skolens jubilæum, nærer man i dag stor pie
tetsfølelse både over for den gamle skole og læ
rerne, hvoraf mange sikkert ikke har haft det let
ved overflytningen fra andre dele af Danmark
til grænselandet med dets specielle problemer,
og navnlig glæder det os ældre elever, når man
stadig har en vis kontakt både med skolen og de
lærere, der endnu underviser.
Af de lærere, der er ophørt med deres ger
ning, mindes jeg også med glæde frk. C. Chri
stensen, vor senere tysklærerinde, der fik affy
ret en „Stinkbombe“ lige inden sin ankomst til
klassen. Der blev stort postyr herover, forhør
osv., men nogen tid efter samlede klassen sam
men til en buket blomster, som „synderen“ over

rakte med nogle smukke ord, og som det følel
sesbetonede menneske, frk. Christensen var, tak
kede hun meget rørt, og alt var glemt.
Som dansklærer fik vi senere lektor Karlsson,
som vi havde ualmindelig stor respekt for på
grund af hans store viden i dansk og historie og
især hans grammatikalske undervisning og „af
høring“ — det var ikke rart at komme op hos
lektor Karlsson i grammatik og være usikker el
ler uvidende.
Hvor husker jeg endnu med gysen, da jeg et
år ved mundtlig eksamen i dansk, kombineret
med svensk, netop kom op i et bestemt stykke
svensk, som jeg fuldstændig havde glemt at
læse, og fik et „tg“ i disse to fag tilsammen. Man
kan endnu ærgre sig, når man ser sin gamle ka
rakterbog med denne karakter.
Af de nu afgåede lærere fungerede Kalsbøll
som gårdvagt, og mon ikke adskillige husker, at
vi engang var ved at brænde hele den værdige
skole af — var det gået så galt, havde jubilæet i
1967 jo nok fået en anden karakter!
Der var sket det, at eleverne i frikvartererne
havde stoppet så meget madpapir op i det store
nedløbsrør ved festsalen, at røret var blevet
fuldstændig stoppet, og så var der naturligvis en
af eleverne, der fandt på at sætte en tændstik
til — nogen tid gik, der kom luft til, og så røg gni
ster og forkullet papir ud foroven og bredte sig
over gården; synderen fandt man aldrig, men
der blev naturligvis stor opstandelse.
Af de nuværende lærere husker jeg især lek
torerne Favrholdt og Buch. Førstnævnte havde
vi desværre aldrig glæden af at have som lærer,
men fra anden side hørte vi, at når dr. Favr
holdt blev opfordret til at fortælle om sine rej
ser i Frankrig og især bestigningen af Mont
Blanc, ja så var den time „reddet“!
Lektor Buch havde vi i geografi og naturhistorie, og klassen husker sikkert tydeligt ekskursio
nerne, hvor vi på cykle kørte rundt i omegnen
og fik alt at vide om blomster osv, men den be
givenhed, jeg erindrer bedst, foregik en dag, hvor
vi skulle have lektor Buch i naturhistorie i første
time, men hvem der ikke mødte, var lektor
Buch. Tilsidst blev vi enige om, at det nok var
bedst at underrette rektor, der så kom op til os.

Inden timens afslutning kom lektor Buch styr
tende ind i klassen med ordene (efter erindrin
gen): „Undskyld, rektor, at jeg først kommer nu,
men jeg har fået en søn“, hvortil rektor trøsten
de sagde: „Så, så, Buch, tag det nu roligt.“ Det
gjorde et vældigt indtryk på os, at en ellers så
ligevægtig lærer som lektor Buch kunne blive
så oprevet.
Der kunne ellers være så meget at fortælle
både om tidligere og nuværende lærere, dog er
dette dels allerede fortalt af andre, og dels ville
det blive for meget at komme ind derpå.
Til slut vil jeg blot gerne nævne, at det var en
meget stor oplevelse i 1961 at være med til mit
25-års realistjubilæum, hvor så mange jubilarer
fra ens skoletid havde givet møde, og jeg vil ger
ne i denne forbindelse citere et vers af Edvard
Lembcke fra H.-S. årsskriftet 1955 med ønsket
om, at både tidligere, nuværende og kommende
elever på Haderslev Katedralskole vil tænke på
disse ord, når tankerne går tilbage til skolen og
dens lærere, og de efter mange års forløb mødes
ved jubilæer:

„Atter vi samles, en levning af flokken; —
vide var vi spredt på vor pilegrimsfærd, —
panden lidt furet, lidt tyndere lokken;
o, men dog hvor hjemlig jeg føler mig her! —
Broder, så kom da, sid hos og fortæl:
Hvor har du færdedes? hvad har du fundet?
hvad var din idræt, og hvad var dit held?
hvad har i striden du vundet?“
Med disse ord, som jeg ved, at mange af de
gamle elever vil tilslutte sig, udtaler jeg ønsket
om, at Haderslev Katedralskole endnu i mange
år vil vedblive at være det, den var for os — en
danskhedens højborg — og selvom skolen nu
snart flytter ind i nyere og mere moderne loka
ler, vil Haderslev Katedralskole for os ældre ele
ver i tankerne stadig være forbundet med den
gamle skole i Gåskærgade med de så sigende ord
over indgangen:
„PATRIÆ ET LITERIS“

GUNNAR HANSEN
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MIDT I GÅSKJÆRGADE
Der var brosten på Gåskjærgade den gang, —
brosten, som man af og til blev sat til at feje, og
så passede man på kun at feje lige til naboens
skel og til midten af gaden. Ja, der stod også en
gang store metalpæle i gaden, de bar vel elek
triske ledninger af en slags, jeg husker tydeligt
den mærkelige lyd, det gav, da de blev væltet,
den syngende klang af metal på brosten. — Ens
verden var Gåskjærgade. Verden gik så at sige
fra den ene bager til den anden, nemlig fra Obst
på hjørnet hen til Ole Jensen, der lå så langt
henne i den fjerne ende af gaden, at det næsten
var Nørregade. Det skete vel, at man kom uden
for denne verden, ja, endog langt omkring i byen
eller helt ud til Vesterskoven, men man var nu
bedst hjemme i Gåskjærgade.
Som barn var man vel nok klar over, at Har
monien ikke var en høj bygning, men lang var
den, uendelig — og tilmed rød; og hvor selve hu
set slap op, dér begyndte så den lange mur, der
skærmede for haven. Der var to porte i, og af og
til, særlig til ringridningsfesteme, var de åbne,
og man så masser af folk ved borde i haven, og
rytterne red ud og ind i tætte kolonner. Så var
der liv i Harmoniens have. Men til daglig var
den bare et stort mystisk område, hvor man,
hvis man kendte Hansens sønner, kunne få lov
at lege, hvis man vel at mærke ikke knaldede
ruder i den gamle, faldefærdige glasveranda, der
lå derinde. Børn er konservative, — og man kun
ne ikke lide, da de begyndte at pille ved det til
vante. Hvad lignede det at fjerne den smalle
dør i Harmoniens østlige facade, den som næ
sten alle danseskolebørn havde benyttet, og så
sætte sådan en rund tingest på i enden af hu
set, som nu forfuskedes med den store gule byg
ning, der tog hele haven væk. Og så de sære
stenmænd over døren, folk der stod og gav hin
anden hånden, grå og kedelige var de, og hvor
skulle alle ringrideroptogene nu gå hen. Jo, man
var klar over, at man, da man lavede Harmo
nien om, satte en stopper for al ringridning i
amtet. Nu så man næsten aldrig heste mere,
ja, der var jo mælkemandens, og var man dreng,
var man mere interesseret i at klappe den end
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at aflevere remsen om en pot sød og en pægl
fløde. Det kunne nu også være det samme, for
mælkemanden vidste godt, hvad hver enkelt
husstand skulle have — og var der en dag, hvor
man skulle have piskefløde, så fik man et: „Nåh,
I ska’ nok ha’ fremmed i dau.“ — Og det skete,
at sådanne fremmede var slægtninge ude fra lan
det, og de kom i hestevogn, og bedstefar kunne
høre dem komme helt henne fra Svinget; han
kendte hestene på travet. Heste så man også, når
ligvognen kom gennem gaden, — man var forbe
redt, for inden havde man hjulpet med at bakse
den skrå flagstang op i stativet på porten, og man
havde sat flaget på halv, så det daskede alle
forbipasserende i ansigtet. Og så kom optoget,
heste der var dækket helt af de sorte skaberak
ker, den sorte ligvogn, kisten og blomsterne og så
det store følge, hvor folk, der ikke havde set
hverandre i mange år, nu gik og fik en hyggelig
snak om gammel tid, om fælles venner i Styding,
Vilstrup eller Hoptrup. Jo, begravelse var da en
fest — det var hyggeligt at se kendte ansigter, selv
om de nu alle lignede hinanden under de sorte
chapeau-claque’r. Det var jo kun de kongerigske,
der formastede sig til at gå til begravelse i grå
frakke og filthat. Gamle snedkermester Sorgen
fri, der har begravet alle nord for Gravene, har
sikkert græmmet sig; han sørgede for, at det gik
til med manér, og han leverede ikke en ligkiste
uden selv at have prøvet at ligge i den, — det så
man, når man sammen med Ejnar gik gennem
værkstedet for at lege i haven, hvis man da ikke
i efterårstusmørke skulle op at lave utyskestre
ger på tømmerpladsen på den anden side skin
nerne. De skinner dannede ellers grænse for ens
tilværelse, man gik nødig længere; heller ikke,
hvis man gik op ad Skolegade, men det gjorde
man sjældent, for det var en kedelig gade. „Katrealskolen“s lange grå — og siden gule — mur, og
på den anden side, — ja, der var der selvfølgelig
Giörtz med flyttevogne så store som huse; men
ellers var det en trist gade, den begyndte jo da
også med en stor, lukket og sur have på hjørnet
mod Gåskjærgade, man skulle ind bag den, hvis
man ville til auktion, visse folks faste beskæfti-
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gelse. Min bedstefar, der led af auktionssyge,
kom engang hjem med 14 paraplyer, som senere
led den tort at blive gravet ned i haven, da det
viste sig, at de næsten alle var gennemhullede. —
Stykket fra Skolegade og hen mod Nørregade
havde højere huse, men de var ikke særlig spæn
dende, for man kendte jo ikke de folk, der boede
der, vel var der barberen helt henne ved Ole
Jensen, han var vist egentlig tysk, men man blev
alligevel sendt derhen, for han var så billig, og
det regnedes for alt for fint at gå ned til Oiling.
Der var også en mystisk krostue, der lå i en gård
lige over for Svinget, men der måtte man ikke
gå hen, for det var vist folk på valsen, der holdt
til dér, og den slags skulle man være forsigtig
med. Men forsigtig skulle man nu i det hele ta
get være, når man var i den ende af gaden, for i
et af de små huse sad Mutter As på lur inden
for døren, og hun skældte ud på alle og enhver,
da særligt på ungerne i gaden, der bare for at
vise sig skulle råbe et skingrende „Mutter As“,
når de passerede. Hun var heks, det var der in
gen i Gåskjærgade der var i tvivl om.
Nej, man var på sikker grund, når man var ud
for maler Carstensen, for der boede Chresten,

der, når han fortalte om sine oplevelser i 1. ver
denskrig under sine mange besøg hjemme hos
os, kunne få unge og gamle til at lytte, og når
han så sagde sit: „Do æ it så busse“, så var man
stolt, for man var blevet anerkendt af en mand,
der kunne hele verdenskrigen på klokkeslet. Og
sikke meget kaffe, han kunne drikke, og han var
så høflig af og til at stoppe verdenskrigen for at
lytte til sin værts og vens fortælling om „den
gang a var karl å Skjælkjær“. Chrestens kone
har vel også haft et navn, men hun hed nu kun
fru Christensen, og hun ville bare have et æble,
mens manden ordnede vinterslag i Rusland. Fru
Christensen var min arbejdsgiver, for hende løb
jeg byærinder og fik toører for det, og de kom i
et sparetermometer; da jeg blev større, fik jeg et
til, det kunne tage ti-ører, sikken inflation.

Og for den to-øre løb man rundt; man var helt
nede hos Reichardt efter surbrød, og omme hos
Thierbach, han var ganske vist galt tysk, — men
sikke pølser, men mest var det da hen til Farre,
købmanden i Gåskjærgade, hans butik lugtede
altid af overgemte rosiner, men han var gran
dios, han gav en „tut bom“ med, når man købte
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for mere end en krone, hans lille kone gjorde det
også, men hun talte dem.
Vi, gadens unger, mødtes mange steder, det
var sjovt at liste ind hos gamle Keller og se ham
humpe rundt og lave sine tandemcykler, som
prøvekørtes hen ad gaden, eller vi stod foran Sebrantkes butik henne ved Obst og så på alle de
mange legesager, men særlig sjovt var det nu at
luske ind hos Gadeberg og se og høre ham i
smedjen, for slet ikke at tale om de højtidelige
stunder, hvor man tappede blod af en hest, —
hvorfor det skete, vidste vi ikke, men hestens
stive øjne — dem huskede man. Ja, så var der jo
også bøssemageren, der havde lavet sin have om
til Haderslevs Zoo, hvor en gammel astmatisk
løve lå i et bur.
Der var en del mennesker i gaden, som hørte
til de tavse. Man så dem, kendte dem, men snak
kede ikke med dem. Der var den sære mand, der
efter sigende levede af at lave Seltzerwasser, og
der var frk. Silberling, der vandt respekt, da hun
den 9. april 1940 rullede sine gardiner ned og
forholdt sig i ro, og da hun endelig vovede sig
frem efter en uges tid, var det for at sige til na
boer, at „Ich kann ja nicht dafür“ —. Der var
agent Lausen og hans galhovede kone, og der
var kulhandleren nede fra Stormklokken, — ham
der hver søndag med hele familien i fin chara
banc kørte søndagstur ud til Ulvslyst, og der var
de to frøkner Horn, der sad og kiggede ned fra
deres gavlvindue, mens de syede sig gennem til
værelsen.
Gadens centrum var Harmonien — ja, og sko
len, dette mærkelige grå hus med sære ord på
muren, særest var vel nok det lærde ord over dø
ren, det der endte på LIV, man forstod det ikke,
men det fortalte da klart, at det var noget meget
fint og klogt, der foregik derinde. Og man så
voksne mennesker gå rundt inde bag tremmerne,
og man sagde, at de gik i skole. Når de kom og
når de gik, så man ofte nogle gå arm i arm. — Det
var for os gadens drenge helt ubegribeligt, at no
gen, der var så „gift“, kunne gå i skole. Man kom
der aldrig selv, for skolens chef kendte vi alle,
det var pedel Fogt, en bister mand, der sørgede
for, at ingen formastede sig til at bruge hans to
pladser som legeplads. Stod man nede i haven
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og så over det lange, sorte plankeværk, der skilte
vor grund fra lektor Anker Jensens have, så
kunne man af og til høre orgelspil og sang, sær
lig når de store farvede vinduer deroppe var
drejet op. Det var da mere en kirke end en skole.
At der overhovedet kunne skabes en forbin
delse mellem min lille verden og så en så op
højet institution, skyldtes „Gud alene Æren“ el
ler sagt mere jævnt Gåskjærgade 30. Men Gud
alene Æren hed huset nu, for det stod på det.
Her boede forneden lektor Andersen, som
man aldrig så, men man så hans nordvendte træ
veranda med blomster og fugle, når man listede
op til Anker Jensen’s. — Nok var Anker Jensen
lektor på skolen, men han var nu alligevel en
slags bedstefar for mig; jeg husker egentlig ikke,
at han nogensinde har sagt noget til mig, han op
holdt sig mest inde i studereværelset med ud
sigt over skolepladsen. Her sad han i slåbrok
mellem høje reoler med hvidt overskæg og tyndt,
hvidt hår og briller på næsen, H. C. Andersens
„gamle digter“ i mere end én forstand. Kom
han gående mod én, virkede han umådelig høj
og gangen var lidt vaklende, han så ud som om
han frøs, særlig da når han gned hænder, — men
så man ham fra siden, lagde man mærke til hans
holdning, han var ret, ja næsten bagoverbøjet, og
ganske særlig var han det, når han gik tur på
gaden, hvor han yndede at sætte stokken op om
nakken. Men i mine øjne var Anker Jensens
største kvalitet nu dette, at han ejede et ur, et
lommeur, der kunne slå, ja, endda hvert kvar
ter, om man ønskede det. På samme måde var
fru Anker Jensens kvalitet en kagekasse, der stod
i køkkenet, og mens Anker Jensen altid var uden
alder, så har fru Anker Jensen altid været en
gammel dame for mig, mørkt tøj, lang kjole og
en lidt tung gang har vel bestemt denne opfat
telse. Hendes rum var dagligstuen, hvor klunke
møbler udformet som to puder anbragt ovenpå
hinanden var det, man lagde mærke til. Hun og
datteren Ragnhild var — forekom det mig — al
tid i gang med noget husligt eller noget kunstne
risk, Ragnhild malede på porcelæn, og hvor var
jeg stolt, da hun engang lavede en tallerken til
mig — med mit navn på. Sønnen Manse var for
stor til at ville lege med mig, han spillede eller

lavede krystalapparater, og så var han iøvrigt alt
for fin i mine øjne, for han gik nemlig på skolen.
— Var der ingen, der ville snakke med mig, så
havde jeg da altid Ib, familiens grævlingehund,
der senere blev udskiftet med en ratlerpincher —
jeg lærte mig det svære navn bare for at kunne
vide alt om denne gode ven, der var lige så lyk
kelig for at komme på besøg hos mig, som jeg for
at se op til den.
Antagelig havde Anker Jensen en finger med
i spillet, da det blev besluttet, at også jeg skulle

ind på skolen, — ind i den verden, der var så
fjern, selv om den lå lige midt i ens egen gade.
Og i sommeren 1936 kom man så selv på La
tinskolen efter først at have været henne hos
Carl Nielsen at købe gode, brugte bøger. Man
fik kammerater fra alle dele af byen, ja, endog
fra oplandet. Verden åbnede sig, nu var Gåskjærgade ved at blive bare den gade, hvor Sko
len lå —.

R. MEYER-HEISELBERG

TRE REKTORER
Ingen, der som jeg kom i Haderslev Katedral
skoles første mellem i august 1936 vil have glemt
rektor Karl Mortensens sidste regeringsår. Han
var skoletidens de Gaulle; majestætisk lang,
knoklet, skrutrygget, med en slingrende gang,
som var han let beruset, med et ejendommeligt
ungt smil i neuruppineransigtet besteg han dette

første år podiet og talerstolen en halv meter fra
vor trange bænkeplads. Mindst én gang om ugen
foreslog han med sin tørre, pressede gammel
mandsstemme, at vi skulle synge „Giv mig, Gud,
en salmetunge“, som udgjorde prologen i sko
lens sangbog, som han vist selv havde samlet.
Rædslen stod os i hele kroppen, når vi havde
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glemt sangbogen. Rædslen slog ud i lys lue, når
han kaldte én af sine 400 sjæle ud på midtergan
gen til verbal, en enkelt gang korporlig afstraf
felse. Sorg betog os, da den gamle herre faldt i
rørelse ved sin egen afsked. Bløde om hjertet
blev vi, når vi hørte, at rektor havde sagt noget
morsomt. Langt, langt borte var han for os, i sin
håndskårne myndighed. Var han kommet med
et venligt ord, selv det tåbeligste, man havde be
stemt aldrig glemt det.
En sådan rektor har en skole kun én af i fire
hundrede år. Han var et rygte i alles sind. Han
kendte Holberg. Han elskede Grundtvig. Han
var en stor personlighed, en suveræn.
I hans tid skete vist ingen katastrofer udover
skovturen til Kongebrogården ved den nye Lille
bæltsbro. Den foregik i et par af Koldings fjord
dampere, udturen i magsvejr, men hjemturen i
en indenskærs orkan. Søsygetilfældene var le
gio, men stemningen var høj. Det var endnu så
gemytlige tider, at risikomomentet livede op.
Mærkværdigvis blev de to smådampere en over
gang bundet sammen, overlegent sømandsskab
tydede denne foranstaltning ikke på, bølgerne
sprang som geysere mellem skibssiderne, hvor
der blev lagt planker over, som nogle stykker af
os hastigt entrede over. Så havde vi også prøvet
den fare.
Min bror og jeg håbede på alvorlige forsinkel
ser, så vi med gode undskyldninger kunne over
natte i byen, men det slog ikke til. Da vi nåede
kajen med dens mørke skarer af forældre under
glinsende paraplyer, der vendte i stormen, havde
vi endnu tid til at nå et tog til Vojens, hvorfra vi
trampede os hjem mod vejret.
Vi små i første mellem var naturligvis så små
som vi kunne blive, men tredje g’eme var det år
ualmindeligt store og voksne. Drengene så alle
ud som de var på vej ind i udenrigstjenesten med
en flaske whisky i den ene hånd og en pige un
der den anden. De gik med hverandre i deres
specielle gård, ja de forlovede sig, og de holdt
gilder. Det var midt i jazz-tiden, som vi små ikke
nåede med i.
Vi havde vore glæder. Hvert frikvarter tæ
vede vi hverandre, enkeltvis eller i grupper. Vi
kæmpede om plads ved vandhanerne eller om
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retten til et hjørne eller en mur, for dog at mo
tivere vor ubegribelige kamplyst. Ved en be
stemt lejlighed kom situationen i gården i skred:
gårdinspektøren greb kejtet ind, hylekor op
stod og spredte sig til massiv kollektivlarm, der
førte til indgreb fra rektors side, og derpå umå
delig surmulen, da vi lydigt stillede op. For vi
stillede op. Alle instanser på jordkloden var
enige om, at børn skulle lystre. Folk med em
bede straffede med fuld føje den mindste uly
dighed, det vidste vi, og jeg bedre end nogen an
den. Jeg, som var sprunget af toget på Vojens sta
tion, før det standsede, ovenikøbet lige i arme
ne på togføreren, der havde slæbt de ynkelige re
ster af mig på kontoret og truet med at tage mit
togkort fra mig. Da var jeg angst. Jeg vidste, at et
menneske ikke har råd til at leve uden togkort.
Togføreren lod mig slippe med skrækken, som
endnu sidder mig i blodet.
Ved den nævnte lejlighed skaffede vi os et
misforhold til en lærer, som vi ikke tilgav resten
af mellemskolen. Han havde været „fejg“, ikke
klaret paragrafferne på egen hånd, men ladet
rektor tage affære. Det glemte vi ham ikke, med
den trælletværhed, som ligger til skoleunger, el
ler måske lå, jeg kender ikke skoleungers fornem
melser fra idag og tilbage til min egen tid.
Lærerne var ellers flinke, alle som én, men
forskellige, i karakter, i væsen, i åndelig udrust
ning. Een besad myndighed, fordi han var lige
til og næsten dus med eleverne; de tilbad hans
brede, rare væsen og bad til, at de ikke skuffede
ham; én holdt dem i sin hule hånd, fordi han
bag sin skyhed og tilbageholdenhed så alt, han
holdt af sit fag, ro kom af hans sørgmodige
øjne bag brillerne; en andens blik var laser
skarpt, fornemmelsen af at være opdaget og un
der opsigt bandt alles opmærksomhed til en
næsten japansk træning af stiv hjernevirksom
hed, en anden havde en hastighed i væsen og
intelligens, en så overvældende selvsikkerhed og
lynende begavelse, at han tryllebandt alle, latter
liggjorde de uheldige og frembragte en stribe af
uforlignelige eksamenspræstationer. Lærerne do
minerede med en række forskellige egenskaber
og drev deres pædagogiske virksomhed helt eller
næsten helt på fri hånd. Nogen lykkedes det al

drig at vinde os: de vandt en enkelt for sig eller
udpegede en gruppe; sjældent var det den to
tale isolation, som ramte en lærer, så han talte
for døve øren eller for lutter modvillige. Men
også dette skete; der var ingen pardon, når først
omringning syntes mulig. Af den bedste hensigt
beredte en nyankommen lærer sit eget fordærv:
en venlighed opfattedes rigtigt som en svaghed,
men derpå som en svaghed, der blot var venlig.
Vi vidste om vor grusomhed, men gav ikke af
kald på den; uberørte lod vi et tilfælde passere
os og fortsætte sin fatale selvlatterliggørelse.
Hvor Karl Mortensen havde været den fjerne
lærde, blev hans efterfølger, rektor Egeberg Jen
sen noget åndsfraværende nært, der ikke var en
personlighed, men noget personligt. Karl Morten
sen havde udstrålet en gammel karoliners djær
ve vitalitet; nu pludselig var vi i en mands vare
tægt, som i alt var søgende, lyttende, varsom.
Skolen blev vist ikke bedre af det, men den blev
med sin rektor i rette øjeblik tidsåben og tidssva
rende. Afstande svandt ind. Den fjerne, rede
bonne rektorfigur erstattet af et inderligt men
neske, der kunne være uberegnelig. Afgørelsers
hårdhed ombyttet med et naget sinds bitre trang.
Hvor pragtfuldt at få et ord af en sådan mand,
når de faldt på sindets varme højdepunkter. Og
de faldt, jævnligt og tæt, og vakte misundelse.
Men ve den, der kom til at lide under, at dette
menneske, som ingen kunne vriste sin tillid fra,
aldrig kunne undlade at være personlig og i
modvilje bed af og stødte fra sig.
Skolen blev populær og udadvendt. Forældre
ne strømmede til translokationerne for at høre
Egeberg Jensen tale. Nye emner, nye citater:
krigen, der truede, krigen, der kom, krigen, der
var der, men i højere grad de mørke understrøm
me i sindet, som tidens digtere talte om: Kaj
Munk, Nis Petersen, Karen Blixen. Med disse
navne veg den klassiske dannelse. Det blev en
forvirring og en fornyelse for os store og halv

store, der hurtigt fik fat i, hvad det betød for
os: at gå i skole var den mindste del af livet.
Lærerne blev nu ransaget, ophøjet eller forka
stet, eftersom de kunne legitimere, at de havde
levet med i tiden, at de kendte dens tanker li
denskabeligt og kunne følge os i vor uro. Mens
krigen brændte uophørligt, og vi prøvede at vok
se og holde vore følelser og krav ud, som øjen
synligt ikke havde noget hjemsted, forlangte vi
af vore lærere en orientering, der kunne forbe
rede os på os selv. Vi nægtede at spilde tiden.
Snakken kom til at gå i timerne, langt ud over
alle hensyn til lektier og pensa. Vi udsmykkede
klasseværelset, drak kaffe i timerne flere gange
om dagen, fik lærerne til at give kager, eller skil
lingede sammen, så der blev skabt en passende
ramme om den endeløse diskussion, som vi fandt
livsnødvendig. Hvor alle lærerne dog fandt sig
i os.
Imens havde Egeberg Jensen forladt os. Det
blev taget ham ilde op, for ingen kendte eller
sagde grunden, men alle følte, at de ikke var
gode nok til ham. N. H. Jacobsens regeringstid
begyndte, under nøjeregnende blikke fra alle
dem, der endnu levede i skuffelsen over at være
blevet forladt. Jacobsen var naturvidenskabs
mand med klare, humanistiske sympatier. Hvad
der under Egeberg Jensen kunne have fået ka
rakteren af en vækkelsesbevægelse, blev en selv
følgelighed for en moderne orienteret, udominerende skolemand, hvem det lykkedes under de
vanskeligst tænkelige forhold at gøre skolen til
et naturligt hjemsted for eleverne, også i fritiden.
Meget få af os blev vist klar over, hvad der
skete, for inden vi så os om, var vi ude. Og borte.
Få af os har besøgt skolen siden og da kun en
sjælden gang, ikke af uvilje, ikke af utaknemlig
hed, men af en skyhed, som ingen kan være
fremmed for. Man vender ikke tilbage, man tæn
ker: Patriæ et literis, ind kom du; kom du også
rigtigt grundigt derfra?
PETER SEEBERG
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VI HUSVILDE
For mig blev Haderslev Katedralskole et be
greb og ikke en bygning, for jeg hører til de år
gange, hvorom lektor M. Favrholdt i sin kyndige
bog om skolens historie genem 400 år noterer,
at „der var faktisk i nogle af dimittendholdene
1947—48 adskillige elever, der blev studenter
fra Haderslev Katedralskole uden nogensinde at
have sat deres ben på selve denne skole“.
Det kan lyde lidt besynderligt for udenforstå
ende og for de årgange, for hvem besættelsen er
historie, men vi var altså ikke så få danske og
tyske elever, som blev modtaget i gymnasiet og
permitteret igen, før undervisningen efter 5 års
afbrydelse blev genoptaget i den ærværdige byg
ning i Gåskærgade den 23. november 1948.
Uden tvivl har lærerne haft det svært under
de kaotiske forhold, der gjorde det nødvendigt at
lade undervisningen foregå i mere eller mindre
egnede lokaler rundt i byen, men vi elever fandt
det i grunden ret forfriskende, og det er måske
en af årsagerne til, at jeg altid har næret en for
kærlighed for Haderslevs gamle latinskole. Må
ske har også Haderslev Katedralskole under nor
male forhold lige som universitetet og andre sko
ler en tendens til at lide under institutionspræ
get formalisme, det kan jeg ikke vide noget om.
Vi „husvilde“ elever mærkede intet hertil, og
undervisningen fik i de år præg af frihed og per
sonligt ansvar, som man vist ikke rigtigt har til
godeset under senere skolereformer. Vi var sko
leelever, men på besynderlig vis også en del af
Haderslevs „pulveriserende“ liv i årene før og
efter Hitlers fald. Det virkede stimulerende og
styrkede selvtilliden, hvilket ikke kan være til
nogen skade.
Naturligvis kan jeg kun tale for mig selv, men
jeg er næsten sikker på, at jeg har mine kamme
rater fra den gang bag mig, når jeg understre
ger, at vi på trods af de vanskelige forhold mødte
til undervisningen med glæde, og det hver ene
ste morgen, hvad enten vi var henvist til Dansk
Arbejdsmands Forbunds sal i Nørregade eller —
mere fornemt — til postmester Thygesens spise
stue på i. etage med indgang fra Gravene.
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I det første gymnasieår 1944—45 oplevede vi
fra dag til dag, hvad der nu er afgørende ka
pitler i historiebøgerne, og denne dramatiske
hverdag var vel nok med til at præge forholdet
mellem eleverne og flere af vore lærere, så det
blev mere personligt end normalt i I G. Ha
derslev Katedralskole „som begreb“ er da også
for mig knyttet til en række lærere, som man
kun modvilligt tog afsked med, da tiden var inde
til at svinge studenterhuen. Disse lærere husker
jeg stadig på godt og ondt, og det taler vel lidt
om deres følelse for den gamle skole, at de fle
ste af dem stadig er optaget af at terpe livets
sandheder ind i ungdommen, sådan som det
fremgår af det storartede billede af lærerkollegiet
p. 323 i Favrholdts bog. De grå lokker, hvor så
danne endnu findes, misklæder skam ikke.
Minderne melder sig straks, så man kunne
skrive vidt og bredt herom, når man studerer fo
tografiet, men hvem kan det interessere andre
end de implicerede?
Ulige mere interessant er det at klargøre sig,
hvad årene i gymnasiet kom til at betyde senere
i livet. Fulde af overbærenhed med den gamle
elev, med hans uvidenhed og fordomme, vil ele
ver af i dag måske trods alt have svært ved at
tiltræde, at det er vækstbetingelserne, der er det
helt afgørende for gymnasiets betydning for ele
verne. Den eksakte viden kunne man i dag få
på mange måder, men tilegnelsen under så gun
stige forhold, som gymnasietiden byder på netop
i de svære ungdomsår, er det afgørende — efter
min mening. „Har du ikke lært andet her på sko
len, så har du i hvert fald lært metodisk grundig
hed,“ sagde min tysklærer til afsked, og på det
punkt tog han ikke fejl. Hver eneste lærer havde
et eller andet personligt at give os. Det bliver
man mere og mere taknemmelig for, efterhån
den som årene går. Det er et stort privilegium at
have været elev på Haderslev Katedralskole, og
det er derfor glædeligt at se, hvordan elevtallet
har vist en stedse stigende tendens.

EGON HANSEN

LEJRSKOLE OG ANDET
— Haderslev H — Haderslev By — Ud af toget —
„Er der nogen for at hente mig?“ — „Dav, dav!“
— „Lad os skynde os hjem.“
Er det mon ikke omtrent på den måde, de fle
ste udflugter, lejrskoler m. v. slutter. Jeg tror det
— eller rettere sagt, jeg er overbevist om det;
overbevist, fordi jeg nu selv er den, der står til
bage, når de sidste elever er forsvundet om hjør
net. — Nu var det jo rart, hvis man kunne vaske
sine hænder og sige: „Sådan var vi i hvert til
fælde ikke, da vi gik i skole“. Men nej — også vi
var nogle utaknemmelige bæster. Jeg ved det,
fordi jeg en dag tilfældigvis læste de sidste linier
i min lejrskolerapport fra 1956, der stod nemlig:
„Een ting glemte vi dog, vi glemte at sige ordent
lig tak til de lærere, der havde tilrettelagt denne
tur for os. Derfor vil jeg som slut på denne rap
port rette en tak til hr. Buch, hr. Magelund og
hr. Karlsson for denne dejlige og uforglemmelige
tur.“
Og hvilke ture har vi ikke at sige tak for. Jeg
tror næppe der findes en skole, hvor lærerne så
beredvilligt stiller sig til rådighed, og vel at mær
ke også i deres fritid, og ikke mange steder findes
der lærere, der på en så enestående måde for
mår at sætte noget i gang. Vi, der i dag har Mal
lorca, De kanariske Øer og Rhodos få timers fly
verejse borte, kan dog stadig huske den dag, hr.
Buch på sin egen facon sagde: „Vil I gerne til
Færøerne?“ Hvis man havde spurgt, om vi ville
til månen eller lignende, havde vore ansigtsud
tryk nok været de samme; men alligevel — når
en lærer spurgte os, måtte det jo ligge inden for
mulighedernes rækkevidde. På det tidspunkt var
vi måske ikke helt klare over, at det her i livet
er rart „at kende nogen“, men det blev vi. Hvor
mange gamle bekendtskaber hr. Buch m. fl. var
nødt til at opfriske ved jeg ikke, men resultatet
viser måske noget om det: 10 dage til Færøerne
for 250 kr. alt inch Jeg gad vide, om noget rejse
bureau i dag, prisstigningerne taget i betragtning,
kan give et sådant tilbud — i så fald kender jeg
mange, der gerne tog en tur derop igen.
Og det var ikke kun i forbindelse med lejrsko
ler, at lærerne ofrede deres tid. Har hr. Olrik

ikke time efter time, år efter år arbejdet med
skolens sangkor og arrangeret ture for koret, har
hr. Mathiassen ikke sammen med skolens andre
gymnastiklærere brugt mangen en eftermiddag
på at gøre tropperne klar til dyst med andre sko
ler, har lærerne ikke ledsaget eleverne på week
endture til „Hakalytten“ mange gange — har læ
rerne i det hele taget ikke tidligt og sent været
parate til at bruge deres så kostbare fritid på os?
Jeg tror næppe, nogen vil benægte det. Da vi gik
på skolen, tænkte vi sikkert ikke ret meget på, at
lærerne ofrede så meget af deres fritid på os, men
i dag, da skolen er nogle år på afstand, tror jeg,
at det er timerne uden for skoletiden, sammen
med lærere og kammerater, på lejrskole, idræts
plads eller i week-endhytten, der især huskes,
men på den måde, at det især var på turene,
der skabtes det sammenhold elever og lærere
imellem, der var så gavnligt for det daglige ar
bejde.
Det er for mig vanskeligt at huske enkelte ti
mer fra skoletiden. Jeg kan huske lærernes facon
og nogle af deres „evige“ vittigheder. Har vi ikke
alle hørt spørgsmålet: „Hvad hedder det træ? —
Giv agt — fyr“, eller bemærkningen: „Tak for
venligheden ved min konfirmation“? — Men
hvornår det blev sagt — nej, det kan ikke tids
fæstes. Derimod kan jeg tydeligt se en 3. mel
lem, der med forventningsfulde miner står sam
let omkring en spand dampende blåmuslinger i
„Hakalytten“s pejsestue, en 1. G, der dampende
af sved tramper rundt i kæde og synger med på
færøkvad, en 2. G, der formummet som insek
ter sværmer ud og ind på Harmoniens scene,
og — ja, sådan kunne jeg blive ved.
Disse oplevelser kan måske synes uvæsentlige
for den, der kun opfatter skolen som et sted,
hvor der skal hentes boglig viden, men for mig
var og er de af umådelig betydning. De skabte
klassen og følelsen af at høre til en klasse, og
de gav kammeratskabet mulighed for at udfolde
sig på en ganske anden måde, end skolens ram
mer ellers tillod. Vel er det vigtigt, at skolen bi
bringer sine elever kundskaber og færdigheder,
det skal jeg være den første til at indrømme, men
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at gøre eleverne til mennesker anser jeg for en
mindst lige så stor opgave. Skolen forsømte må
ske i nogen grad det sidste for at opfylde de
krav om kundskaber, som samfundet opstillede i
sine prøver. Men det skal være den tilgivet, så
længe der endnu ved skolen er lærere, der uden
at skele til pengepungen, ofrer deres fritid på
at indhente det forsømte.
Om det så er klog politik fra samfundets side
at skrue kravene sådan i vejret, at det person
lighedsdannende bliver trængt mere eller min

dre i baggrunden, skal jeg lade være usagt. Vel
stiller vort samfund store krav til faglig dygtig
hed, men at være menneske er andet og mere
end at kunne løse indviklede tekniske proble
mer.
Jeg vil derfor ønske, at lærerne ved Haderslev
Katedralskole, når de flytter ind i de nye byg
ninger, vil tage ånden fra Gåskærgade med —
gør de det, så kan det ikke gå helt galt.
ANKER LASSEN

ELEV I HADERSLEV KATEDRALSKOLE

FRA 1952 TIL 1959
Smeden fra Øsby — sådan kaldte vi det skelet,
der stod oppe under taget i naturhistorielokalet
— var et temmelig mangelfuldt individ — og
mangelfulde var vi også, da vi første gang trådte
ind i Haderslev Katedralskole. I løbet af de føl
gende år bibragte lærerne os jo nok en del viden,
men samtidig blev der åbnet nye horisonter, så
helt komplette blev vi aldrig, men dog nok mere
egnede til det liv, der fulgte efter skolen, end
ovennævnte person.
Samme skelet havde mange funktioner ud
over at indføre os i den menneskelige anatomi,
hvilket det altså var mindre egnet til. Som straf
for at det ikke i tide havde rettet ryggen i skrive
timerne hos frk. Christensen og havde undladt
at have spids kno samt at skrive bogstaverne
sammen, var det blevet hængt op i en krog og
bundet sammen med ståltråd. Fra dette stade
stirrede det så sammen med lektor Buch ned på
os, når den forklaring, vi havde opgivet om vort
ophold uden for skolegården, ikke havde været
tilfredsstillende, — og vi derfor skulle sidde ef
ter.
Det skal være så sundt at drikke mælk, og
„Pedel“ solgte dengang mælk fra sin disk nede i
mellemgangen. „Pedel“ skældte ud, når man
ikke i tide havde afleveret mælkeflasker, og ens
kammerater skældte ud, når man havde fået for
få flasker med op. Rektor kunne ikke forstå, at
sådan noget kunne være morsomt, men han gik
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jo heller ikke i 3. mellem og havde klasseværelse
ovre i den røde fløj. Det begyndte med, at én
smed en mælkeflaske ud ad vinduet ned i „Pedel“s have. Da næste mand kom til at tabe sin,
kunne han lige så godt forsøge at ramme den
dernede, og mange „uheld“ indtraf i den følgen
de tid. Det er jo ikke første gang, at verden går
i skår, og „Pedel“ havde så mange flasker.
Rektor skændte, og det var ikke let for en lille
3. mellem’er at klare frisag, når rektor i samme
måned kunne henvise til, at man havde røget på
lokummet, skudt fyrværkeri af i skolegården,
smidt snebolde efter Kalsbølls hat og kastet med
kridt.
Alle disse uartige børn gik på samme tid til
præst hos diverse præster, uden at det sporedes
i den almindelige vandel. Selv havde jeg den
ære at gå hos pastor Steenberg, der udmærkede
sig frem for byens andre prædikanter ved for
uden at være en venlig sjælesørger at have an
bragt sin bopæl tilpas langt fra skolen. Der kan
ødes megen tid efter sådan to timers opbyggelig
tale, specielt når man skal forbi talrige af byens
bagere.
Drenge opfordres til at være ædle over for pi
ger — der til gengæld groft udnytter deres hen
givenhed, for bagefter at lade sig se med de store
fra 3. g. Piger er på slankekur og har derfor ingen
madpakke med. Efter at have kredset længe
rundt om ens madpakke og talt om, at leverpo-

Det gamle svendeherberge i Gåskærgade — senere „Folkets Hus“. På dette billede ses endnu to af de gamle laugsskilte.
Huset er smykket til fest, og i den årle morgen vækkes festens årsag af toner fra Haderslev Musikkorps. Det er koldt,
for musikdirigenten, Henrik Berg, spiller klarinet med fingerløse handsker. Vinduer står på klem, folk standser, hun
den hyler og gartnerens bydreng kommer farende med blomster.

stejmad egentlig smager godt, rører de ens hjerte,
og madpakkens bedste stykker udleveres. Når så
stykket er fortæret, og man synes, at man har
gjort en god gerning, styrter pigerne af sted på
ægte tøsevis for at delikatere sig nede hos bage
ren med flødeskumskager —. Vi andre vandrer
bitre i sind hen til den lille grøntforretning for
at købe et ti-øres æble.
I den tid jeg gik til præst, fik jeg iøvrigt øje
for andre af livets goder, idet præstegården lå
lige over for Fuglsang-bryggeriet. Af interesse for
den ædle bryggerkunst deltog jeg i Vidars eks
kursioner til stedet og ilede gennem de store hal
ler for at nå frem til det færdige produkt.
— De navne, de navne, dem må I altså kunne,
var Rektors evige omkvæd i geografitimeme.
Mangen en gang har jeg stået oppe foran det
store landkort, hvor man ikke har haft råd til at
skrive navne, men kun markeret byerne med
rødt, og ønsket at Rektor i stedet for ville vise en
film om sten på Bornholm eller ålens vandring.
Rektor kunne jo heller ikke vide, at det var skøn
ne, spildte kræfter, fordi det nu er på mode at
skifte navnene ud engang om året, ligesom ka
rakterskala og matematik.
Livets alvor indhenter de fleste af os, og da
vi kom i gymnasiet og i løbet af august og sep
tember måtte erkende, at man virkelig måtte
læse for at følge med, følte de fleste af os vist,
at de opnåede privilegier, som det at få rigtige
borde med stol og få lov til at være i gården
foran skolen, var en ringe trøst.

Men livet har også sine lyse sider. I de følgen
de år deltog vi med iver i mange diskussionsaf
tener og foredrag i Vidar, ligesom vi fik lejlighed
til at deltage i muntre baller. Jeg har endda måt
tet udsætte min afrejse på efterårsferie for at
være med til skolens efterårsbal.
Frk. Bjerresø instruerede os med stor energi,
og vi morede os meget med at opføre skoleko
medie til skoleballet i 2. g. — Min bror og jeg til
bragte mange timer med at høre hinanden i vo
res roller, og andre brugte masser af maling til at
fremstille passende kostumer og kulisser. Jeg hu
sker, at der skulle benyttes en klarinet til den
musik, der skulle ledsage stykket, men da et så

dant instrument ikke fandtes, blev stykket udsat
for tuba.
Selvfølgelig forløb festaftenen ikke uden
uheld. Skurken, der altså viste sig at være en
rigtig skurk, havde inden det afgørende opgør
med helten fundet en flaske frem og sad og vederkvægede sig med den i garderoben, så helten
blev nødt til at spille begge roller til stor forvir
ring for tilskuerne.
Vi var meget stolte af vores stykke, og stor var
vores ærgrelse, da man næste år opførte Shake
speare med megen bravour, idet regissøren ved
en meget fri fortolkning i en skummel fængsels
scene havde indlagt en stor edderkop, der krav
lede op og ned ad muren og ganske stjal billedet
fra både helt og skurk.
Andre kravlede også ned og op. Det skete,
når lektor Gamst i anledning af en særlig vel
lykket prøveregning lod de små missekatte krav
le op og ned, eller læste højt af P. Sørensen Fugholm.
Skolen havde også sine højtider som ved jule
tid med juleafslutningen, når der blev uddelt
flidspræmier. Det jeg dog husker bedst, var det
smukke juletræ og højtidsstemningen, når rek
tor læste juleevangeliet højt. Jeg har siden ople
vet julen under mange former og hørt samme
evangelie læst højt, men aldrig har jeg modtaget
så megen julestemning som på min gamle skole.
Også den 10. februar mindes jeg med glæde.
Når man er sønderjyde, har den dato stadig
stor betydning, mens mange i den øvrige del af
landet har glemt, hvor stor en dag det i virkelig
heden er.
Skolens mest alvorlige højtid var selvfølgelig
afslutningen på Harmonien. De første mange år
var man jo kun tilskuer fra balkonen, men se
nere avancerede man til salen, og derfra vil jeg
hente mit sidste minde.
Som altid skinnede solen fra en skyfri him
mel, da vi mødte til translokationen den 23.
juni, og ved indgangen bad adjunkt Møller mig
om at være med til at stå fanevagt under høj
tiden. Da denne var forbi, skulle jeg føre fanen
ud, og mens solen bagte på den tætpakkede sal,
skred processionen langsomt ud. Efter mig fulgte
alle studenterne og realisterne, mens de stolte
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forældre så til. Oppe på balkonen deltes lussin
ger ud til uartige mellemskoleelever, der læste
Vidars Ekko eller ivrigt diskuterede de karakter
bøger, der lå ovre i klasserne.
Endelig var vi ude i forgangen, efter at adskil
lige studenter var snublet over trinet under bal
konen, og snakken bølgede frem og tilbage. Let
tet rejste jeg fanen op — og i den almindelige for
virring bemærkede ingen, at en meget lille og for
skræmt 2. g-er forgæves forsøgte at hale fanens
spids ud af Harmoniens loft. — Mærket findes
måske endnu —, men et erstatningskrav må vist
siges at være forældet.
Jeg har andægtigt lyttet til lektor Holmgård,
når han fortalte om det engelske gentleman-be-

greb og forsøgte at slibe nogle af de værste kan
ter af os. Det har dog været sørgeligt glemt, når
jeg hos lektor Graversen med stor dygtighed for
falskede resultaterne af et mislykket fysikforsøg.
Det er gode minder jeg har fra en tid, hvor
mange dygtige og forstående lærere forsøgte at
vejlede os og ud over det tørre stof at give os
et indblik i alt det, de havde erfaret og satte højt
— uden at prøve at ensrette og træde spirende
sjæle under fod.
Dette er en stor tak til rektor N. H. Jacobsen
og hans lærerkollegium, der på ægte akademisk
vis med venlighed og forståelse har søgt at åbne
en horisont for os i stedet for at docere.
M. KLOCH

VI TALTE IKKE SAMME SPROG
Det er ro år siden, jeg ankom til Haderslev Ka
tedralskole, og det er 4 Vi år siden jeg forlod sko
len med studenterhuen sat kækt på sned.
I anledning af skolens jubilæum er jeg blevet
anmodet om at „digte“ lidt om min skoletid,
hvad jeg med en blanding af glæde og bekym
ring har sagt ja til. Jeg har på ingen måde sær
lige kvalifikationer til denne opgave, og hvis
De spørger min klasselærerinde, vil hun sikkert
give Dem og mig ret i, at der var mange fra min
årgang, der svang pennen langt elegantere. Jeg
kan kun se én grund til, at jeg er blevet anmodet
— og det er den, at jeg ankom til skolen midt i 2.
mellem fra den fjerne 0 ved navn Sjælland, og
således har grundlag for at drage sammenlignin
ger mellem Haderslev Katedralskole og de andre
skoler, jeg har gået på. Det vil derfor også være
mit udgangspunkt.
En sur januarmorgen 1957 — første dag efter
juleferien — sneg jeg mig ind ad skolens store
port og befandt mig snart i et klasseværelse om
givet af nysgerrige kammerater, som jeg havde
svært ved at tale med, da vi ikke talte samme
sprog. Den første dag var et mareridt, det vil den
nu altid være. Men det var ikke kun den første
dag, der var rædselsfuld. Det gik meget hurtigt
godt med kammeraterne, men tonen på skolen
var helt anderledes end den, jeg havde været
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vant til, og jeg tror, jeg nåede at blive skældt ud
af samtlige lærere i løbet af den første måned.
Det lyder måske umiddelbart ikke særlig opsigts
vækkende, for elever skal nu engang skældes ud.
Men for hvad? Her divergerede min opfattelse
af, hvad en elev kunne tillade sig over for sin
lærer meget fra den opfattelse, visse af mine
lærere havde om samme spørgsmål.
Jeg har senere overvejet grunden til denne
opfattelse af elevens stilling i forhold til læreren,
for den var vitterlig en forskel fra det, jeg havde
været vant til, og det jeg nu skulle indordne mig
under i Haderslev, og her må jeg tilføje — i mel
lemskolen. Jeg mener at have fundet årsagen
deri, at jeg i Haderslev de første år fik flere læ
rere fra reformationens — nejhov! — fra genfor
eningens tid! Det skal på ingen måde opfattes
som en kritik, men når jeg fremhæver det, er det
fordi det på en så udmærket måde illustrerer
den enorme udvikling, den danske undervis
ningsform har været ude for blot i de senere år.
Men et par eksempler.
Jeg husker det endnu tydeligt. Een af mine
lærerinder havde let ved at blive ophidset og let
til at uddele øretæver; selv nåede jeg ikke at få
smagen, — det var trods alt ikke almindeligt at
slå pigerne, — men fra drengene ved jeg, at det
var lussinger, „der sad“. Lærerne havde altid ret

og indlod sig ikke i diskussioner med elever her
om, og man skulle lige vove på at være logisk, så
var man ualmindelig uforskammet. For eksem
pel kom en lærerinde ind i klasseværelset og
sagde i ét åndedrag: „Stå ordentligt og sæt jer
ned.“ Jeg ophøjede min røst og forklarede, at
dette ønske var umuligt at opfylde, da man jo
ikke kunne stå og sidde på én gang. Jeg blev bedt
om at tie stille og blive efter timen. Da timen
var færdig, blev jeg opfordret til hurtigst mu
ligt at lære at opføre mig ordentligt; jeg skulle
ikke på nogen måde prøve at lære mine kamme
rater nogle af de unoder, der tillodes på andre
skoler. Hun vidste godt, at tonen på skoler i
København var friere, men hun ønskede ikke, at
jeg praktiserede min tidligere opførsel i Haders
lev.
Jeg lærte tonen og blev gladere for min nye
skole. Min glæde kulminerede i gymnasiet. Jeg
elskede at gå i skole, og det var naturligvis, fordi
jeg elskede min skole. Men overgangen fra mel
lemskolen til gymnasiet betød også på mange
måder en omvæltning. Jeg fik mange nye læ
rere, som naturligvis også alle havde deres sær
præg, hvad der dog gjorde dem til personlighe
der og ikke til umennesker. Jeg beundrede dem
meget i min skoletid, men endnu mere efter at
jeg har forladt skolen, for først bagefter ser man
rigtigt, hvor meget de har betydet for ens opdra
gelse og udvikling.
Lærerne i gymnasiet var mere moderne i de
res undervisningsform og i deres holdning over
for eleverne. I gymnasiet var det ikke kæft, trit
og retning, der var god tone; nej, nu var der
plads til diskussioner, og kritik var endog til
ladt. Man blev betragtet som selvstændigt, tæn
kende individ, og spiren til ens personlighed blev
ikke kvalt, men udviklet. Hele atmosfæren var
venlig. En meget vigtig ting er, at en elev ved, at
han (eller hun) ikke bliver afvist eller affejet
med en morsom bemærkning, hvis han henven
der sig til læreren, være sig i timen eller efter ti
men. Det vidste vi altid, og den tillid var måske
nok noget, vi ikke reflekterede over til hverdag,
men som alligevel, det ses nu, var en af grun
dene til, at vi stod på så „gode fødder“ med vore
lærere. I timerne var der ofte tid til diskussio

ner, og emnerne, der blev behandlet, var ikke få.
Politik var måske nok det emne, der oftest var
genstand for livlig meningsudveksling, og vi prø
vede ofte med stort snilde at få vore lærere til at
bekende kulør; det lykkedes ikke lige godt; de
fleste var for brogede til, at de med sikkerhed
kunne sættes i bås.
I gymnasiet fik vi også tildelt flere privilegier;
vi skulle bl. a. ikke møde med seddel hjemmefra
efter forsømmelser. Det var der nogle elever, der
forstod at bruge på smidigste måde, ikke såle
des at de blev væk i dagevis, men på den måde,
at de udvalgte de timer, de gad følge, og var syge
i de andre. Nå, misbrugen var ikke værre, end at
privilegiet kunne opretholdes. Endvidere havde
vi i gymnasiet lov til at gå i byen i frikvartererne
uden særlig tilladelse, eller vi havde lov at blive
i klasseværelset. Det minder mig om min mel
lemskoletid, hvor vi skulle ud i frikvartererne for
at trække frisk luft, men også for at der kunne
blive luftet ud i klasseværelset. Der havde vi to
lærere, hvis timer altid fulgte efter hinanden, og
den ene var meget forfrossen og forlangte et godt
opvarmet lokale, den anden ønskede et frisk, kø
ligt lokale. Det kunne gå, når det var den kulde
glade lærer, der dukkede op i timen efter den
varmeglade lærerinde, så havde ordensduksen
en reel chance for at få luftet ud, især da sam
me viking-lærer havde den aparte opfattelse af
tid, at han bedre kunne undervise et kvarter ef
ter, at timen ifølge ringeklokken var begyndt, og
så fortsætte undervisningen i frikvarteret. Men
helt galt blev det, når de to timer lå i omvendt
rækkefølge. Så var det ordensduksens opgave i
løbet af tre minutter at skaffe temperaturen i
lokalet op fra 16 til 24 gr. Opgaven var umulig,
og så blev den stakkels duks skældt ud for at
være uordentlig og ikke tilstrækkelig pligtopfyl
dende. Det der lå nærmest i en sådan situation
at gøre, at forklare årsagen til miseren, det vo
vede man ikke, man var nemlig ikke blevet bedt
om at retfærdiggøre sig. Men i gymnasiet var det
så heldigt, at alle vore lærere havde nogenlunde
samme ønske m. h. t. temperaturen i klassevæ
relset, så nu var det problem ude af verden.
Det var ikke kun i skoletiden, at vore lærere
og skolen fik betydning. I hele sommerhalv
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året blev der efter skoletid dyrket forskellige
slags sport på idrætspladsen. Dengang tog man
det som noget af en selvfølge, at det vrimlede
på sportspladsen med lærere. Men er det en selv
følge? Hvert år er der lærere, der bruger masser
af deres fritid på indstudering af skolekomedie.
Men deres arbejde bærer frugt, ikke blot direkte
gennem en forestilling, men også indirekte — og
dette er vigtigere — ved at styrke kammeratska
bet mellem eleverne i de forskellige klasser. Fle
re af mine lærere har også åbnet deres hjem for
mig og mine kammerater.
Således blev skellet mellem lærer og elev min
dre på den måde, at vi lærte hinanden godt at
kende, og det kunne kun styrke respekten. Det
er nu engang sådan, at man har mere respekt
for „mennesker“ end for „overmennesker“.

Den meget behagelige tone på skolen mellem
elev og lærer skyldtes naturligvis de enkelte læ
reres evner, men også i høj grad Rektor, der selv
var det fuldendte eksempel på, hvordan en „rig
tig“ lærer bør være. Han havde altid tid til at
høre på sine elever, han var altid åben for nye
ideer og forslag. Fik vi afslag på en anmodning,
var det altid begrundet. Blev vi skældt ud, var
det altid i beherskede vendinger, hvad der vir
kede meget bedre end de mere dramatiserede
udgydelser. Altid venlig, aldrig buldrende. Som
min rektor var, sådan mener jeg, en rektor bør
være.
Var jeg ked af skolen, da jeg kom, var jeg
ulykkelig, da jeg forlod den.

INA STEINCKE

SPREDTE TRÆK FRA MIN SKOLETID PÅ

HADERSLEV KATEDRALSKOLE
I en sen nattetime efter et week-end besøg i
Haderslev sidder jeg her og forsøger at samle
nogle minder fra min skoletid. Lejligheden er
sådan set udmærket, idet jeg overværede skole
festen i anledning af skolens 400-års jubilæum,
og tankerne på de skolefester, jeg selv har del
taget i, meldte sig da naturligt. Under skoleko
medien gik tankerne 5 år tilbage til dengang, da
vi opførte „Melodien der blev væk“, sikke’n et
cirkus for at sætte sådan en forestilling op, in
struktøren og især instruktricen hersede og rege
rede med os i flere måneder, hvad så sandelig
også var nødvendigt, men det resulterede i ad
skillige scener (i dobbelt betydning). General
prøven varede 3 Vi time! hvilket medførte en
temmelig kraftig henstilling om at få lidt mere
skub på under premieren, hvor vi så overgik os
selv og fik det ned på lidt under 3 timer! Kun
de, der selv har været med til at lave skolekome
die, vil kunne forestille sig den højspændte at
mosfære, der hersker bag et forhåbentlig lyddæmpende fortæppe: „Husk nu det . .
„Hva’
er det jeg skal sige der . .
“Vi skal lige have
det bord herhen.“ „Hvor f........ er regissøren
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nu henne.“ „Har du dine tændstikker?“ Og
konstant tysser instruktøren på skuespillere, scenemænd, regissør, belysnings- og lydfolk og hvad
der alt skal til. Hvad fik vi så ud af det? En stor
succes, men det, der tæller på længere sigt, var
nok, at vi her lærte at samarbejde nært, og havde
der ikke tidligere været noget større samkvem
mellem de forskellige klasser, blev de i hvert fald
svejset nærmere sammen igennem de måneder,
arbejdet med skolekomedien stod på. Det gav
også et helt andet forhold til dem af vore lærere,
der havde med komedien at gøre. For mig personlig var denne skolekomedie dog også skyld
i, at jeg begyndte at ryge; min rolle krævede det
simpelthen, og så fortsatte det efter den tid (ja,
skolen har meget på sin samvittighed). Jeg min
des endnu, hvor lidt professionelt jeg tog en ce
rut frem og langt om længe efter fumlen med
tændstikker fik den tændt. De sprogblomster,
min medspillerske hvæsede til mig i den noget
ubehagelige pause, der opstod, inden hun kun
ne få afleveret sin næste replik, skulle publi
kum lige have hørt!
Alt dette og meget til sad jeg og tænkte på,

medens skolekomedien anno 1967 gik over sce
nen, og efter forestillingen viste det sig, at jeg
endnu kunne gebærde mig nogenlunde elegant
i den gennem mange gymnastiktimer og 7 års
skolegang tillærte Lanciers. Mærkeligt så popu
lær den dans stadigvæk er. Det højtideligste ved
festen var dog elevernes indmarch med skolens
gamle (og nye) fane i spidsen. Jeg har altid syn
tes, at det var højdepunktet i årets gang på sko
len. Mange vil måske mene, at translokationen
fortjener dene betegnelse, men den eneste af
disse, som jeg husker nøjere, var da jeg selv blev
dimitteret i 1963. De øvrige havde mest interesse
derved, at de markerede indledningen til en
lang sommerferie.
Syv år færdedes jeg i de gamle bygninger i
Gåskærgade, hvor næsten hvert klasseværelse
rummer minder. Jeg husker endnu tydeligt, da
jeg ri år gammel fik meddelelsen om, at jeg var
optaget i i. mellem: Rektor stod på trappen i for
hallen og læste navne op, og mit hjerte sank
dybt, meget dybt, da mit navn ikke var blandt
dem, og først bagefter gik det op for mig, at det
var dem, der ikke var optaget, rektor havde læst
op. Desto større blev derfor også min glæde, da
jeg fik at vide, at jeg var blandt de heldige, der

var optaget, endda uden mundtlig prøve. Jeg var
meget kåd, da jeg vandrede hjem med den be
sked.
Det jeg husker bedst fra mellemskolen, var
det gode kammeratskab, der herskede i vor klas
se. Der var kun i meget lille udstrækning tilløb
til klikedanelser, og når der blev holdt fest, blev
alle inviteret, og flertallet kom. Jeg husker såle
des et pragtfuldt karneval arrangeret af de piger,
der boede i byen, og hvor alle mødte klædt ud,
sikke’n grinen der blev efterhånden som folk
ankom.
Kammeratskabet viste sig også ved, at det var
muligt at gennemføre adskillige ture til Hakalytten med så godt som fuld tilslutning hver
gang. Hvor havde vi det festligt og sjovt på de
ture. De står for mig som nogle af de bedste min
der jeg har fra min skoletid. En gang havde vi få
et den geniale idé at lave et „skrammelorkester“,
alle drenge deltog i det, dirigenten iført pyjamas
jakke med kjoleskøder af pap samt shorts og sok
keholdere. Aldrig har Riberhusmarch lydt så
smukt udsat for fuld besætning af potter og gry
der. Især kaffekanden gjorde stor lykke, den var
fyldt med vand, og når der blev blæst ned gen
nem tuden lød den skønneste musik. Publikum
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var så rørt, at tårerne trillede ned ad kinderne,
og vor lærer bad om at høre hvert instrument for
sig. Vi sluttede af med Godnatvalsen.
Den sidste tur, jeg kom på til Hakalytten var
en klassikertur, da jeg gik i 3. g. Vi var en lille
eksklusiv flok på 13, deraf 10 elever, der drog
afsted på cykel. Det var i slutningen af septem
ber, koldt var det, men vi fik hurtigt omdannet
opholdsstuen til det græske bjerg Olympos, som
lun luft strømmede ud over fra den buldrende
pejs. Midt på gulvet havde vi lagt to borde ned
og udenom dem 13 madrasser, som vi møjsom
meligt havde slæbt ind fra sovesalene (så blev de
da også luftet). Bordet var dækket med de skøn
neste oliven, surbrød og druesaft, og præcis kl.
18 trådte de 12 olympiske guder ind med vore
lærere som Zeus og Apollon iført hvide gevand
ter (lagner), der mere eller mindre fikst blev
holdt fast på kroppen (Zeus’ klædning var en la
genpose!). Guderne lagde sig til bords, medens
mundskænken fór rundt og skænkede ambro
sisk nektar. Da guderne under megen talen hav
de spist og drukket sig mætte (nogle dog temme
lig ugræsk og til de øvriges store forargelse i med
bragte klemmer) gik de i nattens mørke (og kø
lighed) tur langs Sandersvigs (Peloponnes’) ky
ster iført deres hvide klædninger, der blafrede i
vinden, og med frisk appetit vendte de tilbage til
Olympen, som gav genlyd af guddommelig lat
ter, da Mars begyndte at læse op af Storm P.,
medens de øvrige guder ganske ugudeligt bælle
de varmende te i sig. Det blev sent, før gudernes
snorken rystede Olympen den nat.
Hvor mange ture har vi ikke gået her langs
Knudshoveds skrænter i vandkanten, lyttende
til bølgernes skyllen mod stranden, eller ovenfor
klinten, hvor vinden som regel blæste én frisk i
ansigtet, og inden vi vidste af det, var vi næsten
ved Avnevig, — hvor mange har ikke været på
„junglevandring“ i den sumpede skov omme
ved Philipsborg, — hvem har ikke fourageret rare
sager i kiosken til at nyde efter sengetid (intet er
så rart som flødekarameller, der først har ligget
lang tid i en varm lomme og dernæst samlet
sand ved at blive gemt godt mellem tæpperne i
ens køje, for lige meget hvor godt og hvor tit
der blev fejet og vasket i sovesalene, der var kon
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stant sand på gulvet, i køjerne, mellem tæpper
ne, overalt), hvor mange har ikke optrådt som
supermænd (og -kvinder) ved at stille kl. 7 i
badetøj rede til at hoppe i det lave og grumsede
vand, der er lige nedenfor hytten, mens en kold
og gåsehudsfrembringende vind står ind fra syd
øst, og man misundeligt tænker på de mere for
nuftige, der tager fem minutter ekstra på øjet, —
hvem har ikke forsøgt at ringe med klokken midt
om natten (få er sluppet godt fra det), — hvilken
triumf var det ikke, når man fik kapret sig en
overkøje (men åh så upraktisk), de mere fornuf
tige tog den mellemste, — mange er sikkert også
de, der er blevet sat til at skrælle kartofler midt
om natten på grund af ballade, medens de øv
rige uromagere godtede sig, dels fordi det ikke
blev dem, og dels fordi de så blev fri for det næste
formiddag, — ja, jeg kunne blive ved, så mange
ting har vi oplevet på ture til Hakalytten, og op
levelserne er fælles for klasse efter klasse, men
lad mig slutte med en linje af den sang, som vi
alle har sunget med på:
Enhver, der fik øjne, vil give mig ret:
Der findes i Danmark ej skønnere plet.
Ja, se blot, og sige du må uden svig:
„Hvor kan de dog sagtens, som fandt
Sandersvig!“

De oplevelser, der fæstner sig bedst i erindrin
gen, er naturligvis dem, der på en afvekslende
måde greb forstyrrende ind i den daglige og,
synes jeg, behagelige gang på skolen. Jeg har
nævnt skolekomedien i 2. g og ture til Hakalyt
ten. 2. g var i det hele taget et år, der var rigt på
afvekslinger, det startede med den traditionelle
ekskursion, der for de fleste klasser af vor årgang
gik til Bornholm, hvor vi ganske ekceptionelt var
indkvarteret hos Rønne Statsskoles 2. g’ere. Det
jeg husker bedst fra den ekskursion var de fester,
der blev holdt for os. Der blev her knyttet mange
nye og nære kontakter med bornholmere af det
modsatte køn. Jeg husker således en aften, da vi
havde været til fest i Neksø, hvilke herlige sce
ner, de mere nøgterne blev tvangsindlagt til at
overvære i bussen hjem til Rønne, thi lige meget
til hvilken side man så, stødte blikket på unge

forelskede par, hhv. en bornholmer og en sønder
jyde. Der var mange småforelskelser mellem søn
derjyder indbyrdes og mellem bornholmere ind
byrdes, der røg sig en tur på den ekskursion. Rø
rende scener udspandt sig på kajen i Rønne, da
vi forlod Bornholm, men de implicerede parter
kunne trøste sig med, at de fik hinanden at se i
Haderslev ca. en uge senere. Det var en samling
meget trætte gymnasiaster, der ankom til Ha
derslev efter den ekskursion. Alle havde et kæm
peunderskud af søvn, som så blev indhentet i
timerne på skolen de næste dage.
Lad mig til slut fortælle om en pragtfuld cykletur til amtets fortidsminder, som vi foretog
med vor historie-lærer så sent som i 3. g. Vi
skulle mødes på Sønderbro kl. 9, og alle var
mødt undtagen omtalte lærer, der sin vane tro
fra skolen først mødte op et godt stykke over ti
den. Jeg må sige, vi måbede, da han kom svin
gende om hjørnet højt til hest på en oldsag af en
cykel, iført sportsskjorte med opsmøgede ærmer
og med morgencigaren i munden. Godmorgen,
hilste han og væk var han, før vi nåede at komme
til hest. Vi indhentede ham først i Erlev. Vejret
var dejligt, vinden god og humøret højt, da vi ad

Oksevejen kørte til Immervad, hvorfra vi til fods
vandrede ned til Hærulfstenen. Vi besteg Pot
høj og var ved gravhøjene i Vedsted, hvor vi spi
ste frokost, og sluttede om efrtermiddagen med
et meget levende foredrag inde i jættestuerne i
Jemhyt. Jeg tror, at alle den dag syntes, at faget
historie var et af de interessanteste fag, vi havde.
Mange andre ting kunne der berettes om, min
skoletid ligger jo ikke længere tilbage end at min
derne endnu er friske i erindringen, men lad
dette være nok, selvom jeg her kun har fortalt
om begivenheder, der skete udenfor den skole,
hvor jeg syntes, at man i sjælden grad følte sig
hjemme og godt tilpas. At dette var tilfældet,
skyldtes først og fremmest rektor, hvis menne
skelige varme og imødekommenhed prægede
hele skolens liv og var en meget væsentlig del af
den ganske særlige atmosfære, der karakteriserer
Haderslev Katedralskole. Lad mit ønske for sko
len i jubilæumsåret da være, at det må være
muligt at flytte i hvert fald noget af denne
uhåndgribelige atmosfære med til den nye skole
under en ny rektor.

HENRIK FANGEL

Vilh. Petersens indledningsvignet til H. C. Andersen: Klokken.

KLOKKEN

R

ektor for Hjørring Gymnasium, Chr. N. Bro
dersen, har i stedet for skoleminder sendt red
aktionen nedenstående afhandling om H. C.
Andersens Klokken. I brevet, som fulgte med
afhandlingen, skriver rektor bl. a.:
„Jeg husker, at vi opgav dette eventyr til
eksamen i II g, og jeg mindes så tydeligt, at vi
gik og snakkede sammen om historiens idé. Jeg
erindrer også, at vi havde en fornemmelse af, at
vi ikke havde forstået historien rigtigt. Nu har
jeg jo haft lejlighed til at gennemtænke den ad
skillige gange siden. Og her er så resultatet, som
jeg først brugte i en translokationstale for 20 år
siden og siden i en kronik i anledning af 150
året for Andersens fødsel. Jeg ser den gerne
brugt som en hilsen til den skole, som har givet
mig så meget, og som en hilsen til de kære kam
merater, jeg først drøftede den med for de man
ge, mange år siden.“

★

I 1845 — som fyrreårig — skrev H. C. An
dersen sin historie om klokken, en fortælling
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med et perspektiv så dybt og en visdom så stor,
at den kan nævnes på linje med Jesu lignelser,
med hvis form og ånd den er nær beslægtet.
Det er fortællingen om klokken med den for
underligt dragende lyd, der kan høres overalt,
hvor der bliver stilhed og lydhørhed i et men
neskes sind, og som skaber højtid overalt, hvor
den høres.
Klokken er allevegne. De, der bor i byen, hø
rer den nu og da i et øjebliks stilhed. Det fore
kommer dem da, som kom lyden ude fra lan
det; men for dem, der følger dens kaldende lyd
derud, kan det være, som lyder den inde fra
byen. Det er vel endog sådan, at de allerfleste
mennesker har øre for dens klang eller i hvert
fald på et eller andet tidspunkt i deres liv har
haft det. Her gælder det — som i evangeliet —
at mange er kaldede. Virkningen af klokkenes
klang kan være af længere eller kortere varig
hed. Den kan gribe mennesket et enkelt øjeblik,
eller den kan betage dem ganske, så den bliver
grundtonen i deres liv. Men virkningen er al
tid den samme: der bliver højere til loftet og

videre til væggene i disse menneskers sind; de
res livsfølelse bliver udvidet, og deres liv bliver
rigere.
Størst modtagelighed for klokkens lyd har
mennesket i ungdommen. Da er sindet stemt
som et ædelt instrument, hvoraf kunstneren kan
lokke de reneste toner; da er sjælen redebon som
en veldyrket ager om foråret, før sæden lægges
i den.
I en senere alder bliver mange døve for klok
kens klang, fordi hverdagens kamp for udkom
met sløver deres sjæl, eller fordi kampen for rig
dom, ære og magt helt opfylder deres liv. Der
er endda folk, som er så kyniske, at de søger at
berige sig ved at spekulere i deres medmenne
skers grebethed af klokkens klang. Digteren
skildrer dem for os dér, hvor han omtaler den
smarte konditor, der slår sit telt op uden for
byen i skoven, hvortil folk er søgt for at høre
klokken. Han har hængt en solid træklokke op
over sit telt, men knevlen manglede! På den
måde tilfredsstiller han de lettroende og mage
liges materielle behov og narrer dem til at tro,
at deres sjæles higen er blevet tilfredsstillet.
Digteren ved imidlertid, at der ikke blot er
folk, der spekulerer i deres medmenneskers hi
gen efter at stille deres sjæles sult ved at mætte
dem materielt, men også, at der er folk, der gør
sig et levebrød af at forvalte det, der er af ånd,
uden at de selv nogensinde til bunds har fattet,
hvad de taler om. Denne type har digteren
skildret for os i den mand, der kommer hjem
fra skoven uden at være trængt dybt nok ind i
den, men alligevel giver „en slags forklaring“,
som ingen forklaring er, og som vinder ære og
rigdom ved det. Fælles for konditoren og denne
mand, der opnår titel af „verdens klokker“, er
det, at de hver for sig er fidusmagere. Begge by
der de deres medmennesker stene for brød, idet
ingen af dem er i ånd og sandhed.
Så er der de unge. De er repræsenteret af en
flok konfirmander, der på deres konfirmations
dag går uden for byen i den dejlige forårsnatur
og fra skoven hører den store ubekendte klokkes
dragende lyd. Hele flokken på nær tre beslut
ter at drage ud for at finde klokken. „Den ene
af dem skulle hjem og prøve sin balkjole, for

det var just den kjole og det bal, der var skyld
i, at hun var blevet konfirmeret denne gang, for
ellers var hun ikke kommen med; den anden
var en fattig dreng, som havde lånt sin konfir
mationskjole og støvlerne hos værtens søn, og
dem måtte han levere af på bestemt klokkeslet;
den tredie sagde, at han aldrig gik noget frem
med sted, uden hans forældre var med, og at
han altid havde været et artigt barn, og det ville
han vedblivende, selv som konfirmand, og det
skal man ikke gøre nar af — men det gjorde de“.
Pjank, fattigdom og forknythed er de forhin
dringer, disse tre strander på straks i starten.
De andre traver af sted, fast sammenknyttede
af det gode kammeratskabs bånd. Men vi op
lever snart det gradvise frafald. De to mindste
overvældes af menneskelig svaghed, bliver træt
te og vender om til byen igen. To småpiger satte
sig og bandt kranse; de har vel endnu været for
barnlige og uudviklede til at begive sig ud på
sandhedens pilgrimsgang. En hel del bliver hæn
gende hos konditoren. Det er dem, der villigt
lader sig nøje med det materielle velvære og
trøster sig med de ord: „Se så, nu er vi herude;
klokken er jo egentlig slet ikke til, det er bare
sådan noget, man bilder sig ind!“ Der er sikkert
noget af dem, der ved bedre, men menneskene
er altid villige til at finde en undskyldning for
deres magelighed; de går end ikke af vejen for
at fornægte eksistensen af den højere virkelig
hed, for hvis opnåelse det — ligesom for alle
andre af tilværelsens sande goder — er en ufra
vigelig lov, at den er forbundet med overvindel
se af vanskeligheder.
Klokkens klang lyder imidlertid så lifligt og
højtideligt dybt inde fra skoven, at 4-5 bestem
mer sig til dog at gå noget længere ind. Det bli
ver en smuk, men besværlig vandring. „Skoven
var så tæt, så løvfuld ... skovmærker og anemo
ner voksede næsten alt for højt, blomstrende
convolvoli og brombærranker hang i lange guir
lander fra træ til træ, hvor nattergalen sang, og
solstrålerne legede; og det var så velsignet, men
der var ingen vej at gå for pigerne, de ville få
klæderne revet itu.“ — For 100 år siden var
troen på og tilliden til kvindernes deltagelse i
åndeligt arbejde ikke så stærk, som den — tak
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ket være kvindernes egen indsats — er blevet i
vore dage.
Ved en klippeblok pibler en kilde frem med
sin klukkende lyd. Her slår en af konfirmander
ne sig ned i den tro, at det muligvis kunne være
klokken. „Det må man rigtig studere!“ siger han.
Her har han fundet sit begrænsede studiefelt,
sit lille speciale. Al ære værd, men vi tvivler al
ligevel om, at han er trængt så dybt ind i sin
sandhedssøgen, at han vil kunne hæve sig op
til en helhedsbetragtning af livet, uden hvilken
hans forsken og stræben dog bliver gold.
De andre går videre. „De kom til et hus af
bark og grene, et stort træ med vilde æbler hæl
dende sig hen over det, som ville det ryste hele
sin velsignelse ud over taget, der blomstrede med
roser; de lange grene lå lige hen over gavlen, og
på den hang en lille klokke. Skulle det være
den, man havde hørt. Ja, derom var de alle eni
ge, på én nær; han sagde, at den klokke var for
lille og fin til at kunne høres så langt borte, som
de havde hørt den, og at det var ganske andre
toner, som således rørte et menneskehjerte; han,
som talte, var en kongesøn, og så sagde de an
dre: „Sådan én vil nu altid være klogere“.
I denne idyl slår de sig ned, på nær kongesøn
nen. De, der er nået så vidt frem, har i al fald
smag, det må man lade dem; men de har ikke
det dybe sind, der alene tilfredsstilles af de store
oplevelser, der gør glad og tankefuld tillige, og
ved hvilke sindet udvider sig og bliver så lyd
hørt, at det synes at fornemme selve tilværelsens
inderste pulsslag.
Kongesønnen alene går videre og kommer na
turen stadig nærmere. Bag sig hører han ikke
blot den lille klokke, som hans kammerater var
fornøjet med, men også lystigheden fra kondito
rens telt. Digteren lægger ikke skjul på, at kon
gesønnen momentvis føler sig fristet til at vende
om og deltage i kammeraternes lystighed —
menneskeligt forståeligt, men klokkens lyd dra
ger ham dog stærkere, og han fortsætter sin en
somme vandring.
Snart møder han den fattige dreng, ham, som
måtte blive tilbage på grund af sin fattigdom.
Til ham har kaldet lydt så stærkt, at han måtte
følge det. Han overvinder alle ydre vanskelig
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heder og er nu nået lige så langt som den rige
kongesøn. H. C. Andersen vidste af egen bitter
erfaring, at disse ydre vanskeligheder lod sig
overvinde, når man ikke gav op, men i ydmyg
hed bevarede troen på sit kald og sin bestem
melse.
De er begge besluttede på at fortsætte deres
vandring, men kan ikke blive enige om retnin
gen, i hvilken de skal vandre. Derfor skilles de
res veje. Kongesønnen går til venstre, den side,
på hvilket hjertet sidder; den fattige dreng går til
højre. Fra sin oversete stilling i livet har han
iagttaget, at den plads havde jo alt stort og her
ligt.
Den fortsatte vandring bliver ikke nogen dans
på roser for nogen af dem, selv om det ganske
naturligt understreges, at vejen falder lettere for
ham, der er født på livets solside. Men modgang
møder de begge. Kongesønnen må bl. a. døje de
ækle abekattes lavpandede og misundelige kri
tik.
Anstrengelserne belønnes imidlertid, idet na
turen bliver mere og mere pragtfuld, jo længere
de trænger ind i skoven. Men dagen går på hæld
og kongesønnen bliver træt og er ved at tabe mo
det. Fromt og tillidsfuldt kaster han sig på knæ
og synger sin aftenssalme. Han gør derpå en sid
ste kraftanstrengelse, idet han klatrer op ad de
stejle klipper for — som han tror — for sidste gang
at se den synkende sol. Og her er han nu uden
at vide af det, i kraft af sin udholdenhed og sin
lydighed mod sit kald, nået til målet:
„Op kom han, før solen endnu var ganske
nede, set fra denne højde; o, hvilken pragt! Ha
vet, det store herlige hav, der vælter sine lange
bølger mod kysten, strakte sig ud foran ham, og
solen stod som et stort skinnende alter derude,
hvor hav og himmel mødtes, alt smeltede sam
men i glødende farver, solen sang, og hans hjerte
sang med; den hele natur var en stor hellig kirke,
hvori træer og svævende skyer var pillerne,
blomster og græs det vævede fløjels klæde, og
himlen selv den store kuppel; deroppe slukkedes
de røde farver, idet solen forsvandt, men millio
ner stjerner tændtes, millioner diamant-lamper
skinnede da, og kongesønnen bredte sine arme
ud mod himlen, mod havet og skoven, og i det

samme,fra den højre sidegang, kom med de korte
ærmer og med træsko den fattige konfirmand;
han var kommen der lige så tidligt, kommen der
ad sin vej, og de løb hinanden i møde og holdt
hinanden i hænderne i naturens, poesiens store
kirke, og over dem klang den usynlige hellige
klokke, salige ånder svævede i dans om dem til
et jublende halleluja!“
Kongesønnen og den fattige dreng er nået til
samme mål, men ad forskellige veje. At digteren
med den fattige dreng sikkert har tænkt på sig
selv og med kongesønnen på sin læremester H.
C. Ørsted, har ingen interesse for os i denne
sammenhæng, derimod nok det, de to repræsen
terer: livspoesien og livsvisdommen, det skønne
og det sande. De to er rundet af samme kilde og
fører til samme mål, vil digteren lære os. Vi kun
ne have ventet at finde en tredie livsværdi repræ
senteret: religionen. Den er der også, ganske vist
ikke legemliggjort i en særlig person, men endnu

smukkere, idet den er den selvfølgelige grund
tone i tilværelsen både hos livsvisdommens og
livspoesiens repræsentant. Det skønne, det sande
og det gode: digtning, videnskab og religion, var
for H. C. Andersen og hans tidsalders bedste
kvinder og mænd de livsværdier, gennem hvilke
deres stræben ud over hverdagen mod de ideale
magter søgtes tilfredsstillet. De er alle rundet af
den samme kilde og fører alle mod det samme
mål, til det, der er i ånd og sandhed.
Klokken symboliserer menneskesjælens ideale
stræben, som vel de fleste en gang har fornem
met, men som de færreste trofast følger.
Mange er kaldede, men få er udvalgte. Det er
H. C. Andersens menneskelige og kunstneriske
storhed, at han aldrig døvede sine ører for klok
kernes klang, men lydigt fulgte dens kalden, så
længe han levede.
CHR. N. BRODERSEN

KRONIK
ÅRSSKRIFTET

Årsskriftet, der fremkommer med en alvorlig
forsinkelse, er anlagt som et dobbelthefte og gæl
der altså for 1965 og 1966. Udarbejdelsen af sko
lens historie, der skulle være færdig til jubilæet,
samt forskellige personlige forhold har lagt
stærkt beslag på alle tre redaktørers tid og kræf
ter.

Som andetsteds nævnt har vi syntes, at jubi
læet i anledning af vor skoles 400 års beståen
burde markeres allerede i dette dobbelthefte
med en række bidrag fra tidligere elever, der har
fået opfordring til at fortælle om deres indtryk
fra skoletiden, om skolens betydning for dem, el
ler hvad der nu ellers naturligt stod i tilknytning
til skolegangen. Det var et noget tilfældigt valg
af tidligere elever, vi henvendte os til, men tan
ken var at få fat på mennesker, der ville og kun
ne berette noget af interesse. Adskillige måtte af
vise opfordringen af forskellige årsager, men der
er utvivlsomt mange andre, som måske blot ven
ter på en opfordring. Den er hermed givet til
alle tidligere elever, også til sådanne, som har en
helt privat vurdering af mere kritisk indhold.
Vi lever jo i et land, hvor der er ytringsfrihed,
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og en berettiget kritik af en skoles forhold ville
da ikke være en utilbørlighed i et elevskrift.
Af det øvrige stof, vi bringer, er artiklen om
Pædagogium Slesvicense på en måde et bipro
dukt til Haderslev Latinskoles historie, da det er
beskæftigelsen med slesvigske skoleforhold, der
har ført mig ind på emnet, der er højaktuelt net
op nu 400 år senere, hvor vi arbejder på at få
et universitet i Haderslev.
Baumanns erindringer fra skoletiden i Ha
derslev i perioden mellem de to slesvigske krige
er den fyldigste erindringssamling, der findes
om Haderslev lærde skole. Dele har været pub
liceret i „Sønderjydske Årbøger“ og også i Haderslev-Samfundets tidligere årsskrifter, og jeg
har naturligvis også benyttet uddrag deraf i sko
lehistorien, men vi har alligevel syntes, at det
var forkert ikke at bringe disse erindringer in
extenso med de fornødne personalier, og Olav
Christensen har altså påtaget sig denne opgave.
I øvrigt har vi fordelt redaktionen af Kronik
og Personalier, som vi plejer. Begge dele er svul
met betydeligt op, fordi vi behandler en toårig
periode. Erfaringsmæssigt går vore læsere imid
lertid i lag med netop disse afsnit med den for
nødne interesse og energi!

LÆRERKOLLEGIET
Lektor V. Gamst, der af helbredshensyn hav
de måttet søge orlov i oktober 1964, fik efter an
søgning bevilget afsked fra 31. 7. 1965. I sko
lens årsskrift 1965 skrev rektor, dr. phil. N. H.
Jacobsen:
„Ved dette skoleårs udgang tager lektor V.
Gamst afsked med Haderslev Katedralskole. —
Han havde håbet at kunne blive i sit embede,
indtil han om to år falder for aldersgrænsen,
men helbredet tvinger ham til allerede nu at
opgive den gerning, som altid har været hans
store glæde, og som optog ham så fuldt og helt.
Næsten 43 år er gået, siden lektor Gamst ved
sin ansættelse som adjunkt ved Tønder Statssko
le i november 1922 begyndte sin gerning i gym
nasieskolen, og af denne lange årrække er de
35 faldet her ved Haderslev Katedralskole, som
nu altså desværre må tage afsked med en dygtig
lærer og en afholdt kollega.
Lektor Gamst er gået op i sit arbejde med stor
dygtighed og med en enestående interesse. Han
er altid mødt veloplagt og glad til sine timer, og
når han med en bredt favnende håndbevægelse
og en munter bemærkning havde hilst på ele
verne, så vidste de, at nu skulle der bestilles no
get. Lektor Gamst var en flittig lærer, som plan
lagde sin undervisning meget omhyggeligt. Alli
gevel har han ved siden af sin gerning her ved
skolen i tidens løb kunnet påtage sig forskellige
hverv. I 25 år var han således medlem af besty
relsen for Foreningen af Matematiklærere ved
Gymnasieskoler og Seminarier, og i årene 1940
—1951 var han medlem af kommissionen til af
holdelse af studentereksamen for privatister. Fra
1938 til 1953 var han et meget interesseret og
virksomt medlem af Haderslev domsogns me
nighedsråd.
Vi føler med lektor Gamst i hans skuffelse
over at måtte give op nu, men vi bringer ham en
varm tak for det dygtige og samvittighedsfulde
arbejde, han har ydet gennem de mange år, og
for hyggeligt samvær, og vi ønsker ham og hans
hustru mange gode år.“
Når man ved, med hvilken interesse lektor
Gamst følger sine gamle elever, også dem fra
så fjerntliggende perioder som Tønder-tiden el

ler Viborg-tiden, er der god grund til, at der
også fra Haderslev-Samfundet siges ham tak for
den interesse, han altid har vist vort arbejde.
Også fra vor side skal der gives udtryk for de
bedste ønsker om, at lektor Gamst må få en
række gode år efter de mange års opslidende
skolegerning.
Da der som bekendt er stor mangel på lærere
i matematik, medførte lektor Gamsts sygdom et
alvorligt undervisningsmæssigt problem for de
klasser, lektor Gamst havde undervist. Den unge
stud, scient. H. Agersnap Larsen blev den, der
hjalp skolen over vanskelighederne, idet han
påtog sig en alvorlig ekstra arbejdsbyrde udover
sit vikariat ved at overtage de fleste af lektor
Gamsts klasser, mens adjunkt Arndt indvilli
gede i at undervise de resterende. Fra 1. august
1965 var cand. polyt. Erling Knudsen, Kol
ding, blevet ansat som adjunkt med fagene fysik
og kemi. Hr. stud, scient. Agersnap Larsen gik
ind på at fortsætte endnu et år som vikar, og på
denne måde var de eksakte fag tilgodeset på for
svarlig måde. For faget dansk var udsigterne der
imod alt andet end lyse. Efter lektor M. Møllers
forflyttelse i sommeren 1964 og efter at adjunkt
O. Glismann var gået over til universitetsarbej
de, havde skolen været helt underbemandet for
dette fags vedkomende. Da så tilmed adjunkt,
frk. K. Bjerresø efter ansøgning fik tilladelse til
at træde udenfor nummer hele skoleåret 65/66,
var udsigterne mørke, men rektors bestræbelser
for at finde en dansklærer kronedes til sidst med
held, idet stud. mag. Jørgen Birkedal (student
fra 1963) påtog sig jobbet. Stud. mag. Karsten
Sand Iversen havde sagt ja til at vikariere et
helt år til, og således klaredes vanskelighederne.
Fra august 1966 er frk. Bjerresø påny i funktion,
og ydermere har skolen fået en ny dansklærer i
form af adjunkt-aspirant Carsten Johansen, der
tillige har tysk som fag. løvrigt fortsatte den
gamle lærerstab uændret bortset fra at lektor J.
E. Schau fra 3/9 til 22/12 65 havde byttet stil
ling med en engelsk lærer. Vi havde således en
hyggelig ung britisk kollega, Mr. Denzil Stewart,
M. A., hos os i denne periode, mens lektor Schau
virkede som lærer ved Hitchin High School for
Giris lidt nord for London.
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Om lektor Schau er yderligere at tilføje, at
han i sommerferien blev udnævt til lektor i 26.
lønningsklasse fra 1. april 1966 at regne. Samme
udnævnelse modtog også lektor Favrholdt under
samme dato.
Tidligere lektor ved skolen, dr. phil. frk. Hilda
Petersen fejrede den 16. maj 1966 sin 90 års
fødselsdag, forbavsende usvækket af alderen,
bortset fra en noget nedsat høreevne, levende
optaget af alt vedrørende den gamle skole og
dens tidligere elever, hvoraf mange med tak min
des udbytterige timer hos frk dr., som nu i snart
25 år har hørt til i pensionisternes række.
Cand. mag. fru Ingrid Jacobsen, vor ungdom
melige rektorfrue, som vi alle holder af og beun
drer både som kollegiets første dame og som en
reel og dygtig arbejdsfælle i det daglige skolear
bejde, fyldte 60 år den 19. juni 1966. Fru Jacob
sen er altså ikke blot den charmerende, altid op
lagte værtinde, der med naturlig værdighed og
oprigtig hjertelighed forstår at få alle til at føle
sig veltilpas i det hyggelige rektorhjem, hvad
enten det drejer sig om officielle eller om private
lejligheder, hun er tillige en dygtig og respekteret
engelsklærer, der af elever såvel fra Sønderborg
Statsskole som fra Haderslev Katedralskole al
tid omtales med største respekt og taknemme
lighed. Fra H.-S. vil vi gerne sige tak og ønske
hjertelig tillykke!
På den første skoledag efter ferien i 1965 mar
keredes der tre tjenestemandsjubilæer, nemlig
rektors 40 års-, lektor Olriks 40 års- og lektor
Poul Magelunds 25 års jubilæum. Både rektor og
lektor Olrik tillagde ikke tjenestemandsjubilæet
så særlig stor betydning, fordi de begge så hen
til august 1966 som det rette tidspunkt for at
fejre henholdsvis 25 og 40 årsdagen for deres
ankomst til Haderslev. Vi kommer senere tilbage
til disse to, men lektor Magelund fortjener i høj
grad at blive hædret, når nu lejligheden er der.
Hans vej som lærer er gået over Vejle Gymna
sium og Rungsted Statsskole, hvorfra han i 1943
kom til Haderslev, hvor han i 1954 udnævntes
til lektor. Hans indsats udenfor det egentlige
skolearbejde har især været på sportens område,
bl. a. i en periode som formand for Samvirkende
Idrætsforeninger i Haderslev og stadig som
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formand for „Jysk Svømmeunion“. Mange ele
ver vil især kende Magelund som den, der i snart
mange år har givet udkast til festlige bagtæpper
og kulisser til skolekomedierne og ved denne an
ledning ledet flokken af II g’er i faget dekora
tionsmaling. Også „Hakalytten“, for hvis ar
bejdsudvalg Magelund er formand, har nydt
godt af hans sans såvel for det dekorative som
for de mange helt små praktiske opgaver, ved
ligeholdelsen af et stort træhus som „Hakalyt
ten“ medfører. Det bør i høj grad påskønnes, at
alt, hvad der bør gøres, bliver gjort ganske stil
færdigt, men effektivt af Magelund i de få ferie
dage, han normalt tilbringer ved Sandersvig.
Hvis nogen personlig vil overbevise sig derom,
kan de blot tage til stranden i den del af ferien.
Der vil eventuelt være en chance for at få ud
leveret en pensel eller en økse, hvis man vil
opholde sig i nærheden af Magelund, der sikkert
gerne giver nogle tips om, hvordan man bedst
skal betjene værktøjet! Alt i alt kan såvel kol
leger som elever prise sig lykkelige over en så
storartet arbejdskammerat og arbejdsleder!
Som allerede nævnt var det altså 12. august
1966, der både for rektor Jacobsen og for lektor
Olrik var mærkedage for henholdsvis 25 og 40
års ophold i Haderslev. Da imidlertid også lek
tor Einar Hansen kom ind i billedet som 25
års jubilar i statstjenesten, var det naturligt, at
han efter at være blevet gratuleret og hyldet af
undervisningsministeriets diplom og gratiale for
blev på podiet for at returnere tak og lykønsk
ning til rektor og overbringe rektor de bedste øn
sker fra lærerkollegiet. Også i frokostkælderen
var der dækket festligt op.
Det kan siges, at mennesker, der glider ind
i lærerkollegiet ved Haderslev Katedralskole,
ofte bliver der resten af deres liv, og man kan
heri se en bekræftelse på enten, at der hersker
gode kollegiale forhold, eller at vore elever er
ekstra storartede i sammenligning med andre
skolers. Uden at tage stilling hertil vil jeg nøjes
med at fastslå, at de to københavnere, der er på
tale nu, lektor Knud Olrik og lektor Einar Han
sen, i henholdsvis 40 og 25 år har været haders
levere. Om begge kan det jo siges, at de udover
embedsgerningen har ydet en indsats på musik-

kens område. For Olrik, der jo først sammen
med lektor Ottosen, og senere alene i nogle år
varetog sang- og musikundervisningen på skolen,
har de mange år i Haderslev været fyldt med et
meget krævende dirigentarbejde i selve byen,
først og fremmest ledelsen af Haderslev Korfor'
enings kor siden 1934 samt af Haderslev Sang'
forenings kor 1932—38 og udenfor byen som di
rigent for Dansk Korforenings sydjyske kreds
Ï937-61. Man kan vel sige, at dette folkelige sang
arbejde var en videreførelse af arven efter Otto
sen, og der er vist få forsamlingshuse i amtet, hvor
Olrik med sit kor ikke har været gæst ved en
eller anden national fest, enten det nu var 10.
febr. eller i gamle dage kongens fødselsdag el
ler siden kapitulationen 5. maj fester. Men sam
tidig med sin lærergerning i gymnasiet har Olrik
også siden 1928 været knyttet til universiteterne
som censor i musik ved skoleembedseksamen, så
ledes at han snart kan se tilbage på endnu et 40
års jubilæum. Som første klasses kender af dansk
og da ganske særlig af slesvigsk topografi har Ol
rik været fører på utallige ekskursioner, såvel for
elever som kolleger i årenes løb, og vi er mange,
der har høstet rig belæring på disse ture. Hans
indleven i landskabet og hans naturfølelse gjor
de ham vel skikket til formand for Dansk Natur
fredningskommission for Haderslev og Omegn
fra 1944—57. Hans varme interesse for grænse
landet medførte naturligt, at han valgtes til for
mand for Det unge Grænsevæms amtsnævn si
den 1945, ligesom han også sammen med fru
Gunild Olrik på mangfoldig måde har været en
gageret i arbejdet for danskheden i Sydslesvig.
Einar Hansens musikinteresse har i udpræget
grad været den kræsne musikelskers og den nøje
regnende kritikers, men i sin kreds har han øvet
en betydelig indsats for at fremme forståelsen for
og kendskabet til det bedste af det bedste, som
han skønsomt udvælger fra det righoldige diskothek, han varsomt hæger om i den hyggelige
villa på Christiansfeldvej. Indirekte har Einar
Hansen betydet meget for byens musikliv ved
sine personlige kontakter, men også direkte har
han haft stor indflydelse gennem den belæring
og påvirkning, adskillige kolleger og mange ele
ver har modtaget ved hyppigt at komme hjem

til historielæreren og tysklæreren, hvis strenge
krav de kendte fra skolen, men hos hvem de
nu mødte noget helt nyt i fællesoplevelsen af
musik.
Dog den helt store festivitas ved begyndelsen
af skoleåret 1966/67 var henlagt til en middag
i „Harmonien“s hvide sal, hvortil rektorparret
havde indbudt hele personalet med damer samt
nogle enkelte udefra. Ved middagen blev der
talt af rektor samt af følgende: stiftamtmand J.
Pinholt, der også talte på borgmester P. Olesens
vegne, fabrikejer, konsul Kai Schaumann, civil
ingeniør, konsul Ove Arkil, sparekassedirektør
Banke Jørgensen samt fra skolens folk frk. Las'
son Andersen, Olrik, Ostergaard, Favrholdt,
Buch, H. Hansen, Faaborg, Holt og Uldal. Ved
festen rådede der en overordentlig fornøjelig og
festlig stemning som afslutning på denne første
skoledag i det skoleår, der danner afslutning på
rektors mer end 25 år lange embedstid som le
der af Haderslev Katedralskole. Rektors beslut
ning om at træde tilbage fra 1. august 1967 var
allerede truffet, og 400-året for oprettelsen af
hertug Hans’ latinskole i Haderslev kommer
altså til at falde sammen med rektors sidste em
bedsår. Det falder ikke i ret mange rektorers
lod at stå i mere end et kvart århundrede som
leder af en skole, der har fire hundrede års fød
selsdag!
Endnu en mærkedag er at nævne, nemlig lek
tor Willy Buch’s 60 års dag, 22. september 1966.
Alle, der kender Buch (og hvem gør ikke det?)
vil vide, at hans mange forskellige gøremål i en
lang række foreninger og institutioner, men vel
først og fremmest indenfor Dansk Vandrelaug
som amtsleder for Sønderjylland og som Her
bergsringens distriktsinspektør måtte give anled
ning til en meget fyldig presseomtale i anledning
af fødselsdagen. Det ville dog være for billigt
for H.-S. at referere lidt deraf eller bringe nogle
udpluk; for vi skylder også fra vor side Buch tak
for den djærvhed, hvormed han går til sagen,
når det drejer sig om noget, han går ind for. Der
er mange både inden og uden for skolen, der af
erfaring ved, at Buch med rette betegnes som
den gudbenådede indsamler, der går løs på store
matadorer og små spejderdrenge med den sam-
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me ligefremhed, og som sjælden går tomhændet
fra nogen! At Buch i sit travle liv har fået solgt
nogle tusind lodsedler, fået oprettet en række
vandrehjem og tegnet Sønderjyllands befolkning
som medlemmer af Sønderjysk Universitetsfor
ening, er ikke mere forunderligt, end at han har
nået at rejse den halve klode rundt, fået startet
ekskursioner med klasser både til Schweiz, Is
land, Sverige og Norge, for slet ikke at tale om
indenlands ekskursioner, der må være legio; det
er altsammen bare noget, han sådan går og gør. I
lærerkollegiet sker det også jævnligt, at Buch på
sin bramfri måde kommer med netop det ini
tiativ, der er brug for, ligesom hans organisato
riske evner på mange områder (skovture, lærer
fester, skolekomedier) har været til gavn for os
alle. Altså tillykke Buch — og denne gang er det
det helt store kor, der er med!

FRA SKOLENS LIV
Hvis vi nu fra disse enkeltpersoners data går
over til institutionen i al almindelighed, må vi
sige, at de to sidste år ikke har været præget af
større begivenheder.
Skolekomedierne er hvert år en spændende
oplevelse, og traditionen går sikkert helt tilbage
til hertug Hans’ tid; vi ved i hvert tilfælde, at der
1598 i fastelavn opførtes en latinsk skolekome
die. Det må siges, at repertoiret i vore dage er
noget mere varieret, men netop i 1965 blev der
spillet en klassisk komedie af de helt store, nem
lig Aristophanes’ „Lysistrate“, som vel må siges
at være det helt rigtige, noget både skuespillere
og tilskuere har morskab og udbytte af, fremfor
visse moderne stykker, hvor det må være noget
af en tortur for skuespillerne at skulle indøve
roller, der er dødsens triste eller platte og lider
lige i en grad, der nærmest gør tilskuerne util
passe eller flove. Dette gælder nu ikke helt Dy
lan Thomas’ hørespil „Forår i Milkwood“, som
Karsten Sand Iversen med stor dygtighed og væl
dig sans for sceneudnyttelse havde valgt at sætte
op. Da stykket er et hørespil, er det i og for sig
et dristigt eksperiment at sætte det op på en
scene, bl. a. fordi de to fortællere uundgåeligt
kommer til at virke noget udramatiske. Visse sce
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ner i det iøvrigt meget lyriske stykke virker nær
mest modbydeligt rå og er ikke morsomme at
spille eller se på og er ikke egnede til at indlede
en hyggelig og fornøjelig skolefest. Foruden de
store klassikere i verdenslitteraturen er der vel
nyere dramatik, der er bedre egnet til skoleko
medie end sådanne stykker, hvor kras realisme
på det seksuelle område tenderer mod at blive
det centrale. Folk har jo da fjernsyn, hvis de
skal se den slags! En anden ting, der chokerede
ved iscenesættelsen var at lade den brave clergy
man i Milkwood rende rundt i dansk præsteornat fra morgen til aften, men det var for mig lige
så ubehageligt at høre hans lyriske stemnings
udbrud, som er smukke hos Dylan Thomas i
originalsproget, men som af og til virkede banale
i oversættelsen!
Dette er naturligvis en subjektiv vurdering af
stykket. Skuespillerne havde gjort sig stor uma
ge og foruden mange personer, der virkede som
rene karikaturer, var der også adskillige mar
kante skikkelser, der virkede ægte i al deres søl
lehed og menneskelighed, og navnlig da den
stakkels misbrugte skurepige med sin sørgelige
sang om manden, der druknede og døde!
Af andre kulturelle foreteelser ud over, hvad
undervisningen byder på af den slags, kan næv
nes noget nyt i gymnasiets verden, nemlig de
såkaldte fællestimer for II og III g, som tog sin
begyndelse for II g i skoleåret 64/65. Her er tale
om en virkelig fornyelse indenfor dansk skole
væsen. Skolen er helt frit stillet angående disse
arrangementer, blot bunden af en bevillingsram
me. Det bliver således muligt at indbyde kul
turpersonligheder fra alle områder til at kom
me for at give indblik i mangt og meget, som lig
ger udenfor det egentlige fagstof. Ved samar
bejde mellem to eller flere skoler kan endog ret
kostbare arrangementer træffes. I det første år
havde skolen besøg af følgende: Forfatteren
Hans Lyngby Jepsen; professor Lindhardt; kunst
maleren Kai Trier; lektor Rikard Frederiksen;
forfatteren Finn Methling; dr. phil. Jan. Steen'
berg, Mr. Roger Trafford og fru Eleonore Schjel
derup samt Sønderjysk Symfoniorkesters stryge
kvartet.
1 1965/66 er navnene: Forfatteren Benny An-

dersen; amanuensis, dr. phil. David Favrholdt;
billedhuggeren og entomologen lb Schmedes;
kunstmaleren Kai Trier; fhv. minister Frode Ja
cobsen; skuespillerinden, fru Ingeborg Brams og
grafikeren Erik Lagoni Jacobsen. Der kan næppe
klages over ensidighed i valget!
Da der ikke kan være tale om foredrag eller
optræden af sådanne personer en gang om ugen
skoleåret igennem, er denne fællestime iøvrigt
beregnet på at skulle udnyttes til studiekreds
arbejde ud fra eller ud over det faglige, alt efter
elevernes ønsker og eventuelle lederes evner. I
skoleåret 65/66 var der således her følgende
studiekredse: musikforståelse (vedOlrik); kunst
forståelse (ved Kai Trier); sproghistorie (J. Faa
borg) og numerisk analyse (Agersnap Larsen).
Så vidt det kan skønnes er dette ny træk i
gymnasiets fysiognomi et afgjort plus i elever
nes øjne. For en rektor, der skal lægge program
for denne kulturspredning og ordne de fornødne
aftaler, medfører det et betydeligt ekstraarbejde;
men mon ikke ofte et arbejde, der bærer sin løn
i sig i højere grad end mange af de opgaver, der
af administrationen læsses på rektorerne?

Ekskursioner og ture har nu i snart en men
neskealder været med til at bryde ensformighe
den i skolens rytme, der dog vist ikke er særlig
monoton. I 1965 gik II g’ernes historisk-geologiske ekskursioner nord på, for ca. halvdelens
vedkommende til Thisted, for de øvriges til
Frederikshavn. Turene lededes af Olrik og hr.
og fru Magelund for den førstes vedkommende
og Buch for den andens.
I landsdelen og i Sydslesvig foretog Buch, Ol
rik, Karlsson, E. Hansen og frk. Bjerresø endagsture med forskellige klasser. III g’erne var i Kø
benhavn i tre grupper, da det er upraktisk at
sende ca. 100 mennesker af sted på én gang.
Men også større rejser ud over landegrænserne
kan nævnes, navnlig en Norgestur for 2 r. fra
5.—14. april 1965 med ophold i Oslo og Gjøvik
og ture derfra til Lillehammer, Hamar og Gud
brandsdalen. I det udmærkede vandrerhjem i
Gjövik havde eleverne en skolestue til rådighed,
hvad der var såre nyttigt for at få samling på
stof til rapporterne, der gøres færdig ved hjem

komsten. Turen lededes af lektor Buch, og såvel
deltagere som leder var enige om, at turen havde
været både udbytterig og vellykket.

FRANKRIGSTUREN
Denne form for skolerejser i modsætning til
de lige omtalte ekskursioner og ture er et rent fe
rieforetagende og har sin særlige betydning ud
over det rent sproglige derved, at den formid
ler og opretholder kontakt mellem ungdom i vor
venskabsby Braine og unge sønderjyder. En del
privat udveksling er da også et af resultaterne af
den nu 10 år gamle forbindelse, der faktisk er
lige så livskraftig som vore skoleforbindelser med
Nystad, Sandefjord og Varberg. Den sønderjy
ske kirkegård i Braine som mål for de årlige
DSK-fællesrejser og som valfartssted for mange
sønderjyder, der privat drager til deres slægtnin
ges eller landsmænds grave, betyder naturligvis
meget for at opretholde den stadige forbindelse
mellem de to venskabsbyer. For deltagerne i
Braine-turen og vel også for tidligere Braine-rejsende må det nok have interesse at læse lektor
Folmer Andersens beretning, fordi den er skre
vet af en ny, god ven af les Brainois:
„I sommerferien 1965 lykkeds det igen at gen
nemføre en rejse til Haderslevs venskabsby
Braine. Den 2. juli startede 22 gymnasieelever
sammen med lektorerne Favrholdt og Andersen
samt hr. og fru adjunkt Faaborg. En uge senere
stødte fru Andersen til.
Rejsen blev noget besværlig. Fra Hamborg var
toget overfyldt, så enkelte deltagere måtte stå op
hele natten; men morgenkaffen i Saint-Quentin
kvikkede vældigt op, og vi så ikke spor trætte ud,
da vore værtsfolk hentede os i Laon. At der den
ne gang var sørget for privat indkvartering, var
absolut en fordel. Der skabtes herved lettere
kontakt med både unge og ældre i den lille by.
For at lette værterne lidt i det daglige, indtog
danskerne dagens to hovedmåltider på kostsko
len, hvor ikke mindst Mme Guillemette sørgede
for, at skolen kunne blive et hyggeligt opholds
sted uden for de mere officielle arrangementer.
Desuden var vi et par gange gæster på nogle af
egnens større gårde.
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Lektor Favrholdt — kendt af alle i Braine som
Monsieur Favrolle — fik os „sat i gang“. Resten
af tiden var det i første række adjunkt Faaborg,
der sørgede for at alle arrangementer klappede,
godt bistået af de to lærerinder Miles Mamdy
og Duprez.
Og vi oplevede meget. Nedlægning af danske
og franske kranse på den sønderjyske kirkegård,
badeture til Aisne-floden og til Soissons, besøg i
Reims’ prægtige domkirke — samt i samme bys
dybe champagnekældere; Bastilledagen med op
tog gennem byen og reception på rådhuset, samt
individuelle udflugter, der bragte nogle af os så
langt bort som til Compiègne, Château-Thierry
og Verdun.
Midt under opholdet blev der anvendt to dage
til et besøg i hovedstaden. Efter en tidlig morgen
start nåede vi sammen med en gruppe unge
franskmænd Paris, hvor vi sov og spiste — langt
dårligere end i Braine — på Lycée Henri IV. Un
der M. Cellards udmærkede ledelse foretog vi
en spadseretur gennem latinerkvarteret til Notre
Dame, og senere en bustur til Louvre, Triumf
buen og Eiffeltårnet. Aftenen og den følgende
formiddag var til fri disposition (adskillige var
på indkøb i forretninger eller på loppetorvet).
Og nu gik turen til Versailles, hvor vi i strålende
vejr beså slot og park. Sent på eftermiddagen
gik turen tilbage; manglende stedsans hos chauf
føren gjorde, at vi først efter et par timers forløb
kom uden om Paris og hen på aftenen nåede
Braine, hvor der var sørget for et rigeligt måltid.
Men trods de mange udflugter til nær og fjern
glemmer vi ikke byen Braine: det morsomme
rådhus med den lille café, hvor vi daglig mødtes
ved et glas hvidvin; de små dannebrogsflag over
døren til de huse, hvor vi var indkvarteret, den
imponerende Boulevard des Danois — og sidst,
men ikke mindst, folks hjælpsomhed og elskvær
dighed. Vi hyggede os.
Den 15. juli foregik hjemrejsen i selskab med
et hold unge franskmænd, der nu skulle være
Haderslevs gæster. Det danske klima var ikke
nådigt overfor dem, men gæstfriheden var sik
kert upåklagelig. De var i hvert fald både glade
og taknemlige, da det blev deres tur til at sige
Au revoir, chers amis!“
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FORTEGNELSE
OVER DIMITTENDERNE
Studenter 1965

Klassisksproglige:
Appel, Bente, St. Nustrup
Clemmesen, Kim, Vojens
Darling, Anne-Lene
Duus, Valdemar
Henriksen, Ole, Vojens
Nissen, Karsten Hansen
Petersen, Olga Doris, Øsby
Steenberg, Ole
Sønnichsen, Per, Sommersted
Nysproglige:

a.

Andersen, Gunhild Leth
Andersen, Hans Christian
Andreasen, Gurli
Christiansen, Ole, Høkkelbjerg
Dethlefsen, Hanne Kamp, Christiansfeld
Holm, Kjeld, Marstrup
Iversen, Grethe
Lund, Kirsten, Gabøl
Nielsen, Karen Margrethe, Nustrup
Nielsen, Thora Margrethe, Vojens
Paldrup, Jytte, Vojens
Petersen, Arne Foder
Petersen, Hans Jørgen, Vedsted
Pors, Rigmor, Vojens
Rein-Jensen, Jette
Stenderup, Helmer Jensen
Sørensen, Alis, Magstrup
Togeby, Erik
Tybjerg, Jutta, Københoved
Tønsberg, Nina
Wind, Ole, „Torninglund“
Vriborg, Kirsten

b.
Carstensen, Karin Hadberg, O. Aastrup
Christensen, Lisbeth Dons, Stendetgård
Ellegaard, Agnete, Anslet
Hansen, Elke, O. Jerstal
Hansen, Jette Arp
Hansen, Ulla Marott

Jessen, Kirsten
Johannsen, Elisabeth
Johansen, Edel, Jernhyt
Larsen, Alice, Årøsund
Maigaard, Knud
Mørk, Karsten
Nicolaisen, Grete Louise
Nielsen, Dorthea, Skodborg J.
Nielsen, Karen, Agerskov
Petersen, Jytte, Frørup
Petersen, Leif, Sommersted St.
Rasmussen, Grethe, Fjelstrup
Schmidt, Peter, Vojens
Steffen, Jonna
Steincke, Gertie
Sørensen, Carl Christian
Wildfang, Rita

Matematisk-naturvidenskabelige:

A.
Andersen, Leif, Sillerup
Hollensen, Jørgen, Skodborg J.
Jürgensen, Finn, Københoved
Pedersen, Steen Rydahl
Petersen, Leif, Kelstrup
Riis, Peter
Serritzlew-Petersen, Carsten
Spedsberg, Hanne
Straarup, Svend Erik, Kelstrup

Nørskau, Paul Erik
Schøning, Bent, Ulvslyst
Sohn, Harald
Søes, Hans Jørgen, Gesten
Østergaard, Ove, Favervrå

Andersen, Jørn Popp, Christiansfeld
Bomme, Henning
Christiansen, Erik, Sdr. Vilstrup
Christiansen, Paul
Hansen, Arne, Arnitlund
Hansen, Bjarne
Hansen, Jesper, Vojens
Hvingel, Finn Jensen, Hejsager
Jantzen, Kirsten
Jepsen, Asmus, Magstrup Vestermark
Marek, Gunnar Reinholdt, Hoptrup
Nielsen, Peter Martin
Nissen, Hans, Øsby
Petersen, Hans Christian
Rosenkilde, Peter, St. Nustrup
Schlosser, Erik
Schmidt, Hertha Graasbøl, Skodborg J.
Schou, Steen Findsen, Lunding
Schrøder, Birgitte, Vojens
Skov, Leif Birkedal
Sørensen, Gert Due, Vojens
Toft, René, O. Jerstal

Realister 1965

B.
Andresen, Christian
Christensen, Viggo, Sdr. Vilstrup
Christiansen, Klaus-Ulrik
Dalgaard, Jens Jørgen, Vojens
Hjort-Petersen, Lars, Christiansfeld
Jensen, Bente Møller, Jegerup
Jensen, Karen Margrethe
Jørgensen, Niels Arne, Kelstrup
Kyed, Jørn, Høgelund
Kühne, Peer, Vedsted
Laugesen, Niels, Tyrstrup
Lei, Karen Margrethe, Djernæs
Nielsen, Hans Jørgen
Nielsen, John
Nielsen, Lisa Sloth

Carstens, Inger, O. Jerstal
Carstensen, Rita, Sommersted
From, Margrethe, Fjelstrup
Hansen, Erik
Hansen, Hans Kurt, O. Jerstal
Hansen, Valborg
von Hoick, Anne Birthe
Jacobsen, Anne Vibeke
Kühne, Claus, Vedsted
Matthesen, Karen, Hammelev
Oggesen, Marianne
Pedersen, Folmer
Schmidt, Inge Lykke, Tørning Mark
Stumme, Ingrid
Wind, Marianne
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Studenter 1966;

Nysproglige:

Wogensen, Christine
Vaarning Poul

a.
Boesen, Else, „Stenbjerge“
Buchhave, Kirsten, Christiansfeld
Christensen, Ester, Hyrup
Christensen, Tove Frank, Stepping
Gram, Ole
Grell, Dorothea, Christiansfeld
Hansen, Lis, Lerte
Hansen, Åse
Hegstrup, Peter, Gram
Henningsen, Lis
Iversen, Kirsten
Iversen, Lars
Jensen, Helle
Nilsson, Johannes
Outzen, Svenn-Erik
Ravn, Anna-Birte, Over-Jels
Rich, Denise
Speth, Vivian
Uldal, Lilli
Wildfang, Bo
Witt, Hanne, Magstrup

Børgesen, Anne-Mette, Christiansfeld
Clausen, Henning
Dueholm, Ruth
Gubi, Aage
Gaardsted, Anette
Hansen, Barbara
Hansen, Dorte Irgens
Hoyer, Birgitte, Juhlsminde
Knudsen, Karin, Tamdrup
Krab, Finn, Rødding
Minke, Tove
Nissen, Ann, Bæk
Pedersen, Otto Wraae, Gabøl
Pedersen, Ulla
Petersen, Jytte Kirstine, Vojens
Riggeisen, Jørgen, Branderup J.
Schultz-Petersen, Eva, Tyrstrupgård
Stumme, Ursula
Thuesen, Kirsten, Christiansfeld
Weng, Elise
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Matematisk-fysiske:

A.
Due, Elmo, Vojens
Esbensen, Westy
Gregersen, Johan, Tåming
Hansen, Børge
Hansen, Gunnar
Hansen, Lars Peter
Lassen, Erik, Hejis
Lehnsted, Oluf Bang, Vojens
Lindberg, Jørgen, LI. Anslet
Møller, Jan, Vojens
Nissen, Bent, Hammelev
Nissen, Chresten, Lønt
Paulsen, Karen, Christiansfeld
Pedersen, Peter Meldahl
Schmidt, Hanne, Skodborg J.
Schultz, Jonny
Ostergaard, Anton, Vonsbæk

Christophersen, Susanne
Frank, Knud-Arendt, Hammelev
Gabelgaard, Flemming
Honoré. Steffen
Jensen, Lars
Jensen, Ole
Jensen, Uffe, Vojens
Jørgensen, Flemming
Kleener, Niels
Klünder, Kurt
Kristensen, Yrsa, Skovbølling
Lindhard, Jeanette, Vojens
Mink, Hans-Åge
Møller, John, Vojens
Pedersen, Jesper Rydahl
Petersen, Bent
Petersen, Verner, Vojens
Schmidt, Hans Henning, Vojens
Schmidt, Tove
Sørensen, Ryon, Sommersted
Thyssen, Ditlev Pontoppidan, Flensborg

Udgift:

Realister 1966:

Forsikringer .........................................
148,30
Vedligeholdelse.................
437A^
Nyanskaffelser....................
445,00
El- og vandafgift...............
178,40
Kassebeholdning pr. 31/12 1965 .... 6281,96

Engsig-Karup, Filip, Hoptrup
Gram, Peder
Hansen, Magnus, Sønderballe
Hvingel, Kjeld, Hejsager
Jensen, Alice, Brorsbøl
Larsen, Beate
Lorenzen, Bente, Nordskov
Schütze, Klaus-Peter
Smidt, Olav, Hoptrup

Kr.

7 491,12

Status pr. 31/12 1965

Aktiver:
Angående translokationsfesten og rektors di
missionstale henvises til referater i de lokale
dagblade.
På dimittendernes vegne tolkede Harald Sohn
i 1965 afgangsholdenes tak til den gamle skole.
Som ordfører for jubilarerne af årgang 1940
holdt civilingeniør Max Egeskjold den obligate
tale, med en varm tak til skolen for hvad den
havde givet.
11966 var det Anna-Birte Ravn, der som duks
måtte frem på talerstolen og som i en velformet
tale sagde tak. På jubilarernes vegne omtalte
pastor Johannes Andersen dimissionsåret 1941
med dets algang og alsang og fastslog, at gymna
sietiden på mange måder var en god tid, og at
den danske gymnasieskole sammenlignet med
udlandets har en høj standard.

Lejrhytten (13. aim. vurd. nov. 65) .. 40 000,00
Inventar ............................... 3 403,40
4- afskr. 10 % af 4 253,00 .. 425,30 2 978,10

Haderslev Bys Spare- og Lånekasse:
Sparekassebog nr. 10.556...............
Sparekassebog nr. 30.759...............
Kontant ................................................

800,42
5 381,50
100,04

Kr. 49 260,06

Passiver:

Kreditorer..............................................
0,00
Formue pr. 1/1 1965 .... 34 683,46
4- afskr. af inventar...........
425,30
+ formueforøg, ved omv. 15 000,00
-|- overskud .......................
1,90 49 260,06
Kr. 49 260,06

REKTOR, DR. PHIL.

E. Mathiassen.

KARL MORTENSENS LEGAT

tildeltes for 1965: student Harald Sohn, 600 kr.
For 1966: stud, polyt. Niels Larsen (st. 61) og
stud, scient Harald Sohn (st. 65) med 300 kr.
til hver.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med forelagte bilag. Medlemskartoteket
eftertalt. Sparekasse- og kontantbeholdning af
stemt.
Haderslev, den 13. 3. 1966.
(sign.) A. Wogensen.

REGNSKAB FOR HAKALYTTEN
Driftsregnskab 1/1 1965 —31/12 1965

Driftsregnskab ih 1966 —31/12 1966

Indtægt:

Indtægt:
Kassebeholdning 1/1 1965.................
Lejeindtægt og gaver...........................
Medlemskontingent ...........................
Renter....................................................

6 280,06
55,50
819,00
336,56

Kr.

7 491,12

Kasebeholdning pr. 1/1 1966............. 6 281,96
Lejeindtægt og gaver..........
288,50
Medlemskontingent(131 medl.) ....
896,00
Renter...................................
35L45

Kr.

7 817,91
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Udgift:

Forsikringer .........................................
137,20
Vedligeholdelse og drift.........
983,13
Nyanskaffelser.........................
0,00
El- og vandafgift.....................
213,45
Kassebeholdning pr. 31/12 1966 .... 6 484,13
Kr.

7 817,91

Status pr. 31/12 1966

Kontingent............................................
Ekstra-kontigent .................................
Salg af årsskriftet og af særtryk af
Wassner-artikel ...............................
Portogodtgørelse .................................
Annoncer..............................................
Bidrag fra Haderslev by.....................
Legat......................................................
Legatindsamlingen .............................
Renter....................................................

Aktiver:

5 063,00
179,00

171,00
1007,00
2 930,00
2 500,00
500,00
9 950,00
164,38

Ialt kr. 23 521,76

Lejrhytten (13. aim. vurd. nov. 65) .. 40 000,00
Inventar ............................... 2978,10
4- afskr. 10 % af 4 253,00 .. 425,30 2 552,80
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse:
Sparekassebog nr. 10.556...............
Sparekassebog nr. 30.759...............
Kontant ................................................

1 163,20
5 120,16
200,77

Kr. 49036,93

Passiver:

Kreditorer ............................................
0,00
Formue pr. 1/1 1966.........49 260,06
4- afskrivning af inventar .
425,30
+ overskud .......................
202,17 49 036,93
Kr. 49036,93

E. Mathiassen.

Udgifter:

Årsskriftet:
Papir og tryk................... 6 400,00
Clichéer, indbinding m. m. 4898,21 11298,21
Porto og kontorartikler.......................
Dimittenderne.....................................
Rektor Brauneisers grav.....................
Overført til legatkontoen...................
Repræsentation ...................................
Legatindsamlingen .............................

Beholdning pr. 31/3 1967:
Kassebeholdning .............
Sparekassen .....................
Giroen...............................

181,80
7,35
16,15

1 224,25
200,75
10,00
9 950,00
352,75
280,50

205,30

Ialt kr. 23 521,76

Haderslev, den 22. maj 1967.
Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med forelagte bilag. Medlemskartoteket
eftertalt. Sparekasse- og kontantbeholdning af
stemt.

Haderslev, den 3. 3. 1967.
(sign.) A. Wogensen.

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB
for tiden 1. april 1965 til 31. marts 1967

Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1964—65:
Kassebeholdning .............
156,80
Sparekassebogen .............
16,00
Postgiroen.........................
884,58
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1057,38

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 bestyrelsen for Brødrene Broust’s legat og til
Haderslev magistrat, der denne gang har støttet
med 2500 kr., hvad der gjorde os muligt at brin
ge de mange gengivelser af maleren Eduard
Wassners billeder.
Det bemærkes, at der i næste årgang vil frem
komme et nærmere regnskab over legatindsam
lingen, som stadig fortsættes, med en fortegnel
se over bidragyderne.
M. FAVRHOLDT

PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år biografier over
jubilarerne, studenterne og realisterne, fra 1940
og 1941.
De med * betegnede har ikke kunnet findes
eller har ikke udfyldt det dem tilsendte spørge
skema, hvorfor oplysningerne er fremskaffet på
anden måde, dels fra skolens elevprotokoller,
kirkebøger og personregistre, dels fra trykte kil
der. Hvor spørgeskemaerne har været mangel
fuldt besvaret, er oplysningerne suppleret fra de
samme kilder.
Trykte kilder: Haderslev Seminariesamfunds
årsskrift 1955—57; Magister-staten 1962; Den
danske Lægestand 14. udg.; Juridisk stat 1965;
Paul Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehisto
rie 1849—1949,3, Fyens stift. Kbh. 1956; Blå Bog;
Haderslev-Samfundets årsskrift, forskellige år
gange.

ÅRGANG 1940
nsp.
* Lungholt, Anna Dorothea, husmoder, * Arrild 5/5 1922, datter af pastor emer. Anders
Andersen og HenrietteWilhelmine Schultz;
gift med maskinhandler Leo Nielsen Lungholt.
Adresse: Søvej 3, Bramminge.
Kjær, Inger, husmoder, * Haderslev 24/7 1921,
datter af advokat Johannes Andersen (f

1961) og Marie Gleerup (f 1950); gift Ha
derslev 29/3 1943 med direktør Anders
Kjær, * Spandet 16/7 1910, søn af enkefru
A. Kjær, Skærbæk. Korrespondent.
Adresse: Egelundsvej 9, Risskov.
Dieisen, Oline Margit, afdelingssygeplejerske, *
Haderslev 27/3 1921, datter af postpakmester Marius Peter Andersen (f 1967) og
Eline Wilhelmine Johanne Friis; gift Kol
ding 22/11 1958 med skomagermester Aksel
Meisner Nielsen, * København 3/2 1912,
søn af landmand Meisner N. og Karoline.
Sygeplejeuddannelse.
Adresse: Ejsbølvej 12, Haderslev.

Jepsen, Grethe, assistent, * Sommersted 3/10
1921, datter af repræsentant Christian Sø
rensen Berg (f 1962) og Estrid Frees; gift
GI. Haderslev 7/7 1945 med disponent
Kjeld Wallentin Jepsen, * Kolding 28/9
1920, søn af E. J. (f 1941) og A. M.
Ansat ved toldvæsenet 1941—47, hjem
megående husmoder 1947—63, lotte fra
1956, assistent ved Hjemmeværnsregion III
fra 1963.
Adresse: Lembckesvej 37, Haderslev.
* Stamer, Inger Antoinette Elisabeth, sekretær,
* København, St. Johannes sogn, 3/2 1920,
datter af kredslæge Jørgen Anton Forsberg

87

(t 1962) og Martha Elisabeth Hammer;
gift.
Adresse: Hovedvagtsgade 4 II, Køben
havn K.
* Villemoes, Else Støvlbæk, * Vojens 23/10
1920, datter af dyrlæge Andreas Hansen
Futtrup og Petra Christiane, født Futtrup;
gift med administrator A. Villemoes.
Adresse: Dæmringsvej 17, Hellerup.
* Andersen, Tove Gudrun, lærerinde, * Øsby
9/1 1921, datter af lærer Peter Ferdinand
Gotthelf og Gudrun Anna Kathrine; gift.
Lærereksamen (Haderslev) 1944.
Jørgensen, Inge Marie, forstanderinde, * Ødsted
3/2 1922, datter af arbejdsmand Thomas
Jørgensen; ugift.
Uddannet på Danmarks Sygeplejerske
højskole, den undervisende linje; sygepleje
lærerinde.
Adresse: Nivågård hospital, Niverød, pr.
Nivå.
* Møller, Kaja Lange, husmoder, * 29/8 1921
Flensborg, datter af boghandler Hans Chri
stian Møller (f 1959) og Margrethe Catha
rina Lange; gift 2. gang Fredericia 23/6 1962
med journalist Christian Grønvald Dahl,
født St. Aistrup 8/5 1920.
Uddannet boghandler, overtaget faderens
forretning i Haderslev.
Adresse: Tebstrupvej 10, Vorup pr. Ran
ders.
Nissen, Hildegard Hansen, adjunkt, * Frankfurt
a. M. 6/5 1921, datter af snedkermester Jør
gen Hansen N. (f 1957) og Johanne Wil
helmine Helene Wölfert; ugift.
Skoleembedseksamen 1953, studieophold
i Tyskland 1950, 1951 og 1953, vikar ved
Christianshavns Gymnasium 1953, ved Sla
gelse Gymnasium 1954, adjunkt ved Vor
dingborg Gymnasium 1954.
Adresse: Valdalsparken 7, Vordingborg.
Ravn, Anne-Marie, lærerinde, * Haderslev 2/6
1922, datter af toldvagtmester Christian Pe
tersen og Caroline Auguste Speckhahn; gift
Jéis 26/7 1946 med gårdejer Jens Ravn, *
Jéis 7/4 1915, søn af gårdejer Jørgen R. (f
1946) og Paula (t 1954) •
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Lærereksamen (Haderslev) 1943, lærerin
de 1943—45, hjemmearbejdende husmor fra
1946—58, lærerinde ved Jels Folke- og Real
skole 1958.
Adresse: Søbjerggård, Over Jels, pr. Som
mersted.
Petersen, Kristian Schultz, højskoleforstander,
*Skanderup 13/2 1921, søn af snedker, møl
ler og landmand Johannes M. P. (t 1950)
og Karen (f 1966); gift Bjerning 25/7 1947
med Bodil Noack, * Sunds 22/7 1921, dat
ter af biskop Carl Wulff N. (f 1961) og Eli
sabeth Jørgensen.
Flår undervist ved Glamsbjerg Fri- og Ef
terskole, Hedensted kommuneskole, Forsva
rets Civilundervisning i Varde, Esbjerg se
minarium, Nasson College, Maine, USA, og
Krabbesholm højskole.
Adresse: Krabbesholm højskole, Skive.
Rattenborg, Marie Helene, lærerinde, * Skovs
hoved 6/12 1921, datter af snedkermester
Niels Petersen Rattenborg og Ester Lassen;
ugift.
Lærereksamen (Haderslev) 1943, lærer
inde i Odense 1944, ved Dansk Skolefor
ening, Flensborg, 1946, ved Åbenrå kommu
ne 1957.
Adresse: Teglholt 14, Åbenrå.
Schultz, Hans Joakim, direktør, * Vedsted 22/2
1921, søn af læge, dr. med. Jes Jørgen S.
og Käthe Anne Marie Dammann; gift År
hus domsogn 22/11 1946 med bibliotekar
Inger Margrethe Weis Carsted, * Århus
domsogn 10/6 1922, datter af købmand Al
fred Jul C. og Ingeborg Margrethe Weis.
Magisterkonferens i almindelig og sam
menlignende litteraturvidenskab (Århus)
1947; sekretær i Det danske Selskab 1947,
sammes udsending til USA 1951—53, direk
tør for Det danske Institut i Zürich 1953.
Sekretær i Dansk Forening for Forenede
Nationer 1949—51; styrelsesmedlem i Den
danske Koloni i Schweiz 1953—58, formand
for Skandinavisk Club i Zürich 1958.
Har skrevet: Rejsehåndbøger om Jugosla
vien, Grækenland og Schweiz; oversættelser
af kulturfilosofiske og kunsthistoriske vær

ker fra tysk, engelsk og fransk; kronikker og
artikler til danske og udenlandske dagblade
og tidsskrifter.
Adresse: Dänisches Institut, Tödistrasse
9, Zürich 2, Schweiz.

mn.

Egeskjold, Max Valdemar, civilingeniør, * Ha
derslev 10/12 1921, søn af seminarielektor
Axel Christian E. (f 1965) og Ester Ragn
hild Vig-Nielsen; gift Kalundborg 31/12
1945 med Eli Bodil Nielsen, * Bregninge
6/4 1925, datter af A. N.
Civilingeniør (bygning) 1946. Ansat ved
rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe,
København, fra 1958 afdelingsleder for fir
maets afdeling i Århus.
Litterære arbejder: Beregning af krydsar
merede plader i Dansk Ingeniørforenings
betonsektion 1954; Kuldebroer i Dansk In
geniørforenings byggerationaliseringsudvalgs
publikation nr.2,1957; Fugttransport i yder
vægge i samme nr. 7, 1957; Fugt- og luftbe
vægelser i ydervægge og disses indflydelse
på isolationsevnen i Ingeniørens B-udgave
1/10 1957 og Systembyggeri i træ i Ingeniø
ren nr. 16 15/8 1963.
Adresse: Skovbakkevej 5, Brabrand.
Sørensen, Kirsten, husmoder, * Vojens 8/2 1921,
datter af fabrikant Aage Gudmund Gram
(t 1957) og Anna Knudsen (f i960), gift
Vojens 25/8 1943 med skohandler Arne
Emil Sørensen, * Horsens Klostersogn 20/5
1912, søn af tømrermester Sofus S. (f 1950)
og Elna Jørgensen (t 1961).
Elev på Sorø Husholdningsskole, Askov
Højskole og Niels Brochs Handelsskole.
Ansættelse hos Michael Cohn, Gothersgade 8, København (skofabrikation og en
groshandel).
Adresse: Styrtom, Vojens.

f Kryssing, Niels John Effersøe, * København
ty/tí 1921, faldet på østfronten i 2. ver
denskrig, søn af oberstløjtnant Christian Pe
ter K. og Karen Marie Effersøe; ugift.
Lund, Agnes, provisor, * Emmerlev 20/1 1920,

datter af gårdejer Niels Sørensen L. (f 1935)
og Marie Sophie Bohnfeldt; ugift.
Adresse: Vejgård Apotek, Ålborg.
f Nissen, Gerda, sygeplejeelev, * Haderslev 28/8
1921, f Stege 25/3 1942, datter af brødfor
handler Christian Nissen (f 1957) og Ger
trud Marie Hach; ugift.
Ohlsen, Svend Aage, landinspektør, * Haders
lev 16/10 1919, søn af prokurist Hans Hein
rich O. og Mette Kjestine Riis; gift Måbjerg
27/12 1947 med Elisabeth Arberg, * Holste
bro 25/1 1925, datter af rangermester Jo
hannes A. og Ellen Nielsen.
Landinspektøreksamen 1946, assistent i
Herning og Esbjerg 1946—48, ansat ved ma
trikelvæsenet i de sønderjyske landsdele
1948.
Adresse: Ejsbølvej 40, Haderslev.
Knudsen, Ellen Clara Julie, ass. overlæge,
* Everdrup 13/1 1922, datter af statsaut.
revisor Hans Christian Tauson og Agnes
Hansen, gift København 17/12 1949 med
afdelingsleder, forstkandidat Morten Vag
ner Knudsen, * Silkeborg 21/1 1926.
Cand. med. 1949, specialistuddannelse i
anæsthesiologi, 1963 assisterende overlæge
ved Finseninstitutet, København.
Tidsskriftsartikler om anæsthesiologiske
emner.
Adresse: Hestegangen 14, Hjortekær, pr.
Lyngby.

Ra.
Christiansen, Hans Christian, bogholder, * Ha
derslev 11/12 1922, søn af lagerforvalter
Hans Christian C. (f 1937) og Christine
Caroline Klodt; gift Haderslev 28/12 1963
med kommuneassistent Astrid Platz, * Ha
derslev 20/3 1927, datter af lagerforvalter
Christian P. (t 1965) og Margarethe Nymann.
Adresse: Sandefjordvej 11, Haderslev.
Wo gens en, Marie Helene Frederikke, husmoder,
* Haderslev 13/12 1923, datter af land
mand Peter Wollesen Dall (f 1965) og An
ne Christine Ingeborg Bonde; gift GI. Ha
derslev 11/2 1950 med civilingeniør Sigurd
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Riis Wogensen, * Sommersted 24/10 1919,
søn af landmand Nis W. (t 1958) og Hen
riette Riis.
Uddannet som defektrice.
Adresse: Udsigten 4, Kokkedal.
Due, Peter Christian, overingeniør, * Vilstrup
10/9 1923, søn af murermester Andreas Jen
sen D. og Valborg Cathrine Ravn (f 1966);
gift Frederiksberg 30/11 med bogholderske
Lizzie Staal, * København 15/10, datter af
repræsentant Axel S. og Gerda C. C. Niel
sen.
Adgangseksamen til Danmarks tekniske
Højskole 1944, civilingeniør 1951.
Ingeniør hos C. T. Winkel A/S, Kbh.,
1951, hos I. Saabye & O. Lerche A/S, Kbh.,
1952, hos Christiani & Nielsen, London,
1958, København 1961, overingeniør og af
delingsleder 1966.
Medlem af Standing Committee of In
ternational Union of Hopper Suction Dred
ger Owners i Haag fra 1965.
Adresse: Æblehaven 2, Allerød.
* Gade, Viggo Østergaard, prokurist, * Køben
havn, St. Johannes sogn, 12/7 1923, søn af
sognepræst Poul Christian Nielsen Øster
gaard G. (t 1955) og Ingeborg Margrethe
Mollerup; gift.
Adresse: Tvindelstrup, pr. Sneslev.
Hansen, Adolph Niels, chefrevisor, * Haderslev
12/8 1923, søn af chauffør Hans Christian
H. og Louise Adolphine Marie Jensen; gift
København, Skt. Stefans sogn, 24/10 1953
med Agnete Thorsen, * København, Kapernaum sogn, 26/11 1930, datter af vogn
mand Hugo L. T. og Valborg M. Hansen.
Elev ved Haderslev kommune, revisorud
dannelse i Kommunernes Revisionsafdeling,
København.
Adresse: Flintholmvænget 4, Odense.
* Hansen, Niels Anders Brydebøll, skovfoged,
* Åstrup sogn 18/2 1923, søn af statsskovfo
ged Kristoffer Skullerup Svendsen Hansen.
Adresse: Hesbjerg, pr. Fåborg.
Kling, Elly Marie Margaretha, husmoder, * Ha
derslev 1/11 1922, datter af malermester
Emil Hinrichsen og Maria Dorothea Bro
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dersen; gift Åstrup 19/1 1951 med maler
mester Aage Claus Kling, * Grarup 5/2
1922, søn af restauratør Jørgen K. og Anna.
Barneplejerske.
Adresse: Solbakken 24, Haderslev.
* Hollensen, Mads Ejnar Børge, prokurist, * Ha
derslev 7/3 1924, søn af overassistent Mari
us Kristian H. og Bertha Dorothea Evers;
gift.
Adresse: Ringgade 47, Padborg.
* Iversen, Kaj, værkfører, * Haderslev 26/12
1923, søn af vejassistent Harald I. og Jenny
Marie Christine Hansen; gift.
Adresse: 11307 Chadseydrew, Whithe,
California, USA.
* Petersen, Inger Kathrine, lærerinde, * Brors
bøl, Starup sogn, 24/11 1922, datter af gård
ejer Jans Jakob Jensen og Sofie Marie Jør
gensen; gift 21/1 1953 med lærer Jørgen
Henrik Petersen, * Haderslev 24/5 1923;
ægteskabet opløst.
Adresse: Rinkenæs skole, Rinkenæs.
t Gram, Inge Gudrid Rafn, husmoder, * Ha
derslev 21/5 1923, f Haderslev 11/10 1961,
datter af malermester Heinrich Anton Jo
hansen (f 1962) og Olga Severine Rafn Sø
rensen; gift Hadersi. 7/8 1945 med arkitekt
Hans Gram, * Haderslev 5/10 1914, søn af
arkitekt Peder G. (f 1937) og Christine
Thomsen (f 1936).
* Knudsen, Knud, overmontør, * Brorsbøl, Sta
rup sogn, 30/11 1923, søn af kirketjener An
dreas K. og Helene Christine Petersen; gift
20/8 1948 med Kirsten Wilhelmine Riedel,
* Sommersted 14/4 1922.
Adresse: Dannevang 4, Haderslev.
* Noack, Birgitte, * Flensborg 28/10 1923, datter
af biskop Carl Wulff Noack (J i960) og
Elisabeth Jørgensen.
Andresen, Ellen Margrethe, børnehavelærerin
de, * Haderslev 17/6 1922, datter af direk
tør Hermann Oggesen og Johanne Doro
thea Kowalsky; gift Haderslev 12/9 1953
med prokurist Hans Andreas Andresen,
* Ravsted 9/5 1922, søn af dyrlæge Andre
as A. og Sophie.
Adresse: Forstallé 88, Åbenrå.

Scherrebeck, Jacob Jepsen, direktør, * Vilstrup
17/9 1922, søn af gårdejer, sognefoged Iver
S. (t 1950) og Anna Kristine Rasmussen
(t 1966); gift Øsby 24/7 1958 med sygeplej
erske Inger Jacobsen, ’Haderslev 19/2 1932,
datter af gårdejer Johannes J. og Ester Nis
sen.
Uddannet i slagterierne, højere handels
eksamen, afgang fra købmandsskolen i Lon
don.
Ansat ved forskellige slagterier i Dan
mark og England, senest direktør ved Padborg Frysehus A/S.
Medlem af skoleudvalget for Skærbæk
Handelsskole 1960—65 og af fedtdommerudvalget ved andels- og privatslagterierne
1960—65.
Adresse: Padborg.
Torp Hansen, Marie Orbesen, reklametegner,
*Øsby 19/2 1924, datter af overbetjent Hol
ger Marius Friedrich Torp og Agnes Marie
Orbesen; gift Haderslev 31/5 1952 med før
stelærer Erling Bent Hansen, * København
14/4 1922, søn af konditor Sophus H. (f
1940) og Anna (f 1936).
Uddannet som reklametegner på Tegneog Kunstindustriskolen 1941—45. Ansat som
reklametegner fra 1945—59, senere free
lance tegner og maler. Udstillet på Kunst
nernes Påskeudstilling, Limfjordsudstillin
gen og diverse separat-udstillinger.
Adresse: Laven skole, pr. Laven.
* Toubro, Kirsten, sygeplejerske, * København
23/9 1922, datter af repræsentant T.
Wildfang, Aage Lei, gårdejer, * Hoptrup 30/11
1923, søn af gårdejer Christian Jepsen W. og
Marie Christine Lei; gift Vilstrup 17/10
1952 med Anja Rajala, * Helsingfors 7/6
1933Medlem af kommunalbestyrelsen og af
bestyrelsen for mejeriandelsselskabet Søn
derjylland Øst.
Adresse: Langagergård, Fjelstrup.
Rb.
Andersen, Jørgen, afdelingsmester, * Haderslev
22/9 1923, søn af chauffør Johan Peter A.

og Margrethe Paulsen; gift Haderslev 10/7
1954 med overassistent Christine Boysen
Friis, * Hammelev 22/3 1930, datter af
landmand Johannes F. og Johanne Boysen.
Adresse. Allégade 41, Vojens.
Dahl, Ib Jørgen, prokurist, * Haderslev 23/4
1923, søn af købmand Jørgen Peter Dahl
og Christine Nissen; gift Haderslev 17/2
1951 med Henni Amalie Christ. Schwork,
* Kiel 27/8 1921, datter af S. (f 1922) og
Anne Christine Mørup.
Afgangseksamen fra Handelshøjskolen i
København 1948 (H. A.), fra 1951 proku
rist i firmaet Danske Ostemejeriers Fælles
salg og Osteeksport (DOFO), Haderslev.
Adresse: Louisevej 29, Haderslev.
* Flensmark, Mogens, kommunelærer, * Bevtoft
3/3 1924, søn af domprovst Adolf Frederik
F. (t 1956) og Edith Knudsen; gift.
Lærereksamen (Haderslev) 1946.
Adresse: Drosselvej 77, København F.
Haugaard, Ib Christian, afdelingsleder, * Ha
derslev 30/10 1923, søn af inspektør Chri
stian H. (f 1941) og Olga Elisabeth Kirsti
ne Christiansen; gift Fredericia Trinitatis
29/7 1950 med overlærer Kirsten Stein
Friis, * Fredericia 21/10 1924, datter af ci
vilingeniør Aage Friis og Alfa Tang.
Uddannet på Odense Maskinteknikum;
ansat ved Thomas Ths. Sabroe, Århus, og
Brødrene Gram A/S, København, senere
Holstebro.
Adresse: Baldersvej 41, Holstebro.
* Holm, Hans Søren, gårdejer, * Starup 10/4
1924, søn af gårdejer Peter Hansen H. og
Klara Jacobsen.
Adresse: Lunding pr. Haderslev.
Iversen, Peter Valdemar, ingeniør, * Lindknud
24/12 1923, søn af fabrikant Iver Knudsen
I. og Maren Rostgaard Ewald; gift Svend
borg 19/5 1956 med kontorassistent Kaja
Hansen, * 27/5 1927, datter af overpost
bud A. H.
Uddannet som elektriker.
Adresse: Poppelallé 67, Hareskov.
t Jensen, Bent Carl, køleingeniør, * Vojens 6/4
1923, f Sønderborg 27/6 1958, søn af por
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tør Theodor Fritsche J. og Johanne Marie
Petersen, gift Vojens 21/4 1946 med Ella
Kjestine Gabelgaard, * Vojens 26/12 1919,
datter af rentier Hans Henrik Petersen G.
og Maren Marie Petrea Holst.
Langkilde, Neils Ejnar, agronom, * Haderslev
7/7 1923, søn af overdyrlæge Hans Chri
stian Kaj L. og Emmy Eleonora Termansen;
gift Vejle 6/8 1949 med sygeplejerske Astrid
Reumert, * Stamp 26/7 1925 (st. 1945),
datter af lærer Eigil R. og Karen Helga Meta
Jagd (t 1963)Agronom 1949, Pajbjergfondens plante
forædlingsstation, Børkop, 1949, Det danske
Hedeselskab, Haderslev, 1950, Landbrugs
forsøgsstationen ved Julianehåb, Grønland,
1952, Statsfrøkontrollen, København, 1955.
Har skrevet enkelte afhandlinger vedrø
rende rensningstekniske og botaniske under
søgelser af frø.
Adresse: Nøddehegnet 12, Nøddebo pr.
Fredensborg.
Møller, Hans Aage, gårdejer, * Fjelstrup 13/3
1924, søn af gårdejer Rasmus Hansen M.
(t 1963) og Jessine Jacobine Scherrebeck;
gift Vrå valgmenighed 18/10 1949 med El
len Drivsholm, * Børglum 15/4 1924, dat
ter af gårdejer Harald D.
Elev på Ladelund Landbrugsskole og
Askov Højskole.
Adresse: Toftegård, Knud, pr. Fjelstrup.
* Nielsen, Carlo, sektionschef, * Holbøl 6/4
1923, søn af overpolitibetjent Hans N. (f
1959) °g Olga Lausch.
Adresse: CF-kasernen, Karsemose, pr.
Frederiksværk.
* Rubusch, Henry Peter, * Gråsten 7/10 1922,
søn af repræsentant Emil Valdemar Nielsen
og Kristine Marie Rubusch; gift. Ansat ved
SAS.
Adresse: Kvambäcksvägen 63, Stock
holm, Bromma, Sverige.
* Christiansen, Helga, husmoder, * Haderslev
7/2 1923, datter af købmand Anton Peter
Petersen og Margrethe Ohlsen; gift 2. gang
med købmand Peder Christiansen.
Adresse: Hoptrup.
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Fick, Karen Marie, husmoder, * Haderslev 11/2
1923, datter af bømehjemsforstander Jens
Peter Rasmussen og Anna Margrethe Jen
sen; gift Haderslev 19/6 1954 med læge
Knud Fick, * Randers 6/12 1924, søn af
overmaskinmester Gunder F. og Christiane
Christiansen.
Korrespondent.
Adresse: Centralsygehuset, Holstebro.
’ Brodersen, Anni Marie, husmoder, * Haders
lev 18/4 1923, datter af telefonarbejder Ju
lius Ferdinand Thode og Petrea Bøtteher;
gift med telegrafmontør G. E. Brodersen.
Adresse: Kongevej 21, Tønder.
Norstved, Annelise, husmoder, * Tinglev 2/10
1923, datter af overportør Mathias Constantinus Thomsen og Mathilde Christophina Nielsen; gift Sommersted 4/6 1944
med godseksped. Børge Norstved, * Vemb
19/2 1918, søn af stationsmester Johannes
N. og Karen Marie.
Kontorassistent ved DSB.
Lottekompagnichef ved hjemmeværnet.
Adresse: Tøndervej 143, Åbenrå.
Toft, Iver Lindberg, major i hæren og gårdejer,
* Amum, Højrup sogn, 9/6 1923, søn af
stationsmester Andreas Jensen T. (f 1962)
og Marie Kjestine Lindberg; gift Bov 2/5
1959 med Marly Raaschou, født Hansen,
København (rigshospitalet) 31/5 1925.
Adresse: „Øster Hvoldal“, Raasted, pr.
Vemb.

ÅRGANG 1941
kl.
Andersen, Johannes, residerende kapellan, * Arrild 3/9 1923, søn af pastor emer. Anders
A. og Henriette Wilhelmine Schultz; gift
Varde 24/3 1948 med Inger Margrethe Ro
senlund, * Varde 17/1 1926, datter af sag
fører Laurids Marius R. (f 1951) og Alma
Nielsine Methine Pedersen (f 1940).
Theologisk embedseksamen 1948; missio
nær i Indien (Det danske Missionsselskab)
1949—66, næstformand for kirkerådet i
East-Jeypore Evangelical Lutheran Church
1958—63, residerende kapellan i Dalum

sogn; artikler i Dansk Missionsblad, DMS’s
årbog og Klokkerne kimer.
Adresse: Lykkeshåbs Allé 16, Fruens
Bøge, Odense.
* Flensmark, Johannes, redaktør, * Bevtoft n/8
1922, søn af domprovst Adolf Frederik F.
(t 1956) og Edith Knudsen.
Adresse: Koralvej 7, Vodskov.
* Gade, Ole Ostergaard, sognepræst, * Køben
havn, St. Johannes sogn, 4/6 1922, søn af
sognepræst Poul Christian Nielsen Oster
gaard G. (f 1955) og Ingeborg Margrethe
Mollerup; gift 23/6 1947 med Inger Thom
sen Mølgaard, * Brønderslev 19/1 1926,
datter af viceskoleinspektør Jens Jensen M.
og Cathrine Thomsen.
Teologisk embedseksamen (Århus) 1949.
Adresse: Søby, Ærø.
Møller, Esther Lange, overlærer, læsepædagog,
* Flensborg 25/5 1923, datter af boghand
ler Hans Christian M. (f 1959) og Margre
the Catharine Wilhelmine Lange; gift Lyng
by 1963 med musikpædagog Kai Mansachs.
Lærereksamen (Haderslev) 1944.
Adresse: Plovvej 5, Kgs. Lyngby.
* Møller, Jørgen Poul Ejner Ploug, forpagter,
* Uldal, Skrydstrup sogn, 24/5 1922, søn
af landmand Jesper Madsen M. og Frede
rikke Sophie Ploug.
Adresse: Uldal, pr. Vojens.
* Michaelsen, Karen Margrethe, * København,
St. Stefans sogn, 12/12 1921, datter af køb
mand Gerhard Steffensen og Gertrude Ag
nes Rasmussen; gift.
Adresse: P. B. Krøyersvej 19, Højbjerg.

nsp.
Bram, Eskild Andreas, redaktør, * Tandslet
10/3 1923, søn af førstelærer Jes J. B. (t
1932) og Anne Petersen; gift Kolding 8/1
1949 med Ellen Marie Steen Gangelhoff,
* Årup 14/11 1924, datter af entreprenør
formand Harry G. og Nelly Madsen.
Uddannet som journalist på „Hejmdal“
i Åbenrå, fra 1/2 1944 ansat ved „Jydske
Tidende“, redaktør 1/1 1962.
Adresse: Svanevej 41, Haderslev.

Madsen, Gunhild Marie, børnehaveleder, * Ha
derslev 31/10 1921, datter af kornhandler
Jacob Schmidt Christensen (f 1947) og Ma
ren Jacobsen; gift Haderslev 2/12 1950, æg
teskabet opløst.
Efter to års beskæftigelse på kontor fra
1944—46 på Frøbelseminariet, årskursus for
børnehavelærerinder 1964—65, leder af
Sundby børnehave 1/12 1952.
Adresse: Åboulevarden 28, Københ. N.
Sørensen, Ellen, overlærer, * Haderslev 19/1
1923, datter af repræsentant Peter Frees (t
1964) og Karen Agnes Angelika Arndal;
gift Haderslev 16/4 1949 med skolepsykolog
Carl Peter Paulsen Sørensen (1941 r), se
denne.
Lærereksamen (Haderslev) 1947.
Adresse: Ømevej 23, Glostrup.
* Jensen, Edith Marianne, * Christiansfeld 6/8
1921, datter af købmand Hermann Alfred
Gruschwitz; gift.
Adresse: C. F. Richsvej 62, Frederiksberg.
* Møller, Edith Helene, overlærer, * Djernæs,
Hoptrup sogn, 6/6 1922, datter af lærer
Anders Carl Gunholm; gift 1/12 1950 med
ungdomssekretær Chr. Møller.
Lærereksamen (Haderslev) 1946.
Adresse: Stuhrs Allé, 236 Flensborg.
t Jensen, Ole Christian, sagførerfuldmægtig, *
Tønder 4/3 1922, t Haderslev 12/11 1947,
søn af antikvitetshandler Peter Christian
Jensen og Kirsten Marie Beck (f 1943).
Juridisk embedseksamen 1947; (H.-S.
1947, s. 52)Lauritzen, Knud Valdemar, skoleinspektør,
* Haderslev 8/1 1922, søn af skoleinspek
tør Valdemar L. og Bodil Marie Christen
sen; gift København 16/9 1950 med Ella
Marie Sophie Simonsen, ’Mølby 12/1 1915,
datter af Karl Christian Ferdinand S. (f
1918) og Ellen Madsen.
Lærereksamen (Haderslev) 1946, lærer
i Esbjerg 1946, på Frederiksberg 1951, skole
inspektør i Bov sogn 1963; medlem af Bov
sogneråd og dermed følgende udvalg og be
styrelser; medudgiver af lærebøger.
Adresse: Åbjerg 24, Kruså.
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* Pedersen, Sigrid, familievejleder, * Haderslev
16/1 1923, datter af overinspektør Axel
Nielsen og Anna Maria Thode; gift Haders
lev 20/4 1945 med læge Jørgen Kyed Peder
sen, * Slagelse 23/10 1921, søn af forret
ningsfører Peder Jørgensen P. og Theodora
Elisabeth Kyed Nielsen; ægteskabet opløst.
Adresse: Grejs, pr. Grejsdalen.
Sørensen, Thora, lærerinde, * Hjørring 26/11
1921, datter af redaktør Niels Jensen Niel
sen (t 1950) og Emma Poulsen; gift Ha
derslev 16/8 1944 med idrætslærer ved
Gymnastikhøjskolen i Ollerup Kr. Jessen
Sørensen, ¥ Ølgod 6/3 1912, søn af gård
ejer Søren A. S. (f 1949) og Dorthea (f

1954)Delingsføreruddannelse fra Gerlev idræts
højskole 1942, på Holte husholdningsskole
1943; lærerinde i dansk, regning, fremmed
sprog og musik samt sekretær på Gerlev
idrætshøjskole ved Slagelse 1943, lærerinde
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1948; spe
ciale i musik til gymnastik; har komponeret
og udgivet seks gymnastikmusik-hæfter.
Adresse: Lærerbolig I ved Gymnastikhøj
skolen, Ollerup.
Eriksen, Dorothea (Dorthe) Kjerstine, sygeplej
erske, * Sommersted 18/11 1919, datter af
gårdejer Peter N. Petersen (t i960) og Dor
thea Feddersen (t 1965); gift Sommersted
18/11 1949 med overmontør Svend Erik
Eriksen, * Sønder Bjært 6/10 1917, søn af
tømmerhandler Erik Eriksen og Karen.
Adresse: Frederik Vil’s Vej 22 I th, Kol
ding.
* Petersen, Hans Harald, toldkontrollør, * Ha
derslev 26/8 1923, søn af toldvagtmester
Christian P. og Caroline Auguste Speck
hahn.
Adresse. Hagavej 111 th., Søborg.
Lanthén, Kirsten Margrethe, socialfuldmægtig,
* Flensborg 23/9 1922, datter af sognepræst
Knud Oksen Poort (f 1962) og Johanne (f
1944); gift København, Esajas sogn, 29/12
1953 med lektor David Lanthén, * Limhamn, Sverige, 22/11 1909; ægteskabet op
løst.
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Socialrådgiver 1946, supplerende uddan
nelse i USA 1950—51, socialrådgiver, Øre
sundshospitalet, København, og statens
åndssvageforsorg, Birkerød.
Adresse: Bykrogen 36, Søborg.
Rosenlund, Erik, kreditforeningsfuldmægtig, *
Haderslev 28/1 1922, søn af kontorchef Ei
nar R. og Kathrine Marie Andersen; gift
Århus, St. Lukas sogn, 22/12 1951 med
Birthe Hammer, * Århus 23/3, datter af
gårdejer Niels H. og Doris.
Adresse: Elverdalsvej 83, Højbjerg.
Seeberg, Kristian Dam, programsekretær, redak
tør, * Skrydstrup 12/9 1922, søn af første
lærer Christian Petersen S. (f 1937) og Ka
ren Kirstine Lauritzen Kjær (f 1957); gift
Odense, Ansgar sogn, 26/11 1944 med Elli
nor Fogh Stender, * Århus 10/8 1923, dat
ter af maler K. J. S. og Louise.
Elev ved Østsjællands Folkeblad, senere
Sønderjyden, Sydsjællands Socialdemokrat,
Fyens Stiftstidende, fra 1965 ansat ved Dan
marks Radio — TV.
Adresse: Øksnebjergvej 20, Odense.
Sietgård, Dana Marie, 1. distriktstandlåkare,
* Haderslev 4/5 1922, datter af landmand
Rasmus Skøtt og damefrisør Anna, født Jen
sen; gift.
Adresse: Nyvågen 8, Skutskår, Uppsala
Lån, Sverige.
Christensen, Anna Refslund, overlærer, * Dø
strup 2/5 1923, datter af sognepræst Hans
Petersen Wind (f 1944) og Gyda Elisabeth
Refslund; gift Sønderho, Fanø, 19/9 1953
med grosserer Børge Lind Christensen, *
Esbjerg, Vor Frelsers sogn, 20/9 1924, søn
af inspektør J. V. C. (f 1946).
Adresse: Kirsebærvej 10, Mølholm, Vejle.
Hansen, Antonie (Toni) Juliane, husmoder,
* Christiansfeld 1/8 1922, datter af ovnsæt
ter og stenhugger Carl Theodor Wünsche
(t i960) og Dorthea Richter; gift Tyrstrup
2/2 1955 med pastor Christian Hansen, *
Mjolden 8/9 1910, søn af mejeribestyrer
Martin Hansen (f 1951) og Mette Marie
Petersen (f 1937) .Uddannet sygeplejerske.
Adresse: Christiansgade 58, Odense.

m.
Aaholm, Poul, dataplanlægningschef, * Roskilde
domsogn 31/1 1922, søn af sognepræst Tho
mas Christian Peter Jensen Aa. (f 1965)
og Emilie Stougaard (f 1945); gift med læ
gesekretær Britta Elisabet Berglund.
Højere handelseksamen 1946; uddannet
ved EDB-kurser i Canada, USA og Dan
mark; 1954 rejser i Afrika og studieophold
i Tyskland.
Ansat ved forskellige firmaer i Danmark
og i udlandet; 1961 leder af dataplanlæg
ningsafdelingen (EDB) hos Laur. Knudsen
A/S, København.
Adresse: Kongebakken 14, Roskilde.
f Caliesen., Oluf, civilingeniør, * Møgeltønder
15/1 1923, t Hvidovre 19/4 1967, søn af
manufakturhandler Peter C. og Ella; gift.
Enken, Anna Caliesen, har bopæl Gren
husene 35, Hvidovre.
* Christiansen, Henry, overlæge, * Haderslev
18/2 1922, søn af tømmerhandler Henry C.
(t 1962) og Elise Poulsen; gift København
13/5 1950 med sygeplejerske Birgit Milfeldt,
* København 1/7 1924, datter af assuran
dør Aage Johan M. og Elisabeth Kofod.
Medicinsk embedseksamen 1951, speciallægeaut. 1957. Overlæge ved Centralsyge
huset i Esbjerg, anæsthesiafd., oktober 1957.
Adresse: Baldursvej no, Esbjerg.
* Gruschwitz, Heinz Robert, civilingeniør, *
Christiansfeld 13/3 1923, søn af købmand
Hermann Alfred G.
Adresse: Køgevej 828, Vallensbæk,
Brøndby Strand.
Haar, Herluf, orlogskaptajn, * Christiansfeld
26/7 1922, søn af politiassistent Nicolai H.
(t 1962) og Ingeborg Nielsen Hansen (f
1951); gift Nykøbing F. 9/11 1946 med Bir
git Elholm, * Søllested 16/5 1927, datter
af overinspektør Aksel E. (f i960) og Ka
ren.
Lærer ved søværnets officersskole, flyve
våbenets officersskole, flyvevåbenets resérveofficersskole og hærens specialofficerssko
le, chef for søværnets fjemkendingsskole.
Redaktør ved „Tidsskrift for Søvæsen“,

sekretær i Søværnets Havarikommission og
formand for Grundejerforeningen Parcel
gården, Holte.
Har skrevet: „Søminelære“, „Søkrigslæ
re“, „Skibskendingsbogen“ m. fl.
Adresse: Granholmen 16, Holte.
Stærmose, Gunhild Marjorie Bråe, overlærer,
* Haderslev 26/4 1922, datter af seminarie
lærer, idrætsinspektør Johan Frederik Braae
(t 1967) og Marjorie Moore Hodgson; gift
Holmens kirke 23/11 1945 med rektor Chri
stian Stærmose, * Nyborg 24/2 1918, søn
af kordegn Chr. St. og Caroline.
Lærereksamen (Haderslev) 1945, fra
1950 ansat ved skolevæsenet i Grønland,
fra 1963 ved seminariet og realskolen i
Godthåb.
Adresse: Seminariet, Godthåb, Grønland,
t Hoffmann, Per Emst Vilhelm, civilingeniør,
* Åbyhøj 19/4 1923, t København 14/9
1948, søn af entreprenør Emst Vilhelm H.
og Helene Kirstine Formann; ugift.
Cand. pol yt. 1946; (H.-S. 1948, s. 80).
Kofoed, Elli, tandlæge, * Toftlund 25/10 1922,
datter af politiassistent Andreas Nielsen
Jensen og Dorothea Christine Ingeborg Lan
ge; gift Lyngby 16/5 1957 med dispachør,
cand, jur. Erik Kofoed, * København, Na
thanaels sogn, 24/12 1921, søn af dispachørfuldmægtig Wilhelm Adolf K. og Meta
Marie Carlsen.
Adresse: Holmekrogen 33, Virum.
Jensen, Erik Vilhelm Martin, major, * Køben
havn, Grønnedals sogn, 5/3 1922, søn af
amtsbogholder Georg Wilhelm J. (f 1947)
og Anna Louise Erichsen; gift Svanninge
9/9 1946 med Birthe Bjerre, * Svanninge
26/5 1924, datter af maskinsætter Alfred
B. (t 1966).
Ansat i hæren ved loven om modstands
bevægelsens befalingsmænd, premierløjt
nant 1948, uddannet til våbeningeniør 1952
—56, ansat i Hærens tekniske Korps 1956.
Formand for Hjørring Officersforening.
Adresse: Bjarkevej 13, Hjørring.
t Karlsen, Poul Ancher, skoletandlæge, * Ha
derslev 20/8 1922, f Silkeborg ’2.2/7 1966,
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søn af overlærer Alexander Anker K. og
Marie Andersen; gift med Jytte Jensen, nu
klasselotterikollektrice i Vejle.

Thirup, Karen, overlærer, * Haderslev 18/9
1922, datter af amtslandinspektør Thorvald
Lindhard og Petra Pontoppidan (t 1944);
gift København, Vartov, 21/5 1947 med
gartner, cand. hort. Jens Johannes Thirup,
* Skallerup-Vennebjerg 2/4 1922, søn af
gartner Søren T. og Agathe Christensen
(t 1965).
Lærereksamen (Haderslev) 1947, lærer
på Frederiksberg 1947, ved Hjørring kom
munale skolevæsen 1949.
Adresse: Gartneriet, Sønderlev, pr. Hjør
ring.
Midtgaard, Henning, salgschef, * Stepping 24/2
1923, søn af førstelærer Uffe Emanuel M.
(t 1950) og Anna Kathrine Himmelstrup;
gift 2/10 1944 med Ruth Hansen, * Udby
2/3 1926, datter af snedkermester Jens H.
og Hilda Petersen.
Adresse: Schioldannsvej 7, Charlottenlund.

Mortensen, Hans Frederik, tandlæge, * Arnum,
Højrup sogn, 15/3 1921, søn af mejeribesty
rer Frederik M. og Anne; ugift.
Praktiserende tandlæge i Åbenrå, H. P.
Hanssensgade 15.
Adresse: Kystvej 24, Åbenrå.
Nielsen, Jens Finderup, overingeniør, * Starup
17/8 1922, søn af førstelærer Jacob Finde
rup N. og Signe Bank Nielsen; gift Rangoon,
Burma, 26/4 1951 med Mildrea Elaine
Buehler, * Columbia Heights, Minneapolis,
22/10, datter af William August B. og An
tonie.
Cand. polyt., B, 1946, ansat hos H. Hoff
mann & Sønner 1946, hos Christiani &
Nielsen, Bangkok, 1946, i Rangoon 1950,
Consoer &. Townsend, Chicago, 1954,
Christiani & Nielsen, New York, 1956, og
i København 1963.
Adresse: Vallerødgade 10, Rungsted Kyst.

* Olesen., Olav Bak, sekretær, * Branderup 18/8
1921, søn af tømrer Peter O.
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Adresse: Holsteinsgade 15 IV, Køben
havn 0.

Støvring, Erik, tandlæge, * Helsingør 29/1 1922,
søn af korpsofficiant Peter Harald S. (f
1957) og Anna Hedvig Ingeborg Christen
sen; gift København, Garnisons sogn, 17/3
1956 med korrespondent Lizzie Ella Nielsen,
* København, Aldersro sogn, 3/7 1929, dat
ter af overtoldkontrollør J. B. N. og Emmy.
Cand. odont, fra Danmarks Tandlæge
højskole.
Adresse: Frederikssundsvej 1195, Brøns
høj.

* Thoisen, Jef Hansen, lektor, * Branderup 11/9
1921, søn af gårdejer Niels Johansen T.
Skolembedseksamen 1947, lærer ved
Ahms kursus 1947, ved Frederikshavns
kommnuale gymnasium 1948.
Adresse: Stationsvej 21, Frederikshavn.

Rudkjøbing, Elisabeth Andrea, husmoder, * Ha
derslev 10/9 1923, datter af landsretssagfø
rer, borgmester Andreas Rasmussen Thul
strup (t 1955) og Else Marie Bache; gift
Haderslev, Vor Frue, 28/12 1944 med pro
fessor i astronomi, dr. phil. Mogens Hegelund Rudkjøbing, * Roskilde 6/9 1916, søn
af politimester Aksel R. (f 1943) og Johan
ne Marie Kirstine Rasmussen.
Afgangseksamen i klaver og orgel fra
Konservatoriet i København; artikel om
faderen i „Min Far var Sagfører“, Lohses
forlag 1963.
Adresse: Ole Rømer Observatoriet, År
hus C.
Ra.

* Bodum, Anne Marie, * Hammelev 14/12 1924,
datter af postbud Matthieus Bodum og Ma
rie Povlsen.
* Bojsen, Hans Jørgen, * Burkal 14/3 1925, søn
af gårdejer Jørgen Hansen B. og Marie Ja
kobsen.
* Møller, Bertha Marie, bankassistent, * Haders
lev 17/4 1924, datter af chauffør Balthasar
Alexander Emanuel Heitmann og Alma
Marie Johannsen; gift 14/7 1951 med blik

kenslager Knud Werner Møller, * Køben
havn 16/5 1928.
Adresse: Hjortebrovej 19, Haderslev.
* Aarøe^Holm, Lauritz, 9 Haderslev 24/3 1924,
søn af styrmand Jørgen Hansen H. (f 1940)
og Jørgine Aarøe (f 1963).
Høgild, Margit, detailhandler, * København, Ci
tadels sogn, 14/9 1924, datter af officiant
Kaj H. (f 1965) og Oline Margrethe Niel
sen (f 1962); ugift.
Efter i fem år at have været beskæftiget
som ekspeditrice, tre års husligt arbejde i
England og derefter syerske, fra 1966 inde
haver af et parfumeri.
Adresse: Torvet 2, Haderslev.
* Grøndal, Anne Lise, lærerinde, * Haderslev
29/1 1925, datter af repræsentant Nis Jen
sen og Maren Dorthea Andersen; gift med
overlærer Harry Grøndal.
Adresse: Stjemevej 45, Gråsten.
Djernces, Lilly Merete, bømetandlæge, * Toft
lund 16/6 1924, datter af politiassistent An
dreas Jensen og Dorothea Christine Inge
borg Lange; gift Haderslev 19/7 1952 med
civilingeniør Erik Djemæs, * Vust 23/12
1926, søn af stationsleder Marie Djemæs,
Vust.
Tandlægeassistent i Schweiz og Køben
havn, 1959 bømetandlæge ved Århus kom
mune.
Adresse: Annettevej 45, Brabrand.
* Jensen, Verner, mosteriejer, * Halk 13/6 1924,
søn af mejeribestyrer Niels Ingeman J. og
Agnes Nielsen; gift.
Adresse: Mosteriet Hjulsminde, Halk, pr.
Hejsager.
* Johansen, Hans Villi, lærer, 9 Sommersted
10/10 1924, søn af ekspedient Hans Christi
an J. og Christiane Rahn; gift.
Adresse: Ridefogedvej 7, Hasseris, Ålborg.
* Johansen, Svend Aage, 9 Haderslev 4/9 1924,
søn af vognmand Hans J. (t 1956) og An
drea Kæthe Jensen.
Riis, Frieda, husmoder, * Seggelund, Tyrstrup
sogn, 28/4 1923, datter af købmand Jens
Hansen Junker (f 1956) og Jensine Petrine
Aalling; gift Sommersted 16/8 1944 med

postmester Aage Møller Riis, * Gauerslund
11/1 1922, søn af landpostbud Jens R. og
Sofie.
Uddannet i huset.
Adresse: Vestergade 1, Nexø.
Thrane-Olsen, Sara, husmoder, * Haderslev
30/1 1924, datter af grosserer Niels Chri
stian Kloster (f 1967) og Marie Margrethe
Petersen (f 1954); gift GI. Haderslev 25/10
1947 med grosserer Erik Preben Thrane-Olsen, * Frederiksberg 8/4 1924, søn af sme
demester Carl Max O. (f 1954) og Ellen.
Adresse: Bjømsonsvej 88, København
Valby.
* Kobbel, Niels Martin, overassistent, * 3/11
1923, søn af støberiarbejder K.
Adresse: Hækkevold 5 II tv., København
Brønshøj.
* Rasmussen, Aage Verner, aut. el- og vandin
stallatør, * København, St. Johannes sogn,
17/9 1925, søn af installatør Hans Karl R.
og Enriqueta Johanne Braunstein; gift.
Adresse: Øsby.
Skov, Axel, overlærer, * Stamp 31/7 1924, søn
af skræddermester Ingvart Petersen S. og
Minna Bartel; gift Grinderslev 13/8 1949
med Solveig Thøgersen, * Seide 29/9 1924,
datter af pensionist Mikkel T. og Maren.
Lærereksamen (Haderslev) 1948.
Adresse: Rynkeby, Fyn.
* Steffensen, Tove, 9 GI. Haderslev 3/8 1923,
datter af repræsentant Gerhard Steffensen
og Gertrude Agnes Rasmussen.
Svensson, Erik, programsekretær, * Haderslev
22/2 1925, søn af redaktør, folketingsmand
Adolf Bernhard S., K. D., (f 1963) og Ka
thrine Marie Billum; gift 13/4 1947 med fo
tograf Ellen Nielsen, * Nyborg 22/3 1928,
datter af amtsligningsinspektør Vigor N.
Student 1944, ansat ved dagspressen og
senere ved Danmarks Radio (TV, Århus).
Næstformand i Dansk Journalistforbund;
medlem af bestyrelsen for Pressemuseet og
for Danmarks Journalisthøjskole; medlem
af det af justitsministeren nedsatte berigti
gelsesnævn; formand for Brabrand-Årslev
konservative vælgerforening og medlem af
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bestyrelsen for Arhus vestre Rotary Klub.
Har sammen med hustruen optaget flere
farve-pressefilm.
Adresse: Naurvej 2, Brabrand.
* Sørensen, Eva, * Gentofte 13/6 1924, datter af
ekspedient S. i Sommersted.
* Toft, Hans Peter Abkjer, * Lintrup 24/3 1924,
søn af missionær Hans Jørgensen T. og Ka
thrine Abkjer.

Rb.
* Andersen, Sigrid, * Hammelev 16/5 1925, dat
ter af skovløber Anders Jørgen Thisted An
dersen og Cathrine Nørgaard.
* Bertelsen, Jørgine Hansen, * Hejsager, Grarup
sogn, 18/10 1923, datter af postbud Hans
Hansen Bertelsen og Bodil Petersen.
Hansen, Gotfred Petersen, regnskabschef, civil
økonom, * Hjemdrup 27/11 1924, søn af
førstelærer Andreas H. (f i960) og Gertrud
Marie Petersen; gift Lyngby 22/6 1947 med
Cathrine Carstensen, * Burkal 26/4 1928,
datter af direktør C. C. og Anna.
Adresse: Triumfvej 92, Lyngby.
* Elenriksen, Helga Julie, lærerinde, * Haderslev
10/1 1925, datter af seminarielærer, idræts
inspektør Johan Frederik Braae (f 1967) og
Marjorie Moore Hodgson; gift 1/7 1950 med
lærer Henry Henriksen.
Lærereksamen (Haderslev) 1948.
* Hyldelund, Hans Heinrich Rasmus, * Vilstrup
22/7 1923, søn af postekspedient Marius H.
og Marie Agade Stegelmann.
Ballhorn, Mette Marie Bjorholm, husmoder,
* Haderslev 13/10 1924, datter af socialun
dersøger Thomas Christian Jensen og Jako
bine Bjorholm; gift Haderslev 27/12 1948
med overassistent ved KTAS Fritz Heinrich
Ballhom, * Hellerup 11/5 1922, søn af
driftsleder Fritz B. (t 1964).
Kassererske hos firmaet Anton Skau, Ha
derslev, barneplejerske, kontorist på Haders
lev Mælkecentral, assistent ved KTAS.
Adresse: Herlevgårdsvej 13 B II, Herlev.
Holm, Rigmor Margrethe, husmoder, * Haders
lev 26/10 1924, datter af dentist Johann Al
fred Emil Johannsen (f 1958) og Ingrid
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Hansen; gift Vedsted 22/11 1952 med
oberst Harald Bendix Holm (R1), * Stub
bekøbing 3/12 1904, søn af tømrermester
Morten A. H. (f 1947) og Andrea Prehn
(t 1946).
Gymnastik- og svømmelærerinde.
Adresse: Nymindegab, pr. Nr. Nebel.
Jensen, Cathrine Uldall, husmoder, * Haders
lev 9/2 1923, datter af købmand Mathias
Leonhard (f 1954) og Gyda Kathrine Ul
dall; gift Haderslev 21/10 1944 med øjen
læge Jens Jensen, * Dover 11/9 1915, søn af
uddeler Søren Christian J. og Hansine Ulrikka Antobine Jensen (f 1964).
Gennemgået 2-årig uddannelse på Han
delshøjskolen i Århus, kontorassistent på
Århus Oliefabrik A/S’s lønningskontor.
Adresse: Kongevej 63, Sønderborg.

* Møil, Aage Knud Jensen, * 16/9 1924, søn af
sognepræst M., Halk.
* Kinkelin, Ragnhild, * Haderslev 12/10 1924,
datter af fabrikant Jens Jost Petersen og Ger
trud Frieda Marie Saggau; gift Markbreit
a/Main 17/7 1953 med Martin Wolfgang
Theobald Kinkelin, * Herrnsheim 11/9
1924.

t Rasmussen., Johannes, * Haderslev 5/3 1924,
t Haderslev 15/12 1957, søn af børnehjemsforstander Jens Peter R. og Anna Margare
tha Jensen; ugift.
Installatøruddannelse med afsluttende
eksamen i Sønderborg og efterfølgende på
begyndt uddannelse på maskinteknikum i
Århus.

* Rudbeck, Tage, * født Årøsund, Øsby sogn,
25/6 1923, søn af arbejder Falle R. og Kjestine Margrethe Fuglsang.
* Friis, Luise, * Haderslev 14/4 1924, datter af
købmand Friedrich Martin Starke og Johan
ne Wiencken; gift Haderslev 15/7 1945 med
elektriker Arne Friis, * Toftlund 7/2 1922,
ægteskabet opløst.

Sørensen, Carl Peter Poulsen, skolepsykolog,
* Haderslev 20/7 1924, søn af malermester
Niels Poulsen S. (t 1948) og Mette Dorthea
Nielsen; gift GI. Haderslev 16/4 1949 med

overlærer Ellen Frees (1941 st.), se denne.
Lærereksamen (Haderslev 1947), faglæ
rereksamen i naturhistorie, cand. psych.
i960.
Lærer i Glostrup 1948, skolepsykolog sst.
i960, i Herlev 1961, desuden timelærer ved
Jonstrup Statsseminarium og undervisnings
assistent ved Københavns Universitet.
Medlem af „Læsepædagogen“s redak
tionsudvalg og materialeudvalg. Har skrevet
metodiske artikler og anmeldelser i „Læse

pædagogen“, „Unge Pædagoger“ og „Skole
psykologi“.
Adresse: Ørnevej 23, Glostrup.
Sørensen, Vagn Bjerregaard, grosserer, * Vil
strup 16/4 1925, søn af lærer J. P. Bjerre
gaard S. og Meta Lund; gift Haderslev 14/4
1949 med Mary Andersen, * Haderslev
15/10 1928, datter af købmand Andreas
Jakobsen A. (f 1963) og Catharine Marie
Jürgensen.
Adresse: Åbenråvej 19, Haderslev.

OLAV CHRISTENSEN

VIDAR
1965/66 Og I966/67
Dette er ikke stedet til at give en minutiøs gen
nemgang af VIDAR’s virksomhed i de to for
løbne år; der er ikke plads til og sikkert heller
ikke stor interesse for en lang række datoer, nav
ne og mødetitler. Jeg vil derfor indskrænke mig
til at omtale arbejdet i store træk og håber, det
kan have lidt interesse.
Enhver forenings succes er afhængig af to ting:
bestyrelsens formåen og medlemsskarens tilslut
ning og medvirken. Disse to faktorer skabte i lø
bet af skoleåret en forening med et rigt varieret
program, som i høj grad tiltrak sig skolens ele
vers interesse. Foruden den traditionelle stiften
de generalforsamling, løvfaldsturen og efterårs-,
jule- og forårsbal arrangerede bestyrelsen med
Bo Wildfang i spidsen i løbet af året en lang
række møder af forskellig art: Haderslevs katol
ske præst, Engelbert Boekenoogen, diskuterede
med en III g’er, forfatteren Tage Skou-Hansen
talte om sine bøger, der var koncerter med vio
linvirtuosen Anker Buch og med „Den slesvig
ske Strygekvartet“ og optræden af folkesangerne
Karsten Sass og Sigurd Kaldan for blot at nævne
nogle enkelte arrangementer.
Betegnende var det, at bestyrelsen flere gange
„engagerede“ skolens egne kræfter i stedet for at
hente folk udefra til møderne. Der kan f. eks.

her nævnes en gruppe III g’ere, som opførte
Ernst Bruun Olsens radiospil „Men boghandle
ren kunne ikke sove“, og studenterne Birkedal,
Sand Iversen og Langvad, der et par gange har
underholdt et stort antal disciple.
I løbet af sæsonen blev der arrangeret to tea
terture, hvor man i Odense Teater så „West
Side Story“ og i Århus Teater Klaus Rifbjergs
og Jesper Jensens „Hva ska’ vi lave“. Disse ture
var på en måde en fortsættelse af det foregående
års bestyrelses arbejde, idet man også to gange i
løbet af 1964/65 besøgte teatrene i de to byer.
En så stor række møder, som det lykkedes at
gennemføre — ialt havde VIDAR et arrange
ment 18 gange — kræver økonomiske midler. Be
styrelsen for 1965/66 havde dog på dette om
råde ingen vanskeligheder på noget tidspunkt.
Efter at den havde startet sæsonen med en kas
sebeholdning på kr. 65,10, balancerede regnska
bet ved skoleårets slutning med 6580,99 kr., og
bestyrelsen for 1966/67 kunne starte med en
kassebeholdning på kr. 264,68.
Undertegnede havde den store fornøjelse at
være VIDAR’s formand i 1966/67, og kan der
for med lidt større ret omtale dette års aktivitet
end det foregående års.
En lang række af de mennesker, bestyrelsen
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inviterede til at komme til møder på skolen,
fortjener at blive omtalt; her skal dog kun næv
nes nogle få. Højskoleforstander Axel Nielsen
talte om David Riesman’s bog „Det ensomme
massemenneske“, biskop Thyge Kragh talte om
„Hvad er et menneske værd?“, læge Jon Otto
sen og Aksel Lindballe fra Kompedallejren di
skuterede „Borgerpligt contra samvittigheds
krav???“, redaktør Irgens Hansen talte om „Pres
seetik“, og direktør Carstens og forstander Dons
Christensen fra henholdsvis Industrirådet og
Landbrugsrådet diskuterede fællesmarkedet.
Ved skoleårets begyndelse etableredes et sam
arbejde med kulturudvalget på Haderslev Stats
seminarium. Dette gav sig udslag i invitationer
til alle møder på Katedralskolen til seminariets
studerende og omvendt. Nævnes skal det også,
at kulturudvalget og VIDAR delte udgifterne til
møder med forfatterne Vagn Steen, Knud Holst
og Jørgen Gustava Brandt.
Takket være imødekommenhed fra rektors
side og medvirken af de lokale aviser blev det
muligt også at invitere mennesker uden egent
lig tilknytning til Katedralskolen (eller Semina
riet) til en række af VIDAR’s arrangementer.
Dette blev gjort, fordi det for bestyrelsen at se
var urimeligt, at adgangen til et fængslende og
interessant arrangement blev forbeholdt en lille
gruppe mennesker, nemlig Katedralskolens ele
ver, når der muligvis var andre, der ville være
glade for at komme. Flere gange skete det da
også, at et ikke ringe antal ikke-gymnasiaster
mødte op.

Som noget vist nok helt nyt arrangerede VI
DAR ved siden af den „normale“ møderække
en litterær studiekreds, som blev ledet af stud,
mag. Karsten Sand Iversen, for en lille gruppe
særligt interesserede; man arbejdede med
„Tekstanalyse — som skolen ikke dyrker den.“
Det er forkert for en forening af VIDAR’s art
at lægge arbejdet an på at „lokke“ så mange gym
nasiaster som muligt til at komme til arrange
menterne ved at lægge disse an på at skulle være
mere eller mindre underholdende. Efter min me
ning må det være bestyrelsens opgave at arran
gere en række møder af så oplysende og lærerig
karakter som muligt og give skolens elever disse
som et tilbud. Man skal med andre ord på en
måde tænke kvalitativt, og ikke kvantitativt;
ikke ærgre sig over lejlighedsvis svigtende tilslut
ning, men beklage dem, som ikke benytter chan
cen.
VIDAR’s regnskab balancerer ved årets ud
gang med 6798,55 kr., og der er en kassebehold
ning på 9,81 kr.
Endnu sværere end at bedømme VIDAR’s ak
tivitet i de forløbne år er det at bedømme for
eningens muligheder i de kommende. Nye loka
leforhold og arrangementer med rengøring o.
lign, vil sikkert skabe problemer — men forhå
bentlig også nye muligheder. Jeg vil ønske, det i
fremtiden vil være muligt for VIDAR — og for
de andre elevforeninger på Katedralskolen — at
videreføre det for en skole så nødvendige ar
bejde på samme gode måde som hidtil.
MOGENS ENGSIG-KARUP

Nis Nissen
Sønderbro 31 - Haderslev - Telf. 2 35 06

A-S Nicolai Outzen
- Haderslev’s

Kun fineste kolonial og delikatesse føres

HADERSLEV

mest moderne

Sig hvad De vil,
Nissens kaffe skal der til

Herremagasin

HANDELSBANKEN
- altid med i billedet
Nørregade 11 - HADERSLEV - Tlf. (045) 2 20 20

Indtegningskontor
for
Statsanstalten for Livsforsikring
og
Fjerde Søforsikringsselskab LMT.

KM

AL MØBLERING

Ved Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

af
kontorer - kliniker - teatersale
restaurationer - skoler

ALLE FORSIKRINGSARTER TEGNES

Skrive- og regnemaskiner
faktueringsautomater

A. Kalsbøll

* KONSERVES
* DELIKATESSER
* VINE

★

★

BISPEG.16 -TLF.22766

Demonstration og planlægning
uden forbindende

GULDBRANDTS
MALERFORRETNING
Telefon 2 25 35
i. kl. arbejde - Hurtig og reel betjening
Forlang skitse og tilbud

Elegant og moderne fodtøj
fås hos

NISSENS Eftf.
Mads Laasholdt
Torvet 2 - Haderslev - Telf. 2 33 71

Carl Nielsen
Boghandel - Kontormontering
Nørregade 25 - Gravene
Haderslev
Telefon 045 - 2 23 71

Lædervarer og rejseartikler

ELBKES

Spørg materialisten!

PETERSEN
NØRREGADE 12-TLF.22066 • HADERSLEV

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk
og

tømmerhandel
Nørregade 15 . Telefon 23240

HADERSLEV - TELEFON 213 00

Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A/S
KUL - KOKS - BRIKETTER - BRÆNDSELSOLIER - PETROLEUM

Telefon 2 2012 (3 ledninger)

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

Peter Henningsen

Mælkeforretningen
Carl Sørensen
Gåskærgade 56 - Telefon 23160
Haderslev

HENRIK SØRENSENS

KAFFE
JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

HADERSLEVSAMFUNDETS
ÅRSSKRIFT
er trykt i

HARMONIEN
Fra Frederik den Vil’s dage

HADERSLEV

til i dag
de danskes samlingssted

Peter Duus’ eftf.

Radiomagasinet
Radio og fjernsyn

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI

Telefon 2 27 40

Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83

Ure - Guld - Sølv

Den elegante tryksag
er fra Modersmaalet

Karsten Lausten
Herre-ekvipering

Stort udvalg i grammofoner og plader

Yder Dem fagmandens garanti

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 28 48

Sparekasserne i Haderslev
Altid til Deres tjeneste

KOLDING

ESBJERG

'1
RIBE

r

VI SES HOS

J

„Cl
ilMîiimiiinigd
HADERSLEV

r

AABENRAAj^^
TØNDER
•
SØNDERBORG,

m/

HADERSLEV

Sig det
med
blomster
fra .. .

ASANI-UNDERTØJ

Henry
Christiansen

i overklassen hos

JGravene
-81 Jørgensen
5 - Haderslev
Telefon 2 27 29

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

Tømmerhandel a-s

E. Grodt

Høppners Hotel

Auf. forhandler

Haderslev

Citroën - Britmo - Peugeot

Byens gode køkken

Haderslev . Telefon 2 2541

HADERSLEV . TELE. 2 17 50

Telefon 2 45 35

AABENRAA . TELF. 2 20 28

ANDELSBANKEN
Haderslev afdelingen

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt
Kig ind i

Sønderjydsk Boghandel
Haderslev
Apotekergade 4 - Telefon 2 27 03

SØNDERJYDSK
TEKNISK IMPORT l-S
Haderslev

Lavgade 6 - Telefon 2 35 40

OLE JENSEN
Bageri -

Konditori

GAASKÆRGADE

A. HUNDEVADT
HADERSLEV - TELEFON 23130

HADERSLEV BANK
Aktieselskab
Stiftet 1875
BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

De gode film vises i

KOSMORAMA
— byens mest moderne biograf

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

HADERSLEV — TELEFON 23475

J. C. DIRKS
Varme- og

A-S WALDEMAR
CHRISTENSEN

sanitære anlæg

Elektriske

Trikotage
Dame-

Installationsforretning

installationer
Radio

Aksel Nielsen

Storegade 18

og bøme-

konfektion

Telefon 2 3742
Bispegade 6 - Telefon 2 26 31

HADERSLEV . TLF. 22909

DANIEL BRUHN A-S
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING
Haderslev - Telefon 2 31 85

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

kolonial, delikatesser
og vine
VIGGO JACOBSEN
Nørregade

46 .

Kurt E. Jensen
MANUFAKTUR

Telefon 22965

TRIKOTAGE

V. FAHRENDORF & SØN
Urmager og guldsmed

Kino Palæet
(Holst Christensen)
VOJENS — TELEFON 4 i3 57

Nørregade 24 - Haderslev - Telf. 22644

Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

BRØDRENE GRAM A-S
VOJENS - TELEFON 414 21

Damehatte — Tørklæder

FIAT

Altid bedst og billigst

Aut. forhandler

O.MIKKELBERGS EFTF.

Nørregade 5 - Haderslev - Telf. 2 35 73

FRUGTCENTRALEN

OHLMANNS
VINHANDEL

A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

HADERSLEV

FOTOGRAF

^RLING
TELEFON 2 16 74

HADERSLEV - TELEFON 2 23 14

HOLM & MOLZEN A-S
KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE
Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

R. F. HESSELBERG A-S
General Motors forhandler - Haderslev - Telefon 2 36 50

Poul Christiansen
& Søn A-S

Damgaard
Bageri og konditori

Haderslev
Centralbibliotek

Storegade 47, telf. 2 22 86

Bygningsarti kier

Jomfrustien 20

Betonvarefabrik

Telefon 2 55 33

Færdigblandet beton

★
Ny Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70
Bogbestand: ca. 50.000

HADERSLEV

Asmus Hansen
Kolonial- og kortevarer en gros
Indehaver J. Dirks

Sønderbro 13 - Telf. 2 21 31
Haderslev

J. D. Koopmanns
Svineslagteri
HADERSLEV

Brødr. Jørgensen

HIDTIL

/

(Gundtoft)

Landsdelens
førende
musikhus

Birkedal’s Eftf.
Sønderborg - Aabenraa

v/ Krohne

Haderslev

Hjemmelavet konfekt
Storegade 16, Haderslev, telf. 2 25 40

... gå strøgtur hos

Hotellet, hvor man kæler for maden

og hygger om gæsten!

HADERSLEV - TELEFON 24030

ove Arkil a/s
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR
HADERSLEV

MOTEL HADERSLEV
P. ANKER-LARSEN

Telf. 2 60 10

RESTAURANT, hvor alle borde er vinduesborde

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

A. Mortensen
EL - RADIO - FJERNSYN
Haderslev
Nørregade 34 - Telf.3 2 32 53

™ ~ JL DANSKE OSTEMEJE]
OG OSTEEKSPORT

jiffon

Er Deres INSTALLATIONER for
gas, vand og elektricitet i orden?
Elektricitet: Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi
slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen
skal være i fast forbindelse med rørinstallationen.
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen
på apparatet.

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

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

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

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

DE KOMMUNALE VÆRKER
TELEFON 23215 . HADERSLEV

