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FORORD
De fleste medlemmer af H.-S. har formodentlig erfaret, at der forbere

des en jubilæumsbog 1970 med en fuldstændig fortegnelse over alle elever, 
der har gået i de fire sønderjyske statsskoler. Rektorerne og elevsamfunde- 
ne er alle steder meget interesseret i, at der fremskaffes de bedst mulige 
personalhistoriske oplysninger om hver enkelt, og vi henstiller til alle på
gældende at yde deres bistand. Oplysningerne, der har stor værdi som 
kildematriale, vil efter benyttelsen blive overgivet Landsarkivet i Åbenrå. 
Ud fra den betragtning, at genforeningsarbejdet rent skolemæssigt må 
siges at være tilendebragt nu i 50-året for Nordslesvigs tilbagevenden til 
Danmark, vil de planlagte jubilæumsboger fra de fire skoler komme til at 
stå som et monument over disse gymnasiers indsats, og vi har ment, at 
arbejdet med elevfortegnelserne bør gøres nu, inden det bliver for sent.

På grund af dette projekt har vi anset det for unødvendigt i dette års
skrift at bringe de sædvanlige personalier, der kommer til at indgå i jubi
læumsbogen, der naturligvis også vil indeholde historisk oversigt over 
gymnasieskolens virke i Nordslesvig.

Haderslev, i juni 1969.

Med venlig hilsen

Olav Christensen M. Favrholdt

Johs. Chr. Nielsen
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HERTUGVÅBNETS ALDER
I H.-S. 1964 var det såkaldte hertug Hans’ vå
ben på Haderslev Katedralskole genstand for 
en lille opsats, hvori jeg fremførte mine grunde 
til at antage, at våbnet ikke, sådan som det altid 
har været troet,1 er hertug Hans’, og at det op
rindelig intet har haft med skolen at gøre. Ud
gangspunktet for min skepsis var den fornem
melse, jeg gennem mange år har haft overfor et 
bestemt felt, der ligesom virkede „forkert“, som 
noget påklistret, nemlig feltet med den ditmar- 
siske rytter. En skønne dag, efter at en øjenli- 
delse i længere tid havde hindret mig i at se de
taljer i våbenskjoldet, satte jeg kikkerten for det 
gode øje for at studere det interessante stykke 
heraldik lidt nærmere. Til min store forbløffel
se konstaterede jeg, at der ikke var noget at se 
i dette felt, og at den ditmarsiske rytter var re
det bort fra sin plads på skjoldet mellem det hol
stenske nældeblad og svanen med guldkronen 
om halsen (Stormams mærke). Ditmarskeren 
og hans hest var helt forvitret, og kun støv var 
tilbage som en plamage på skjoldet, der er ud
ført i en meget hård gotlandsk kalskten. Hvor 
rytteren og hans hest før havde været, var der 
nu kun et hul. Teorien om, at dette felt var no
get senere tilføjet, lod til at blive bekræftet. At 

forvitringen pludselig var begyndt at foregå i ret 
hurtigt tempo, er en kendsgerning, som lader sig 
forklare ud fra placeringen af våbenskjoldet, 
hvorpå man i trediverne og fyrrerne tydeligt 
kunne se den meget omtalte rytter, sådan som 
det fremgår af Johs. Ohr. Nielsens tegning i 
H.-S. 1934.2 Forvitringstempoet er blevet stærkt 
fremskyndet, efter at hertugvåbnet i 1921 blev 
flyttet fra pladsen på sydmuren ud mod Gåskær
gade om på en nordvæg, nemlig indgangen til 
den prøjsiske fløj. I hundreder af år eller to 
hundrede år havde det været anbragt på sydmu
re, enten det nu var ud mod domkirkepladsen 
på den gamle skole eller ud mod Gåskærgade i 
tiden 1864 til 1921. I og for sig er der noget for
uroligende for ens fornemmelser i det faktum, 
at ting smuldrer og sten forvitret-, mens man går 
midt imellem dem og selv ældes uden at skæn
ke det ret stor opmærksomhed, men dette er en 
anden sag! At hertugvåbnet blev flyttet i 1921 
skyldtes, at det danske rigsvåben, der af prøj
serne var blevet nedtaget efter 1864, påny skulle 
anbringes på sin oprindelige plads over hoved
indgangen ud mod Gåskærgade. Ingen havde i 
1921 nogen formodning om, at hertugvåbnet 
ikke helt igennem var udført i samme stenart, så 
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vi har ingen grund til at bebrejde nogen det for
hold, at våbnet har været anbragt uheldigt på et 
særlig udsat sted.

Men hvorfor i alverden havde man „lappet“ 
på hertugvåbnet og givet det dette ditmarsiske 
felt? For mig at se måtte det hænge sammen med 
den endelige erobring af Ditmarsken i 1559, 
denne lidet glorværdige anneksion, i hvilken og
så hertug Hans den Ældre tog del, åbenbart for 
at hindre, at hertug Adolf og den nye danske 
konge Frederik II skulle dele rovet mellem sig. 
Ved at optage den ditmarsiske rytter i sit vå
ben understreger hertug Hans den betydnings
fulde begivenhed og fastslår, at erobringen er en 
fuldbyrdet kendsgerning. I 1559 eller kort efter 
har man altså givet våbenet en tilføjelse. Ses 
bort fra denne tilføjelse, fremtræder hertugvåb
net som et skjold med fire hovedfelter omkring 
det lille hjerteskjold med Oldenborg- og Del- 
menhorst-emblememe. Men dette våben er net
op det, hertug Frederik3 førte som slesvigsk her
tug fra 1492. Heraldiske hensyn forhindrer altså 
ikke et forsøg på en tilbagedatering af skjoldet. 
En vurdering af stilistisk art støtter denne ten
dens til at gøre skjoldet gammelt. Jeg tænker på 
de to skjoldholdere, altså de to vildmænd, der 
holder skjoldet. De er faktisk yderst tamme at 
se på og har noget rørende primitivt ved sig, så 
man gerne opfatter dem som senmiddelalder
lige.

Men på en aldeles forbløffende måde fik den
ne fornemmelse af, at der var noget helt „for
kert“ ved den gængse opfattelse, sin bekræfelse 
ved det spontane udbrud, konservator Vitus 
Nielsen fra Nationalmuseet kom med, så snart 
han havde set stenpladen med våbnet: „Men 
det er jo fra et alterbord. Der øverst til venstre 
over hovedet på vildmanden ses tydeligt reli
kviegemmet!“ Hvis konservatoren har ret, og 
derom tvivler jeg ikke et øjeblik, får vi for det 
første klaret dateringsspørgsmålet, da det på
gældende alterbord må være fra tiden før refor
mationens indførelse i Haderslev, altså før 1524. 
Og da det viser hertug Frederiks våben, kan det 
ikke være ældre end 1492. Men hvordan er dette 
stykke kirkeinventar blevet skolens facade-deko
ration, og hvornår er dette sket? Og hvor havde 

våbenskjoldet oprindelig været anbragt? Den 
første og mest nærliggende forklaring må vel 
være, at hertug Frederik har stiftet et alter i 
domkirken, men der er teoretisk også mulighed 
for, at han har ladet et alter opsætte i kapellet 
i den gamle „røverrede“,4 Haderslevhus. Vi har 
intet at bygge en sådan hypothèse på, lige så lidt 
som Güttel og andre, der kyndigt har studeret 
Mariekirkes inventar, giver os nogen oplysning. 
Det er i hvert fald ikke en billedstorm ved re
formationens indførelse, der er årsag til, at alter
bordet med det hertugelige våben er blevet kas
seret; intet sted hører vi om den slags voldelige 
handlinger i forbindelse med reformationen i 
Haderslev. Formodentlig har man lidt efter lidt 
ladet de forskellige altre forsvinde, men i al stil
hed, og såvel kalkmaleriet af den hellige Barbara 
fra 1512 som de forskellige kalkmalerier af sko
magerværktøj og læderhosen (der får een til at 
tænke på et afhugget ben) er stadig talende vid
nesbyrd om tolerance overfor den gamle katol
ske kirketradition. Min teori om hertug Frederiks 
alter går derfor ud på, at dette må have stået i 
den vestligste del af kirken i et af de to fag, der 
ødelagdes ved det svære tårns nedstyrtning ved 
branden i 1627. Det fornemme hertugvåben, som 
ikke havde taget skade, var der nu ingen plads 
til og ingen brug for i kirken, men det var an
vendeligt som dekoration på latinskolens facade, 
da man omsider i 1637 fik skolen nødtørftigt 
genopbygget; der var ikke tilstrækkelige penge
midler; skolens tag så ringe, så at det snart viste 
sig ude af stand til at holde regnvand ude. Når 
man i den grad måtte spare ved et offentligt 
byggearbejde, er det da rimeligt, at man ikke øds
lede med kostbare ny sandstensomamenter, hvis 
man havde et så fint stykke stenhuggerarbejde 
som hertugvåbnet til rådighed. Forudsætningen 
for anvendelsen af hertug Frederiks våben er — 
det må indrømmes — at den udsmykning, sko
len havde fået af hertug Hans ved dens indvielse 
i 1567, var blevet ødelagt ved branden i 1627. 
En sådan udsmykning med fyrstelige insignier 
og en passende indskrift, in casu latinsk, må be
tragtes som noget ganske selvfølgeligt, omend vi 
intet bevis har for, at den har eksisteret, lige så 
lidt som vi i det hele taget har noget udsagn
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Hertugvåbnet, som det var før restaureringen. Til venstre, lige over vildmandens hoved, ses tydeligt 
det i artiklen omtalte relikviegemmes placering, der bekræfter teorien om, at våbnet oprindelig 

har været forside af et alterbord fra hertug Frederiks tid.



om, hvordan hertug Hans’s flotte trivialskole så 
ud. Da denne skole blev bygget, var det gode 
tider, og da kunne der nok blive råd til at de
korere dens facade, ligesom det blev gjort, om
end i mere beskedent omfang, ved opførelsen 
af Hertug Hans Hospital, hvis facade fra 1569 
bærer både et flot våbenskjold, hvor Ditmarsker- 
rytteren ikke er påklistret, og en plattysk ind
skrift, der forkynder hertugens hensigt med at 
oprette denne stiftelse. Da der på den tid næppe 
er bygget en eneste større offentlig eller privat 
bygning uden indskrifter eller emblemer, er det 
urimeligt at tænke sig, at noget så betydnings
fuldt som den hertugelige latinskole i 1567 blev 
afleveret med en skrabet eller prunkløs facade. 
Tænker vi på den ødsle pragt, Hansborg slot 
udstyredes med, er det urimeligt at tro, at hertug 
Hans’ larinskole ikke skulle have haft en pas
sende udsmykning.

Det skal ikke nægtes, at der i dette spørgsmål 
arbejdes med mange ukendte størrelser. Om 
skolens udseende i 1567 ved vi faktisk intet. 
Henrik Rantzau siger i sit latinske digt5 om her
tug Hans, at han lod bygge et gymnasium som 
han sørgede godt for ved a t tillægge det gode ind
tægter. Det eneste helt sikre i sagen er, at den 
gamle latinskole i Smedegade over sin hovedind
gang ud mod Domkirkepladsen havde det meget 
omtalte hertugvåben i en årrække indtil 1856, 
da skolen ved auktion solgtes til kirkeværge, 
garvermester Adser Blöcher. Skjoldet blev solgt 
for sig og erhvervedes af en håndværksmester i 
Aabenraa, som overdrog det til det prøjsiske 
gymnasium, der i 1864 fortsatte den danske lær
de skole i Gåskærgade, og det blev som en slags 
trofæ opsat i stedet for det danske rigsvåben, 
der forvistes til en mørk krog på loftet indtil gen
foreningen. For tyskerne stod hertug Hans jo 
som en ægte slesvigholstener. Spørgsmålet om, 
hvor længe hertugvåbnet i sin tidligere tilvæ
relse har prydet den gamle latinskole i Smede
gade, er i mine øjne nu besvaret med årstallet 
1637 som dato for første anbringelse. Enkelte 
kritikere vil måske indvende: Ja, men hvad med 
opførelsen af den tredie skolebygning, den der i 
1734 afløste den dårligt opførte skole fra Chri
stian den Fjerdes tid? Kunne det ikke tænkes, 

at det først var på det tidspunkt, hvor der også 
var pengeknaphed, at man brugte det gamle 
alterbords forside, og at denne altså faktisk hav
de været deponeret et eller andet sted indtil da. 
Jeg indrømmer gerne, at muligheden er der, men 
anser den ikke for ret stor. For mig har det 
imidlertid først og fremmest haft interesse at 
fastslå: 1) at våbnet er meget gammelt, formo
dentlig mindst 50 år ældre end hertug Hans’ 
latinskole, og 2) at dette ærværdige stykke kun 
er blevet ophøjet til facadedekoration på grund 
af sløje tider, der ikke tillod større ødselhed. 
Denne sidste påstand underbygges efter min 
mening også af pladens ret beskedne format, 
hvilket amtmand Vier egge måske også havde en 
fornemmelse af, hvorfor skolen, der i 1734 gen
opbyggedes på hans initiativ, fik to supplerende 
dekorative plader henholdsvis med kongens mo
nogram og med en lang latinsk indskrift, der re
degjorde for V. Vieregges mange titler og for
tjenester.6 Imidlertid viste eftertiden sin ligegyl
dighed i den grad, at det end ikke vides, hvad 
der blev af disse plader i 1856. Sic transit gloria! 
Heldigvis reddedes hertugvåbnet som nævnt af 
en slesvigholstener med pietetsfølelse eller for
retningssans.

Mange vil måske synes, at der nu er talt nok 
om ihertugvåbnet. Lad det være fastslået, at dette 
skolens fornemste klenodie virkelig fortjener 
at blive betragtet med ærbødighed. Der er utvivl
somt mange tidligere elever, der i årevis har 
gået på Haderslev Katedralskole uden at have 
skænket denne stenplade ret megen opmærk
somhed. Derimod vil de mennesker, der nu 
færdes i den nye skolebygning på Ohristiansfeld- 
vej, vanskeligt kunne undgå at få et stærkt ind
tryk af det gamle våbenskjold, der nu er anbragt 
på hæderspladsen på centralgarderobens midter
væg. Det er faktisk sådan nu, at man kan gå lige 
hen og lade hånden glide hen over de plastiske 
former i den hårde kalksten, og hvem kan und
gå fristelsen til at stryge de sjove vildmænd ven
ligt over hovederne? Man kan ikke tænke sig en 
mere heldig anbringelse af dette skolens ærvær
dige minde, og det var i sandhed en smuk ge
stus, at bystyret i Haderslev som sin gave til 
den nye skole betalte den bekostelige restaure
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ring og opsætning af hertugvåbnet. løvrigt havde 
man fra menighedsrådet for domsognet udtrykt 
ønske om at få våbenskjoldet anbragt på dets tid
ligere plads over den gamle latinskoles indgangs
dør lige nord for domkirken. Katedralskolen gav 
imidlertid ikke afkald på sin ejendom, der ikke 
(som rigsvåbnet på facaden ind mod Gåskær
gade) var underkastet fredningsbestemmelser, 
der hindrede flytningen til nybygningen. Imid
lertid er menighedsrådets naturlige ønske om at 
bevare den smukke dekoration blevet realiseret 
på den måde, at en nøjagtig kopi nu er indmu
ret over den gamle latinskoles hovedindgang ud 
mod Domkirkepladsen. I det hele taget har den 
gamle bygnings ydre gennemgået en glædelig 
renselsesproces og den mishandlede facade mod 
Smedegade er nu tilbageført til sin oprindelige 
skikkelse. En anonym velgører har skænket en 
gedigen bronzeplade, der nu er anbragt på den 

vestlige del af facaden mod Smedegade med 
følgende indskrift: „Haderslev Latinskole havde 
til huse her fra 1567 til 1854“. Haderslev dom
sogns menighedsråd fortjener anerkendelse for 
den pietet det viser mod den til tider lidt mis
kendte skole, der jo dog oprindelig var kirkens 
datter. Uden megen prunk står datteren nu vær
dig ved moderens side.

M. FAVRHOLDT

NOTER

i Se H.-S. 1964, s. 5—8. Th. Achelis, Haderslev, II, 268.
M. Favrholdt: Haderslev Latinskole 1567—1967, s. 88.

2 Johs. Chr. Nielsens håndtegning er bl. a. benyttet som 
vignet over denne opsats.

3 Senere kong Frederik I.
4 „Røverrede“ er hertug Adolfs lidt hånende udtryk om 

det gamle Haderslevhus (Achelis, Had. I, 102).
5 M. Favrholdt, Haderslev Latinskole 1567—1967, s .18.
6 Samme bog, s. 89.



„Oeddis Pastorat 1851“ set fra kirketårnet efter samtidig tegning.

DA PRIMANERE I HADERSLEV LATINSKOLE 
I 1850 DROG SYDPÅ

Sognepræsten i Ødis fra 1834—1860, Laurids 

Jessen, havde 5 sønner. De var velbegavede og 
3 af dem skulle læse til præst. Nu hørte Ødis før 
1864 til Haderslev provsti, og Laurids Jessen var 
af gammel sønderjysk bondeslægt fra Nørballe i 
Felsted sogn, så det faldt naturligt, at drengene 
skulle være studenter fra Haderslev latinskole. 
Præsten forberedte selv de to ældste i 1840’eme 
til optagelse på latinskolen, og da denne i med
før af dansk administrations ufornuft i hertug
dømmets mest danske by var tysksproget, fore
gik undervisningen i hovedsagen på tysk.

Johann August blev optaget i 1845 og Julius 
Jessen i 1846, og de to brødre boede henholds
vis fra 1845—49 og 1846—50 hos boghandler 
Wiek på Torvet.

Hver uge blev det hjemmekærnede smør fra 
præstegårdens 14 køer fragtet til Haderslev, og 
der gik regelmæssigt breve fra sønnerne til hjem
met og modsat—begge veje udelukkende skrevet 
på tysk. De er bevaret og fortæller naturligvis om 
personlige hændelser og fornødenheder, men 
genspejler også de mange oplevelser og begiven
heder, som de unge mennesker i disse år var vid
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ner til, og de mange rygter, der i en krigstid al
tid dukker op. Det var jo en urolig og bevæget 
tid med stærke nationale brydninger i den gam
le sønderjyske by og med treårskrigens skiftende 
besættelser af danske, norske, svenske, preussiske 
og slesvig-holstenske styrker. Latinskolen var 
dengang ikke blot tysksproget, men meget sles- 
vig-holstensk orienteret. De to præstesønner bli
ver tydelig nok stærkt påvirket af deres lærere, 
navnlig af dr. Michelsen og dr. Volquardsen, og 
de ser mange af tidens begivenheder i lyset af 
deres slesvig-holstenske indstilling. Så sker der 
det tragiske, at den ældste af brødrene, Johann, 
i 1849 får mæslinger, en sygdom, som lægerne 
endnu på dette tidspunkt havde vanskelighed 
ved at klare. Der støder komplikationer til, og 
Johann afgår ved døden den 5. juni og bliver be
gravet på Ødis kirkegård den 10. juni 1849. Sor
gen er stor i præstefamilien.

Nu er det Julius, der skriver hjem, og der 
ville næppe være synderlig grund til — for an
dre end familiekredsen — at beskæftige sig med 
de mange beretninger, hvis ikke brevet af 8. juli 
1850 havde givet os visse oplysninger, der har 
den fordel, at de er selvoplevede og skrevet un
der indtryk af en skæbnetung beslutning, der 
nok har overrasket hjemmet i Ødis. Brevet lyder 
i uddrag:

Teure Eltern! Die Würfel sind jetzt gefallen 
und die Notwendigkeit gebietet: Scheiden. Aber 
golden schimmernd steht daneben die Hoffnung 
und verheisset Wiedersehen. loh bin bei den 
Lehrern gewesen und habe mit ihnen gespro
chen, und alle billigen das Weggehen. Auch 
würde ich von 30 anderen mich nicht allein zu
rückziehen können. So scheide ich heute abend 
um 10 A von Hadersleben . . . Ich kam gestern 
um % auf 10 hier an und um 12 reisten 8 von 
hier nach Tondern ab: Die beiden Riedell, An
dresen, Faursohau, Duborg und einige andere. 
Heute abend werde ich, Willatzen, Selig, Stuhr 
mit mehreren anderen abgehen. Dr. Michelsen 
reist auch heute oder morgen, und Sonnabend 
und Freitag ziehen die Schweden ab . . . In Pri
ma sind jetzt nur drei: Petersen, der von seiner 
dänisch gesinnten Mutter keine Erlaubnis zum 
Weggehen erhalten kann, Hansen, der an Au

genkrankheit leidet, und Simonsen, der sonst 
schwach ist . . . Lebet wohl, Euer Euch bis in 
den Tod liebender Sohn und Bruder Julius L. 
Jessen.

Det skete 14 dage før Isted-slaget. En måned 
senere træffer vi frivillige fra Haderslev latin
skole i bivuak nede ved Wittensøen. De er til
delt 3. og 4. jægerkorps, der — i parentes bemær
ket — blandt sine officerer i 1840’eme talte prins 
Johan Ludvig Carl Sayn-Wittgenstein-Berleburg. 
Begejstringens flamme er ved at slukkes, og man 
lader skinne igennem, at man, såsnart de unge 
slesvigere får lov til at rejse hjem, vil benytte sig 
af tilbudet.

Hvordan stemmer nu navnene på primanerne 
i Julius Jessens brev af 8. juli 1850 overens med 
Th. O. Achelis’ fortegnelse over dimittender i 
„Aus der Geschichte des Haderslebener Johan- 
neums 1567—1864“ og samme forfatters „Matri
kel der Sohleswigschen Studenten 1517—1864“? 
Det viser sig, at der er fuld overensstemmelse 
mellem de i brevet navngivne primanere og di
mittenderne nr. 705—712 hos Achelis. Her følger 
nogle mere fyldige biografiske oplysninger om 
eleverne, idet vi starter med de tre, der ikke tog 
sydpå:

Petersen, Johan Friedrich, matr. nr. 9958, født 
2. marts 1831 i Haderslev, død 7. aug. 1894 i 
Neksø, søn af postmester Johann Peter Georg 
Petersen og Sophia Schumacher, gift med Maja 
Rosalia Bøllemose, født 5. maj 1834 i Nykøbing 
M., død 16. jan. 1919 i København, datter af re
sid. kapellan i Nykøbing, senere sognepræst i 
Astrup, Haderslev provsti, Hans Bøllemose og 
Ane Cathrine Bidstrup, student, privat 1851, 
cand. jur. 1859, prokurator på de dansk-vestindi
ske øer, 1874 byfoged og byskriver i Neksø, borg
mester i Neksø købstad. R. af Dbg. 1893.

Simonsen, Carl Martin Heinrich, matr. nr. 
9961, født 24. jan. 1833 i Haderslev, død smstds. 
9. jan. 1864, søn af købmand Georg Jacob Si
monsen (død 1853), forberedt privat, Køben
havn 22. okt. 1851, cand. theol., timelærer i 
Haderslev til 1862.

Flansen, Johannes Christian Julius, matr. nr. 
9937, født 27. nov. 1833 i København, død i Kiel 
8. okt. 1862, søn af lærer Claus Hansen, der ved 
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sin død 2. febr. i86i var privatlærer, og Anna 
Johanne Carstensen (i. ægteskab), Haderslev 
latinskole til 1850, stud, i Kiel 25. april 1851, 
stud, theol. i Erlangen 1853, cand. theol. i Kø
benhavn 1856.

Følgende tog sydpå:

Selig, Adolph, Had. Joh. nr. 706, født 13. jan. 
1833 i Haderslev, død 17. febr. 1913 i Wands
bek, søn af advokat Caspar Abraham Selig (død 
1870), Haderslev latinskole til 1850, stud. Kiel 
1851, jur. embedseksamen Flensborg 1855, 1864 
herredsfoged i Haderslev, 1867 „Amtsrichter“ i 
Åbenrå, 1887 „Amtsgerichtsrat“ i Wandsbek.

Stuhr, Friedrich Feddersen, Had. Joh. nr. 708, 
født i Haderslev 4. okt. 1832, død i Altona 16. 
okt. 1888, søn af købmand Christoph Stuhr 
(død 1855), Haderslev latinskole til 1850, stud. 
Kiel 1851, stud. jur. München 1853, „Amtsak
tuar“ i Rendsborg, 1864 borgmester i Husum, 
1866 „Staatsanwalt“ i Flensborg, 1872 1. Staats
anwalt i Kiel, 1881 Landgericht Hechingen, 
1888 Altona.

Andresen, Lorenz Andreas, Had. Joh. nr. 709, 
født 6. nov. 1828 i Risum, død i Haderslev som 
emeritus 31. okt. 1896, søn af pastor Siwert An
dresen, præst i Hammelev 1835—44, i Maug- 
strup 1844—79, skoler i Kolding 1846—48, latin
skolen i Haderslev 1848—50, stud. Kiel 1852, 
theol. embedseksamen Flensborg 1856, sogne
præst i Hellevad 1864—95.

Duborg, Hans Peter, Had. Joh. nr. 710, født 
i Højer 22. maj 1831, søn af Lorenz Ingward Du
borg (død 1831), Haderslev latinskole til 1850, 
Kiel 1852, København 1854, fik ikke theol. em
bedseksamen, udvandrede til Amerika, hvor 
han nævnes som banebryder for kirkelivet der.

Fehr, Christian Detlev Clausen, Had. Joh. nr. 
711, født i Ødis 18. april 1831, død i København 
2. maj 1902, søn af Wilhelm Cl. Fehr (død 
1870), præst i Ødis og i Stepping 1834—50, Ha
derslev latinskole til 1850, stud, pharm. Kiel 
1853, pharm. eksamen 1. april 1854, gift i Sles
vig 1858 med Julie Johanne Marie Hansen (1834 
—1916), se De danske Apotekers Historie III, 
s. 409.

Hansen, Gottlieb Heinrich Otto, Had. Joh.nr. 

712, født i Haderslev 19. jan. 1830,død i Næstved 
6. juli 1876, søn af apoteker Hans Heinrich Han
sen og Johanne Bruhn, gift i Haderslev 12. nov. 
1858 med Anna Christine Nissen, født i Ha
derslev 26. juni 1837, datter af købmand Nis L. 
Nissen og Anna Kristine Kjeldrup, død i Silke
borg 27. juli 1894. Haderslev latinskole til 1850, 
tog 1853 pharm. eksamen i Kiel og drev Løve
apoteket i Haderslev 1853 til han i 1863 afstod 
det til sin broder Hans Heinrich Hansen og køb
te Løveapoteket i Næstved, som han drev til sin 
død i 1876. Broder til physikus i Haderslev Carl 
Ernst Johann Hansen (1832—1875), matr. nr. 
9971.

Nissen, Caspar, Had. Joh. nr. 713, født 1. juli 
1835 i Haderslev, død 7. okt. 1878 i Hongkong, 
søn af rebslager Lars Nissen (død 1865), Haders
lev latinskole til 1850, stud. med. Kiel 1854, 
Würzburg 1855, dr. med. Kiel 1859, 1859 i. 
assistent hos prof. Esmarch, i860 læge Schön
berg (Plön), 1875 og 1878 på foranledning af 
den engelske regering til Østen for at indrette 
tropiske sygehuse.

Riedell, Johann Friedrich Christian Engel
bert, matr. nr. 9953, født i København 11. 
april 1830, død i. april 1905, søn af ridefoged 
Friedrich Ludvig Riedell (død 1880) og Wilhel
mine Fæster, gift med Nicoline Angelica Horn, 
død i. nov. 1904 i Tønder, datter af professor 
Jørgen Friedrich Horn og Frederike Sybrandt. 
Haderslev latinskole til 1850, stud. Kiel 1851, 
dr. med. Kiel 1856, læge, „Sanitätsrat“ i Tøn
der.

Jessen, Julius Laurids, Had. Joh, nr. 707, født 
i Faretoft 20. okt. 1830, død 16. juli 1866 i Ve
ster Hever, Ejdersted, søn af sognepræst Laurids 
Jessen i Ødis, Haderslev latinskole til 1850, stud. 
Kiel 1851, cand. theol. Flensborg 1856, huslærer 
hos godsejer Lorenzen, Refsø, gift med Ida Stol
bom, præst i Vester Hever 1864 ril 1866. Hans 
søn, dr. med. Friedrich Jessen (1865—1935), nå
ede højt, blev „Kaiserl. Geheimer Sanitätsrat, 
Inhaber hoher Ordener“. Slægten lever fremde
les i Vesttyskland, men grænsen af 1920 skiller i 
dag Jessen-slægten.

Willatzen, Peter Johann, var ikke elev på la
tinskolen. Han var født 12. 9. 1824 i Sølversted, 
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Treja sogn, døde 14. 12. 1898 i Bremen, søn af 
lærer Andreas Peter Willatzen og hustru Mag
dalene Musmann. Dimitteret fra Tønder semina
rium i 1845, fra 1848 substitut ved skolevæse
net i Haderslev, deltog på slesvig-holstensk side 
1850 som feltdegn, lærer i Altona 1850, ved den 
højere døtreskole i Bremen 1851—1865, gymna
sielærer sammesteds 1865—98. Skrev en række 
digte, hvoraf det mest kendte „Es war auf Jüt
lands Auen“ i samlingen „Tagfalter“ 1855, end
videre „Hannibals Tod“ 1857. Har oversat nor
disk litteratur til tysk, bl. a. islandske sagn, Hol
berg, Bellmann, Tegner, H. C. Andersen, Hertz, 
Kristoffer Jansen og Henrik Scharling.

I Hadersi ev-Samfundets årsskrift 1950 skri
ver cand. mag. Rich. Meyer-Heiselberg i artiklen 
„Haderslev i Treårskrigens sidste År“, side 17: 
Den 10. juni (1850) føres nogle preussiske og 
slesvig-holstenske soldater syd på; de har under 
hele våbenstilstanden som reconval escenter op
holdt sig på lazaret i Haderslev — det drejer 
sig om ca. 10 mand. Da disse drog afsted, fik de 
følge af fire primanere fra latinskolen, „de agte 
sig med tornyster på nakken til Rendsborg for 
at deltage i den nu forestående sidste kamp“. 
Det lyder overbevisende; men for det første om
taler Julius Jessen, der selv er meget opsat på 
at komme af sted, i brev til forældrene af juni 
1850 ikke med et ord, at 4 elever af ældste klasse 
skulle være taget sydpå, og for det andet bliver 

det meget vanskeligt at navngive disse 4 prima
nere. Nok havde andre elever fra Haderslev la
tinskole meldt sig som frivillige (se Achelis nr. 
700, 701, 702 og 703), men det skete langt tid
ligere, i hvert fald ikke i 1850.

Beskæftiger man sig med disse frivillige fra tre
årskrigens dage, kan man vanskelig undgå at 
mindes augustdagene i 1914, da primanere fra 
den gamle skole i Gåskærgade atter engang drog 
sydpå — sejerssikre og begejstrede. Mange af dem 
hviler i fremmed jord, og de, der efter den lange 
krigs frygtelige oplevelser vendte hjem, var rib
bet for alle illusioner. De mødte en hærget by, 
en hårdt prøvet befolkning og en skole, der om 
kort tid skulle fortsætte under dansk styre.

Om pastor Jessens-3. søn, Jes Anton Jessen, 
der skulle læse til præst, skal kort berettes, at 
han blev student fra Haderslev lærde skole i 
i860, studerede ved universitetet i København, 
deltog i krigen i 1864 som reserveløjtnant, blev 
valgmenighedspræst i Bøvling ved Lemvig fra 
1875—1891 og endelig fra 1891—1918 sognepræst 
i sin hjemstavn i Ødis, hvor han oplevede gen
foreningen og døde 92 år gammel den 4. juni 
1930.

Så ejendommelig tegnede præstesønnernes 
skæbne sig, et enkelt lille led i vor landsdels sær
egne og omskiftelige historie gennem mere end 
100 år.

L. S. RAVN



Satmeuirkt.
19. ©nsîmgen ¡>en 2. Jtamr 1856. gir. i.

Sil „©oniteviries" SJæfete.
3bet jeg fra ibag af overtager SRebaEitonen af narbætenbe 

SSfab og berneb biiver moraiff anfvariig for betêSenbentb ogSnb» 
fcolb, er bet en uafvifefig spiigt fom en naturlig Stang for mig tit 
i forteßmriM at gjøte 9lebe for be poiitiffe Sinffueffer, jeg i min 
fremtibige æirffomfeb agter at forfægte. Uagtet jeg perfonltg er 
ben flørfie 3)eef af bette æfabêÂœfefrebê ubefjenbt, er bet tmibfer* 
tib iffe min ^enfigt fcer at forubffiffe noget ubførligt program, 
bet ifølge fin Statur enten maa tove for SÜÎeget eller for Sibet j feer 
totaer bet fun an paa ©runbprinciperne, og pbab biofe angaaer, 
bá ere be i bereS ^>ovebtræf angivne faabef Veb bet Organ, til 
^Vilfet min tibiigcre SJirffombcb flat caret fnytfet, fom fornemtig 
Veb felbe „Sannebitfeø" gortib, Veb ben Stilling, fom bette Slab i 
en lang Matraffe bat inbtaget til bet politiffe ^jovebfpørggntaat i 
Sanmarf. Sen aabne, (opale og frpgtløfe Äamp for ben banfte 
9ïa ti o n a l i t e 18 Sebarelfe og Ubvifling er bet naturlige Sofen, 
jeg bar taget i Sirv efter min gorganget, ^Viö utrættelige SBirfen 
for biofe bort gœbrelanbê beUigfie 3nterebfer Sngen bebre enb 
jeg anerfjenber, og for pbilfen jeg ber_griberSeiiigpeben til offetflig 
at aflægge pant min barmeffe Saf.

ner iffe bitte en bunfel ®aabe for S(eévigerne, og bibfeb eien» 
bommelige ^orpolb og Sntereéfer atter blive be(pfte for Äonge« 
rigets æefolfning. Mt bringe benne gjenftbige. ^unbffab tilbeie, 
faa at bet.fra begge Siber bæreå et fanbt, fulbttonenbe Ubtrpf for 
SBeboerneé æilfaar og Stemninger, er bet 3)ïaai, bet førft og 
fremmefi bliver „Sannebirfeå" IBeftræb'eife at naae.

3eg fan iffe luffe Øiet for be mangebaanbe Sßanffeligbeber af 
forftjettig Mrt, ber funne og bille (lide ftg (tæmmenbe i Seien for 
benne min Sirffombeb, og blanbt pvilfe min Mangel paa futbpæn- 
bigt Äjenbffab til be eienbommelig flebbigffe gorpolb iffe bil bære 
ben ringefle. 3eg gaaet imiblertib til min ©jerning i bet faffi 
£>aab, at man bil tomme mine Sefîrœbeifet imøbe meb Sefvillie, 
og at be SXænb, ber pibtii pabe raft „Sannebirfe" $aanben, beder 
iffe for Sremtiben vide unbbrage bet bereø jjjælp. 3eg et tiifulbe 
oberbebiift om, at Slange meb ftørre Spgtigbeb vilbe funne oner» 
tage bette anfvarSfulbe $Verb , men jeg ftoer paa ben anben ©ibe, 
at Sagen bil funne gaae til bet meb en bebre, en oprigtigere Sidie.

(BobfEe fïietfen.

itblanbet.

UDDRAG AF BREVE FRA 1856 OG 1857 
FRA REDAKTØR GODSKE NIELSEN

Den 4. september 1855 skrev Laurids Skau til 

et af sine mange bekendtskaber i København, 
Godske Nielsen, som han kendte fra Dagbladet, 
at han efter en samtale med Peter Chr. Koch, 
redaktøren og stifteren af Dannevirke, havde er
faret, at denne agtede at afhænde bladet. Skau 
mente, at Koch havde overlevet sig selv, og var 
bekymret for, at han skulle gå hen at sælge avi
sen til en typograf, der ikke havde sans for no
get højere og vigtigere. Skau foreslog derfor 
Godske Nielsen at købe avisen, som skulle kun
ne fås for 30.000 rdlr. Bladet havde tæt ved 
1600 abonnenter, og Skau mente, at indtægten 
ville kunne forrente 60.000 rdlr. Efter nogen 
korrespondance frem og tilbage og med en ud

betaling på 12.500 rdlr. afsluttedes handelen 
endelig den 16. november 1855. Koch skulle 
stå som udgiver, indtil de kongelige privilegier 
var overdraget til Godske Nielsen, som flyttede 
til Haderslev i slutningen af året for at være pa
rat til at kunne udsende Dannevirke som an
svarlig redaktør fra den 2. januar 1856.

Koch var vokset op i Sønderjylland og præget 
af hjemstavnens indstilling over for de åndelige 
rørelser, en selvhjulpen mand, som sammen 
med den unge bogbinder Niels Christian Nis- 
sen havde forstået at starte og holde liv i sit lille 
blad ganske vist med støtte fra danske akademi
kere, der klart havde set det gode, et dansk blad 
ville være for landsdelen og den voksende for
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ståelse for det nationalt danske i befolkningen. 
De havde derfor lige fra starten støttet de to 
unge sønderjyder i 1838 med at stable et dansk 
blad på benene. Den nye redaktør derimod var 
en københavnsk journalist, der ikke havde den 
mindste forbindelse med den befolkning, han 
nu skulle leve iblandt, han var pressemand af 
fag, men uden at have følt det som et kald at 
drage til Sønderjylland for at stå befolkningen 
bi i dens kamp for Danmark og det danske 
sprog.

Henrik Godske Bartholomæus Nielsen, var 
født den 17. december 1826 på Lindersvold ved 
Præstø som søn af godsforvalter Christian Niel
sen (1794—1888) og hustru Frederikke Zyline 
Thomasine Dall (1802—71). Han dimitteredes 
1846 til universitetet fra Sorø, tog anden eks
amen 1848 og studerede æstetik og kameral- 
videnskab, men kom hurtig ind i journalistisk 
virksomhed som bidragyder til Fædrelandet, 
Kjøbenhavnerposten og Middagsposten og blev, 
da Dagbladet den 1851 blev stiftet af hans sko
lekammerat og nære meningsfælle, redaktøren 
og politikeren C. St. A. Bille, fast knyttet til 
dette blad.

Medens de fleste af de embedsmænd, som 
tog et arbejde op i Haderslev efter Treårskrigens 
afslutning, på den smukkeste måde repræsen
terede dansk kultur, fine personligheder, som 
mange af dem var, blev Godske Nielsen repræ
sentant for den uheldige side af københavneriet, 
han havde ikke spor sans for det folkelige, og 
hans arrogante måde at være på førte med sig, 
at han ikke vandt sig mange venner, men gjor
de, at han nærmest blev ilde lidt i byen.

Godske Nielsen havde inden han kom til Ha
derslev været gæst på Strandmøllen i Søllerød 
sogn hos papirfabrikant Christian Drewsen 
(1799—1896) og hustru Ernestine Jacobsen 
(1804—1897) og sluttet et nært venskab med 
familien og dermed med døtrene Ernestine 
Drewsen og Ophelia Drewsen, født på Strand
møllen 29. september 1829 og død i København 
18. februar 1900. Efter at være flyttet til Ha
derslev førte han en meget livlig korrespondan
ce med de to unge piger, og i en del af Godske 
Nielsens mange breve findes der en række op

lysninger om forholdene i Haderslev i 1856 og 
1857, som må siges at have interesse for en stør
re kreds, og derfor bringes de her i uddrag, med 
noter.

Brevene opbevares i rigsarkivet i Godske Niel
sens privatarkiv, hvor der blandt andet også lig
ger enkelte offentlige dokumenter, blandt andet 
privilegierne til såvel Dannevirke som trykke
riet, samt en lang række andre breve, blandt an
det fra Ophelia og andre til Godske Nielsen.

Det første brev, som ligesom de fleste andre 
ikke bærer overskrift, er skrevet til Ophelia og 
bringes her omtrent i sin fulde længde for at 
vise brevskriverens hele stil og hvad en ung 
mand i 1855 kunne skrive til en kær veninde. 
Brevene af 17. og 29. januar, 22 februar, 14. og 
31. marts er skrevet til Ernestine, alle de andre 
til Ophelia.

Lillenytårsaften 1855, Haderslev.
Det var denne Gang til Dem, Frøken Ophe

lia, jeg skulde henvende mig, og jeg begynder 
paa det med en vis — er det Ængstelse eller 
Undseelse? — naa, en Slags Beklemthed, da jeg 
jo skal tvinge Dem, aandelig tvinge Dem, til at 
give et Svar, thi jeg vilde ikke for alt i Verden 
have, at De skulde tage Pennen enten af reen 
Ulyst, eller fordi det syntes Dem ikke at kun
ne være anderledes. Jeg Skulle drille Dem, sag
de De, saa gik det. De har vel egentlig meent: 
inspirere Dem, saaledes at De maatte skrive, og 
ganske vist var det bedst saaledes, men hvorledes 
skal jeg paa Papiret, der gjør selv det varmeste 
Ord koldt, formaae at frembringe en slig Virk
ning, jeg, som selv naar jeg taler, er saa ængste
lig for at overskride Reglerne, at Saften og Kraf
ten gaae fra hvert enkelt Ord, inden det kom
mer over Læben? Og dog er der Noget, der an- 
sporer mig saa stærkt til at bringe det hertil, at 
min Udholdenhed nok engang naaer Maalet; 
det er, naar jeg tænker paa den mig uforglem
melige sidste Aften, da Deres Søster1 og jeg fore
kastede Dem Deres Mangel paa „Livslyst“. Hu
sker De, at vi havde lukket Claveret, og at De 
skulde lige til at gribe Voxstabelen, da vi plud
selig faldt over Dem, og da blev De med Eet 
ganske forvandlet: Kinderne blussede, Armene 
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forlode deres sammenfoldede, contemplative 
Stilling, De blev saa kraftig levende, saa varm 
og veltalende, at jeg for min Part ikke fortrød 
den lille Tvist, der fulgte paa Udjævningen af 
alle vore Smaauenigheder, hvormed Aftenen 
var gaaet. Men hvor da igjen Morgenen blev 
taus, mørk og alvorlig, en barsk Morgen, der for 
mig idetmindste idelig vender tilbage. —

Men det var nok ikke om Dem, men om Bal
let, hvoraf jeg har lovet Dem en Beskrivelse, at 
jeg skulde tale. Jeg forbigaaer alt det, der er fæl
les for alle Provindsballer, og holder mig kun til 
det eiendommelige Slesvigske. Da jeg kom lidt 
silde for at være distingueret i Noget, sade Da
merne langs ved Væggene i den meget store 
Sal;2 paa den ene Side, sagde man mig, var Em
bedsstandens, paa den anden Borgerstandens 
Damer anbragte; for mig var der ingen anden 
Forskjel at see, end at de Næringsdrivendes Da
mer var lidt federe end de Andres, ellers var 
Toilettet eens, en broget Ring, der skrev sig fra, 
at man her i Slesvig dandser ind i Methusalems- 
Alderen, men kun til et vist Tidspunkt er bal
klædt. Dette gjælder vel navnlig Damerne, af 
hvilke en — en importeret — betroede mig, at 
hun var holdt op med at dandse i sit 23 de Aar, 
men atter havde taget fat i sit 28de og nu var 
fast besluttet paa at holde ud til det 32te, men 
ogsaa Herrerne: en Toldembedsmand3 paa ful
de 68 Aar, var saaledes blandt de allerivrigste 
Dandsere. Undertiden slaae Medlemmerne af 
en Familie sig sammen og begive sig paa Bal, 
saaledes at Fatter dandser med Mutter, Broder 
med Søster o. s. f., ikke en enkelt Dands, men 
den udslagne Nat. Dette er meget trofast, men 
neppe morsomt, og navnlig Herrernes Fysiogno
mier antage sandsynligviis på Grund heraf et 
Udtryk af Bestemthed og Mod som paa en Slag- 
dag, der gav det gamle Ord om vore Forfædre: 
„de gik i Slaget som til Dands“, en ny og maa- 
skee ganske charakteristisk Fortolkning. — Naa, 
jeg for min Person sprang, tro imod min Beslut
ning idetmindste det første Halvaar at ansees 
for „ein liebenswürdiger, junger Mann“, omkring 
som en Besat, saa at jeg efter hver Rundtenom 
var heelt svimmel, og jeg gyser for tvende Fa
milieballer, af hvilke det ene skal finde Sted iaf- 

ten, det andet iovermorgen. Men det var Borger- 
ballet. Kl. ri førte man sine Damer ned i Spise
salen, hvor man tærede Haresteg samt Gaase- 
steg, og til den sidste var der Gud hjælpe mig 
Rødkaal; ovenpaa fik man Kage og dertil en 
utaalelig Masse af forskjellige Vine, som Skik og 
Brug er i dette drikfældige Land; adskillige 
Skaaler gjorde Publikum endeel ør i Hovedet, og 
Dandsen fortsattes efter Bordet under en sand 
bacchantisk Staahøi. Noget Lignende gjentog sig 
nogle Dage efter, da jeg begav mig til et Bonde
bal i en Kro, Vi Miils Vei herfra, for at blive be- 
kjendt med Matadorerne blandt Landmænde
ne, dog var Alt en Grad simplere. Enhver til
stedeværende Bonde eiede mindst 100.000 Rdl. 
foruden nogle Døttre, der .ikke havde Hænder, 
men Skafter, og for hvem Tandbørster var et 
ligesaa ubekjendt Redskab som for Papa Ingers- 
lev. Slesvigerne ere uden Opdragelse, men bega
vede med en vis klog Snuhed, der lader dem op
fatte uhyre hurtig. Det fremherskende Træk 
hos dem er Materialisme, og jeg fik et godt 
Exempel herpaa ved Koch,4 der dog skulde hø
re til de mere Dannede. Jeg morer mig nu med 
at gjøre ham troskyldig og saa lade ham fortælle, 
give Raad osv.; under saadanne Omstændighe
der er han færdig til at bringes paa Brædderne 
som et Indbegreb af slesvigsk Griinagtighed. Saa 
siger han forleden: „Seer De, Hr. Nielsen! Nu 
maa De tage Dem en Kone“. — Ja, det var vel 
ikke saa galt. — „Nei, det maa De, men saadan 
en Kone, der kan lægge Bladene sammen, snak
ke med Bønderne, skrive Regninger ud og saa- 
dant andet Pilleri“. — „Ja, men kan man byde 
en Kone sligt?“ — „Hun skal, hun skal, see De! 
ellers kommer hun til at staae Dem for dyrt, 
hun bliver Dem for kostbar“. — Det er bogstave
ligt, uden nogensomhelst Broderi.

Af den importerede Race staae Grundtvigia
nerne i en glimrende bengalsk Ild af Komik.5 
En af de Bedste, Helweg,6 holdt iforgaars et Fo
redrag i „Harmonien“ over en af Grundtvigia
nernes „premieres amours“ — det er en Und
tagelse, at amour i denne Sammensætning er 
Femininum —, nemlig Uffe hiin Spage og Am- 
leth, der sammenlignedes resp. med Middelal
derens Niels Ebbesen og Valdemar Atterdag og 
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med Nutidens Søren Kierkegaard, navnlig paa 
Grund af, at de alle vare Jyder, ikke „for Vor
herre“, men jydsk fødte. Hvad giver De mig 
for den?

Nu maa jeg slutte. Husker De, at vi iaften for 
et Aar siden vistnok vare sammen hos Drey- 
sdhock. Ikke en Tone Musik har jeg hørt af an
dre end Koch og Thea; bliver dette ved, er det 
jo ganske opbyggeligt, men forresten er der Pia
no i hvert Huus...............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Haderslev, den 12. Januar 1856.

Det er sandt: jeg har da lagt mig ud med den 
halve By Haderslev, eller idetmindste den kvin
delige Deel af samme, saa foreløbig troer jeg, 
det er bedst at opgive Prætentionen paa „der 
liebenswürdige junge Mann“. Sagen er den, at 
jeg jo er noget underlig i Dameselskab, efter al
mindelige kvindelige Begreber noget tølperagtig 
og ubevidst-ironisk, der gjør, at de fleste af dette 
blidere Kjøn enten slet ikke kunne lide mig 
eller ere angste for mig. Denne almindelige 
Sandhed har ikke ganske kunnet undlade at 
gjøre sig gjaaldende paa disse Dandseballer, uag
tet jeg passede paa som en Smed, og naar hertil 
er kommen en Tilsætning af Spidsborgerlighed 
og Dumhed, samt naar Bysladderen har givet 
det Hele et Opkog, kan De 'troe, at der kommer 
noget Godt ud deraf. Nogle af mine Venner — 
thi Mandfolkene staaer jeg mig, saavidt Damer
ne ville tillade det, brillant med — fortalte mig 
forleden, at jeg paa Ballerne havde sagt: 1) at 
man aldrig kunde troe, hvad Fruentimmer sag
de, 2) at der ikke var en kjøn Dame i Byen, for
di de netteste vare afblegede Ruiner. Hermed 
forholder det sig saaledes. Der var en lille Præ
stedatter, jeg dandsede med, som pegede paa en 
Dame og spurgte, om jeg ikke fandt hende 
smuk. Vedkommende var nu styg, og da jeg 
troede, det var en Kneb fra min Dames Side, 
svarede jeg, at jeg vilde give hende Ret, hvis 
det var sandt, at Damer aldrig rose andre Da
mers Skjønhed end deres, med hvilken de nok 

troe selv at kunne hamle op. Hun saae dumt 
herved, og jeg mærkede nok, at det var dumt at 
være aandrig i Haderslev, men anede ikke, at 
mine Ord skulde kalfatres om, saa at de kom 
til at indeholde et almindeligt Mistillidsvotum 
til Kvindekjønnet. Nr. 2 grunder sig paa en 
ganske komisk Historie, i hvilken min Nær
synethed spillede Hovedrollen. Jeg havde hørt, 
at der hos Amtmanden var en Selskabsdame, en 
Frøken Lund, der skulde være en „flink og ge- 
mødig“ Pige, og da jeg ved anden Dands møn
strede Selskabet, saae jeg en Dame, jeg hidtil 
ikke havde seet, og som maatte være hende, jeg 
stilede hen til hendes Cavaleer og bad ham 
præsentere mig for Frøken Lund, hans Dame; 
han indvendte, at han egentlig slet ikke kjendte 
hende, men fulgte alligevel min Opfordring, jeg 
engagerede hende, og da jeg tilfældigviss blev 
Staaende i Nærheden af hende, og jeg syntes, 
hun saae mutfalden ud, hvilket jeg tilskrev hen
des Cavaleers Kjedelighed, troede jeg at burde 
henvende nogle 'opmuntrende Ord til hende. 
Jeg bemærkede, at disse Haderslev-Bailler vare 
deri forskjellige fra andre Provindsballer, at der 
ingen prædominerende Baldronninger var, ja 
egentlig Ingen, som man kunde kalde en Skjøn
hed, og da hun gav mig Ret i denne høist inter
essante Betragtning, udviklede jeg med stor 
Skarpsindighed, at Grunden til dette Fænomen 
var at søge deri, at her næsten ingen unge Pi
ger var tilstede, men at saa at sige alle Damerne 
var gifte. Derpaa trak jeg mig tilbage, troende at 
have gjort et høist brillant Indtryk. Saa nærme
de da den omtalte Dands sig, og da denne tillige 
skulde være en Art Borddands, blev jeg engage
ret til at sidde i en mindre Kreds og opgav i den 
Anledning Frøken Lund som min Dame, med 
hvem de andre kunde aftale det nærmere om 
Pladserne, da jeg ikke kunde se hende. Man 
kommer tilbage og fortæller mig, at bemeldte 
Frøken saalidt skal dandse med mig, at hun al
drig har seet mig, end sige talt med mig før. 
Jeg forbauses, men forlanger at blive confronte- 
ret med hende, hvilket skeer. „Vil Du erklære 
for Gud og Menneskene, at Du haver engageret 
denne Dame?“ Jeg tager Lorgnetten op og siger 
ja. Hun benægter det, men jeg vedbliver min 
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Paastand og forlanger at stikke mine fingre i 
hendes Naglegab, o: jeg vil see hende i Nakken 
for at see, om hun der har en stor Blomster
green. Hun undersøges, og det viser sig, at hun 
ikke har det, der ligner Blomster paa, eftersom 
hun ikke dandser, og jeg maa give tabt. Nu 
skulde jeg finde Grenen, og ved nogle hjælp
somme Damers assistance fandt vi den hængen
de i Nakken paa en Dame, der var Suivante [!] 
hos Borgemesterens. Almindeligt Griin, men 
jeg var arrig, thi min Dame var horribel kjede- 
lig, og da hun stadig holdt sig paa Skjønhedsge- 
betet og spurgte mig, om den og den var smuk 
— thi hvad jeg tidligere havde sagt til en anden 
Dame, var allerede kommen til hende —, blev 
jeg tvær og svarede, at det kun var en Ruin. — 
Den næste Dag fortalte man i Byen, at den nye 
Redakteur nok var meget vanskelig, thi han 
havde sagt, at der ikke havde været en eneste 
Dame, der var kjøn, paa Ballet, at de allesam
men saae ud som af blegede Ruiner, og at man 
endda aldrig kunde stole paa, hvad de sagde

Vil De ellers vide, hvorledes jeg har det, kan 
jeg sige Dem, at jeg reiser mig om Morgenen 
Kl. 7V2 fra et Bjerg af „Fjermadratser“, som man 
her kalder nogle tunge Dyner, der have en vis 
Tilbøjelighed til at glide paa Gulvet, drikker 
Thee, skriver, læser og expederer Folk samt gjør 
adskillige Runder i Trykkeriet til Kl. 1, da jeg 
spiser til Middag, 3 slette Retter Mad, tillavede 
paa Tydsk, gaaer hjem Kl. 2, læser Correktur til 
Kl. 4, hvorpaa jeg enten gaaer en Tur eller gjør 
Visiter, vender snart tilbage og arbeider atter 
eller skriver Breve — som nu — til Kl. 12 à 1. 
Kl. 8 drikker jeg corporlig Thevand, som jeg 
skjænker med stor Ynde, efter at have varmet 
Thepotten og Kopperne og gjort lignende Hun
dekunster. Jeg har kjøbt en Mængde Glas og 
Porcelainvarer og har kjønt Dækketøi, synes jeg 
da, men endnu har jeg ikke inviteret Nogen 
hjem, da jeg har saa 'lidt Tid. Til Deres Beroli
gelse føies, at jeg under hele mit Ophold kun 
har spillet Lhombre to Gange. Man bliver ellers 
praktisk, jeg har saaledes udregnet, at naar jeg 
samler Asken fra min Kakkelovn, hvori der 
ikke brændes Kul, behøver jeg ikke at kjøbe

Soda for at faa Lud, hvori Typerne hver Dag 
skulde vaskes. Min Gaard er fuld af Brænde og 
Kul, og i min Kjælder ligger en Tønde Olie. 
Har jeg fortalt Dem, at jeg spekulerer paa at 
sælge Krammet, kjøbe en Byggegrund og derpaa 
opføre en Trykkeribygning med Contoir med 
Varmeindretninger osv., saaledes at der med Ti
den kan blive lagt et Vaaningshuus ved Siden 
af. Jeg troer, man kan blive rig her, thi „Danne
virke“ gaaer udmærket fremdeles, og jeg har al
lerede faaet Bestillinger paa en Mængde gude
lige Bøger, Psalmebøger, Tankelege, Lægedom 
for syge Sjæle og andet Bibleri.

Deres gode ven 
Godske Nielsen,.

Haderslev, den 17de Januar 1856.
......... Men lad os, som De siger, allige

vel gaae til Granskoven til Sommer. Hvor alt 
rundtom Aaen i en vid Omkreds staaer leven
de for mig, jeg gad vidst, om ogsaa det tydelige 
Minde skal falme. Deres lille Stykke er jeg uhyre 
glad over, og det er saa rart, at Ingen falder paa 
at spørge, hvad det forestiller, formentlig fordi 
de 'troe, at det hører med til den Koch’ske Sam
ling, der pryder Væggene. Alene Koch har 
spurgt, hvad det var, og tilbudt at udføre det i 
Olie, men jeg betakkede mig.

Den rare Thrige7 sagde mig forleden, at han 
havde villet have Wiehes til Conrektor her ved 
Skolen, og at Tingen var klappet og klar, men 
ved et reent Tilfælde var Conkurrentens Navn 
kommen til at staae foran hans, og Tillisch9 
havde dengang uden videre taget alle dem, der 
vare nævnte først, uden Hensyn til den øvrige 
Deel af Indstillingen. Hvor det dog havde væ
ret dejligt, hvis det var skeet, saa vare De kom
ne herover, og De havde gjort Musik, som bog
stavelig kun er til at opdrive hos en af Adjunk
terne, hvis Kone forleden spillede en af Rei
chardts Sange — kjender De dem? — uden Aand 
eller Foredrag, men med Færdighed. Jeg hørte 
den tilligemed lidt andet forledeen hos Borge
mesteren,10 hvor der var umaadeligt Gallataffel 
paa kjøbenhavnsk Maneer, men med provind- 
sielt Tilsnit. Borgemesteren tog Amtmandens 
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Kone, Amtmanden Borgemesterens, den ene 
Herredsfoged den anden Herredsfogeds Kone, 
den anden den enes Kone, den tredie Fysikus’s 
Kone, og Fysikus den tredies, Svigersønnen i Hu- 
set Postmesterens Kone og Postmesteren Sviger
sønnens, og jeg trissede „i Mangel af en The- 
skee“ afsted med en Herredsfoged-Søster. Det 
Hele var bygget paa Princippet: slaar du min 
Jøde, slaaer jeg din Jøde. Ogsaa Toilet var over
drevent kjøbenhavnsk og bragte mig til at tænke 
paa Trops Svar paa Spørgsmaalet, om der ingen 
Luxus var i Tjenestepigens Dragt: „nei, jeg sy
nes, de snarere have for Lidt end for Meget 
paa“. Mig støder nu sligt, eller ogsaa bringer det 
mig til at lee;..............

Apropos om Jonna og Hellighed, saa kommer 
jeg til at tænke paa Ko/oed-Hunsen,11 som jeg 
først for nylig har været hos, men som jeg ikke 
lover mig saa lidt Glæde af; han bliver sikkert 
bagtalt her for Tydskhed og for vidt dreven Re- 
iligieusitet, men han er hypoconder, sværmer for 
gamle Dage og savner Gemytlighed i Nutiden. 
Der er imidlertid saa Meget af Broderens12 Na
tur paa Bunden, at jeg nok skal kunne slaae 
Gnister af ham. Konen13 er det netteste Fruen
timmer herovre og meget vakker af Væsen, end- 
skjønt hun oprindelig er tydsk af Tale og Sym
pathie samt er af Geburt. En 'anden Præst her
ovre, Fibiger,14 er gift med en Legekammerat af 
mig fra Sorø, han har den smukkeste Hoved
form, jeg nogensinde har seet, men taler med 
halv Stemme og er med samt Konen nok skrup- 
hellige; jeg synes ordentlig, han bevæger Næsen, 
som om han lugtede mig paa Risten i Helvedes 
Ild, endskjøndt jeg er forsigtig-dydig i min Tale.

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Haderslev, den 29. Januar 1856.

Jeg har egenlig stor ydre Anledning til at 
være Glad, thi jeg har faaet Noget, man kalder 
Privilegier.15 Det forstaaer De Dem ikke paa, 
men det er noget rart Noget, det er Noget, som 
man ikke kan veie op med Guld. Disse Privile
gier ere nemlig meget bedre, end jeg havde ven

tet dem, idet nye ere udstedte, og de gamle kas
serede, og i den nye Skikkelse ere de bievne af 
flere 100 Rdl.s høiere Værdi. Folk gratulere mig 
ikke alene af den Grund, men ogsaa fordi Mini
steriet slet intet Hensyn har taget til Amtman
dens Mening, men kun til min Interesse, og nu 
troe de Dumrianer, at jeg er en mægtig Mand, 
skjøndt Vorherre veed, jeg er saa uskyldig i det 
som det nyfødte Barn og formodentlig ene har 
Etatsraad Kriegers16 personlige Velvillie at tak
ke for det..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Haderslev, den 19de Februar 1856.

......... Den Art filosofiske Betragtninger, 
der streife ind paa Forholdet mellem Mand og 
Kvinde, ere for Øjeblikket det Eneste, der morer 
mig, og jeg anvender daglig flere Timer derpaa, 
noterer mig mine Iagttagelser op osv. Den Ene
ste, der deler min Interesse i saa Henseende, er 
en ung Læge,17 et godt Hoved, et ypperligt Hjer
te, men med saa stor Landpraxis, at jeg kun har 
lidt Glæde af ham. Han er en lille Enthousiast, 
har Sands for Poesi (dog ogsaa for Lhombre) og 
spiller lidt, men dog gode Ting, „Don Juan“ for 
Ex. Han har en ganske rar kjøbenhavnsk Kone 
med nogen Tilbøielighed til Coketteri, men i det 
Hele taget flink. Er det dog ellers ikke under
ligt, at jeg allerede kjender alle Personernes 
Characteer i den store Kreds her i Byen, der be- 
staaer af over 40 Familier? Jeg forbauses næsten 
over det, men mit Kjendskab er saa nøie, at jeg 
ikke med Hensyn til Nogen vil kunne forandre, 
men vel modificere, min Anskuelse. Dog, jeg 
var ved at beskrive min Omgang. Der var nu 
Doktoren, saa en Herredsfoged Heide,18 som 
jeg maaske har talt om, der paa en Maade er 
den toneangivende her i Byen, da han er den 
dygtigste og det bedste Hoved af hele Embeds
standen. Han er lidt ældre end jeg, skaldet med 
lange Tjauser, ganske net ellers af Ansigt, for
mel blaseret, hvilket deels har sin Grund i en 
medfødt Forlegenhed, deels er en Følge af et no
get melankolsk Temperament, uhyre paalidelig 
og retskaffen og en Skræk for alle Sladdersøstre 
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og Sladderbrødre. Han er som sagt tilsyneladen
de ligegyldig for alt, men i Virkeligheden et 
blødt Gemyt, despotisk i Anskuelser og yderst 
human i Gjerningen; vi skjændes næsten altid, 
men ere dog saa gode Venner, at de Misunde
lige, hvoraf her ikke gives saa faa, idet Konerne 
i Reglen ere det paa deres Mænds Vegne, naar 
diisse ikke selv ere smittede af den Syge, kalde 
ham, mig, Doktoren og en (ugift) Advokat, om 
hvem der ikke er andet at sige, end at han com- 
pletterer, for „Vennerne“. Forresten danner vi 
slet ingen Clique, men omgaaes meget mere af 
og til hele den øvrige Klat, hvilket ikke forhin
drer os fra at more os bedst sammen.

— Den 2 ide. Her blev jeg afbrudt.......... 
jeg skal til stor Diner hos Amtmanden18..........

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Haderslev, den 22de Februar 1856.
Jeg vender i dette Øieblik tilbage fra en gan

ske splendid Diner, ved hvilken man efter Ha
dersi ev-Skik anvendte en heel Time til at blive 
færdig med den første Ret, Østers, har været i 
godt Selskab..............

......... De kan ellers troe, at det er et un
derligt Samfund, vi lever i her: en Flok Embeds- 
mænd eller Indvandrede som jeg, der omgaaes 
indbyrdes, dernæst den indfødte danske Befolk
ning, som man, da de ere høist udannede, aldrig 
træffer sammen med, uden naar man for 
Skams Skyld engang imellem viser sig i Klub
ben,20 og endelig det store tydsksindede Sam
fund, der er moralsk underkuet, men som man, 
uagtet de forholdsvis ere i Besiddelse af større 
Dannelse, aldrig seer eller hører det mindste til. 
Og saa de Indvandrede; uagtet de i Reglen be
finde sig ganske vel, og mange nødig ville herfra 
igjen, have de endnu ikke slaaet Rod i Jordbun
den, at de jo betragte Stillingen som aldeles fo
reløbig, hvor det gjælder om at nyde Minutet 
og Intet videre, det Hele erholder derved Præ
get af en vis Coloniagtighed, en californisk Til
stand, eller, hvad der ligger nærmere for til 
en Sammenligning, en silkeborgsk.21 En over- 
veiende Mængde vil mele sin Kage og tænker 
kun paa sine Privatinteresser, og deraf kommer 

det, at man i det sociale Liv stadig maa være 
paa sin Post og holde skarpt Udkig. Noget, jeg 
i mit tidligere Liv har været ganske uvant med. 
Jeg kommer imidlertid bedre fra det, end jeg i 
Begyndelsen troede, thi med Ærlighed og en vis 
rap Tunge, der aldrig bliver Svar skyldig, kom
mer man her langt, og det vil forhaabentlig glæ
de Dem, naar jeg siger, at jeg i social Henseende 
indtager en ganske anseelig Position. Hvad der 
hjælper mig, er, at jeg ifølge min Natur aldeles 
ikke bryder mig om at blive elsket saa forbandet 
høit, idet jeg ingen Ærgjerrighed besidder efter 
at være populair, Noget, der er saa almindeligt 
blandt Indvandrede, og som mest af Alt vækker 
Befolkningens store Mistænksomhed.................

— (Søndag).......... I løbet af denne Uge er 
jeg atter baade a jour og færdig med alle mine 
foreløbige Arbeider i Henseende til min Etable
ring her..............

Jeg blev afbrudt i Fredags ved et Besøg af en 
af mine nye Venner, en Huusfoged Heucken- 
dorff,22 en Mand af Michael Drewsens Størrel
se, temmelig raa, men ærlig og modig, saa jeg 
egentlig ganske godt kan lide ham; De skulde 
ellers see saadan en Størrelse, med hvem jeg in
tet andet Berøringspunkt har, end at han har 
fattet en vis Forkjærlighed for mig, der lægger 
sig for Dagen ved, at han siger om mig til an
dre: „Nei, kom ikke til ham og bid Skeer itu, 
han skal Fanden flytte osv. mig (man bander 
gruelig herovre) „negle“ Dem“. „Negle“ er og- 
saa en eiendommelig Slesvigcisme, der betyder 
det samme som at kunne magte andre, bide fra 
sig eller Sligt. Og saa drikke og spise de Slesvi
gere saa ganske forskrækkelig Meget, navnlig 
consumeres der Kjød i Masse, men det maa dog 
ikke være saa usundt, thi jeg har ordentlig faaet 
Huld paa mig, og naar De seer mig til Sommer, 
vil De finde, at jeg ligner en Maanedsrose........

Nyt af Interesse er her ikke. Det skulde da 
være, at jeg forleden Aften i et frönt Selskab 
faldt isøvn og sov i halvanden Time, saa at 
Værten ved Afskeden kunde sige mig, at han 
da ikke havde berøvet mig min Nattero. Det 
gjorde jo unægtelig nogen Skandale, men jeg 
undskyldte mig med, at jeg havde kjedet mig 
saa gruelig, og Folk kunne da ikke have den 
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Prætension at troe, at deres store Selskaber ere 
morsomme. —..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Den ir. Marts 1856.
......... Det er sandt: Dem, der har Hus

holdningen under speciel Opsyn, vil det more 
at høre, at jeg har maattet forskrive en stor 
Kasse Mad fra Kjøbenhavn, foruden at min 
Moder besørger en ny Slagtning for mig, saa nu 
har jeg et ordentlig forsynet Huus.23 Her i Byen 
er nemlig ikke det, der ligner en Spekhøker. En
hver slagter for sig, saa jeg har været skrække
lig i Vinden, naar mine Omgangsvenner kom 
til mig om Aftenen, efterat have spiist Kl. 1 
sidst..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Den 14. Marts 56.

Vi have i derme Tid Concert af Henriette 
Nissen-Saloman,24 et pengebegjærligt Jødefruen- 
timmer, men hvis Mand jeg kjendte fra forrige 
Tider, saa at jeg for mine Synders Skyld igaar 
maatte assistere hende i fiirstemmig Sang, som 
heldigvis gik af uden Prostitution. Hun assiste- 
redes med akkompagnement af Deres % Cou
sine, Meta Roll,25 der er en af de faa spillende 
Damer her i Byen. Jeg havde ikke seet hende 
før, da Familien er saa tydsksindet, og Faderen26 
baade ud- og indvendig er en saa stor Bandit, 
at jeg ikke har villet bringe ham en Hilsen fra 
Michael Wiehe,27 — og ver derfor underlig for
ventningsfuld for at see, om Blodet var saa 
stærkt, at det kunde frembringe Lighed, men 
det var dog ikke Tilfældet. Hun er en lang, 
smal, hørhaaret Kildenymfe at see til og skræk
kelig gauche,28 som alle Haderslevianerinder,29 
at tale med.................De har Ret i, hvad De
skriver om de store Selskaber, hvis Kjedsomme- 
ligjhed jeg i denne Tid ret har maattet bekjende, 
da jeg er paa Omgang i disse Reunions, hvor 
man møder Kl. 8V2 med hvide Handsker og 
Hat, og hvor alle ere aldeles ulykkelige. At Folk 
ikke blive kjede af den Spøg, fatter jeg ikke; thi 

først have Vært og Værtinde stor Ulejlighed og 
Bekostning, og dernæst blive de den næste Dag 
skjældte ud Byen rundt saavel af dem, der ere 
stødte over ikke at være budne, som af dem, der 
vare inviterede, men have kedet sig for galt. Jeg 
pleier at sidde ganske „todt“, af hvilken Grund 
man er ophørt med at sætte mig hen for at være 
behagelig mod Damerne, indtil jeg placeres ved 
et Spillebord. En Aften arriverede det mig, at 
jeg ikke talte med et eneste kvindeligt Væsen 
den udslagne Aftenstund, med Undtagelse af 
med Fruen i Huset, og det var endda kun om 
Fedt og Smørs Anvendelse i Huusholdningen, 
hvorom jeg talte med en saadan Ild og Sagkund
skab, da jeg nemlig kunde huske Noget, Deres 
Moder engang havde sagt derom, at man be
tragtede mig med opspilede Øine, som om det 
var min Interesse her i Livet, og den næste Dag 
løb det ganske rigtig Byen rundt, at jeg nok var 
en stor Gourmand. Ja, Folk ere løierlige. Caro
line David, hun kjender ellers min nærmeste 
Omgangsven (Heide), spørg hende om ham, 
saa skal De see, at hun siger, det er en ækel En, 
nei, det gjør hun dog ikke, men saadan sige ellers 
Hadersiev-Gjææene,30 og til den Race hører 
hun jo aldeles ikke.

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

D. 31. Marts 56.

Jeg skulle vel fortælle Dem om Hamborgerrei
sen, — skrækkelig. Den utaalelige Ensformighed 
i Bygningerne og Menneskene gjorde mig næsten 
syg. Jeg saae en Mængde Personer i Frakke, Hat 
og Kaabe marschere op, men alle med det sam
me Præg, ikke en eneste virkelig, charakteristisk 
Personlighed saae jeg, ikke engang en komisk 
Typus, paa den hele Reise, jeg som ellers er saa 
heldig til at opfange saadanne snurrige Perso
ner. Men Tiden gik forresten godt med Besør
gelsen af nogle Forretninger og med at være 
sammen med forskjellige Bekjendte i Altona, 
deriblandt Johan Wiehe,31 som jeg havde me
gen Glæde af. Det er rigtig en rar Fyr, tænksom 
og forstandig, saa det gjorde mig meget ondt for 
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ham, at han skal gaae der og være Lieutenant, 
selv var han ogsaa meget kjed af det og pønse
de paa Allehaande for enten at komme hedt 
ud af den Carriere eller idetmindste paa at kom
me ud af det dræbende Hul, Altona-Hamborg. 
Han reiser iøvrigt snart til Byen. Hils hans Bro
der,32 den nye Doctor philos., fra mig..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

D. 27. April 1856.

P. S. Til Beroligelse for Deres Søster, der sy
nes at læse „Dannevirke“ med Andagt, og som 
er Angst for, at jeg skal blive gode Venner med 
Slubberten Skau,33 tjener, at hvad der staaer om 
ham imorgen saalidet er en Roes, at det meget 
mere er en stor Bitterhed over ham, — det er 
nemlig ene han, der agiterer mod Embedsstan
den.

D. 5. Juli 1856.

......... Hele Kampbegejstringen var 'ingen
lunde „sort“ for mig,34 deri gjør De mig Uret, 
hvis jeg ikke havde været berørt af den, sad jeg 
ikke her nu, thi det er, naar Alt kommer til Alt, 
ikke alene for Levebrødets og den frie Virksom
heds Skyld, at jeg er taget til Slesvig. Jeg har vist 
tit fortalt Dem, under hvilke forhold Slaget traf 
mig, hvorledes jeg som et forstandigt og velcon- 
strueret Menneske ikke kunde blive begeistret, 
fordi de soranske Omgivelser vare alt for nar
agtige, fordi Livet der pulserede saa svagt for en 
Natur som min. Og dertil kom, at jeg ikke som 
De var atten Aar, en udsprungen Blomst, men 
21 med en saa stærk Udvikling, at jeg i mit 16de 
Aar allerede havde anteciperet det 25 de; alle
rede dengang var jeg idelig spekulerende, stærkt 
refleoteret, med Tilbøielighed til ene at beskæf
tige mig med Filosofi; der var gaaet hele tre Aar 
siden jeg rev mig ud af det Hav af falsk Senti
mentalitet, Føleri, Drømmesyge, hvoraf ethvert 
Menneske, der udvikler sig nogenlunde normalt, 
maa have være berørt, men som Poul Møller 
saa grundig kurerede mig for, af hvilken Grund 
han ogsaa den Dag i Dag er min Yndlingsforfat

ter; tænk Dem den Situation og roes mig saa for, 
at jeg var ærlig nok til at vedgaae min Anskuel
se, stiv nok til ikke at lade mig rive med Strøm
men og Gudskeelov ikke som Ingerslev vigtig 
nok til at deekage i komiske Vaabenøvelser for 
at blive høire Fløimand. Da jeg kom til Kjøben- 
havn, skreve vi allerede d. 1. Juni; man saae 
dengang alt det Urimelige i at belemre Armeen 
med Marodeurer, der ikke fysisk kunde præste
re, hvad man virkelig kræver af en Soldat. En
deel vare allerede vendt tilbage, jeg hadede, som 
jeg endnu hader, Officersstanden, et Avance
ment kunde ikke lokke mig, og jeg blev, fulgte 
Krigen som en Velfærdssag for mit Fædreland, 
men uden egentlig at blive stærkt berørt af den, 
førend „Christian d. 8.“ var sprunget i Luften, 
og „Gefion“ var taget.35 Jeg vil aldrig kunne 
glemme det Indtryk; da kunde jeg under visse 
Forhold være løbet med, men det var min Fa
milie saa Meget imod, fordi jeg var nærsynet, og 
jeg besluttede mig fremdeles til at see til. Ogsaa 
Fredericia-Slaget greb mig, derimod ikke Isted- 
dagen, — jeg var allerede da saa meget Politiker, 
at jeg kunde see den dermed forbundne Dum
hed i politisk Henseende, ene Læssøes36 Død 
rørte mig. Disse ere mine Fata [I] i Henseende 
til Krigstiden; men denne selv og Begeistringen 
over den ere mig ikke en Gaade, jeg kan forstaae 
den hos Andre, og jeg anseer hele hiin Periode 
for det smukkeste Blad i hele Danmarks Histo
rie, ligesom det er det betydningsfuldeste........

.........  Der, hvor jeg flytter hen, har jeg 
det aldeles for mig selv, er ikke generet af Na
boer og boer ganske som paa Landet.37 Der kan 
blive overordentlig deiligt, men jeg higer saa
ledes efter at faae Alt istand strax, og Haven 
kan dog slet ikke blive anlagt før til Efteraaret 
............. Jeg skal ogsaa have Vand (koldt) i 
alle Værelserne lige op til Kvisten — det følger 
med i det øvrige Anlæg —, og naar jeg tillige 
kunde faae Talerør, maa jeg da have Kunster 
nok i Anstalten. De „Indfødte“ ryster paa Hove
derne over alle disse nymodens Indretninger og 
troe vist, at jeg ikke er rigtig i Hovedet. Dette og 
nogle Nankins-Utilladelige, nei Unævnelige 
hedder det nok, som jeg en Dag gik med, dan
ner for Øieblikket Basis for Conversationen i de 
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finere Kredse og diskuteres med en mærkelig 
Alsidighed..............

Stedse Deres 
Godske Nielsen.

Tirsdag den 22. Juli, troer jeg.

Jeg trænger ellers navnlig i denne Tid til, at 
man kjæler for mig, thi jeg fører et besynderligt 
Liv, halvt som en Eremit. Selskabelighed er her 
ikke Meget af i Byen om Sommeren. Alt, hvad 
der er ved Skolen, flyver naturligvis bort, og min 
gamle Kreds er heelt splittet. Advokaten er jo 
engageret i sit nye Forhold (der i Parenthes be- 
mærket, har udviklet sig saa aldeles, som jeg 
vented det, at jeg er glad ved at have bidraget 
Mit dertil), Heide har faaet en Søn,38 Doktoren 
en Hest, og Huusfogden gaaer og kurrer for en 
Slags halv Gouvernante, halv Huusbestyrer- 
inde, han fik i Foraaret, og som han agter at 
„gjøre lykkelig“ om en passende Tid, saa at jeg 
sommetider kan sidde ganske ene den udslagne 
Dag, naar ikke Heide lister sig fra Drengen imel
lem, medens han sover sin Middagslur. Der var 
derfor et Øieblik, da jeg, der eftenhaanden hav
de gjort Alt saa ryddeligt, at jeg egentlig Intet 
havde at bestille, var lige ved at kjede mig, men 
heldigviis greb jeg mig strax i det og arbeider nu 
mine 12—16 Timer af Dagen, vel ikke muntert, 
men Tiden gaaer, og jeg gjør min Pligt. Da jeg 
staaer op Kl. 7 og et Par Rundaf’er i Haven nær 
ikke gaaer ud før Kl. 6 for at see til Byggeriet og 
gjøre mig den nødvendigste Motion, inden Af- 
tenarbeidet begynder, kan jeg faae en Deel be
stilt; Bladet tager mig kun en tre Timer ialt, og 
jeg læser og skriver da Resten af Dagen. Jeg er 
ifærd med to Smaaarbeider, hvoraf jeg skal præ
sentere Dem det ene i Manuskript, det andet 
skal blive overantvordet Deres Kritik, naar det 
engang bliver trykt..............

— D. 24. Aften.......... Hils dem Alle, saa- 
vel Svoger og Søster som den lille Pige, hvis 
Navn jeg ikke altid husker, men det er et sødt 
Barn. Jeg gad gjeme givet en Mark til de fattige 
til, at han var kommen herover istedetfor Lemb
cke,39 skjøndt det virkelig er en flink Mand 

............. Sig til EJmestine], at hendes Efeu og 
Viin groe aldeles fortræffelig, og forskræk hende 
med, at jeg agter at sløife en Deel af Terrasserne, 
som jeg vil forvandle til en jevn Bakke, fuld af 
Roser og Sligt. Jo, det er det ene Rigtige. Det kan 
naturligviis ikke gaae an først at have en stor 
Graisplaine, saa en heel Voldbakke og bag
efter gjøre engelsk Anlæg igjen..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen

Fredag Morgen. Jeg vil dog sende det afsted 
i Formiddag..............Jeg troer, jeg selv vil brin
ge dette paa Posthuset og bagefter gaae ned i 
den nye Eiendom. Har jeg fortalt Dem, at Hu
set udenpaa bliver ligesom Urtekræmmerens 
paa Amagertorv? Hver enkelt Steen rød, med 
en Kant om, Lys foroven og Skygge forneden af 
den, eller omvendt. Fiint. Mine Forældre kom
me paa Onsdag for at inspicere, hvad der alle
rede er færdigt. — Lev vel, nei Fa’vel.

Den 12. August 56.

Af Nyt har jeg ikke Stort at melde. Dog har 
jeg faaet en Hund, en rødbruun, glathaaret ven
lig Fyr, kun tre Maaneder gammel, bliver rime- 
ligviis meget stor og lyder naturligviis Navnet 
Roland .............. Forøvrigt faaer den vistnok
snart en Conkurrent til min Kjærlighed, idet 
jeg ligger i Handel om en 3V2 Aars rød halv
blods Ridehoppe, der nok egenlig er for fiin til 
en Herrehest, men vel nok kan bære mig..........

Veed De, hvad jeg egentlig savner meest her 
i Byen? Det er ikke Theater og dens Slags For- 
nøielser, eller i det Hele Adspredelser, men 
næst Musik Omgang med Damer..............

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

D 16. Okbr. 56.
Javist, kjære Frøken, har jeg været syg, dog 

ikke 'synderlig, af en Slags Forkølelsesfeber, men 
dette har ikke ene været Skyld i, at jeg hidtil 
hverken har besvaret Deres Moders venlige 
Brev eller overhovedet skrevet. Men jeg er et 
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Vanemenneske, jeg har nu i 14 Dage levet paa 
Feltfod, havt Trykkeri et Sted, Comtoir et an
det Sted, Bopæl et ¡tredie Sted og uden mit Skri
vebord, mine Papirer kort sagt den Hyggelighed, 
der fremmer ens Velvære, kan jeg ikke godt 
underholde mig skriftlig med Nogen, ¡selv dem, 
jeg længes mest efter. Kommer hertil, at jeg for
uden de sædvanlige Sorger i den senere Tid har 
havt usædvanlig mange Ærgrelser, bl. a. ogsaa 
af Haandværksfolk og urimelig meget at bestille 
med de daglige Sysler,..............

......... Vi murer i denne Tid i Kjelderen 
og oppe i øverste Etage (Skillerum osv.) og male 
i Stuen. Dog er her kun et Værelse færdigt, i 
hvilket vi i Dag have lagt Teppe paa, imorgen 
flytter jeg altsaa ind, men sove i Huset kan jeg 
ikke før i næste Uge, da der dog maa være lidt 
tørt.

Ja, nu blev jeg forstyrret. Derfor Farvel, kjære 
Frøken. Mange Hilsener til Dem Alle. Jeg skri
ver snart ordentlig.

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

D. 3. Nobr. 56.

.........  Paa Løverdag skulle vi med Sang 
og Klang indvie det nye Hums,40 og den næste 
Formiddag skal jeg have alle Byens „Madam
mer“, for at faae Ende paa det paa een Gang og 
blive færdige med de evindelige Spørgsmaal og 
Forbauselser over Varmesystemet og det mærk
værdige Kjøkken- og Kjelderapparat, hvor man 
ikke henter en Spand Vand, men blot dreier 
Hanen om. Sligt forbauser de Indfødte, men 
har tillige givet dem en svær Respekt for mig, 
deels fordi de troe, at jeg har opfundet Alt selv, 
deels fordi de kun bryde sig om det Materielle. 
Forresten er det mærkeligt, hvad et Menneske, 
der er vant til at bruge sin Fornuft, kan give sig 
af med, og jeg har f. Ex. ikke til min egen Skade 
ageret Muur-, Tømmer -og Malermester, Pum
pemager osv. Saadanne Folk af Faget ere egen
lig forskrækkelig dumme.

Deres hengivne 
Godske Nielsen.

Den i. december 1856 afgik der fra Haders
lev et godt fire sider langt frierbrev, der slut
tede:

Deres trofaste 
Godske Nielsen.

D. 7. Debt. 56.
Jeg troede, det var umuligt, man kunde være 

saa lykkelig paa denne Jord, som Dit Brev, min 
elskede, dyrebareste, søde Pige gjorde mig idag.

Din, kun Din 
Godske Nielsen.

Jeg har været henne og gratulere det Par, hvis 
Kjærlighed jeg har ønsket fremmet, og som hav
de Bryllup iforgaars.

D. 7. Debr. 56. Senere paa Aftenen.
..........Naar Du nu blot vilde synes godt 

om Alting herovre, som rigtignok er indrettet 
med den hemmelige Tanke, hvad du vilde sige 
derom, men man kan alligevel være uheldig. Jeg 
veed, at Du vil foretrække dette Huns, foran 
hvilket Blæsten netop nu tuder ligesom en Søn
dagaften paa Strandmøllen, for ethvert andet, 
og Taarnene osv. ere da, som du kan begribe, 
ene for din Skyld. Efrnestine] savner en Kak
kelovn, og jeg bliver vel nødt til at indrette en 
saadan for at stille den Ildtilbeder tilfreds; maa- 
ske er Du ligesaa gammeldags.

Mandag Morgen.

Din Godske.

Idag har Haandværksfolkene allerede begyndt 
at rumstere, jeg er flyttet ud af min Stue og ta
get midlertidigt Ophold i Dagligstuen, hvor jeg 
ikke gjør anden Skade end at tilryge Gardiner
ne; Efterretningen om, at jeg skulle giftes snart, 
maa i og for sig være interessant, thi den har 
ligesom elektriseret dem, og de arbeide usæd
vanlig rask. Om nogle Dage skal jeg sende en
deel Tegninger samt en fuldstændig Plan og et 
Udkast til mine Ideer, som Du da kan forandre 
efter Dit Hoved.................

Din Godske Nielsen.
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D. 13. Jan. 57. Aften.
Den søde Pige!

Du spiller allerede en vis Rolle herovre. Man 
veed (fra Adjunkten bagved os), at Du har 
en krum Næse, hvorimod det er mindre be- 
kjendt, om Du er blondt eller brunet; i et Mid
dagsselskab sidste Søndag hos Jagtjunker Fan
gels41 interpelleredes jeg levende om Dit For
navn, hvortil Fruen i Huset bemærkede: Det 
kunde jeg tænke, noget Usædvanligt maatte det 
da være osv.,..............

D. 14. Januar. Endelig blev jeg da inat færdig 
med Fortegnelsen, Opmaalingen osv., der her
ved sendes dig til Efterretning og Overveielse.42

Din Godske.

D. 18. Jan. 57.

Mine Venner her ere alle meget glade over 
Begivenheden, og vor Skaal drikkes hyppig paa 
den høitideligste Maade i Champagne, hvilket 
forresten pleier at genere mig. Idag skal jeg nok 
ogsaa til det, da jeg er inviteret til stor Herre- 
affodring hos Borgemesteren. Jeg kan ellers 
mærke, at Publikum betragte det som en Slags 
Avancement i borgerlig Henseende, at jeg skal 
have Dig og derved komme ind i denne „an
sete“ Familie, som man udtrykker sig..............

Din Godske.

D. 21. Jan. 57.
.......... De sex Stole, der oprindelig vare 

bestemte til mit Arbeidsværelse, har jeg ikke 
Brug for der, da jeg desforuden har 3 Læne
stole, som ikke er gode nok til at sættes ind i de 
andre Stuer; to er nok, de andre 4 kunne da 
anbringes i Skabskammeret..............

......... Gud veed, om Du ikke holdt mere 
af mig, naar jeg var uhyre stor og stærk, saa at 
jeg kunde tage Dig paa mine Arme og gaae og 
visse Dig. Det ønsker jeg tit idetmindste, skjøndt 
jeg ikke vilde have, at Du skulde være en Tom

me mindre, end du er; nei saadan en stor Kone 
er netop rart.

Din Godske.

D. 25. Jan. 57.
.........  Og dog vil jeg sige Dig, at der d. 

17. ds. herfra udklarerede Everten43 „Die Hoff
nug“, Skipper Kühl, for at gaae til Kjøbenhavn. 
Forgaaer bemeldte Skipper ikke underveis, maa 
han jo være at opspørge derinde i Byen, og til
bage hertil skal han, selv om han ikke forhaster 
sig med Tilbagerejsen..............

Din Godske.

D. 27. Jan. 57.
.........  — Ja, nu kom Dit Brev og Din 

smukke Fæstensring, saa Fanden i vold med 
Goethe. Hvor du dog er en deilig, varm Kvin
de, min elskede Ophelia, min gode Engel ....

......... — Du ved nu, at et Skib er afgaaet 
herfra d. 17. og nok vil vende tilbage. Ellers kan 
man nok uden store Bekostninger sende Tøiet 
over Flensborg, hvorfra det gaaer umolesteret 
paa de store Fragtvogne. Saa det kan. komme, 
og den nogle og tyvende Februar reiser jeg sku 
efter dig..............

......... — I Søndags havde jeg det egentlig 
godt, siden Du den Dag tænkte paa mig, jeg 
reed en Miils Vei i et morsomt Sneveir, fik ma
nerlig Mad til Middag, og efterat have afleveret 
Dit Brev sad jeg en Timestid oppe hos Heide, 
der havde faaet baade sin Kone og Svigerinde 
ind i sit Arbeidsværelse. Jeg troer, at det næ
sten bliver Din eneste Omgang af Lyst, thi Mut
ter Salicath44 har ikke gandske svaret til Prind- 
sesse Carolines Forventninger. Hun er kold, in
desluttet og lidt pretentious, i hvilken sidste An
ledning jeg har givet hende ordentlig over Fin
grene.

Din Godske.

D. 29. Jan. Kl. 11.
......... Jeg har ellers havt en Arbeider-stri- 

ke, idet Sætterne vilde gjøre Oprør, troende mig 
i Forlegenhed, uden at bryde sig om, at jeg har 
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været yderst gentil imod dem; men paa een 
Time antog jeg idag pr. Telegraf 4 nye.45 laften 
skal jeg hen og synge og venter mig Grovheder, 
da jeg hellere vil sidde og passiare med Dig end 
komme præcis..............

Din Godske.

D. 2. Februar 57. Silde.
Hør nu, min egen, elskede Pige, hvad jeg vil 

sige Dig. Jeg kan ligesaa gjeme springe som kry
be i, hvad jeg har rumineret over den hele Dag. 
Det seer daarlig ud med det Veir; vel troer jeg, 
at Frosten ikke længere vil vedblive saa for
skrækkelig, men Snee faae vi Mere af, og jeg 
har derfor ganske opgivet at faae Dit Bohave 
osv. herover før hen i Marts, thi uagtet Veiret 
hurtig kan slaae om, saa er Skipperen maaskee 
slet ikke endnu kommen til Kjøbenhavn, men 
ligger etsteds underveis, og naaer han endelig 
dertil, veed man ikke, hvor længe han smølet 
der, eller hvorledes Tilbagerejsen vil blive. Jeg 
opgiver derfor ganske at see vort Huus smukt 
og velindrettet i denne Maaned, men, kjære 
Ophelia; gift Dig alligevel med mig og lad mig 
reise herfra d. 20.................

Din Kj ærlighed 
Godske Nielsen.

D. 5. Feibr. 57. Aften.

Næste Aften. Heller iaften noget Brev ....
......... for Øieblikket vil jeg da søge at for

jage Ængsteligheden ved rimelige Gisninger, 
ved at tale med Dig nu iaften og ved det svage 
Haab, at Postmesteren ikke strax har seet Dit 
Brev, men ladet det ligge, saa jeg maaskee kan 
faae det imorgen tidlig allerede. —..............

Din Godske.

D. 7. Febr. 57.
......... Huset ligger paa Klosteret, lige ved 

Dammen og Sønderbro, tæt ved Møllen, altsaa 
mod Aabnraa-Chausseen..............Jeg kommer 
d. 20., da Du, skjøndt du ikke har faaet mit For
slag, ikke lader til at være glubsk..............Nu 
tøer det som Pokker. Gud, hvor du er en klog

En med dine Bemærkninger om fru Heide og 
do. Salicath. 46..............

Din Godske.

D. 16. Febr. 57.
Ja, min søde Pige! Jeg veed sgu ikke, hvad jeg 

skal svare til Dit i Eftermiddag modtagne Brev; 
er det mig muligt, saa skal jeg imorgen ride ud 
til Glasfabrikken og spørge Weber,47 hvad han 
vil have for saadan et Stykke Glas, thi gjøre det 
kan han, af hvilke Størrelse det skal være, samt 
at forhøre, om han er begyndt at belægge sine 
Glas med Kviksølv, hvilket tidligere er skeet i 
Kjøbenhavn. Foreløbig, altsaa uden at vide No
get bestemt, vil jeg raade til at lade Snedkeren 
gjøre Rammen strax og bagefter sende den her
over (snarest muligt, thi nu have vi jo Som
mer); ..............

......... Du har et grundmuret Renommé 
her i Byen for alle gode Egenskaber, især da — 
ja hvad siger Du? — for Elskværdighed. Jeg har 
hørt det flere Gange, bl. a. paa 2den Haand ved 
en Frøken Waage,48 der vel har seet Dig hos 
Suhrs, og som mærkværdig nok ikke havde priist 
Dimser,49 men Dig; men igaar da jeg var til stort 
Formiddagskalas og fik Plads imellem Etatsraad 
Hammerich og den mig ellers widrige Fru Thri- 
ge,50 regnede det fra begge Sider ned over mig 
med Lykønskninger over din Elskværdighed, 
hvorpaa jeg svarede meget mut, at det ogsaa 
var almindelig bekjendt, at Du var altfor god 
til saadant et Afskum som jeg. Fru Hammerichs 
Kilde kunde jeg ikke faae opdaget, men Fru 
Thriges opsnusede jeg var hendes Broders og 
Svigerindes paa Silkeborg (Læge Fibiger),51 der 
havde skrevet, at Du var saa rar; rigtignok 
kjendte de Dig ikke, men Onkel Mikkels52 hav
de sagt, at du slet ikke lignede dem, at Du var 
saa alvorlig osv., saa Du maatte være udmær
ket. Det kalder man ellers den indirekte Me
thode.

Hilsen, Venskab og Broderskab. Farvel, min 
yndige, søde, engleagtige Kone.

Din mand (om 14 Dage)

Godske.
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D. 17. Febr. 57.
......... Mulig skriver jeg ogsaa imorgen for 

at give Dig Besked om Speilet; til Fabriken har 
jeg ikke kunnet komme idag, da jeg silde igaar 
blev inviteret til et af disse kjedelige officielle 
Middagsselskaber paa 24 Herrer, hvor man sid
der tre Timer tilbords og drikker Glas paa hin
andens Sundhed, og derhen skal jeg nu Kl. 5. 
Derimod har jeg skrevet imorges til Manden og 
haaber at faae Svar imorgen, hvilket da strax 
skal blive expederet til Dig. Mens jeg taler om 
Forretninger, vil jeg dog bede Dig at huske paa 
at kjøbe Frø i Kjøbenhavn, da man ikke kan faae 
noget ordentligt her.

Din Godske.

D. 19. Februar (Torsdag).

Med Weber har jeg talt idag. Han har ingen 
Glas her af den Størrelse, og faaer heller ikke i 
de første Par Maaneder, hvorimod han ganske 
bestemt troer, at de inde i Kjøbenhavn (hos 
Lehmanns) maae have den Slags..............Et 
saadant Stk. Glas koster belagt c. 40 Rdl. — Der
imod har han herovre af samme Størrelse i 
Bredden, men 8 Tommer lavere, som han skal 
belægge, saasnart der kommer lidt Varme i Vei- 
ret, og den Slags koster færdige c. 32 Rdl.

.......... — Jeg har seet i Aviserne, at en Skip
per ligger færdig til Sønderborg og Flensborg; 
forudsat, at han ikke smøler for længe, hvorom 
han isaafald maa adspørges, kunde I maaskee 
fa ae isinde at sende ikke egenlige Møbler, men 
andet Gods med ham til Flensborg. Gjøre I det, 
saa vil Tøiet ved at adresseres til „Spediteur 
Knoll, Skibsbrogade i Flensborg“ af ham strax 
blive besørget til Haderslev med Fragtvognene, 
der gaae hertil flere Gange om Ugen. — Nu er 
det vel en Aftale, at jeg reiser herfra Fredag 
Morgen d. 27. i Dagbrækningen, jeg er da i Kjø
benhavn Løverdag Morgen med det første Ba
netog og venter Besked om, hvorvidt jeg strax 
skal tage ud til jer, eller Du mulig har Noget at 
bestille i Byen i Compagni med mig eller alene 
og kommer ind opad Dagen, thi isaafald tager 
jeg ind i „Phønix“.

.........  Der er ingen Tvivl om, at det vil 
ringe for Dine Øren iaften, da jeg nemlig skal 
holde mit vist før omtalte Gravøl for mine Ung
karledage; jeg har ladet Østers komme fra Flens
borg, inviteret mine 4 bedste Venner herhen, og 
der vil da ogsaa vanke Skaaler for Dig.............

Din Godske.

D. 23. Febr. 57. Meget seent.
Da jeg ikke kan faae Brev fra Dig før Onsdag 

og altsaa ikke kan svare Dig herpaa før samme 
Aften, saa at Du først faaer Brevet før [1] Fre
dag Aften, vil jeg imorgen Aften afsende mit 
sidste Brev og kan altsaa ligesaa godt skrive det 
nu eller idetmindste begynde derpaa. Og da nu 
alt Forretningsvrøvl er tilende, saa modtag først, 
min kjære Ophelia, til Afsked min Tak ikke for 
al din Kjærlighed, thi den skal hele mit frem
tidige Liv gjen-gjælde Dig, men for al Din God
hed og Elskværdighed i vor Forlovelsestid — jeg 
synes ordenlig, at det Udtryk passer slet paa hele 
vort Forhold, du min elskede Kone —, der ene 
derved er bleven nogenlunde taalelig. Altsaa 
paa Onsdag Kl. 4 saa ruller jeg fra Søllerød med 
min Kone ved Siden, som jeg sidder og dægger 
for, endog hun er i en urimelig stiv Stads. Nei, 
saa dum er jeg dog ikke, at jeg skulde være uvi
dende om den sindrige Indretning, at vi skulle 
komme kjørende til Kirke hver for sig, Du lidt 
bagefter, for at det ikke skal lade, som om Du 
var saa Fandens forhippet paa at blive gift. Men 
det kan da ikke være Noget i Veien for, at jeg 
bliver ude hos Jer og først om Tirsdagen forla
der Strandmøllen? Om Mandagen skal jeg for
resten ogsaa ind til Byen, da jeg har adskilligt at 
tale om med Ministeren. Deilig bliver Du nu, 
den Ting er nu sikker og vis, saa smuk, at jeg 
vil sluge Dig med Øinene, og da Du Gudskelov 
ikke ligner Pauline i Noget, kan jeg ikke indsee, 
hvorfor Du den Dag skulde komme til at see ud 
som en Morter, fordi Kjolerne ere af samme 
Tøi. Pauline saae den Dag saa tyksakagtig ud, 
at Din Fader kom hen til mig og sagde: „Man 
kan ikke nægte, at Pauline er et dygtigt Fruen
timmer i begge Ordets Betydninger.“ — Blandt 
dem, jeg besøgte i Flensborg, vare ogsaa Thom
sens (Fru Winthers Broder), med hvem jeg til
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fældig ogsaa var sammen paa et andet Sted, da 
man vidste, at jeg kjendte Konen og navnlig Svi
gerinden. Den sidste fortalte mig uden Opfor
dring, at „Fru Winther var saa glad (!) over, at 
det var kommen istand imellem os; tidligere 
havde hun været vred derover, da hun antog 
mig for en Laps, der courede uden reelle Hen
sigter, men nu osv.“ Her ere altsaa Løgneri og 
Comediespil med i det, der for mig ikke forhøier 
Fruens Yndigheder.

Men nu skal jeg sgu iseng. Godnat, min kjære 
Sjæl! Imorgen lidt Mere. — D. 24. Da Posten 
med Breve fra Mandag endnu ikke er kommen, 
og jeg ikke vil vente til imorgen med at sende 
dette Brev afsted, som du først vilde faae Fre
dag, kan jeg ikke afvente Din mulige Ikke-Ap- 
probation af min Plan at reise herfra Fredag 
istedetfor Løverdagsmorgen og bestemmer der
for som sikkert, at jeg er paa Banegaarden Lø
verdag Formiddag lidt efter Kl. 10. Du er der 
rimeligviis efter mig, men Du behøver ikke at 
staae ud af Vognen, jeg skal nok finde Dig al
ligevel. Hvis Du ønsker det og har Noget at ud
rette i Byen, kan jeg gjeme blive der hele Dagen 
med Dig, men i ethvert Fald vilde jeg nok have 
en Time til min Disposition i Byen strax efter 
Ankomsten for at besøge min Skrædder, for at 
blive barberet og klippet, hvortil jeg høilig træn
ger, og jeg vil desuden nødig holde mit Ind
tog paa Strandmøllen som en heel Griis. Tænk i 
hvert Fald herover. Foruden alt det Andet glæ
der jeg mig ogsaa til at see, hvorledes Du, som 
Dine Breve viser, er bleven forynget, rigtig en 
rask Tøs, saa det skal ikke forundre mig at see 
Dig med Haaret smøget bag Ørene. Du maa 
undskylde, at jeg er saa forskrækkelig forelsket 
i Dig, men det kommer nok af, at jeg bestandig 
har Dig i Sindet, nu kan jeg nemlig ikke mere 
sove om Natten, ligesom i December Maaned.

Og nu Farvel, min inderlig elskede Pige. Hil
sener fra

Din Godske.

Den 4. marts 1857 blev Godske Nielsen gift 
i Søllerød kirke med Ophelia Drewsen, og kort 
efter flyttede det unge par ind i den nyindrette
de bolig på i. sal i den ejendom, Klosteret 9, som 

Godske Nielsen havde købt af farver Carl Lud
vig Burdorff, der stammede fra Itzehoe, og hvor 
Dannevirkes redaktion og trykkeri allerede hav
de og stadig har til huse.

NOTER OG HENVISNINGER

X Ernestine Drewsen.
2 Formentlig Harmoniens hvide sal. I H.-S. 1943, s. 51, 

findes der gengivet en tegning af Fritz Jürgensen af et 
sådant bal i Harmonien.

3 Formentlig toldinspektør, justitsråd Adolph Gottfried 
Tamsen (1791—1863).

4 Peter Christian Koch, 1807—80, redaktør af Dannevir
ke 1838—56. I sin introduktionsartikel i Dannevirke 
2. januar 1856 skriver Godske Nielsen dog ret venlig 
om Koch: Den aabne, loyale og frygtløse Kamp for 
den danske Nationalitets Bevarelse og Udvikling er 
det naturlige Løsen, jeg har taget i Arv efter min For
gænger hvis utrættelige Virken for disse for vort Fæ
drelands helligste Interesser Ingen bedre end jeg an- 
erkjender, og for hvilken jeg her griber Ledigheden 
til offentlig at aflægge ham min varmeste Tak.

5 Godske Nielsen, der ganske savnede sans for det fol
kelige, var stadig på nakken af den grundtvigske rø
relse, hvor den end kom til udtryk, f. eks. på Rødding 
Højskole, som han angreb til enhver tid, bl. a. i som
meren 1859. Han skrev da, at Holmblad med sine 
stearinlys gjorde mere for folkeoplysningen end høj
skolen, men han fik svar på tiltale af en af skolens 
lærere, pastor Jens Lassen Knudsen, som på en folke
fest i Mandbjerg Skov den 5. juni 1859 i en vittig og 
bidende tale sagde, at Godske Nielsen holdt lyset med 
Holmblads pråser.

6 Hans Frederik Helweg, 1816—1901, diakon ved Vor 
Frue kirke 1850, sognepræst 1856—64.

7 Søren Bloch Thrige, 1820—90, rektor i Haderslev 1850 
-64.

8 Frederik Wilhelm Wiehe, 1817—64, filolog og skole
mand; om indstillingen til konrektor se Sønderjyske 
Arbøger 1923, s. z6if, hvorefter professor J. N. Mad
vig foretrak Edvard Lembcke. Wiehe var gift med Jo
hanne Marie Drewsen, 1823—1914, en søster til Ophe
lia.

9 Frederik Ferdinand Tillisch, 1801—89, embedsmand og 
politiker.

10 Emil Hammerich, 1801—77, borgmester i Haderslev 
1850—64, etatsråd.

ix Hans Peter Kofoed-Hansen, 1831—93, sognepræst ved 
Vor Frue 1850, ved Gammel Haderslev kirke 1855—64, 
provst 1854—64, gik senere over til katolicismen, men 
vendte atter tilbage til den danske folkekirke.

12 Theodor Hansen, f. 1816.
13 Komtesse Sophie Isabella Laetitia Moltke, 1827—98.
14 Johannes Henrik Tauber Fibiger, 1821—97, lærer ved 

Haderslev lærde skole 1850—1859, hospitalspræst 1851 
—1859, gift med Marie Amalie Waage, 1824—1907.

15 Privilegierne er underskrevet af Frederik 7 den 17. ja
nuar 1856. Det ene meddelte Godske Nielsen ret til 
at udgive et dagblad i det danske sprog under navn 
af Dannevirke i Haderslev og til i dette blad at optage 
politiske efterretninger og afhandlinger samt til at 
trykke bladet i egen presse, medens det andet gav 
ham ret til at drive et bogtrykkeri i Haderslev og at 
udgive et ugeblad af ikke politisk indhold i det danske 
sprog. Det må være dette ugeblad Godske Nielsen 
sigter til, når han taler om en udvidelse af privilegiet.
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Andreas Frederik Krieger, 1817—93, jurist og politiker. 
Christian Theodor Dahl, 1823—1885, læge i Haderslev 
i85o,fysikus i Åbenrå 1863, gift med Henriette Fre
derikke Vilhelmine Find, 1831—1906.
Alexander Heide, 1822—66, herredsfoged i Tyrstrup 
herred 1850—64, kancelliråd. Lembcke skriver om ham 
(H.-S. 1934, s. 18) : Derimod var herredsfoged Heide 
en virkelig prydelse for den danske embedsstand; han 
var et klart og skarpt hoved, resolut og snarraadig og 
forstod at sætte sig i et ypperligt forhold til sin juris
dictions beboere, skjønt en del af dem var tysksinde
de. I omgangen var han forunderlig, fuld af vid og 
lune, og medens han syntes at være mest anlagt paa 
en forstandig og ædruelig livsbetragtning og en ubarm
hjertig forfølger af skønne fraser og falsk sentimenta
litet, havde han en åben sands for al ægte poesi.
William Walker Stockfleth, 1802—85, amtmand i Ha
derslev 1850—64.
Det borgerskab, som den arrogante Godske Nielsen 
omtaler så ringeagtende, giver Edvard Lembcke en 
anderledes sympatisk karakteristik, han skriver (H.-S. 
1934, s. 20) : Men uanset man mærkede, at man var 
iblandt jævne folk, saa maa jeg sige, at jeg hverken 
den aften eller ved senere lejligheder saae noget der 
[Harmonien], som kunde genere en dame; hændte 
der senere en enkelt gang noget raat, saa var det fra 
danske kavalerers side, f. ex. en greve og en søn af 
en biskop.
Silkeborg handelsplads var oprettet ved kgl. resolu
tioner af 15. december 1845 og 8. januar 1846 og hav
de i 1855 allerede 1204 indbyggere.
Carl Heinrich Heuckendorff, husfoged, død Sandbjerg 
18. oktober i88x.
Lembcke skriver i sine erindringer (H.-S. 1934, s. 21) : 
Derimod fandt husmodre meget behag i, at priserne 
paa alle husholdningsager vare betydelig billigere end 
i Kjøbenhavn (endog manufakturvarer). — En eller 
to af fruerne vare dog saa erkekjøbenhavnske, at de 
forskrev meget af deres forbrug fra Kjøbenhavn, men 
de opnaaede kun at betale varerne dyrere uden at faa 
dem i mindste maade bedre.
Henriette Nissen Saloman, 1819—79, sangerinde, gift 
med komponisten Siegfried Saloman, 1816—99.
Meta Roll blev som pianist sammenlignet med de bed
ste i sin tid. (Deutscher Volkskalender 1966, s. 48). 
Gabriel Christian Friedrich August Roll, 1806—88, læ
ge i Haderslev 1832, en sønnedatter omtaler ham på 
en måde, der står i skærende modsætning til Godske 
Nielsens meget nedsættende bemærkninger, (Deut
scher Volkskalender 1966, s. 46t).
Michaed Rosing Wiehe, 1820—64, skuespiller, en bror 
til Fr. W. Wiehe og J. H. Wiehe, se note 8 og 31.
Her generaliserer Godske Nielsen som så ofte, vi må 
protestere imod, at alle Haderslev-kvinder har været 
klodsede og kejtede at tale med.
Indbyggernavnet haderslevianer har altså været brugt 
allerede i 1850’erne, men dengang som nu af tilflyt
tere, de indfødte har sikkert kaldt sig ha’slere (ha
derslevere), som vi gør det i dag.
Godske Nielsen synes at være mere flabet i sin om
tale af hadersleverne i breve til Ernestine end til 
Ophelia, og i dette brev stempler han sig selv mere 
end de personer, han omtaler så ringeagtende.
Johan Henrik Wiehe, 1830—77, skuespiller fra 1857, 
bror til Fr. W. og M. R. Wiehe, se note 8 og 27. 
Se note 8.
Laurids Skau omtales ikke i Dannevirke i slutningen 
af april 1856, kun nævnes det i en notits 2. maj, at 

man som et bevis på det smukke forhold, som her
skede mellem befolkningen og embedsstanden, i Vil
strup, hvorfra Skau flyttede til Mariegård, den 28. 
april havde holdt en fest for ham, hvor han fik over
rakt „en smuk æresgave, en sølvpokal og to par sølv- 
comptoirkopper“.

34 Ophelia Drewsen havde den 3. juli skrevet: Ikke for 
meget godt vilde jeg undvære at have gjennemlevet 
1848, eller egentlig Krigstiden med attenaarig Exalta
tion, men ogsaa med en heel Deel virkelig Begeistring, 
upersonlig idetmindste da Hans, som den Gang var 
vores meget betroede Kudsk, var den eneste Legem- 
liggiørelse for mig af Heltemodet, den Eneste, jeg om 
fornødent kunde faae spendeeret en Taare paa. Men 
Alt dette veed jeg jo er sort Sprog for Dem.

35 Den 5. april 1849 sprang linjeskibet Christian 8 i luf
ten, og fregatten Gefion ødelagdes i kampen mod de 
tyske strandbatterier i Eckernforde fjord.

36 Frederik Lcessøe, 1811—50, officer, faldt ved Isted 25. 
juli 1850.

37 Ophelia Drewsen skriver den 23. april 1856: „Til Kjø- 
bet af Deres Huus gratulerer jeg Dem, især fordi De 
slipper fri for selv at bygge.“

38 Heide var blevet gift i Haderslev den 22. maj 1855 
med EmilieMagdalene Vieth, og ægteparret fik en søn 
Carl Peter Alexander Heide den 19. juli 1856, men 
som allerede døde den 13. september 1857.

39 Edvard Lembcke, 1815—97, digter, konrektor i Haders
lev 1850—64. Lembckes erindringer er offentliggjorte i 
H.-S. I934ff.

40 Ikke fundet omtalt i Dannevirke.
41 Carl Georg Holger Julius Fangel, 1821—1902, skovrider 

ved i. Haderslev skovdistrikt med bolig på Ulvshus 
1851—70 (1864—70 Oberförster), gift med Erica Ama
lie Hammerich, 1828—80, datter af borgmester, etats
råd Emil Hammerich.

42 Findes desværre ikke blandt brevene.
43 Everten er et mindre sejlskib med temmelig flad 

bund og én eller to master.
44 Judithe Salicath, født Marckmann, 1837—1910, gift 

med underretsadvokat i Haderslev og notarius Carl 
Salicath, 1825—99.

45 Ikke omtalt i Dannevirke.
46 Ophelia havde den 3. febr. 1857 skrevet: „Det er dog 

løierligt hvad [I] Eens Instinct kan lede Een rigtigt. 
Naar du har talt med mig om, hvem jeg vilde komme 
til at omgaaes derovre, saa har mit Hjerte saa natur
ligt vendt sig mod Fru Heide i en sikker Forudfølelse 
af, at jeg vilde komme til at lide hende paa samme 
Tid, som jeg slet ikke har havt den samme Følelse for 
fru Salicaths vedkommende; er det ikke en Pauline- 
agtig Status hun har?“

47 Sigvard Julius August Weber overtog 1. juli 1851 
fabriksanlægene i Christiansdal i Hammelev sogn og 
lod her indrette en glasfabrik, se H.-S. 1958, s. 27—36.

48 Formentlig en slægtning til hospitalspræsten Johannes 
Fibigers kone, se note 14.

49 Emestine Drewsens kælenavn.
50 Christine Augusta Thrige, født Fibiger, 1882—1900, 

gift med rektor S. B. Thrige.
51 Christian Emanuel August Fibiger, 1819—73, distrikts

læge i Silkeborg 1856—68, gift med Elfride Dorothea 
Christine Müller, f. 1834.

52 Michael Drewsen, 1804—74, papirfabrikant, politiker, 
grundlagde sammen med broderen Christian Drewsen, 
Ophelias far, 1844 Silkeborg Papirfabrik, gift med Jo
hanne Amalie Kümmel, 1808—63.
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SKOLEMINDER OG ANDRE MINDER
FRA 1. VERDENSKRIG TIL FORÅRET 1920

De mange gode artikler i årsskriftet 1965/66 

giver mig lyst til at fortælle lidt fra de år jeg til
bragte på skolen i Gåskærgade, i „Pennen“ som 
vi drenge kaldte skolen. I daglig tale kaldtes sko
len „Latinskolen“, vi brugte ordet „Penne“ og 
selv var vi „Pennäler“. Det må have været i 
1910, jeg kom i forskolen, klassebetegnelsen var 
„Nona“, altså den niende. Forskolen havde tre 
klasser, Nona, Oktava, Septima. Derefter deltes 
vandene i Sexta, og man kom enten på gymna
siet, eller som jeg, på realskolen. Da jeg vel næp
pe havde brug for „Abitur“ til min senere ud
dannelse, blev det realsiden, og jeg var med på 
det sidste hold, der inden overgangen til dansk 
skole i foråret 1920 fik det afsluttende „Einjäh
rige“, d. V. s. en eksamen, som gav forkortet tje
nestetid i militæret, når man vel at mærke 
meldte sig friviliigt, og som var en nødvendig
hed at have for den der ville gå officersvejen. 
Dog dette „privilegium“ fik ingen af os dimit
tender af den 20. marts 1920 brug for. En pud

sighed i forbindelse med mit „Zeugnis über be
standene Schlussprüfung“ skal dog her anføres. 
På det tidspunkt var skolens officielle navn 
„Staatliche Realschule zu Hadersleben“, men en 
kuriositet er, at skolens stempel, som blev brugt 
på dette dokument, i foråret 1920 endnu bar 
teksten: „Königliches Gymnasium nebst Real
schule zu Hadersleben“ med den kongekronede 
ørn i midten! Keiseren og kongen var på det 
tidspunkt forlængst i Doom i Holland og save
de brænde.

Forskellige har fortalt om livet på skolen 1 
første verdenskrig, min skolegang var jo den 
længste tid under krigens vilkår. Mangel på læ
rerkræfter, mangel på brændsel, soldater ind
kvarteret i gymnastiksalen var mange gange 
skyld i, at det kneb for lærerne at få pensum’et 
i de forskellige klasser afviklet. Men det skal til 
vore læreres ros siges, at de, under vanskelige for
hold, med tysk grundighed forsøgte at få det 
bedste ud af situationen. Det skal i den forbin
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delse også fremhæves, at så vidt jeg ved, ingen 
af os elever, som kom fra danske hjem, har lidt 
herunder. De lærere jeg har haft, var uden und
tagelse meget loyale over for os, og det gamle 
ord om, at som man råber i skoven, får man 
svar, bekræftes. Jeg husker f. eks. dr. Boysen 
(Laue), som godt kunne finde på at tale dansk 
til os, når der var noget der trykkede, eller som 
vi på tysk ikke helt fattede. I skolegården hør
tes ligeså meget, ja måske mere dansk end tysk, 
og jeg husker ikke noget om, at det blev forbudt 
os at tale dansk indbyrdes. Muligt, at en eller 
anden lærer, som stammede fra sydligere egne i 
Tyskland, kunne blive irriteret over ikke at for
stå vort mål, men sikkert har vi selv været ude 
om at irritere vedkommende.

Til de årlige Sedanfester på Bøghoved, hvortil 
man marcherede i sluttet trop med skoleorkester 
og skolens sort-gylden-røde flag i spidsen, var vi 
danske elever ikke med, og man tog os det ikke 
ilde op. At vi ved hvert nyt skoleårs begyndelse 
ved navneindførelsen i „Klassebogen“ skulle op
lyse om hjemmesproget, tænkte vi os ikke noget 
ved, der var en del elever som svarede „ge
mischt“, og så kunne man tænke hvad man 
ville. Jeg tror ikke, at spørgsmålet om hjemme
sproget var for at discriminere os danske, men 
snarere for at give et fingerpeg til læreren, hvor
for man måske ikke var så stiv i det tyske sprog. 
At mian på det sidste i 1920 var tolerant, kan 
også illustreres ved, at vi, der ved eksamen hav
de indkasseret os et „nicht genügend“ i et eller 
andet fag, selv kunne vælge i hvilket fag vi ville 
have det noteret. Jeg fik valget mellem fransk 
og matematik, ét „nicht genügend“ skulle jeg 
have, så kunne jeg altså selv om det, jeg tog det 
i fransk og fik så et „genügend“ i matematik! En 
af kammeraterne var dog så langt nede i points- 
antal, at han dumpede og blev på skolen et par 
måneder endnu. Da overgangen til dansk skole 
så blev effektiv, lod man ham slippe og forære
de ham hans „Einjährig“, kuriøst nok med ka
rakterer som lå væsentlig over vore. Man skulle 
altså bare have tid til at vente!

Et kapitel for sig var danskundervisningen, 
som langt om længe blev indført. Vi drenge fra 
danske hjem mødte nog 100 % op, selv om disse 

dansktimer var lagt fra 13—14, jeg husker ikke, 
om det var en eller to gange ugentlig, men vi 
måtte altså blive, og de andre gik hjem. Jeg hø
rer endnu professor Schröder — lille Nis — læse 
op af H. C. Andersens eventyr, og sætningen 
„Der var så dejligt ude på landet“ klinger end
nu for mine øren. Egentlig undervisning i dansk 
grammatik eller retskrivning blev der ikke me
get af, det hele indskrænkede sig til højtlæsning 
af læreren eller eleven, så vidt jeg erindrer.

Næsten alle elever bar klassehuer den gang, 
det var i det hele taget utænkeligt at gå barho
vedet på gaden. Jeg husker, at min mor ikke var 
særlig begejstret for denne, efter hendes mening, 
prøjsiske skik, men drenge vil jo ikke gerne stik
ke op for hinanden, og de fleste, også fra danske 
hjem, bar klassehueme. De blev fornyet hvert 
år til påske, vel at mærke hvis man var blevet 
„versetzt“, og de to forretninger, bundtmager 
Deutschmann i Nørregade (hvor nu Brdr. Jør
gensens Musikhus er) og bundtmager Wolff i 
Slotsgade, lavede huerne, og der herskede travl
hed i de dage, når de nye huer skulle købes. I 
de værste krigsår måtte vi selv bringe stof med, 
og det kunne knibe med at finde de rigtige far
ver. Den sidste hue i Untersekunda, som vi re
alister bar, var hvid med et blåt-hvidt-rødt 
bånd. Den var vanskelig at holde ren, og derfor 
havde vi i reglen to huer i det år, en til hver
dag og en til pænt. De „store“ på gymnasiet hav
de røde huer, Unterprima med sølvbånd og 
Oberprima med guldbånd, — de forekom os me
get fine. En lille erindring fra den store dag, som 
oprykningen var, har jeg fra mine første skoleår. 
Mine forældre var venner med købmand C. J. 
Ørums, og Ørum havde dengang vel nok en af 
byens største kolonialvareforretninger. Forret
ningen lå på hjørnet af Nørregade og Gåskær
gade, hvor nu sygekassen har til huse. Inden jeg 
hentede min hue, skulle jeg først stille på herr 
Ørums kontor og vise ham mit „Zeugnis“. Var 
han tilfreds, og det må han tilsyneladende have 
været hver gang, vankede der en „Preusser“ til 
sparebøssen. En Preusser var en sølvmønt til en 
værdi af 3 mark og var en stor belønning for en 
dreng dengang.

Skoleåret ¡begyndte efter påskeferien, og juli
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måned var feriemåned. Ferien var altid 4 uger, 
og vi fik et månedskort syet ind i skolehuen for 
ikke at glemme det eller tabe det. Det gjaldt til 
„e Kleinbahn“ Haderslev—Kjelstrup og retur 
så tit vi ville. Disse daglige ture med småbanen 
til stranden var for os en oplevelse. Det var før 
bilernes og rutebilernes tid, og livet på de lange 
perroner en sommerdag på Jomfrustien var et 
broget skue. Lange tog med op til 10—12 vogne 
blev af to damplokomotiver først trukket ned 
til Sønderbro, hvor der også var holdeplads, og 
derefter gik det i sindigt tempo op ad bakken til 
Brorsbøl. For os drenge var det en sport at løbe 
ved siden af toget eller skifte vogn på turen opad 
Brorsbøl bakke, til stor ærgrelse for togpersona- 
let, der vankede mange lussinger på disse ture. 
Men var vi først i Vandling og havde fået sam
let lidt damp, gik det hurtigt videre. I Kjelstrup 
blev de fleste vogne stående, toget kørte videre 
over Hejsager—Øsby til Årøsund, men hvem 
ville sidde i toget til Årøsund, når kaptajn Clau
sen med „Helene“ sejlede på fjorden derud. — 
Folk masede ud af toget og man gik langs mar
kerne på stien og igennem skoven en halv times 
tid, inden stranden var nået. Senere førtes togene 
gennem skoven helt ned til skovkanten ved Vik- 
toriabad. Vi drenge sad sjældent inde i kupeer
ne, det overlod vi til de ældre og pigerne. Vog
nene havde overdækkede for- og bagperroner, 
som var forsynet med en bænk og en gitterlåge, 
som dog sjældent kunne lukkes. Herude huse
rede vi til skræk for medpassagerer og togperso
nale. Kun når toget var overfyldt og 2. klasses 
kupeerne blev stillet til rådighed for alle passa
gerer, skulle vi nok sørge for at komme til at 
sidde i en polstret stol! Nå, jeg er nok ved at 
komme lidt bort fra emnet, men i forbindelse 
med skolehueme og månedskortene dukkede 
disse erindringer op.

Også skolen holdt årlige udflugter, i de første 
år i forskolen gik det til Kjelstrup eller Årøsund. 
Senere gik det på længere ture, f. eks. Gram 
eller Jels, altid med ekstratog på småbanen. En 
enkelt, efter vor målestok meget lang udflugt, 
husker jeg fra krigsårene. Målet var så langt 
borte som Flensborg, hvor vi skulle se en„Kriegs- 
ausstellung“. Udstillingen omfattede, så vidt jeg 

husker, hovedsagelig krigsbytte og tableauer med 
nærkampe, samaritertjeneste o. m. m., voks
mannequiner i originale uniformer og det hele 
opstillet efter bedste panoptikonmønster. Det 
der gjorde mest indtryk på os drenge var nogle 
negersoldater, som stak hovedet ud af et interi
mistisk buskads, med blanke knive imellem tæn
derne.

Der var andre udflugter, som var af mere fre
delig art, som er blevet stående i erindringen. 
Min far tog sig en gang imellem tid og tog mine 
venner og mig med på små udflugter i vor skøn
ne hjemegn, viste os kæmpehøjene i Vedsted 
eller vandrede med os omkring Dammen. Også 
sejlturene til Årøsund, Assens eller om onsda
gen til Fænø med Høhns orkester ombord på 
„Helene“ var de helt store oplevelser for os 
børn dengang. Vi overværede også engang un
der første verdenskrig, mens far lå som soldat i 
Haderslev, en øvelsesskydning med kanonerne, 
som var placeret ved Årøsund. Skiverne blev af 
slæbebåde trukket ude på beltet, og kanon torde
nen varede hele dagen. Fars deling var i den an
ledning kommanderet på marchtur til Årøsund, 
og for at være sammen med os, fik far fri der
nede, og vi nød 'trods kanonerne en sommerdag. 
Lad os håbe, at det liv der i dag rører sig i Årø
sund aldrig må blive forstyrret igen af kanoner, 
som vi dengang oplevede det ved vore fredelige 
kyster.

En anden kuriøs ting i forbindelse med fars 
indkaldelse som soldat i første verdenskrig skal 
også nævnes. Vi betalte vore skolepenge hvert 
kvartal i selve skolen. En klasse var i den anled
ning taget i brug som kassererkontor, og klasse
vis blev vi ført ind og afleverede penge og fik så 
udleveret en kvittering. I de første krigsår cirku
lerede endnu 10 og 20 mark i guldmønter, og 
hvis vi dengang kunne betale skolepengene med 
guld, blev dette indberettet til faderens troppe
afdeling, og der gaves, så vidt jeg erindrer, 2 eller 
3 dage ekstra orlov for hvert afleveret 20 mark
stykke. Guldpengene „forsvandt“ nemlig hurtig 
på kistebundene, da seddelpressen sattes i gang 
for at betale krigens udgifter, og som bekendt 
endte det jo med inflationens billioner. Ligeså 
„demokratisk“ var ordningen med krigslånene, 
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også ved at tegne krigslån kunne en soldat få 
ekstra orlov!

Efter krigens afslutning i 1918 blev der på 
skolen lavet en mindetavle for faldne lærere 
og elever. Tegne- og sløjdlæreren stod for ud
formningen sammen med elever fra de ældste 
klasser. Jeg husker, at der ved indvielsen af den
ne tavle blev sagt til os, at deltagelsen i højtide
ligheden var frivillig, der skulle ingen tvinges 
til at komme. Ivrig som man var efter en fridag, 
var vi en del danske elever fra min klasse, som 
blev borte, og denne ubetænksomhed har jeg 
senere mange gange fortrudt. Vel var det en tysk 
fest, men jo ingen national tilkendegivelse, og 
blandt de faldne elever var jo også dansksinde
de. Jeg husker min far spurgte mig, hvorfor jeg 
ikke skulle i skole den dag, og jeg kunne nok 
mærke på ham, at han ikke billigede vor „de

monstration“. Når jeg senere i livet er gået for
bi denne tavle i skolen, har jeg stadig haft en 
dårlig samvittighed. Af hvilken grund denne 
tavle senere blev hængt op på et afsides mørkt 
sted i en gang, har jeg aldrig kunnet forstå, den 
vidner dog om et tidsafsnit af den 400-årige sko
les bevægede historie, som har haft sine lyse og 
mørke sider som alt i grænselandet. Jeg håber, 
at tavlen må finde en værdigere plads i den nye 
skole på Ohristiansfeldvej.

Et halvt århundrede er gået siden jeg var 
med til at slide på trapperne i den gamle byg
ning i Gåskærgade. Jeg vil til slut ønske og håbe, 
at den gamle skoles ånd må flytte med til den 
nye borg oppe på bjerget, og at også den må være 
en åndens højborg, hvor der ikke kun arbejdes 
for skolen, men for livet.

AAGE CHR. HENNINGSEN



FIRE ÅR I KRIG
EN DANSK NORDSLESVIGERS BREVE TIL HJEMMET 

UNDERVERDENSKRIGEN 1914-18

Brevskriveren, hans barndom, ungdom 
og ægteskab

Chresten Christensen var møllekusk på den 
nu forsvundne Ryes Mølle1 i Haderslev. Han 
blev født den 5. april 1877 i Sillerup nordøst for 
Haderslev, hvor hans fader var landarbejder, og 
hvor hans fødehjem endnu er beliggende i hul
vejen neden for møllen. Forældrene flyttede dog, 
endnu mens Chresten (i det følgende C.) var 
dreng, til Gammelby mellem Christiansfeld og 
Fjelstrup, og her døde hans mor i 1888, da dren
gen var 11 år. Hjemmet 'blev herefter opløst, og 
børnene, hvoraf der foruden C. var Karen, der 
var den ældste, og Iver (født 1879) kom ud at 

tjene. C. tjente som røgterdreng og senere som 
karl på forskellige store gårde i Fjelstrup, hvor 
han som ung mand lærte Johanne Berg at ken
de. Også hun, der var datter af kådner Jørgen 
Berg i Brændstrup, senere gårdejer i Hjerting 
nord for Rødding, tjente på de store gårde. 20 
år gammel blev C. imidlertid 14. okt. 1897 
indkaldt til den preussiske hær, hvor han gjorde 
tjeneste som infanterist ved 3. grenaderregiment 
i Königsberg i det daværende Ostpreussen (nu 
Kaliningrad i USSR).Næsten 2 år varede denne 
soldatertjeneste, uden at han på noget tidspunkt 
var hjemme på orlov, og da han den 11. sep
tember 1899 blev hjemsendt, fik han ansættelse 
hos svogeren, komhandler Chr. Anker i Fjel- 

33



strup. 3 år senere blev han den 7. nov. 1902 i 
Fjelstrup kirke gift med Johanne, og i maj 1905 
flyttede de til Haderslev, hvor C. i oktober sam
me år blev møllekusk på Ryes Mølle.

Efter at have mistet to børn som små fik C. 
og Johanne i 1910 en søn, der døbtes Olav efter 
Olaf Rye, generalen fra 3-årskrigen, efter hvem 
også Ryes Mølle var opkaldt. Han forblev ene
barn og blev derfor sine forældres et og alt, og 
et lykkeligt familieliv må derfor, skønt midlerne 
var små, have udfoldet sig på Ryes Mølle i 
disse år før den store krig. 26. juni 1914 faldt 
imidlertid skuddene i Sarajevo, den lange krise 
i juli måned fulgte og resulterede i slutningen 
af måneden i krigserklæringerne. Den efterføl
gende mobilisering ramte også den lille familie 
på Ryes Mølle, ligesom den ramte tusinder af 
andre hjem ud over hele Europa. 2. aug. mod
tog C. sin mobiliseringsordre, der ganske vist på 
grund af C.s alder (37 år) kun gjaldt arbejds- 
tjeneste i Nordslesvig under „Landsturm-Infan- 
terie-Batalion in Flensburg“.2 C. skulle stille i 
Toftlund, og fra nu af har vi en enestående mu
lighed for at lære denne ganske jævne og almin
delige mand nærmere at kende gennem de man
ge hundrede breve og kort, han fra fronten eller 
hvor han nu opholdt sig i krigens løb, sendte 
hjem til sin hustru og lille søn.

Brevenes antal, art og indhold

Det må siges at være et stort antal breve og 
kort, der er bevaret, ca. 700 ialt fra de fire krigs
år fordelt med ca. 400 breve og ca. 300 brev
kort. Det giver et gennemsnit på 2—3 om ugen, 
og for året 1917, hvorfra der er bevaret ialt 222, 
ligger gennemsnittet på over 4 om ugen. Det 
er derfor sandsynligvis flertallet af de breve, han 
har sendt hjem, som vi har bevaret, selvom det 
enkelte steder af brevene kan ses, at der mang
ler nogle få, men dette kan skyldes, at de ikke 
er nået frem. Frygten herfor er et gennemgåen
de træk i alle brevene og er medvirkende til, at 
der er mange gentagelser fra brev til brev, men 
frygten må på grundlag af det store antal vel 
siges at være ubegrundet. Det tyske postvæsen 
har til trods for krigen åbenbart fungeret ud
mærket, om end ofte med store forsinkelser.

Det største antal af brevene er skrevet på 
dansk, og tysk bruges næsten kun på de åbne 
brevkort fra de senere krigsår, og da efter ordre 
fra oven. Skriften er frem til den 22. sept. 1916 
latinske bogstaver, men skifter da pludselig og 
uden nogen ydre grund til gotisk (se side 46). 
Både den latinske og gotiske skrift er letlæselig, 
men stavningen er ofte horribel. Man må imid
lertid her tænke på, at C. kun havde fået en 
meget nødtørftig landsbyskoleundervisning, og 
han havde her kun lært at skrive tysk, hvilket 
bevirkede, at begge sprog blev forkvaklede: 
dansk, der var hans modersmål, havde han al
drig lært at skrive, og tysk, som han lærte at 
skrive, kunne han som barn ikke, men lærte det 
først som tysk soldat. Han beklager sig da også 
gang på gang over „at det Brevskriven er min 
verste tjeneste“, men man må dog alligevel sige, 
at han har drevet det vidt, hvad skriveriet an
går, når det yderligere tages i betragtning, at an
tallet af de breve, som han har skrevet til sine 
svigerforældre i Hjerting, til sin søster i Fjelstrup 
samt til venner og anden familie, ikke kendes.

Hvad angår brevenes indhold siger de ikke 
meget om krigsbegivenheder og kamphandlin
ger, som C. har deltaget i. Vi får kun disse 
glimtvis at se, idet det synes at have været et 
princip for ham ikke at vække unødig bekym
ring derhjemme ved at berette altfor udførligt 
om de forfærdelige ting, han oplever. Men alli
gevel må det siges, at brevene er af værdi, idet 
de giver et billede af, hvad det er, der har op
taget soldaterne i felten. Bekymringerne har til
syneladende ikke været, om man ville overleve 
i den næste kamp, men om hvordan postforbin
delserne var, om brevene nu nåede frem, om de 
led nød derhjemme, om det var muligt at få 
orlov osv. Og samtidig får man et billede af 
hvordan de har levet, af den mad de fik, deres 
„boliger“, de hygiejeniske forhold, kammerat
skabet og sammenholdet mellem nordslesviger
ne osv., men også af forholdene i Nordslesvig og 
den voksende nød og varemangel derhjemme i 
landsdelen. Frem for alt virker brevene dog ved 
deres umiddelbarhed, skrevet som de er i ud
præget talesprog med ganske korte sætninger.3
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1 Toftlund og Slesvig (2. aug—3. nov. 1914)

I tiden frem til slutningen af september er der 
kun bevaret et brev. Det er fra den tid, da han 
lå i Toftlund, og han skriver herfra den 11. au
gust, dvs. ca. i uge efter sin indkaldelse: „. . . vi 
har det jo rigtig godt, jeg gik for eder i Kirke på 
Søndag; Olav maa nok komme ud at besøge Far 
en anden gang; jeg skal til Arrild i aften, der er 
Broder Iver idag.“ Denne forholdsvis rolige til
værelse ikke langt fra hjemmet, som dette brev 
giver udtryk for, en tilværelse, hvor der var tid 
til kirkegang og visitter, synes også at være fort
sat i Slesvig, da C. 23. sept, blev overflyttet til 
„Ersatz-Batalion Landwehr-Infanterie-Regiment 
85“ her. Dagen efter skriver C. fra Slesvig: 
„. . . hvorlenge vi bliver i Schleswig hved jeg 
ikke, men i nat kan vi da komme lidt i Seng, vi 
er hellers 14 Mand i et Kvater; Schleswig er en 
hel gammel By ikke saadan som Flensborg men 
lang, den er vist snart en mil lang.“ Indkvarte
ringen foregik privat, hos en Fresener (?) Carl 
Hofmann i Langstrasse 24, og også livet her var 
som nævnt forholdsvis roligt, selvom det var lidt 
koldt, fordi de ingen ild havde i kakkelovnen 
(14. okt.). Der var bl. a. tid og mulighed for at 
modtage besøg hjemmefra, og 4. okt. beretter 
C., at de har haft besøg af bl. a. madam Jørgen
sen, der var gift med bager Jørgensen4 fra St. 
Klingbjerg i Haderslev, hvem C. i det følgende 
år kom til at leve nært sammen med. Sightsee
ing var der også tid til: „... vi var (dvs. 11. okt.) 
rigtig ude at bese Schleswig, vi var i Domkirken, 
en kirke som nok er hverd at se, der er mange 
minder fra den gamle thi, da det inu var.........  
[dansk] her i Schleswig“ (12. okt.), men ellers 
er tiden tilsyneladende præget af ekserceren og 
øvelser: „. . . Wi har temmelig stram tjeneste i 
denne ti, men hellers godt tilpas; idag har vi 
været ude forbi Dannevirke, vi gik da klokken 
hvar 6 og kom hjem klokken 2“ (14. okt.) og 
den 22. skriver han om, at de har været ude at 
skyde.

Denne ekserceren har jo nok kunnet give dem 
grund til en formodning om, at de ikke skulle 
forblive hele tiden i Slesvig, og dette mærkes da 
også i brevene, men mest i form af en beroligelse 

af dem derhjemme. Allerede 4. okt. skriver C.: 
„Nu maa i ikke hvere bange um vi skulle kom
me et andet sted hen, er Fars ti ikke umme saa 
gaar vi jo ogsaa det igjennem; hvem hvor Herre 
vil bevare han er uden fare.“ Han skriver også, 
at Johanne ikke skal lytte til de rygter hun hø
rer, men være glad for, at de bor i en så rolig 
egn, og at C. ikke er længere væk end i Slesvig, 
hvor der ingen fare er (20. okt.). Lørdag 24. og 
søndag 25. okt. lader det til, at C. har været 
hjemme på orlov, og de har da aftalt, at Johan
ne og Olav skulle komme og besøge ham i Sles
vig 14 dage senere (dvs. 8. nov.), men i den 
følgende uge er der flere gange rygter om, at de 
skal rejse fra Slesvig. 1. nov. skriver han: „der 
tales hellers meget um i disse dage at vi skal 
reise herfra, men hvor vi skal hen det hved in
gen. Wi har faat alt Fri hvad (vi) skal have i 
de siste dage. I dag er vi heldt fri jeg har hveret 
i Kirke i formiddag ... vi sidde mist inde hved 
en varm Kakelovn og riger en Cigar.“

Ved fronten i Østpreussen 
(3. nov. 1914—6. febr. 1915)

Rygterne talte sandt, for mandag 2. nov. skri
ver C. hjem fra Slesvig: „med dette brev med
deler jeg eder, at vi rejser herfra på onsdag. Det 
var jo kedeligt, at vi ikke blev her søndag over. 
Hvor rejsen den går hen, ved vi ikke ... Nu 
skal du jo holde modet oppe, kære kone, du 
har det jo godt, og lille Olav han er jo en stor 
dreng, som du nu kan have glæde af i den tid, 
da jeg er borte. Hvad mig angår er jeg heller 
ikke alene. Jeg har gode kammerater og lever 
altid i det håb, at vi nok engang med det første 
skal samles igen og have det godt med hveran
dre.“ Der blev altså ikke noget af at få besøg af 
dem i Slesvig den følgende søndag, thi allerede 
om tirsdagen går rejsen østover, og på et post
kort stemplet den 4. nov. meddeles det, „at vi 
er i Mecklenburg. Rejsen den går videre. Klok
ken er 12 nat. Vi har lige fået kaffe. Ellers alt 
godt.“ Den 5. er man nået til Königsberg, og 
for C. er det et gensyn med den by, hvor han 
for år tilbage havde ligget soldat. Det er biden
de koldt her, men rejsen går videre og først ca. 
8. når man frem til bestemmelsesstedet, Anger- 
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burg i Ostpreussen (nu Wegorzewa i Polen), 
efter undervejs at have været ved at blive taget 
til fange af russerne, fordi de kørte for langt (!) ? 
Herfra forsøger C. igen at sende et par trøstens 
ord hjem: „Ja I kære to, imorgen har vi jo vor 
bryllupsdag den u. nov.6 Den skal vi jo fejre 
langt fra hverandre, men vi vil bede til, at vi 
atter måske til næste år kan fejre den med hver
andre. I må ikke tro, at døden er mig nærmere, 
fordi jeg er i krig; er tiden ikke kommet, så går 
vi også det igennem.“ Foreløbig er kompagniet 
da også langt fra fronten og tiden går med lidt 
ekserceren hver dag, men det krigshærgede Ost
preussen gør tilsyneladende et stærkt indtryk på 
ham: „Hvor I har det godt hjemme i vor lands
del frem for dem her i Ostpreussen, og dog hø
rer vi dem aldrig klage“ (15. nov.). „(Jeg) tak
ker og Gud, at I har det så godt. . . Her er det 
ikke let for den civile befolkning. De lider en 
forfærdelig nød. I kan ikke stille eder et billede 
for af virkeligheden“ (25. nov.).7

Snart må kompagniet, der nu er overført til 
Landwehr-Infanterie-Regiment 84 og således 
ikke længere hører til reserverne, dog frem i for
reste linje, og den 25. nov. skriver C. fra „Skiter- 
gravene“: „Bager Jørgensen og jeg sidder sam
men her i skyttegraven. Jeg er glad for at have 
ham til kammerat. Vi fryser jo lidt; for her er 
det vinter, men det kunne også være værre. Jeg 
kan holde mig varm, og ... I må jo nu ikke stille 
jer sagen så slem for i skyttegravene. Her er jo 
også underjordiske huse, som vi bor i med halm 
og andet godt (!).“ Vi møder her et træk, som 
træffes gang på gang i C.s breve: evnen til hele 
riden i øjeblikket at skjule hvilke frygtelige ting 
han oplever, og hvilke elendige forhold han le
ver under, og først et stykke tid efter at fortælle 
mere af sandheden. Allerede 29. nov. får vi et 
klart indtryk af, at virkeligheden har været be
tydelig værre end ovennævnte udsagn skulle 
give indtryk af; han skriver da: „Vi har haft en 
slem uge. Vi var i skyttegravene hele ugen. Vi 
blev afløst igår aftes. Jeg forstår det ikke, for 
søvn fik vi ikke meget af og koldt var det, og 
dog er jeg rask og sund som aldrig før. Bededag8 
og dagen efter var også to hårde dage for os, men 
der er alligevel noget, der altid siger mig: den 

dag kommer, da du atter kan samles med dine 
to.“ Den i. dec. får vi igen et glimt af, hvordan 
det sande liv i skyttegravene er: „Forleden dag 
slog en granat ned i vor nærhed og tog 8 mand 
med sig og sårede mange, men ingen som jeg 
kender. Ellers er der ikke noget at skrive om“ 
skriver C., men der er meget i hans breve, som 
røber, at det ikke passer.

Det er kun få dages frist kompagniet får, før 
det igen skal i skyttegravene. Den 4. dec. skri
ver C.: „I aften da går vi i skyttegravene igen, 
så hører I måske ikke fra mig i de første dage.“ 
Der går da også en uge før C. får tid til at skrive, 
og han er da stadigvæk i skyttegravene. Den 14. 
om aftenen bliver kompagniet afløst og kommer 
i kvarter i Paulswalde, hvorfra C. 15. skriver til 
sine svigerforældre i Hjerting om livet i skytte
gravene: „Vi går i snavs til knæene, og når vi 
bliver afløst og skal i kvarter, det er jo altid om 
natten, så må vi jo gå lange veje i det mørke, og 
vejene de er alle så opkørte, så det er næsten 
ikke til at færdes. Når vi sidder der i skyttegra
vene, hører vi ikke andet hele dagen end kanon
torden. Granaterne de slår ned rundt omkring 
os, og så når det kommer til aften, så skal im
mer nogle af os angribe det russiske infanteri i 
deres skyttegrave, så vi har næsten hver dag bå
de døde og sårede.“ I et brev hjem samme dag 
skriver han om de russiske fanger, de har taget, 
at „de var glade, kan du tro. De får også ciga
rer og noget at spise med det samme.“ Man 
mærker tydeligt, at krigen er ung endnu, der er 
både mad og cigarer til krigsfangerne og god for
plejning til tyskernes egne soldater: „Vi får her 
strømper og cigarer mere end vi kan bruge . . . 
Vi lider ingen nød, vi får nok at spise og drikke 
og tøj har vi også nok af“ (11. dec.). Alligevel 
kan det ikke undgås, at tankerne drejer sig om 
den tilstundende jul. Allerede den 25. nov. har 
C. skrevet om den „sørgelige jul for mange, men 
det må jo være godt for noget. Jeg spørger kun 
dig, kære kone, har vi ikke haft mangen god 
julefest og dog ikke været tilfreds“.

Mange pakker er nået ud til dem i anledning 
af julen, C. har således fået mindst 20 og har 
mindst 100 cigarer. Desuden har de kaffe, smør, 
skinke, ost, pølse, sardiner, marmelade, jule-
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kager og småkager (19. dec.), men tankerne går 
alligevel hjem til Nordslesvig: „I kan tro, at vi 
savner vort hjem og vore kære nu til julen. Det 
er immer vor samtale i denne tid“ (15. dec.). 
Onsdag den 23. dec. er kompagniet i kvarter i 
en lade: „Vi . .. bliver her i juledagene. Vi skal 
have juletræ her. En trist jul vil det jo blive, 
men det har ingen vidst. . . Idag har vi snevejr 
og frost, men kulden er vi snart kendt med, en 
varm kakkelovn kender vi ikke mere, og en seng 
har jeg ikke haft siden vi rejste fra Toftlund, 
men alligevel er jeg rask som aldrig før“. Her, 
som så mange andre steder i den tyske hær, 
holdt nordslesvigerne sammen, og de sender i 
fællesskab gennem Modersmaalet en julehilsen 
til dem derhjemme. Den 4. jan. kan man nem
lig i Modersmaalet læse følgende: „I et Brev 
dateret Juledags Morgen hedder det: En hjerte
lig Tak sendes til Beboerne i By og paa Land for 
de smukke Gaver. Et godt og glædeligt Nytaar 
ønskes af os undertegnede Landevæmsmænd i 
Ostpreussen.“ Herefter følger 17 navne, hvoraf 
8 fra Haderslev og deriblandt „Chr. Christen
sen, Ryes Mølle“.

Nytåret fejrer de i skyttegravene ved Wen- 
schen, hvor kompagniet under et udfald den 
30. dec. mister 5 mand, men den 2. jan. bliver 
de afløst og kommer i kvarter i „en by, der hed- 
Grenshöfchen“, beretter C. (3. jan.), „vi lig
ger alle i en stald, men der er det da lidt varmt. 
Bager Jørgensen han er henne at bage æbleka
ger, som vi skal have til aften, og så får vi hver 
en hel flaske vin ... I formiddags har vi haft 
gudstjeneste i en stor lade“. Den 8. jan. må de 
igen i skyttegravene og hele januar går med skif
tevis at være i skyttegravene og bag fronten i 
kvarter. 24. jan. skriver C. fra skyttegravene, at 
han „bor ... i en lille hule sammen med bager 
Jørgensen. Vi er alene denne gang, (så) vi gør 
os det her så gemytlig som vi kan. Der er et lille 
komfur her, (og) vort brænde henter vi om nat
ten inde i byen og så koger vi kaffe“. Kosten er 
ikke længere så rigelig som i begyndelsen (28. 
jan.), og godt er det derfor selv at kunne koge 
kartofler, hvor de så end har fået dem fra: „Vi 
bliver jo ked af immer at spise ærter og bønner 
og andet får vi jo ikke ved kompagniet“ (14. 

jan.). Den 2. febr. får de endog haresteg til mid
dag. Den har de skudt, da den forvildede sig 
ind imellem de to kæmpende fronter, men tje
nesten kræver også noget af dem: „I nat da har 
jeg vagt i 2 timer og så er vi fri i 2 timer. Det 
giver jo slet ingen ro, men så har vi fri morgen, 
når ellers russerne de kan Lade os i fred. I dag 
har deres artilleri skudt meget, men ingen ska
de gjort os, men uudholdeligt er det i de timer, 
da sådan en står på“ (udat.). Kejser Wilhelms 
fødselsdag den 27. jan. er der dog nogle, der har 
haft tid til at fejre, for dagen efter skriver C. 
fra sit kvarter: „Der er nogle her på stuen, som 
ikke har den udsovet endnu. Vi har jo nu en hel 
del unge mennesker ved kompagniet, og de kan 
jo rigtig more sig ved sådan lejlighed, men ved 
de fleste af vi gamle går tankerne jo immer til 
vort kære hjem“.

Vinterfelttoget og tiden derefter 
(7. febr.-30. juli 1915)

12. febr. skriver C. hjem: „I har jo vist alle
rede læst i avisen om, at vi har greben russernes 
stilling an, og at de nu flygter ud af Østpreus- 
sen. Ja, I kan tro, at det er en hård tid for os. 
Det har kostet menneske (liv). Vi forfølger 
dem. Nu idag har vi marcheret hele dagen, og 
i de sidste 5 nætter har vi ingen ro haft. I nat 
tænker jeg, at vi har ro, så jeg kan snart ikke skri
ve mere denne gang. Jeg er så træt og er så kold“ 
og i en efterskrift tilføjer han: „Tabslisten vil jo 
vist komme i avisen over de faldne nordslesvi
gere. Der er faldet mange“. Denne tyske offen
siv, som man i Modersmaalet havde kunnet læ
se om i de daglige officielle beretninger fra det 
store hovedkvarter, er senere blevet kendt som 
vinterslaget ved de masuriske søer. Den var be
gyndt 7. febr. og gik ud på med 10. og 8. armé 
at angribe russerne i deres fløje, hhv. nord og 
syd for de masuriske søer. C. hørte imidlertid 
til den del af 8. armé, hvis opgave det blev at 
fastholde fjenden i centrum, mens armeens 
stødgruppe mod syd rykkede frem østpå mod 
russernes fæstning Augustovo. Efterhånden som 
stødgruppen rykkede frem, rykkede C.s afdelin
ger sydpå bagom selve denne, hvorefter også de 
svingede østover.9 Det var bidende koldt med 
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isglatte veje og snestorm fra øst, men vi kan 
følge fremmarchen ret nøje gennem brevene. 
Allerede 14. febr. er man nået frem til egnen 
ved Lyrk, der lå tæt ved den russiske grænse, og 
2 dage senere rykker man ind i Rusland.

Det er småt med breve i disse dage, dels er 
der ikke tid til at skrive, dels er det vanskeligt 
at få dem afsendt, men der er dog også ting, som 
C. ikke ønsker at skrive hjem for ikke at foruro
lige dem. 29. marts må han nemlig i et brev ind
rømme, at han har været i overhængende livs
fare og kun ved et lykkeligt tilfælde er i live: 
„Det hvad post Hansen han har skrevet om til 
Fjelstrup, var ikke så slemt. Det er rigtigt, at der 
er gået en geværkugle igennem min tornyster. 
Det var den 17. febr. tidligt om morgenen“. 
Først 26. febr. sender C. et længere brev hjem, 
hvori han bl. a. skriver: „Vi er jo nu i Rusland 
og har været der siden den 16. Vi står i egnen 
ved Lyrk . . . Her i Rusland er der ikke noget at 
få, (for) de har for det meste taget alting med 
dem, og byerne brænde (s) af, inden vi kommer 
ind i dem. Vi ligger i en lille landsby ... Vi tog 
den med storm om aftenen den 18. febr., (og) 
der gik endnu nogle svin og køer og kalve, da vi 
kom dertil. Vi har slagtet en kalv, så i aften skal 
vi have steg.“ Den 8. marts ligger de i skytte
grave i Russisk Polen, fronterne er ved at stivne 
efter offensiven, man har igen gravet sig ned: 
„Nu er vi fri i denne tid for de lange marchture. 
Vi ligger nu i skyttegravene i Rusland, men vi 
bliver slet ikke afløst, dog det er jo alligevel 
meget bedre end i den tid, da vi immer måtte 
forfølge russerne“ (12. marts).

Men selv under disse kampe har der været 
tid til at læse avis. De mange nordslesvigere i 
kompagniet har hjemme fra landsdelen modta
get Modersmaalet, Flensburger Norddeutsche 
Zeitung10 samt Flensborg Avis (2. febr.). Heri 
har C. bl. a. læst om levnedsmiddelsituationen 
derhjemme, og det har tilsyneladende foruro
liget ham, at knapheden er begyndt at vise sig 
(bl. a. 10. febr. og 12. marts). Haderslev bys 
myndigheder havde allerede fra krigens begyn
delse taget sig af levnedsmiddelforsyningen og 
sørgede ved opkøb for at have store lagre, hvor
af der blev solgt til byens borgere i bestemte 

kvanta pro persona. 9. febr. meddeles det såle
des i Modersmaalet, at der af de kartofler, som 
byen Haderslev har opkøbt, kan fås et kvantum 
på 100 pund for 4 mark. Da byen 2 måneder se
nere igen sælger kartofler, er prisen imidlertid 
steget til 7 mark for 100 pund. 27. febr. medde
les det, at der nu skal indføres brødrationering, 
og at hver person kan få 2000 gram brød eller 
mel om ugen. Allerede 28. marts nedsættes ra
tionen imidlertid til 1400 gram og samtidig med
deles det, at byen har købt store mængder kål- 
rabi. Men også på anden måde tog byens myn
digheder affære: den 20. febr. kan Modersmaa
let meddele, at der nu starter et „krigskogekur
sus“ for husmodre på Husholdningsskolen (nu
værende Louiseskole) hvor „der skal koges 
simple, nærende Retter, og der anvendes intet 
som Tilgift, hvad der ikke maa bruges i Køkke
net i denne Tid“.

Ved fronten i det fjerne Rusland har man 
nok kunnet mærke knapheden, de får ikke så 
meget som i den første tid, de var der, men 
„vi har her levet ret godt i de sidste dage. Det 
har hverken været knapt på brød eller kød, og 
jeg har også fået mange pakker“ (12. marts). 
Stillingskrigen fortsatte, posten hjemmefra blev 
igen regelmæssig, men „det er snart ikke til at 
få tid til at skrive. Vi graver skyttegrave så Lang 
som dagen er og imellem hele natten med . . . 
Bager Jørgensen han har idag været i Staviski og 
blive renset for lus. Ham er de slemt efter, (og) 
det er en hel plage med det utøj her i Rusland 
... Vi bor i disse dage i en stor skov, hvor vi lig
ger i (en) hule som er gravet ind i jorden“ (23. 
marts). Her i skoven, hvor C. med sit kompagni 
ligger i reserve, oplever han forårets komme: 
„Det begynder nu lidt småt at blive forår her i 
Rusland. Vi har allerede set mange storke her, 
men når man nu i denne tid sender tankerne 
hjem, så er længslen efter eder og vort kære 
hjem hårdere end nogensinde før“ (27. marts). 
Selvom de arbejder fra morgen til aften og ind
imellem også om natten, har de alligevel tid til
overs: „Vi har pyntet vores huler med små grøn
ne træer og anlagt have foran dem, som vi pyn
ter med mos fra skoven“ (2. april). Her holder 
de påske og her fejrer C. sin fødselsdag den
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5 . april, hvor han havde fri og var på en tur 
„ude i de store skove“ (19. april). Dagen efter 
skriver han: „Vi ligger her i skoven endnu, så 
vi har haft en rolig påske. Der er heller ikke 
blevet skudt i skyttegravene. De siger, at de har 
besøgt hverandre, russerne de har bragt påskeæg 
over til os . . . Der ligger 3 unge karle lige ved 
siden af min hule. De har igår slagtet en kat, 
og den steger de i dag. Den skal spises til aften, 
og den er god siger de, men der er da vist ikke 
mange, der har appetit til at spise med“. Men 
igen er det ikke alt hvad han har oplevet, som 
C. beretter, alt det forfærdelige, alle krigens 
rædsler tier han om, men beretningerne herom 
når alligevel hjem: „Du skriver, at E. Wind11 
han lægger ikke skjul på noget. Godt har det jo 
ikke været i vinter, vi har jo døjet megen kulde, 
(men) I tænker jo også immer det værste. Vi 
har også haft helt gode dage, (og) den værste 
tid vi har haft var fra den 6. febr. ril den 20. 
marts, og gøre det værre end det er, det skal I 
jo kun lide under at høre“ (10. april). Foruden 
at høre hvad andre fortalte, kunne de to der
hjemme også ved at læse Modersmaalet få lidt 
mere besked om forholdene derude gennem en 
række breve, der under mærket „En Feltlæges 
Beretning“ i dec. 1914, febr., 26. maj og 2. juni 
1915 beretter om livet ved det regiment, som 
C. tilhørte. C. henviser selv hertil, idet han 8. 
juni skriver: „Det er doktor Greisen fra Haders
lev, som skriver det. Han er jo doktor ved vor 
anden batallón.“12

Den 14. april er kompagniet i skyttegravene 
igen, men C. „blev fri den gang. Vi ligger her 
to mand af vort kompagni i byen og vi saver 
træ til officererne“. Han begynder nu at tale om 
mulighederne for at få orlov, og dette emne bli
ver det stadig tilbagevendende tema i brevene 
fra foråret og sommeren 1915. Han skriver 16. 
april: „Jeg vil prøve, om det kan lade sig gøre. 
Der er 7 mand rejst på orlov fra hvert kompag
ni, men det er jo af dem, som har været her si
den august, og så bønderne. Hvorfor at bønderne 
skal foretrækkes, kan jeg ikke forstå, for det er 
da kun for at komme hjem at besøge kone og 
børn, og vi kan jo holde lige så meget af vore 
som 'bønderne af deres“. Et i og for sig meget 

forståeligt synspunkt, som gang på gang dukker 
op i C.’s breve, når talen er om orlov, og man 
må vel indrømme ham det berettigede heri. 
Helt frem til 28. april undgår C. at komme i 
skyttegravene, undtaget de besøg han aflægger 
bager Jørgensen og andre kammerater derude. 
Jørgensens fødselsdag d. 23. april fejredes ved, at 
C. straks om morgenen gik lien til ham og gra
tulerede „og han vartede op med kransekage og 
chokolade“ (1). Om den „normale“ kostforplej
ning skriver han: „Vi har jo hidindtil fået lidt 
smør og fedt udleveret fra kompagniet, men det 
er nok forbi nu til første maj. Vi får heller ikke 
så meget brød som vi fik i vinter, men mit brød 
det kan nok slå til. Vi spiser ikke så meget som 
i vinter, da det var koldt“ (2. maj). I begyndel
sen af maj ligger de i deres hule i skoven, selv
om de også her må arbejde hele dagen. Den 
13. maj er de igen i skyttegravene, hvor det nu 
er „forfærdelig varmt og tørt“, men „der er ro
ligt her i den her tid. Der bliver ikke sådan 
skudt som den første tid, da vi var her og i 
Ostpreussen“ (19. maj) og der er endog mulig
hed for at få en middagssøvn „for om natten da 
får vi ikke meget ro her i skyttegraven“ (19. 
maj). Noget af tiden ligger de dog også i de nye 
huse de har bygget, og her får de besøg af en 
fotograf: „Vi er 7 mand fra Haderslev ved vort 
kompagni. Vi har idag haft lejlighed til at få os 
fotograferet, og så er der også en løjtnant med 
på billedet. Han er også fra Haderslev“13 (29. 
maj).

Ellers er det mest mulighederne for orlov der 
præger brevene. Det fremgår tydeligt af C.’s 
breve, at de to derhjemme er ved at blive utål
modige, ja endog venter ham hjem, men det må 
åbenbart være på grundlag af et af de mange 
rygter, der verserede, idet C. 15. juni skriver: 
„Idag var det jo altså, at I ventede at vi skulle 
komme hjem. Jeg forstår ikke hvordan de [avi
serne?] kan skrive det. Vi havde jo ventet at 
få orlov midt i den her måned, men vi ligger 
endnu her i skyttegravene.“ Dette lille træk er 
karakteristisk for tiden: der verserede såvel ved 
fronten som overalt i Tyskland allehånde ryg
ter, og her er der altså hjemme i Haderslev op
stået det rygte, at nu kunne nordslesvigerne 
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ved det og det regimenit ventes hjem på orlov. 
I dette tilfælde var det kun de pårørende, der 
blev skuffede, men i andre tilfælde kunne det 
være mere alvorligt, og myndighederne måtte 
da også gang på gang indskærpe, at det var far
ligt at sætte rygter igang. Modersmaalet inde
holder således med jævne mellemrum advars
ler herimod og refererer flere gange, formodent
lig efter myndighedernes ordre på grund af den 
præventive virkning, domme, der er fældet i 
de tilfælde hvor man har kunnet spore ophavs
manden til et rygte.14 Vi får også på anden må
de et glimt af hvad der skete og optog sindene 
hjemme i Haderslev, idet C. 20. juni skriver om 
„nogle i Haderslev, der allerede er ved at 
glemme deres mand“. Man kan så tænke sig til 
resten og forestille sig hvor sladderen har gået 
i den lille by.

Nej, udsigterne for orlov var meget mørke, for 
„i den her tid kommer der ingen nordslesvigere 
hjem. Hvorfor det ved jeg ikke, men de siger, 
at der er deserteret nogle som var hjemme fra 
vor anden batallón“. Dette sidste lyder meget 
sandsynligt, for man kan med jævnlige mellem
rum i Modersmaalet læse navnene på de man
ge nordslesvigere, der flygtede over grænsen til 
Danmark for at undslippe den forhadte krigs
tjeneste. De blev eftersøgt for faneflugt og blev 
idømt hårde straffe, hvis de blev fanget under 
forsøg på flugt.15 Om også C. har syslet med 
sådanne tanker, fremgår naturligt nok ikke di
rekte af brevene, men der er rundt omkring for
skellige bemærkninger, der peger i den retning, 
og det skal nedenfor ses, at C. i krigens aller
sidste måneder i hvert fald overvejede denne 
mulighed.

Først den 1. juli bliver kompagniet afløst i 
skyttegravene efter at have været der siden be
gyndelsen af maj, men helt fri er soldaterne 
ikke, for de „ligger lige bag ved dem (skytte
gravene) og har arbejdstjeneste fra morgen til 
aften ... I dag er vi inde i skoven og fælder 
træer, men vi bestiller ikke så meget. Her er det 
da også lidt skygge“ og jordbær, som de går og 
spiser. Men også denne gang er fristen kun kort. 
7. juli skriver C.: „Vi har nogle slemme dage i 
denne tid . . . (for) vi er i en helt anden stil

ling i disse dage, men kommer hen i vor gamle 
stilling igen.“ Den 9. er de tilbage dér, og den 
ri. får vi en lidt fyldigere beretning om, hvad 
der egentlig er sket: „Det var en streng tur vi 
havde i sidste uge. Vi marcherede en dag fra om 
morgenen kl. 5 til om aftenen kl. 12 og så i den 
varme. Vi er også næsten alle rigtig forkølet, 
(og) der bliver også mange syge i denne 
tid.“ Den 23. juli er de igen i skyttegravene, men 
udsigterne til orlov er nu absolut gode, dels er 
bager Jørgensen rejst hjem på orlov i den fore
gående uge og „har vel fortalt eder, hvad vi har 
oplevet med hverandre“, dels er der kommet en 
del nye tropper til regimentet, udelukkende Er
satz og landstormsmænd, dvs. helt gamle folk, 
nogle på 46 år, og deriblandt en del fra Als 
(23. juli). 30. juli skriver C.: „Vi venter kun 
efter at Jørgensen skal komme tilbage fra orlov, 
for så håber vi at komme afsted“ og ganske rig
tigt: den 3. aug. kan man i Modersmaalet læse 
følgende notits: „Paa Orlov er i denne Tid (14 
Dage) Bagermester Winter16 paa Sønderbro i 
Haderslev og Møllerkusk Kresten Christensen i 
Aabenraagade. Begge har deltaget i Kampene 
østpaa.“ C. havde fået fuldskæg, og hans kone 
kunne derfor ikke genkende ham straks, da de 
tog imod ham på banegården, men for sønnen 
Olav var der ingen tvivl, han kastede sig glæ
destrålende i sin fars arme.

Under fremrykning i Rusland. Såret. 
( 15. aug—24. sept. 1915)

Ca. den 13. august må C. så afsted igen. Om 
afskeden kan vi kun gisne, men den har næppe 
været let, og forholdene ved østfronten havde da 
også forandret sig betydeligt, siden C. forlod dien. 
Herom beretter han i et længere brev torsdag 19. 
aug.: „Ja, nu er vi jo kommet til vort kompagni 
igen, (men) det var ikke så helt let at finde 
dem. Vi er nu 50 kilometer på den anden side af 
Lomza. Vi kom til Kolno søndag aften (15. aug.) 
kl. 6, og så kom vi til at køre i auto helt til Lom
za ... Natten mellem søndag og mandag, da sov 
vi i Lomza, og så var vi ude at se byen mandag 
formiddag. Vi gik så videre mandag middag til 
om aftenen. Kl. 6 gik vi atter i kvarter i en lands
by og sov til kl. 7 tirsdag morgen. Tirsdagen 
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spadserede vi hele dagen og sov om natten i en 
lade. Onsdag middag fandt vi vore kammerater 
(efter ait have gået 80 km siden mandag mid
dag), (og) i nat har vi haft bivagt (ligget i bi
vuak), men jeg har sovet godt hele natten“. I de 
følgende dage er de under stadig fremrykning, 
og det er kun ganske korte meddelelser C. får tid 
til at sende hjem, og han modtager heller ikke 
post hjemmefra. Den i. sept, sender han imid
lertid et længere brev fra Grodno, en af de man
ge russiske fæstninger: „Vi står nu for Grodno, 
men vi har ikke tabt mange kammerater siden 
jeg kom hertil igen, men vi tog 1200 russere den 
22. aug. ved Tykocin. På mandag morgen tog vi 
en kosak med hest.“ Den 4. sept, er fæstningen 
erobret, og de står på den anden side af Grodno 
parat til at fortsætte den videre fremrykning 
østpå: „Det er et par hårde dage, at vi har haft 
siden jeg skrev sidst, slet ingen ro. Igår var vi i 
Gefecht hele dagen. Post Hansen fra Fjelstrup 
blev hårdt såret (og) nu siges det, at han er 
død. A. Winter er også såret, men hans sår er 
ikke farligt . . . Bager Jørgensen og de andre 
kammerater fra Haderslev, vi har det jo godt... 
I kan tro, at jeg sendte mange tanker hjem til 
eder igår. Det går vist snart videre“, og i en efter
skrift tilføjer han „Gud være med os“. Man får 
af dette brev et tydeligt indtryk af, hvor hårde 
kampene ved Grodno har været. Hjemme har 
de i Modersmålet den 3. sept, kunnet læse om 
fæstningen Grodno, dens historie og dens ind
byggere, hvoraf 75 % var jøder, og den 14. og 15. 
stod „Et Øjenvidnes Beretning“ om kampene i 
Grodno at læse i avisen, så at alt, hvad C. og 
hans kammerater her havde været igennem, 
sort på hvidt stod at læse for deres pårørende 
derhjemme. Angsten for deres skæbne er vel 
herved kun blevet forøget. Men foreløbig går 
det godt nok, selv om de dog stadig rykker frem: 
„Nu har vi siden den 1. sept, næsten slet ingen 
ro haft. Vi har næsten stormet en russisk skytte
grav hver dag i den sidste tid, så vi har jo tabt 
mange af vore kammerater“ (9. sept.), dog et 
lyspunkt er det, at de nu igen modtager post 
hjemmefra, et par hårdt savnede pakker når C., 
og 18. sept, modtager han et brev fra de to der
hjemme, afsendt den 30. aug.(i). Men der sker 

stadig mandefald blandt nordslesvigerne: 23. 
sept, skriver C.: „Bager Jørgensen han er såret. 
Jeg savner ham, men det skal jo gå alligevel. Vi 
var jo 7 mand fra Haderslev, nu er vi kun tre.“ 
Dagen efter ligger de ved godset Tokariski, og 
her bliver C. såret af en kugle, der går gennem 
højre lår. Det er heldigvis ikke så alvorligt, selv
om Modersmålet den 7. okt. meddeler: „Tidli
gere Møllerkusk Chresten Ghrestensen paa 
„Ryes Mølle“ i Haderslev, der har deltaget i 
Krigen siden dens Begyndelse, er bleven haardt 
saaret i Hoften under Kampene Østpaa.“

På lazaret i Emden (4—26. okt. 1915)

Men C. er ihvertfald ukampdygtig for en tid 
og efter at være blevet behandlet foreløbig på 
frontlazarettet sendes han hele vejen vestpå gen
nem Polen og Tyskland til et lazaret i Emden, 
hvortil han ankommer 4. okt. om aftenen. I 
korte meddelelser har han meddelt dem, at han 
er såret, men godt kan gå (25. sept, og 3. okt.), 
og da han nu er faldet lidt til ro i Emden, skriver 
han den 11. et længere brev: „Det passer godt 
nok som jeg skriver. Jeg har kun fået en gevær
kugle ind igennem kødet i højre lår. Jeg fik brev 
fra Thomas Anker i dag, (og) han skrev, at der 
stod i bladet, at jeg var hårdt såret i hoften. Du 
skrev også om jeg har en seng og ligge i, det har 
jeg, en god, ren (og) helt hvid seng. Om morge
nen kl. 7 drikker vi kaffe og spiser smørrebrød, 
og når kl. er 9 får vi kogt malt og rundstykker. 
Når kl. er 12 spiser vi til middag, kartofler og 
steg eller bøf (i dag har vi nu til en forandring 
fået ærter) og hver middag får hver en tallerken
fuld æblegrød. Når kl. er 4 drikker vi igen kaffe, 
og for det meste kommer der nogle hver efter
middag med æbler og pærer. Når kl. er 7 spiser 
vi til aften . . . Der hvor jeg blev såret var ved 
et stort gods som hed Torkoriski. Der blev man
ge såret den dag, Carl Dicksen fra Lindedal17 
også. Da jeg var hjemme på orlov var vi 7 mand 
fra Haderslev ved vort kompagni, nu er der kun 
én, Wilhelm Linck fra Storegade18 . . . (Post) 
Hansens sidekammerat Niels Pedersen fra Sim
mersted han faldt jo først (dvs. tidligt) den mor
gen i Grodno. Det tog Hansen sig meget nær. 
Han græd over ham. Om middagen døde Han
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sen, og de ligger begravet ved siden af hinanden. 
Jeg ville gerne have været hen til deres grav, da 
jeg nu var i Grodno, men det kom jeg ikke.“ C. 
har ikke tidligere skrevet så langt et brev, så det 
tyder på, at han har det godt og har god tid her 
i det fredelige Emden fjernt fra frontens rædsler. 
Han glemmer dog i dette brev at fortælle at de 
også tager sig ,,en stor middagssøvn“ ovenpå 
middagsmaden (16. okt.). 19. okt. skriver han: 
„På søndag (17. okt.) var jeg sammen med en 
kammerat en tur rundt i byen. Så blev vi ind
budt til en kop kaffe hos en frue, hvor vi blev 
fotograferet ved kaffebordet19.“ Han begynder 
nu at snakke om, at han snart kommer derfra til 
Slesvig, så det går åbenbart helt godt med hans 
sår. Den 26. okt. forlader han Emden og når om 
aftenen til Slesvig, hvor han nu skal ligge ved 
et „Genesungs-Kompagni“, dvs. „helbredelses- 
kompagni“. Han bliver indkvarteret på Moltke- 
kasemen.

I Slesvig igen 
(26. okt. 1915—17. april 1916)

Det første C. skriver om fra Slesvig er mulig
hederne for orlov, der, til trods for at de ligger 
så tæt ved deres hjem, vistnok ikke er særlig 
gode. Det hævder ihvertfaid bager Jørgensen, 
som C. genser her i Slesvig. Men kan han ikke 
komme hjem, kan hans kone og søn komme til 
ham, og det sker meget hurtigt, så hurtigt at det 
må aftales telefonisk (!) (27. okt.). Allerede 30. 
—31. okt. er de på week-end-besøg hos ham i 
Slesvig, men da de er rejst søndag aften, længes 
han endnu mere efter dem end før de kom. Det 
er derfor naturligt, når man tager i betragtning 
hvor tæt de egentlig var hinanden, at hans breve 
her fra Slesvig mest handler om mulighederne 
for orlov, men der kommer nu det ind i billedet, 
at han skal have tilladelse af de lokale myndig
heder i Haderslev, dvs. landråden, til at komme 
hjem, og årsagen hertil var den, at han som 
dansk til stadighed var „fluchtverdäohtig“. Alle
rede i begyndelsen af november har han tilsyne
ladende indgivet en ansøgning om 14 dages or
lov, men da det lader til at trække ud, kommer 
hans kone og søn og besøger ham i slutningen af 
måneden, og nu for længere tid. Han bor nemlig 

ikke længere på kasernen, men har sammen med 
nogle af sine kammerater, bl. a. H. Holm, bager 
Jørgensen og Chr. Friis20 lejet sig ind ude i byen 
hos en fru Mathisen for 2,50 Mark om ugen, 
hvilket han iøvrigt finder dyrt (15. dec.). De 
ankommer ca. 14. nov (brev af 11. nov. taler om 
søndag, dvs. 14. nov.), og ihvertfaid er de hos 
ham 21. nov., hvor han også har besøg af sin 
søster fra Fjelstrup (brev af 22. nov. 1916). Først 
den 30. nov. rejser de hjem, og tjenesten er nu 
dobbelt svær for ham efter at han har haft dem 
hos sig i så lang tid: „Hvor jeg savner eder, når 
jeg kommer hjem. Lille Olav var jo immer glad, 
når jeg kom. Far kan slet ikke undvære ham“ 
(2. dec.).

Der begynder nu at brede sig en mistanke hos 
C. og hans kammerater i Slesvig om, at der er 
noget „uldent“ ved deres ansøgninger til landrå
den om orlov. 4. dec. skriver C.: „Jeg tror næsten, 
at de ikke er for og lade os rejse. H. Holm har 
været ved vor løjtnant, (og) nu er han blevet 
spurgt om han selv har hus i Haderslev. Der stod 
også på hans ansøgning,at han var........ [dansk],
så er min vist ikke bedre. Bager Jørgensen han fik 
heller ikke orlov til idag og imorgen. “Den 8. dec. 
skriver han, at han har søgt om juleorlov, men 
megen tiltro til at det lykkes, har han ikke. Tje
neste har de nok af, de graver skyttegrave og 
eksercerer (15. dec.), men alligevel er der tid til, 
at de kan gå i Kosmorama (5. dec.). Den anden 
krigsjul nærmer sig nu, og „så må I nok rette 
eder ind efter at rejse herop til mig, (for) orlov 
får jeg ikke“ (19. dec.). De kommer så den 23. 
og juleaften fejrer de sammen hos fru Mathisen. 
De bliver nytår over og først den 10. jan. rejser 
de hjem igen, og han flytter da atter op på ka
sernen. Meget er der ikke at berette om i januar 
måned ifølge hans breve, men 1. febr. lader det 
til, at C. har tabt tålmodigheden med hensyn til 
svar på sine ansøgninger om orlov. Han skriver 
da virkelig opbragt: „Vi må jo nøjes med at skri
ve, (for) det kan de da ikke forbyde os, de her
rer, som ikke kan unde os den fornøjelse at mø
des i vort hjem, fordi vi er danske, men ellers gør 
vor pligt og agter også at gøre den i fremtiden. 
Mere kan de da ikke forlange. Dersom de havde 
lært mig at kende i Haderslev som en dårlig per

42



son, så kunne de have haft grund til at fonhin
dre mig i at komme hjem, men hvor mon de har 
beviser? . . . De må jo vist antage i Haderslev, 
at jeg er en hel landsforræder. Det gør mig ondt 
for min egen person, da jeg engang har haft or
lov fra fronten og vendte tilbage igen. Og så gå 
her så tæt ved hjemmet og ikke kunne komme 
hjem, hvor andre kan rejse til enhver tid.“ Jo, 
han har været klar over, hvori hele miséren lå, 
men dagen efter taler han med sin kompagnifø
rer om det, og da denne ikke kan love ham no
get, opfordrer han 6. febr. Johanne til for tredje 
gang at henvende sig personligt med en ansøg
ning til landråden. Han har sikkert følt det lidt 
bittert, at hans kammerat H. Holm nu kan rejse 
på ti dages orlov, men dagen efter, på Johannes 
fødselsdag, får han ganske uventet meddelelse 
om, at også han kan rejse på orlov, dog kun til 
den 13. Overraskelsen og glæden var stor i det 
lille hjem ved møllen, da han om aftenen plud
selig trådte ind ad døren.21

Ligeså skønt det er at komme hjem til sine 
kære, ligeså svært er det imidlertid at komme 
igang igen efter en orlov, men det lader til, at 
det nu er blevet lettere at få orlov, idet han 19. 
feibr. skriver, at de nu kan få søndags-orlov hver 
14. dag, ganske vist kun én dag. 19. febr. er han 
om aftenen „husholder“ hos pastor Eriksen,22 
hans gode ven, som i januar var kommet til 
Slesvig. „Han kom jo på lazarettet.. . men hans 
kone og lille pige er her endnu, (og) nu ville 
hun jo gerne besøge ham på lazarettet i aften, og 
så manglede de jo en til at sidde hos den lille, 
men hun sover godt. Jeg har spist til aften her.“ 
Det næste brev er først fra 3. marts, hvilket kun
ne tyde på, at han i mellemtiden igen har væ
ret hjemme på orlov. I løbet af marts lykkes det 
ham iøvrigt at komme hjem på orlov to gange, 
13.—14 og 25.—2Ó.(?), men ellers går den ene dag 
efter den anden, tjenesten er ofte lang, af og til 
endog nattjeneste (31. marts). Der er dog også 
godt med fritid ind imellem. I begyndelsen af 
april sker der imidlertid pludselig en hel masse. 
4. april bliver han tildelt et såkaldt Mobil- 
kompagni, men det er mest „helt gamle karle 
og så dem med mange børn“, så der synes ingen 
fare for at komme til nogen af fronterne. Dagen 

efter, på hans fødselsdag, bliver de iklædt og 
„det er slet ikke til at blive klog på. Vi får alle 
de hersens dødsmærker23 på og er inddelt i så 
mange forskellige kompagnier. Der er dem der 
mener, at det hele er blind alarm, og det er jo 
også bedst om det er det, men jeg er næsten 
bange for, at der er noget i vejen oppe i vor 
landsdel“. Dagen efter, den 6., er hele historien 
imidltertid ovre, idet de da afleverer deres sager 
igen. C. mener, „at det er sådan en prøvemobi
lisering i hele 9. armékorps, eller også er det en
gelskmanden, som vil gå i land i Danmark, det 
tror jeg snarest“, og han havde da også et par 
dage i forvejen, da han 'Søgte om påskeorlov, fået 
at vide, „at jeg så skulle være tyskvenlig, for det 
gik imod Danmark, men vi vil ikke håbe, at det 
skulle gå sådan“. Det gjorde det dog heller ikke, 
det var blot et af tidens mange rygter,24 men det 
gav heller ingen påskeorlov, selvom C. til det 
sidste håbede derpå. Det kom til at gå helt an
derledes her op til påske.

Karl i Ravsted
( 17. april—ca. 9. juli 1916J

17. april, dagen efter palmesøndag, skriver C.: 
„Jeg vil blot meddele eder, at jeg er ankommet 
til Tønder, men nu går det jo ud på landet. Jeg 
skal ud til en. by som hedder Rabsted, (og) 
det vil vist blive sen aften, før jeg kommer der
hen. Toget går herfra kl. 5 V2 til Bylderup Bov, 
men så har vi endnu et langt stykke at gå, men 
jeg tænker nok, at de henter os der. Vi rejste fra 
Slesvig kl. 9.“ Dagen efter får vi en nærmere for
klaring på, hvad det hele egentlig drejer sig om: 
„Ja, nu er jeg jo så kommet ud på landet. Byen 
hvor jeg er hedder Ravsted, (og) det er en stor 
gård [300 tdr. land], jeg er kommet på. Der er 
4 russere og ingen andre karle. Bonden selv 
[Thies Steenholdt] er ved fronten i Frankrig. 
Han er en helt ung mand, og fruen (er) også 
ung. Hun er fra Flensborg (og) kan ikke godt 
tale dansk, men her er en bestyrer fra Danmark, 
(og) han kan jo ikke tale tysk . . . Her er jo vist 
meget at bestille. Alt det hele ligger i en sølle 
forfatning, men ellers tror jeg nok, at det er ret 
godt her. Jeg spiser sammen med bestyreren og 
fruen. Idag da har vi fået sortsuppe til middag, 
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og en stor seng har jeg også og ligge i. I stuen ved 
siden af mig ligger der to vagtmænd og i en an
den stue i2 russere“. C. var altså som tidligere 
landbrugskyndig blevet udkommanderet sam
men med andre soldater fra Slesvig til at hjæl
pe til ved driften af gården her, hvor man ikke 
har kunnet klare sig med de russiske fanger, man 
havde.

Han regner ikke med at komme hjem i på
sken, men så kan de jo komme derud, selvom 
byen ligger ro km fra nærmeste station, Bol- 
derslev, hvorfor de skal med postvognen derfra. 
De kommer påskedag om morgenen (23. april), 
og bliver til 2. påskedag om aftenen, hvor der 
ingen postvogn går, hvorfor de må gå de 10 km 
til Bolderslev. Den 28. på Olavs første skoledag 
skriver C. om sin hjemtur: „Jeg kom hjem man
dag aften kl. 9. Det var en lang vej, (og) jeg un
dres over, at Olav kunne holde ud at gå den tur. 
Jeg kom til at følges med Marikes kæreste fra 
Bolderslev, men hun var jo henne at besøge den 
anden og kom først hjem den næste dags mor
gen ... Vi var inde i hver kro, vi kom til, og 
få en øl. Han betalte.“ Steenholdt er nu hjemme 
på orlov, og C. spiser med „Herren og Fruen“ 
hver dag, men ser ellers ikke meget hverken til 
gårdejeren eller forvalteren. Han er i disse dage 
for alvor begyndt på arbejdet, og er i marken 
med radsåmaskine, selvom „det bondearbejde er 
lidt uvant“ (brev til svigerforældrene 20. april).

Det viser sig imidlertid snart, at det ikke er et 
særlig rart sted at være, C. føler sig ihvertfald 
ikke godt tilpas. 7. maj skriver han således, at 
„fruen hun ville ud til landråden om hun ikke 
kunne beholde mig længere, men det vil jeg ikke. 
Jeg tror nok, at jeg er sat af det, når de 6 uger der 
er omme, for arbejde er (der) nok af. Da har 
man det meget bedre i Slesvig, og så altid at gå 
sammen med de russere. Tiden bliver lang. Da 
går det alligevel bedre iblandt kammerater, (og) 
en del af dem som kom herud dengang er alle
rede i Slesvig igen. Forvalteren er også en mær
kelig mand. Jeg synes jeg kan mærke, at det 
havde passet ham bedre, dersom jeg slet ikke var 
kommet. .. men det hjælper, at jeg er en mand, 
der kan tage det som jeg kan få det“. 9. maj 
skriver han, at han sover i hestestalden i de her 

nætter, (for) vi har en følhoppe, som snart skal 
fole, og de har jo haft to for kort tid siden, hvor 
føllet er død. Nu lover fruen jo mig en god be
lønning, når det lykkes med den her.“ Det lyk
kes åbenbart, for 15. maj skriver C., at føllet er 
rask og springer rundt, og allerede den 18. er det 
ude på græs.

Den 13.—14. maj får han efter ansøgning be
vilget orlov og er hjemme, og da han kommer til
bage lader det til, at det bliver alvor med at blive 
der endnu et stykke tid, for „landråden har jo 
søgt ind om 8 ugers længere orlov for os“ (23. 
maj), og da han vender tilbage efter sin næste 
orlov, 27.-28. maj, hvor de sikkert har været 
dobbelt glade over at have ham hjemme, fordi 
Olav havde fået mæslinger, er den nye orlov 
kommet: „Jeg har nu fri til den 9. juli. Det er 
igen 6 uger“ (29. maj).

Hvad arbejdet angår er de i maj måned i fuld 
gang med at køre hø til Bylderup Bov. Det er en 
tur på 20 km frem og tilbage, og når de kører 
op til 4 ture om dagen er det klart, at det bliver 
sen aften, før de er færdige (18. og 23. maj). 
Denne kørsel med hø fortsætter helt ind i juni 
måned efter at de har været i roerne, og C. kom
mer under disse køreture på nært hold af rus
serne, som han ikke kan lade være med at føle 
medlidenhed med: „De har det ikke godt, de 
stakler“ (23. juni). Den 31. maj er han „i Bol
derslev hos smeden med 3 heste. Det er jo en 
lang vej for at få en hest skoet, og så da jeg kom 
derhen var der kun en dreng, så det blev sen af
ten da jeg kom hjem. Klokken var 9“ (1. juni). 
Forvalteren rejser nu, „men vi mangler ham så- 
mænd heller ikke, for han lavede ingenting så 
lang som dagen var“ (4. juni), og holdt åbenbart 
også for meget af flasken, for han har været fuld 
flere dage i træk (23. maj). Kort før pinse kom
mer der „forstærkning“ til gården, 5 soldater fra 
Hannover, der alle er tysktalende: „Det var godt 
de kom dersom jeg skal blive længere her, (men) 
ellers er det jo ligegyldigt“(!) (9. juni). I pinsen 
er han igen hjemme, kommer pinselørdag (10. 
juni) om aftenen og bliver åbenbart hjemme et 
par dage, men 15. juni er han igen godt igang 
i Ravsted, hvor det stadigvæk går lidt vildt til: 
„Nu skal Marie rejse til 1. juli. De kan ikke enes 
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hende og Elli. For nogle dage siden sloges de, 
og Marie fik klø. Ja, det er et net firma, men ef
ter min mening er frøken Elli den ringeste, men 
hende er det så stort med i den her tid ved fru
en“ (18. juni).

Nu kommer hans bataljon imidlertid til Ha
derslev, for d. 24. juni kan man i Modersmaalet 
læse følgende notits: „Der flagedes i gaar fra 
Raadhuset i Haderslev og andre Bygninger i An
ledning af, at 3. Bataillon af Landeværns Infan
teriregiment Nr. 84 ankom til Byen fra Slesvig.“ 
Det er derfor klart, at han er meget lidt inter
esseret i den evt. forlængelse af opholdet i Rav
sted, som han tror der er udsigt til, idet han me
ner, at de har ansøgt om at beholde ham endnu 
længere (23. juni). Det kom dog ikke til at gå så 
galt. Hans sidste brev fra Ravsted er dateret 2. 
juli, dvs. han må kort efter være vendt tilbage 
til sin bataljon i Haderslev, og det har han ikke 
været ked af, for som han skrev i et brev 18. 
juni: „Når jeg engang kommer herfra, ihvor jeg 
så kommer hen, så tror jeg aldrig jeg skal komme 
til (at) længes efter Ravsted.“ At han nu lå i sin 
hjemby må have givet ideelle muligheder for 
samvær med familien.

Til Vestfronten. I rekrutdepot ved Montsec 
og Sancy ved Verdun (24- juli—7. sept. 1916)

Men det er kun en stakket frist, for 24. juli må 
C. afsted igen, og nu går turen til Frankrig, igen 
ud til skyttegravenes rædsler. Foreløbig er for
holdene dog så nogenlunde. Da de kommer til 
Frankrig, bliver de indkvarteret i en baraklejr 
i en skov ca. 40 km fra Verdun. De kan høre ka
nontordenen, men har det ellers ret godt. 6. aug. 
skriver C. hjem: „Nu har jeg den ene dåse smør 
spist. Det var godt, at jeg fik to med, men jeg 
har også sparet ved det. De allerfleste spiser tørt 
brød, for nu er det jo ikke som i begyndelsen af 
krigen, da jeg kom til Rusland, hvor vi (fik) 
smør og fedt nok. Vi har en dag fået så meget 
smør, at vi ¡kunne smøre et stykke brød med 
(det), og så får vi jo også lidt marmelade, men 
endnu kan det jo sagtens gå, for der bliver jo 
heller ingenting forlangt af os. Vi har kun tjene
ste 3 Vi time om dagen og i den tid da laver vi 

heller ikke ret meget. (Vi) ligger også ret godt 
om natten, men det skal vel nok komme ander
ledes engang.“ Et par dage senere får vi en nær
mere forklaring på, hvad det vil sige at ligge ret 
godt om natten. C. beskriver da sin seng som „en 
stråsæk og min mantel (kappe) til hovedpude 
og så dækken om mig, men det er godt, når man 
tænker tilbage på mange nætter fra Rusland“ 
(8. aug.). De bliver imidlertid nu flyttet til en 
anden lejr, også et rekrutdepot, hvor de atter 
bor i barakker i en skov: „Her er vi kommet læn
gere tilbage fra fronten. Vi marcherede sidste 
nat hele natten. Det var en varm tur, men vi 
har også nu sovet hele dagen“ (10. aug.). Han 
kan ikke lade være med at undre sig over, at de 
nu er rekrutter „efter at have været 4 år soldat, 
men det er jo immer bedre som i skyttegravene 
... Vi kom igennem mange byer, da vi gik her
hen, men alt er brændt af her som i Rusland“ 
(11. aug.). Han beder dem nu om at sende sig 
nogle fødevarer, hvis de kan afse noget: „Smør 
kan I jo vist ikke få, men honning eller marme
lade, for vi spiser immer vort brød tørt og det er 
også sjældent, at man kan købe lidt . . . Tjene
sten den er ikke streng, den kan vi sagtens holde 
ud. Jeg har de sidste dage hjulpet i køkkenet“ 
(18. aug.).

Men heller ikke i dette rekrutdepot bliver de. 
Den 26. aug. skriver C.: „I må undskylde, at jeg 
ikke har skrevet i de sidste dage, for vi er igen 
blevet flyttet . . . Nu er vi kommet helt ind til 
den tyske grænse. Den by, hvor vi ligger hedder 
Sancy, (og) her er vi langt fra fronten. Vi ligger 
på et stort gods og er igen tildelt et rekrutdepot. 
Igår rejste vi med banen hele dagen. Der er kun 
200 meter hen til grænsen .. . Her kan vi få nok 
at købe så i den tid vi er her, behøver I ikke sen
de mig noget ... Vi er endnu alle blevet sam
men, vi -som var i første kompagni i Haderslev 
og en del af dem som var sammen med os i Sles
vig og som gik ud den 7. juni, er også her.“ Tje
neste har de ikke meget af, men til gengæld skal 
de hjælpe med at tærske med dampmaskine: 
„Her er en masse hvede kørt sammen og meget 
står endnu på marken, men det er alligevel ikke 
sådant korn, som hos os“ (28. aug.), så for den 
sags skyld „kan vi godt blive her til krigen er 
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endt, når man da ikke kan komme hjem“ (30. 
aug.). Men 'snart synes det klart at værre ting 
forestår: „I dag har vi været henne at skyde 
med gasmasker på. Vi er jo ellers fri for tjeneste 
i de her dage, Brandt og jeg (på grund af dårlig 
mave), men det skulle vi med til“ (2. sept.). De 
får dog tid til at blive fotograferet, de 17 nord
slesvigere, der er sammen her, og den 5. sept, 
sender C. nogle billeder hjem, men ellers går ti
den med at høste, selvom C. har haft fri et par 
dage på grund af sin dårlige mave.

I skyttegravene ved Thiaucourt (ved Verdun) 
(7. sept—5. nov. 1916)

Men det kom til at gå anderledes. Den 7. sept, 
skriver C.: „Jeg kan nu meddele eder, at vi er 
kommet til 6. Garde Regt. Det vil jo vist ikke 
vare ret længe, før vi går i skyttegravene.“ Og 
ganske rigtigt, dagen efter skriver han: „Idag er 
vi kommet i skyttegravene. Det har været en 
lang tur hertil. Vi er kommet i et garderegi
ment. Det havde vi ikke troet, at vi skulle blive 
gardere på vore gamle dage ... Alle vi nordsles
vigere er kommet i et kompagni, hvilket vi jo er 
meget glade for. Der tales om, at vi ikke må skri
ve dansk, men jeg vil da gøre et forsøg om det 
går, ellers er det jo kedeligt for jer, for så kan I 
jo næsten ikke læse hvad jeg skriver. Ellers er 
der ikke mange fra vor hjemegn her ved regi
mentet, men jeg har da talt med to mand. Jeg 
tror ellers nok, at vi får helt godt at spise her, 
ihvertfald skal I ikke sende mig noget før jeg 
skriver efter det.“ I den følgende uge sender han 
et kort hver dag, hvoraf kun et på tysk, så det 
lader til, at det er gået udmærket med det dan
ske. 16. sept, kommer de ud af skyttegravene, 
„og har nu ro i den her uge, vi kommer i. Vi er 
jo hverken ved Verdun eller Somme. Stillingen 
vi har er rolig, (og) regimentet var lige kommet 
fra W. (Verdun), da vi kom herhen . . . Her i 
byen, hvor vi nu er, kan vi købe alt, så du skal 
ikke sende mig noget, I har jo lidt nok til eder 
selv . . . Jeg sidder i et lysthus(l) og skriver. Der 
går så mange små franske børn og leger. De ser 
ikke godt ud, men bedre er de alligevel end i 
Rusland“. Dagen efter er de i kirke, men har el
lers nok at bestille, selvom de ligger bag fronten.

Den 21. får de vintertøj udleveret: 2 par strøm
per, skjorte og underbukser, og dagen efter er 
de igen i stilling, og der sker nu det mærkelige, 
at C. pludselig skifter til at skrive gotisk skrift, 
uden at han på nogen måde giver nogen motive
ring herfor i brevene. En mulig forklaring er, at 
den officer, der på „æ skrivestue“, som nordsles
vigerne kaldte kompagnikontoret, har skullet 
censurere deres breve, bedre har kunnet læse 
gotisk end latinsk (vor tids) skrift og derfor har 
forlangt, at deres breve for fremtiden blev skre
vet med gotiske bogstaver, men mærkeligt er det, 
at dette for C.’s vedkommende varede ved re
sten af krigen.

Johanne har åbenbart, til trods for hans for
sikringer om deres helt gode forplejning, været 
bekymret, for han skriver 24. sept.: „Du spørger 
om jeg spiser tørt brød. Det gør jeg ikke. Vi får 
lidt udleveret hver dag: pølse, ost, marmelade, 
(og) smør får vi også engang imellem, men ikke 
ret meget. Når vi er i kvarter kan vi også købe alt 
i byen her. I hvert fald har de mere her end i 
Rusland“, og sommetider får han jo også noget 
foræret af gode kammerater. Hans breve er atter 
magre og korte, nu da de ligger i skyttegravene, 
og først den 5. okt. skriver han igen et længere 
brev: „Vi . . . er idag kommet ud af skyttegra
vene og ligger i reserve et par dage ... I aften 
er her stor fødselsdag, én der fejrer sin 43-års 
dag, (og) som spenderer en flaske cognac og en 
flaske vin, og de spiller på mundharpe og syn
ger ... Når vi er i skyttegravene, så er det ikke så 
let at skrive ret meget, for da har vi ikke megen 
tid tilovers, og så ligger vi 8 meter i jorden. Da 
var det lettere i Rusland, men nu er vi jo også 
aktive gardere“. Det har regnet i flere dage, så 
der har desuden været „et kjønd Smarre“ i skyt
tegravene, og lusene trivedes fortrinligt: „I dag 
da har vi været henne og bade. Vi har mange 
lus“ (6. okt.).

Der synes nu at være sket en lettelse i censu
reringen af brevene, for de breve, som C. mod
tager, er ikke længere åbnet (8. okt.). Kun 4 
dage får de ro, for den 9. er de igen i skyttegra
vene og herfra skriver han den 12.: „Du skriver 
. . . om der ingen fare er der, hvor vi er. Det er 
der jo altid i skyttegravene, men vi har ingen 
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tab haft her ved kompagniet i den tid, da vi har 
været her. Hvor vi er henne har jeg ikke skrevet, 
for det må vi ikke. Alt er blevet revideret (dvs. 
censureret). Til højre for Presteskoven er vi.“ 
Mærkeligt nok er denne stedangivelse ikke ble
vet strøget af censuren, men det skyldes måske, 
at den er ligeså mærkelig som angivelsen i det 
følgende brev af den by, hvor de ligger, og som 
angives som Feakur. Byen hed nemlig ifølge et 
udateret postkort, som må være fra denne peri
ode: Thiaucourt! At posten dog stadig censure
res, ses af et postkort fra 26. okt., hvor navnet på 
den by, hvor motivet er fra, er strøget over med 
sort, men dog kan læses med gode øjne. End
nu torsdag den 19. er de i skyttegravene, hvor de 
næsten ikke kan ligge for lus og er gennemvåde 
på grund af stadigt regnvejr. C. får godt med 
pakker i denne tid: to den 18. og den 25. syv(!): 
„1 pund smør, 1 kilo honning, én (pakke) med 
ost og en kage, så nu har jeg fået for meget i de 
her dage“, men rationerne fra militæret er også 
små: „et lille stykke kage (formodentlig fransk
brød) hver anden dag“ (14. okt.).

De har 14 dages „ferie“ fra den 20. okt., så „vi 
har det jo tåleligt i de her dage. I går aftes var vi 
nordslesvigere samlede og fejrede en fødselsdag. 
Der kommer en hilsen fra os i Modersmaalet.25 
I eftermiddag skal vi hen at bade og så i Kosmo- 
rama“ (28. okt.). Men ellers er der ikke meget 
at berette om, skriver C. den 31.: „Den ene dag 
er her som den anden. Nu er så ferien jo snart 
forbi, på torsdag da skal vi vist i skyttegravene 
igen . . . Det mærkes også godt her (at det er 
andre tider), for bønderne de kan nu ikke en
gang få smør hjemmefra. Vi får jo lidt her et 
par gange om ugen, men det er ikke ret meget. I 
de her dage da har jeg rigelig, for der kom et 
pund mere til mejeribestyreren“.26 Det lader 
imidlertid til, at det trækker ud med at komme 
i skyttegravene, for endnu den 4. nov. er de ikke 
draget derud. Der er andre ting i gære.

I Conflans. Skansearbejde ved St. Mihiel 
ved Verdun (6. nov—18. dec. 1916)

Mandag den 6. nov. skriver C.: „Vi er igen på 
vandring. I aften er vi indkvarteret i en kirke . .. 
Vi har jo lange marchture.“ Hvor de er henne 

fortæller han ikke, men de bliver ihvertfald 
der hvor de er i længere tid, for alle de følgende 
breve indtil 27. nov. er her fra kirken.27 C. har 
et par gange i den tid han har været i Frankrig 
skrevet om mulighederne for orlov, men da en 
lang række af hans nordslesvigske kammerater 
nu rejser på orlov, er det klart, at han begynder 
at spekulere alvorligt på, om han også selv kan 
få orlov: „I dag rejser der igen to nordslesvigere 
på orlov ... de har jo ansøgning hjemmefra. Jeg 
skal vente til turen er ved mig, for de herrer 
derhjemme gør jo ikke andet som ondt for sådan 
en karl som jeg, men skulle der indtræffe noget 
for eder med sygdom eller lignende, så at I gerne 
vil have mig hjem, så send kun ansøgning til 
kompagniet“ (12. nov.). Forårets bitterhed over 
myndighedernes talrige afslag på hans ansøgnin
ger er åbenbart ikke glemt endnu. Han fortsæt
ter i sit brev: „I formiddag har vi været ude at 
eksercere, og så havde vi feltgudstjeneste oven
på. Det er nok på en søndag (!), men immer 
bedre end skyttegravene . . . Jeg får godt at 
spise i de her dage, nu bragte en af dem som 
rejser på orlov . . . mig Vi pund smør og en pøl
se, og de pakker, som kommer til ham får jeg 
måske også. Vi skal nu ud til koncert, så I får 
ikke mere den gang“. Ja, der bliver sandelig gjort 
noget for dem, både feltgudstjeneste og „mes
singsuppe“ på én dag, men det har næppe kun
net aflede deres opmærksomhed ret meget fra 
de stadige plageånder, lusene, for den 17. skal 
de på „lusekur“ i den nærmeste by og foruden 
denne tur har de om formiddagen haft øvelser, 
så det er et hårdt program.

Han er lidt bekymret for dem derhjemme: 
„Hvordan går det med Olav, er han nogenlunde 
rask i den her tid? Får I så lidt mere smør og 
mælk? . . . Har I kartofler nok eller skal I også 
spare ved dem? Der kommer jo nogle fra orlov 
ind imellem og fortæller om dyrtiden og knap
heden derhjemme“ (18. nov.). Blader man lidt 
i Modersmaalet fra denne tid, forstår man godt 
hans bekymring. 16. nov. meddeler Modersmaa
let, at „Den Kødration, som kan faas i Haders
lev i denne Uge er fastsat til 175 Gram“ (pro 
persona), ugen efter er det dog 200 gram, men 
set med nutidens øjne er det dog chokerende 

47



lidt. Og hvad kartofler angår meddeles det 29. 
nov., at magistraten har bestemt, at „hver Per
son .i Haderslev i Tiden til 15. April 1917 maa 
faa 20 Pund Kartofler om Maaneden“. Man 
har dog ikke krav på at få hele mængden i kar
tofler, men er forpligtet til at tage mindst (!) 
50 % som kålrabi af byens lager for at drøje på 
kartoflerne. Denne bestemmelse slutter sig til en 
meddelelse fra 20. nov., ifølge hvilken byen ef
ter annoncering har fået en del tilbud på leve
ring af 50 vognladninger kålrabi, men ,,da det er 
meget vanskeligt at få Kartofler til Byen, skal 
der fremdeles ved Salg af Kartofler gøres den 
Betingelse, at Køberne skal tage ligesaa mange 
Pund Kaalrabi som de kan faa Kartofler“. Der 
har altså vitterlig været stor mangel på kartofler. 
Men også på andre områder end kålrabiforsy- 
ningens havde byen taget affære. Modersmaa- 
let har 10. nov. en beretning fra „Et Besøg i 
Krigskøkkenet i Haderslev“. Dette var blevet 
indrettet af byen i elektricitetsværket til bespis
ning af byens borgere, der her kunne købe spise- 
billetter á 40 Pg. pr. måltid. I kælderen var op
magasineret en del af byens forråd bestående af 
store dynger hvidkål, roer og kartofler, sække 
med bælgfrugt, mel, gryn, sukker og andre varer. 
Kød er man godt forsynet med, men vanskeli
gere er det med kartofler, meddeles det. Menu
en på krigskøkkenets åbningsdag bestod af hvid
kålssuppe, og „der sørges for, at der i hver por
tion kommer et lille Stykke Kød“. En uge se
nere bringer Modersmaalet en oversigt over den 
første uges menu i krigskøkkenet: 10. nov.: hvid
kålssuppe med lammekød, 11.: ærter, 12.: roer, 
kartofler og kød, 13.: nudelbudding med sukker 
og kanel, 14.: byggrynssuppe, 15.: kål, 16.: ærter 
og 17. igen hvidkålssuppe. Man må vist sige, at 
det har været så som så med den hævdede gode 
forsyning af kød, og man må konkludere, at der 
hjemme i Haderslev har været knaphed, som 
der var det over hele Tyskland, og at det må 
have været svært for folk at spise sig mæt hver
dag.

Men tilbage til Frankrig, hvor C. 24. nov. 
skriver: „Her er jo ikke ret meget at skrive om. 
Alt er ved det gamle, vi ligger endnu i kirken. 
Om formiddagen er vi ude og eksercere og om 

eftermiddagen er vi for det meste på arbejde, og 
sådan går den ene dag som den anden. Vi har jo 
haft det rigtig godt, for så vidt vi er kommet, 
men derfor kan der jo være nok holden! Nu 
er det 5 uger siden vi har været i første linje.“ 
Det er da også slut nu, for 27. meddeler C., at 
de igen er på vandring og det fortsætter de føl
gende dage indtil den 30., hvor de er nået ud 
til fronten ved St. Mihiel (brev af 8. dec.). Her
fra skriver han: „Jeg har ikke fået så meget skre
vet i de sidste dage. Vi har vandret omkring 
snart her 'snart der, (og) nu er vi igen nået ud 
til skyttegravene. Jeg er ellers sund og rask. Vi 
bliver vist heller ikke ret længe her, (men) kom
mer vist tilbage hvor vi var . . .“ Her op til jul 
er det naturligt, at det er mulighederne for or
lov, der optager ham mest, men „jeg har ingen 
god tro til, at det bliver til jul, men jeg vil da 
gøre et forsøg og tale med min Feldwebel om 
det. Det gør de andre jo naturligvis også, men 
jeg kan da fortælle ham, at jeg ikke har været 
hjemme til jul i krigen“ (30. nov.). Her ved St. 
Mihiel graver kompagniet skanser om natten, 
„men jeg er fri og kan gå i seng. Sådanne kvar
terer som vi har her i Frankrig, har vi ikke haft 
i Rusland“ (2. dec.). Han har fået 15 mark i 
„Jule-Foræring“ fra kompagniet og dem sender 
han hjem, således som han så mange gange før 
har sendt penge hjem af den smule løn han får 
som soldat. Det er forbavsende, at han kan afse 
penge til de to derhjemme, men som han selv 
skriver gang på gang, han har jo intet at bruge 
dem til. Heller ikke her til jul er det muligt at 
købe noget, skønt han gerne vil købe et par små- 
gaver til dem, til Olav bl. a. et lommeklæde, 
men de har sikkert også haft god brug for pen
gene derhjemme. 9. dec. skriver han: „Vi er nu 
kommet tilbage igen til Conflans, vi havde det 
ellers godt der hvor vi var.“ Det er imidlertid 
juleorloven, der optager dem nu: „Vi er jo nu 
alle spændt på den juleorlov. Det var jo glandt 
og (komme) hjem, men der er jo mange med 
store familier, og der rejser vist kun 12 mand. 
Nu får vi jo se, hvem lykken træffer ... Nu hå
ber jeg I kan læse, hvad jeg har skrevet for jeg 
kan næsten ikke se, vi har ellers elektrisk lys, 
men det lyser ikke godt i aften“ (11. dec.). Kri
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gen mærker de ikke meget til her: „Vi har hver 
dag tjeneste som i garnisonen. Her i byen er og
så et soldaterhjem. Jeg sidder her og skriver det
te brev. Her har vi klaver og også andet musik 
... I morgen får vi besøg af kronprinsen. Det 
bliver jo vist en travl dag. I har jo vel hørt der
hjemme, at kejser Wilhelm og hans forbundne 
er villige til at forhandle om freden. Lige (nu) 
fortælles det, at England har taget imod tilbu
det. En større juleglæde kan man jo ikke tænke 
sig.“ (13. dec.). Dette fredsrygte synes ikke at 
være et af de mange fuldstændig grundløse, der 
huserede både ved fronterne og hjemme i Tysk
land, og som gang på gang vakte falske forhåb
ninger såvel hos soldaterne som hos deres på
rørende. Der var mere hold i det, for også i Ha
derslev har man kunnet læse om det, idet Mo- 
dersmaalet 16. dec. bringer et referat fra rigs
dagen under overskriften „Fredsdrøftelsen“, 
men som så mange gange før og senere kom der 
ikke noget ud af det, og dette var måske også 
meningen. De regner med at skulle holde jul her 
i Conflans, for juleorlov har C. nu opgivet. Den 
15. dec. forlyder det imidlertid, at de skal der
fra.

Jul på Verdumfronten
(rp. dec.(?) 1916—8. jan. 1917J

Der går nu 10 dage før der igen er brev fra 
C. Juleaften skriver han: „Det blev en skuffelse 
for eder nu lige ind til jul ikke og høre fra mig. 
Jeg er ellers rask, men vi er på Verdu n-fronten 
og lever elendigt. I flere dage har det ikke været 
muligt at skrive, (vi) går i vand til knæene . . . 
(og) vi har 5 dage lang stået i skyttegravene 
uden søvn, ja uden at kunne lægge os ned. I dag 
er vi blevet trukket lidt tilbage og måske kan 
det give lidt ro i nat, og så er jeg også tilfreds, 
men det trænger vi alle til . . . Sørg nu ikke alt 
for meget over den elendighed, som jeg skal leve 
i.. . Jeg lever altid i det håb, at det engang må 
blive os (for) undt at leve i fred med hverandre. 
Det er min 'bøn tidlig og sildig“. Lidt ro giver det 
altså i juledagene, „men godt har vi det ikke. Vi 
er næsten altid under åben himmel og immer 
helt gennemvåd ... I dag har jeg fået flere pak
ker, to fra Kommunalforeningen,28 2 fra Hjer

ting, 2 fra eder og en fra byen, men vi har ingen 
godt (dvs. nytte) af dem, for det er ikke til at 
holde for vand“ (2. juledag, skrevet bag på to 
trykte hilsener fra Kommunalforeningen). Kom
pagniet er her ved Verdun nytår over og den 6. 
jan. 1917 skriver C., at han har spist alt hvad 
han har fået i julepakkeme, for det har ikke væ
ret til at slæbe rundt med, fordi de ikke har et 
sted at lægge det fra sig på, og „nu siden nytår 
kan vi ingenting købe i kantinen, ikke engang 
marmelade, så nu er det ikke nemt at få noget 
ekstra . . . Det har været den værste jul, jeg har 
haft som soldat, men (jeg) håber jo på bedre 
tider . . . Den kage jeg fik fra Wandschneider29 
stjal de fra mig, jeg kunne ellers have haft (den) 
selv. Orlov giver det ikke så længe vi er her, så 
der er ingen udsigter i den her måned.“ Men 
den 8. er det slut og de kommer igen på van
dring, så der bliver ikke tid til at sende breve 
de næste par dage, kun et par kort, som alle er 
på tysk.

I skyttegravene ved Ste. Mariem-Py 
( mellem Ver dun og Reims ) 
( 14. jan—30. marts 1917J

Først den 14. jan. får C. tid til at skrive et 
længere brev: „Vi er nu ikke mere ved Verdun. 
Vi rejste derfra den 8. jan., og det var vi jo ikke 
kede af. Det var tre slemme uger, vi havde der. 
Det er noget af det værste jeg har været med til 
i krigen. Store tab har vi ikke haft, men vi var 
gennemvåde i den tid vi var der. Juleaften faldt 
en af mine bedste venner . .. han var ude på pa
trulje. I går aften kom vi her til Champagne i 
nærheden af Reims. Godt er det jo heller 
ikke, men det er da helt anderledes end ved 
Verdun . . . Forplejningen har været sløj i den 
sidste tid.“ Men forholdene taget i betragtning 
har de det så nogenlunde: „Stillingen er rolig, 
men vinteren er her med sne og pløre. Du spør
ger i et af brevene, hvad der var i de tre pakker 
fra byen til jul: de to fra Kommunalforeningen 
var gode, ¥2 pund smør, ¥2 ost, et pund godt 
pølse, cigarer og to små bøger ... I pakken fra 
byen var der cigarer. For et par dage siden fik 
jeg et par gode pakker fra Fjelstrup med flæsk og 
pølse. Vi kan slet ingenting købe ... Det er ikke 
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engang let at få papir til at skrive på“ (19. jan.). 
De er altså igen i skyttegravene og herfra sender 
C. den 22. en 10-mark i fødselsdagsgave til sin 
søn, da det, som han skriver, desværre er umu
ligt at købe noget. I det hele taget synes knaphe
den voksende, C. skriver, at det er meget lidt de 
får til deres brød, og „vi sidder for det meste i 
mørke, (for) det er ikke til at få lys“ (27. jan.). 
Det er derfor godt, at de kan få så mange pakker 
hjemmefra, men det er naturligvis mest bøn
derne, der får noget, og de madvarer C. får er 
fra hans svigerforældre i Hjerting: „Thomas 
Schultz30 . . . får mange pakker hjemmefra, jeg 
får tit en ved ham. I går fik jeg en pakke med 
sylte og ved en anden fik jeg en pakke med fersk 
kød og skinke, og eders med fedt har jeg også i 
de her dage“ (28. jan.), og den 2. febr. har han 
fået en fra Hjerting med pølse og smør samt 
stearinlys. Man må sige, at forholdene er blevet 
noget anderledes end i slutningen af 1914, hvor 
C. i Rusland helst ville have, at de sendte choko
lade, pebermynte, bom (bolsjer) og andre søde 
sager.

Det har også været nødvendigt med noget at 
stå imod med, for det er nu for alvor blevet vin
ter med hård frost og sne: „Jeg havde (ikke) tro
et, at det blev så koldt her i Frankrig. Det er jo 
nu godt, (at) stillingen er god. Vi har jo da vo
res hule at kravle ind i, ikke som ved Verdun. 
Da huserede vi altid under åben himmel“ (28. 
jan.). Den 2. febr. er det så Olavs fødselsdag, og 
C. skriver da: „Hvor kunne det være godt at 
være hjemme hos eder i aften i stedet for at 
sidde her (og) blive plaget af lopper og lus, rotter 
og mus,“ jo, der har været hyggeligt i deres hule, 
hvor de lå 6 mand sammen. Først 10. febr. bli
ver de afløst i skyttegravene, men de får dog 
ikke mindre at lave af den grund. Dagene går 
med at eksercere og andet arbejde, men der bli
ver dog også tid til at gå i kirke om søndagen 
(11, febr.) og til at blive afluset (16. febr.). C. 
skriver at det går lidt langsomt med posten i den
ne tid (15. febr.), og han kan også se af deres 
breve, at de ikke hører fra ham. Det kan dog 
muligvis skyldes at der har været „postspærre“ 
for „de skriver alle, at de ikke hører fra os“ (22. 
febr.). De er nu igen i skyttegravene, hvorfra C. 

den 23. skriver: „Det er et rigtigt pløre. Vi har 
jo nu tøvejr. Jeg er igen ved samme forretning(l) 
som sidst vi var i skyttegravene, sammen med 
Thomas Schultz og Emst.31 Det er immer bedre 
som stå post, men skidt er det hele. Med føden 
bliver det også meget sløjt, det meste vi får er 
kålrabi. Kartofler får vi aldrig. De fleste kan 
heller slet ikke få deres brød til at slå til (8. 
marts skriver C., at de får 1V2 pund om dagen), 
det kan jeg nu nok, men der bliver heller ikke 
noget (til)overs. Før blev der immer sagt, at 
med en sulten -soldat lod der sig ikke meget gøre, 
nu har de ikke andet, og dog bliver de ved at 
føre krig med os.“ De kan ganske vist købe for
skellige fødevarer, men det har C. ikke videre 
lyst til, for „det er ikke små priser“, når et pund 
flæsk koster 6,80 Mark og et pund marmelade 
2,10 Mark (26. febr.). Til sammenligning kan 
anføres, at marmelade ifølge Modersmaalet fra 
6. jan. 1917 i Haderslev kunne fås for 60 Pg. 
pundet, dvs. 3 Vi gang så lidt som ved fronten 
i Frankrig på næsten samme tid, og i Haderslev 
har man vel endog anset prisen for høj i for
hold til førkrigsniveauet.

Men „den ene dag er som den anden. Vi hø
rer ingenting og får heller ikke noget, går stadig 
i en dyb skyttegrav, eller sidder i en mørk hule 
... I de her dage arbejder jeg fra 6 morgen til 
12 middag og så er vi fri for den dag, men det 
er længe nok til den kost de giver os. De må 
hellere se og holde op med den krig, så vi kan 
komme hjem“ (26. febr.). Men hjemme ser det 
ikke stort bedre ud. Johanne skriver, at de til
sammen får to brød om ugen, samt 300 gram 
kød, formodentlig også tilsammen. Værst synes 
det dog at være med brændsel, for vinteren er 
meget hård derhjemme, Johanne skriver flere 
gange herom, men der er dog noget hun ikke 
fortæller, for C. skriver 14. marts: „De har også 
fortalt her om, hvorledes konerne i Haderslev 
gik på rådhuset efter koks og fik ingen; er så 
gået til borgmesteren og senere har (de) sat dem 
(dvs. sig) inde på rådhusets varmestue. Det for
tælles her, (og) det er vel det du ikke turde 
skrive.“ Ja, nøden (og kulden) må sandelig have 
været hård, når det har kunnet komme til den 
slags episoder. Det kunne være interessant med 
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lidt nærmere oplysninger herom, men man sø
ger naturligvis forgæves i Modersmaalet. Man 
har ikke ønsket det ud til en større offentlighed, 
at nøden var så stor, at befolkningen greb til så 
radikale midler, og at myndighederne tilsyne
ladende ikke har kunnet gøre noget; men allige
vel er rygtet herom altså nået helt til Frankrig.

Den 16. marts bliver C.’s afdeling afløst i skyt
tegravene, „men ligger jo alligevel i barakker. Her 
kommer vi aldrig tilbage til en by sådan som i 
efteråret... I dag skal vi i kirke og for resten af 
dagen har vi travlt med at gøre vort tøj i stand. 
Når vi kommer fra skyttegravene, så ser det jo 
temmelig medtaget ud, og jeg har endnu ikke 
fået noget nyt i den tid vi har været i Frankrig. 
Det er endnu det samme som jeg fik i Haders
lev“ ( 18. marts). Her de sidste 14 dage af marts 
bliver de liggende „i ro“, men det er koldt og 
regnfuldt, „det er endnu ikke spor af forår. De 
har jo ellers immer skrevet om, at alt var så tid
ligt her i Frankrig“ (22. marts). Den sidste uge 
af marts går rygtet at de snart skal et andet sted 
hen.

Kampe ved Reims (30. marts—4. maj 1917)

Igen marcherer de ad de krigshærgede nord
franske veje, og den 30. marts skriver C. herom: 
„Vi er jo i de her dage på vandring, så det er ikke 
let at få noget brev afsendt. Vi får heller ingen 
post i de her dage . . . De marchture vi har, er 
ikke slemme, de er til at holde ud, det var værre 
i Rusland, så hvor vi nu er, bliver vi måske et 
par dage.“ Det er langt fra fronten, men „jeg kan 
jo ikke skrive hvor vi er, blot at vi kunne blive 
her at holde påske, for her er det godt, og vi har 
et godt kvarter“ (1. april). På dette forholdsvis 
fredelige sted fejrer han sin fødselsdag 5. april, 
som han skildrer på følgende måde: „Det er 
nu aften, vi ligger jo i en lille by temmelig langt 
fra fronten. En lille god stue har vi med kakkel
ovn, hvor vi ligger med 10 mand, og megen tje
neste har vi ikke haft i dag. Vi var ude lidt i 
morges, men så gav det et slemt vejr med sne, 
og vi var tilbage klokken 10.1 eftermiddag har vi 
haft appel og instruktion . . . Nu vil jeg have 
mig en kop kaffe og så spiser jeg kagen (som 
han har fået fra dem) dertil, så går det til ro.

Der er ikke én der ved, at jeg har fødselsdag.“ 
Men hans ønske om, at de må blive der i påsken 
går ikke i opfyldelse: påskedag den 8. april er de 
igen på vandring, men han får da alligevel tid 
til at meddele dem, at „når I sætter kartofler, 
så må I sætte 22 tommer mellem rækkerne“.

Denne gang er det hårde og strenge marchture 
de har. Desuden ligger de ude om natten, og 
fortsætter hermed i længere tid. Den 16. april 
skriver C.: „Vi ligger endnu på samme sted som 
vi har været hele ugen, immer udenfor, og det 
regner. Det er et trøstesløst levned at blive ved 
med den ene dag efter den anden.“ Det er ved 
Reims de ligger, meddeler C. d. 19. april, men han 
skriver ikke noget om, hvorvidt de er i skyttegra
vene eller på anden måde deltager i kampe. Det 
fremgår imidlertid af forskellige bemærkninger i 
brevene fra sidste halvdel af april, at hans kom
pagni er med i de kraftige modangreb, som ty
skerne rettede mod franskmændene, der den 16. 
april havde indledt en kraftig offensiv mellem 
Reims og Soissons for at gennembryde de tyske 
rækker. Kampene var meget hårde og krævede 
store tab på begge sider, uden at de iøvrigt førte 
til noget resultat.32 Det er derfor klart, at det 
ikke er meget C. får skrevet under disse for
hold, men den 24. april kan han meddele: “Vi 
har det nu så nogenlunde. Det er ikke mere så 
slemt, som lige efter påske. Vejret er også bedre.“ 
Man har åbenbart regnet med, at de hårde kam
pe nu var slut, for mens der den 21. var orlovs
spærre, kan C. den 26. meddele, at „i går rejste 
Th. Schultz på orlov på ansøgning .. . Jeg fik et 
pund smør og to pund flæsk af ham da han rej
ste. Han er en god mand.“

Men meget værre ting forestod, idet fransk
mændene fra den 30. april i et sidste forgæves 
forsøg på at gennembryde de tyske linjer ka
stede nye mængder af tropper ind i kampene, 
der nu blussede voldsomt op. Det spores tydeligt 
i C.’s breve, idet han 4. maj skriver: „Det har 
ikke været mig muligt i de sidste tre dage at få 
skrevet. Det har været skrækkelige dage. Dagen 
i går er den værste jeg har oplevet i krigen, men 
Gud ske tak, at jeg er kommet godt fra det. Nø
den var stor.“ 10. maj er det hele overstået: „Vi 
er nu blevet afløst og kommet tilbage ... Vi har 
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hver dag en slem tur til fods, men det er bedre 
end (at) ligge i første linje. Det var helt forfær
deligt dér hvor vi var. Vi mistede også tre af 
vore nordslesvigske kammerater ... så vi er ikke 
ret mange landsmænd mere her ved komp. Vi 
kom hertil med 14 mand, og nu er vi kun 6.“

Ved Montsec igen ( 14. maj— 20. juli 1917)

Mens der blot en måned tidligere havde været 
kulde og sne, er det nu sommer, og „så varmt 
som det sjældent bliver hos os om sommeren“ 
(13. maj). I denne hede må de igen ud på lange 
marohture, men det går nu bort fra det forfær
delige ved Reims: „Vi er kommet ud af Cham
pagne ... Vi har nu vandret hele natten og er 
igen i stilling dér, hvor vi var sidste efterår, da vi 
kom herhen. Her er det roligt, men vi trænger 
jo også til ro. Sidste uge har vi næsten vandret 
hver dag, og det er allerede varmt her i Frank
rig“ (14. maj). Men det giver snart regn, så det 
bliver et værre pløre i skyttegravene, men bort
set fra det, har de „det ellers ret godt i den her 
stilling . . . men det værste for os er, at de her 
er begyndt at sulte os. Den brødportion, som vi 
før fik til to dage, skal vi nu nøjes med i tre, og 
det er ikke let, for det gav ikke meget før, så den 
ene dag har vi slet ingen brød“ (18. maj). Den 
24. bliver de afløst og kommer i ro, og de håber, 
at det må vare pinsen over. Pinsedag, 27. maj, 
går da også ganske fredeligt: „Vi har et godt 
pinsevejr. I formiddags var vi i kirke. Alt står 
her kønt og grønt... I haven blomstrer ærterne, 
og det varer heller ikke længe med kartoflerne. 
Det går raskere end hos os derhjemme.“ Om af
tenen må de imidlertid afsted: „Vi har haft 
svært arbejde begge nætter (dvs. 1. og 2. pinse
dag) og heller ikke været fri om dagen“ (29. 
maj), og det hårde arbejde fortsætter de næste 
par dage, selvom de stadig ligger tilbage.

Det er imidlertid først og fremmest forplej
ningssituationen, der — naturligt nok, i betragt
ning af de (barske ting han beretter — optager 
ham i denne tid, men de to derhjemme er åben
bart blevet noget chokerede over hans skildring 
heraf (se ovenfor), så han forsøger at bøde lidt 
på det: „I må jo nu ikke tro, at det er så slemt 
med den mindre brødportion, når man nu er 

igang med det, så går det ret godt, og smør får 
vi ikke så lidt af i den her tid. Vi har aldrig før 
fået så meget“ (31. maj). Men det er tydeligt, 
at han lyver; for i den følgende uge, hvor de 
igen er i skyttegravene, skriver han: „Tjenesten 
den kan vi nok holde ud. Jeg har arbejdstjeneste 
den ¡her gang, (og) er fri for at stå post. Vi arbej
der 8 timer om dagen, fra 7 morgen til 11 mid
dag og om eftermiddagen fra 5 til 9, men i dag 
har jeg endnu ikke haft et stykke 'brød og får hel
ler ikke før 9 aften, og sådan går det (for) det 
meste. Så er man så sulten, at man spiser det 
halve brød på én gang“ (5. juni). Det er derfor 
ikke underligt, at han overvejer, om han ikke 
kan få sendt noget brød fra en bager i Haders
lev, for de to derhjemme har jo ikke mere end 
at de selv kun med nød og næppe kan blive 
mætte. 8. juni ser det da også ud til, at det er 
lykkedes, idet han da får en pakke med brød fra 
deres bager derhjemme. En stor hjælp er det 
også, at han er sammen med Th. Sohultz, der 
som bonde får mange pakker hjemmefra, og „så 
giver det jo immer et stykke brød ekstra“ (6. 
juni). Det kan sandelig også haves behov, for i 
det næste brev får vi at vide, at de kun får „et 
stykke brød tre gange om dagen, det er det hele, 
men vi bestiller heller ikke meget, for det kan 
vi ikke“. „Ja,“ skriver C. 10. juni, „det havde 
man jo dog ikke tænkt for åringer siden, at det 
skulle komme så vidt, at (man ville) savne det 
tørre brød.“ Med deres middagsmad er det ikke 
stort bedre. De har bl. a. fået grynsuppe en 
hel uge, og af andre retter kan nævnes den stadig 
tilbagevendende kålrabisuppe (bl. a. 8. juni) 
samt nudler (24. juni). Kartofler kender de 
knap nok mere og heller ikke smør til brødet får 
de nu i modsætning til i maj måned. Bunden sy
nes dog nået, da de den 3. juli får brændenælder 
og vinblade til middag, men da synes C. også det 
er for galt.

20. juni bliver de afløst og kommer i ro i en 
skov i „nogle barakker. Det er også alt godt, men 
her er så mange lopper, så de hopper på både 
borde og bænke“. C. synes dog alligevel, de har 
det godt i disse dage, især fordi han nu kan få 
sit brød til at slå til med det han får hjemme 
fra bageren: „Det hjælper godt med sådan to 
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pakker om ugen, og det er også rigtig godt, når 
det kommer, slet ikke tørt“ (21. juni). Men det 
er alligevel ikke nok, for den 23. skriver han: 
„I morgen (mandag) aften så har jeg opspist og 
får ikke brød før tirsdag aften.“ Han priser da 
også gang på gang sin ven Th. Schultz, „som får 
så meget, men jeg kan let have det, og han kan 
også nok afse det, når der er mere end han selv 
kan spise, ikke som forskellige andre. De kan 
sidde og frådse og have en ved siden af, som ikke 
har det tørre brød“ (29. juni).

Den 29. er de igen i skyttegravene, hvor der 
„er meget at bestille, alt er skudt i stykker siden 
sidst vi var her“. Der står åbenbart ret hårde 
kampe her, for der er ikke megen ro, „men det 
har været meget ringere for franskmanden, af 
dem er der mange, der sidste nat har lukket de
res øjne. Det er forfærdeligt, at den elendighed 
ingen ende skal have ... I dag da har Ernst fød
selsdag, og så armt har han nok ikke haft det 
før på den dag: et lille stykke tørt brød havde 
han til morgenkaffen og i eftermiddags er han 
blevet et stykke foræret“ ( 1. juli). I de følgende 
dage fortsætter de hårde kampe: „Det har igen 
været en slem dag. Franskmanden her bliver os 
ikke noget skyldig, men i vort komp. er vi alle 
kommet godt fra det. Det er jo godt, at vi bor 
så langt i jorden, 7 til 8 meter dybt“ (3. juli). 
Også gaskrigens rædsler ser vi, at C. har været 
med i: „Vi gjorde natten til 1. juli et gasangreb 
og det lader franskmanden sig ikke sådan uden 
videre gefalle“ (4. juli). Det sætter imidlertid nu 
ind med så kraftige regnskyl, at de er „tæt ved 
at gå under her i skyttegravene“, og nogle af 
dem, deriblandt C. bliver derfor sat til at pumpe 
vand op (6. juli), men samme dag slipper han 
ud og kommer til at arbejde ved bataljonen.

Hvad orlov angår har han jævnligt i brevene 
fra denne tid skrevet om mulighederne, som ikke 
er store, det erkender han selv, og han formaner 
de to derhjemme, der sommetider bliver noget 
utålmodige, til at væbne sig med tålmodighed, 
for det må jo komme engang. Men gang på gang 
finder vi i hans breve en notits af omtrent dette 
indhold: „I dag rejste der igen en bonde på 4 
uger (s orlov). Han var også hjemme sidste ef
terår i oktober, men det er jo nu engang sådan: 

vi som ingenting har, bliver altid skubbet tilba
ge“ (8. juli), og det er ikke første gang det er 
sket. Det nytter imidlertid ikke at gå til kompag
niføreren: „Vi står for tur nu, når de kommer, 
der er væk, (men) hvem der bliver de første er 
jo ikke godt at vide, alle på én gang kan vi jo 
ikke rejse, og de regner alle med at være de før
ste. De går til vor Feldwebel, om de ikke kan 
køre, når den og den kommer, (men) han klap
per dem på skulderen og siger: „I kommer nu 
alle efter hverandre“. Vi får jo vente tiden af“ 
(6. juli), men det er udfra dette ikke underligt, 
at C. synes det er mærkeligt, at det ikke snart 
er hans tur. 21. juli skriver han: „Det bliver nok 
ikke i juli jeg kommer på orlov. Det går heller 
ikke rigtig efter rad, men den som kan sende en 
god ansøgning står sig ‘bedst.“ Han er imidlertid 
nu igen kommet på vandring.

Igen til Rusland. Kampe ved Riga 
(21. juli—ca. 9. sept. 1917)

Tirsdag den 24. juli skriver C.: „Jeg vil lige 
meddele eder, at vi er på vej til en anden krigs
skueplads, så I må ikke blive urolige, når posten 
udebliver et par dage.“ Allerede om lørdagen 
var de kommet til Metz, og herfra rejste de med 
tog nordøstpå om mandagen. Torsdag er de i 
Lodz (i det nuværende Polen, ca. 100 km syd
vest for Warszawa), men rejsen går videre til de
res endemål, som er Vilna i Litauen (nu Vilnius 
i USSR). Herfra skriver han 7. aug.: „Vi ligger 
jo her og bliver godt kendt i Vilna. Det er en 
stor by, her er ialt 37 kirker, men en fordærvet 
by. Det er ikke let at komme gaden langs om 
aftenen for pigerne, men i de her dage er vi også 
trætte. Når det er aften er vi glad ved at gå til 
ro.“ Han er åbenbart nu helt sikker på,at han får 
orlov. Han venter kun på, at de, der er hjem
me, skal komme, og han slutter brevet således: 
„Ja, det skulle jo nu gerne lykkes, at jeg næsten 
kan være så tidlig hjemme som det her brev, 
men man er jo aldrig sikker før man er væk her
fra.“ Og ganske rigtigt, der bliver ingen orlov, 
for den 10. skriver C.: „Ja, nu må I ikke blive 
alt for meget skuffet. Jeg har lige fået meddelelse 
af min Feldwebel, at jeg ikke kan rejse i orlov 
førend jeg har myndighedernes tilladelse hjem- 
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mefra, men det besørger kompagniet jo her. De 
har skrevet til Haderslev.“ Det må have været 
bittert og med sorg i sindet, at C. gav en af de 
lykkelige, der kunne rejse, brevet med. Men da
gen efter gik han til sin Feldwebel og forklarede 
ham alt, hvorledes han i Slesvig blev nægtet or
lov, og hvor få gange han egentlig har været 
hjemme i 'krigens løb: „Han havde jo heller ikke 
vidst, at det var således. Det er jo kommet fra 
bataljonen. Det gjorde ham helt ondt, at han 
ikke kunne lade mig rejse, (men) han mente, at 
du godt kunne gå til landråden og fortælle ham 
mit levnedsløb under krigen“ (12. aug.), og Jo
hanne har så igen måttet ud på kredshuset og 
på sit dårlige tysk prøve at lægge et godt ord ind 
for manden derude i det fjerne Rusland. Godt 
at hun havde mere tyskkyndige bekendte, der 
kunne ledsage hende og være hende til hjælp.

Foreløbig bliver de i Vilna, hvor de har ret 
streng tjeneste, bl. a. med daglig eksercits (14. 
aug.), men et lyspunkt er det, at føden nu bliver 
mere rigelig, ja, de får endog deres tidligere por
tion brød (25.aug.).Den 18. meddeler han imid
lertid, at de igen skal på rejse, og i en hel uge er 
der nu ingen breve fra ham, idet der bliver ind
ført postspærre som sædvanlig når omgruppe
ringer forestår, men hvad værre er, der bliver 
også orlovsspærre. Endnu den 25. er de ikke nået 
til deres bestemmelsessted, men de marcherer 
ihvertfald „op til Rusland“. Endnu den 28. er de 
på vandring, men den 3. sept, kan C. meddele, 
„at jeg er sund og rask. I går havde vi en slem 
dag, (og) tabte mange kammerater. Hvor vi er 
kan I jo nok tænke’. . . (Riga, Düneburg)“.33 
Han og hans afdeling har altså deltaget i de sid
ste store kampe på østfronten, der stod omkring 
Riga, hvor russerne skød en kile frem mod ty
skernes flanke tværs over floden Düna. Her gik 
tyskerne den 1. sept, over Düna. Det tyske ar
tilleri fordrev russerne fra deres stillinger, og 
fodfolket kom forholdsvis let over floden, først 
på både og færger, senere på broer. Resultatet 
heraf blev, at russerne opgav Riga og deres stil
ling vest for Düna. Ca. 10 dage senere giver C. 
selv følgende skildring af kampene: „Den 2. 
sept, stormede vi de russiske stillinger ved Riga. 
Det er det eneste vi har været med til i den tid 

vi har været der. Vi havde forud for den dag 
mange slemme marchture, men det faldt ikke 
mig så svært. Th. Schultz fik dårlige fødder, (og) 
han er i denne tid ved bagagen.34 Ved stormen 
d. 2. tabte vi jo en del af vore kammerater, men 
ikke ret mange døde, mest sårede. Blandt de få 
døde vi havde, var også en af vore landsmænd.“ 
Allerede den 3. standsede tyskerne forfølgelsen 
af russerne, der nu ikke længere var en trussel 
for centralmagterne, og den tyske overkomman
do begyndte at overføre tropper til vestfronten.35 
Den 5. meddeler C., at „tilladelsen til at kom
me hjem er kommet hertil. Der er ikke noget i 
vejen, men i den her tid er orlov jo spærret, så 
jeg ved ikke, når at det kan blive.“ Stadig må 
både han og de to derhjemme altså væbne sig 
med tålmodighed, men det går da nu ihvertfald 
vestover, meddeler C. den 9., „vistnok derfra 
(! -hen, mener han vel), hvor vi kom fra“.

I Frankrig igen. Endelig på orlov 
( 12. sept.—5. okt. 1917)

Man må sige, at C. er godt underrettet, for den 
13. meddeler han, at de er i egnen ved Con
flans, dvs. lige i nærheden af hvor de lå før de 
kom til Rusland. De ankom aftenen i forvejen, 
og rejsen tog 5 dage. Ellers er det jo kun orlov 
de venter på, den er jo endnu ikke frigivet, skri
ver C. den 16., og han fortsætter: „Du skrev, at 
I har skrevet til komp. om jeg ikke snart kom 
hjem. Der er mange som har skrevet i den sid
ste tid hertil. De har jo ikke hørt fra os i en hel 
måned, (så) de blev helt urolige derhjemme, 
hvilket ikke var til at undre sig over. Vi har levet 
godt i den tid, vi var i Rusland, og æbler og pæ
rer kunne vi også få så mange af, som vi ville 
spise. Der er befolkningen bedre mod os end her 
i Frankrig.“

Men nu kommer orloven endelig. Ca. 20. 
sept, må han være kommet hjem efter ikke at 
have været hjemme siden slutningen af juli 
1916, og han har nu selv med egne øjne kun
net se knapheden og dyrtiden derhjemme. 
Gennem Modersmaalet får også vi et indtryk 
af, hvordan forholdene har været, og hvad der 
har optaget sindene i byen på dette tidspunkt. 
20. sept, meddeler Modersmaalet, at den mæng
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de kød, der i denne uge kan fås i Haderslev, er 
125 gram pro persona (1), og i en annonce ses 
det, at marmelade kan købes for 70 Pg. pundet 
(jfr. s. 50). Et par dage senere er det brændsels- 
situationen, der behandles, idet Modersmaalet 
„fra rette Vedkommende“ har modtaget et ind
læg, hvori folk advares imod at hamstre brænde 
til vinteren: „Det er ikke muligt at faa den el
ler hin Slags Brænde. Enhver bør tage hvad han 
kan faa og søge at indrette sig med det. . . Alle 
formanes indtrængende til at spare og indrette 
sig med en begrænset Levering og saa endnu en
gang spare“ (22. sept.). Men ellers præges avi
serne her fra slutningen af september af store 
annoncer for det 7. krigslån. Man appellerer til 
befolkningen med ord som „Nicht Mut — nicht 
Opfersinn, nur ein bisschen gesunder Menschen
verstand“ (26. sept.) eller „Die Kriegsanleihe ist 
die Saat — der Frieden die Ernte“ (29. sept.), 
men det har sikkert været vanskeligt at få folk, 
ihvertfald den dansksindede befolkningsdel, til 
at møde med deres skærv. Også blandt soldater
ne ved fronten havde man agiteret for at få dem 
til at tegne sig for et beløb, men ihvertfald C. — 
og han var næppe den eneste — har søgt at und
gå det, idet han engang skriver, at han ikke vil 
sende penge hjem direkte, men hellere lægge 
dem i et brev, sådan at man ikke på „æ skrive
stue“ kan se, at han har penge tilovers, for „de 
vil gerne, at vi skal tegne krigslån“ (22. april 
1917).

Den 25. sept, kan man i Modersmaalet læse 
følgende: „Tidligere Møllersvend paa Ryes Møl
le i Haderslev, Chresten Christensen, som for 
Tiden er hjemme paa Orlov, har faaet tilsendt 
Jernkorset sammen med en smuk Skrivelse fra 
sin Kompagnifører. Christensen har været med 
i Krigen fra dens Begyndelse og sidst deltaget i 
Indtagelsen af Riga.“ Om den ydre anledning til 
at han fik jemkorset, har C. senere selv fortalt, 
at han under stormen på de russiske stillinger 
ved Riga sammen med nogle af sine kammerater 
var krøbet ned i en „understa’n“,36 hvor deres 
kompagnifører, der egentlig skulle have været 
langt foran, lidt senere fandt dem. Han hørte af 
dem, at de russiske stillinger var taget, og han 
sendte så C. tilbage for at melde det, og indbe

rettede formentlig samtidig, at C. havde været 
med forrest under stormen, uden at være klar 
over, at der var andre endnu længere fremme. 
Derfor fik C. jemkorset, men hvad den smukke 
skrivelse angår, var det blot den sædvanlige 
meddelelse om ordenstildelingen, og C. var i det 
hele taget ikke særlig stolt af, at Modersmaalet 
bragte meddelelsen. Hans svigerfader Jørgen 
Berg var rasende herover, men det var naturlig
vis en soldaterkammerat, der var ophavsmand 
til den.

Den sidste uge mens C. var hjemme er kød- 
forsyningen blevet mærkbart forbedret, idet den 
ugentlige ration er fordoblet til 250 gram, og han 
har også kunnet læse, at man har regnet med en 
nogenlunde tilfredsstillende forsyning med kar
tofler i den kommende vinter, og dagen efter 
hans afrejse er man begyndt på uddelingen af 
kartofler, der sælges for 6 Mark for 100 pund, 
dvs. nogenlunde samme pris som i begyndelsen 
af 1915 (se s. 38).Med dette indtryk af fødevare
situationen derhjemme har C. kunnet rejse til
bage til Frankrig 5. okt. efter den 1. at have hjul
pet sin kone med at flytte fra møllen til Sdr. Ot- 
tinggade 16.

Kampe ved Verdun (7. okt—29. dec. 1917)

I Vojens møder fru Schultz op for at sende en 
hilsen med ham til manden, men der er ikke ret 
megen tid til at tale sammen. Først den 7. når 
han til Frankrig, hvor hans afdeling i mellem
tiden er blevet flyttet, så C. har lidt besvær med 
at finde den. Herom beretter han udførligt 15. 
okt.: „Det blev en slem tur for mig, kan I tro. 
Komp. fandt jeg søndag (dvs. den 7.) morgen i 
en skovlejr, (men) så blev vi alarmeret om efter
middagen og i stærkt regnvejr marcherede vi 
hele natten ud til fronten, og har nu ligget dér i 
vand og pløre. Nu tidlig i morges er jeg blevet 
afløst og kommet tilbage sammen med nogle an
dre, deriblandt Th. Schultz og Mensel,37 så I 
kan tro, at vi blev glade. Kompagniet er jo endnu 
derude.“ C. bliver nu sat til at hjælpe til i et køk
ken, „som koger til dem, som ikke er med ude i 
første linje“, og det er han naturligvis vældig 
godt tilfreds med. For det første undgår han fa
rerne og det hårde liv i skyttegravene, og for det 
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andet er føden bedre, og han kan „spise sig mere 
som sat“. Også kompagniet ude i skyttegravene 
får dog mere brød nu. At han bliver placeret i 
dette køkken hænger sikkert sammen med hans 
alder, 40 år, og at han nu siden krigens begyn
delse havde været med i skyttegravene gang på 
gang. Han taler da også på denne tid om, lige
som en lang række af sine nordslesvigske kam
merater på 40 år eller derover, at søge om at 
blive forsat til en landstormbataljon, dvs. på 
denne måde at komme bort fra fronten og til 
mere hjemlige egne (20. okt.).

Det er ikke fordi han har mindre at lave i køk
kenet, arbejdstiden er fra om morgenen kl. 7 til 
om aftenen, og „hver fjerde dag skal jeg lidt før 
igang om morgenen, (for) da koger jeg kaffe. Vi 
er her med fire mand“, og byen de ligger i hed
der Billy. Her er de indtil den 4. nov., hvor de 
flytter „hen i den by, hvor pastor Eriksen har 
hans boghandel (Pilion). Det er jo kun nogle ki
lometer herfra, . . . (men) jeg bliver jo alligevel 
i køkkenet. Vi skal kun rømme den by her, hvor 
vi er, for andre tropper“ (3. nov.). Straks de når 
derhen går han hen for at besøge sin ven i bog
handelen, og i den følgende tid er de gang på 
gang sammen. Det er tydeligt, at det er noget C. 
er meget glad for, men hvad de har snakket om, 
derom kan vi kun gisne. Det er et stort lyspunkt, 
at han har Eriksen, for „Pilion er ellers en lille 
elendig by. Jeg havde troet, at der var mere løs 
her. Her bor nogle få civile folk. Det er jo ikke så 
langt fra fronten, men at købe noget er ikke let“ 
(7. nov.). Han slutter dette brev på følgende 
måde: „Jeg er mere træt af krigen nu efter min 
orlov end før, så jeg tænker jo tit, havde vi gjort 
som vi talte om.“ Der er ingen tvivl om, at han 
her hentyder til overvejelser, som de havde gjort, 
da han var hjemme, om at flygte til Danmark, 
hvor de vidste, at de ville blive vel modtaget af 
Johannes søster og hendes familie i Nyborg.

Den 12. nov. bliver kompagniet endelig afløst, 
„så nu er mit gode kommando i køkkenet forbi, 
men det var godt, at jeg blev der så længe komp. 
var i stilling . . . De så noget medtaget ud, da 
de kom, (men) det har også været 5 slemme 
uger for dem“. Han bliver nu „skovkarl og går i 
skoven om dagen og fælder træer“ (16. nov.), 

men stadig er det pastor Eriksen han er sammen 
med om aftenen: „Jeg har ikke langt hen -til pa
stor Eriksen, det er -kun lige over -gaden. Han 
havde jo haft mange pakker til fødselsdag (14. 
nov.), (og) vi fik også en kop ekstra kaffe. Det 
er godt at sidde henne hos ham, der er ro og 
hyggeligt, og godt varmt.“ Det er imidlertid snart 
slut med disse daglige aftenbesøg, for den 24. 
nov. meddeler C., at han nu igen er i skyttegra
vene. De havde slet -ikke -regnet med det, men 
godt er det da, at føden her er ligeså rigelig som 
den var i Pilion. Hans breve her fra skyttegra
vene er meget knappe, han indrømmer, at stillin
gen ikke er god (29. nov.), og de har også så
rede (1. dec.), men det er da altid bedre end i 
Flandern, siger han.38 Den 5. dec. skriver han 
helt galgenhumoristisk: „Vi -bor i en hule 10 
meter i jorden, (men) her er en plage af lopper 
og lus, og rotter og mus huserer der ordentligt. 
Der passer lille Olavs vise „I en kælder sort som 
kul“. Vi har i de her dage meget fint vejr, let 
frost. Jeg arbejder om natten i 8 timer fra 8 til 4. 
Det er jo lang tid, men andet bestiller jeg heller 
ikke. Thomas arbejder også, men ... om dagen.“

På verdensarenaen er der nu store ting i gære, 
som de også kan mærke her ved fronten i Frank
rig: „Der kommer mange tropper fra Rusland i 
den her tid. De siger også, at der er våbenstil
stand med Rusland, (men) vi kan ikke rigtig tro 
det“ (5. dec.). Rygtet talte imidlertid sandt, og 
er åbenbart løbet meget hurtigt, for forhandlin
gerne var først begyndt den 2. At man også ved 
C.’s -afdeling har haft sine spekulationer fremgår 
af et brev den 8. dec.: „Måske kommer Rumæ
nien og Italien også (m. h. t. våbenstilstand), så 
er det alligevel (et spørgsmål) om . . . Frankrig 
kan blive ved at holde det ud, men så giver det 
jo ikke sådan fred som de fleste ønsker derhjem
me. For os, -som skal gøre krigen med, er hoved
sagen kun at få fred.“ Vi -får her ligesom et glimt 
af, hvad talen har været om blandt nordslesvi
gerne i den tyske hær både her og ved andre af
delinger. Man var allerede tidligt i krigen nået til 
erkendelse af, at et tysk nederlag ville lette 
Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark. Det var 
for i tidens fylde at være med til at afgøre deres 
egen skæbne, at de kæmpede og blev ved at 
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kæmpe, men de kom derved i en mærkelig dob
beltstilling: på den ene side kæmpede de på 
Tysklands side, mens på den anden det, de hå
bede på, var et tysk nederlag. Ikke underligt, at 
mange ikke for alvor kunne kæmpe for en sag, 
der ikke var deres egen, men i stedet flygtede til 
Danmark, og ikke underligt, at hovedsagen for 
dem der blev og kæmpede, efterhånden var fred 
og kun fred.

Den 15. dec. kommer de tilbage fra skyttegra
vene til Pilion, hvor det første C. gør er at af
lægge Eriksen et besøg. De håber at blive her i 
julen, men det er klart, at „der går mange tan
ker hjem til eder i de her dage“ (20. dec.). Den 
21. dec. skal de alle ned til Eriksen, inden den
ne den 22. rejser på 3 ugers orlov, „han læser 
lidt op for os. Det er så roligt og godt at sidde 
der“. Ikke underligt, at de gerne ville have be
holdt ham der i julen. Den 23. holder kompag
niet juleaften for dem, og hver soldat får et par 
småting og der er fælles juletræ. C. sender de 
par ting, han har fået, hjem samme dag, „det 
er jo ikke meget, men her er jo ikke noget at få“. 
Juledag skriver han om, hvorledes deres fjerde 
krigsjul er forløbet: „Vi savnede i går aftes Erik
sen. Det havde været godt at sidde hos ham den 
aften og have haft en rolig time. Det hele går så 
vildt til her blandt de unge karle. Tjeneste hav
de vi i går som sædvanlig, vi fik lidt bedre at 
spise, (men) ellers var der ikke noget at mærke 
(til) at det var juleaften. Vi tre nordslesvigske 
kammerater var samlet hos Mensel.“ Af pakker 
har C. fået n(!), men endnu ikke noget fra 
Kommunalforeningen, heller ingen julebog. — 
Hans næste brev er først fra 29. dec., dog uden 
at han giver nogen nærmere forklaring. Den får 
vi først nytårsdag 1918: „Vi har ikke haft så god 
en jul, men nu har vi det godt overstået. Jule
dag om eftermiddagen kl.3 gik vi i stilling og an
den juledag skulle vi storme de franske skytte
grave, hvilket også lykkedes. Jeg gik ikke med 
for(rest), men blev i vore skyttegrave. Vi havde 
heller ikke store tab, men vi var der i fire dage 
uden nogen varm mad og koldt var det. Det fry
ser temmelig hårdt.“ Disse kampe blev ikke de
sto mindre omtalt i de officielle beretninger fra 
den øverste hærledelse i det store hovedkvarter.

Derfor kunne man i Modersmaalet 28. dec. læse 
følgende under den tyske kronprins’ hærgruppe: 
„Regimenter fra en Garde-Division gennemførte 
nordvest for Bezonvaux efter kraftig Artilleri- og 
Minekastervirkning heldige Foretagender. Om 
Formiddagen trængte Oplysningsafdelinger ind 
i de franske Linjer; om Eftermiddagen stormede 
flere Kompagnier i Forbindelse med Hammeka
stere og Dele af en Storm-Bataljon, ledsaget af 
Infanteri- og Slagflyvere, begge de forreste fjendt
lige Grave i en Bredde af 900 Meter. Et af 
Franskmændene foretaget Modangreb strandede 
under store Tab. Efter Sprængning af talrige 
Dækninger vendte Stormtropperne befalings
mæssigt tilbage til deres Udgangsstillinger med 
over 100 Fanger og nogle erobrede Maskingevæ
rer.“ C. henviser selv i et brev af 5. jan. til den
ne beretning. Han er imidlertid da ikke læn
gere i Pilion.

I Marbehan i Belgien og igen ved Ver dun 
(i. jan—20. marts 1918)

De er kommet til en lille by i Belgien lige i 
nærheden af grænsen til Frankrig og Luxem
bourg, hvor de skal ligge i ro: „Byen hvor vi lig
ger hedder Marbehan. Jeg ligger indkvarteret i 
en skole; der er varmt og godt“ (3. jan.). Han 
har imidlertid vrøvl med sine tænder og skal 
den 4. til tandlæge i den nærmeste større by, Ar
ion. Denne tur skildrer han på følgende måde: 
„Jeg skulle være på banegården kl. 6,30. Så ven
tede jeg efter toget til kl. 3 om eftermiddagen (!), 
(og) da vi så kom derhen ville de ikke plombere 
vore tænder. Vi kom så tilbage om aftenen kl. 
11“ (5. jan.). De får mindre brød her end ved 
Verdun, men alligevel er de meget bedre tilfreds 
med at være her, og det hjælper da også, at der 
kommer en forsinket julepakke fra Kommunal
foreningen med bl. a. brød (19. jan.). Det er 
åbenbart et lille hul de er kommet til, kun en 
landsby, hvor der nok er nogle enkelte butikker, 
men hvor knapheden også er stor, selvom et 
pund flæsk „kun“ koster 4 Mark hos slagteren i 
modsætning til 12 Mark, dér hvor de var i 
Frankrig (1. jan.). Det værste er dog, at de næ
sten ikke kan få skråtobak, „og jeg kan ikke godt 
undvære det“ (13. jan.). Postforbindelsen er 
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også meget dårlig til dette afsides beliggende 
sted, idet det tager 1—2 uger for et brev at nå 
fra Haderslev og dertil. Den 16. skriver C.: „Her 
i komp. er nu kun Thomas og jeg tilbage af de 
nordslesvigere, som kom hertil i sept. 16, ja, der 
er også to ved bagagen, men dem kommer vi jo 
så sjældent sammen med ... Vi har her de sid
ste to dage haft et forfærdeligt vejr med regn og 
storm. I formiddags var vi til tjeneste, (og) da 
gik vi gennem vand til knæene på landevejen. 
De kunne lade os blive i kvartererne i sådan et 
vejr. Strømper har jeg nu ingen fået (af) siden 
i juli måned, så det kunne nok gøres behov at 
skåne de pjalter vi har, men der tages ingen hen
syn.“

De kommer imidlertid nu tilbage til Verdun- 
fronten, dér hvor de var i julen 1916, i nærheden 
af Champneuviel. Herfra skriver C. 26. jan.: 
„Jeg er ved et pionerkommando; vi ligger bag 
fronten, men går ud i første linje hver anden nat 
(for) at arbejde. Arbejdet kan man nok holde 
ud, men det er så langt at gå. Vi går i fire timer 
og arbejder i 8, og så er vi fri i 36, (men) det er 
immer bedre som at stå post i skyttegraven . . . 
Der er et forfærdeligt pløre her, men alligevel 
ikke så slemt som det var sidste år, men (der) 
hvor vi var sidste år (dvs. 1916) til jul, sidder 
franskmanden.“ Allerede den 30. bliver de imid
lertid afløst og rygtet går, at de skal væk derfra, 
„for den her -tur vi har haft hertil har været helt 
ekstra“ (30. jan.). Men de bliver blot afløst ved 
deres kommando og kommer tilbage i ro til de
res kompagni. Hvad føden angår er den stadig
væk betydelig bedre end sidste vinter, og den 3. 
febr. kan C. endog meddele: „Jeg har lige besøgt 
Thomas og Ernst. Thomas fik 7 pakker i aften, 
så vi har fået en god aftensmad. Ernst han spiser 
jo også med.“ 8. febr. må kompagniet igen i 
stilling, men „jeg er ikke med. Sammen med 4 
andre skal jeg fælde træ her ved landevejen“. 
Her kommer han ud for en meget morsom epi
sode: „Mit trækommando . . . blev ikke til me
get. Vi var kun der i to dage, så havde vi nok. 
Jeg traf dér en pioner, han var fra Brændstrup, 
Marius Christensen hed han. Han fortalte, at I 
havde rejst sammen i toget, dengang da det løb 
af skinnerne, jeg skal hilse fra ham“ (11. febr.).

C. har senere, når han talte om krigen, fortalt 
denne episode som et eksempel på, hvor under
ligt det kunne gå til. Her ligger han i Belgien og 
bliver så nærmest ved en fejltagelse flyttet til 
Verdun, hvor han træffer denne mand, der lå 
ved en helt anden afdeling, og som netop var 
vendt tilbage fra orlov, hvor han var kommet til 
at rejse med „æ kleinba’n“ med Johanne og 
Olav, der var på vej hjem fra Hjerting. Da toget 
løb af skinnerne og kørte i grøften, hvilket var en 
ganske almindelig foreteelse, hjalp han dem ud 
ad vinduet, og de faldt så i snak. — C. og han 
kendte overhovedet ikke hinanden, de talte først 
tysk sammen, men fandt hurtigt ud af, at det 
ikke var modersmål for nogen af dem, og de slog 
så over i sønderjysk, da de opdagede, at de begge 
var fra Nordslesvig. Marius Christensen fortalte, 
at han var fra Brændstrup. „Nå,“ svarede C., 
„dér er min ¡kone ude fra.“ Hvem hun da var 
datter af, ja det var Jørgen Berg i Hjerting. „Så 
kan jeg hilse dig fra hende og din søn, vi kørte i 
tog sammen for et par dage siden,“ lød det over
raskende ¡svar.

Nu da han ikke længere skal fælde træer 
kommer han til at bære mad ud til dem, som er 
i skyttegravene. „Det er også en helt god bestil
ling,“ skriver han 11. febr., „(men) det er en 
lang tur at gå. Vi går om eftermiddagen kl. 4 og 
kommer tilbage kl. 10.“ At det alligevel ikke var 
så rart, fremgår af et brev fra 25. febr., hvor han 
skriver: „Det er ikke sådan at bære mad, som I 
måske tror. Det var så lang en tur ud til skytte
gravene som for eksempel fra Haderslev og til 
Fjelstrup og så tilbage igen, og så i sådan et mør
ke, gennem skov og granathuller, i pløre til knæ
ene, (og) med en kedel på ryggen, så jeg vil hel
lere i stilling.“

Det kom han også, ihvertfald ifølge brev af 
16. febr., hvor han er sammen med Th. Schultz, 
men det blev kun ganske kortvarigt, for 21. febr. 
er de igen i Marbehan i Belgien, hvor C. denne 
gang får et bedre kvarter end sidst. De har det 
da også godt i de her dage, skriver C. 24. febr. 
og fortsætter: „I dag skal vi i kirke. Olav skulle 
kunne besøge mig her. Det ville interessere ham, 
(for) her kører de meget med hunde. Når en 
slagter skal hen efter et svin eller en kalv, så 
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bliver hundene spændt for, og så går det alt hvad 
det kan.“ C. tror dog ikke de bliver her ret læn
ge, men regner heller ikke med, at det går til 
fronten endnu. Noget er der dog i gære, for der 
tales om en længere postspærre (25. febr.). Der 
synes også at være kommet skrappere censur, 
for han skriver 2. marts i en efterskrift: „Jeg 
havde skrevet for meget i brevet (det hvad jeg 
nu har malet over). Der er kommet en del breve 
tilbage, som er blevet revideret.“ Desuden er en 
del af 'brevene og alle de åbne kort her fra marts 
på tysk, og et af dem er endog stemplet „Ge
prüft“.39

Det viser sig dog, at de bliver her i længere 
tid, ihvertfald C., for 2. marts kan han fortælle 
dem, „at jeg er kommet til bagagen, hvor jeg skal 
være kusk. Nu får vi jo se, hvorledes det vil gå. 
I den første tid er det jo vist ikke så let, men jeg 
har jo været ude at køre før, og er jo også fri 
for at bære en tornyster og fri for skyttegravene. 
Et par små heste har jeg, den ene er brun, den 
anden sort“. De følgende breve viser da også, 
at han er godt tilfreds med sin nye bestilling. 
Dette hindrer dog ikke, at han sysler med tanker 
om igen at prøve en ansøgning om at blive over
flyttet til et landstormregiment (13. marts). 
Dette skyldes sikkert, at han i Modersmaalet fra 
slutningen af febr. har læst referater af en debat 
i rigsdagen angående hjemsendelse af de ældste 
årgange.

Ved Somme i nærheden af Péronne 
(20. marts—23. maj tgi8)

C.’s afdelinger må imidlertid nu være kom
met længere vestpå i Frankrig, omkring floden 
Somme ved Péronne og St. Quentin. At C. ikke 
skriver noget herom i sine breve skyldes sikkert 
den ovenfor nævnte skrappere censur. En vig
tig offensiv forestod nemlig, idet den tyske hær
ledelse havde bestemt sig for et stort angreb på 
vestfronten her i foråret 1918 for at få en afgø
relse på krigen. „Fredsoffensiven“ er den blevet 
kaldt, og Tyskland ville herigennem bl. a. ud
nytte den gunstige stilling, der var blevet skabt 
ved Ruslands frafald fra Ententen.40 Hærledel
sen bestemte i slutningen af januar, at operatio
nerne skulle begynde på begge sider af Somme, 

hvor man på højre fløj ville stå overfor englæn
derne. Opstillingen af tropperne, ialt 4 armeer 
med 59 divisioner (ca. 700.000 mand) skete i 
største hemmelighed i marts måned (derfor den 
skrappere censur) og angrebet blev indledt 21. 
marts om morgenen kl. 4 ved at mere end 6000 
kanoner åbnede ild mod fjendernes stillinger på 
én gang.41

Et sted i dette tordnende inferno befandt C.’s 
afdeling sig, men C. selv var som kusk i nogen
lunde sikkerhed bag fronten. Han skriver 26. 
marts: „Jeg har det ellers ret godt, er stadig kusk 
og kommer ikke så nær fronten. Hvor vi er hen
ne, det kan I jo snart tænke eder til, når I læser 
avisen . . . Th. Sohultz har jeg ikke set i de her 
dage.“ Meget får han ikke skrevet i disse dage, 
men han får dog meddelt, at Th. Sohultz er så
ret, dog kun i pegefingeren, og at også Brandt 
er såret. Den 7. april skriver han: „I ængstes jo 
vist i den her tid for mig, (men) for så vidt 
har jeg haft det rigtig godt. Jeg er jo ved den sto
re bagage ... Jeg er ude at køre tre gange om 
ugen, det er det hele arbejde, hvad jeg har. Jeg 
håber jo da, at I får mine breve i den her tid, 
man ved jo næsten ikke, hvad man må skrive. 
Det kommer sig heller ikke så nøje, hovedsagen 
er jo kun, at I hører fra mig.“ Det er somme
tider lange køreture han har, således skriver han 
13. april: „I går og i forgårs har jeg haft en lang 
ridetur(!), 80 km. Det er en lang vej, så jeg kan 
nok mærke det idag, men meget bedre end i 
kompagniet er det,“ og 19. april: „I dag har jeg 
kørt hele dagen. Det er sådant dårligt vejr med 
regn og storm. Vi ligger jo immer i telte.“ Men 
han er glad for sit job som kusk: „Jeg har et par 
små brune heste. Dem er jeg lige for tiden på 
græs med. Jeg mangler jo nu kun noget af den 
havre, som jeg har fodret for meget på Ryes 
Mølle, så skulle de nok komme til at se anderle
des ud, for de er magre, men de trækker godt. 
De har jo også en god kusk, de får ikke mange 
klø.“ Om deres egen forplejning skriver han, at 
den „er heller ikke så dårlig i den her tid, og det 
har hele vinteren været bedre end sidste år. Vi 
koger selv i den her tid, for vi er langt fra 
komp.“, men af et lidt senere brev fremgår det, 
at „det giver meget lidt til. Det andet som mar
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melade, flæsk og fedt savner man helt“ (6. 
maj). Det lader heller ikke til, at de to derhjem
me rigtig tror på, at det er så godt, for 29. april 
skriver han: „Du stoler nok ikke rigtig på, hvad 
jeg skriver, at jeg har det godt, men det er så
dan. Ja, havde jeg skullet gøre tjeneste i komp., 
så havde det ikke været rosværdigt, de har lidt 
meget siden 21. marts.“

Men nu er det også slut med kompagniets li
delser: 4. maj meddeler C., at de er blevet af
løst, „men der er ikke mange faldne af dem, som 
gik med her den 21. marts, 10 til 15 mand, alle 
de andre er ubekendte“. Tyskernes gennembrud 
af de allieredes linjer var ikke lykkedes, selvom 
man havde haft stærk fremgang, og nogen afgø
rende ændring i krigen havde det ikke med
ført.42 C.’s job som kusk fortsætter: „Her har 
vi i de her dage regn og torden, og vi ligger i 
telte. Det er ikke så glandt. Hestene står ude, 
(men) mine, de kommer dem godt i den her 
tid. Jeg er på græs med dem hele dagen, men 
græsgangene er ikke så gode. Det er i den ørken 
ved Somme, hvor de store kampe har været 
1916 ud. I skulle bare se det, da ved I, hvor godt 
I har det. Hvor byerne har været, står der kun 
nogle træstammer af æbletræer. Husene er helt 
borte, og det er en lang strækning. Jeg er kommet 
derigennem flere gange“ (6. maj). Jo, han har 
sandelig set noget på sine mange og lange køre
ture, set hvad krig kan bringe af ødelæggelser, og 
set hvilke ulykker den bringer over alle de man
ge, som den rammer ganske uforskyldt. — C. og 
hans familie er hidtil blevet forskånet for bud
skab om død, men 14. maj skriver C.: „Jeg mod
tog i går eders telegram om min broders død. 
Jeg lagde det straks for hos min bataljonfører og 
bad om orlov, men det kunne ikke lade sig gøre. 
Det bliver jo regnet med, at det er ikke i fami
lien. Jeg ville jo nok have været hjem, men var 
vel alligevel kommet for sent til begravelsen. Det 
kom mig dog så uventet. Jeg troede, at han var i 
god bedring. Det er en stor sorg for hans kone og 
børn, men godt, at han har været hjemme i vin
ter, (så) de har kunnet tale med ham.“43 Et par 
dage senere skriver han: „Ja, det er jo værst for 
Kjestine og børnene, (for) han er fri for krigens 
tummel. De veje og stier, vi her skal vandre det 

ene år efter det andet, er også fulde af sorg og 
savn. Det er han nu fri for, stakkels mand, 
(han) har jo vist heller ikke været rask under 
krigen og måtte dog gøre den med, og hvorfor?“

De er nu igen på vandring: „Det går vist til
bage i ro. I går havde vi en slem dag, varmt var 
det og turen var lang, 35 km. Der blev også man
ge liggende og kunne ikke mere. Der siges også, 
at der er een død. Ved sådanne lejligheder er det 
jo også godt at være kusk“ (17. maj). Men midt 
under denne march bliver der givet ordre til at 
vende om: „Pinsedag (19. maj) måtte vi vende 
om, tilbage til fronten. Det var en slem tur, men 
det er godt, at man kan køre ... Vi kørte en tur 
fra søndag aften kl. 6Vz til mandag middag. Det 
er en lang tur i sådan en varme, så det gav ikke 
nogen glad pinsefest.“ Det blev nu alligevel ikke 
så slem en tur ved fronten, hvor de kun lå i re
serve, skriver C. den 23., „nu er vi igen på vejen 
tilbage. Vi har i nat været undervejs hele nat
ten, (og) det er så varmt som om dagen“.

Ved Valenciennes på grænsen til Belgien 
(28. maj—3. juli 1918)

28. maj skriver C.: „Nu er vi igen nået til Bel
gien, det har også været en lang rejse ... Vi har 
gjort turen til fods her til Belgien, det har næsten 
gået både dag og nat, men det er jo godt, at jeg 
kan køre ... Det er ellers en lille køn by, og en 
køn rejse var det også hertil, for i Nordfrankrig 
ser det anderledes ud end i de egne vi før har 
været.“ Det viser sig imidlertid, at det ikke er 
Belgien de er i, men blot på grænsen hertil. I 
en krigstid som denne er grænser dog flydende, 
så C. kommer også til Belgien: „I formiddag har 
jeg været kørende til Belgien efter kartofler og 
i eftermiddag er jeg på græs med mine heste. I 
kan tro, det er en køn og god egn her. Det er 
anderledes end der, hvor vi har været før. Vi 
trænger også her til regn, men alt står godt, både 
på marken og i haven. I skulle se sådanne haver 
som de har anlagt, dér kan vi ikke komme med 
i Haderslev. Kan I snart få nye kartofler, her er 
det snart så vidt. De står flere steder i blomst“ 
(5. juni). Han har rigtig haft øjnene med sig på 
denne tur, så vi får et ganske godt indtryk af, 
hvor lidt denne egn har mærket til krigen. Den 
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går dog ikke helt f ri for drastiske hændelser, for 
3. juni heretter C. om, at der er sket en eksplo
sion dér i byen, hvor der er omkommet mange 
mennesker, og et par dage senere, 7. juni, sker 
det igen, „et vældigt brag, da vi lå og sov til mid
dag. De stakkels civile, de må jo flygte, de kan 
jo ikke bo der i nærheden,“ men hvad der egent
lig er sket, får vi ingen nærmere forklaring på. 
Der står heller ikke noget i brevene fra disse da
ge om, at C. har fået endnu en udmærkelse, 
nemlig „Abzeichen für Verwundete in schwarz“, 
et hæderstegn, der tildeltes alle sårede, idet de 
lettere sårede fik det i sort. Hans „Besitzzeugnis“ 
er ihvertfald udstedt 29. maj 1918, men C. har 
næppe lagt større vægt herpå, idet han selv skul
le købe emblemet, hvilket han aldrig har gjort.

De er indkvarteret hos den lokale befolkning, 
og det synes at gå udmærket: „Min kvartervært 
er en rig mand. Jeg tror, at han er ølbrygger, 
(men) vi kan slet ikke tale med dem, da vi ikke 
kan forstå hinanden“ (7. juni). Deres forplej
ning er tilsyneladende også ganske god, selvom 
C. 3. juni skriver: „Det begynder at blive lidt 
mere knap med brød her, men så slemt som sid
ste sommer er det endnu ikke . . . Middagsma
den er også god, så det hjælper jo meget.“ Men 
12. juni skriver han, at de nu får nok brød igen. 
Det lader til, at de derhjemme nu igen har sendt 
en ansøgning ind om at få ham tilbage til en 
landstormsbataljon, men han har ikke megen tro 
til at det lykkes (16. juni). Han formaner dem 
også til at have tålmodighed med hensyn til or
lov, selvom han dog mener, at der er større mu
ligheder nu end tidligere (12. juni).

18. juni meddeler han, at de er flyttet ind i 
Belgien, og de håber at blive der et stykke tid, 
„for her er det godt“. Her kan man også købe 
noget, men det er meget dyrt, og det behøves 
heller ikke, når man får en pakke engang imel
lem. Han går dog på krammarked om onsdagen 
(26.), „så skal jeg se om jeg ikke kan købe dig 
lidt sytråd“. Det lykkes for ham, men det koster 
7 Mark(l), og 2 lommetørklæder, han køber, ko
ster i Mark stykket. De har ellers ikke meget at 
lave her. C. er den 21. i den nærliggende større 
by Mons med en syg, og han ser da, hvor kønt 
der er i Belgien (22. juni), men ellers har de 

„ikke stort andet at bestille end passe vore he
ste“ (24. juni). I byen træffer han desuden gam
le bekendte: „I går aftes var Niels Hansen og 
jeg ude at gå en tur, (og) vi kom så ind i en 
kantine og ville drikke et glas øl. Der traf jeg ba
ger Johansen, som jeg immer kørte hen til med 
mel i Sdr. Vilstrup. Han er der i kantinen . . . 
I aften går jeg derhen igen“ (27. juni), men nu 
er dette „driverliv“ slut.

På stadig vandring gennem Frankrig. Ved 
Mühlhausen (3. juli—31. aug. 1918J

3. juli meddeler C. nemlig, at de er på van
dring i de her dage, men „vi har jo også nu i lang 
tid haft det godt. Nu får vi jo se om orlov går 
videre, når vi kommer hen til bestemmelsesste
det“. Hvad dette er, fremgår ikke af brevene, og 
vi får heller ikke at vide, hvad det hele går ud 
på, før den 12., hvor C. meddeler, at han har det 
godt, rigtig godt endda: „Jeg er igen blevet til
bage ved den store bagage . . . (Pladsen som 
kusk) tænker jeg (nok) at (jeg) 'beholder så 
længe jeg skal være ved fronten, men vi ville 
jo nok være færdig med den krig i sommer. Det 
er virkelig ikke noget glandt at tænke på og være 
her endnu en vinter . . . Der kommer imellem 
et par af de ældste væk herfra til Tyskland, 
men vi har dem jo også helt op til 45 år, dog ikke 
ret mange mere, og vi har også alle sådan en 
ekstrabestilling. I kompagnierne er der ingen 
mere over 40.“ C. indtager altså ikke nogen sær
stilling med sit job som kusk. 14. juli er han på 
en 60 km lang køretur: „Man bliver godt kendt 
her i Frankrig. Far kan nok fortælle Olav me
get, når han kommer hjem i orlov,“ men ellers er 
der ikke meget andet at lave end at passe heste
ne, mens kompagniet er ude i første linje, „der 
er allerede mange såret“ (16. juli).

Den 27. er de igen undervejs, „og det kan tage 
mange dage, førend vi når hen til vort bestem
melsessted. Vi har for få heste og skal sådan 
hjælpe os af sted som vi bedst kan . . . Lige for 
tiden er jeg i en by i kvarter, hvor jeg også lå i 
kvarter sidste år til min fødselsdag. Ved det ku
skeri får man set sig meget om i Frankrig. Hvor
dan det går kompagniet, ved jeg ikke. De er 
kommet hen et andet sted end de var først, og
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der skal vi jo nu hen i nærheden“. Først 4. aug. 
når de deres bestemmelsessted i nærheden af 
Laon (nordvest for Reims), men de venter nu 
blot på, at regimentet skal blive afløst, så de kan 
komme på orlov, for den må forestå nu. Den 7. 
aug. var „jeg kørende ude ved Gefechts-baga- 
gen.44 Da talte jeg med Emst... Han har det jo 
også godt, (men) vi venter jo kun på orlov . . . 
De har tabt mange folk i den sidste tid ... så nu 
er jeg ene tilbage af de 14 landsmænd, som kom 
hertil for to år siden“ (8. aug.). Først den 16. 
bliver kompagniet afløst, og de kommer så på 
vandring igen, og nu går det på langfart, for 25. 
aug. meddeler C., at „jeg er i en lille landsby i 
nærheden af Mühlhausen (ved grænsen til 
Schweiz) ... Jeg er i kvarter i et gæstgiveri, (så) 
man kan jo da få en øl.“ De har efter C.’s me
ning ikke særlig travlt med at få folk sendt på 
orlov, og nu er der ingen rejst i næsten to måne
der. Der er dog ikke noget at være nervøs for, 
idet C. den 27. kan meddele, at han rejser på 
orlov den 31. aug.

Orlov. — Kampe i Flandern 
(18. sept—ir. nov. 1918)

Blader man lidt i Modersmaalet fra de første 
14 dage af sept. 1918, da C. var hjemme på 
orlov, får man et slående billede af, hvor nøden 
var vokset, siden han sidst var hjemme. F. eks. 
koster marmelade nu 3 Mark pundet (5. sept.), 
hvorfor ingen vil købe det. På kasernen er der 
i garnisonen indført kødløse uger (10. sept.). 
Endvidere opfordres folk til at skaffe sig gryn til 
vinteren ved at samle bygaks på markerne, og 
det er derfor deres egen skyld, at de vil komme 
til at stå uden gryn til vinter, hvis de ikke gør 
det (11, sept.). Men man har dog haft en for
nemmelse af, at krigen snart må være slut, og 
den følgende tids breve fra C., efter at han 18. 
sept, er rejst tilbage til Frankrig, bærer tydeligt 
præg heraf.

Først 21. sept, når han til Mühlhausen, „men 
Regt, er ikke her mere, (og) hvor det er, ved jeg 
ikke endnu“. Først den 24. finder han det oppe 
i egnen ved Metz, og det er han glad for. „Jeg 
kørte jo hele tiden med toget, (men) de sidste 
8 km til fods. I dag bestiller jeg ikke noget, men 

jeg er også meget træt af rejsen ... Mine heste er 
ikke blevet bedre i den tid, da jeg har været bor
te, men nu er der jo heller ingen græs. Mine kam
merater er jo glade (for), at jeg bragte dem en 
rulle skråtobak. De havde ventet efter mig 
for det samme. Kun ham som har mine heste, 
han mente jeg kunne godt have blevet væk no
get længere. Han er bedre tilfreds her end. i 
komp.“ C. har lidt svært ved at komme igang 
igen; den lange rejse havde helt taget pusten fra 
ham, og man må da også sige, at det var en or
dentlig tur, han havde været ude på. Næsten 
en uge havde det taget, men han indrømmer 
dog, at modtagelsen var ikke så lidt bedre, end 
den han fik, da han sidst kom tilbage fra orlov, 
hvor de selvsamme dag måtte i skyttegravene. 
Meget har han ikke at lave, så han har god tid 
til at iagttage den elendighed, der hersker hvor 
de er: „Jeg er jo alligevel glad, at I har det godt 
derhjemme. I skulle se her i den her tid, hvor ci
vile må fra hus og hjem. Det er næsten lige så 
slemt som 14 i Rusland“ (28. sept.).

De kommer imidlertid igen på farten, og først 
den 4. okt. kan C. meddele, at han har det godt, 
„men vi kom så hurtigt afsted dernede fra Metz, 
så jeg ikke fik skrevet . . . Nu er vi landet helt 
oppe i nord i nærheden af Yppem (Ypres i Flan
dern). Komp. er jo ude i stilling,45 (men) jeg er 
ved den store bagage. Befolkningen her er meget 
flink mod os. Jeg har hele dagen spist hos min 
kvartervært. I går aftes, da jeg kom, fik jeg 
kæmemælksvælling“. Den 9. fortæller han, at 
han også arbejder med hver dag i kartoflerne: „I 
morgen bliver vi færdig. Sidste nat var jeg ude at 
køre. Det var en slem tur, da det var så mørkt 
. . . Her tales så meget om fred i den her tid. 
Flamlænderne vil påstå, at den er nær, (men) 
jeg tror det ikke. Godt var det om det kunne bli
ve således. Jeg sidder inde hos dem om aftenen. 
Vi kan dygtig tale med hverandre. Det er sådan 
halv tysk og noget dansk(l), de taler. De har så
dan et lille landsted som bedstefar, men de har 
kun én ko, og så kører de med en hund.“ Men 
fredsrygteme spores stadig mere og mere i hans 
breve. „Så synes I nu, at der kan være lidt håb 
om fred. Jeg fik jo også avisen fra 7. okt. Det er 
jo muligt, at der kan komme noget ud af det.46
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Der er jo sket store forandringer i verdenshisto
rien i den sidste måned. Vi vil håbe det bedste, 
tro på noget kan man jo næsten ikke mere, men 
det må jo komme engang. Her regner de fleste 
med fred i en nær fremtid“ (14. okt.).

Det går stadig tilbage for de tyske tropper, og 
de er langt fra kompagniet. Fredens spøgelse hu
serer til stadighed, og snakken går, én mener et, 
en anden noget andet, „men når blot der i en 
nær fremtid kunne blive våbenstilstand, så var 
vi også tilfreds, og det er vist heller ikke umu
ligt, at det kommer således, ihvertfaid varer kri
gen ikke så ret længe mere; det værste er over
stået“ (19. okt.). Det er godt, at han er kusk, 
for „alle de andre, som ikke havde heste her ved 
bagagen, er kommet ud i skyttegravene. Det er 
en mærkelig krig, der nu føres her. De siger, at 
ude i de første stillinger bor der også civile. De 
vil ikke flygte. De håber måske også, at krigen 
snart får ende . . . men de skyder galt nok end
nu. Det går hårdt til her på hele fronten“ (24. 
okt.). De to derhjemme regner med, at han kan 
være hjemme til jul, men det tror han nu ikke 
ret meget på selv, for „her er endnu krig som 
aldrig før, men de kunne jo lige så godt gøre 
ende på det først som sidst, de har dog tabt kri
gen“ (4. nov.). Den erkendelse er han altså nu 
nået til i modsætning til blot et halvt år tidli
gere, hvor han mente, at man ikke kunne slå ty
skerne (25. april), men da så det unægtelig også 
anderledes ud. Overalt var tyskerne nu på tilba
getog, og stadig angreb fjenden på alle fronter. 
Hans styrke og potentiel syntes uudtømmelig. 
Midt under dette får C. dog også tid til at berette 
om en lille morsom episode: „Søndag morgen ... 
stod jeg op kl. 5 Vz og ville fodre mine heste. Da 
jeg kom ud i gården, havde jeg det uheld og gik 
lige i et møddinghul, som stod fuld af vand, så 
det var et koldt bad. jeg sad i. . . helt til arm
hulerne. Det var en lykke, at jeg kørte ud til Ge- 
fechts-bagagen med tøj, så jeg havde jo da tørt 
at trække på.“

De venter nu kun på freden, skriver C. den 6., 
og tankerne må også have kredset om, hvad den 
ville bringe for dem i Nordslesvig, for han slutter 
sit brev 4. nov. på denne måde: „Jeg har lige læst 
i avisen om H. P. Hanssens tale i rigsdagen. Nu 

får vi jo se, hvad tiden vil bringe.“ Han hentyder 
her til den tale, som H. P. Hanssen havde holdt 
i rigsdagen i Berlin 21. okt., og hvori han bl. a. 
krævede opfyldelsen af Pragf redens § 5. Den 
blev refereret i Modersmaalet den 25. og stod 
dagen efter aftrykt i sin helhed på forsiden og 
med andre blades kommentarer. Det er klart, at 
den har sat tankerne igang hos mangen en nord
slesviger. Skulle det mon lykkes, som de havde 
kæmpet for i nu 54 år, og som C. og tusinder af 
andre danske nordslesvigere var gået i krig for, 
at de selv ville få lov til at bestemme deres 
skæbne?

Fred og hjemkomst ( 11. nov.—1. dec. 1918J

Den ri. nov. kl. 11 blæstes så endelig våben
stilstanden ind overalt på fronterne. Der var en
delig fred, efter at de europæiske folk i over 4 år 
havde udgydt hinandens blod på de vidtstrakte 
slagmarker. Desværre er der intet brev fra C., 
der direkte viser hans reaktion på den fred, som 
han så længe og så inderligt havde ønsket. Men 
det første brev han sender hjem efter våbenstil
standen er præget af en undertone af glæde og 
vilje til at tage den sidste tørn, for nu går det 
hjemefter: „I venter vel meget efter at høre fra 
mig. Jeg er sund og rask og på vejen hjemefter. 
Det går langsomt, men sikkert. Vi har endnu 
nogle dage at marchere, førend vi er ude af Bel
gien“ (17. nov.). Glæden er stor over, at krigen 
er slut, og humøret højt, skriver han 19. nov., og 
han slutter brevet med følgende ord: „Ja, den 
med længsel ventede dag kom også; det var godt, 
at jeg blev, hvor jeg var, da jeg var hjemme på 
orlov. Nu har jeg min ret og kan bruge den, når 
dagen kommer.“ Der er ingen tvivl om, hvad 
han tænker på, det er den dag, hvor han sam
men med Nordslesvigs øvrige danske befolkning 
vil tilkendegive, at de hellere vil høre til 
Danmark end til Tyskland. Han tror, at den 
dag må komme, og det synes ud fra disse ord 
fuldstændig klart, at det er det, han har kæmpet 
for i fire år, det var derfor han hver gang vendte 
tilbage til fronten efter orlov, hvor hårdt det 
end kunne være, og det var af frygt for at miste 
den ret til selv at bestemme, at han ikke som så 
mange andre flygtede til Danmark; en ret, som 
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han nu vidste, at han kunne benytte med den 
bedste samvittighed.

Der er ikke meget mere at berette om C.’s vi
dere færden. Hans sidste brev er fra i. dec., og 
de er da nået til Mühlheim. Hvornår han nåede 
hjem, ved vi ikke, men det var ihvertfald før 
jul. C. har selv efter krigen fortalt, at der var 
planer om, at de først skulle til Berlin, før de 
kunne hjemsendes, men da de blev spurgt, om 
der var nogen, der havde noget imod det, trådte 
han som den eneste frem og sagde, ja det havde 
han, for nu havde han været med siden krigens 
begyndelse, så nu ville han hjem. Det kom han 
også; han kom ikke til Berlin, men blev sendt 
direkte hjem derfra, hvor de nu var. Det er sik
kert også derfor, han aldrig har fået sine solda
terpapirer, men kun udskrifter af dem, og ifølge 
disse står han opført under 6. Garderegiment 
indtil 5. dec. 1918. Da blev han altså endelig fri 
for at være soldat.

★

6 år som soldat er en lang tid af et menneskes 
liv, især når det ikke blev længere end C.’s. Kri
gens strabadser havde delvis knækket hans hel
bred, og han døde kun 62 år gammel i 1939, 
men dog tidsnok til at opleve, at Tyskland igen 
havde startet en europæisk ¡krig. Det er klart, at 
hans oplevelser i krigen kom til at præge ham. 
Han fortalte ofte mange småepisoder fra krigens 
tid, ja museumsinspektør R. Meyer-Heiselberg 
skriver endog i HS 1965—66 i sine skoleminder 
„Midt i Gåskærgade“, at han kunne verdenskri
gen på klokkeslet, for den Chresten, som omta
les dér, er netop den Chresten, hvis breve vi her 
har stiftet bekendtskab med.

Men C.’s skæbne var ingenlunde enestående. 
Hans lod deltes af tusinder af andre nordsles
vigere, og 6000 af dem satte livet til derude på 
slagmarkerne og ligger begravet under fremmede 
himmelstrøg. Mange af dem, der vendte hjem 
ligesom C., kunne sikkert fortælle endnu mere 
og bedre end C. her har fortalt, og nogle af læ
serne kender sikkert selv en af disse gamle solda
ter og har hørt ham fortælle om sine oplevelser. 
Men mange er der ikke tilbage, og snart vil de 
alle være borte. Lad derfor dette lille billede af, 

hvad blot en enkelt af disse nordslesvigere måtte 
lide af afsavn og nød i krigen, være sat dem alle 
til minde, nu i 50-året for våbenstilstanden, der 
betød afslutningen på krigen og deres lidelser.

HENRIK FANGEL

NOTER

Det har ikke været muligt at identificere alle de i brevene 
nævnte personer.
i Ryes Mølle var beliggende Ryes Møllevej 18A og B, 

hvor endnu møllehuset ligger ved slippen ned til 
Åbenråvej. Billede, se HS 1953 s. 28.

2 Modersmaalet indeholder 3 .sept. 1914 en oplysende 
artikel om landeværn og landstorm. Landeværnspligt 
havde alle, der havde aftjent deres værnepligt, fra de
res hjemsendelse til det fyldte 39. år, og fra dette år til 
det fyldte 45. landstormspligt, der desuden omfattede 
alle ikke-indkaldte mellem det 17. og 45. år. Land
stormens opgave var „i første Linje at gøre Vagttje
neste i de hjemlige Egne, bevogte militære Bygnin
ger, Banegaarde, Broer og andre vigtige Kunstbygnin
ger (I)“. Herved frigøres hæren til det egentlige felt
tog. „Desuden har Landstormen at deltage i Fædrelan
dets Forsvar . . . Her har Landstormen en vigtig op
gave som direkte Deltager i truede Grænsedistrikter. 
I overordentlig vankelige tilfælde kan Landstormen 
endelig anvendes til Erstatning paa Krigsskuepladsen, 
. . . men intet tyder paa, at dette er Hensigten.“

3 Stavningen er her af hensyn til den umiddelbare for
ståelse normaliseret og ligeledes er sætningsopbygnin
gen ændret en smule, først og fremmest er det søgt at 
kæde C.’s ofte meget korte sætninger sammen til et 
mere flydende sprog. Alle ord, der af hensyn hertil 
er indføjet af udgiveren, er dog sat i parantes. For at 
læseren kan få et indtryk af stavemåden, er citaterne 
fra brevene fra den første tid (afsnittet „I Toftlund 
og Slesvig“) dog gengivet ordret, men tegnsætningen 
her, der som regel mangler helt hos C., er udgiverens.

4 Rasmus Jørgensen (1881—1929), bagermester, St. Kling- 
bjerg 4, og hustru Karen, født Petersen 1888.

5 Herom har Johanne hørt rygter, som C. bekræfter i 
en efterskrift til brev af 1. dec. Han knytter hertil 
tørt: „Ja, vi skulle såmænd nok komme hjem igen for
di at vi blev fanget af russerne.“

6 Må skyldes en lapsus. Deres bryllupsdag er 7. nov.
7 I Modersmaalet kunne man 23. nov. læse en skildring 

af „Flygtningene i Østpreussen“ af Berliner Tage- 
blatt’s korrespondent, netop fra den egn hvor C. op
holdt sig. Der blev heri ikke lagt skjul på noget som 
helst, selvom det vel delvis var propaganda for at 
sværte russerne.

8 Tysk bededag, 21. nov.
9 Oberst Gudmund Schnitler: Verdenskrigen 1914—18, 

Kbh. 1939, s. 170—72.
10 Tysk frisindet blad.
ri Eskild Wind, gårdejer, Hjerting.
12 Laue Greisen (1875—1918), dr. med., praktiserende 

læge i Haderslev, død af grippe (influenza) i Frankrig.
13 Bruno Laging (1884—1916), oberlehrer ved Kgl. 

Preuss. Gymnasium i Haderslev 1912—16. Faldt 18. juli 
1916 ved Riga. Skønt han var tysk, følte han sig nært 
knyttet til de dansksindede soldater fra den by, hvor 
han var lærer.
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Således f. eks. 1915 19. jan., 30. marts, 19. juli og 30. 
juli. C.’s ord i et brev af 22. april 1915: „Du skrev 
om, kære kone, at de frygter vist noget derhjemme 
hos eder“ refererer måske til da verserende rygter om 
Slesvig-Holsten som krigsskueplads, der 14. april af
vises som grundløse i Modersmaalet.
F. eks. Modersmaalet 1915 1. juni, 12. og 17. juli.
Anton Carl Winter (1878—1954), bagermester, Søn- 
derbro 20, senere Højgade 13 og Møllepladsen 2.
Karl Dicksen (1877—1952), arbejdsmand, Lindedal 24. 
Wilhelm Linck, efter krigen flyttet til Tyskland.
Billedet eksisterer endnu.
Chr. Friis, gårdejer, Simmersted (1879—1916) falden i 
Frankrig.
Det har ikke været muligt i politimesterens eller land- 
radens arkiv at finde oplysninger om myndighedernes 
stilling til hans ansøgninger.
Jørgen Eriksen (1879—1941), præst ved frimenigheden 
for Sundeved og omegn 1907—21, sognepræst i Asser
balle 1921—41.
Metalskilt med nummer og navn m. m., som soldater
ne bar om halsen.
Det var ikke første og eneste gang man fra tysk side 
frygtede en engelsk landgang i Danmark og angreb 
nordfra, hvilket bygningen af befæstninger tværs over 
Nordslesvig er et vidnesbyrd om. Endnu den dag i 
dag findes der rester heraf, bl. a. ved Pothøj og Årø- 
sund.
Denne synes dog ikke at være bragt, idet det ved 
gennemgang af Modersmaalet har været umuligt at 
finde en sådan hilsen. Det må imidlertid tages i be
tragtning, at Modersmaalet på dette tidspunkt i mod
sætning til krigens første år bringer meget færre hilse
ner fra soldater. Dette skyldes formodentlig et diktat 
fra oven.
Fra Flensborg.
9 . dec. skriver han, at de er tilbage i Conflans (se s. 
48), dvs. denne kirke må være i eller ved Conflans. 
Den i 1868 i Haderslev stiftede danske kommunalpo

litiske forening, som hver jul under krigen sendte 
pakker med levnedsmidler til dansksindede Haders
levere i felten. Heri var desuden juleheftet „Julehil
sen til Soldaterne“, redigeret af frimenighedspræst 
Thade Petersen, Haderslev.

29 Georg Wandschneider (1866—1945), bagermester, 
Storegade 34.

30 Thomas Schultz, gårdejer i Terp ved Øster Lindet.
31 Ikke nordslesviger, men fra Kiel.
32 Schnitler a. a. s. 274.
33 Afstanden mellem Vilna og Riga er i luftlinje ca. 300 

km.
34 En hærs træn, dvs. alt, hvad der transporteres på kø

retøjer efter tropperne.
35 Schnitler s. 291L
36 Et betonstøbt eller på anden måde beskyttet rum, hvor 

soldater kan søge dækning.
37 Niels Mensel, landmand i Mjolden, Tønder amt.
38 I Flandern rasede i sept., okt. og nov. 1917 et vold

somt slag, der er blevet kaldt krigens største marty
rium og hvor „rædslen fra Verduns slagmarker blev 
overtruffet“ (Ludendorff), Schnitler s. 28of.

39 I et af brevene findes en herlig danisme: „Jetzt will 
ich hinn und Brandt besuchen“ (10. marts 1918).

40 Fred sluttet mellem Tyskland og Rusland i Brest-Li- 
tovsk 2. marts 1918.

41 Schnitler s. 320—24 og 328—30.
42 Schnitler s. 333h
43 C.’s broder Iver døde på et lazaret i Lübeck 10. maj 

1918 af blodgang.
44 Dvs. fægtningstræn’et: den del af bataljonens ammu

nition, der ikke er mandbåren.
45 26—28. sept, havde ententemagterne indledt en stor 

offensiv på alle fronter i Frankrig. I Flandern angreb 
franske, belgiske og engelske tropper den 28. og det 
var her, at C.’s regiment var blevet sat ind.

46 Referat af kansleren Max von Badens tale i rigsdagen, 
hvor han erklærede sig villig til våbenstilstandsfor
handlinger.



JUBILÆUMSLEGATET 1967
På generalforsamlingen den 30. december 

1955, da Haderslev-Samfundet kunne fejre 25- 
års jubilæum, foreslog Olav Christensen, at for
eningen skulle søge oprettet et legat, som skulle 
begynde at uddeles, når grundfondet var nået 
op på 10.000 kr., således at hver legatportion 
skulle være på mindst 500 kr. Forslaget vandt al
mindeligt bifald, og indsamlingen startede der
efter ved, at der hvert år til jubilarerne i forbin
delse med indhentningen af biografierne til års
skriftet udsendtes en opfordring om at yde bi
drag til et sådant legat. Vi ville nemlig afvente 
en passende lejlighed, hvor vi kunne rette hen
vendelse til så mange af de gamle elever, som 
vi havde mulighed for at komme i kontakt med.

Denne lejlighed bød sig ved skolejubilæet, og 
den 12. november 1966 udsendtes der derefter 
en opfordring rettet til alle tidligere elever fra 
Haderslev Katedralskole, hvori det blandt andet 
hed:

„I bestyrelsen for H.-S. anser vi det for sand
synligt, at mange gamle elever og lærere gerne 
vil være med til at sende deres skole en lykønsk
ning og en gave til 400-års dagen. Vi mener, at 
et jubilæumslegat, hvis renter skal bruges til støt

te og opmuntring for elever fra skolen under 
uddannelse, vil være den rette form for en så
dan hilsen til Haderslev Katedralskole. Ganske 
vist råder denne nu over adskillige legater, men 
der er altid brug for støtte, og det vil være af 
stor betydning at have et legat med en ret smidig 
fundats, så bistand derfra kan få karakter af en 
kammeratlig håndsrækning fra gamle elever til 
yngre kammerater.

Denne kortvarige indsamling indbragte knap 
8000 kr., som sammenlagt med det i tiden fra 
1956 indkomne beløb gav følgende resultat:

Indgået til kassereren i tiden fra 1956
til 1966 ifølge regnskab .. 3 022,20

Påløbne renter.................... 816,20
3 838,40

Indgået til formanden inch
renter .............................. 2 195,00 6 033,40

Jubilæumsindsamlingen indbragte .. 8 056,50
Ialt kr. 14 089,90

Til indsamlingen har følgende elever samt tid
ligere og nuværende lærere bidraget. Giveren 
opføres med navn og stilling, såfremt denne er 

66



anført, på det tidspunkt, da beløbet er indbe
talt, altså i tiden 1956—1966, samt med adresse, 
såfremt denne ikke er Haderslev:

Jørgen Adolphsen, Kolding — Johannes Ammundsen, 
København — overbibliotekar Vibeke Ammundsen, født 
Simonsen, København — fru Anni Leth Andersen, født 
Jensen — højesteretssagfører Niels Andersen, København 
— dyrlæge G. Appel, Store Nustrup — professor, dr. med. 
G. Asboe-Hansen, Charlottenlund.

Eline Bancke, Tyrstrup — arkitekt Hans Ove Barfod, 
Canada — lærer Arne Bechmann, Nanortalik — Hanne 
Beck, Brabrand — Jes Beier, Hvidovre — lektor Jens Bek, 
Randers — provisor Hans Bernsen, Virum — sognepræst 
Kr. Bindeballe, København — Gudrun Bjerg, Søholtgård, 
Hejsager — dyrlæge S. Bjerregaard, Bagsværd — læge J. 
Boeskov, Skibby — direktør H. Bossen, Gråsten — redak
tør Eskild Bram — rektor Christian N. Brodersen, Hjør
ring — civilingeniør Erik Bølling-Ladegaard — overlærer 
Sigurd Bølling-Ladegaard, Videbæk.

Fru Helga Højlund Carlsen, København F. — fhv. 
gymnasieoverlærer Cathrine Christensen — apoteker 
C. J. Christensen, Højer — fru Ellen Holm Christensen, 
født Skøtt, Store-Heddinge — ekspeditionssekretær Olav 
Christensen — fru Olivia Christensen, født Schrøder, Kel
strup Strand.

Plantageejer Arne Diemer, Ore — overingeniør, cand. 
polyt. P. Chr. Due, Allerød.

Hans Eggert, Hellerup — chefingeniør Arne F. Ene
mark, Sønderborg.

Stud. mag. Henrik Fangel, Arhus — Anders Favrholdt, 
København — Gerda Favrholdt, født Nielsen, København 
— lektor, dr. Magnus Favrholdt — læge Jytte Flach, født 
Pinholt, Risskov — Annalise Flebbe, Fredericia — civilin
geniør Robert Forum, Farum — fru Aase Fosdal, født An
dreassen, Jerslev — fru Kirsten Lund Frandsen, født Ar
kil — Iver Fuglsang — cand. jur. Sigurd Fuglsang — semi- 
narierektor Ad. Fuglsang-Damgaard, Ranum — adjunkt 
Jens N. Faaborg.

Fhv. lektor V. P. Gamst — sognepræst Peter Gadeberg, 
Sørbymagle — Hanne Genster, født Arkil, Brabrand — N. 
O. Gottlieb, København K. — fuldmægtig Jørgen Gram, 
Hvidovre — ejendomsmægler Marius Green, Viborg — fru 
Lis Groes, født Tørsleff, København.

Fru Gunver Hagemann, født Svensson, København — 
bankfuldmægtig Alex Hansen, Hørsholm — fru Alice 
Hansen, født Wind, Odense — lektor Einar Hansen — 
stud, polyt. Erik K. Hansen — fuldmægtig Gunnar Han
sen — stadsingeniør H. J. Hansen — fru Helga Hansen, 
født Grastrup — adjunkt Ilse Hansen, Frederikshavn — 
manufakturhandler Julius Hansen, Gram — K. M. Han
sen, København F — Ruth Meldgaard Hansen, Erlev — 
V. Wolthers Hansen, København V — amtsbogholder 
Viggo Hansen — fuldmægtig N. U. Hartmann, København 
0 — Peter J. Henriksen, Vojens — overbibliotekar Thor
vald Hildebrandt — civilingeniør Jørgen Hoffmann, Ris

skov — professor, dr. med. Povl Holm-Nielsen, Arhus C — 
direktør Holger Horsten, Klampenborg — kontorchef Wil
liam Horsten, Charlottenlund — landinspektør E. Hübbe, 
Odense — sognepræst P. Høfring, Sundby Guldborg — 
fuldmægtig Palle Høgild, København K — orlogskaptajn 
H. Haar, Holte — amtmand, dr. jur. Tyge Haarløv, Tøn
der — kæmner H. Hinrichsen, Randers — Svend Hybsch- 
mann, Uldallund.

Afdelingsgeolog, cand. mag. Peter Ingwersen, Valby — 
stud, veter. Grethe Iversen, København — fuldmægtig 
Aage Iversen.

Grete Jacobsen, Harreslev, Sydslesvig — adjunkt, fru 
Luth Jacobsen, Christiansfeld — cand. mag. Henning G. 
Jensen, Trørød Vedbæk — korrespondent Inger Jensen — 
civilingeniør Viggo Kjærgaard Jensen, Virum — pastor 
Axel B. Jeppesen, Viborg — fhv. rektor Svend Johannsen, 
Westerholz, Sydslesvig — major J. P. Johansen, Hvidovre 
— Olaf Johnsen, Hellerup — Sonja Jonsson, født Hirth, 
København K — civilingeniør Villads Junker, Virum — 
Jac. Jørgensen, Silkeborg — oberst Knud Jørgensen, Sta- 
bekk, Norge — oversergent O. S. Jørgensen, Værløse — 
K. M. Jensen, Kattrup.

Gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll — fru Inge Gelardi 
Kalsbøll — Elisabeth Eggert Kiil, Virum — professor, dr. 
phil. Anders Kjær, København 0 — Inger Kjær, Ris
skov — civilingeniør S. Kloch, Nr. Sundby — Annelise 
Knudsen, Risskov — fru Karen Faldt Knudsen, født Lar
sen, Lyngby — Kirsten Knudsen — lektor Finn Kristiansen 
— civilingeniør J. G. Kurø, Gentofte.

A. Langkilde, Rørkær — amtslandinspektør P. A. Faldt 
Larsen, Tønder — Johanne Marie Larsen, Hørsholm — 
statsautoriseret revisor Jens Lauritzen, København F — se
kretær, cand. jur. Carl Erik Lautrup, Gentofte — Knud 
Levinsen — landinspektør Karsten Lindhard, Toftlund — 
læge Ove Loring, Vojens — sognepræst V. Lomholt- 
Thomsen, Vedsted.

Fru Rita Kalsbøll Malfilåtre — direktør Hans Martin — 
Oluf Marschner, Viborg — museumsinspektør R. Meyer- 
Heiselberg, København NV — prokurist, cand. oecon. P. 
Hansen Møller, Risskov — Anne Mørck, født Svensson, 
Ålborg — Jan Krogh Møller, Vojens.

Revisor Peter Nasser, Kolding — fru Gyde Neergaard, 
født Favrholdt, Sorø — museumsinspektør Hans Neumann 
— dyrlæge J. M. Neumann, Nørresundby — Kirsten Niel
sen, Lindegården, Askov — redaktør Poul Nielsen, Viborg 
— prokurist Aage Niemann, Kolding — speciallæge Asger 
Nørholm, Nørresundby — cand. jur. Peter Neumann, Ita
lien.

Læge Jon Ottosen, Hoptrup.
Stud. med. Bent Petersen, København 0 — Ernst E. 

Petersen, Bagsværd — stud. med. Gerhard J. Petersen, Ris
skov — amtsskolekonsulent Gotfred Petersen, Randers — 
fhv. lektor, dr. phil. H. Petersen — lærerinde Inger Peter
sen, Rinkenæs — direktør Poul Petersen, Risskov — stats- 
aut. translatør Rudolf Petersen^ Sønderborg.

Provisor Hans Jørgen Ravn — fru Helle Ravn, født 
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Svensson — prokurist J. C. Ravn, Vejle — Erik Rosenlund, 
Højbjerg — fru E. Rudkjøbing, født Thulstrup, Århus C — 
R. Rühl, København V — civilingeniør K. Rørbo, Ros
kilde.

Louis Schaar, Bramdrup — kommunesekretær K. P. 
Schacht, Svendborg — Marie Schaumann, København K 
— fru Elise Schjøtt-Olsen, København S — E. Schmidt, Kø
benhavn NV — Johs. A. Schmidt, Hellerup — Olaf 
Schmidt, Virum — Svend Lykke Schmidt, Vejlby-Risskov 
— Willy Schmidt, Gentofte — fru Elisabeth Schrøder, født 
Diemer — fru Valborg Schrøder, født Orbesen, Sønder
borg — Inger Schülein, Rungsted Kyst — læge W. Schødt, 
Nakskov — Maren Skadhauge, født Wind, Kbh. — assistent 
Johanne M. Skov, Dømmestrup — lærerinde Anne Marie 
Skov, født Holm, Virum — L. P. Skøtt, Virum — D. Siet
gård, Skutskär, Sverige — redaktør Bjørn Svensson — Hen
rik Bjørn Svensson, Randers — Karsten Bjørn Svensson, 
Sønderborg — gymnasieoverlærer Poul Svensson, Flens
borg — Svend E. Sørensen, Højbjerg — eksportassistent A. 
Steenfeldt Sørensen, Brabrand — tandlæge B. Sundbøll, 
Nørre Alslev — Lis Søbye — Grete Søbye — Kirsten Søbye 
— Poul Erik Søbye — landsretssagfører Carl Sørensen, År
hus.

Læge Niels Bang Termansen, Sorø — Helga Thomsen, 
København F — civilingeniør S. E. Thuesen, Nordborg — 
advokat Hans Thyssen — landinspektør Ove Timmer
mann, Esbjerg — civilingeniør Johannes Toft, Holte — 
tegner fru Marie Torp, Laven.

Ergoterapistuderende Birte Utoft, Århus.
Christian Wamcke, Over Jerstal — stiftskasserer, cand. 

jur. J. Wildfang — Bruno Wilfert, København S — læge 
H. L. I. Wraae, Ryomgård — direktør Poul Wæver.

Karen Zerlang, født Kristensen, Gram.
Fhv. lektor N. K. Ostergaard.

Det indsamlede beløb blev den 3. februar 
1967, da skolens jubilæum fejredes, tilligemed 
en fortegnelse over bidragyderne på Haderslev- 
Samfundets vegne overrakt rektor af Olav Chri
stensen, der blandt andet udtalte:

Det er mig en stor glæde i dag at kunne over
bringe Haderslev latinskole en lykønskning fra 
Haderslev-Samfundet. Vi gamle elever føler i 
dag lidt stolthed over, at vi har gået på denne 
gamle ærværdige skole, der som alt andet i græn
selandet har sin særlige historie, men det er også 
iblandet en smule vemod ved tanken om, at den 
skolebygning, Haderslev Katedralskole, hvortil 
vore minder knytter sig, nu snart skal afløses af 
en ny. Måtte de bedste traditioner fra den gamle 
bygning blive taget med og blandet op med nye 
og sammen danne rammen om et sådant skole

virke, så den nye skoles elever må tage fat på 
arbejdet med glæde og lyst.

Idet jeg overrækker den foreløbige fortegnelse 
over de gamle elever og tidligere og nuværende 
lærere, som har ydet bidrag til et jubilæumsle
gat, sker det med de bedste ønsker for skolen i 
de næste hundrede år og i håbet om, at jubilæ
umslegatet må være med til at hjælpe i en van
skelig situation.

Ved jubilæet fik skolen fra forskellig side over
rakt yderligere en række beløb, nemlig 10.000 
kr. fra Sønderjyllands Kreditforening, 10.000 kr. 
fra byens pengeinstitutter, 2000 kr. fra fru Helga 
Højlund Carlsen, født Mortensen, 1000 kr. fra 
malermester Hans Carstensen og 1000 kr. fra 
købmand Anton Hundevadt. Disse beløb kom 
sammen med Haderslev-Samfundets gave til at 
danne grundfondet i et nyt legat, „Haderslev 
Katedralskoles Jubilæumslegat 1967“, med en 
startkapital på 33.000 kr. i Sønderjyllands Kre
ditforenings-obligationer og 14.156,90 kr. i bank 
og sparekasse. Fundatsen fik følgende indhold:

§ i-

Legatets navn er „Haderslev Katedralskoles 
Jubilæumslegat 1967“ og er tillagt Haderslev 
Katedralskole.

§ 2-

Legatets formål er at støtte elever fra eller ele
ver i Haderslev Katedralskole under deres ud
dannelse.

§ 3-
Legatkapitalen er fremkommet dels ved gaver 

skænket Haderslev Katedralskole på skolens 
400-års jubilæumsdag, dels ved indsamling 
blandt tidligere elever efter initiativ af Haders
lev-Samfundet.

§4-
Legatkapitalen udgør ved legatets oprettelse:
1) De i indskrivningsbevis nr. 1048 Sønder

jyllands Kreditforening under navnet „Haders
lev Katedralskoles Jubilæumsfond 1967“ opfør
te obligationer med en nominel værdi af 33.000 
kroner.
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2) Det på bankbog nr. 329 542 Handelsban' 
ken i Haderslev under navnet „Haderslev Kate
dralskoles Jubilæumsfond 1967“ indestående 
beløb på 67,00 kr.

3) Det på Sparekassebog 721-06-15961 i Ha
derslev Bys Spare- og Lånekasse under navnet 
„Haderslev Katedralskoles Jubilæumsfond 1967“ 
indestående beløb 14089,90 kr. pr. 13/6 1967.

Legatets aktiver, der ikke må nedbringes, no
teres så vidt muligt som tilhørende dette, og an
bringes efter reglerne for anbringelse af umyn
diges midler.

§ 5-
Legatet bestyres af Haderslev Katedralskoles 

rektor og skolens regnskabsfører, der er kasserer, 
samt formanden for Haderslev-Samfundet som 
sekretær. Sidstnævnte udpeger en suppleant i 
skolens lærerkollegium for det tilfælde, at Ha
derslev-Samfundet skulle ophøre at eksistere.

§ 6.
Legatets renteindtægt uddeles i een eller flere 

portioner efter bestyrelsens skøn og i henhold til 
denne fundats’ formålsparagraf. Legatbestyrel
sen træffer bestemmelse om, hvorvidt der skal 
ske bekendtgørelse i blade eller på anden måde 
om uddeling med indkaldelse af ansøgninger.

I tilfælde, hvor legatbestyrelsen måtte skønne 
det, kan legatindtægterne for et år overføres til 
næste års legatuddeling eller bruges til forøgelse 
af legatformuen. Legatet kan tildeles samme 
person flere gange, men ikke ud over fem gange.

§ 7-
Legatportionerne tilkommer legatnyderne som 

særeje og kan ikke gøres til genstand for over
dragelse eller pantsætning, ej heller for arrest 
eller anden retsforfølgning.

§ 8.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol 

for legatet. I denne protokol indføres legatfun
datsen, oplysning om, hvem der oppebærer le
gatet og iøvrigt alle meddelelser og oplysninger, 
der måtte være af interesse for legatet. Besty
relse og revisorer modtager intet honorar, me
dens andre administrationsudgifter afholdes af 
renteindtægterne.

§ 9-
For legatets formue, dets indtægter og udgif

ter, lader bestyrelsen hvert år udfærdige et regn
skab. Legatets regnskabsår følger kalenderåret. 
Legatets første regnskabsår omfatter tiden indtil 
udgangen af 1967.

Regnskabet revideres af Haderslev-Samfun- 
dets kasserer eller een af ham udpeget suppleant 
blandt skolens tidligere elever.

Legatregnskabet kan — efter bestyrelsens skøn 
— offentliggøres i såvel skolens som Haderslev- 
Samfundets årsskrifter.

§ 10.
Legatets vedtægter vil kun kunne ændres, 

hvis alle tre bestyrelsesmedlemmer er enige 
derom.

Haderslev, 1. maj 1967.

N. H. Jacobsen, H. Hansen,
rektor, dr. phil. regnskabsfører for Haderslev 

Katedralskole.
M. Favrholdt, 

lektor, dr.

Legatet foretog sin første udbetaling ved di
missionen i 1967.

OLAV CHRISTENSEN



KRONIK
VORT ÅRSSKRIFT

Omtalen af de tre store begivenheder i 1967, 
skolens 400-års jubilæum, rektor, dr. phil. N. H. 
Jacobsens afgang og indvielsen af den nye skole 
på Christiansfeldvej, fylder naturligvis en bety
delig del af dette skrift. Af skolehistorisk stof er 
der atter en lille opsats om hertugvåbnet, som 
jeg mener at kunne datere til ca. 1500, men hvis 
historie stadig har uopklarede områder. Tidli
gere stadsskoleinspektør L. S. Ravn har med ud
gangspunkt i Julius Jessens breve til forældrene 
i Ødis præstegård redegjort for Haderslevpri- 
manernes nationale holdning og deres optræden 
som oprørere i Treårskrigen; i artiklen gives der 
endvidere udførlige personalhistoriske oplysnin
ger om hver enkelt af disse primanere. Om sko
lens allersidste fase som tysk undervisningsan
stalt umiddelbart før genforeningen meddeler 
guldsmed Aage Chr. Henningsen en række 
træk, der viser, hvordan hele tonen var ved at 
være præget af den forestående afvikling af det 
prøjsiske undervisningssystem.

Lokalhistorien tilgodeses af socialinspektør 
Olav Christensen og af hans søn, stud. mag. 
Henrik Fangel (st. 1963). De breve, redaktør 

Godske Nielsen i sin første Haderslevtid skrev 
til sin tilkommende, giver et godt billede af den 
arrogante tilflytter fra København, der storsnu
det kritiserer det provinsielle selskabsliv i Ha
derslevs bedre kredse i sidste halvdel af 1850- 
erne. Som modstykke til de rosenrøde eller lyse
røde fremstillinger af de samme kredse hos 
Lembcke, Fibiger og andre er disse privatbreve 
absolut ikke kedelig lekture. Den blaserthed og 
den mangel på forståelse for det nationale og 
folkelige, som man især bebrejdede Godske 
Nielsen, giver sig meget stærke udtryk i denne 
korrespondance, og man forstår tilfulde, at den 
sønderjyske befolkning ikke kunne være tilfreds 
med den mand som redaktør af „Dannevirke“.

For Henrik Fangels vedkommende kan man 
sige, at han ikke er gået over åen for at hente 
vand, idet han ved gennemlæsningen af sin 
farfar Chresten Christensens breve fra krigsåre
ne 1914—18 fik stof til en skildring af en jævn 
sønderjysk soldats oplevelser på krigsskueplad
serne i øst og vest. Ved sine kommentarer, der 
bygger dels på den almindelige historiske littera
tur om verdenskrigen, dels på den lokale presse, 
giver Henrik Fangel disse breve en baggrund, der 
både har dybde og perspektiv.
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Endelig som højaktuelt stof skal nævnes de 
to taler ved translokationen i 1968, nemlig amt
mand, dr. Tyge Haarløvs og rektor Eigil Las
sens. Begge kommer nemlig ind på ungdommens 
problemer i oprørsåret 1968.

LÆRERKOLLEGIET

I skoleåret 1966—67 skete der ikke særlig store 
forskydninger i lærerstaben. Lektorerne Schau 
og Favrholdt fik i sommerferiens løb den beha
gelige meddelelse, at de ved kgl. resolution af 
12. 7. 66 var udnævnt til lektorer i 26. lønnings
klasse. Som timelærer ansattes cand. mag. Car- 
sten Johansen, som i årets løb gennemgik kursus 
i praktisk undervisningsfærdighed hos lektor 
Karlsson, adjunkt frk. Bjerresø, lektor E. Han
sen og adjunkt Faaborg. Fru Therese Bøll over
tog fra skoleårets begyndelse undervisningen i 
håndarbejde, efter at fru Marianne Bram var 
flyttet fra byen. Tre tidligere elever vikarierede i 
kortere tidsrum ved skolen, nemlig stud. mag. 
Henrik Fangel (st. 63), fru Gurli Silarz, f. An
dreasen (st. 65) og fru Nina Lagier, f. Buch (st. 
58). Fra 31. juli 1967 meddeltes der rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsen og lektor Knud Olrik afsked 
efter ansøgning, begge på grund af alder. Andet
steds er rektor Jacobsens farvel til skolen grun
digt refereret, men det falder naturligt her at 
aftrykke rektors tak til lektor Olrik, sådan som 
den er formuleret i skolens program 1967, s. 18:

Lektor Olrik begyndte sin gerning i den dan
ske gymnasieskole ved GI. Hellerup Gymnasi
um, hvor han blev timelærer i 1925. Men alle
rede i 1926 udnævntes han til adjunkt ved Ha
derslev Katedralskole, hvor han blev lektor i 
1942, for så i 1962 at få udnævnelsen til lektor 
i 26. lønningsklasse.

Det er således i ikke mindre end 41 år, at lek
tor Olrik har haft sin gerning ved Haderslev Ka
tedralskole. Igennem denne lange årrække er 
han med aldrig svigtende energi og med den 
samme usvækkede vitalitet gået op i sin ger
ning, og med den meget dybe indsigt, han har i 
sine fag — historie og musik — har han forstået at 
gøre eleverne delagtige i det, der har hans in
teresse, har lært dem at bruge deres øjne og øren 
og derigennem vække deres forståelse af tingene. 

I denne forbindelse må særlig nævnes de mange 
ekskursioner, som lektor Olrik har ledet som led 
i undervisningen. På dette punkt har lektor Ol
rik været en foregangsmand, og hans elever vil 
med glæde mindes det store udbytte, de har haft 
af hans altid velforberedte og godt ledede eks
kursioner. Hans kendskab til landets forskellige 
egne er meget grundigt og alsidigt, og i ganske 
særlig grad gælder dette Sønderjylland og Syd
slesvig. Det var lektor Olriks store interesse for 
grænselandet, der bragte ham til at søge embede 
i Haderslev, og denne interesse har gennem den 
lange årrække givet sig udslag i et meget betyde
ligt arbejde for disse egne. Ikke alene har han 
gennem sit arbejde med korsangen og de talrige 
koncerter, han og hans kor har givet, bidraget 
meget til udbredelsen af kendskab til musik, 
men også som foredragsholder har han været 
meget rundt. Et stort arbejde har han ligeledes 
lagt i Det unge Grænsevæm og Naturfrednings- 
foreningen, ligesom han i en lang årrække var 
formand for de danske gymnasieskolers fadder
skab for Duborgskolen.

Vi bringer lektor Olrik en varm tak for de 
mange års gode arbejde, for godt samarbejde og 
for hyggeligt og fornøjeligt samvær, og vi ønsker 
ham og hans hustru en lang række gode år her 
i Sønderjylland.

En række personlige mærkedage for året 1967 
bør nævnes, når talen er om lærerkollegiet, da 
der således gives en lejlighed til at hædre af
holdte lærere. Haderslev-Samfundet har gerne 
villet give udtryk for gamle elevers tak og brin
ger sin lykønskning i følgende anledning:

14. januar 1967: Lektor V. Graversen fyldte 60 
år.

9. marts: Tidligere lektor N. K. Østergaard 75 år. 
12. april: Lektor Folmer Andersen 60 år.
19. maj: Lektor V. Gamst 70 år.
17. oktober: Fhv. gymnasieoverlærer A. Kalsbøll 

75 år.
3. decbr.: Fhv. rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen 

70 år.

Den 18. februar var portrættet af rektor Karl 
Mortensen ved indgangen 'til festsalen blomster
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smykket i anledning af hundredåret for hans 
fødsel, og i en kort tale ved morgensangen rede
gjorde rektor Jacobsen for Karl Mortensens ind
sats i skolens tilværelse. „Jydske Tidende“ havde 
i dagens anledning en længere artikel om gen
foreningsrektoren.

Skoleåret 1967/68 markeredes ved rektorskiftet, 
idet tidligere lektor ved Falkonergårdens Gym
nasium, mag. art. Eigil Lassen, fra 1. august 
overtog rektorembedet. Denne begivenhed vil 
senere blive omtalt nærmere. Fra skoleårets be
gyndelse knyttedes endvidere lektor fru Lis
beth Kiil, tidligere Aabenraa, til skolen. Fru 
Kills fag er musik, tysk og dansk. Samtidig an
sattes kunstmalerinde fru Lillian Martmusen, 
f. Mikkelsen (realist fra skolen 1943) som time
lærer med fagene tegning og formning.

Den rystende bilulykke, der så brat bortrev 
adjunkt Niels Arndt (student fra vor skole 
1948) ramte skolen hårdt, også rent undervis
ningsmæssigt, men det lykkedes allerede fra 6. 
september at få en vikar i matematik, nemlig 
lærer Jens Kirk, der midlertidig blev afgivet fra 
militæret. En del kemitimer blev overdraget til 
adjunkt, cand. polyt. E. Knudsen. Lige efter ok
toberferien tiltrådte to af statsseminariets ad
junkter som vikarer, nemlig H. F ich og L. Johan
sen.

Af udnævnelser, hvormed vi ønsker tillykke, 
anføres, at lektor W.Buch 21. nov. 1967 blev ud
nævnt til lektor i 26. lønningsklasse. Dagen efter 
blev adjunkt, cand. polyt. Erling Knudsen ud
nævnt til lektor.

Indenfor lærerkollegiet har vi i dette år mar
keret to lærerfødselsdage, lektor Ejner Mathi- 
assens 50-årsdag 8. juli 1968, og lektor Einar 
Hansens 60-årsdag 18. oktober 1968; begge de 
travle og nidkære kolleger har altså henlagt de
res fødselsdage til ferier, som for at antyde den 
helt private karakter af sådanne begivenheder, 
hvilke dog ikke bør forties på dette sted, idet 
mange tidligere elever indirekte bør have lejlig
hed til at sende dem en venlig tanke sammen 
med H.-S.’s lykønskning. For lektor E. Hansens 
vedkommende vil vi henvise til omtalen af ham 
i H.-S. 1965—66 i anledning af hans 25-års tjene

stemands-jubilæum. Hvad angår lektor Mathias- 
sen viser hans navn under Hakalyt-regnskaberne 
gennem en lang årrække, at hans arbejdskraft er 
blevet taget i brug også udenfor det egentlige 
skolearbejde, men alle hans elever ved også, 
hvor stort et arbejde han har ydet i det frivillige 
idrætsarbejde på næsten alle områder — ikke 
mindst ved tilrettelæggelse af store lokalstævner 
og af regionalstævnerne. Indenfor kollegiet har 
Mathiassens sjældne evne til at ryste morsomme 
lejlighedssange ud af ærmet altid været meget 
påskønnet. For elevernes vedkomende er det 
nok især visen om Hakalyttens trylleri der hu
skes.

Rektor Jacobsen udnævnes på 70-års dagen til 
æresmedlem af H.-S.

I forbindelse med skoleindvielsesballet den 2. 
dec. 1967 fejredes med rette den mand, som i 
ganske særlig grad havde haft arbejdet med at få 
skolen rejst. Det var et ejendommeligt træf, der 
fik indvielsesfesten til at støde op til den dato, 
der markerede den ubønhørlige aldersgrænse 
for vor ungdommelige „gamle rektor“. Hele det 
festklædte kollegium med damer, endvidere 
vore tidligere kolleger frk. Christensen, Kalsbøll 
og Østergaard tillige med hr. og fru Uldal, sam
ledes den 2. 12. kl. 24 i skolens musikværelse 
for at hylde vor afholdte tidligere rektor. Lektor 
Magelund talte vittigt om den Jacobsenske vita
litet og overrakte lærerkollegiets gave. Fra H.-S. 
lykønskedes rektor Jacobsen af Favrholdt, der 
overrakte et dokument med udnævnelse til 
æresmedlem af vor forening i henhold til besty
relsens enstemmige vedtagelse. At motivere ud
nævnelsen fandt formanden lige så overflødigt 
den gang som nu i betragtning af den aldrig svig
tende støtte Haderslev-Samfundet altid igennem 
det sidste kvarte sekel har kunnet glæde sig over 
at finde hos skolens rektor.

På selve fødselsdagen, den 3. dec., var der 
fra tidlig formiddag livligt rykind af gratulanter 
hos rektorfamilien. Tidligere og nuværende ele
ver blandede sig med de mange gæster fra fa
milie- og vennekreds, der alle kunne glæde sig 
over at hilse på en ualmindelig veloplagt, spænd
stig og ungdommelig halvfjerdsårig!
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NEKROLOGER

Som ovenfor nævnt mistede vi en god og dyg
tig kollega og for adskillige af os også en meget 
afholdt tidligere elev, da adjunkt Niels Arndt 
i slutningen af august 1967 så brat blev revet 
bort. I „Gymnasieskolen“ skrev adjunkt, frk. 
Karen Bjerresø følgende mindeord:

Adjunkt Niels Arndt
3. 12. 1928 — 30. 8. 1967

Den 30. august 1967 døde adjunkt Niels 
Arndt.

Midt i den festlige hurlumhej, som følger med 
indflytningen i en ny, endnu ikke færdigbygget 
skole, kom det dobbelt chokerende, at vor kol
lega, adjunkt Niels Amdt, var blevet dræbt ved 
en færdselsulykke — på vej hjem fra aftenarbej
de i sine nye faglokaler.

Dette var så betegnende for Arndt: han yde
de meget mere arbejde end sit pligtige. Hans fag 
var hans liv. På den gamle skole var han mange 
af ugens aftener at finde i kemilokalet, hvor in
teresserede elever kunne komme og hjælpe ham 
med eksperimenterne. Og mens den nye skole
bygning blev opført, var han en af dem, der op
mærksomt fulgte med og påtalte, hvad der ikke 
var hensigtsmæssigt i de faglokaler, han skulle 
have ansvaret for. Hele sommerferien, mens sid
ste hånd blev lagt på værket, var han der næ
sten daglig. Han ville meget gerne være helt i 
orden til skoleårets begyndelse. Hvor stor en 
skuffelse må det ikke have været, at kemi- og 
matematiklokalerne var blandt de lokaler, som 
manglede mest i deres fuldendelse, så det var 
umuligt at levere samvittighedsfuld undervis
ning, henvist til håndarbejdslokalet, som han 
var.

Det er sandsynligt, at Amdt sled sig træt i 
sine sidste dage, hvor arbejdet også dulmede en 
stor personlig sorg, men han var munter og lige
vægtig som altid. Denne ligevægt rokkedes der 
heller aldrig ved i hans forhold til eleverne, som 
vel især af denne grund satte stor pris på ham 
uanset hans strenghed, for adjunkt Arndt var 
streng med sine karakterer. Som han passede 
sit arbejde, fordrede han, at eleverne skulle pas

se deres. Gjorde de det ikke — ja så konstate
rede han det uden sentimentalitet.

I de ti år, vi har været kolleger, mindes jeg 
ikke, at Arndt har forsømt nogen dag, ej heller 
den dag, hans mor døde, eller den dag, hun blev 
begravet, knap en uge, før han selv døde.

Skolen vil længe vedblive at savne ham for 
hans energi og muntre incitament i dagligdagen 
og festlige ordfyrværkeri, når vi slappede af.

★

Også blandt tidligere lærere ved vor skole 
har døden gjort sin høst.

Rektor V. S. Lauritsen 
25. 10. 1876 — 21. 2. 1967

V. S. Lauritsen, der døde i en alder af 90 år 
den 21. februar, var en kyndig og erfaren skole
mand, da han i 1920 blev udnævnt til lektor ved 
Haderslev Katedralskole, hvor han fungerede 
som en myndig, men afholdt inspector. Det ny
oprettede Herning gymnasium fik i Lauritsen en 
meget fremragende leder, der på mange måder 
virksomt var med i, hvad der foregik i den 
stærkt voksende hedeby. Men heller ikke op
holdet i Herning skulle blive af lang varighed, 
thi allerede i 1932 forflyttedes Lauritsen til det 
ærværdige Roskilde. For den grundige og ihær
dige historiker bød der sig mange opgaver for
uden rektorgerningen, og hans forfatterskab 
spænder over meget andet end lærebøger i histo
rie. Rektor Lauritsen fulgte med stor interesse, 
hvad der foregik herovre i det sønderjyske, hvor 
hans gamle elever mindedes ham med trofast 
taknemmelighed. I 1948 havde realistjubilarer
ne fra 1923 fået den gode idé at invitere deres 
gamle klasselærer, rektor V. S. Lauritsen, til Ha
derslev for at sige ham tak for, hvad han havde 
betydet for dem som lærer. Noget sådant siger 
ikke så lidt, både om eleverne og om læreren. 
Det var i sandhed en oplevelse at høre den gam
le herre (som allerede da havde taget sin af
sked) snakke med sine gamle drenge og frem
drage minder fra genforeningstiden!

Lad der da fra Haderslev lyde et stilfærdigt 
„æret være rektor Lauritsens minde“!
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Vi bringer derefter nekrologer over tre lærere 
der i sin tid samtidig virkede ved Hadereslev Ka
tedralskole og som kolleger eller som venner 
stod ihinanden nær. Alle tre, hver på sin måde, 
indbyrdes meget forskellige af karakter og være
måde, var i en årrække i høj grad med til at præ
ge lærerkollegiet og har på betydningsfuld må
de gjort sig gældende i skolens liv i arbejde og 
i fest.

Rektor Karl C. Nielsen 
7. 2. 1906 — 16. 6. 1967

Det var i 1942, at Karl Nielsen forlod Ha
derslev for at blive rektor i Svendborg, hvorfra 
han i 1952 overtog rektorstillingen ved Metro
politanskolen. Karl Nielsens arbejdsevne var im
ponerende, hvad hans standsfæller ved univer
sitetet ikke kunne undgå at få et stærkt indtryk 
af. Det kan derfor ikke undre, at han som rek
tor ved Metropolitanskolen i lighed med for
gængere som Karl Hude og Julius Nielsen tillige 
bestred et lektorat ved Københavns Universitet. 
Fra Haderslev-tiden, hvor han i en række år 
var kollegiets charmerende Benjamin, mindes 
han af elever som en overordentlig livfuld og 
initiativrig underviser, hos hvem der skete en 
masse, af kollegerne som en elegant, vittig og 
slagfærdig arbejdsfælle. I vennernes kreds be- 
undredes han med rette for sin gode smag 
og sin sans for fornøjelige arrangementer. Gen
nem sin tilknytning til Haderslev ved ægte
skabet med Ellen, f. Andersen (st. 1932), datter 
af advokat Johs. Andersen, følte han stadig et 
vist tilhørsforhold til byen og skolen her. Så sent 
som ved 400-års jubilæet i febr. 1967 var han 
blandt skolens gæster og causerede i en fornøje
lig, tit ironisk tone, om Haderslev’ernes evne til 
at holde fester og lovede at komme igen ved det 
første bud. Men skæbnen indhentede ham for
inden, og vi, der kendte ham godt, vidste, at 
han lige siden sit første studenterår havde kæm
pet med en sygdom, han bar med stoisk evne til 
at affinde sig med det uundgåelige.

Om Karl Nielsens rektorgerning er der andre, 
der er mere kompetente til at udtale sig, og man 
vil forstå, at vi giver ordet til een af hans med

arbejdere ved Metropolitanskolen, lektor Hein
rich Christiansen, der skrev følgende mindeord 
i „Gymnasieskolen“:

„Ved rektor Karl Nielsens død den 16. juni 
mistede ikke blot Metropolitanskolen en fremra
gende rektor, men gymnasieskolen mistede en 
af sine mest markante personligheder. Allerede 
i en alder af 36 år begyndte han i Svendborg den 
rektorgerning, der skulle strække sig over 35 år, 
deraf de sidste 15 på Metropolitanskolen. Alle
rede længe før rektoratet ved Metropolitansko- 
len blev ledigt ved rektor Henrik Bangs afgang, 
vidste man, at det måtte blive Karl Nielsen, der 
skulle overtage posten. Han blev modtaget med 
store forventninger, som han i de forløbne år al
drig har skuffet. Karl Nielsens ledelse af skolen 
var baseret på en indgående viden om alt, hvad 
der angår gymnasieskolen, en viden som også de 
forskellige organisationer, Statsskolernes Lærer
forening og rektorforeningen i en årrække nød 
godt af. — Med Karl Nielsen som rektor følte 
man sig tryg i bevidsthed om, at han altid var 
parat til at sætte alle sine kræfter ind på, at hans 
skole kunne trives så godt som muligt. Hans le
delse af skolen var båret frem af en levende 
menneskelig følelse for alle skolens medarbej
dere, af en redebonhed til at skabe de bedst mu
lige arbejdsvilkår for alle, og først og fremmest 
af en ægte og dyb kærlighed til det, der er en 
skoles egentlige mål og mening: eleverne og de
res trivsel og vel. Lige til de sidste timer, han le
vede, var hans tanker hos skolen og eleverne, et 
par dage før sin død eksaminerede han trods 
sygdom og svaghed sine elever til studentereks
amen. — Men det billede, der står i erindringen 
af Karl Nielsen, er ikke blot billedet af en rektor, 
men billedet af et menneske, om hvem man 
sagde til sig selv, hver gang man havde været 
sammen med ham, at her var en mand, det var 
godt at kende. Han var en mand, der ikke blot 
sad inde med omfattende kundskaber, men som 
også i sig selv havde et rigt fond af venlighed og 
godhed, af styrke og ukuelig vilje til at gennem
føre sit liv. Som en mand, der som få kunne „øge 
mandevid og glæde“ vil rektor Karl Nielsen leve 
i sine kollegers og venners erindring. Hans ger
ning ved Metropolitanskolen har sat sig dybe 
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spor i skolens historie, og mindet om ham vil 
forblive levende og stærkt.“

★

Lektor, dr. phil. Hilda Petersen 
16. 5. 1876 — 16. i. 1968

Omtrent samtidig med, at Karl Nielsen blev 
rektor i Svendborg, trak frk. dr., som hun altid 
kaldtes, sig tilbage fra sit embede ved Haderslev 
Katedralskole. Fra Haderslev-Samfundet har vi 
ved adskillige lejligheder haft anledning til at 
hylde hende, fordi hun med en forbavsende vi
talitet og åndelig spændstighed kom til at leve 
en pensionisttilværelse, der i høj grad var præ
get af medleven i, hvad der skete ikke mindst 
på skolen, men også i hvad der iøvrigt rørte sig 
i verden. I „Gymnasieskolen“ kan læses disse 
mindeord:

„Ved tidligere lektor, dr. phil. Hilda Peter
sen’s død den 16. januar 1968 afsluttedes en sær
præget livsbane, der begyndte i et lærerhjem i 
Vojens den 16. maj 1876.

Dansksindede sønderjyder, der ønskede at gå 
skolevejen, måtte i prøjsertiden søge ansættelse 
langt fra hjemstavnen. At vende hjem i 1920 
måtte selvsagt være noget absolut skelsættende, 
og for frk. dr., som vi alle kaldte hende, må 
overgangen i ganske særlig grad have været van
skelig, fordi hendes faggruppe (fysik, kemi, ma
tematik og astronomi) stillede hende overfor en 
for hende ganske uvant terminologi. Hendes 
stærke vilje og ukuelige energi overvandt alle 
vanskeligheder, ligesom hun i sin universitets
uddannelse aldrig var veget tilbage for besvær
ligheder. Som ung folkeskolelærerinde havde 
hun først privat læst til studentereksamen for 
derefter ved forskellige tyske universiteter at gå 
i lag med de eksakte videnskaber. Den gang, i 
begyndelsen af vort århundrede, var der bl. a. i 
Berlin professorer, der simpelthen bortviste kvin
delige studerende.

Ved sin immatrikulation i Kiel blev frk. Hilda 
Petersen imidlertid budt særlig velkommen af 
rektor som universitetets første kvindelige stu
derende. I 1913 afsluttede frk. Petersen sine vi
denskabelige studier ved universitetet i Freiburg, 

hvor hendes beundrede lærer og ven gennem en 
menneskealder, Lothar Heffter, virkede som 
professor. Hendes dissertation havde titlen „Die 
Bedeutung kubischer Determinanten für die 
Klassifikation der binären und tertiären kubi
schen Formen.“

Derefter var hun ansat i Braunschweig indtil 
genforeningen. Straks ved sin ansættelse i Ha
derslev vandt frk. dr. i kraft af sin fremragende 
faglige dygtighed og sin pædagogiske erfaring en 
anerkendt position i det broget sammensatte læ
rerkollegium, hvis chef, dr. phil. Karl Morten
sen, satte hende højt. Hendes indsigt i tyske sko
leforhold var til stor nytte ved afviklingen af de 
såkaldte Abbauklassen, hvor tysksprogede ele
ver kunne gennemføre påbegyndt prøjsisk gym
nasieuddannelse. Senere var frk. dr. i nogle år 
medlem af eksamenskommissionen for privati
ster. Både der og i det daglige skolearbejde var 
frk. dr. kendt som et menneske, der ikke gik på 
akkord, og der stod en næsten legendarisk re
spekt om den lille, ranke, spinkle dame med 
det stærke blik bag de tykke brilleglas. Det er ri
meligt, at nogle elever havde svært ved altid at 
honorere de krav, der stilledes; men mange og 
netop de virkelig gode elever bevarer i deres 
sind en dyb taknemmelighed overfor frk. dr. De 
vidste, at hun altid stillede de største krav til sig 
selv. Sober, præcis, men med latent humor bag 
et panser af korrekthed, hjælpsomhed, ja rund
håndet, når det gjaldt en sag, der havde hendes 
hjerte, sådan var frk. dr., en kollega, man kunne 
stole på, og hvis ord havde vægt.

I 1942 trak hun sig tilbage fra sit embede ud 
fra den betragtning, at man bør gå i tide og med 
manér. Et meget langt otium fulgte; men spænd
stig som få, både i legemlig og åndelig forstand, 
kun generet noget af aftagende hørelse, levede 
frk. dr. sit liv til ende. Med interesse fulgte hun 
sin gamle skole og sine gamle elever. Som udtryk 
herfor havde hun i sit testamente bestemt mid
ler til oprettelse af et legat. Denne gestus vil blive 
ved at virke, når alle vore minder om en god og 
betydelig kollega med os er gået i graven. Den, 
der søger i skolens annaler, vil forstå, at hendes 
navn dér vil blive stående blandt de bedste, 
mellem dem, der har glans af evighed!
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Lektor N. K. Østergaard 
9. 3. 1892 — 16. 8. 1968

Efter få dages sygdom døde lektor N. K. 
Østergaard ganske pludseligt, 76 år gammel.

Østergaard var landmandssøn fra Mårslet, 
men levede i Haderslev i næsten 45 år, efter 
sin afgang fra Katedralskolen tilbagetrukket, 
ikke mindst efter at han for 3 år siden mistede 
sin hustru. Han var en beskeden, stille mand, 
formåede overhovedet ikke at tale højt, men 
nød i høj grad omgangen med kolleger og ven
ner. I deres lag udmærkede han sig ved en hur
tig, ofte sarkastisk replik, ligesom han i lange, 
improviserede taler yndede at give skoser, hu
morfyldt som hans syn på mennesker var.

Tysk og engelsk var Østergaards fag. Han var 
en omhyggelig og pligtopfyldende lærer, der 
vandt adskillige af sine elevers hengivenhed. 
Det var ham da også en særlig glæde, når han 
fik besøg af sine gamle drenge og piger, og det 
årlige møde med 25-års jubilarerne var en af 
hans store dage. At han udover skolearbejdet 
levede aktivt med i landsdelens nationale pro
blemer, bærer hans mangeårige virke som sekre
tær og kasserer i Haderslev østeramts Grænse
forening vidne om.

Han vil blive savnet i sin familie og blandt 
vennerne. Knud Olrik.

★

Dr. phil. Thomas Otto Achelis 
23. 12. 1887 — 14. 7. 1967

Skønt det normalt ligger udenfor vort natur
lige område her at bringe mindeord over gym
nasielærere, der har virket ved Det kongelige 
prøjsiske gymnasium eller Johanneum, som net
op dr. Achelis yndede at kalde det, mener vi at 
burde gøre en undtagelse i dette særlige tilfælde, 
blandt andet fordi dr. Achelis var lærer ved Ab
bauabteilung de første år efter 1920 og iøvrigt 
flere gange har virket som vikar ved skolen, så
ledes at mange elever fra de ældre årgange klart 
mindes ham som den noget usædvanlige, typisk 
tyskdannede akademiker, sådan som han også 
skildres af socialinspektør Olav Christensen i 

Personalhistorisk Tidsskrift i en nekrolog, som 
vi gengiver her med nogle ændringer:

Dr. phil. Thomas Otto Achelis var født i Bre
men som søn af gymnasialdirektor, professor dr. 
phil. Thomas Achelis og hustru Minna, født 
Achelis. Han besøgte Altes Gymnasium i Bre
men, tog studentereksamen 1907, studerede klas
sisk filologi, arkæologi, historie og filosofi i Jena, 
Leipzig og Berlin, tog embedseksamen i Jena i 
1911 og blev dr. phil. 1912. Han deltog under 
første verdenskrig som krigsfrivillig i felttoget i 
Polen, men blev i 1916 hjemsendt på grund af 
sygdom og fik ansættelse ved gymnasiet i Ha
derslev som Studienassessor og fra 1919 tillige 
som bibliotekar.

Efter genforeningen fik dr. Achelis sit virke 
ved den tyske afviklingsafdeling og var efter 
1924 i kortere perioder vikar ved skolen, men 
flyttede i 1936 til Rendsborg, hvor han blev an
sat som Studienrat og tog, efter at være pensio
neret, bopæl i Kiel.

Dr. Achelis blev knyttet til den sønderjyske 
befolkning ved i 1921 at ægte en gårdmands
datter, Inger Marie Fuglsang Damgaard, fra 
Fuglsang i Oksenvad sogn. Hun stammede fra 
et grænselandshjem præget af det, som med et 
nyt udtryk kaldes „Zweiströmigkeit“, og er ud
præget tysk indstillet, medens nogle brødre blev 
danske og to fik høje embedsstillinger i Dan
mark.

Grænselandsskolens historie fangede snart dr. 
Achelis’ interesse, og allerede i 1921 forelå hans 
første større arbejde om latinskolen, der i ham 
fandt sin historiker. Han har i 37 artikler og bø
ger dækket skolens historie, og en samlet skole
historie fra hans hånd foreligger i manuskript.

Fra skolens historie bredte dr. Achelis’ inter
esse sig hurtigt til byens, ja, hele landsdelens, 
dog navnlig dens personalhistorie. Med uhyre 
flid og udholdenhed har han gennem omtrent 
50 år samlet en matrikel med over 10.000 navne 
på studenter fra hertugdømmet Slesvig fra 1517 
til 1864, som er udsendt efter hans død, men 
bortset fra registret har ligget færdig i trykken 
før. Selv om matriklen, der rummer i tusindvis 
af personalhistoriske oplysninger, har mange 
fejl og også mangler og derfor må benyttes med

76



Lektor, dr. phil., frk. Hilda Petersen
* 16. 5. 1876 f 16. i. 1968

Ansat ved Haderslev Katedralskole 1920—1942

Lektor N. K. Østergaard 
* 9. 3. 1892 f 16. 8. 1968 

Ansat i Haderslev 1923—62

Rektor Karl C. Nielsen, Metropolitanskolen 
* 7. 2. 1906 t 16. 6. 1967 

Adjunkt i Haderslev 1929—1942

Adjunkt Niels M. E. Arndt 
* 3. 12. 1928 t 30. 8. 1967 

Ansat i Haderslev fra 1957—1967 



en vis forsigtighed, er den et fortjenstfuld! ar
bejde, som mere end noget andet vil bevare dr. 
Achelis’s navn for eftertiden, et sådant arbejde 
udføres kun én gang.

De vigtigste arbejder fra dr. Achelis’ hånd er 
knyttet til Haderslev og omfatter værker som: 
Haderslev i gamle dage I—II, Haderslev Hjorte- 
Apoteks historie, Deutsche und Dänische Schu
len einer Schleswiger Grenzstadt, Bürgerbuch 
der Stadt Hadersleben og Die Lateinschulen in 
Hadersleben und Ripen samt et arbejde fra Kiel: 
Geschichte des Corps Holsatia 1813—1936.

Selv om dr. Achelis aldrig lagde skjul på sin 
tyske indstilling, søgte han i sit forfatterskab at 
være upartisk i national henseende. Som helhed 
lykkedes det vel også, men det har dog ikke 
kunnet undgås, at subjektive følelser af og til 
har taget overhånd og ladet det objektive glide i 
baggrunden, så vi fra dansk side har måttet tage 
afstand fra ham som f. eks. i H.-S. 1954.

Dr. Achelis var et særpræget menneske. Han 
kunne være ilter og opfarende og kunne i et 
farverigt sprog give sine elever en opsang, som 
vi, der har oplevet det, aldrig vil glemme, men 
han var også afholdt. Han var da også mere vi
denskabsmand end pædagog, og det er som så
dan hans navn vil blive stående, først og frem
mest som Sønderjyllands — det gamle hertug
dømme Slesvigs — betydeligste personalhistori- 
ker, men også som Haderslev bys og Haderslev 
latinskoles skribent.

MÆRKEDAGE

Den 15. maj 1968 kunne Haderslev-Samfun- 
dets kasserer, socialinspektør Olav Christensen, 
fejre 40-års dagen for sin ansættelse i kommu
nens tjeneste, hvor han siden 1. april beklæder 
en af chefposterne. På dette sted må det være 
tilladt at bringe ham en oprigtig tak for et be
tydningsfuldt virke på mange områder, men 
da først og fremmest indenfor vor forening. 
Som lokalhistoriker og i ganske særlig grad som 
personalhistoriker har Olav Christensen præste
ret og præsterer en imponerende indsats, som 
i høj grad er kommet dette årsskrift til gode i 
en lang årrække. Vi håber på en lang og god 
fortsættelse til gavn for alle parter.

Den 2. november 1968 havde den første egent
lige formand for H.-S., museumsinspektør Hans 
Neumann, Haderslev, 60-års fødselsdag. Et lille 
skrift, der udsendtes i 1932 under redaktion af 
stud, polit Bjørn Svensson fortæller om, hvor
dan stud. mag. Hans Neumann og en del kam
merater fra de første ti årgange Haderslev-stu- 
denter fik startet Haderslev-Samfundet under 
voldsomme diskussioner (nærmere omtalt i 
H.-S. 1934, side 56—58, og H.-S. 1955, side 43— 
46). Udviklingen har vist, at Neumann og hans 
kammerater ikke blev skuffet i deres forhåbnin
ger om at skabe en levedygtig sammenslutning 
af tidligere elever, og det er kun rimeligt, at H.-S. 
slutter sig til de mange, der har villet hylde 
museumsinspektøren og sige ham tak også for 
en yderst fortjenstfuld indsats som arkæolog og 
museumsleder. Hans store ønske om at gøre sit 
museum endnu bedre og større ved at opføre 
en passende tilbygning, som blandt andet kan 
rumme Ejsbølfundene, synes nu ikke langt fra 
at blive realiseret, og en bedre fødselsdagsgave 
kan næppe tænkes. Den kan med rette betrag
tes som en officiel påskønnelse af et godt stykke 
arbejde i en god sags tjeneste!

SKOLENS 400-ÅRS JUBILÆUM
3. FEBRUAR 1967

Dette jubilæum var en af skolens helt store be
givenheder og blev markeret med manér. Forud 
var gået grundige forberedelser, og gennem ra
dio og presse var der lagt godt op dertil. En bog 
om skolens historie (M. Favrholdt: Fladerslev la
tinskole 1567—1967) på ca. 400 sider var blevet 
udsendt kort før festdagen og fik (også af fag
folk) en god modtagelse. På grund af de be
grænsede pladsforhold i skolens festsal havde 
rektor anmodet garnisonskommandanten, oberst 
R. Larsen om at få overladt kasernens mægtige 
gymnastiksal som ramme om festen. Byen havde 
ladet rejse flagalleer, og bygartner Steffensen 
sammen med pedel Olav Uldal havde dekore
ret salen, bl. a. med pragtfulde forsytier, der tog 
sig godt ud mod en blå baggrund, hvor gyldne 
bogstaver viste skolens motto Patrice et literis 
samt årstallene 1567 og 1967.
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Skønt der i avíseme findes en mængde stof 
om jubilæet, og skønt begivenheden såvel i ra
dio som i fjernsyn takket være regionalleder i 
Aabenraa Bjørn Svensson og programredaktør 
Kristian Seeberg, Odense (begge tidligere stu
denter fra skolen), blev behørigt fremhævet, 
bør dette årsskrift ikke indskrænke sig til at hen
vise til denne omtale. Vi er ubeskedne nok til 
at tro, at årsskriftet får en lidt bedre skæbne end 
en avis, der ofte ret hurtigt bortkastes.

Det var en imponerende forsamling, der 3. fe
bruar 1967 kl. 10 blev budt velkommen af rek
tor, dr. phil. N. H. Jacobsen. Direktør Sigurd 
Højby, undervisningsdirektoratet, repræsentere
de minister K. B. Andersen, der var til nordisk 
ministermøde. Lokale honoratiores var mødt op 
med stiftamtmand, borgmester, biskop, oberst 
og postmester i spidsen. Rektorerne Buchreitz, 
Aabenraa; Keller Hansen, Sønderborg; H. O. 
Jensen, Tønder; Vestergaard, Ribe; Moseholm, 
Kolding; Fanø, Flensborg; tidligere rektor i Tøn
der J. Randrup og vore to tidligere kolleger rek
tor Karl Nielsen, Metropolitanskolen, og J. Kor- 
tegaard, Thisted, afgav en god repræsentation 
for den danske gymnasieverden. Der var også 
vore tidligere kolleger, gymnasieoverlærer, frk. 
Christensen, lektor Østergaard, lektor P. Jeppe- 
sen (nu Aarhus), lektor Christoffersen (nu Søn
derborg). Endvidere seminarierektor Utoft og 
amtsskolekonsulent Nybro; byens skoleinspek
tører med skoledirektør Andreas Nissen Ravn i 
spidsen; skolenævnet: fru Ravn-J ensen, skole
inspektør Pors, overlæge Tofte og bankdirektør 
Larsen; Haderslev-Samfundets bestyrelse: bog
handler Johs. Nielsen og ekspeditionssekretær 
Olav Christensen; repræsentanter for nogle af 
de legater, der er tillagt skolen: driftsleder, kon
sul Kai Schaumann, civilingeniør, konsul Ove 
Arkil og landsretssagfører Hans Thyssen; redak
tørerne for de lokale blade; en talrig kreds af sko
lens venner, hvoraf mange tidligere elever, og 
naturligvis ikke at forglemme: den jubilerende 
skoles elever og lærere.

Stiligt og værdigt ledede rektor N. H. Jacob
sen den smukke højtidelighed, der måtte blive 
een af de store dage i hans lange, begivenheds
rige rektorgeming. Tænker man tilbage på sko

lens 400-årige tilværelse, udgør hans rektorperi
ode en sekstendedel. Havde de bedste blandt 
hans forgængere fået lejlighed til at sidde lige så 
længe i rektorstolen, ville mangt og meget nok 
have formet sig anderleds. Desværre var det jo 
sådan før i tiden, at de dygtigste rektorer nor
malt søgte over i gejstlige embeder, fordi „sko
lens brød var surt og ringe“, som en af dem ret 
bittert har sagt det. Jubilæumshøjtideligheden 
indlededes med fællessang „Den signede dag“, 
hvorefter gymnasiekoret under lektor O'lriks le
delse sang Claus Mortensens Credo fra 1528, 
hvorved skolens tilknytning til reformationens 
kirketradition markeredes. Derved skabtes også 
en naturlig baggrund for det, rektor havde at 
sige, idet han i en historisk oversigt dvælede ved 
de vigtigste epoker i denne grænseskoles omskif
telige tilværelse, hvor nationale brydninger af
spejler sig stærkere end i nogen anden skoles hi
storie. For vort slægtled har naturligvis tiden ef
ter genforeningen den største interesse, og det 
faldt derfor naturligt, at rektor hyldede genfor
eningslærerkollegiet og dets leder, dr. phil. Karl 
Mortensen, der som ægte humanist med tole
rance opbyggede det danske skolearbejde, som 
Thrige og Lembcke i den korte periode mellem 
de slesvigske krige havde indledt. Den udvik
ling, gymnasieskolen har været inde i de sidste 
år, sagde rektor tilsidst, kan af og til virke fuld
stændig overvældende, men til alle tider har det 
været vor skoles mål at give sine elever viden i 
form af sikre og nyttige kundskaber, men viden 
og visdom er ikke det samme, og skolens mål må 
derfor være også at give sine elever forståelse 
for samfølelse og menneskelighed.

Efter at Mogens Pedersens „Lover Gud, I 
kristne fromme“ fra Pratum Spirituale 1620, sun
get af gymnasiekoret, havde hensat forsamlingen 
til de tider, da peblingene daglig gjorde kirke
tjeneste efter at være vandret over i domkirken 
til bedetimer med latinsk korsang, talte under
visningsdirektør Sigurd Højby. Han var i høj 
grad nutidig i sine betragtninger, efter at han 
havde hyldet Haderslev Katedralskole som en 
skole med gode traditioner, til hvilken man i 
1920 havde bestræbt sig på at sende den bedst 
mulige lærerstab, ligesom Mad vighavde gjort det 
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i 1850. Man havde nok lov til at sige, at Haders
lev Katedralskole, som også de øvrige sønderjy
ske gymnasier, havde evnet at leve op til de for
ventninger, der var blevet næret. Men, fortsatte 
direktør Højby, mi var gymnasierne ikke læn
gere ene om at give læsebegavede unge en mu
lighed for uddannelse. Både udbygningen af fol
keskolen og højere forberedelseseksamen åbner 
nu nye veje frem mod dygtiggørelse for mange, 
der før blev ladt i stikken. Men netop ved den 
voksende betydning, hele uddannelsesvæsenet 
får, forøges lærerens ansvar og de krav, der stil
les til ham. Aldeles afgørende for hele udviklin
gen er, at den undervisning, der gives, er af høj 
faglig og menneskelig kvalitet. Direktøren slut
tede med at ønske, at Haderslev Katedralskole 
også fremtidig måtte virke som en moderne skole 
med bevarelse af sine stolte traditioner.

Så kom turen til de lokale gratulanter, der i 
varme og hjertelige ord gav udtryk for taknem
melighed mod skolen og dens arbejde.

Borgmester Peter Olesen overrakte som by
ens gave et beløb på 10.000 kr. til legatformål. 
Det bør nævnes i forbindelse hermed, at Ha
derslev by har sin meget store andel i den gave, 
det danske samfund har givet os, nemlig den ny 
skolebygning på Ohristiansfeldvej: den ideelle 
grund er skænket til skolen af byen, der yder
mere har betalt en ikke ringe del af byggeom
kostningerne.

Haderslev amtsråd, der ligeledes i sin tid var 
med til at få gang i byggeriet ved at yde et be
tydeligt pengebeløb, havde en virkelig overra
skelse til den jubilerende skole, nemlig et gave
brev på 50.000 kr., som amtsrådet enstemmigt 
havde vedtaget at give skolen til kunstnerisk ud
smykning af nybygningen. Der lyttedes med stor 
glæde til den tale, hvori stiftamtmand J. Pin
holt sagde skolen tak for den .indsats, den havde 
gjort for amtets befolkning, hvorfra mange unge 
som elever i Katedralskolen har modtaget en 
undervisning, der kan stå mål med den bedste 
der ydes. Stif tamtmanden vendte sig deref  ter di
rekte til rektor: „En varm tak til rektor Jacobsen 
for Deres utrættelige og påskønnede indsats i 
skolens hverdag. De er afholdt af Deres elever. 
Gamle elevers trofasthed mod Dem og den sko

le, De har ledet i over 25 år, vidner om, at Deres 
gerning er lykkedes.“ Derefter rettedes en tak 
til lærerkollegiet for dygtig og inspirerende un
dervisning. Stiftamtmanden udtalte også en spe
ciel tak til sin gamle skolekammerat, der havde 
skrevet skolens historie.

Sluttelig oplæste Pinholt gavebrevet og over
rakte det til rektor. Gavebrevet lyder som føl
ger:

GAVEBREV

Som udtryk for påskønnelse af Haderslev Kate
dralskoles virke har Haderslev Amtsråd i anled
ning af 400 års dagen for skolens beståen vedta
get at skænke skolen et beløb af

50.000 kroner 
til skolens udsmykning

Dispositionsretten over gavebeløbet ser Amtsrå
det gerne udøvet af et 5 mands udvalg bestående 
af: Skolens rektor, skolens arkitekt, en af skolens 
lærerkollegium udpeget lærer, en af skolens præ
fekter udpeget præfekt og formanden for Amts
rådet.

Haderslev Amtsråd, den 3. februar 1967.

I. K. Bossen — Johs. Burgdorff — Plelga Hørlyck 
Jens P. Jensen — J. Junker — Jørgen. Ludvigsen

Mads Nielsen — Georg Nissen — Anker Noe 
Steffen Paulsen — Ingomar Petersen — J. Pinholt 
L. Schmidt — E. Schultz-Petersen — H. Simonsen

Derefter var der fri bane for gratulanter, der 
frembar gode ønsker og gaver. Rektor Buchreitz 
var talsmand for de sønderjyske rektorer og 
bragte som gave fra dem et pragtfuldt tinfad, 
der dog kun var halvt så gammelt som skolen. 
På Haderslev-Samfundets vegne mødte dets 
kasserer, ekspeditionssekretær Olav Christensen, 
op med et legatbeløb på 13.000 kr., hvorfor der 
gøres nærmere rede særskilt i dette årsskrift. 
Sammen med en del andre betydelige gaver, der 
var blevet sendt eller overrakt rektor forud for 
jubilæet, er der nu skabt basis for et betydeligt 
jubilæumslegat til gavn for unge Haderslevstu- 
denter og -realister under uddannelse. To tidli
gere elever, malermester H. C. Carstensen og 
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købmand A. Hundevadt havde således 'hver 
skænket skolen 1000 kr. Sønderjyllands Kredit
forenings gave bestod i obligationer for 10.000 
kr. Byens banker havde i fællesskab betænkt 
skolen med 10.000 kr. Altså en rig høst, en blid 
og mild regn af kontanter, men også andre gaver 
og et væld af skønne blomsterhilsener festliggjor
de dagen. Fotograf Krasséls gave bør omtales, 
nemlig et usædvanlig fint fotografi i fuld stør
relse af det så meget omtalte hertugelige våben.

Den gave, som sikkert glædede rektor mere 
end noget andet, var elevernes gave til skolen, 
nemlig en ny fane, der som den sidste af gaverne 
blev ført op på podiet af overpræfekten, Jens 
Olav Thomsen, og to fanevagter. Skolens gamle 
silkefane fra genforeningstiden er efterhånden så 
mør, at den kan flænges af det mindste vind
pust. Nu kan den ældes med ære indendørs, 
mens den ny kan føres i marken ved idræts
stævner og lignende.

Idet Jens Olav Thomsen overrakte fanen til 
rektor, udtalte han ønsket om, at Dannebrog 
stedse må være et samlingsmærke, der styrker 
kærligheden til fædreland og hjemstavn.

Man vil forstå, at det var en bevæget og glad 
rektor, der afsluttede denne sammenkomst på 
kasernen med en hjertelig tak til alle, der havde 
villet hylde og hædre ikke blot Katedralskolen, 
men også dens lærerstab og dens rektor.

Efter den officielle højtidelighed var skolen 
vært ved en frokost på „Harmonien“, hvor der, 
som det er god skik, blev sagt mange gode ord. 
Direktør Højby lagde for med at udtrykke di
rektoratets anerkendelse af den skolehistorie, 
der var blevet udgivet i anledning af jubilæet, og 
nævnede, at der her på dette område var store 
uopdyrkede områder. Anerkendelsen ledsagedes 
af en kontant hædersgave, for hvilken den glad 
overraskede forfatter kvitterede ved at omtale 
sin glæde og stolthed over at have kunnet ar
bejde med bogen som lærer ved Thriges og 
Lembckes skole. På lærerkollegiets vegne talte 
lektor Olrik. Det gode sammenhold i kollegiet 
og det udmærkede forhold mellem rektor og læ
rere har altid været nævnt som noget, der præ
gede vor skole, måske fordi man traditionsmæs
sigt har haft sans for, at man udgjorde en en

hed. I fornøjelige vendinger mindedes rektor 
Karl Nielsen, Metropolitanskolen, sin Haderslev- 
tid. Tidligere overlærer ved Duborgskolen frk. 
Inger Ottosen fortalte fra sin tid som leder af 
underskolen nogle rørende småtræk om rektor 
Mortensen. Rektor Kortegaard, Thisted, semi- 
narierektor Utoft, realskolebestyrer Gunnar 
Jørgensen, skoledirektør A. Nissen Ravn havde 
hver især lykønskninger og taksigelser at frem
føre, og det skortede i det hele taget ikke på un
derholdning ved frokosten, hvor konversationen 
også var yderst livlig. Den gode stemning, der 
var anslået ved formiddagens festlige møde, vi
ste sig at kunne holde og endog at kunne øges 
ved aftensammenkomsten på „Harmonien“, 
hvor formiddagens gæster plus en del flere mød
te op i festdragt for at overvære skolekomedie 
og deltage i et vellykket og stilfuldt skolebal. 
For at skaffe plads til de mange gæster var der 
kun adgang for elever (med pårørende) fra de 
to ældste klasser, hvoraf jo II g’erne stod for ko
medieopførelsen. Den følgende aften var så re
sten af skolen med forældre og en del gamle ele
ver inviteret til komedie og skolebal. Begge af
tener herskede der helt igennem en storartet 
stemning, og det skyldtes ikke mindst en for
træffelig indsats af skuespillerne. Valget af Dür
renmatt’s „Den gamle dame kommer til byen“ 
kunne måske forekomme lidt besynderligt til en 
festforestilling, men skyldtes elevernes eget stær
ke ønske. Selvom man bør være varsom med 
at nævne navne, kan det nok siges, at prima
donnaen Bente Christoffersen spillede den gam
le dame med stor sikkerhed. Hun virkede vir
kelig som dame med al den bitre og blaserte ar
rogance, rollen indebærer. Peter Lei præsente
rede til tider det helt store som Ill, den mandlige 
hovedperson. Men også butleren Carl Christian 
Rasmussen og Rolf Grønvig i skiftende roller 
som ægtemand nr. 7, nr. 8 og nr. 9 spillede vir
kelig god komedie. De mange mindre roller (der 
var ialt 43 personer) blev stort set udført dyg
tigt, enten det nu skyldtes personlig inspiration 
eller grundig instruktion, og de mange barokke 
småtræk bidrog meget til at hjælpe publikum 
over ubehaget ved at nedsvælge den bitre mo
rale, Dürrenmatt serverer. Det er afgjort ikke 

80



menneskets adel og storhed, der dominerer i den 
lille by Güllen. Komediens instruktør var 
adjunkt Klaus Holt, der således viste, at han 
dygtigt og med heldig hånd kan iscenesætte an
det end græske komedier. Som sædvanlig havde 
lektor Magelund ledet arbejdet med fremstil
ling af dekorationerne. Lydeffekterne var me
get realistiske: larmen af alpeekspressen, der 
dundrer igennem Güllen, skyldtes et par kvikke 
elevers lydbånd, optaget på Vojens banegård, 
når „Nordpilen“ passerer.

ANDRE BEGIVENHEDER I 
SKOLENS LIV 1966/67

Foruden det egentlige skolearbejde byder gym
nasiet i vore dage på fællestimer for II og III g, 
hvor der kan drives studiekredsarbejde eller ar
rangeres foredrag eller kunstnerisk underhold
ning indenfor visse økonomiske rammer. Der 
var studiekredse i moderne engelsk litteratur 
(lektor Schau) ; åndelig og legemlig sult (WHO 
og FAO), leder: lektor Buch; græsk for ikke-klas- 
sikere (adj. Holt) ; teknisk kemi (adjunkt Knud' 
sen); astronomi (stud, scient. Agersnap Larsen) 
og musikteori (organist Poulsen). I fællestimer
ne talte fhv. folketingsformand Gustav Peder' 
sen og fhv. minister Frode Jacobsen; der var vio
linkoncert med Kai Laursen, koncertmester ved 
Sønderjyllands Symfoniorkester, som solist og 
med Ingmar Bergfelt som akkompagnatør (Mo
zart, Brahms, Dvorak, Bartok). I en anden fæl
lestime spillede pianisten Ole Willumsen Per 
Nørgaards Fantasia og skuespillerinden Berthe 
Quistgaard sang og reciterede arbejder af Brecht.

De forskellige foreninger og da vel først og 
fremmest „Vidar“ aktiviserer også en ret stor 
del af gymnasiasterne. Og så er der jo sporten, 
hvor de gode traditioner for gunstig placering 
ved regionsstævnet, denne gang i Tønder, vedli
geholdtes, så skolen var repræsenteret ved gym
nasieskolernes finalestævne med et hold i grup
pe I. Den interne fodboldturnering blev vun
det af III g. Noget helt nyt er en konkurrence i 
femkamp. Det lykkedes her Per Godsk Petersen 
at opnå 3410 points og han vandt som første ved 
skolen den smukke vandrepokal, der er skæn
ket os af Haderslev Bank.

Livlig ekskursionsvirksomhed har ført mange 
klasser rundt i Nordslesvig og enkelte hold til 
Sydslesvig. Som sædvanlig har lektorerne Buch, 
Karlsson og Olrik ledet disse ture. Der er også 
foretaget et par teaterture, een til Flensborg til 
en Faust-forestilling under ledelse af adjunkt 
Faaborg, en anden under lektor Schaus ledelse 
til Aabenraa til en engelsksproget Shakespeare- 
opførelse. Ill g’erne var naturligvis på den sæd
vanlige tur til København; det var lektor Karls' 
son, der tog sig af to af disse ekskursioner, mens 
lektorerne Olrik og Wielandt tog sig af den tre- 
die. Også 3 r. fik en Københavnsrejse med 
adjunkt Karen Bjerresø som leder.

Endelig var der Frankrigs-turen i selve som
merferien. Om denne beretter turens leder, 
adjunkt J. Faaborg, således:

Den 28. juni 1967 rejste 18 elever fra gymna
siet på den efterhånden traditionelle sommer- 
ferietur til Haderslevs franske venskabsby 
Braine.

Som altid i Braine blev vi modtaget med hjer
telighed og enestående gæstfrihed. Efter at være 
blevet præsenteret for vore kvarterværter var vi 
til officiel modtagelse på rådhuset og kranse- 
nedlægning på den sønderjyske og den franske 
kirkegård, hvorefter vi gik i lag med det meget 
omfattende program, franskmændene havde 
lagt for de ca. to uger, vi var i Braine. Der var 
besøg på den store kooperative mølle og konser
vesfabrikken i Braine og på en flaskefabrik i 
Soissons, udflugter til større gårde på egnen samt 
til Reims og rundt i Champagne (bl. a. med be
søg i Chåtillon s/ Marne og i Taittinger-cham- 
pagnekældrene), og endelig en todages tur til 
Paris og Versailles, hvor vi — i løbet af alt for 
kort tid naturligvis — fik set de betydeligste se
værdigheder og sammen med unge fra Braine 
blev modtaget på den danske ambassade. Vi spi
ste på Lycée Maurice Ravel i Vincennes og bo
ede i Fontenay-sous-Bois.

Ud over disse fællesarrangementer var hver 
dansker een eller flere gange gæst hos en fransk 
familie, således at vi kun sjældent alle var til 
stede ved de to hovedmåltider, der indtoges på 
kostskolen i Braine.

Sammen med 16 unge franskmænd og deres 
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ledere, der skulle være Haderslevs gæster i de 
næste 14 dage, rejste vi hjemad den 11. juli — 
glade og taknemmelige og enige om, at det end
nu engang på imponerende måde var lykkedes 
byen Braine og dens indbyggere at give unge 
mennesker fra Haderslev et par udbytterige uger 
og at vise, at deres ord om „amité“ er meget 
mere end ord!

TRANSLOKATIONEN
24. juni 1967

Som det kunne forudses, var der usædvanlig 
stor tilstrømning til denne afslutningsfest, der 
skulle blive rektor Jacobsens farvel til 26 års 
rektorgerning. Det var hans ønske, at alt skulle 
foregå ganske som sædvanligt — og sådan blev 
det stort set også; men alligevel var der en sær
lig stemning over hele forsamlingen og også over 
rektor. Intet er da mere rimeligt end at bevidst
heden om at stå overfor et vendepunkt i en sko
les tilværelse eller i et menneskes livsbane, må 
præge enhver, der har blot en lille smule indle
velsesevne. Og det var jo i dobbelt forstand en 
epoke der afsluttedes: for sidste gang førte rek
tor processionen af dimittender med skolens fane 
vajende i sommersolen fra den forreste skolegård 
over i „Harmonien“® store sal, og for sidste gang 
efter 113 års forløb lukkede den gamle latinskole 
i Gåskærgade sine døre som skole. For sidste 
gang stod dr. Jacobsen som skolens leder og tog 
afsked ikke blot med et nyt kuld af realister og 
studenter som 25 gange før, men afsked med sin 
skole, med sin embedsgerning. Uundgåeligt måt
te rektors sidste dimissionstale blive præget af 
denne afsked, og vi følte alle, at her talte en 
gammel, erfaren skolemester, der gerne ved den
ne lejlighed ville give sine elever nogle gode ord, 
når han nu for sidste gang som rektor talte til 
dem.

Vi bringer her rektors tale optrykt efter ma
nuskript i Dannevirke for 24. juni 1967:

I dag har vi så for sidste gang oplevet dette, 
at processionen af studenter og realister er gået 
fra den gamle Katedralskole herover til Har
monien for at fejre translokationen.

Det er en meget lang årrække, denne tradition 

har været vedligeholdt, og jeg ved, at der er 
mange af jer, der er godt tilfreds med, at det 
har formet sig således, at jeres skoletid har kun
net foregå i den gamle bygning trods alle de 
skrøbeligheder, den unægtelig har. Jeg tror, at 
adskillige af jer vil savne dette at kunne besøge 
jeres gamle skole, for ved gensynet med den at 
kunne genopfriske gamle skoleminder. Men de 
gamle bygningers tid som skole er nu forbi. Der
for tager vi i dag ikke alene afsked med jer, men 
vi tager også afsked med den 113 år gamle byg
ning, som under skiftende forhold har dannet 
rammen om en gymnasieskole i dette lange åre
mål.

Det er en meget anselig skare unge menne
sker, der i dette åremål er udgået fra skolen i 
Gåskærgade. Jeg kan i den forbindelse ikke lade 
være med at tænke på, hvor forskellige årene 
har formet sig. Hvad enten det var i den danske 
tid for godt 100 år siden eller det var i den tyske 
tid, så var de forhold, som dimittenderne gik 
ind til, i mangt og meget forskellige fra de for
hold, som I går ind til. Men uanset om tiderne 
tilsyneladende har været fredelige, så man anså 
krige for en umulighed, eller de har været uro
lige og spændingsfyldte, så har en dimission al
tid betydet, at nu begyndte de unge på noget 
helt nyt — et livsafsnit, der på en afgørende må
de adskilte sig fra den tid, de nu var færdige 
med. I hvert eneste af disse år har dimittender 
siddet, som I i dag, og været opfyldt af tanker, 
som både var rettet bagud til den tid, der var 
svundet, og mod den uvisse fremtid.

Den uvisse fremtid. Ja, det må den naturligvis 
blive, for fremtiden afhænger jo ikke alene af en 
selv, men også af kræfter udefra, som man ikke 
har indflydelse på.

Det ville ikke være underligt, om der var nog
le af jer, der kom til det resultat, at de synes, at 
fremtidsskæbnen i langt højere grad kunne kom
me til at afhænge af, hvordan forholdene udvik
ler sig i en fjern del af verden, end af kræfter, 
som vi selv synes at have magt over.

Her nærmer vi os noget meget vanskeligt, 
spørgsmålet om, hvorledes man tager imod det, 
som livet bringer, hvorledes man prøver at me
stre tilværelsens vanskelige kunst. I billedlig 
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form kan man sige, at I ikke vælger rammen om 
jeres livsskæbne, men I bestemmer i vid ud
strækning over indholdet. Det er betydnings
fuldt at give den ramme, I har fået, det rette 
indhold, men jeg er klar over, at det har sine 
vanskeligheder. Jeg har ingen visdom at byde, 
ingen færdige løsninger. Jeg kan kun prøve at 
tale om noget af det, som jeg synes tiden har 
lært mig.

Når jeg ser tilbage på studenterlivet i gamle 
dage, viser der sig store forskelle. Studierammen 
om tidligere tiders studenter var meget løs, stu
dierne frie og studenterne måtte i stor udstræk
ning selv finde vej, så studietiden ofte blev lang. 
Den økonomiske støtte var ringe.

Nu er forholdene gunstigere. Planlægningen 
er bedre og den økonomiske støtte, der kan fås, 
betyder en virkelig hjælp. Der er endnu meget, 
der trænger til at rettes, men rammerne er ble
vet udvidet og forbedret.

Men hvad var og hvad er inden for disse 
vidt forskellige rammer? Den fattige ramme den
gang gav plads for ånd og idé og rigelig tid til 
diskussion mellem ligemænd, men livet præge
des også af en farlig snæverhed. Nutidens bedre 
kår har frembragt en frugtbar mangfoldighed, 
som er en absolut rigdom, men for mig at se har 
de meget gunstige økonomiske rammer også be
virket en farlig vækst for materialismen, en 
spredthed i interesser og en umættelig trang til 
at opleve alt på den kortest mulige tid. Den grå
dighed på livet er sikkert en af de væsentligste 
årsager til tidens meget omtalte onde ånd, det 
man kalder stress.

En læge har karakteriseret stress som en sjæ
lelig belastning, der overstiger bæreevnen. Man 
finder den overalt. For hvert opfyldt krav mel
der der sig nye, som kræver et hæsblæsende 
slid.

Det går ikke i længden. Vi må kunne stand
se op midt i travlheden. Vi må sætte os for at få 
al den glæde og alle de værdier ud af livet, som 
vi er i stand til at aflokke det. Vi må lære at suge 
glæde og tilfredshed af de små ting, af hverda
gens små lyspunkter.

Vi lever i hverdagen, og det er et udtryk for 
livskunst at finde glæde, ja, poesi i dagliglivet, i 

naturen, at blive ene med sig selv i en stemning 
uden ord. Vor tid har — mere end nogen anden 
tid — haft brug for stilhed. Vi må anstrenge os 
for at høre stilheden gennem bulderet.

Jeg vil ønske for jer, at I må kunne finde en 
sund balance mellem ånd og materie, mellem 
aktivitet og stilhed, en stilhed, hvor I kan få tid 
til at opdage og glæde jer over livets mange gra
tis glæder, de glæder, der findes overalt, hvis 
man har øjet og hjertet opladt for dem.

Efter dimissionstalen blev der taget en hjerte
varmende afsked med rektor Jacobsen. Taleræk- 
ken indledtes af en af studenterne, Poul Chr. 
Henningsen, der takkede rektor og lærerne for 
årene på skolen. Han sagde, at studenterne fuldt 
ud var klar over, at det ville være vanskeligt at 
opfylde alle de drømme, der næredes i dag, 
men han udtrykte optimisme for fremtiden.

En af 25-års jubilarerne, pastor Th. Juhl, Rød
ovre, mindedes skoletiden i de bevægede år i 
slutningen af trediverne og i de første krigsår. 
Han nævnte i den forbindelse nylig afdøde rek
tor Karl Nielsen, Metropolitanskolen, og rektor 
Egeberg Jensen, der ledede skolen i de bevægede 
år, og han mindedes også lektor, frk. dr. Hilda 
Petersens afsked med skolen netop i 1942, og 
gjorde frk. Hilda Petersens ord fra dengang til 
sine ved denne lejlighed: Gud skærme skolen, 
Gud skærme Danmark.

Rektor, dr phil. N. H. Jacobsen talte for lek
tor Knud Olrik, der efter 41 års tjeneste ved sko
len trækker sig tilbage fra tjenesten med udgan
gen af dette skoleår, og han takkede lærerkolle
giet for det sammenhold, der havde været gen
nem de mange år.

Senere talte gymnasieoverlærer A. Kalsbøll, 
der nu trækker sig helt tilbage fra skolegernin
gen efter 48 års virke -som lærer.

Hr. Kalsbøll er således den sidste fungerende 
lærer, der er tilbage af det hold lærere der kom 
til Haderslev i 1920 — for hans vedkommende 
iøvrigt allerede i året før genforeningen. Med 
sin gode hukommelse for personer og forhold 
har han et imponerende kendskab til hine fjer
ne tider. I sin afskedstale lod han blikket gå til
bage til de mange gode minder, han havde fra 

83



sin skolegerning under rektorerne Mortensen, 
Egeberg Jensen og Jacobsen.

Som ordfører for lærerkollegiet havde deref
ter lektor H. Karlsson ordet og udtalte:

Når rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen nu ved 
dette skoleårs slutning trækker sig tilbage fra sit 
embede, afsluttes et mere end kvartårhundred- 
langt rektorat og 42 års lærervirksomhed i den 
danske gymnasieskole.

I 1937 erhvervede N. H. Jacobsen den filosofi
ske doktorgrad på en afhandling om Skibsfarten 
i det danske Vadehav. Og vi, der i 1941 fik dr. 
Jacobsen til rektor, lærte ham meget snart at 
kende som en særdeles grundig og omhyggelig 
forsker. Men skolegerning — og ikke mindst et 
rektorjob — levner ikke sin mand megen tid til at 
dyrke videnskab. Og rektor Jacobsen har aldrig 
taget sig lærergerningen let. Skønt hans form 
nok af og til kunne virke noget tør, har hans 
dybe optagethed af stoffet gjort undervisnings
timerne meget levende, og der er næppe tvivl 
om, at han har givet sine elever meget, og at han 
— som skolemand — har haft nogle af sine lykke
ligste oplevelser i geografilokalet. For os lærere 
ved Haderslev Katedralskole har han været et 
forbillede i faglig dygtighed, i punktlighed og i 
en aldrig svigtende tillid til eleverne.

N. H. Jacobsen udnævntes til rektor i besæt
telsestidens første, endnu nogenlunde rolige pe
riode, men snart tårnede vanskelighederne sig 
op. Den dag, da bruddet med Tyskland indtråd
te, den 29. august 1943, måtte rektor — som ad
skillige andre i fremskudte stillinger — gå ind 
til interneringens kår, og skønt fangenskabet blev 
af relativ kort varighed, kunne han dog aldrig 
føle sig sikker, og han fandt sig da også nødsaget 
til i besættelsestidens allersidste uger at gå under 
jorden. Med kapitulationen hørte imidlertid van
skelighederne for Haderslev Katedralskole ikke 
op. I ca. 31/2 år endnu måtte vi skolemæssigt talt 
leve i landflygtighed, mens størsteparten af de 
øvrige skoler i landet, som havde været beslag
lagte, kunne vende tilbage til normal tilværelse. 
I disse lange år blev rektor Jacobsen sat på en 
meget svær prøve, men han bestod den med 
glans. Udadtil virkede han rolig, og hans forsig
tighed, som langt fra udelukkede fasthed, lod os 

føle os trygge under hans ledelse. Det kunne da 
også kun glæde os, at denne hans holdning på- 
skønnedes på højeste sted.

Rektor Jacobsen har været en traditionernes 
mand. Det har været ham magtpåliggende at 
fastholde meget af det, der har præget Haders
lev Katedralskole siden genforeningen. Og han 
har selv været med til at skabe tradition. Det 
er således først under hans rektorat, at skole
komedie med påfølgende skolebal er blevet den 
helt faste årligt tilbagevendende begivenhed, og 
det skyldes hans sans for såvel det festlige som 
det stilfulde, at forløbet er blevet så tilfredsstil
lende. Rektor Jacobsen har også betragtet det 
som en selvfølge, at forskellige historiske begi
venheder er blevet mindede ved lovsang, først 
og fremmest afstemningen. Både på afstemnings- 
dagen den 10. februar og på flere andre dage og 
så naturligvis på translokationsdagen har der fra 
rektors mund lydt mange gode ord, jævne og 
stilfærdige, men båret af bunden varme.

Sidst — men ikke mindst — har rektor Jacobsen 
i det, der er en skoles daglige liv, som offentlig
heden kun kan kende så lidt til, sat sit uudslet
telige præg. Han har haft evnen til at lytte til 
andres mening og været taknemmelig for selv 
den mindste håndsrækning. Han har på Haders
lev Katedralskole skabt et arbejdsklima, som 
man roligt kan betegne som forbilledligt.

I over halvdelen af de henved 50 år, som er 
forløbet siden genforeningen, har rektor Jacobsen 
stået i spidsen for Haderslev Katedralskole. Og 
skønt han først i 1938 fik sin virksomhed i Søn
derjylland. — som lektor i Sønderborg — har han 
dog ikke været mindre fortrolig end sine to for
gængere med grænselandets atmosfære, runden 
af gammel sønderjysk rod som han er. Hvad en
ten han har villet det eller ej, har det ikke kun
net -undgås, at han har sat sit meget stærke præg 
på skolen, udadtil og indadtil. Rektor Jacobsen 
har været Haderslev Katedralskole en sjælden 
god mand.

På de nuværende elevers vegne takkede over
præfekten Peter Let den afholdte rektor og over
rakte som gave en bronze-gulwase. Haderslev- 
Samfundets formand bragte en hilsen fra de 
mange tidligere elever, der tænker med taknem
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melighed på deres rektor og bad rektor modtage 
en boggave som et synligt bevis derfor. Det blev 
en noget længere translokation end sædvanlig, 
før rektor kunne slutte med en oprigtig tak til 
alle sider. Det sidste kuld studenter og realister, 
det blev rektor beskåret at dimittere, var på 86 
studenter og 8 realister, nemlig:

Studentereksamen:
s. a.

k Lisbeth Bøgen 
Gerda Jensen 
Hanne Laugesen 
Birthe Lykou

k Poul Monberg
Bente Marie Petersen
Inge Margrethe Riewe
Karen Margrethe Riis

k Inger Sohou
k Anne Tofte

s. b.
Grethe Bjorholm-Petersen

k Hans Christian Burmeister
Karen Gram 
Lis Gaarde 
Povl Christian Henningsen 
Margit Jacobsen 
Anni Jensen
Ingelise Riisberg Jensen
Janna Jørgensen

k Thor Kristiansen
Sonja Lassen
Kaj Ludolph
Mette Løkkegaard
Birgit Nielsen
Hanne Aagaard Nielsen 
Eva Nissen
Karin Sandholdt
Inger Merete Skotting
Inge Skov
Carsten Toft
Henrik Wagner 
Lis Winther 

mx.
Jens Ole Bruun
Helge Clausen

Erik Dalsager 
Johanne Birgitte Due 
Inger Lindebo Hansen 
Klaus Hansen 
Torben Iversen 
Jørgen Jubl 
Bjarne Niemann 
Carl Reimer Seyfarth 
Peter Simonsen

my.
Klaus Andreasen 
Jørgen Appel 
Inge-Margrethe Boisen 
Ebbe Sloth Christensen 
Jørn Christensen 
Erik Clausen 
Margrethe Dahlstrup 
Kirsten Erichsen 
Ole Hansen 
Carsten Hastrup 
Judith Hoffmeister 
John Mogensen 
Bjarne Møller 
Thorkild Møller 
August Petersen 
Per Godsk Petersen 
Jens Olav Thomsen 
Steen Thorsen 
Peter Warming 
Torben Vonsild

mz.
Solveig Boisen 
Jørgen Clausen 
Iris Dixen
Mogens Engsig-Karup 
Erling Flebbe 
SvemErik From 
Gunnar Birk Hansen 
Helene Horstmann 
Jørgen Jakobsen 
Andreas Jensen 
Kjeld Jensen 
Søren Kjeld Jensen 
Helge Jessen 
Ole Mathiassen 
Johannes Orbesen
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Bjarne Petersen 
Bodil Petersen 
Lars Ravn-Jensen 
Ivar Skytt 
Børge Svensson 
Bent Thomsen 
Erik Trojahn 
Jørn Wraae

Realeksamen: 
Else Bayer
Birgitte Christiansen 
Morten Faaborg 
Bo Hansen
Gunnar Hansen 
Åge Strårup 
Marie-Louise Thomsen 
Ulla Thomsen

DEN NYE SKOLE

I juni og juli 1967 havde vi alle, hvor vi end 
ferierede, med spænding fulgt, hvad der foregik 
på den store byggeplads på Christiansfeldvej. Vi 
syntes nok, at rytmen i byggearbejdet var blevet 
noget livligere, sådan som godtfolk ofte gør, når 
et stort byggeri nærmer sig sin afslutning. Vi 
havde grund til at være spændt på første dag 
efter sommerferien. Vort farvel til den gamle 
skole i Gåskærgade var definitivt, fordi vi vid
ste, at en stor skare håndværkere straks fra feri
ens begyndelse var rykket ind på skolen for at 
indrette lokaler til toldvæsen (moms-kontor) 
og til mange andre formål. Den 12. august mød
tes lærerkollegiet med den nye rektor, mag. art. 
Eigil Lassen, til et skolerådsmøde, i hvilket det 
blev gjort klart, at skolen ikke kunne fungere 
før en uge senere, men officielt blev der intet 
meddelt, og eleverne mødte op den 14. i festsa
len uden at ane noget om, hvad der ventede. 
Visse områder af centralgarderoben og de tilstø
dende lokaliteter ligesom kantinen var ikke fær
dige. Ferien måtte forlænges, og rektor havde in
gen anden mulighed end at lade denne bombe 
springe. Dette skete naturligvis så sent som mu
ligt. Først talte den ny rektor til eleverne og læ
rerne og gav udtryk for sin opfattelse af, hvad en 

skole gerne skulle være. Enten den er gammel 
eller ny, bør en skole være et sted, hvor alle føler 
sig hjemme. En skole er en forpligtende virke
lighed, hvor der skal ydes en indsats, såvel af 
elever som lærere, et sted, hvor der er liv, og 
hvor der er trivsel, som alle må være med til at 
skabe og til at værne om. En skole skal ikke være 
som en ventesal, hvor man blot opholder sig, 
indtil der sker noget. En skole møder med en 
række tilbud, som eleverne bør tage imod med 
åbenhed, positivt og aktivt!

Derefter bød rektor Lassen velkommen til to 
ny medlemmer af lærerkollegiet, lektor fru Lis
beth Kiil og timelærerinde fru Lillian Martinu- 
sen; endvidere lykønskede han lektorerne H. 
Hansen og Aa. Wielandt, der begge havde 25-års 
tjenestemandsjubilæum, og lektor frk. Tove Las
son Andersen, der havde været ansat som lek
tor ved skolen i 25 år. På lærerkollegiets vegne 
bød lektor Finn Kristiansen vor ny rektor vel
kommen med ønsket om, at han måtte videre
føre skolens traditioner i godt samarbejde i 
hverdagen. Kristiansen sluttede med at lade tan
ken gå til vor tidligere rektor dr. Jacobsen, som 
den, der var den ny skoles fader.

Det er rimeligt, at læserne af dette årsskrift 
gerne vil prøve på at danne sig et indtryk af den 
ny Haderslev-rektor, som forhåbentlig gennem 
en årrække vil være med til at præge den gamle 
skole i dens ny dragt. Derfor bringer vi side 95 
rektor Lassens translokationstale 1968 efter ma
nuskript. Det er vor opfattelse, at vi således på 
passende måde kan præsentere skolens ny le
der.

Den lille ekstra sommerferie viste sig i høj 
grad nyttig, så lærerne kunne tage bedre ken
ding af den ny arbejdsplads, hvortil skolens ma
teriel og inventar var blevet flyttet i løbet af fe
rien; der resterede naturligvis et stort arbejde 
med at ordne og sætte på plads, og faglærerne, 
bistået af en del frivillige, yderst effektive elever, 
havde nok at gøre. Også efter skolearbejdets be
gyndelse var der naturligvis stadig meget at ord
ne i samlingerne, der for fysik og kemis vedkom
mende har fået meget store udvidelser. Behovet 
for passende faglokaler netop i disse fag havde 
i de senere år vist sig så stærkt, at det kun 
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kunne tilfredsstilles ved en nybygning, som fuldt 
ud opfylder alle rimelige krav. Vort kemilokale 
skal være det bedst indrettede i landet, og fysik- 
og biologilokaleme har også en meget høj stan
dard. Tidligere elever, der har mulighed for at 
drage sammenligninger, vil i alle tilfælde kunne 
se, at der er sket uhyre fremskridt. Når man selv 
er part i sagen, er det vel iøvrigt ikke så let at 
give en almindelig vurdering af, hvad der er 
vundet ved at flytte op på bakken ved stadion. 
For mig at se er visse fortrin meget iøjnefaldende: 
et dejligt fritliggende område, hvor der er de 
bedste betingelser for, at skolens elever og læ
rere kan udfolde alle evner, såvel i arbejde som 
i fest. Konsekvensen bliver, at der kan stilles 
større krav om personlig indsats og ansvarsbe
vidsthed til alle, der har fået så gunstige kår at 
leve under. Der er mand og mand imellem dis
kussion, om det store skolekompleks er kønt el
ler ikke. Om smag kan ikke diskuteres. For man
ge virker bygningerne ved første øjekast massivt, 
endog ligefrem trykkende. For de fleste bliver 
dette første indtryk ret snart afløst af en fornem
melse af soliditet, soberhed og hensigtsmæssig
hed. Der er skabt en arkitektonisk helhed, et 
bygningsværk, der opfylder et bestemt formål, og 
som vil kunne stå i århundreder uden at ældes, 
uden at blive belagt med den patina, som anven
delse af stuk og krummelurer medfører. De lan
ge gange og festsalen virker stærkt på beskueren 
med monumentalitet og enkelhed.

Men lad os fra disse æstetiske betragtninger 
gå over til den historiske redegørelse, der er det 
egentlige formål med denne kronik. Skolens pro
gram giver, som det er sædvane, kun yderst la
konisk besked, mens vi her tillader os en vis 
bredde. Den officielle indvielse af den så godt 
som færdige skole kunne foregå den 30. novem
ber 1967 med al den tilbørlige festivitas, som 
trods alt fik et jævnt og fornøjeligt præg, bl. a. 
takket være så bramfri personligheder som stift
amtmand Pinholt og borgmester Olesen.

Festarrangementet fungerede i alle henseen
der fint. Der var regimentsmusik på pladsen ved 
den østre indgang, så gæster og elever blev mod
taget med honnør. Blandt gæsterne må nævnes 
undervisningsministeren, ministerielle embeds- 

mænd, stedlige honoratiores, rektorer, arkitekter, 
ingeniører, håndværksmestre, teknikere og man
ge af skolens venner. I festsalen talte først kon
torchef Erik K. Jensen som byggeudvalgets for
mand. Han afleverede det færdige bygningsar
bejde til undervisningsministeren, der kort efter 
overdrog skolen til rektor Lassen, så alle etikette- 
hensyn blev tilgodeset, mens alle i salen smilen
de i al stilfærdighed nød det spøgefulde i situa
tionen. I sin tale nævnede kontorchefen skolens 
tidligere bygninger og omtalte nogle af de begi
venheder, der var knyttet til dem. Derefter gen
nemgik han i store træk hele byggesagens lange 
forløb. Med denne skole, der har et etageareal 
på 7500 m2 og som har kostet 9,4 mill, kr, me
ner byggeudvalget at have skabt værdige og ra
tionelle rammer om gymnasieundervisningen i 
Haderslev. Tak til arkitekterne Knud, Erik og 
Ebbe Lehn Petersen tillige med alle, der har væ
ret med til at bygge denne skole, ingeniørfirmaet 
H. Crone og J. Koch, civilingenøreme H. Bayer 
og G. Aagaard, havearkitekt J. P. Junggreen 
Have samt en række sønderjyske håndværks
mestre og deres medarbejdere. Kontorchefen 
sluttede med ønsket om, at den ny skole måtte 
få samme betydning for det kulturelle liv i Ha
derslev, som den gamle skole har haft. Den 
slesvigske strygekvartet fra Sønderborg spillede 
derefter N. W. Gades kvartet nr. 1, d-dur, opus 
63, hvorefter undervisningsminister K. B. An
dersen ønskede by og egn til lykke med den ny 
skole, men hans lykønskning gjaldt tillige hele 
den danske gymnasieskole og de mange, der 
skal færdes på skolen i de nye rammer. Men selv 
gode rammer er ikke nogen garanti for, at alt er 
godt, og det bør ikke blive sådan, at rammen 
bestemmer, hvad der skal ske. Rammerne må 
ikke blive en spændetrøje, men give mulighed 
for flexibilitet. Gymnasieskolen er inde i en 
spændende udvikling og er ikke som før for man
ge en slutsten i uddannelsen. Gymnasiet er hel
ler ikke som før i tiden en latinskole, der er den 
eneste vej til en videre uddannelse, men forhå
bentlig stadig en lærd skole, en skole af kvali
tet, der kan give en almen dannende undervis
ning og stadig en eksamensskole med ret til 
prøver, som dog bør give plads for både fantasi 
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og selvstændighed. Det moderne samfund for
langer i høj grad specialuddannelse, men der 
kræves samtidig en almenmenneskelig baggrund 
for at opbygge denne specialviden. Det er meget 
vigtigt, at der gives en velfunderet uddannelse 
med udsyn og perspektiv. Haderslev Katedral
skole har større forudsætninger herfor end man
ge andre skoler. Landsdelen her har sit særlige 
præg. Det, vi kan lære her, er respekten for tra
ditionerne, men også perspektivet og udsynet. 
Vi kan her i landsdelen lære noget, både om 
engagement og om tolerance. Med indvielsen af 
denne skole rykker Haderslev et skridt frem som 
skoleby, og ved at der her placeres en afdeling af 
lærerhøjskolen, vil byen gøre endnu et skridt 
frem. Jeg håber, at denne ny skole må være en 
inspirerende ramme om arbejdet med en endnu 
bredere kontakt til alle samfundsgrupper til 
følge!

Borgmester Peter Olesen greb straks situatio
nen og takkede ministeren for løftet om lærer
højskolen! På byens vegne ønskede han skolen 
tillykke og talte meget personligt til de unge som 
en af de ældre, for hvem ungdomstiden havde 
været en tid, da kun få unge havde det privile
gium at komme i gymnasiet. For os drejede det 
sig om det nationale, om genforeningen og om 
økonomiske forhold. — Nu er opgaverne andre 
og langt videre. Nu gælder det noget så funda
mentalt som friheden; det gælder freden og re
spekten for loven. Det gælder om at lære at vise 
fordragelighed, og dertil kræves både kundska
ber og gode egenskaber. Jeg vil ønske jer held i 
dette arbejde, og jeg vil love, at vi vil være med 
til at værne om denne skole, så godt vi formår.

Den næste af talerne blev hilst med stærke 
klapsalver fra forsamlingen, især fra elever og 
tidligere elever, der således tilkendegav deres 
glæde over gensynet med rektor, dr. phil. N. H. 
Jacobsen, om hvem de jo vidste, at dette skole
byggeri havde været hans hjerteanliggende i en 
årrække, et anliggende, der havde medført et 
utal af spekulationer, forhandlinger, rejser; med 
ikke få skuffelser, blandt andet udsættelse til 
bedre tider, prioritering af andet presserende sko
lebyggeri, ændringer i planerne, stadige forhalin
ger i sagens behandling, besværligheder med de 

mange forskellige instanser i centraladministra
tionen, osv. Uden at komme ind på alt dette ke
delige, som rettelig bør glemmes på en festdag, 
nævnede rektor Jacobsen, at det præcis var 22 
år siden han indsendte sin første skrivelse angå
ende en ny skole. Rektors glæde over at se denne 
skole færdig var således vel begrundet, og han 
kunne nu rette sin tak til en lang række em- 
bedsmænd og andre, som havde haft med dette 
byggeri at gøre, ikke mindst ville rektor takke 
arkitekterne Lehn-Petersen. Rektor Jacobsen 
sluttede med at ønske, at nybygningen måtte 
blive et sted, hvor ungdommen kunne høste 
nyttig viden og møde de åndelige strømninger, 
der kunne ruste den til mødet med verden 
uden for skolen!

Derefter sang skolens kor under lektor Lis
beth Kiils ledelse en festlig vise, som lektor E. 
Mathiassen havde skrevet i dagens, anledning 
for på en ligefrem måde at udtrykke vores alles 
glæde over at drage bort fra „gammelt hus og 
gammelt skidt“. — „Det blev jo os beskåret — i 
firehundredåret — at se en skole vokse op — og 
rejse sig på bakkens top!“

Elevrådets formand Peter Lei, der var blevet 
båret frem af skoledemokratiseringens brede 
bølge, takkede på behørig vis på elevernes vegne 
for den skole, der nu blev givet dem. Det var 
hans ønske, at en ny form for gymnasieundervis
ning og en ny indstilling til gymnasiet måtte råde 
i nybygningen!

Den officielle del af indvielsen afslutedes af 
rektor Lassen: Efter hårde tacklinger er skolen 
nu sparket i mål, og selv elevrådets formand nå
ede i sidste øjeblik at få en fod på bolden! Den 
skole, vi har fået, er en gave til os fra det danske 
samfund, som vi selv er en del af. Vi har selv 
part i skolen og ansvar overfor den. Vor skole 
kan ikke og skal ikke løbe fra sin fortid. Vi er 
naturligvis først og fremmest en dansk skole, 
men vor ny skole er også en fagenes skole. Hvert 
af vore fag lukker op for en større verden, kund
skabens verden, og viden kan selv et velfærds
samfund ikke undvære. Viden er samtidig noget 
spændende, noget festligt, noget foruroligende 
og farligt. Derfor er skolen ikke bare noget, der 
giver sikkerhed og tryghed, og dens opgave ikke
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Det tidligere og det nuværende rektorpar:
Fru Ingrid Jacobsen. Fru Ellen Lassen.
Rektor Jacobsen. Rektor Lassen.



bare at forankre traditioner. Det er nok så me
get at forurolige, at provokere og at befri. Viden 
kan føre til alt mellem himmel og jord, og der 
er mere mellem himmel og jord, end vi kan 
drømme om!

★

Ministeriet havde, som god skik byder, invite
ret til en beskeden frokost i skolens kantine, som 
således præsenterede sig på en yderst tiltalende 
måde for de indbudte (ca. 170), blandt hvilke 
naturligvis de mange mennesker, ved hvis ind
sigt og kunnen det vældige byggeprogram var 
blevet gennemført. Indledningsvis overrakte for
manden for Haderslev-Samfundet skolens rektor 
en dirigentklokke med indskriften: Hav sagen 
klart for øje, lad talen kort sig føje! Klokken blev 
straks overantvortet fuldmægtig J. P. Ipsen, 
undervisningsministeriet, der fungerede som 
toastmaster, og så gik det løs med en lang række 
korte og fornøjelige taler. Stiftamtmand Pinholt 
benyttede lejligheden til at lade de herrer fra 
centraladministrationen forstå, at tempoet der
inde til tider oversteg, hvad man kunne følge 
med i på det lokale plan. Det var ord, der faldt 
med så meget stærkere vægt, som taleren fra sin 
kontoroheftid i indenrigsministeriet har godt 
kendskab til problemerne, og det var ord, der 
fandt genklang hos gymnasieskolens folk, der 
har oplevet de sidste års skolelovgivning. Med al 
respekt for K. B. Andersens dynamiske virke 
ville Pinholt også erindre om, at det er ikke nok 
blot at skaffe et stedse bredere publikum adgang 
til uddannelse. Det er overordentlig betydnings
fuldt også at få uddannet lederfunktionærer til 
mellemstillingerne og blandt andet også gøre 
disse tiltrækkende ved en anstændig lønplace
ring. Endelig talte Pinholt lidt om, hvordan vi i 
vore dages presse og andetsteds forkæler ung
dommen, så den får en overdreven forestilling 
om sin egen betydning. De, der ikke har kendt 
30’erne og 40’eme, ved ikke, hvad modgang er. 
Det er muligt, at vi går en tid imøde, hvor ung
dommen vil blive sat på prøve.

Det kan altså nok siges, at ministeren fik lidt 
med sig hjem fra det sønderjyske. Biskop Thyge 
Kragh, som er relativt ny i embedet, overraskede 

nok forsamlingen lidt ved at erklære, at der fak
tisk ikke var nogen grund til at sige myndighe
derne tak, da Katedralskolens ny bygning ret be
set kun er et afbetalingsbidrag på en stor gammel 
gæld, efter 1000 års forsømmelighed mod denne 
landsdel.

Universitetet i Haderslev blev dog ikke bragt 
på bane, end ikke af lektor Willy Buch, der mo
tiverede et leve for direktøren for gymnasierne 
Sigurd Højby, der værdig og tavs nøjedes med at 
lytte til talernes udgydelser. Lektor Favrholdt 
causerede med udgangspunkt i sin viden om tid
ligere skoleindvielser; i 1734 opførtes en højtide
lig kantate med anråbelse af den Allerhøjeste 
om at lade sine velsignelser dryppe ned over 
byen, skolen, over amtmand, borgmester og 
provst. Det viste sig snart, at den sidste stod til 
en alvorlig straf for misbrug af betroede midler, 
mens amtmand og borgmester i anledning af 
skolebyggeriet indviklede sig i oprivende og lang
varige stridigheder. I 1854 ved indvielsen af la
tinskolen i Gåskærgade begyndte biskop Boesen 
sin højtidelige tale med Hæderlige forsamling! 
Hvem tør gøre det i vore dage? Lektor E. Ma- 
thiassen ironiserede i en morsom versificeret tale 
over vore tilendebragte byggebesværligheder. 
Lektor H. Hansen fremhævede pedel Olav Vi
dais fortræffelige indsats ved daglig med sin gode 
praktiske håndværksmæssige indsigt at følge 
med i håndværkernes forunderlige gerninger. 
På de sønderjyske rektorers vegne talte D. Keller 
Hansen, Sønderborg. Rektor Moseholm, Kol
ding, bragte en nabohilsen fra den skole, der i 
1842 var blevet udset til at udkonkurrere Ha
derslev tyske lærde skole. Rektor Utoft over
bragte Haderslev Statsseminariums lykønskning. 
Den tidligere kgl. bygningsinspektør, arkitekt 
Knud Lehn-Petersen, Odense, talte om dette 
byggearbejde i Haderslev som afslutningen på 
40 års embedsgeming i Sønderjylland, hvor han 
på så mange måder havde følt sig i kontakt med 
befolkningen. Det var ham en glæde at tænke 
på, hvordan vel brændte røde danske mursten 
prægede denne nybygning. Borgmester Olesen 
udtrykte sin glæde over, at byen nu havde fået 
et gymnasium, den kunne være tjent med, og 
lod forstå, i hvor høj grad han billigede biskop 
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Kraghs ord om rimeligheden i, at man fra Kø
benhavn viste god vilje til at rette op på, hvad 
der var forsømt herovre. Netop derfor måtte 
man glædes over undervisningsministerens løfte 
om at placere en afdeling af Statens Lærerhøj
skole her i byen!

Det blev lidt hen på eftermidagen, før man 
brød op fra den udmærkede frokost, der var le
veret af Motel Haderslev, og ved hvilken en flok 
kvikke 3. g-piger ydede fortræffelig assistance 
som servitricer. Ministeren var forlængst kørt 
bort til andre gøremål, mens selskabet endnu en 
stund hyggede sig ved kaffen i den -smukke, 
rummelige kantine.

Dagen efter blev der festet af og med eleverne 
ved et stiligt skolebal i festsalen, der viste sig vel
egnet også som danselokale, idet al servering og 
rygning var henvist til kantinen. Dette er i alle 
tilfælde et bemærkelsesværdigt fremskridt rent 
hygiejnisk og æstetisk. For elever, der plejer at 
hygge sig med dans mellem bordene i et røgfyldt 
lokale med passende kvanta af håndbajere, er 
det naturligvis noget af en overgang. Vidar- 
baller og lignende foregår stadig i kantinen i de 
vante „hygge“-former, men med betydelig bedre 
plads og ventilation end i den gamle festsal.

Da pladsforholdene ikke tillod skolen at invi
tere elevernes pårørende med til indvielsesbal
let, arrangeredes der „åbent hus“ for alle inter
esserede søndag den 10. dec. Endvidere blev der 
sendt indbydelser ud til alle de skoler i by og 
amt, der sender elever til Haderslev Katedral
skole, og et stort antal af lærerne ved disse sko
ler mødte op om aftenen 6. dec. for at få skolen 
forevist. Begge arrangementer blev en afgjort 
succes. Ved juleferiens begyndelse syntes vist 
alle i kollegiet, at nu var vi kommet nogenlunde 
over starten i de nye omgivelser. De mange gam
le elever, der var mødt op til „Vidar“s julebal, 
beså med undren og spørgen den for dem over
raskende skole. For de gamle kan skoleminderne 
kun være knyttet til Thriges og Lembckes gamle 
skole i Gåskærgade med „Gud -alene Æren“ 
som nærmeste nabo og „Harmonien“ som gen
bo. For den nuværende elevgeneration vil der 
utvivlsomt hurtigt danne sig traditioner, der 
knytter deres følelser til skolen på Christians- 

feldvej. — I virkeligheden spiller den ydre ramme 
næppe nogen særlig stor rolle for den indstilling 
elever nærer overfor en skole. Det, de mindes, er 
kammeratskabet, måske også arbejdsfællesska
bet og vel også af og til den særlige stemning, 
der skabtes af eller om en lærer. Det materielle 
kommer ind i mindekransen, når man tænker 
på puds, der i større eller mindre flager dryssede 
ned i hovedet på een; dørgreb, der lod sig rive ud 
af deres plads uden større anspændelse; gulv
brædder, der knirkede som dørk og dæk i gamle 
skibe; vinduer, der gav vinden frit spillerum, og 
som endelig ikke måtte åbnes, når der var en 
smule blæst; varmeapparatet, der af og til kunne 
larme, så undervisningen næsten måtte indstil
les, og som alligevel ikke var i stand til at var
me. Den slags erindringer er vel, når alt kommer 
til alt, noget uvæsentligt, der dog nok har en vis 
interesse ved at vise elevers og læreres tilpas
ningsevne og resignation. Minder af værdi er 
normalt knyttet til mennesker; minder der ude
lukkende er bestemt af steder eller bygninger vil 
let få karakter af sentimentalitet.

SKOLEBEGIVENHEDER I 1967-68

Skolekomedien eller rettere skolekomedierne 
har altid hørt med i skolens tilværelse, og det 
ville føles som et savn, om de bortfaldt. Tradi
tionen går i alle tilfælde tilbage til 1598, hvad 
der er sikker datering for, men der er folk, der 
tillægger skolens første konrektor Canutus 
Bramptius alias Knud Bramsen en latinsk sko
lekomedie, der opførtes i 1570. På grund af flyt
ning og meget andet var det umuligt at finde 
nogen lærer, der kunne instruere skolekomedien, 
men to dramatik-interesserede elever påtog sig 
opgaven og klarede sig meget fint som instruk
tører. Carl Christian Rasmussen, 3 sa, og Rolf 
Grønvig, 2 mz, satte hver en enakter op. Carl 
Christian Rasmussen lagde for med Soya’s 
„Mange små fejl“, der spilledes dygtigt i en stil, 
der chokerede, men også imponerede ved sin 
stringente gennemførelse af den monotoni og 
upersonlighed, der kvæler enhver form for men
neskelighed hos Soya’s skikkelser, bortset fra pi
gen Marie. Ved maskering, sorte gevandter, mi
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nimum af gestus og en nærmest abstrakt mes
sende diktion fremhævedes forfatterens inten
tioner i al deres beske tristhed. De optrædende 
kunne deres sager perfekt og havde villigt bøjet 
sig ind under den sikkert håndfaste instruktion, 
så der kom en virkelig helstøbt forestilling ud af 
det.

I det andet stykke, Leck Fischers „Selskabs
rejsen“, skildres også menneskers usselhed i det 
øjeblik, døden står foran dem som den uafven
delige skæbne. Grønvig havde fulgt mere tra
ditionelle baner i sin instruktion af klassekam
meraterne, der for fleres vedkommende præste
rede aldeles udmærket spil, så man til tider var 
ved at glemme at det var amatører, der spillede. 
Dekorationerne til begge stykker skyldtes gode 
råd og skitser fra lektor Magelund og fru Lillian 
Martinusen, der begge fortjener stor ros. Broen, 
ad hvilken alle må vandre til dødens land, vil 
blive husket længe. Det tekniske apparat funge
rede upåklageligt og udnyttedes dygtigt. Publi
kum, der var mødt op de to spilleaftener, fik at 
se, at den rummelige scene med alle de forskel
lige finesser helt svarer til forventningerne. Det 
vil forhåbentlig betyde, at skolekomedien har en 
stor fremtid for sig på vor skole. Selvom drama
tik som fag ikke ligger lige om hjørnet, er i alle 
tilfælde de sceniske betingelser for dramatik
øvelser til stede, og dramatisk aktivitet må kun
ne udfolde sig i samme grad som musik og form
ning, når interesserede og kyndige folk kommer 
til.

Som allerede antydet var det første skoleår i 
den nye skolebygning i ikke ringe grad præget af 
begyndelses- og igangsætningsvanskeligheder, der 
uundgåeligt må melde sig, når en stor skole ryk
ker ind under nyt tag. Men det hele blev kla
ret, og det daglige skolearbejde gennemførtes 
programmæssigt, så der kunne dimitteres 88 stu
denter og ro realister:

Studenter:
sa.
Birkebæk, Karen 
Christoffersen, Bente 
Christophersen, Merete 
Dueholm, Niels

Faarvang, Jørgen
Heinskou, Birgit
Hoier, Ole
Jakobsen, Jens
Kjestrup, Britta

k Lei, Peter
Lund, Birgit

k Magelund, Eva
Nielsen, Marianne
Oggesen, Marianne
Paulsen, Solveig
Petersen, Anne-Marie
Petersen, Inger Godsk
Petersen, Lars
Rasmussen, Carl Christian
Reese, Henning

k Refshauge, Karin
Skov, Pia
Sohn, Grethe
Sørensen, Jytte
Sørensen, Kirsten
Thomsen, Mette
Tophøj, Ulf

sb.
Andersen, Karen-Margrethe Popp
Andreasen, Jørn
Bastian, Tove

k Birkebæk, Marianne
Boysen, Inge Louise
Dahl, Niels Christian

k Engmark, Jørgen
Hansen, Anne Merete 
Helsinghoff, Vibeke

k Ishøy, Vibeke
Jensen, Benthe
Larsen, Marianne

k Nielsen, Lis
Pedersen, Tove
Pors, Mette
Post, Karin
Poulsen, Kirsten
Raun, Helen
Ravn, Inge
Schmidt, Anette
Schoemmel, Roy 
Schøning, Paul-Erik
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Skau, Karen 
Sparlund, Grethe 
Sørensen, Lisbeth 
Vriborg, Hanne 

mx.
Andersen, Søren 
Brummer, Ole 
Dirksen, Christian 
Gram, Klaus 
Hansen, Jan 
Johansen, Peder 
Johnsen, John 
Jørgensen, Leif 
Knudsen, Kirstine 
Møller, Per 
Nielsen, Thyge 
Nissen, Søren 
Olesen, Lars 
Pedersen, Flemming 
Pedersen, Steffen 
Petersen, Svend 
Pinholt, Jørgen 
Ryberg, Poul 
Schwaner, Knud 
Utoft, Kirsten 

my.
Andersen, Helge 
Hansen, Svend 
Herskind, Birthe 
Jensen, PouLChristian 
Jepsen, Mogens 
Juhl, Kaj 
Lindemann, Hans 
Linnig, Randy 
Michaelsen, Jørgen 
Pinholt, Erik 
Reinholdt, Esther 
Schlosser, Knud 
Schmidt, Kirsten 
Skaarenborg, Peter 
Sønnichsen, Ellen

Realister 
Gram, Henrik 
Hansen, Flemming

Hansen, Hans Erik 
Larsen, Lene Lørup 
Lauritzen, Henrik 
Magelund, Merete 
Mikkelsen, Henning 
Møller, Esher Raffnsøe 
Petersen, Hans Jacob 
Ryberg, Ole

TRANSLOKATIONEN 22. JUNI 1968

Det var en glædelig begivenhed at kunne 
holde translokation under eget tag, efter at vi 
i en lang årrække har måttet søge over i Harmo
niens teatersal. løvrigt forløb translokationen ef
ter det sædvanlige mønster. På dimittendernes 
vegne akkede Poul Ryberg skolen. Lektor Knud 
Olrik, der efter 42 års skolegerning nu trækker 
sig tilbage, nævnede i en kort tale, hvordan det 
voksende håb om genforeningen i hans første 
studenterår havde været bestemmende for hans 
ønske om at få sit virke netop i denne velsignede 
landsdel, hvor han i årenes løb havde haft så 
store og rige oplevelser. Når han nu forlod sko
lens tjeneste, var det med tak i sindet til de rek
torer, han havde haft, og med taknemmelige fø
lelser overfor kollegerne ved denne skole, hvor 
sammenholdet i lærerkollegiet altid har betydet 
så meget.

Ved translokationen mindedes rektor Lassen 
i en lille oversigt over årets begivenheder den så 
tidligt afdøde adjunkt Arndt, hvis omfattende 
arbejde med indretning af kemilokalerne netop 
var ved at være afsluttet. I denne forbindelse 
faldt det naturligt at rette en tak til de forskel
lige lærere, der havde præsteret et meget stort 
ekstra arbejde med at indrette og ordne fagloka
lerne og skolens bibliotek.

Både 40-års og 25-års jubilarerne var mødt 
talrigt frem og havde som talsmænd amtmand, 
dr. jur. Tyge Haarløv, Tønder, og museumsin
spektør, mag. art. P. Seeberg, Viborg, alias for
fatteren Peter Seeberg.

Det har hele tiden været H.-S.’s ønske at 
bringe de to jubilartaler sammen med rektor 
Lassens første dimissionstale i dette årsskrift.
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Men det har vist sig umuligt at fremskaffe See
bergs manuskript. Talen, der virkede meget 
spontan, blev nemlig holdt med et par notitser 
som eneste støttepunkter. Ej heller har vi kun
net formå ham til at lave en slags rekonstruk
tion eller til eventuelt at give os en helt ny ar
tikel, „Tanker i anledning af et studenter jubi
læum“ eller hvad man nu kunne tænke sig. See
berg, som forøvrigt i H.-S. 1965—66 skrev en 
yderst interessant lille artikel om tre Haderslev- 
rektorer, har simpelthen ikke haft tid til at skri
ve noget til dette årsskrift. Vi skulle altså have 
optaget hans meget personlige jubilartale på 
bånd!

Idet vi altså beklager vor manglende forud
seenhed, bringer vi efter manuskript de to taler, 
der holdtes af amtmand Haarløv og af rektor 
Lassen; de bringer begge aktuelle indlæg i di
skussionen om ungdommens holdning i øjeblik
kets Danmark.

Først amtmand Haarløvs tale:
„Jeg er glad, fordi jeg på mine kammeraters 

og egne vegne får lejlighed til at bringe en tak 
til vor gamle skole og en hilsen til vore efterføl
gere, og jeg siger rektor tak, fordi én fra vor 
kreds må komme til orde.

Vi 40-års studenter har været elever i skolen 
fra 1920, da Lembckes og Thriges gamle skole 
genopstod som Haderslev Katedralskole, til vi 
forlod den med vore hvide huer i sommeren 
1928.

Når jeg skal omtale de positive træk, der præ
gede skolen fra 1920 til 1928, vil jeg som det før
ste og vigtigste nævne glæden og taknemmelig
heden over genforeningen. Denne følelse kaste
de et varmt og mildt skær over hverdagen i 
Nordslesvig i disse år og brød ved store fester 
og kaffeborde på afstemningsdagen hvert år ud 
i tale og en sang, som man ikke kender magen 
til i vore dage.

Det næste positive træk ved skolen, som jeg 
vil nævne, er at den i 2o’erne så klart følte sig 
forpligtet af traditionen fra den dygtigt ledede, 
for første gang danske, lærde skole i Haderslev 
fra årene mellem de slesvigske krige. Vi fik al
drig lov at glemme, at vi gik i Lembcke, Bloch, 
Thrige og Dorph’s gamle skole.

Jeg har hermed allerede sagt noget om det 
tredie positive træk fra 20’eme, som jeg vil næv
ne: Rektor, dr. phil. Karl Mortensen og lærerkol
legiet omkring ham.

Det gælder vist for alle de sønderjyske 
gymnasier, at de efter genforeningen hver 
især blev bemandet af en lærerstab, der føl
te det som deres livs lykke at få en gerning i det 
genvundne land og som en dybt forpligtende op
gave at give deres elever det bedste, en dansk 
højere almenskole kunne præstere. Dette gjaldt 
i høj grad lærerstaben i Haderslev. Jeg vil ikke 
gå i enkeltheder af personlig art, men blot for at 
demonstrere spændvidden i lærerkollegiet næv
ne de to store humanister: Rektor med hans 
dybe og intellektuelt overlegne forankring i kri
stendom og danskhed, og lektor, dr. phil. Fr. 
Moth, som var den mest velvillige og filologisk 
nøjagtige vejviser i de latinske og græske tekster 
og samtidig så præget af sine radikale idealer fra 
8o’erne og 90’erne, at en af hans biografer be
tegner hans frisind som „vel dogmatisk“!

Om det fjerde træk, jeg vil nævne fra den 
gamle skole, er positivt, beror på et subjektivt 
skøn. Efter den mening, jeg efterhånden har 
dannet mig, var det i høj grad positivt og for vor 
udvikling det allermest betydningsfulde og langt
rækkende i det, vi gennem de 8 år oplevede på 
Haderslev Katedralskole. Det var rektors evne 
til indirekte at forpligte både sine medarbejdere 
og navnlig sine elever, mere og mere jo ældre 
de blev, og jo bedre de forstod ham.

Rektor ville gerne se enhver af os — piger så
vel som drenge — som en Ivar Lykke, Paludan- 
Miillers modstykke til Adam Homo. Hvor ofte 
har vi ikke hørt ham citere Rasmus Rask: „Sit 
fædreland skylder man alt, hvad man kan ud
rette“ eller hørt ham tale om Pontoppidans de 
dødes rige i modsætning til Grundtvigs de le
vendes land. Jeg ttor også, det gik op for de fle
ste, at de ædles æt aldrig dør ud, og at Grundt
vig har givet opskriften på den rette livsholdning 
i rimbrevet til børnene om det jævne, muntre 
og virksomme liv på jord. Denne uforglemme
lige og særprægede rektor ønskede det sande, 
gode og skønne virkeliggjort i sine elevers liv — 
som et krav de stillede ikke til andre, men til 
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sig selv — og han havde kundskab og mod til at 
forklare de unge, hvilket indhold han lagde i 
hvert af disse begreber, og lade det stå som en 
udfordring.

Dette var klart en bevidst påvirkning af ele
verne, vi blev draget op i vor skoletid, altså i 
egentlig forstand opdraget, mens vi gik i skole. 
Til en vis grad og ganske naturligt reagerede vi 
herimod og navnlig i 30erne med de overvæl
dende sociale problemer gik mange af os ad an
dre stier, end dem, der var afstukket i skolen.

Alligevel mener jeg, at vi alle, hvad enten vi 
er klar over eller vil indrømme det eller ej, mod
tog en impuls fra skolen, der virker den dag i 
dag.

På eet bestemt punkt afviger den filosofi, som 
gik os i blodet, fra de betragtninger, der ligger til 
grund for studenteruroen i USA og Europa, øst 
og vest for jerntæppet. Jeg tænker ikke på den 
reaktion mod autoritært professorvælde, orga
nisatoriske mangler ved universiteterne og stu
denternes boligforhold og sociale forhold, som 
oprøret vender sig imod. Ejheller på den lede 
ved de bestående magtforholds uforanderlighed, 
der har grebet de unge eller på den af oprørets 
filosof Marcuse begrundede anvendelse af vold 
som en slags fortvivlelsens selvhjælp.

Men derimod på den skinbarlige nihilisme el
ler tomhedslære, der efter kyndige iagttageres 
mening er et dominerende træk i uroen. Denne 
nihilisme viser sig i en mangel på målsætning: 
forandring blot fordi der skal ske noget, blot for 
forandringens skyld: „Vi ved ikke, hvad vi vil, 
men vi vil!“

Denne holdning er ikke uden sammenhæng 
med en eksistensfilosofi, der med Sartre i spid
sen forkaster alle normer og idealer og hævder, 
at den rette handling ikke kan defineres som no
get andet end netop den handling man faktisk 
vælger. For Sartre er det valget, der skaber vær
dierne, medens det for en anden eksistensfilosof, 
Kierkegaard, i afgørende modsætning hertil er 
værdierne, der skaber valget.

Med denne formulering af Kierkegaards syn 
på det enkelte menneskes ansvarlighed er vi til
bage på Haderslev Katedralskole, som den var i 
årene 1920—28. Jeg står ikke her som en lauda

tor temporis acti eller for at propagandere for et 
eller andet, endsige for at kritisere noget, men 
ene og alene for at finde frem til det, jeg mener 
vi 40-års studenter med rette kan takke vor 
gamle skole for.

Det kan sammenfattes på denne måde:
Vi fik gode kundskaber og havde i gymnasiet 

en rig tid med diskussioner, skoleballer og andre 
festlige oplevelser.

Vi havde en dygtig og velvilligt indstillet læ
rerstab med rektor i spidsen, der havde arbejdet 
så meget med deres stof og var så intelligente, 
at der filosofisk aldrig var slinger i valsen.

De — og navnlig rektor — praktiserede deres 
pædagogiske arbejde ud fra den selvfølgelige for
udsætning, at det svar eleverne skal hjælpes til 
at give på de mange spørgsmål, er et svar, som 
man enten erkender som det rigtige eller vælger 
som det rigtige. De gjorde det klart, at hvis det 
drejer sig om de vigtigste spørgsmål for et men
neske, de der vedrører det fundamentale på tro
ens og det etiskes område, kort sagt hans livs
holdning, kan svaret ikke erkendes, men må 
vælges.

Rektor havde mod og overbevisning nok til på 
egne og skolens vegne at give sit svar, der sam
lede sig om henholdsvis lov og evangelium og 
forpligtelsen overfor fædrelandet.

Hvad enten vi nu kan eller kunne følge ham 
ud, hvor de yderste klokkebøjer ringer, har det 
været af uvurderlig betydning for hans gamle 
studenter at have mødt et menneske, der — som 
Karen Blixen siger — havde et svar i sig, som 
fulgte den gammelfranske devise: „Je responde- 
ray“. Er det ikke et sådant svar de unge studen
ter i Europa og USA efterlyser hos os, genera
tionen mellem dem og den generation, som vore 
lærere og opdragere tilhørte. I vort teknisk og 
velfærdsmæssigt højtudviklede samfund har vi 
en overflod af svar på gode og nødvendige — 
og uvæsentlige — spørgsmål, men de væsentlige 
spørgsmål — de der vedrører det absolutte, det 
enkelte menneskes forpligtelse — enten kan eller 
vil eller tør vi ikke give de unge søgende og råd
vilde studenter og urostiftere svar på. Ikke at jeg 
er så naiv at tro, at de umiddelbart kunne bruge 
vore svar. Men vi kunne og burde give dem no- 
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get at tænke over og ikke stille dem i den stadig 
mere og mere desperate situation at råbe uden 
at få svar. Uden svar ingen dialog og uden dia
log ingen udvikling frem mod det nok som be
kendte jævne og muntre liv. Kun stilhed afbrudt 
af det stupide og farlige hundeglam i kælderen.

Vi studenter fra 1928 fik på denne skole et 
svar, og det siger vi i dag tak for.“

Også rektor Lassens dimissionstale, som vi her 
bringer efter manuskript, kommer ind på de 
aktuelle tendenser, der på forskellig vis har ytret 
sig i forsommeren 1968.

„Kære realister og studenter!
I har nu i dette øjeblik afsluttet jeres skole

gang. Samtidig er det samme sket for jeres kam
merater ved landets andre gymnasieskoler. Teg
net på, at det er sket — og sket efter reglerne — 
er det papir, I har fået udleveret.

Det papir er et officielt dokument, og det vil 
sige, at det får vægt og myndighed ved at være 
betalt, udstedt, kontrolleret og autoriseret af 
samfundet. I det papir står, at I er undervist på 
den vedtagne måde, prøvet efter landets lov — 
der står, hvem I er, hvad I er værd, hvad I ved, 
og hvad I ikke ved. Med jeres papir træder I 
frem for samfundet, og samfundet modtager og 
anerkender jer som fremtidige, nyttige borgere. 
Jeres papir udtrykker en tro på, eller i hvert fald 
et håb om, at I vil blive til fremtidens samfunds
støtter. Det erklærer jer for egnede til i kraft af 
jeres viden at udføre det, som I engang skal, i 
hvert fald nogle af jer: bestemme, hvordan dette 
samfund i fremtiden skal udvikle sig og regeres.

Det siger vi til lykke med. Den, som har vi
den, er nyttig og brugbar, ham respekterer vi.

Men viden kan for nogen blive til en dyne. 
Jens Hansen i En dansk students eventyr slår i 
hvergarnsdynen, som han har arvet fra sin salig 
faster og ligget i alle sine studenterår: Jeg har 
altid anset det for en herlighed at sidde og ligge 
på sit eget. Du kan tro, den dyne bander 
ikke ved vintertide, den vejer sine stive syv lis
pund. — Og han tænker på, hvor rart det vil 
være at få et pænt lille embede; så står mine bø

ger på de fire hylder i den orden, de skal bruges. 
Da kan jeg føre folk hen foran denne reol og sige 
med god samvittighed: Se her, hvorledes jeg har 
stridt. Tag nu fat, hvor jeg slap, så kommer I 
nok frem i verden.

Sådan kan I også blive, nogle af jer. I ham er 
samfundsstøtten blevet til en småborger, en per
son som kun de dumme kan have agtelse for.

Men viden er ikke en varm dyne, man kan 
pakke sig ind i, viden kan være farlig og eksplo
siv som et sprængstof. Den giver ikke alene sik
kerhed, men også usikkerhed og tvivl. Derfor er 
den, der ved noget, ikke bare en, der skal sige ja 
til samfundet — han kan også af sin viden blive 
tvunget til at sige nej. En del af jer har ikke bare 
tilegnet jer viden, men også en holdning til det, 
I ved, nemlig den: at forlange bevis, syn for sa
gen, at være kritiske, at forsøge på at lade det, I 
siger og gør, være sandhed. Med den holdning 
bliver man ikke uden videre samfundsstøtte, 
man kan også tvinges til at være samfundsned
bryder.

Den unge, som uddanner sig, og som endnu 
ikke er kommet i embede, han er privilegeret 
derved, at han har større frihed end de fleste 
andre — frihed til at se sig om, tænke sig om 
og til at tale og handle efter det, han tænker. 
Han har frihed og sommetider pligt til i sand
hedens navn at være revolutionær og provoka
tør. Det har til alle tider været en af studentens 
og det unge menneskes roller, og det er det også 
i dag.

Det vil jeg også ønske jer til lykke med, at 
I må komme til at spille den rolle godt. For 
den skal spilles godt, hvis den ikke skal væ
re en karikatur. Ligesom samfundsstøtten kan 
blive til en småborger, kan den revolutionære 
blive til en nar. Studenten har som type altid 
gjort sig bemærket, ofte fordelagtigt og ofte som 
revolutionær. I dag kan man somme tider synes, 
at studenten er ved at udvikle sig til noget i ret
ning af velfærdssamfundets nar, — altså en per
son, man ikke tager alvorligt. Det ene øjeblik er 
han centrum for en vældig opmærksomhed, man 
morer sig og glæder sig over ham og kan være 
sentimental med ham et øjeblik — og så glem
mer man ham aldeles.
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Så det er ikke mærkeligt, hvis nogen af jer for 
en tid skulle blive underlige i hovedet. Ved re
klame, ved fraser og ved forskellig slags kælen- 
skab skaber man om jer en kulisseverden, der slet 
ikke ligner virkeligheden. Jeg vil håbe, I kan bli
ve fri for at fare vild i den. Det vil jeg håbe, 
også fordi der er grund til atvære bange for reak
tionen. Men også af hensyn til jer selv. Det er 
naragtigt, hvis man afgiver sin myndighed over 
sig selv til hververe og forførere, og hvis man 
finder sig i at blive suggereret ud i sværmeri og 
fantasteri. Det er ikke virkelighed at ville være 
individualist i uniform og i flok — heller ikke 
at argumentere for fornuft og omtanke ved pro
vokationer og vold.

Hverken småborgerligt pedanteri eller vold og 
ballade fremmer en god sag. Hvor meget et ungt 
menneske, en student og alle vi andre skal sige 
ja eller nej til i samfundet, må være et spørgs
mål om balance. Vi skal ikke sige ja til alting 
og heller ikke nej til alting. Vi må sige både ja 
og nej. Samfundet, det er alle de andre — og 
os selv med. Derfor er det lige så godt eller 
skidt, som vi selv er. Og man kan ikke vende 
ryggen til det, som man er omgivet af til alle si
der. Vi er selv en del af det og altid midt i det. 
Og skal man eksistere på en fornuftig måde, og 
selv være lidt til gavn og glæde for andre, så er 
det ikke nok med den viden, der vil gøre nogle 
af jer til samfundsstøtter og måske enkelte af 
jer til pedanter — nogle af jer til revolutionære 
og måske enkelte af jer til narre. Der skal også 
klogskab til eller hvad det nu hedder — og lidt 
talent, — og lidt respekt for virkeligheden. Og 
vel også lidt held.

Og så vil jeg da håbe for jer, at I må få udbyt
te af det, I allerede har lært, og at I må få glæde 
af jeres fortsatte uddannelse. Jeg ønsker jer hjer
telig til lykke med det, som I har fået og udret
tet indtil nu, — til lykke med jeres eksamen, til 
lykke med jeres viden, og lad den så ikke gøre 
jer enten til pedanter eller til narre.

Og lykke til også med det nødvendige tilskud 
af noget mere, som I ikke kan læse jer til, men 
som I må skaffe til veje på anden måde, — den 
klogskab, som kan gøre jeres viden virksom for 
jer selv og andre. Held og lykke.“

JUBILÆUMSLEGATET 

kunne allerede ved translokationen i 1967 ud
dele fire portioner à 500 kr. til:

Stud. mag. Aase Clausen (st. 64),
stud. mag. Leif Søndergaard Andersen

(st. 65),
stud, scient Harald Sohn (st. 65),
stud, scient Jonny Schultz (st. 65).

Ved translokationen i 1968 tildeltes legatet føl
gende:

stud, pharm. Gunnar Marek (st. 65),
stud, scient. Gert Sørensen (st. 65),
stud. mag. Jørgen Birkedal (st. 63),
stud, polyt. Ebbe Sloth Christensen (st. 67), 
stud, polyt. Flemming Gabelgaard (st. 66).

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

tildeltes ved translokationen i 1967:
stud, scient. Ingelise Knudsen (st. 61),
stud, scient. Poul Thulstrup (st. 64).

I 1968 uddeltes ligeledes to portioner hver på 
300 kr. til:

stud, odont. Finn Hvingel (st. 65),
stud. mag. Leif Søndergaard Andersen 

(st. 65).

HAKALYTTEN 
(Haderslev Katedralskoles lejrhytte)

Det reviderede regnskab for 1967 udviste en 
balance på 7667,52 kr., hvoraf kassebeholdnin
gen pr. 31/12 67 var på 5976,25 kr. I skolens års
skrift 1968 takker arbejdsudvalgets formand, lek
tor Poul Magelund, for en god og yderst velkom
men gave, nemlig en check på 1500 kr., skænket 
af arkitekter og ingeniører i anledning af indviel
sen af den nye skolebygning. Man har således 
kunnet få dækket et mindre underskud i drif
ten og fået mulighed for en del nødvendige ny
anskaffelser til „Hakalytten“.

For året 1968 balancerer „Hakalytten“s regn
skab med en sum på 8 323,73 kr. Da større ud
gifter har kunnet undgåes, idet hverken vedlige
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holdelse eller nyanskaffelser har stillet uomgæn
gelige krav, er kassebeholdningen blevet pænt 
forøget til 7 291,82 kr. Såvel lektor Magelund, 
formand for arbejdsudvalget, som kassereren 
lektor Mathiassen, har ved flere lejligheder 
fremhævet betydningen af at kunne disponere 
over de nødvendige midler, hvis der efter ca. 
20 års slitage på det relativt letbyggede hus 
pludselig skal udføres større reparationer.

løvrigt er der i løbet af året arbejdet med lov
ændringer, der bl. a. tilsigter at give skolens 
elever repræsentation i bestyrelsen. Også ordens
reglementet for benyttelsen af hytten har været 
taget op til drøftelse idet der fra elevside var 
udtrykt ønske om visse lempelser.

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB 
for tiden 1. april 1967 til 31. december 1968

Indtægter:
Overført fra tidligere regnskab: 

Kassebeholdning...............181,80
Sparekassen........................ 7,35
Giroen .................................. 16,15 205,30

Kontingent.......................................... 9 990,00
Ekstra-kontingent .............................. 1213,00
Salg af årsskriftet................................ 183,50
Portogodtgørelse.................................. 899,50
Annoncer ............................................ 4 375,00
Bidrag fra Haderslev by.................... 1 200,00
Legat ................................................... 3 000,00
Legatindsamlingen ............................ 200,00
Renter.................................................. 33,13

Ialt kr. 21 299,43

Udgifter:
Arsskriftet:

Gæld på årgang 1964 .. 1 184,50
Papir og tryk 1965—66 .. 12 650,00
Clichéer, indbind, m. m. 2 471,55 16 306,05

Porto og kontorartikler...................... 1 589,10
Flytning af H.-S.-lager...................... 175,00
Dimittenderne .................................... 319,55
Rektor Brauneisers grav 1967 og 1968 30,00
Overført til legatkontoen.................. 200,00
Repræsentation (herunder skoleind

vielsen) ........................................ 1006,95
Flidspræmier ...................................... 106,27
Beholdning pr. 31. 12. 1968:

Kassebeholdning.............. 628,38
Sparekassen...................... 7,35
Postgiroen ........................ 930,78 i 566,51

Ialt kr. 21 299,43

Haderslev, den 6. januar 1969.

Olav Christensen.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne 
knytte en varm tak til annoncørerne for den tro
fasthed, hvormed de år efter år støtter H.-S., til 
bestyrelsen for Brødrene Broust’s legat og til Ha
derslev magistrat samt til de mange medlem
mer, som har støttet os med at betale et ekstra 
bidrag. Alt dette har gjort det muligt for os, 
trods de store udgifter til det digre dobbelthæf
te, at komme ud af vor gæld.

M. FAVRHOLDT

VIDAR
Jeg er som formand for elevforeningen „Vid ar“ 

blevet bedt om at skitsere de vigtigste begiven
heder i sæsonen 1967—68 og 1968—69. Man me
ner fra dette ærede årsskrifts side, at det kan 
have en vis interesse for gamle elever, hvordan 

foreningen trives. Havde man ventet blot et par 
år med at bede om et referat, havde man i ste
det for det kommende neutrale og intetsigende 
„arrangementsreferat“ modtaget en nekrolog fra 
min hånd. En nekrolog over en forældet elevfor
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ening, der i alt for lang tid har gået med sky
klapper. OK, arbejdet i „Vidar“ virkede ud
mærket, så længe rammen var den gamle latin
skole — men efter flytningen til den nye skole 
går det ikke længere på den gamle facon. Der 
skal ske en strukturændring, hvis ikke „Vidar“ 
i løbet af et par år skal blive en balforening.

Nogle af de 3. g’ere, der forlod skolen med 
eksamen i 1968, vil sikkert indvende mod oven
nævnte, at det gik udmærket i sæsonen 1967—68. 
Jeg sad selv som bestyrelsesmedlem i denne sæ
son og kan kun svare kritikken, at den til dels 
har ret. 67—68 var et virkeligt godt år for for
eningen; et år hvor medlemmerne var aktive 
og hvor en energisk bestyrelse under ledelse af 
Niels Chr. Dahl sørgede for, at alt gled som det 
skulle. Men, kritikerne bør samtidig erindre, at 
der det første år på den ny skole var to årgange 
fra den gamle skole tilbage — to årgange som var 
i stand til at holde liv i „Vidar“.

Allerede i denne sæson, 68—69, har det der
imod ikke været muligt at holde den synkende 
skude oven vande uden visse kunstige indgreb 
— som f. eks. at lave arrangementer, der i højere 
grad byggede på at samle elever, end på at vise 
det lødige. Gamle vil vide, at det er at fravige et 
af „Vidar“s ældste idealer. Paralleller til dette 
eksempel på kunstige indgreb kan nævnes, og 
sammen med „klimaændringen“ fra den gamle 
til den nye skole, gør det, at „Vidar“ snart vil 
blive et minde blot.

For at komme tilbage til referatet, var sæ
sonen 1967—68 som allerede nævnt en udmær
ket sæson. Af arrangementer kan nævnes to 

ture til Odense teater, hvor vi så henholdsvis 
„Lille Pletskud“ og to enaktere af Noel Coward, 
„Aftenskygger“ og „Familiealbum“, turen til 
Århus teater, vel nok sæsonens bedste, hvor man 
opførte „Kean“, oprindelig skrevet af A. Du
mas, men her i redigeret udgave af Jean Paul 
Sartre. Af arrangementer, der holdtes på sko
len, kan nævnes to forfatteraftener (Ulla Ryum 
— Benny Andersen), en folkesangeraften samt 
ca. 10 arrangementer af anden art — bl. a. vore 
fast tilbagevendende baller. Regnskabet for sæ
sonen viste da også rekordomsætning, små 
7000 kr.

Hvad omsætningen bliver i 1968—69, er det 
endnu for tidligt at sige noget konkret om. At 
sæsonen bliver en dårlig i „Vidar“s historie, er 
der ingen tvivl om. En flegmatisk bestyrelse må 
tage noget af skylden. Uheldet er så, at den nye 
skole er bedre egnet som rammen til et pølse
maskineri, end som ramme for en kulturel for
ening. Ind med alle eleverne, og jo mere ensret
tet de er, desto bedre og hurtigere glider maski
neriet. Ingen tid til afvigelser. Ujævnheder afsli
bes og poleres. Resultat: Samfundstilpasset pølse.

Helt stille har „Vidar“ dog ikke ligget. Vi har 
været i Odense teater, hvor vi så „Othello“ af 
Shakespeare, og på skolen har der været en 5—6 
arrangementer, hvoraf skal nævnes en morsom 
og hyggelig aften med tryllekunstneren Ali Ha
mann.

I de næste par måneder er der desuden arran
geret i teatertur, 1 bal og 1 aften på skolen.

Med håb om spændende og optimistisk be
retning fra næste års formand.

POUL ERIK HANSEN



NICOLAISEN
GRAVENE-HADERSLEV

- Haderslev’s 
mest moderne 
Herremagasin

A-S Nicolai Outzen
HADERSLEV

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

Kun fineste kolonial og delikatesse føres

Sig hvad De vil, 
Nissens kaffe skal der til

HANDELSBANKEN
- også ungdommens bank

Haderslev, Nørregade 11, 6100 Haderslev, tlf. 2 20 20

V. FAHRENDORF & SØN
Urmager og guldsmed

Nørregade 24 - Haderslev - Telf. 2 26 44

AL MØBLERING
af 

kontorer - kliniker - teatersale 
restaurationer - skoler 

★ 

Skrive- og regnemaskiner 
faktueringsautomater 

★

Demonstration og planlægning 
uden forbindende

* KONSERVES
* DELIKATESSER
* VINE

d -------• D
'W.jMui/idsiftf.

^/M. BJARUP 
BISPEG. 16 - TLF. 22766

GULDBRANDTS
MALERFORRETNING

Telefon 2 25 35
i. kl. arbejde - Hurtig og reel betjening 

Forlang skitse og tilbud

Carl Nielsen
Boghandel - Kontormontering 

Nørregade 25 - Gravene 
Haderslev

Telefon 045 - 2 23 71

Spørg materialisten!

Apotekergade 3 - Haderslev
Telefon 2 20 66

Elegant og moderne fodtøj
fås hos

NISSENS Eftf.
Mads Laasholdt

Torvet 2 - Haderslev - Telf. 2 33 71

Lædervarer og rejseartikler

ELBKES

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

kolonial, delikatesser 
og vine

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A/S
Kul - Koks - Briketter - Oliefyr - Olietanke - Brændselsolier - Petroleum

en gros - en detail
Telefon 22012 (3 ledninger)

Billig finansiering

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gåskærgade 56 - Telefon 23160 
Haderslev

HADERSLEV- 
SAMFUNDETS 

ÅRSSKRIFT

HENRIK SØRENSENS er trykt i

KAFFE A/S MODERSMAALETS TRYKKERI

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV
Telefon 2 27 40

HADERSLEV

Radiomagasinet
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83

Radio og fjernsyn

Stort udvalg i grammofoner og plader 
Yder Dem fagmandens garanti

Den elegante tryksag 
er fra Modersmaalet

Peter Henningsen
Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

HARMONIEN
Fra Frederik den Vil’s dage 

til i dag 
de danskes samlingssted

DAMERNES MAGASIN *

Sparekasserne i Haderslev
Altid til Deres tjeneste



VI SES HOS

HADERSLEV

ASANI-UNDERTØJ
i overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev

Telefon 2 27 29

Aktieselskabet

HANSBORG
(Henry Christiansen - Haderslev 

Trælasthandel)

Sig det 
med 
blomster 
fra . . .

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

E. Grodt
Auf. forhandler

Citroën - Britmo - Peugeot
HADERSLEV . TELE. 217 50
AABENRAA . TELE. 2 20 28

6100 HADERSLEV

Telf. (045) *213 00

Hans F- Beck 
Bogladen 

Haderslev - Nørregade 7 
Telf. 2 37 81

ANDELSBANKEN
A. m. b. A. 

Haderslev afdelingen

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev amt og by

Kig ind i

Sønderjydsk Boghandel
Haderslev

Apotekergade 4 - Telefon 2 27 03

Ronson fyrtøj
Comoy’s piber 

Tobak - Cigarer

H. H.Jensen
Nørregade 28 - Haderslev

OLE JENSEN
Bageri - Konditori

GAASKÆRGADE

Telefon 2 26 70



A. HUNDEVADT
HADERSLEV - TELEFON 23130

HADERSLEV BANK
Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

Chaufførens bedste ven

SCANIA
□IESEL-GÅRDEN HaEXev

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

HADERSLEV — TELEFON 2 34 75

J. C. DIRKS
Varme- og sanitære anlæg 

Elektriske installationer 
Oliefyr

A-S WALDEMAR 
CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18 

Telefon 2 37 42

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- 

og bøme- 

konfektion

HADERSLEV . TLF. 22909Bispegade 6 - Telf. 2 26 31



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
Bygningsarti kier 
Betonvarefabrik 

Færdigblandet beton
★

Ny Allégade 2—4 . Telefon 2 65 70

HADERSLEV

BYENS 
HERREHUS

Karsten Lausten

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 28 48

Haderslev 
Centralbibliotek

Jomfrustien 20

Telefon 255 33

Bogbestand: ca. 50.000

Asmus Hansen
Kolonial- og kortevarer en gros 

Indehaver J. Dirks

Sønderbro 13 - Telf. 2 21 31
Haderslev

Brødr. Jørgensen
Landsdelens 

førende 
musikhus

Sønderborg - Aabenraa 

Haderslev

INDTIL /(Gundtoft)
DYREItE

Birkedal’s Eftf.
v/ Krohne

Hjemmelavet konfekt
Storegade i6, Haderslev, telf. 2 25 40



... gå strøgtur hos

HADERSLEV - TELEFON 24030

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

ove Arkil a/s
CIVILINGENIØR - ENTREPRENØR 

6100 HADERSLEV

C53 MOTEL HADERSLEV
___ I 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

DANSKE O STEMEJERWRS FÆLLESSALG 
OG OSTEEKSPORT ¿7

LIFTON
Hydrauliske elevatorer - Kompressorer



DANIEL BRUHN A-S
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 2 31 85

OHLMANNS
VINHANDEL

HADERSLEV

TELEFON 2 i6 74

OUGAARDS 
BOGHANDEL

Haderslev

Gravene 4

Telf. (045) 2 25 71

BRØDRENE GRAM A-S
VOJENS - TELEFON 414 21

Dannevirke
Byens og egnens blad

Kurt E. Jensen
MANUFAKTUR

TRIKOTAGE

VOJENS — TELEFON 4 13 57

Klosteret 9 - Haderslev - Telefon (045) 22031



Er Deres INSTALLATIONER for 
gas, vand og elektricitet i orden?

Gas: Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi
slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen 
skal være i fast forbindelse med rørinstallationen. 
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen 
på apparatet.

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

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

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


