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HADERSLEV-SAMFUNDETS 
ÅRSSKRIFT

1955
I KOMMISSION HOS CARL NIELSENS BOGHANDEL HAD E RS LEV



FORORD
For 25 år siden, den 16. december 1930, så Haderslev-Samfun- 

det dagens lys, idet nogle Haderslev-studenter i København tog initia
tivet til at samle tidligere elever fra Haderslev Katedralskole i en 
forening, hvis opgave skulle være at bevare forbindelsen med den 
gamle skole og at knytte gamle Haderslevere sammen. Deres tro på, 
at en sådan elevforening nok skulle vise sig levedygtig, er ikke blevet 
beskæmmet, og vort Haderslev-Samfund med sine godt 700 medlem
mer er efterhånden ved at være en institution, der hører med til Ha
derslev Katedralskole. Det første kvarte sekels forløb varsler godt for 
fremtiden. Vi håber, at Haderslev-Samfundet stedse må have livskraft 
til at virke efter sit formål til glæde for tidligere elever og til gavn for 
vor gamle skole.

Haderslev, i december 1955.

REDAKTIONSUDVALGET:

M. FAVRHOLDT OLAV CHRISTENSEN

JOHANNES CHR. NIELSEN
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TO DIGTE AF EDVARD LEMBCKE

SKOLEN
eg ved et hus med stille sale, 
rvor jordens larm ej trænger ind;
ej verdens kummerfulde tale 
forstyrrer der det frie sind; 
der rinder livet klart i ro; 
der er så trygt og godt at bo.

5



Ej guld og sølv er der at sanke; 
der trælles ej for jordens frugt; 
der løses sjælens bundne tanke 
og prøver sine vingers flugt 
og svæver som den unge bi 
på forårsengen let og fri.

Og den, som dvælet har derinde, 
han glemmer aldrig denne tid; 
han hviler ud i dette minde 
og styrkes under livets strid; 
af hans erindrings hele krands 
har intet blad så ren en glands.

Du selv, o Gud, har huset bygget, 
som freder om vor barndomsstund; 
af dine palmer overskygget 
det hvile på din faste grund!
Hold over det din milde hånd 
og fyld det med din sandheds ånd!

Kundskabs fader, visdoms væld!
Til vor gerning giv os held!
Hvad her plantes, lad det lykkes; 
hvad her grundes, lad det bygges 
på den rette hjørnesten!

Lad en slægt opfostres her, 
sund og flink til livets færd, 
som kan vogte, som kan hædre 
arven fra de høje fædre, 
Danmarks sprog og Danmarks navn!

EDVARD LEMBCKE

































































































HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

HaderslevSamfundets julefest. — Haderslev- 
Samfundets nytårsbal i aftes havde lidt mindre 
tilslutning end sædvanligt såvel af gamle elever 
som af lærere. Der herskede en god og fornøje
lig stemning, der ikke hæmmedes af den tra
ditionelle korte generalforsamling, der afvikle
des i en pause med stud. med. Jørn Ravn som 
dirigent. Regnskabet balancerede med ca. 5000 
kr. og slutter med en kassebeholdning på ca. 
400 kr. Valgene var genvalg, således at triumvi
ratet: Lektor Favrholdt, fuldmægtig Olav Chri
stensen og boghandler Johs. Nielsen fortsat leder 
foreningen. Som revisorer genvalgtes lektor Buch 
og kreditforeningsassistent Carl Møller. Forman
den motiverede et leve for den gamle skole, 
hvorpå der blev talt af rektor, dr. phil. Jacob
sen, der fremhævede betydningen af en livskraf
tig elevforening og understregede den indsats, 
der gøres gennem udsendelsen af Haderslev
Samfundets årsskrift. Derefter fortsattes ballet 
med fornyet kraft. („Dvk.“ 31/12 54)

Jubilarer mødes på deres gamle skole. — Tra
ditionen tro holdt Haderslev-Samfundet i af
tes — dagen før translokationen — fest på Ka
tedralskolen.

Aftenen var naturligvis præget af de nyud
sprungne realister og studenter, men 25-års ju
bilarerne — både studenter og realister — for
måede nok at gøre sig gældende i det festlige lag. 
Desuden var der mødt en flok 10-års studenter
jubilarer.

Der blev sunget og danset aftenen igennem 
og holdt mange taler. Lektor Østergaard, som i 
sin tid havde 25-års jubilarerne, havde ordet, og 
desuden blev der talt af pastor Barfod fra Højer, 
overinspektør Kellmann, Haderslev, lektor Buch 
og formanden for Haderslev-Samfundet, lektor 
Favrholdt.

Ved 22-tiden var der „punche-sold“ i gymna
stiksalen, og til dette havde ikke så få af lærerne 
indfundet sig for at feste sammen med de gamle 
elever. („Dvk.“ 23/6 55)

VORT ÅRSSKRIFT
Vort årsskrift rummer i år to større bidrag. 

Det første er professor, dr. phil. Carl Roos’ Ha- 
derslev-minder, hvortil ingen introduktion er 
nødvendig, da professoren tidligere har glædet 
H.-S. med sit medarbejderskab (afhandlingen 
om Nordens indførelse i tysk åndsliv 1937 og af
handlingen om maleren Kieldrup i 1943). Vi 
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nærer ikke tvivl om, at disse minder, skrevet ned 
af en så fornem fortæller, vil blive læst med 
største interesse af alle, der blot har et gran af 
interesse for det gamle Haderslev.

Det andet større bidrag er fortsættelsen af 
bankdirektør Chr. Hübbes livserindringer, om
fattende afsnittet fra hans udnævnelse til direk
tør for Haderslev Bank op til første verdenskrig. 
Mange skikkelser, som vil være den ældre gene
ration af Haderslevere bekendt, dukker op i dis
se erindringer, der indenfor sønderjysk nærings
liv bringer nyt stof fra en periode, der nok er ret 
nærliggende, men ikke særlig belyst. Ligesom 
for de to tidligere afsnits vedkommende har 
fuldmægtig Olav Christensen forsynet disse er
indringer med personalhistoriske noter.

I anledning af at Haderslev-Samfundet nu har 
bestået i 25 år, skriver formanden, lektor Favr- 
holdt, lidt om tiden, der er forløbet siden star
ten, og giver vor forenings vigtigste data med en 
lille oversigt over, hvad der er udrettet, og en 
kort omtale af de mennesker, der har gjort en 
indsats i foreningsarbejdet.

Ud fra medlemskartotek og tilgængelige op
slagsbøger har fuldmægtig Olav Christensen 
samlet en række statistiske oplysninger om de 
første ti årgange studenter og realister og gjort 
rede for, hvordan de har uddannet sig videre, 
hvor længe uddannelsen har været, og hvad der 
er blevet af dem i samfundets tjeneste. En så
dan oversigt vil sikkert kunne påregne interesse 
ikke blot indenfor vor medlemskreds, men også 
hos alle, der er interessererede i de så vitale 
problemer vedrørende ungdomsuddannelsen. 
En tilsvarende undersøgelse af dimittenderne fra 
det næste tiår vil sikkert til sin tid give interes
sante materialer til sammenligning.

De traditionelle afsnit kronik og personalier 
er som sædvanlig redigeret af lektor Favrholdt 
og fuldmægtig Christensen. „Vidar“s formand, 
Poul Jørgensen fra III m fortæller til slut lidt 
om „Vidar“s virksomhed siden sidst. Illustra
tionerne stammer som sædvanlig fra boghand
ler Johs. Chr. Nielsens hånd.

LÆRERKOLLEGIET

Fru Inger Petersens embede blev først besat 
efter sommerferien. Fra nytår indtil da blev hen
des timer besørget af cand. mag. fru Wielandt 
Hansen, fru amtsfuldmægtig Nygaard og fru 
købmand Jørgensen. Efter sommerferien ansat
tes mag. art. frk. Karen Bjerresø, der forøvrigt 
var vikar ved skolen i december 1952, som time
lærerinde med fagene dansk og håndgerning. 
Samtidig ansattes fru Nygaard ligeledes som ti
melærerinde med gymnastik som fag. I novem
ber måned under lektor Willy Buch’s Italiens- 
rejse overtoges hans timer af cand. mag. Peter 
Charles Bancke (student fra skolen fra 1947).

FRA SKOLENS LIV I ÅRET, DER GIK

Komedie og skolebal er ved at være så faste 
begreber i skolens tilværelse, at næppe nogen 
kunne tænke sig skolen uden dem. I år var det 
noget så hyggeligt og fornøjeligt som Henrik 
Hertz’ „Sparekassen“, der under lektor Olriks 
instruktion opførtes af II g’erne den 17. februar. 
Spillet gik let og frisk over scenen, og der var 
hjerteligt bifald. Også på Vojens Ungdomsskole 
havde skolekomedien været en stor sukces to 
dage tidligere. Og endelig opførtes „Sparekas
sen“ endnu en gang den 20. februar så langt 
borte som i Kappel for et stort og levende in
teresseret publikum af danske sydslesvigere.

I den følgende måned var det III g’erne, der 
udfoldede sig udenfor skolens sædvanlige områ
der, idet den obligate Askovtur gik for sig den 
2. marts og den lige så obligate Københavnertur 
fra 10. til 13. marts. Askovturen lededes af lek
torerne Olrik og Karlsson. Man hørte dr. Holger 
Kjær holde stort formiddagsforedrag om Abai- 
lard, hvorefter man fordelte sig efter interesser 
for at være med på de små studiehold. Om ef
termiddagen gik turen til Skibelund Krat. Ved 
en sammenkomst i forstander Knud Hansens 
stuer fortalte cand. mag. Johs. Engberg derefter 
om skolens historie, indretning og virke. Til slut 
var Hadersleverne med til et kunsthistorisk lys- 
billedforedrag af højskolelærer Wulff.

Københavnsturen havde som ledere lektor 
Buch, lektor Karlsson og adjunkt Wielandt Han- 
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sen. Det blev som sædvanlig en udbytterig, men 
anstrengende tur. Den u. besøgtes Universite
tets institut for sammenlignende anatomi, og 
om eftermiddagen Nationalmuseets middelal
derafdeling samt Glyptoteket. Aftenen tilbragtes 
i Det kgl. Teater, hvor „Elverhøj“ var på pro
grammet. Den 12. gik turen først til Rigsarkivet 
og derefter til Hirschsprungs Samling og Statens 
Museum for Kunst (Edvard Munch-udstillin- 
gen). Den sidste formiddag blev benyttet til en 
tre timers byvandring under lektor Karlssons fø
rerskab fra Rådhuspladsen rundt gennem den 
indre by, til Amalienborg og Frederiks Hospital 
og derfra til Vor Frelsers Kirke med gennemgang 
af de til disse steder knyttede historiske og litte
rære minder og redegørelse for stilhistoriske 
træk.

Den 2. april markeredes naturligvis H. C. An
dersens 15 o-årsdag på Katedralskolen, idet lek
tor Karlsson holdt et kort foredrag om den sto
re digter.

Ved forældremødet den 21. april fortalte lek
tor Favrholdt træk af skolens historie for en 
meget lydhør kreds, der bl. a. talte ikke få tid
ligere elever, der nu selv har børn på skolen.

Studenterklassens sidste skoledag markeredes 
på vanlig vis med et meget fantasifuldt optog 
gennem byens gader, hvorefter forskellige lære
res meriter blev fremdraget og bedømt af sag
kyndige dommere, sådan som traditionen efter
hånden har ført det med sig.

I bededagsferien var vore 4 m med til Gym
nasieskolernes 16. gymnastikstævne i Randers. 
Det blev en kold tørn, da vejret nærmest måtte 
betegnes som vinterligt; men genvordighederne 
blev taget med højt humør. Såvel lærere som 
elever havde meget ud af turen.

Forøvrigt har dette år i ikke ringe grad stået 
i sportens tegn, men herom senere.

Vi er nu nået frem til examen, der afvikledes 
normalt, ligesom translokationsfesten på „Har
monien“ den 23. juni. De reserverede pladser 
forrest i salen var godt fyldt med jubilarer, og 
på deres vegne talte djærvt og fyndigt pastor 
M. Barfod fra Højer, der fremdrog minder fra 
tiden for 25 år siden, og gang på gang fik sit 
publikum til at juble, da han berettede om sine 

meriter i skolen. Hans tale mundede ud i en 
hjertevarm hyldest og tak til gamle rektor og den 
kreds af gode danske mænd og kvinder, der om
gav ham. „Dannevirke“ bragte som vanligt 
udførligt referat fra den smukke skolefest og 
gengav rektor, dr. phil. N. H. Jacobsens dimis
sionstale in extenso. På dimittendernes vegne 
bragtes der skolen en tak i en velformet lille 
tale af Susanne Fromm-Christiansen, der frem
hævede den sans for frihed og den tolerance, 
der altid havde præget skolens gerning.

Efter sædvane skal vi så her bringe dimit
tendernes navne og hjemsted, for så vidt det 
ikke er Haderslev:

Studenter:
klassiskesproglig linje:

i. Lone Arkil.
2. Per Bøssing Christensen.
3. Inge Halfdan Hansen.
4. Esther Pedersen, Bramdrup.
5. Asta Sparlund.
6. Günter Weitling.

nysproglig linje:
i. John Christmas Thielsen Andersen.
2. Ursel Bieling.
3. Else Birgit Christiansen.
4. Uwe Geldermann, Nibøl.
5. Ingeborg Kloch, Christiansfeld.
6. Carl Erik Lautrup, Vellerup, Branderup.
7. Gisela Meyer.
8. Henning Nielsen.
9. Ingrid Paulsen.

10. Inge-Lisbet Ravn, Jels.
ir. Bent Baggersgaard Sørensen.
12. Niels Bang Termansen, Jels.

matematisk'naturvidenskabelig linje:
i. Susanne Fromm-Christiansen, Ultang. 

Hejsager.
2. Jens Ove Hansen, Knud.
3. Paul-Gerhardt Hansen.
4. Mathias Jensen, Rødding.
5. Povl Madsen, Vojens.
6. Egon Nilsson.
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7. Kaj Erik Wildenhoff Rasmussen.
8. Kaj Schubert, Øsby.
9. Kirsten Søbye.

10. Ole Utoft Sørensen.
ir. Thorkild Romme Thomsen, Sønderborg.
12. Ellen Margrethe Thygesen, Aabenraa.
13. Kaj Marius Vaaben, Nr. Hjarup, Hovs

lund.

Realister:
a-klassen:

i. Clara Barasinski, Kjelstrup.
2. Eric Carlsen.
3. Sten Eriksen, Sillerup.
4. Anton Hundevadt.
5. Laurids Iversen.
6. Inge Laisen, Bjerningrød.
7. Bent Neumann.
8. Ester Petersen, Hammelev.
9. Kaj Johannes Schrøder, Fjelstrup.

10. Petra Thygesen, Kjelstrup.
ii. Birthe Wogensen.

bddassen:
i. Anne Grethe Agerschou.
2. Alice Bernsen.
3. Lis Carstensen.
4. Christian Ebsen, Aarøsund.
5. Bent Schack Frederiksen.
6. Hans Laurits Frej, Agerskov.
7. Preben Hansen, Ragebøl.
8. Bodil Holst, Agerskov.
9. Gunnar Jessen.

10. Kristian Jessen, Agerskov.
ii. Kai Nielsen Juhl.
12. Gerhard Kley.
13. Karen Marie Nissen, Hajstrup.
14. Bodil Petersen, Sommersted Vest.
15. Charlotte v. Wyhlich-Muxoll, Skryd- 

strup.

Den 12. august begyndte det nye skoleår ef
ter en sommerferie, der vist må betegnes som 
alle tiders ferie, hvad vejr angår — og det var, 
som der slet ingen ende ville blive på varmen, 
så vi måtte gribe til at give „hitzferie“, som 
man ofte hørte Haderslevere fra før 1920 sige. 
Situationen udviklede sig derhen, at vi traf be

slutning om at gå over til lektioner i stedet for 
normale timer for at blive færdig med skoleda
gen, inden den bagende sol gjorde det næsten 
uudholdeligt eller i hvert fald ret resultatløst at 
undervise i lokalerne mod syd. Det var høst
vejr, så enhver med lidt bondeblod i sig måtte 
fryde sig. Omsider kom der dog et længe ventet 
omslag i vejret med en del regn og et enkelt 
tordenskyl, der var ved at gøre Haderslev til en 
kanalby. Skoleskovturen den 7. september blev 
efter statsbanernes ønske udsat til den 8. septem
ber og gik igen i år til „Kongebrogården“, hvor 
vi havde en dejlig dag. Den med spænding imø
desete tovtrækning mellem III g og lærerne blev 
atter i år vundet af disse sidste. Det er vist også 
den eneste sportsgren, hvor lærerne som korps 
endnu har en chance, mens de før i tiden en en
kelt gang endog har kunnet slå eleverne i fod
bold, ak ja! Det må lige tilføjes, at lærerne i år 
endog vandt tovtrækningen, uden at lektor 
Gamst var på holdet.

Den 10. september deltog Katedralskolen 
sammen med byens øvrige skoler i skoleidræts
stævnet på Stadion.

„Vidar“s sportsmedarbejder P. Meyer, I kl., 
har i „Vidars Ekko“ for oktober 1955 samlet me
get stof vedrørende skolens deltagelse i sports
arrangementer i efteråret, og vi tillader os at op
trykke følgende, da det måske kan have interesse 
for mangen gammel sportsmand i H.-S.s med
lemskreds:

Skoleidrætss tævet.
Det store skoleidrætsstævne på Haderslev sta

dion den 9. 9. fik et vellykket forløb, og der blev 
opnået mange fine resultater i boldspil og atletik.

For boldspillenes vedkommende var det selv
følgelig kampen mellem gymnasiet og seminariet, 
der samlede mange tilskuere. Det endte med et 
nederlag til os på 1—2 i fodbold og 13—10 i 
håndbold. I langbold klarede pigerne sig bedre, 
idet de vandt over seminariet med 20—11.1 fod
bold 4 m -f- R endte kampen med 2—1 til ka
tedralskolen. I langbold 4 m J- R vandt Kate
dralskolen med 56—10 over Set. Severinskolen.

Atletik bød på mange spændende opgør. Ho
vedresultaterne var i gruppen 4 m -|- R: 1) (pi
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ger) seminariet 12 p. 2) Louisesk. 10 p. 4) Kate
dralskolen 8 p. — Drenge: 1) Katedralskolen 30 
p. 2) Seminarieskolen 19 p.

I gruppen seminariet-gymnasiet vandt semi
nariet med 63—60.

Regionsstævne i Åbenrå.
I Åbenrå viste Haderslev sig som storfavorit. 

Vi vandt både i gruppe I og gruppe II og kom 
derved med til finalestævnet i Haderslev. Der 
opnåedes mange gode resultater. De bedste er:

Gruppe I (17 år og derover): Højdespring: 1) 
Hans Lauritzen, 1,60 m. Længdespring: 2) Claus 
Nielsen, 5.44 m. 3) Poul Jørgensen, 5,35 m. Kug
lestød: 2) Børge Sindet, 11,10 m. 3) Schøtt, 
10,94 m. Spydkast: Claus Nielsen, 42 m. 100 m 
løb: Ole Christensen, 12,2 sek., Schoop, 12,5 sek.

Gruppe II (15 og 16 år): Højdespring: Leif 
Lange, 1,55 m, Sten Eriksen, 1,55 m. Længde
spring: 1) Gunnar Henningsen, 5,07 m. Kugle
stød: 1) Gunnar Henningsen, 11,72 m. 2) Anker 
Lassen, 11,62 m. Spydkast: 1) Kjeld Nørgaard 
46,05 m. 80 m løb: 1) P. H. Juhl, 10,01 sek., 
Erik Jakobsen, 10,05 sek. I 4X100 m stafetløb 
blev Haderslev diskvalificeret på grund af et 
styrt.

I fodbold gik vi ubesejret op til finalen, hvor 
vi til slut efter omkamp og straffesparkkonkur
rence vandt over Sønderborg med 1—o. I hånd
bold for drenge tabte vi finalen mod Duborg- 
skolen med 5—8. I håndbold for piger vandt vi 
med 3—2 over Tønder.

Gymnasieskolernes finalestævne i Haderslev.
Lørdag den 24. 9. afvikledes gymnasiernes fi

nalestævne i atletik under deltagelse af 200 ele
ver fra Næstved, Herlufsholm, Efterslægten, GI. 
Hellerup, Frederiksborg, St. Knud, Marselis- 
borg, Herning, Randers, Maribo, Gentofte, 
Rungsted, Svendborg, Kolding og Haderslev.

Da åbningstalen var blevet holdt af rektor, 
dr. phil. N. H. Jacobsen, begyndte selve kon
kurrencerne. I løbet af eftermiddagen blev der 
sat 3 nye stævnerekorder, alle i gruppe II. Her
ning satte nye gennemsnitsrekord i længdespring 
med 5,65 (5,53). I enkeltresultaterne nåede en 
Herningelev ud på 5,93 m (5,86) og i højde

spring nåede Næstved i gennemsnit 1,55 m 
(1,50).

Placeringen blev iøvrigt i gruppe I: 1) Efter
slægten, 54 p. 2) Rungsted, 43 p. 3) Herlufs
holm 35 Vi p. og 9) Haderslev med 23 p.

I gruppe II blev placeringen: 1) Næstved, 
48V2 p. 2) St. Knud, 42 p. 3)Herning, 41V2 p. 
og 4) Haderslev med 35 p.

Der blev opnået mange virkelig gode enkelt
resultater. I gruppe I er der i højdespring: Efter
slægten, 1,70 m. Længdespring: Herlufsholm, 
6,16 m. Kuglestød: Fleming, 12,90 m. Spydkast: 
Svendborg, 49,71 m. 4X100 m stafetløb: Efter
slægten, 46,7 sek.

I gruppe II: Længdespring: Herning, 5,93 m. 
Spydkast: Haderslev (Kjeld Nørgaard), 46,78 m. 
5X8° m stafetløb: Marselisborg: 48,4 sek. 80 m 
løb: Randers, 9,7 sek. Højdespring: Næstved, 
1,60 m, og kuglestød: Haderslev (Kjeld Nør
gaard), 11,97 m.

Ved aftenfesten på „Harmonien“ blev poka
lerne uddelt, og der blev holdt taler af borg
mester Olesen, Haderslev, og lektor P. Vind, 
formand for Gymnasieskolernes Gymnastiklæ' 
rerforening. Efter talerne blev der vist en lille 
revy og derefter danset til kl. 12,00.

De mange deltagere i finalestævnet var ind
kvarteret hos deres herværende kammerater i 
by og på land. Der havde været nogen bekym
ring hos indkvarteringsudvalget, om der nu og
så ville melde sig tilstrækkelig mange værter; 
men det lykkedes at få alle gæsterne anbragt, og 
indkvarteringsudvalget høstede endog megen an
erkendelse for den omhu og præcision, hvormed 
alt var tilrettelagt. Selve stævnet afvikledes også 
på mønsterværdig måde, takket være et stort op
bud af officials fra HIF. Fra byens side var der 
ydet tilskud til stævnet på den måde, at der stil
ledes busser til rådighed for en udflugt lørdag 
formiddag til Christiansfeld og Skamling, hvor 
lektor Olrik var leder. De deltagende elever og 
lærere var meget optaget af, hvad de fik at se 
og høre, og en norsk lektor, der er på studiebe
søg ved danske gymnasieskoler, fremhævede 
stærkt betydningen af at give disse landsstæv
ner i atletik en kulturel baggrund. I Norge ken
des det ikke. Deroppe var stævnerne også en
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keltmandskonkurrencer, mens det danske prin
cip er holdkonkurrence.

Fjorten dage før finalestævnet havde skolen 
besøg af II ns fra GI. Hellerup. Det var afslut
ningen på klassens historisk-geologiske ekskur
sion til Sønderjylland (Sønderborg, Kollund, 
Tønder, Rømø, Løgumkloster, Haderslev under 
ledelse af lektor Biem og timelærer, cand. mag. 
Richard Meyer-Heiselberg (student fra skolen 
1943). Også GI. Hellerupperne var indkvarte
ret hos kammerater i by og på land til stor glæ
de og udbytte såvel for gæster som værter.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

Der uddeltes ved translokationen to portioner 
å 300 kr. til stud, polyt Kjeld Wiuff (student 
1951) og stud, polyt. Kaj Vaaben (student 
1955)-

H.-S.s BOGPRÆMIER 
tilfaldt efter skolerådets bestemmelse de to rea
lister Inge Laisen (Ra) og Bodil Petersen (Rb).

HAKALYTTEN
beboedes i sommerferien af lektorerne Holm' 
gaard og Magelund samt af øvelsesskolelærer 
Arne Langkilde, Tønder (student 1936). Hytten 
fik en hårdt tiltrængt omgang maling med til
hørende hovedrengøring og har været flittig be
nyttet til week-end-besøg. Også i år havde 2 m 
lejrskole og årsprøver i naturhistorie dernede i 
juni måned, et arrangement, som både elever og 
lærere er vel tjent med.

REGNSKAB FOR HADERSLEV 
KATEDRALSKOLES LEJRHYTTE

Driftsregnskab 1. 1. 1954 — 31. 12. 1954.

Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1.1.1954.......... 6 193,07
Lejeindtægt ........................................ 81,00
Medlemskontingent .......................... 519,00
Andel i overskud fra „Holberg- og 

hyttefest“ .................................... 132,01
Renter.................................................. 239,18

7 164,26

Udgifter: 
Forsikringer ........................................ 120,60
Vedligeholdelse.................................. 237,40
Nyanskaffelser.................................... 372,70
Elafgift ................................................ 26,90
Diverse ................................................ 72,60
Kassebeholdning pr. 31. 12. 1954 .... 6 334,06

7 164,26

Status pr. 31. 12. 1954. 
Aktiver: 

Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar .............................................. 1075,00
Kassebeholdning ................................ 6 334,06

22 409,06

Passiver: 
Ingen kreditorer.................................. 0,00
Formue................................................ 22409,06

22 409,06

H. Holmgaard.

Foranstående driftsregnskab og statusopgørelse 
har jeg revideret og befundet i orden.

Haderslev, den 4. februar 1955.
Chr. Jørgensen.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

Regnskabsåret 1954—55.
Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1953/54: 
Kassebeholdn. pr. 1. 11. 1954 95,73 
Indestående i sparekassen pr.

i. ir. 1954 ...................... 100,14
Postgiroen pr. 1. 11. 1954 .. 24,77 220,64

Kontingent............................................ 2 865,00
Salg af årsskriftet................. 178,75
Annoncer .............................................. 1 57°>oo
Bidrag fra Haderslev by....... 400,00
Legat 1954 og 1955 (2X500 kr.) .... 1 000,00
Refusion af papirafgift......... 188,21
Renter..................................... 5,35

Ialt kr. .. 6 427,95
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PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden en 

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1930.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysnin
gerne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde, dels fra skolens elevpro
tokoller, kirkebøger og personregistre, dels fra 
trykte kilder.

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

Trykte kilder: Aage Dahl: Haderslev herreds 
præstehistorie, 1936; Magister-staten, 1951, og 
Juridisk og statsvidenskabelig stat, 1952.

DØDE
GI. elever.

Thulstrup, Andreas, landsretssagfører, fhv. borg
mester, født Haderslev 7. juli 1897, død 
Haderslev 3. januar 1955; søn af kreatur
handler Andreas Thulstrup og hustru An
drea, født Waaben, gift 7. juli 1922 med 
Else Marie Bache, født 7. april 1899, datter 
af højesteretssagfører N. H. Bache og hu
stru Elisabeth, født Bramsen.

Student 1916, studeret i Heidelberg, Ber
lin og Kiel; referendareksamen i Kiel 1919: 

sagfører og notar 1922; landsretssagfører 
1923.

Sønderjydsk konsulent i det midlertidige 
ministerium for sønderjydske anliggender 
og medlem af forskellige udvalg til forbe
redelse af dansk rets indførelse i Sønder
jylland 1919; medlem af Haderslev byråd 
og magistrat 1925 til sin død, borgmester fe
bruar 1929 til 31. marts 1946. Medlem af 
sagførernævnet 1933—53. Formand for a/s 
Nicolai Outzen, for Haderslev Bys Spare- 
og Lånekasse, for Haderslev Bank, for Ru- 
teautomobil-aktieselskabet for Haderslev 
Amt og By, for M. C. Brinckens eftf. a/s, for 
a/s Hansborg og for Haderslev Slotsvand
mølle; likvidator i Kreditanstalt Vogelge
sang og Höfeverwaltungsgesellschaft.

Landsretssagfører Andreas Thulstrup har 
gennem årene vist Haderslev-Samfundet 
megen venlighed og fulgt foreningens ar
bejde med stor interesse. H.-S. skylder ham 
også tak for, at han i magistraten fik gen
nemført en årlig bevilling til årsskriftet på 
400 kr., som har gjort det muligt for redak
tionen trods de store prisstigninger stadig at 
forsyne skriftet med en lang række værdi
fulde bilag og andre illustrationer.

Byens borgmester, Peter Olesen, udtalte 
ved byrådsmødet den 25. januar 1955 føl
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gende mindeord om forgængeren i borgme
sterembedet:

Siden vi sidst har været samlet til by
rådsmøde, er een af byrådets mest markante 
skikkelser gået bort.

Landsretssagfører Andreas Thulstrup af
gik ved døden den 3. i denne måned, efter 
at han om dagen havde været på sit kon
tor og om aftenen havde hygget sig i sit 
hjem sammen med sin familie; — en brat, 
men — for os mennesker at se — nænsom 
afslutning på en tilværelse, der på mange 
områder afveg fra det almindelige, og som 
i de sidste år var præget af en med stor 
sjælsstyrke båret sygdom.

Thulstrup var født her i byen. Hans sko
lekammerater beretter om, at han allerede 
som barn viste usædvanlige evner med hen
syn til tilegnelse af kundskaber, og hans 
gode hukommelse og klare blik for at se en 
sags realitet har han helt til det sidste af
lagt mange vidnesbyrd om.

Thulstrup blev medlem af byrådet den 1. 
april 1925 og valgtes til borgmester den 11. 
februar 1929; et embede, som han varetog 
til den 31. marts 1946.

Igennem disse mange år som borgmester 
har Thulstrup gennem arbejdet her i byrå
det og på andre områder på afgørende måde 
sat sit præg på vor bys udvikling, og også ef
ter at han var afgået som borgmester, deltog 
han på vigtige poster med interesse i drøf
telser og planlægninger for at forme udvik
lingen i sin fødeby på den måde, som han 
nu mente var den rigtige.

Der har ofte stået strid om hans stand
punkter og været diskussion om den frem
gangsmåde, han anvendte for at føre sine 
standpunkter igennem.

Herom skal der ikke nu dømmes, — det, 
der her skal mindes, er det, vi var fælles 
om, og hvorom der opnåedes enighed.

Tilbage står da mindet om en mand, der 
satte sine store evner ind i arbejdet for by
ens vel, og vi vil endnu i lang tid se ham 
for os, når han — sommetider med et dril
agtigt eller lunt glimt i øjnene op over el

ler gennem brillerne — tog ordet og med sin 
præcise argumentation øvede indflydelse på 
sagernes behandling og videre skæbne. Og 
vi vil her mindes hans dygtighed som for
handler og debattør, hans overblik, økono
miske viden og formåen, og vi vil med tak
nemlighed mindes hans positive og saglige 
medarbejde i udførelsen af den gerning, der 
blev ham og os betroet, og som vi skal føre 
videre.

Andreas Thulstrup er ikke mere.
Han har selv i levende live indskrevet sit 

navn i et afsnit af vor bys historie; også her 
i byrådet vil vi holde hans navn i ære.

Fred om Andreas Thulstrups minde.

St. 1923.
Sten., Christiane, født Lehman, husmoder (se 

H.-S. 1938, s. 84), død København 5. august 
1955-

Fru Stens bysbarn og veninde, kommune
lærerinde Helga Gabe (st. 1922) har skre
vet følgende mindeord:

Nanna Sten, født Lehmann, døde i sit 
hjem i København den 5. august 1955.

Nanna Sten var et usædvanligt levende 
menneske, der efterlader et stort savn ikke 
blot i sin families kreds, men hos alle, der 
kom i nærmere berøring med hende.

Nanna Sten var født i Tyrstrup og havde 
afsluttet sin skolegang på Lyzeum i Ha
derslev inden genforeningen; men da Ha
derslev statsskole var kommet godt i gang, 
fik hun lyst til at få en dansk skoleuddan
nelse og begyndte i 1 g ved juletid 1920 for 
at afslutte med en meget fin studentereks
amen i 1923. Hun blev derefter cand. mag. 
med tysk og fransk og underviste en del år 
i København, indtil hjem og børn lagde be
slag på hendes tid.

Nanna Sten kom gennem sin uddannel
se og sit ægteskab med professor Holger 
Sten ind i andre kredse, end hun var vokset 
op i; men hun var altid det samme uimpo- 
nerede, dejligt hjertevarme menneske, den 
sjældent trofaste ven, man altid kunne 
regne med.
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St. 1928.

Wehling, Henni, født Dorendorf, husmoder (se 
H.-S. 1953), død Mülheim (Ruhr) i. april 
1955. Pastorinde Betty Nielsen, født Da
vidsen, har på vor anmodning skrevet føl
gende om sin gamle skolekammerat:

Henni Dorendorf, datter af tømrermester 
Dorendorf, fødtes i Haderslev den 6. 9. 
1909 og tog nysproglig studentereksamen 
fra Haderslev Katedralskole i 1928. Aret ef
ter flyttede familien til Magdeburg, hvorfra 
den under krigen måtte flygte efter at væ
re blevet udbombet. Henni havde taget læ
rerindeeksamen i Kiel og blev d. 20. 5. 1934 
gift med en toldembedsmand Wehling. De 
senere år boede Henni og hendes familie i 
Mülheim (Ruhr). Den 24. marts 1955 blev 
Henni indlagt på sygehuset for at gennemgå 
en operation. Efter et kort og tungt syge
leje døde hun den 1. april fra sin mand og 
tre børn, en dreng på 19 år, en dreng på 16 
år og en lille pige på 8 år.

Vi kammerater mindes fra skoletiden 
Henni som en glad og flittig elev, der kla
rede sig udmærket i skolen. Vi satte pris 
på Henni, der havde let til smil og latter 
og altid var en fornøjelig kammerat. Hen
ni kom fra den tyske skole ind i gymnasiet. 
Jeg tror, jeg tør sige, at gymnasietiden har 
været en lys og lykkelig tid for hende. Vi 
havde et meget godt kammeratskab i klas
sen, og kammeraterne respekterede hendes 
overbevisning, så jeg tror aldrig, at hun har 
haft vanskeligheder, fordi hun kom fra et 
tysksindet hjem. Overfor mig har hun en
gang givet udtryk for, at hun påskønnede 
den hensynsfuldhed, som afdøde rektor 
Mortensen viste de tysksindede elever. Jeg 
husker tydeligt med hvilken glæde hun sat
te den danske studenterhue på hovedet. Vi 
havde været oppe i vort sidste fag, som var 
oldtidskundskab. Resultatet var godt, og vi 
gik lykkelige og glade hjem under den sam
me paraply, for at den fine hvide hue ikke 
skulle få en dråbe regn.

Henni genså aldrig Haderslev, men hav

de netop planlagt en tur herop — et vid
nesbyrd om, at der var noget, der bandt.

Æret være hendes minde.

ÅRGANG 1930 
kl.

Barfod, Mogens Schack, sognepræst, født Ka- 
pernaums sogn, København, 24. oktober 
1911; søn af sognepræst i Moltrup-Bjerning 
Peter Marius Skak Barfod og hustru Dag
mar, født Westergaard; gift Stouby kirke 
ved Vejle 29. august 1939 med lægeautori
seret fysioterapeut Rosa Agathe Karstoft, 
født Gamborg sogn 9. juli 1912; datter af 
sognepræst Christian Im. Karstoft og hu
stru Dagmar, født Kristensen.

Teologisk embedseksamen 1936; militær
tjeneste 1936-37, kornet 1/5 1937, højskole
lærer, Hindholm 1/1 1938, sognepræst, 
Voldum-Rud 1939, Højer 1952; sekondløjt
nant og fung. adjudant ved 3. bataillon i 
Haderslev 1938—15/4 1940.

Formand for skolekommissionen og bør
neværnet i Voldum-Rud til 1952, medlem 
af skolekommissionen i Højer, amtssekre
tær for D. K. U. i Tønder amt, repræsentant 
for Dansk Værneselskab.

Artikler og kronikker i Randers Amts
avis, Århus Stiftstidende, Jydske Tidende 
samt i Årsskrift for Hadsten Husholdnings
skole, Hindholm højskole og Højer ung
domsskole.

Adresse: Højer præstegård, Nørregade 21, 
Højer.

Eggert, Niels-Jakob, kontorchef i landbrugsrå
det, født Slagelse 8. august 1912; søn af fhv. 
sognepræst N. P. Nielsen, Sønderborg; gift 
Frederiksberg 5. september 1953 med Karen 
Jensen, født Nr. Søby, Fyn, 5. juni 1928; 
datter af købmand Nie. Jensen, Odense.

Landbrugseksamen fra Landbohøjskolen 
1936; konsulent i Foreningen af jydske 
Landboforeninger til 1941, derefter ansæt
telse i landbrugsrådet.

Har skrevet forskellige landbrugsfaglige 
artikler.

Adresse: GI. Kongevej 72 I, Københ. V.
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* Gamborg, Anders Larsen, værkfører, født Kø
benhoved 4. januar 1907; søn af landmand 
Jørgen Gamborg og hustru Thomasine, født 
Thomsen; gift.

Adresse: Syvensallé 6 III, København S. 
Hansen, Carl Anker, sognepræst, født Taulov 1. 

august 1909; søn af smedemester Christian 
Andreas Hansen og hustru Ane, født Han
sen; gift Taulov den 24. juni med Anne 
Kirstine Basse, født Taulov 14. december 
1907; datter af gårdejer Chr. Basse (død 
1945) og hustru Dorthea (død 1923).

Teologisk embedseksamen, hjælpepræst 
Ho-Oksby 1939, sognepræst 1942.

Herredsrepræsentant for Kirkesagens 
Venner i 0. og V. Horne herred fra 1942; 
formand for Varde vesteregns kreds af In
dremission fra 1944.

Har siden 1950 udstillet i malersammen
slutningen „Vestjyderne“.

Adresse: Ho, pr. Oksbøl.

Kyster, Johannes, sognepræst, født Haderslev 4. 
august 1911; søn af repræsentant Hans Ky
ster og hustru Petrea Theodora, født Raben; 
gift Fredericia, Set. Michaelis kirke, 6. au
gust 1938 med lærerinde Edith Nielsen, 
født Fredericia 20. oktober 1912; datter af 
overpostbud Th. Andkjær Nielsen og hu
stru Anna, født Hansen.

Teologisk embedseksamen 1935; huslæ
rer hos greve K. Ahlefeldt-Laurvig, Lind
holdt, 1935, sekretær i dansk KFUM i 
Flensborg 1936, sognepræst i Broager 1941.

Distriktsleder for Sønderjyllands F. D. F. 
1943-52, formand og kredsfører i Broager 
F. D. F„ formand for sommerlejren „Fre- 
derikshøj“, provstirepræsentant for Dansk 
Kirke i Udlandet, medlem af kredsbesty
relsen for Santalmissionen, Santalmissio- 
nens landsungdomsråd og forretningsudval
get for Santalmissionens børnearbejde, 
medlem af bestyrelsen for „Ungdommens 
Vel“.

Adresse: Broager.

* Kølbæk, Ejvind Richardt, fabrikant, født Røns
lunde, Ejstrup sogn, 5. januar 1912; søn af 

lærer Peder Kølbæk-Hansen og hustru Kir
stine, født Pedersen; gift.

Teologisk embedseksamen 1937; journa
list.

Adresse: Borgmester Fischersvej 16 XV, 
Valby.

* Refshauge, Peter Nissen, lærer, født Åstrup 20. 
oktober 1911; søn af landmand Nis Refs
hauge og hustru Anna, født Eikemeyer; gift 
med Ellen Irmeline Schaffalitzky de Mu- 
ckadell, født København 5. september 1911. 

Adresse: Hørve, pr. Vallekilde.
Schmidt, Erik, prokurist, født Haderslev 13. au

gust 1910; søn af overpostbud Erik Schmidt 
og hustru Hedvig, født Schrøder (død 
1940); gift København 5. august 1938 med 
cand. mag. Ida Andersson, født Køben
havn 14. oktober 1913; datter af ingeniør 
C. A. Andersson (død 1931) og hustru Ida.

Korrespondent, bogholder, prokurist. 
Adresse: Hulgårdsvej 59, København F.

mn.
* Anker Jensen, Sigrid, translatrice, født Ålborg 

14. marts 1912; datter af lektor Anker Jør
gen Jensen (død 1937) og hustru Ane Kri
stine, født Kristensen; gift 1937 med sagfø
rer, cand. jur. Karl Palle Verner Lundberg 
Boelskov, født Nykøbing F. 17. august 1915; 
søn af skoleinspektør Jørgen Boelskov og 
hustru Olga Carla, født Nielsen; ægteska
bet opløst.

Skoleembedseksamen 1939. Translatrice.
Adresse: Marstrandsgade 8 II, Køben

havn 0.
* Helms, Elisabeth Friedericke Johanne (Han

ne), læge, født Hanved, Harreslev sogn, 3. 
januar 1913; datter af lærer Dirk Dirks (død 
1944) og hustru Elisabeth Magdalene, født 
Kornhardt; gift Vedsted 17. maj 1941 med 
overlæge, dr. med. Tage Helms, født Has
lev 12. februar 1898; søn af overlæge Otto 
Helms (død 1942) og hustru Marianne Ka
roline, født Meyer (død 1938).

Lægeembedseksamen 1937.
Adresse: Nakkebølle sanatorium, pr. Få

borg.
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Jensen, Karen, lærerinde, født Fredericia i8. no
vember 1911; datter af lokomotivfører Chr. 
S. Eriksen (død 1933) og hustru Lydia Hen
riette, født Villadsen (død 1948) ; gift As
sens 16. juli 1938 med daværende lærer, nu 
skoleinspektør Hans Peter Jensen, født Hen
ne 19. juli 1910; søn af sognefoged Carl Jen
sen og hustru Laura.

Lærereksamen Haderslev 1933, vikar ved 
Kolding kommunale skolevæsen 1933, ti
melærerinde 1937, vikariater ved Thisted 
kommunale skolevæsen 1938-49, vakance 
ved Kerteminde borger- og realskole 1950, 
fast ansat 1951.

Adresse: Kr. Rudesvej 1, Kerteminde.
* Gjerløv, Paul-Erik, inspektør, født København, 

St. Jacobs sogn, 29. juni 1909; søn af over
politibetjent Julius Edvin Laurits Richard 
Gjerløv og hustru Anna Boline, født Lie
bing.

Adresse: Louis Piosgade 13, Københ. SV. 
Have, Ferdinand, bankbestyrer, født Haderslev 

28. marts 1909; søn af postkontrollør Lau
ritz Nissen Have (død 1941) og hustru Ca
thrine Marie, født Petersen; gift Haderslev 
12. november 1936 med Asta From Nielsen 
(r. 1928), født Kolding 9. marts 1911; dat
ter af cigarhandler Christian Nielsen og Ma
rie Jacobine, født From.

Uddannet i Handelsbanken i Haderslev 
fra i. juli 1930, leder af afdelingen i Toft
lund 1948.

Adresse: Handelsbanken, Toftlund.
Jessen, Walter Christian Johann, læge, født Ha

derslev 23. december 1911; søn af købmand 
Johann (John) Jessen og hustru Elsa Frieda 
Alwina, født Berendsen; gift Hellerup 1. 
januar 1938 med barneplejerske Helene 
Marie Bonde, født Hellerup 20. oktober 
1910; datter af overkustode ved Glyptoteket 
Alfred Bonde (død 1939) og hustru Anna, 
født Svendsen.

Medicinsk embedseksamen 1938, kan
didat Esbjerg kommunes sygehus 1939, 
Spangsbjerg sanatorium 1940, praktiserende 
læge i Haderslev 1941.

Adresse: Teaterstien 6, Haderslev.

Kaaber, Kaj Georg, inspektør ved sparekassetil
synet; født Kolding 14. september 1911; søn 
af godsekspeditør Alfred Valdemar Kaaber 
(død 1939) og hustru Marie, f. Larsen; gift 
Stenløse 28. juli 1935 med Anna Laura Kir
stine Jensen, født Tårnby 1. august 1912; 
datter af gårdejer Chr. Jensen (død 1941) 
og hustru Karen, født Pedersen (død 1954).

Statsvidenskabelig embedseksamen 1939, 
sekretær ved sparekassetilsynet 1939, in
spektør sammesteds 1944.

Sekretær for forstanderen for Herlufs
holm skole og gods fra 1944.

Har skrevet artikler i Sparekassetidende.
Adresse: Borthigsgade 12 IV, Københ. 0. 

* Kellmann, Carl Andreas Frederik, repræsen
tant, født Hammelev 5. april 1911; søn af 
stationsforstander Thyge P. Kellmann (død 
1941) og hustru Ingeborg Marie, født Wol- 
lesen; gift Hammelev 17. september 1935 
med kontorist i post- og telegrafvæsenet Eli
se (Lis) Christine Moos (r. 1928), født 
Åbenrå 5. september 1910; datter af arbej
der Christian Johannsen Moos og hustru 
Frieda Magdalena, født Post.

Søofficersskolen 1930-31, handelsuddan
nelse a/s Nicolai Outzen 1931, assurance
kompagniet Baltica 1942, overinspektør ved 
Nordisk Liv- og Ulykke 1949, repræsen
tant.

Adresse: Nørregade 17, Haderslev.
Møller, Peter Vognsen, kommunelærer; født 

Gram 21. marts 1912; søn af degn P. N. 
Møller og hustru Bothilde, født Riis; gift 
Kirke Søby 20. marts 1950 med Birthe Min- 
degaard, født Søby 27. august 1927; datter 
af gårdejer G. Mindegaard.

Lærereksamen, faglærereksamen i mate
matik og regning. Lærer 1935, realskolebe
styrer 1944, kommunelærer 1947.

Hovedagentur i „Baltica“.
Adresse: Turup.

* Speth, Carl Heinrich, født Haderslev 2. august 
1911; søn af købmand Johannes Christian 
Speth (død 1930) og hustru Dorothea Hele
ne Marie Sophie, født Wehrs; ugift.

Kontoruddannelse.
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Adresse: Hiort Lorenzensvej 45, Haders
lev.

Swanholm-Christiansen, William Morris, bank
fuldmægtig, født Frederikshavn 9. maj 
1911; søn af redaktør Adolph Christian 
Swanholm-Christiansen og hustru Inger, 
født Thomsen; gift København 4. septem
ber 1944 med korrespondent Lilly Klausen, 
født København 21. oktober 1913; datter af 
snedkermester L. Møller Klausen og hustru 
Elisabeth, født Petersen (død 1951).

Handelsmedhjælpereksamen og flere 
sprogkurser. 1930 elev, senere assistent i Ha
derslev Bank, fra 4. 2. 1936 ansat i Arbej
dernes Landsbank, København.

Adresse: Carlshøjvej 58 II t. v., Kgs. 
Lyngby.

Wind, Anton Hansen, civilingeniør, født Ok
senvad 15. august 1910; søn af gårdejer 
Chresten Thomsen Wind og hustru Johan
ne Emilie, født Petersen (død 1950); gift 
Frederiksberg slotskirke 26. sept. 1946 med 
gymnastiklærerinde Inger Munksgård, født 
Frederiksberg 11. april 1913; datter af over
lærer Andreas Munksgård og hustru Ma
rie.

Polyteknisk embedseksamen 1936; inge
niør hos F. L. Smidth & Co. 1936—40 og 
påny fra 1946. Ingeniør hos Associated Ce
ment Compagnies Ltd., Bombay, 1940—46, 
cementekspert i Pakistan for de Forenede 
Nationer 1952.

Adresse: Drosselvej 65, København F.

nsp.
Rühl-Jensen, Hans Otto Andreas, statsautori

seret translatør, født Tyskland 27. marts 
1911; søn af apoteker Hans Jensen, Nord
borg, (død 1916) og hustru Dorothea, født 
Rühl; gift København 18. marts 1940 med 
Eva H. Rydberg, født Kalmar 21. septem
ber 1913; datter af direktør Carl A. Ryd
berg, Sverige, (død 1913) og hustru Sigrid, 
født Commichau, (død 1947).

Handelsuddannelse, translatøreksamen 
1945-

Korrespondent- og sekretærstillinger i kø

benhavnske virksomheder. Korrespondent 
hos a/s Burmeister & Wain’s maskin- og 
skibsbyggeri.

Adresse: Emdrupvænge 184, Københ. 0. 
Rühl-Jensen, Rolf, kursusleder, født Polzin, Pom

mern, 21. april 1912; søn af apoteker Hans 
Jensen (se broderen); gift Vartov kirke i 
København 28. december 1946 med biblio
tekar Birgit Helweg, født Århus 13. maj 
1922; datter af civilingeniør Frederik Hel
weg (død 1940) og hustru Karen, født Carl
sen (død 1930).

Flår studeret sprog ved Københavns uni
versitet, knyttet til Amager sprogkursus som 
lærer, leder 1949, desuden lærer ved Møn- 
steds kursus.

Adresse: Georginevej 4, København S. 
Lyman, Erik, provisor, født Hjortsberga, Ble

kinge, Sverige, 30. november 1909; søn af 
skovrider H. Lyman og hustru Anna So
phie, født Krøyer; gift København 23. juli 
1938 med Ulla Frandsen, født Hellerup 22. 
marts 1916.

Adresse: Frederiksvej 22, Sorø.
* Thomsen, Helga, husmoder, født Haderslev 

3. april 1912; datter af blikkenslager Oskar 
Ferdinand Olsen og hustru Anne Johanne, 
født Frandsen; gift med lærer A. C. Thom
sen.

Adresse: Hjelmsvej 9, Kolding.
Rendal, Erik, dommer, født Holstebro 14. de

cember 1912; søn af politimester, senere 
dommer, Niels Henrik Rasmussen Rendal 
(død 1943) og hustru Ane Margrethe, født 
Busk; gift Helsingør 1. januar 1949 med Liz
zie Kirsten Petersen, født Helsingør 31. Maj 
1925; datter af snedkermester Alex Einer 
Petersen og hustru Emilie Kirstine, født 
Hansen.

Juridisk embedseksamen 1937, dommer
fuldmægtig i Helsingør 1937, sorenskriver i 
Thorshavn 1953.

Adresse: Thorshavn.
* Rudebeck, Nis, handelsmand, født Hamborg 

6. december 1909; søn af sadelmager Hans 
Rudebeck og hustru Emma Helene, født 
Bøck; gift 2. september 1934 med Agnes
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Marie Bojsen, født Uldal 13. oktober 1906. 
Adresse: Åstrupvej 29, Haderslev.

R.
Mohr, Marie Elisabeth Kathrine, husmoder, født 

Gram 7. juni 1914; datter af gårdejer Chri
stian Bruhn og hustru Anna, født Clausen; 
gift København 25. september 1938 med as
sistent i kgl. danske fyr- og vagervæsen 
Knud Mohr, født Randers 14. marts 1905; 
søn af ejendomsmægler S. Mohr (død 
1945)-

Adresse: Vennemindevej 11, Københ. 0. 
* Andersen, Marie, husmoder, født Haderslev 9. 

november 1913; datter af malermester Kar
sten Broder Carstensen og hustru Doris Ma
rie, født Andersen; gift Haderslev 11. au
gust 1939 med købmand Thorvald Ander
sen.

Adresse: Ellemarksvej 17, Århus.
* Bendtsen, ]ulie Petra Cathrine, husmoder, født 

Stockholm 9. marts 1913; datter af lektor 
Anders Mathiesen Diemer (død 1946)) og 
hustru Sigrun Pedersen, født Sams (død 
1952); gift 7. april 1935 med landmand 
Poul Bendtsen, søn af købmand Povl Bendt
sen, Ruds-Vedby, og hustru Thyra, født 
Helms.

Uddannet som dameskrædderinde.
Adresse: Simmerstedvej 101, Haderslev.

Dirks, Iohannes, grosserer, født Haderslev 28. 
marts 1913; søn af lærer Jens Christian 
Dirks (død 1951) og hustru Cathrine Ma
rie, født Bruun; gift Dalum kirke 13. marts 
1943 med Elisabeth Geert, født Haderslev 
ir. juni 1913; datter af sadelmager P. Geert 
og hustru Bothilde, født Madsen (død 
1942).

Handelseksamen; handelshøjskolens di
plomprøve i regnskabsvæsen; korrespon
dent i firmaet R. Baungaard & Co., Køben
havn, bogholder i Thomas B. Thrige, Oden
se, og i Smidth & Co., Odense; indehaver 
af formået Asmus Hansen, Haderslev.

Adresse: Lindevej 5, Haderslev.
Goos, Viktor Karl, restauratør, født Nørre Vil

strup 6. oktober 1913; søn af slagtermester 

Hans Emil Goos og hustru Bertha, født 
Hesse; gift med Ann Kirsten Lennholm, 
datter af direktør Felix Lennholm og hu
stru Mia; ægteskabet opløst.

Uddannet som kontormand, men gik i 
1933 over i restaurationsbranchen og har 
siden 1940 drevet forskellige restaurationer 
i København og er i dag indehaver af re
staurant Vingården, Vingårdsstræde 21, 
København.

Adresse: Gammel Kongevej 132, Køben
havn F.

Green, Marius Christensen, statseksam. ejen
domsmægler; født Agerskov 2. september 
1912; søn af kriminalbetjent Bertel Ander
sen Green (død 1952) og hustru Bodil, født 
Asmussen; gift Haderslev 2. december 1939 
med Asta Schacht, født Felde 26. januar 
1916; datter af lærer Th. Schacht og hu
stru Henriette, født Dethlefsen.

Handelsmedhjælpereksamen og eksamen 
som statseksamineret ejendomsmægler.

Kontorist på sagførerkontor, ved Sønder
jyllands Kreditforening og på civildommer
kontor, kontorassistent i Vestre Landsret, 
fg. fuldmægtig 1946, kasserer 1953 og sam
tidig virksomhed som ejendomsmægler.

Har beklædt forskellige tillidshverv i gym
nastik- og rosportsforeninger, formand for 
Nordjydske kreds langtursudvalg.

Adresse: Jernbanegade 3 a, Viborg.
f Grün, Walter, politibetjent, senere grosserer, 

født Haderslev 25. maj 1912, død Køben
havn i. oktober 1951; søn af købmandHein- 
rich Anton Grün og hustru Eline Johanne, 
født Schmidt; gift Haderslev 16. juni 1936 
med syerske Karen Nissine Christensen, 
født Haderslev 9. maj 1914; datter af ar
bejdsmand Iver Christensen (død 1918) og 
hustru Kjestine, født Fisker; ægteskabet op
løst.

Iversen, Svend, repræsentant, født Hadeslev 30. 
august 1914; søn af købmand Peter Iversen 
(død 1922) og hustru Marie Kirstine, født 
Boysen (død 1933); gift Sønderborg 28. de
cember 1941 med Inger Sand Andreasen, 
født Nyborg 8. marts 1920; datter af repræ- 
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sentant J. Sand Andreasen (død 1950) og 
hustru Gerda.

Adresse: Erlevvej 25, Haderslev.
Jepsen, Anton Christensen, slagtermester, født 

Haderslev 25. marts 1912; søn af kreditfor
eningskasserer Wilhelm Jepsen (død 1926) 
og hustru Cathrine Pauline, født Christen
sen; gift Haderslev 28. maj 1938 med Hel
ga Florentine Nielsen, født Flensborg 21. 
marts 1918; datter af hestehandler Niels 
Nielsen (død 1924).

Uddannet på Koopmanns svineslagteri i 
Haderslev og på andelssvineslagteriet i Hor
sens.

Adresse: Fugholm 12, Horsens.
* Jepsen, Mette Marie, sekretær, født Fjelstrup 

24. april 1914; datter af førstelærer Peter 
Detlef Jepsen og hustru Anna Christine, 
født Andresen; ugift.

Kontoruddannelse.
Adresse: Helgolandsgade 16, Sønderborg.

Jürgensen, Peter, repræsentant, født Flensborg 
26. september 1913; søn af direktør Fritz Jür
gensen (død 1954) og hustru Marie Lauri- 
ne, født Juhl; gift København 14. december 
1940 med Anna Asernikow, født Køben
havn 27. januar 1912; datter af fabrikant 
M. Asernikow.

Handelsuddannelse; 1937 ansat som re
præsentant hos „Aston“ lædervarefabrik.

Adresse: Slotsherrensvej 26, Vanløse.
* Kaiser, Gustav Poul, —?—, født Døstrup 25. 

februar 1913; søn af maler Poul Albert Kai
ser og hustru Karen Marie Andrea, født 
Jensen.

Adresse: ?
Jeppesen, Karen, receptionschef, født Skovbøl- 

ling, Bjerning sogn, 18. februar 1914; datter 
af gårdejer Andreas Krog (død 1938) og 
hustru Christine, født Juhl; gift Haderslev 
9. april 1936 med L. Stenstrup Jeppesen, 
ægteskabet opløst.

Kontoruddannelse. 1946-50 i Tyskland, 
først i C. C. G., Intelligence Division, deref
ter Resettlement Officer i I. R. O. (Inter
national Refugee Organisation), Escort-Of
ficer på emigrantbåd til New Zealand og 

Employment Officer for den derværende 
regering fra 1950—52. Receptionschef i det 
engelske K. F. U. K.s største „Hostel“ (en 
blanding af hotel og pensionat) i London 
fra 1952.

Adresse: Helen Graham House, 57. Gt. 
Russell St., London, W. C. 1, og i Dan
mark: c/o forpagter Lorenzen, Bisgård, pr. 
Lund st., Østjylland.

Nilsson, Frida Magdalene, husmoder, født Sdr. 
Vilstrup 9. april 1913; datter af banefor
mand Richard Kulawig og hustru Klara 
Friedericke, født Helmboldt; gift Vilstrup 
ii. oktober 1936 med skomager Nicolaj 
Bonde Nilsson, født Haderslev 6. decem
ber 1910; søn af smed Chr. Nilsson (død 
1938) og hustru Karen.

Adresse: Ryesvej 7, Haderslev.
* Larsen, Valdemar Alfons, —?—, født Nustrup 

18. oktober 1911; søn af husmand Jens Lau
ritzen Larsen og hustru Emilie, født Nielsen. 

Adresse: ?
* Skov, Elisabeth Meta Johanne, husmoder, født 

Øster Lindet 4. juni 1914; datter af sogne
præst Peter Iversen Møller og hustru Luise 
Amalie Flora, født Mos! ener, gift 2. juli 
1941 med fuldmægtig, cand. jur. Halvor 
Hermansen Skov, født Grenå 12. april 1918; 
søn af købmand Torben Skov og hustru An
na, født Hansen-Møller.

Adresse: Snebjergvænget 15, Sorgenfri.

Niemann, Heinrich Christian Jacob, tobaks
handler, født Over Jerstal 24. august 1914; 
søn af stationsforstander Wilhelm Nie
mann og hustru Elisabeth, født Gram
berg; gift Øster Lindet 17. november 1940 
med Anne Kathrine Christiansen, født 
Øster Lindet 30. september 1912; datter af 
malermester Anders Nicolai Christensen og 
hustru Maren Hansen.

Lagerchef, forretningsfører og senest to
bakshandler.

Adresse: Nørregade 3, Haderslev.

f Orbesen, Peter Hansen, disponent, født Ha
derslev 25. februar 1914, død Skodsborg 
badesanatorium 10. september 1941; søn af 
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købmand Peter Orbesen (død 1955) og hu
stru Merry, født Hansen; ugift.

Handelsuddannelse.
Paulsen, Mathias Petersen, ingeniør, født Grø

debøl, Vilstrup sogn, 16. maj 1913; søn af 
gårdejer Erik Paulsen og hustru Ellen, født 
Petersen; gift København 15. juni 1945 med 
Kirsten Jiihne, født København 15. juni 
1920; datter af maskinmester Asker Jiihne.

Laboratorieleder ved hærens signaltekni
ske tjeneste, Ryvangen, København.

Har skrevet en række artikler i fagtids
skrifter og fagbøger.

Adresse: Hasselvej 48, Virum.
Petersen, Jacob, sygekasseassistent, født Gammel 

Haderslev 8. november 1912; søn af sme
demester Christian Petersen (død 1940) og 
hustru Johanne Marie, født Woldemar; gift 
Gammel Haderslev 6. august 1939 med Ka
ren Emilie Andersen, født Ødis 13. novem
ber 1918; datter af købmand Kristian An
dersen og hustru Margrethe, født Krogager.

Studentereksamen (nsp) 1933, elev ved 
Sønderjyllands Kreditforening, 1. 3. 1939 
assistent ved Haderslev bys sygekasse.

Adresse: Lembckesvej 311, tv, Haderslev. 
* Ravn, Jens Christian, landmand, født Hejs

ager 16. april 1912; søn af gårdejer Chri
stian Hansen Ravn og hustru Mette Cathri
ne Ellen, født Jensen; ugift.

Adresse: Frøruplund, pr. Christiansfeld. 
Ørum, Kai Juul Dahl, repræsentant, født Ha

derslev 28. april 1913; søn af købmand An
nas Christian Schmidt Ørum (død 1928) 
og hustru Anna Marie, født Dahl; gift Kø
benhavn 29. marts 1945 med ekspeditrice 
Inge Hellinghus, født København 22. maj 
1913; datter af konduktør Carl Sophus Hel
linghus og hustru Birthe Marie, født Krogh.

Løjtnant af reserven; købmand, boghol
der, repræsentant.

Adresse: Knud Lavardsgade 1 II, Køben
havn V.

OLAV CHRISTENSEN.
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VIDAR
,,Vidar“s første arrangement i 1955 var et be

søg på kasernen den 14. januar, idet oberst Ga- 
bel-Jørgensen havde inviteret medlemmerne til 
en forevisning af den store bygnings forskellige 
afdelinger. Forevisningen gav, ledsaget af ober
stens mange interessante oplysninger, et godt 
indtryk af, hvordan livet former sig på en ka
serne, hvilket jo havde interesse især for de 
mandlige medlemmer. Efter at obersten havde 
holdt et fængslende foredrag over emnet „De
mokratiets soldat“, hvor bl. a. en række aktuelle 
betragtninger over folkeoplysningen og skoleun
dervisningen i Danmark blev forelagt, blev med
lemmerne til afslutning indbudt til et veldækket 
kaffebord, som vakte stor glæde og overraskelse.

Midt i januar fik vi et rigtigt vintervejr med 
frost og sne, og dette benyttede „Vidar“ sig af. 
Den 22. januar arrangeredes en skitur til Chri- 
stiansdal, hvor foreningen var så flot at give 
boller og chokolade. Det var en stor oplevelse at 
tage turen gennem det pragtfulde sneklædte 
terræn omkring dammen.

Den 4. februar holdt „Vidar“ sin 34-års fød
selsdagsfest. Aftenen indledtes i hist, lab., hvor 
der blev forevist films. Derefter flyttede selska
bet op i tegnesalen, hvor der var dækket et stort 
bord med boller, wienerbrød og chokolade. Den 
fornøjelige aften sluttede med en lystig svingom 
i hist. lab.

For ikke at bryde traditionen havde bestyrel
sen også i år besluttet at arrangere en biograftur, 
og den il. februar gik derfor over 80 medlem
mer i Kosmorama og så Walt Disney’s „Den le
vende ørken“. Det var en pragtfuld dyrefilm, 
som alle kunne glæde sig over.

Tønder havde indbudt de sønderjydske skoler 
til karneval, så den 26. februar tog ca. 25 del
tagere med bus til festen. Alle var i festlige og 
morsomme dragter, ja et af „Vidar“s medlem
mer vandt endog 1. præmie for det sjoveste ko
stume. Da vi tog hjem, var vi alle enige om, at 
det havde været et vældig godt karneval, med 
den helt rigtige stemning.

Den 22. marts talte oberstløjtnant Bartholdy 
i „Vidar“ om Israel, idet oberstløjtnanten i flere 

år havde opholdt sig dernede som een af FN’s 
observatører. Man fik en glimrende beretning 
om jødernes genopbygning af landet og deres 
kamp mod deres naboer. Foredraget afsluttedes 
med en forevisning af lysbilleder.

„Vidar“ afholdt den 26. april afsluttende ge
neralforsamling under hyggelige former i kaffe
kælderen, hvor foreningen gav te med kager. — 
Formanden, Kirsten Søbye, fremlagde regnska
berne og aflagde beretning om årets arbejde. Som 
afslutning diskuterede man spørgsmålet vedrø
rende optagelsen i Dansk Gymnasie Forening. 
Man besluttede sig til ikke at melde sig ind i 
D. G. F„ da formålene er for tågede til at bevise 
en sådan sammenslutnings berettigelse. Det be
sluttedes at stille sig afventende og se tiden an.

„Vidar“s bestyrelse havde åbenbart fortrudt 
at afslutte foreningens arbejde så tidligt på året, 
idet man den 29. april fik besøg af 5 studerende 
fra København som led i en foredragsrække om 
erhvervsoplysning. Der var en polytekniker, en 
mediciner, en stud, mag., en handelsstuderende 
og en stud, polit. Desuden var hr. lektor Mage
lund indbudt, idet han skulle vejlede mere al
ment i sin egenskab af psykotekniker. Endelig 
var en kaptajn fra hæren indbudt til at give op
lysninger om mulighederne indenfor hæren. Det 
var et stort arrangement, og mødeprocenten var 
da også oppe på 70—80. Det var et møde, som 
alle fik et godt udbytte af.

Den 30. april havde gymnasieforeningen 
,,Heimdal“ i Ribe indbudt „Vidar“s medlemmer 
til et foredrag af forfatteren og højskolemanden 
Erik Knudsen. Bagefter var der en diskussion om 
D. G. F. hvor man var rygende uenige.

Det var næsten ikke til at få et ord indført ved 
den stiftende generalforsamling den 25. august, 
men ved meget ihærdig brug af dirigentklokken 
lykkedes det dog efterhånden at få valgt „Vi- 
dar“s nye bestyrelse. Der blev desuden foreta
get en lovændring, idet der nu kun skal vælges 
een chefredaktør for „Vidars Ekko“. Chefre
daktøren skal så selv vælge sine medredaktører, 
således at de 3 gymnasieklasser og realklasserne 
eller 4. mellem bliver repræsenteret.
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Det første arrangement, der stod på „Vidar“s 
program i den nye sæson var en diskussionsaf
ten den 2. september med emnet: „Skal ung
dommen mødes til festival?“. Journalist Brix, der 
var deltager i festivalen i Warszawa i sommeren 
1955, begyndte diskussionen med et glimrende 
indlæg, og bagefter deltog medlemmerne i di
skussionen.

Den 28. september var afsat til en politisk af
ten. Et medlem fra hvert af de seks partier hav
de lejlighed til at fremlægge deres partis pro
gram. Bagefter blev der stillet mange ondskabs
fulde spørgsmål, så først efter tre timers debat 
kunne vi afslutte.

„Vidar“ var indbudt til et sportsstævne i Kol
ding den 8. oktober. Vi var ubeskedne nok til 
at vinde alt, hvad vindes kunne, både i fodbold 
og håndbold. Stævnet sluttede med bal på sko
len om aftenen.

Det traditionelle efterårsbal afholdtes som 
sædvanlig dagen før efterårsferien den 14. okto
ber. Den pyntede sal og det gode orkester skabte 

straks den rette stemning, og en musikalsk kon
kurrence satte yderligere stemningen i vejret.

Den 4. nov. talte Frk. Karottki i „Vidar“ om 
sin spændende jordomrejse med Flensted-Jen- 
sens gymnastikopvisningshold. Efter det mor
somme og interessante foredrag blev der vist en 
række glimrende farvelysbilleder.

„Hvorfor et forsvar“ kaldte kaptajn Ander
sen sit foredrag i „Vidar“ den 17. nov. Kaptaj
nen klarlagde, hvorfor det er nødvendigt med et 
forsvar, og fortalte om vor stilling i dag. Desuden 
fortalte Kaptajn Andersen om problemerne i 
forbindelse med aftjeningen af værnepligten, 
hvilket havde stor interesse for de mandlige 
medlemmer.

Den 25. november oplevede „Vidar“ en af de 
største begivenheder, der er overgået foreningen, 
idet Frank Jæger, som jo er en af vor tids mest 
lovende unge lyrikere, var aftenens gæst. Frank 
Jæger læste højt af sin egen produktion, både 
prosa og poesi, og kommenterede på en udmær
ket måde. Det var en stor oplevelse for både de 
indbudte lærere, seminarister og medlemmerne.

Paul Jørgensen.
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Hefter, kan de endnu 

leveres, saa De faar en 

komplet Samling. Gør 

det nu, mens Tid erl

CARL HEISERS
Bogbinderi. Boghandel

Haderslev

11 F]

* KONSERVES

* DELIKATESSEF

* VINE

JLDBRANDTS
Malerforretning

Telefon 2 25 35

Kl. Arbejde . Hurtig og reel Betjening 
Forlang Skitser og Tilbud

Haderslev
Slotsvandmølle A/s

GANT OG MODERNE

)DTØJ
SENS Skotøjsforretning
torv - Haderslev - Telefon 2 3371

Lædervarer ... saa

Hf]

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

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

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A/s
Brændselsolier

Telefon 22012 (3 Lin.) Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

Landsdelens førende Musikhus

Sønderborg - Aabenraa - Haderslev

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon 23160 
Haderslev

Fra Frederik den Vil’s Dage 
til i Dag

de danskes Samlingssted

I
KONGELIG HOFLEVERANDØR

i.CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

V A p p p fra eae< 
SB ■■ ■ ■ U brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 
TELEFON 2 2557

Peter Duus
Herre-Ekvipering 

Bispegade 13 - Haderslev - Telf. 2

Sparekassen 
for Haderslev Bys 

Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

Telefon 221 33 og 221 34 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 14—16 
Lørdag 9—13

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telefon 2 3084

HADERSLEV- SAMFUNI 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYK 
HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra Modersmaalet

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr 

Børnekonfektion

Storegade 19 - Haderslev - Tlf. 2 2042



...PAA GENSYN I FORRETNINGEN

ÄSÄNI-UNDERT0J
i Overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev 

Telefon 2 2729

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Haderslev . Telefon 2 25 41

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 . Telf. 22169

NICOLAI OUTZEN
HAD ERSLEV

Axel ^ykaarenborg
Isenkramforretninfl

Gravene 8 - Haderslev - Telefon 22424

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev By og Amt

ret-fe

BOGHANDEL

agade 2 . Haderslev . Telf. 2 2653

Sig det 
med 
Blomster 
fra . ..

N. Chr. Thorsen
BISPEGADE - HADERSLEV - TLF. 22755

OLE JENSEN
Bageri - Konditori

GAASKÆRGADE



HADERSLEV . TELEFON 23130

HADERSLEV BANK
Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

J. C. DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg

Elektriske

Installationer

Radio

Bispegade 6 - Telefon 2 2631

Herreklæder siden 1900
Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 2 371

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 

og 

Tømmerhandel

HADERSLEV-TELEFON 21300

*/, WALDEMAR 
CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18

Telefon 2 3742

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- 

og Børne- 

konfektion

HADERSLEV . TLF. 2 2909



DAN IEL BRI HN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 23185

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opel 
og Bedford-Forhandler

HADERSLEV

TELEFON 2 36 50 - 2 36 51 - 2 36 52

Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

igade 24 — Haderslev — Telefon 2 26 44

(HOLST CHRISTENSEN)

Kurt E. Jensen

manufaktur
*
Trikotage

VOJENS - TELEFON 41357

Nørregade 20 - Tlf. 22413

AIV DELSBAN KEN
A. m. b. A.

Haderslev Afdelingen

. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte - Tørklæder 
Altid bedst og billigst

'regade 5 - Haderslev - Telefon 23573

LÆS

Sønderjyllands 
store morgenblad

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 . Tefefon 21122

Kontortid: 9—12 og 14—15 
Lørdag 9—13

BUNDGAARD
Gravene - Telefon 21020

FOTOGRAF
^RLING

(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 22314

Fodtøj
— saa gaar man til



Ä« Østergaard . Haderslev
Cylinder Service Fabrik og Automobil-Reservedele en gros

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 for spild
af gas, vand og elektricitet, som hidrører fra frost 
og fejl på installationen.

Fiat - Simca
AUT. FORHANDLER

C.BONDE
ALLÉ GADE HADERSLE

TELEFON 2 11 66

DET BEDSTE INDKØBSSTED

Kolonial, Delikatesse ogV
VIGGO JACOBSEN

Nørregade 46 . Telefon 2 29 6!

ALT BILLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og visumandrac 

OR[

•
ersøisk 
iSAGERBUREAU 
REJSEBUREAl

MAX MIKKELSEN
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 3!

FOTOGRAFERIb
— saa

dtelut QkzgutdakL
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Hac

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

£• Grodt
Aut. Forhandler

Citroen - Hillmann - Zündapp - All

HADERSLEV . TELE. 217 50
AABENRAA . TELE. 2028

Husk, at hele byen skal gaa over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 3215 . Haderslev

MEYERS 
BOGHANDEL

Storegade 37



HOLM «V MOLZEN a s
KULIM PORT-BRÆND SE LS OLIE 

Haderslev - Telefon 23701 (3 Linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

N. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 21210

il Christiansen&Søn
Bygningsartikler

*

légade 2—4 — Telefon 2 35 70
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og Konditori

Storegade 47, Tlf. 22286

Haderslev 
Centralbibliotek

•

Jomfrustien 20 
Telefon 22656

•

Bogbestand:
26111

MAGNUS KNUDSEN
1. Kl. Herreskrædderi

Jonfrusti 3 - Haderslev - Telefon 2 27 28

Ksmus Hansen 
kolonial og Kortevarer en gros 

Indehaver J. Dirks 

snderbro 13 - Tlf. 221 31 
Haderslev Reserveret Haderslev - Telefon 236 63

9. KOOPMANNS
Svineslagteri

HADERSLEV

Herre- og Damesalon

Storegade 16, Telefon 23304



... gaa Strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
v/ M. og K. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2 25 44 - Gravene 7 Haderslev - Postgiro 6133

S HYDOR
MASKIMÅBRIK

Spørg Materialisten!

DANSKE OSTEMEJERrøff FÆLLESS 
OG OSTEEKSPORT

Nørregade 12 - Telf. 2 2066 - Haderslev

Boggaver
til Hjælp for 
Kulturarbejdet
i Sydgiesvig 
modtages i

Carl Nielsens Boghandel
Haderslev

DEN KLASSISKE GAVE, NAAR DER KRÆVES NOGET UDSØC

I. P. Jacobsen

SAMLEDE SKRIFTER
MI

Den kendte udgave i to bind er nu kommet igen og er hermed trykt i 85.500 exj 
Den indeholder hele digterens produktion: Fru Marie Grubbe — Niels Lyhne - no\ 
lerne - digtene. Kr. 24.75, indb. 36.75, med skindryg 47.50

GYLDENDAL


