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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

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

Edvard Lembcke: Skolen ...............................................................................

5

Edvard Lembcke: Ved et studenterjubilæum 1858......................................

7

Professor, dr. phil. Carl Roos: Haderslevminder..........................................

9

Bankdirektør Christian Hiibbes erindringer III ved fuldmægtig
Olav Christensen...................................................................................... 25
Lektor, dr. M. Favrholdt: Haderslev-Samfundet gennem 25 år.................. 43
Fuldmægtig Olav Christensen: Skolens dimittender gennem 10 år.
En statistisk oversigt................................................................................. 47
Lektor, dr. M. Favrholdt: Haderslev-Samfundets kronik.............................. 53
Fuldmægtig Olav Christensen: Personalier .................................................. 60
Gymnasieelev Paul Jørgensen: Vidar.............................................................. 69

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.
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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

VED ET STUDENTERJUBILÆUM
1858

O, hvilke dage stå frem for min tanke!
fem og tyve år deres glands ej har slukt;
håbet oplod sine skyslotte blanke;
verden var for trang for vor dristige flugt.
Højt var vort mål og bevinget vor fod;
hjertet slog stolt, mens om sejre vi drømte;
ungdommens flammer og jublende mod
var i hvert bæger, vi tømte.
Atter vi samles, en levning af flokken; —
vide var vi spredt på vor pillegrimsfærd, —
panden lidt furet, lidt tyndere lokken;
o, men dog hvor hjemlig jeg føler mig her! —
Broder, så kom da, sid hos og fortæl:
Hvor har du færdedes? hvad har du fundet?
hvad var din idræt, og hvad var dit held?
hvad har i striden du vundet ?

Plukked’ i musernes lunde du krandse? —
byggede du kraftigt på Dannemarks vold? —
brød du mod løgn og mod dumhed en landse?
løfted’ du for ret og for frihed dit skjold? —
skrev du dit navn på en dåd, som var værd
mer end de krandse, som døgnet kan binde? —
Held dig, engang skal erindringens skær
mildt på din livsaften skinne!

Sig, om du fandt på din vandring en kvinde,
ren og skær som liljen og trofast og øm? —
ejer du end kun det hellige minde,
eller kun et billed’, der bor i din drøm:
Held dig, min broder! — for smerter og savn
sødere trøst er i verden ej funden:
nævn du så sagte det elskede navn;
tøm så dit bæger til bunden!
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Men var på vejen din lykke kun ringe,
kommer du tilbage tomhændet og bar,
har du slet intet til festen at bringe:
bring du kun dig selv da; men kom, som du var.
Har du bevaret din frejdige ånd,
kan end som dengang du sværme og drømme:
Broder, så ræk mig din trofaste hånd
og lad os bægeret tømme! —
Når vi nu skilles, — se timerne rinde —
aldrig som i aften vi mødes vel her: —
leve vor ungdoms velsignede minde!
lad det ikke blegne for verdens besvær!
Livet er alvor og striden er hård;
blændværkets glimrende boble må briste;
men, hvad vi elsked’ i ungdommens år,
blive vi tro til det sidste!

EDVARD LEMBCKE

EDVARD LEMBCKE
CONREKTOR VED HADERSLEV LÆRDE SKOLE 1850-1864

(Efter Blyantstegning af August Jerndorff)

HADERSLEVMINDER
Under et besøg i min fødeby bad man mig fra
Rotary-klubben om at fortælle Haderslevminder,
og nu har redaktionen bedt mig sætte dem i pen
nen. Jeg sagde ja, men indvendig spurgte jeg gan
ske vist mig selv, hvad jeg vel kunde fortælle, jeg
der forlod byen med otte aar. Dog, da jeg stod
foran forsamlingen og blev præsenteret for nav
ne, der i min tid var ukendte, faldt det mig ind,
at jeg maaske alligevel ikke var uværdig. Aftenen
iforvejen var jeg gaaet gennem de gamle gader.
Jeg var begyndt dernede, hvor engang Hansborg
laa i sin pragt, jeg var vandret over Naffet, gen
nem Slotsgade og over „Slotsgrunden“ op til
Mariekirken (som den dengang hed). Da var
det faldet mig ind, at netop ad denne selvsamme
vej måtte min første forfader i Haderslev have

gaaet dag efter dag, og om søndagen maatte han
have endt sin vandring ligesom jeg nu: paa kirke
pladsen og under Mariekirkens høje hvælvinger.
Det var 400 aar siden. Min fjerne forfader var
en af de to sekretærer paa Hansborg hos hertug
Hans den Ældre, og det var omkring 1550. Han
hed Boldich eller Boldek. Hans efterkommere
tog borgerskab i byen og blev ansete folk, raadmænd og borgmestre; de bredte sig ud over by
grænsen til landet. Enevold Boldich købte efter
30-aars krigen gaard og gods i Vandling, og hans
efterkommere sad derpaa i 200 aar.
Staar jeg paa Søndertorv med ansigtet mod
Højgade, kan jeg i aanden se familiens karet ase
tungt op ad stejlheden, thi Højgade var vel den
gang indfaldsporten fra syd, passagen over møl
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levandet laa anderledes som man ser det paa,
at Hertug Hans Hospitalet nu ligger skævt paa
den nye vej. Allerede Enevold Boldich var
en holden mand, han stiftede legat til Mariekirken, og ejendommen voxede. Paa sin højde
omfattede den tre gaarde, hvoraf to havde navn:
Rosskam- og Fredriksgaarden, desuden hørte der
nogle huse til. En prægtig gravsten, indmuret i
væggen paa Starup kirke, bevarer endnu mindet
om den næstsidste Roos på gården, der var søn
af min tip-tip-oldefader og som sine fædre sog
nefoged. Han hed, opkaldt efter en Boldich,
Christoffer og døde 1789. Hans søn, der bar
hans fornavn, overtog — skønt yngst — ejen
dommen efter faderens testamentariske bestem
melse og forlig med sine søskende. Da han døde
1824 uden at efterlade sig børn, gik gården over
til hans hustrus slægt, som siden afhændede
den.
Hans ældste broder, der bar det for den æld
ste søn traditionelle fornavn Andreas, var paa
anden maade forsørget; 1754 havde han ægtet
den unge enke paa Bjerningroi, der ligger i Bjerning sogn, mellem Haderslev og Christiansfeld.
Navnets ægte form er Bjerningroi, generalstabs
kortets Bjerningrød er normalisering efter sjæl
landsk i stednavne som Hillerød. Rød betyder
rydning og roi er den sønderjydske form, som
ikke bør opgives. Formen Bjerningroi kan følges
tilbage helt til det 13. aarhundrede. Bjerningroi
er en ældgammel gaard; i svundne tider adelig
herregaard, indtil Moritz von Ahlefeld afstod
den til kong Fredrik II, da denne 1588 udkøbte
den holstenske adel i Haderslev amt. Den for
blev i kronens eje til efter 30-aarskrigen, bønder
godset var da solgt fra, og nu gik den selv over i
bondeeje. Længe vedblev den at være sognets
største gaard, den kaldes i dokumenter ned gen
nem tiderne „frigaard“ og havde ogsaa visse „fri
heder“, saaledes to hele stolestader i kirken, hvor
andre maatte nøjes med et halvt, desuden særli
ge regler for afgifter m. m. Den har endnu den
dag i dag rester af grave omkring sig fra den tid,
den var ridderlig. Som gamle kort viser, deltog
den ikke i udstykningen i det 18. aarh.; medens
de andre gaarde ligger i klump om landsbyga
den og har faaet deres del af fællesjorden i strim
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ler hist og her, ligger dens jorder samlet om byg
ningerne, for sig selv, i udkanten af det lille sogn.
Ligesom jeg da i aanden mødte slægten i ind
kørslen fra syd, saaledes ogsaa paa vejen fra
nord. Gennem fem generationer har forfædre og
frænder fra Bjerningroi kørt „te stajs“ forbi Thomashus og Ulvshus for at stalde op i Skulderbla
det. Paa Bjerningroi er min fader født, og til den
knytter sig slægtsminder af mere end een slags.
Fra Bjerningroi bredte slægten sig frodigt over
alle nabosogne. Min tipoldefader saa sønner og
døtre paa gaarde til alle sider, i Skovbølling, Boiskov, Stubborn osv. En af døtrene, en smuk kone,
hendes portræt er bevaret, ægtede som enke paa
frigaarden Stubbomgaard en dygtig mand, Jens
Krog, der havde haft en egen skæbne. Han var
gaaet til søs og sejlede som styrmand paa sin
onkels brig „De tre Brødre“, da han blev taget
af englænderne i Nordsøen og sat fast. I syv sam
fulde aar, fra 1807 til 1814, sad han i „Prisonen“,
dvs. indespærret med hundredvis af andre paa
gamle, udrangerede krigsskibe, datidens koncen
trationslejre, og fandtes i al den tid, som han si
ger, „ikke værdig at sætte foden paa jorden“. —
Jeg har med udgang i den udførlige dagbog, han
førte i fangenskabet, beskrevet hans oplevelser i
min bog Prisonen, historien om de danske og
norske krigsfanger i England. Jens Krog blev en
dygtig landmand, men vedblev at være interes
seret i skibe og rederi. En del af hans efterkom
mere udvandrede til Amerika, men sønnesønnen
Hans Krog, lokalhistorikeren fra Christiansfeld,
drev Stubbomgaard, indtil alderen gjorde sig
gældende.
Heller ikke vejen mod vest tier, naar jeg be
træder den. Fra Bjerningroi blev to søstre gift
til samme gaard i Hammelev; den første døde
ung, det er hundrede aar siden — et bevaret fo
tografi viser en slank skikkelse og et fint, lidt
strengt ansigt; den anden har jeg kendt og — til
føjer jeg — elsket. Som dreng tilbragte jeg alle
mine ferier paa gaarden, hvor hun sad enke, og
det var min barndoms lykkeligste tid. En stifsøn
ejede gaard i Vandling, og naar vi mangen en
søndag kørte derom, forbi Hammelev skov, over
Skallebækken, hvor vi nikkede til „Skallebæk
smeden“, en kæmpe med langt skæg, forbi Bøg-

hoved, og Damager ög hen gennem Storegade,
kunde jeg paa Sønderbro forestille mig at møde
de gamle ude fra Rosskam- og Fredriksgaarden,
hvis minde ikke var glemt.
Saaledes fører vejene mod øst og nord og vest
min tanke til de steder, hvor henfarne genera
tioner af mit blod har haft deres møje og be
svær, deres sorg og glæde, deres kampe, neder
lag og sejre. Men naar det er saaledes, tør jeg vel
tro, at jeg har nok saa dybe rødder i den stedlige
jord som de fleste, der nu træder brostenene i
den gamle by, og at jeg forsaavidt er værdig til
at tale om Haderslevminder, selvom jeg forlod
byen, da jeg var blot otte aar.
Mænd og kvinder af slægten gennem de 4—
500 aar, jeg kan følge den, har giftet sig indenfor
stand og sted, og havde ikke min fader brudt
traditionen og valgt kongerigsk, kunde jeg prale
med, at der i mine aarer flød rent blod fra Ha
derslev amt. Men man skal ikke prale. Min stammefader, sekretæren Boldich, om hvem jeg ved
meget lidt, har efter navnet at dømme været
friser, og den første af navnet Roos var ikke født
paa egnen. Han kom vandrende til.

II.
Hvorfra navnet stammer, kan maaske udreg
nes. I kirkebøgerne fra gamle dage staves det ogsaa Roost, og dette er som bekendt et sønderjydsk stednavn. Pastor Juhler i Aabenraa, der
har et saa rigt kendskab til sønderjydsk personal
historie, foreslog mig i et brev, at en vis Andreas
fra Roost, der 1635 fik borgerskab i Haderslev,
skulde have været den ældste bærer af navnet.
Hvis det er rigtigt, kan den „gammel Andreas“
fra Haderslev, der 1724 blev begravet fra
Fredriksgaarden, være hans søn, og grunden til
at han blev begravet fra gaarden være, at hans
søn igen, Andreas Andreasen Roos, da sad som
gaardens ejer efter at have ægtet Enevold Boldichs datter Anna.
Naar hin Andreas fra Roost c. 1630 tyede til
Haderslev, hænger det utvivlsomt sammen med
den almindelige situation: Christian IV havde
indladt sig paa en taabelig krig; hans hær, uden
landske lejetropper, var blevet slaaet og flygtede

fra Holsten nord paa. Hærgende og plyndrende,
skændende og brændende drog de op gennem
landet, en række jammerens aar fulgte, og
bønderne maatte søge sikkerhed i byerne. An
dreas har unddraget sig de vilde skarers vold.
Dette vil da være det ældste krigsminde i
slægten, som ikke blev det sidste. Bjerningroi,
tæt ved hovedvejen, laa for fristende nær; under
Wallensteinkrigen blev den afbrændt; halvandet
hundrede aar senere under Napoleonkrigene fik
den indkvartering af spanske ryttere med franske
officerer. Jeg ejer et blad, udrevet af familiebibe
len og forsynet med navnetræk af flere genera
tioner Andreas Andreasen Roos, det har under
aarstallet 1807 en notits derom; de har gjort ind
tryk, de brune mænd fra syden og deres sorte
heste. Under 3-aarskrigen, 1848, stod der en
fægtning paa engen foran skoven; i min ungdom
fortalte mig en af gaardejerne i Bjerning, en sko
lekammerat af min fader, derom; han havde som
12-aars dreng været øjenvidne bag en sikker mur.
Han sagde, at indskriften paa stenen over den
danske soldat, der faldt og som ligger paa Bjer
ning kirkegaard, var forfattet af degnen eller
maaske af min farbroder paa Bjerningroi. Paa
gaarden, hvor man gemte kongens opraab til fol
ket i anledning af krigen, et dokument som nu er
hos mig, var man forberedt paa at modtage de
danske soldater, men de der kom, var tyskerne.
Sultne og tørstige kastede de sig over mad og
drikke, der var stillet frem til de andre; det slog
ikke til, og de forlangte mere. Min bedstemoder
havde stillet sig paa vagt ved .forraadene i kæl
deren. Soldaterne vilde købe smør, men det gik
for langsomt med expeditionen, og de greb med
næverne ned i tønden, idet de kastede penge ef
ter skøn. En heroisk legende, hvis ophav jeg ikke
ved, fortæller, at min fader og en jævnaldrende
dreng lagde sig paa lur med bøsser; rygtet gik, at
hertugen af Augustenborg vilde passere, og han
skulde skydes.
Hermed standser erindringerne fra Bjerning
roi. Hvad der hændte 1864 ved jeg intet om. Da
var min farbroder Andreas herre paa gaarden,
og ham mindes jeg ikke at have hørt omtale.
Han døde barnløs 1869, hans enke giftede sig
paany, og dermed gik Bjerningroi ud af slægten.
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IIL
I somme, mere lykkelige, slægter, lever genera
tionerne længe med hinanden, og bedsteforæl
dre fortæller børnebørn om fordums tid. Saa
heldig har jeg ikke været; mine bedsteforældre
paa Bjerningroi døde allerede da min fader, som
var født 1836, var dreng og ganske ung, blot fire
aar, da faderen gik bort 1840, og sytten, da mo
deren døde. De gamle har intet skriftligt efter
ladt sig, men min bedstefaders testamente fra
1840 vidner om hans ømme omsorg for hustru
og børn. Min bedstemoder har været en resolut
kone; efter mandens død købte hun skov, saaledes at børnene foruden deres fædrenearv ogsaa
fik arv fra hende. Med arven grundlagde min
fader, Nis Andreasen Roos, 1863 sin forretning
og var dermed — som det hedder i bogen om
avisen Dannevirke — blandt dem, der brød det
tyske købmandsvælde i Haderslev. Han havde
lært købmandsskab i Flensborg og dernæst søgt
videre uddannelse i udlandet. Da han 26-aarig
vendte hjem, var det anden gang, en Roos blev
borger i Haderslev; Andreas fra Roost havde ef
ter c. 250 aars forløb faaet en efterfølger. Min
fader havde slægt i byen, kobbersmedefamilien
Færdig, som endnu lever paa stedet. Den gamle
kobbersmed har jeg som student besøgt og faaet
ham til at fortælle om de unge glade dage i min
faders ungkarlelejlighed. Hans ældste søster, vo
res „tante Dorte“, førte hus for ham. Siden da
han 1874 giftede sig, søgte hun andet „employ“,
som det hed paa det gamle sprog. I min tid
førte hun hus for en værdig gammel snedkerme
ster paa Store Klingbjerg, der hed hr. Møller.
Han havde lagt op og tilbragte en del af sin dag
i Borgerforeningen, for han var „tysk“, selvom
hans modersmaal var dansk. Han havde arvet
det sindelag fra oprørstiden. Han var et pragtexemplar af en gammel haandværksmester.
Rank som en oberst, sober fra top til taa, glat bar
beret, men med en krans af skæg fra øre til øre;
altid i skødefrakke af svært stof og med et urok
keligt blik. To ting forundrede: den første den
lille dreng, den anden den større. Naar hr. Møl
ler talte, bevægede næsen sig; det var aldrig set
før. Men paa et lille bord i hjørnet stod under
glaskuppel en stor sølvpokal. Sølvpokalen bar en
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indskrift, og indskriften sagde, at pokalen var en
gave til Nis Lorenzen Lilholt, en tak for hans
indsats i den danske sags tjeneste. Slesvig-holsteneren hr. Møller gav altsaa i sin stue plads for
patrioten Nis Lorenzens laurbær; oprøreren og
den loyale var frænder. Det var anskuelsesun
dervisning i fædrelandshistorien; saa spegede
var forholdene i det omstridte land; broder mod
broder, og alligevel broder.
Hr. Møller udvexlede gerne tanker med os,
naar vi kom til tante Dorte, men naar han sad
i sin lænestol og blæste tykke skyer ud af sin
merskumspibe, kunde han alligevel ikke helt til
bageholde visse meninger om „københavnere“.
Efter hr. Møllers død flyttede tante Dorte fra
Naffet om i en lille lejlighed i et af de smaa huse
i Gaaskjærgade. Her levede hun til hun blev
over halvfems, aandsfrisk til det sidste, og ogsaa
i sin høje alder en stadselig, ja smuk dame; hun
havde holdning og myndighed, men hun var
ogsaa født under Frederik VI og fornægtede ikke
aanden fra hans tid. Uden at ræsonnere vidste
hun, at der maa være op og ned, hvis ellers or
denen skal bestaa. Vi kom godt ud af det med
hinanden, vi saas jo heller ikke for ofte. Et foto
grafi af hende, som jeg lod tage i de sidste aar,
gemmer jeg som en kostbarhed. Hun lignede i
træk og skikkelse den søster Ellen, der for mere
end to generationer siden var død paa gaarden
i Hammelev i sin ungdoms blomst.
Min faders første forretning var en blandet de
tailhandel og havde til huse i „Sukkerhuset“,
hvis beliggenhed er mig ubekendt. Den søgtes af
kunder fra by og opland, og jeg har hørt træk
deraf. Der var endnu dengang tale om tuskhan
del med bønderne. De bragte smør for varer, og
min moder har fortalt, at smørret kunde have
højst individuel karakter. Bønderne bragte det i
bøtter, der nok saa kønt var prydet med et frisk
grønt blad under laaget, men de underste lag
var ikke som de øverste, det var ikke een kærning, men adskillige; det kunde have baade en
tanke og en kulør, som ikke indbød til appetit.
Altsaa maatte det hele i æltekarret, og af samt
lige bøtters indhold fremstilledes et sælgeligt
produkt. Saadan kunde det gaa til før mejerier
nes tid. Jeg husker processen fra min tantes gaard

i Hammelev. Den var vel paa en hundrede tøn
der, men i stalden stod blot en halv snes køer, re
sten var stude, og dem var der nok af. Jeg hører
endnu lyden af stangkærnen, der stod i brygger
set. Var fløden stridig, maatte karlene ind og
hjælpe pigerne. Først naar fløden havde afgivet
det hvide smørfedt, traadte min tante til. Hun
havde selv skummet fløden af de brede „sifade“,
nu samlede hun massen op af kærnen med en
bred ske af træ, gav den form, satte salt og farve
til, indtil klumpen laa frisk og gul og tillokkende
paa fadet. Jeg tror ikke der blev solgt smør fra
gaarden. Det blev brugt i husholdningen, der var
jo dengang mange folk paa kost, og hos min tante
havde de det godt.
Forretningen voxede, Sukkerhuset blev for
smaat, butikken blev afskaffet, man flyttede til
Nørregade tæt ved Gravene og blev grosserer.
Fra Nørregade, hvor jeg er født, husker jeg intet,
mit barndomshjem, som jeg husker det, blev den
gamle smukke gaard paa Storegaden, der hvor

nu Centralmejeriet er. Grossistforretningen var
blandet kolonial m. m., dens kundekreds var
de handlende paa landsbyerne i oplandet.
Gaarden paaStoregade tilhørteJakobKieldrup,
en stor, tung mand, som vi var bange for. Uven
lig og dystert indesluttet talte han ikke til os
undtagen for at jage os væk fra sine frugttræer,
og vi tænkte: „Saadan ser en morder ud, han har
begaaet et mord“. Han var søn af en indvandret
nørrejyde, der havde sluttet sig til slesvig-holstenerne og paa den konto, tillige fordi han var en
driftig og dygtig mand, blev valgt ind i bystyret.
Vores vært levede i en lille lejlighed i huset, ale
ne med sin hustru. Hustruen var ganske lille,
blidt sørgmodig, bleg og hjælpeløs; man saa
hende sjældent, og naar hun viste sig, var det al
tid i sort. Hun døde, og Kjeldrup indgik paa sine
ældre aar nyt ægteskab med en person af helt
anden slags. For hende udvidede han lejlighe
den med en tilbygning, og her residerede hun
som glad enke, blond og smilende, i et stærkt
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parfumeret boudoir, med en udstoppet gul silke
puddel foran kaminen. Naar jeg i mine drengeaar, efter at vi havde forladt byen, kom paa be
søg, undlod jeg ikke at gøre hende min opvart
ning og blev altid vel modtaget.
Jeg har i en tidligere aargang skrevet om fa
milien Kieldrup og særlig om vor værts broder
Anton Edvard Kieldrup, der var en talentfuld
maler og forøvrigt modsat broderen valgte Dan
mark. Paa min væg hænger foruden et par min
dre ting med motiv fra egnen ogsaa et anseligt
maleri af Haderslev 1856, set fra Bøghoved; og
naar jeg ser paa det, synes jeg, at saadan saa det
ud, dengang jeg var dreng. Fuglsangs bryggeri,
hvis prægtige arkitektur nu dominerer paa de
kanter, existerede ganske vist ikke, men kirken
staar som en krone over den lange række af lave
røde tage; i forgrunden Dammen og bag ude det
vidunderlig store land, de fjerne tavlede marker
under en uendelig himmel, sommerblaa; hvide
klodeskyer taarner sig svulmende op. Saadan
var landet dengang, omtrent som Vorherre hav
de skabt det, uden den talløse menneskevrim
mel, der nu fylder jorden som mider en ost. Der
knytter sig Haderslevminder til billedet. Det var
en gave til provst Helweg, da han 1864 forlod
Sønderjylland, og har siden ikke været ude af fa
milieeje. Til mig kom det fra provstens datter
datter-datter, som er min niece, og det skal en
gang — vil Gud — faa blivende sted paa Ha
derslev museum.
Vi havde lejlighed paa første sal i huset paa
Storegaden, og jeg kunde — ihvorvel jeg siden
1892 ikke har betraadt stuerne, skønt jeg aar ef
ter aar har besøgt gaarden og haven — beskrive
dem en for en: Til gaden den „røde“ daglig
stue og den „grønne“, der var til fint, og ned
gennem fløjen mod gaarden spisestuen, børnevæ
relset, sovekamre, og ind mod forstuen konto
rerne, min faders og kommisernes. Naturligvis
var det ikke saa stort, som jeg synes, men for
mig er det stadig lige stort. — Naar man fra
gaden, gennem gangen, der var lagt med de graa
stenfliser, som man ser endnu, gik ud i gaar
den, havde man tilvenstre lagerbygningen; først
petroleumslageret, hvor det dryppede fra de
blaa tønder med tap og tragt, saa koloniallageret
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i to etager med hejseværk, og endelig vinlage
ret, der var sort. Yderst til højre i gaarden laa
kaffebrænderiet, hestestald og vognport, og for
enden af den jævnt nedadskraanende gaardsplads, bag et aabent stakit af lægter, haven. De
mange frugttræer var for os tabu, men nederst
ved Dammen, naar vi havde passeret det store
rosenbed og det fine lysthus med kulørte ru
der, som Kieldrup havde bygget for sin nye
kone, kom vi til vores egen have. Den naaede
bulværket, hvorfra vi kunde fiske, og ved broen,
hvor der stod bænke under en hængende ask,
laa vores lille baad, hvid med en rød stribe, og
under vandlinjen rød. Den klingert bristende
lyd af vand mod gyngende baad hænger mig
endnu i øret, og hvergang jeg lugter ferskvand,
maa jeg tænke paa haven i Haderslev og Dam
men. Men ingen andre steder har jeg set vandet
saa grønt som Dammen ved sommertid.
Dengang laa haverne til gaardene paa Storegade side om side, som en krans af blomster
om Dammen, velplejede, med pyntelige hvide
broer og baade; nu er de ruiner; de naar heller
ikke vandet, der er ført vej forbi, og udsigten
er slaaet itu. Damhalvøen derovre paa den
anden side, „blegdammen“, dengang et fjernt
vildnis, blev siden en henrivende park — nu
er den, ja, hvad er den? Jeg ved det ikke, den
henligger i kaos. Blot saa meget er vist, at alt er
ak, saa forandret. Med dem, der husker fra for
længe siden, da Haderslev var en lille torneroseby, vil et af landets skønneste bybilleder synke
i forglemmelsens grav.
Jeg har ført min læser gennem stengangen fra
gaden til gaarden, men ad den vej kom forret
ningens kunder ikke. De kørte ind ad den gamle
brandvej og drejede fra den gennem den murede
bue, hvorfra der hang et væld af grønt, ind over
gaardspladsens toppede sten.

IV.
Der stod paa koloniallageret, just indenfor
porten, til højre to mægtige kar, bødkervare med
kobberbaand; i dem blev der lavet brændevin,
forretningens brændevin var søgt. Brændevinens
skjulte hemmelighed er mig ubekendt, men den
ydre skabelsesproces foregik for alles øjne. Ne-

derst i fløjen til gaarden, der var dækket af en
mægtig vinranke op til tagets fremspringende
spær, rummedes vadskerhuset, hvortil to sten
trin førte op. I vadskerhuset regerede normalt
Stine Vadskerkone. Stine Vadskerkone havde
skade paa det ene ben, og stod, naar hun vad
skede, standhaftig paa det andet; hun kom klok
ken fem i den tidlige morgen og gik først hen
mod aften, just saa sent, at der blot blev tid til
at lave mad for manden, der ingenting bestilte.
Hun boede paa Naffet, i en lille lejlighed saa ren
som sne; der lugtede fint af frisk sigtebrød, som
hun selv bagte, og hun var godheden i person.
Men paa de dage, da brændevinen blev fremstil
let, var der ikke plads for Stine; da ilede kommi
serne frem og tilbage mellem de store kar og
pumpen foran vadskerhuset. I store pøse eller
bøtter af træ, ogsaa de svært og smukt formet
bødkerarbejde med kobberbaand og hank, slæbte
de vand. Foran karrene stod trappestiger, og fra
toppen af stigen svang kommiserne pøsene op
over karrets rand og lod indholdet bruse ned i
det skjulte. Staldkarl og kudsk hjalp vel til, og
oppe fra køkkenvinduet paa første sal sendte pi
gerne hoverende blikke ned til de svedende. Før
stekommisen hed Skov, hans lille hus i Gaaskjærgade — een lav etage og blot to fag — ligger
der endnu, og naar jeg gaar forbi, siger jeg til min
ledsager: Der boede kommisen Skov. Han var
en lille sort mand.
Kommiserne, med undtagelse af Skov, der var
gift, fik kosten hos os og havde deres plads ved
bordet; det hændte tillige, at en landhandler
passede sit snit netop ved middagstid kl. 12; saa
var der ogsaa plads for ham, min fader tog ham
med fra kontoret. Forholdene var anderledes,
man stod hinanden nærmere i den lille by. Bon
den, der bragte os tørv, var kendelig paa en høj
graa cylinder; han fik hvert aar en ny, min faders
aflagte. Min fader, der selv kom fra et anseligt
bondehjem i gammel patriarkalsk stil, var des
uden en vennesæl mand, og han havde sine kun
ders tillid og fortrolighed ogsaa i andet end for
retninger. Han var en af deres egne, og selvom
han hjemme ikke talte dialekt, tabte hans maal
dog aldrig dialektpræget; han kunde ikke udtale
det bløde d, han sagde trerve eller tredive. Man

ge aar efter hans død 1892 har jeg hørt folk i op
landet tale om ham med varme.
Længst tilbage i min erindring ser jeg ham
til hest, han gjorde dengang sine besøg hos land
handlerne, høkerne som de hed, ridende. Jeg hu
sker det, fordi det var en stor ting, naar han
havde afleveret hesten til staldkarlen, at jeg som
ganske lille blev løftet op i sadlen og ført en
gang rundt i gaarden. Senere kørte han i en let
lille vogn med tospand. Af vore heste husker jeg
to smukke oldenborgere, kulsorte. Det var den
gang skik — idet mindste skete det hos os — at
aarelade heste; jeg saa med undren snepperten
slaa aaren op og det røde blod springe fra hal
sen og skumme i spanden. Ved vintertid var det
kolde ture; naar min fader kom hjem om afte
nen, legede vi i forstuen med hans svære pels
støvler.
Anderledes var det om sommersøndagene,
naar familien kørte ud. Dengang bestod endnu
de gamle, hyggelige veje med levende hegn og
det velsignede støv, der rejste sig om heste og
vogn som en hvid sky og dalede som pudder
over os alle. Naar besøget ikke gjaldt slægt eller
venner, havde vi middagsmad med, vi fandt et
køligt sted og dækkede op; vi gik bagefter paa
opdagelse i naturen, i en frønnet træstub fandt vi
en snogerede, hvide æg med underlig blød skal.
Naar aftenen kom, vendte vi syngende hjem;
det var dengang endnu muligt at synge de dan
ske sange i det fri, omend med en vis gysende
fornemmelse af, at helt lovligt var det ikke. De
rigtig strenge tider laa endnu ude i fremtiden.
Bedst husker jeg turene til min tantes gaard i
Hammelev, oplevelserne i stald og lade, van
dringen ned til Tørning mølle og Christiansdal, hvor i den døde fabrik maskinerne stille
rustede bag sprukne ruder; vi listede os ad fal
defærdige broer for at kigge ind. Nu er det
altsammen nedrevet og forsvundet, blot de
gamle arbejderhuse og direktørboligen er til
rest. Videre gik det gennem Hinnemaj. Hinnemaj i dag er civiliseret, kornmark, hvor før laa
eng ved eng. Der er lavet spadseresti i brynet af
de ensomme skove, hvor dengang raadyr kom
frem paa brinken og troede, at verden tilhørte
dem og de par drenge, der løb langs kanalerne
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med fiskestang. Musvaagen kredsede majestætisk
i det blå, og hejrer stod i flok i ensomheden,
flittigt fiskende, een paa vagtsomt udkig, alle pa
rat til stolt og langsomt at fjerne sig paa brede
sorte vinger, hvis fremmed lyd blev hørt i Pa
radis.
Foran mig, mens jeg skriver dette, hænger en
tegning af Kieldrup. Den forestiller, hvad der
ligner et hedelandskab; en vej krummer sig mel
lem runde høje, hist og her en lav og straatækt
hytte, af gaarde ingen. Den som nu i automobil
kører ad snorlige betonvej, vil ikke genkende no
get, men det er vejen til Aarøsund ud for Starup. Starup kirke ligger forladt ved fjorden ude
til højre, i horisonten skimtes svagt tagrytteren
paa Mariekirken og Bøghoveds kuplede profil.
Ad denne vej, da allerede lidt mere reguleret,
kørte vi til Sølyst ved Kjelstrup strand, og der
saa jeg for første gang den blaa og salte sø. Det
kom pludseligt, ved et sving ud af de levende
hegn. Et pust slog imod os af ny og ukendt luft,
den brede bugt laa foran os, og langt, langt ude i
glans og glitter af sol gyngede fiskernes baade ved
deres pæle. Uendelig dyb hvælvede himlen sig
over det uendelige hav. Vi kørte stolt forbi Vic
toria, det var jo „tysk“, og endte hos fru Erich
sen, der — altid i hvidt — tog imod sine gæster
som kære venner.
Dengang var der ingen bane og ingen cykler,
for slet ikke at tale om biler og andre snurrende
og brølende maskiner; der var kun prustende he
ste og folk, der havde hest og vogn. Efter en
lang og lykkelig dag kørte vi hjem ad de sandede
veje, men nu sang vi ikke, vi var for trætte af
sol og luft og oplevelser. Paa bukken hos kudsken
sad jeg sovende og vaagnede først, naar vognen
efter stigningen ad Lavgade tog fart gennem
Apotekergade, og de raslende hjul vakte dun
drende ekko i smalheden.
Jeg har siden, for mange aar tilbage, boet der
omme en sommer; det var paa en bondegaard,
hvor der var en bedstefader og en lille datterdat
ter. Bedstefaderen sagde til min kone paa det
maal, som er egnens: „Dengang du kom, saa du
noget skimlet ud, nu er det ikke slet saa galt“.
Den lille pige hviskede sagte, men dog højt nok:
„Bedste, du maa ikke sige du“. Den gamle gryn
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tede: „Det ved jeg nok, men jeg gør det allige
vel“. Og saa smilede vi alle fire.
Sidst jeg var paa Sølyst, var der fuldt af smaa
og mindre smaa sommerhuse, banen, eller var
det rutebiler, udspyede talløs sværm; der var liv
og lyst og brogede badedragter. Jeg traf endog
en veninde fra barndommen, eller, for at sige
det rigtigere: et uforglemt sværmeri fra de unge
dage, men det var jo alligevel ikke det. Man
skulde aldrig genopsøge de steder, hvor sjælen
fik sin første form. Det er blot ikke muligt at lade
være. Og er der ikke i savnet tillige en trøst, den
trøst, at netop, naar vi ser alt omkring os foran
dret, føler vi, at eet er forblevet det samme: vi
selv.
V.
Hvad kunde en lille dreng opleve i den røde
stue paaStoregaden? Paa væggen hang kongerne,
Frederik VII og Christian IX. Det var den før
ste anskuelsesundervisning i fædrelandshistorien.
Der var dem, der talte med berømmelse om den
folkekære drot, min fader lod sig ikke blænde af
legenden, han trak paa skulderen; Christian IX
var mere efter hans sind. Liggende paa gulvet
studerede jeg billederne i Illustreret Tidende,
der sort indbunden stod i en lang række paa hyl
den, men siddende paa forhøjningen med avi
sen — Dannevirke — paa skødet lærte jeg at
læse, før jeg kom i skole. Hvordan det gik til,
ved jeg ikke mere, men jeg husker, at kampen
med de sorte tegn ikke gik lydløs for sig, og jeg
hører endnu min faders advarende ord: Ikke saa
højt! — Fra vinduet opdagede jeg verden uden
for. Der stod i lejekontrakten med den tysksinde
de Kieldrup et forbud mod national udsmyk
ning af facaden, en bestemmelse, der maa skyl
des min fader, som vilde udelukke tysk ud
smykning, en dansk var i sig selv udelukket. Den
usmykkede facade havde engang, men før min
erindring, givet anledning til demonstration. —
Fra et optog paa Kejserens fødselsdag eller mu
ligvis Sedandagen (Sedan udtalt paa tysk med
tryk paa første stavelse), var der blevet skudt
ind ad vinduet, kuglen skal være faldet foran
fødderne af min mormoder, der var paa besøg.
Maaske er det en fabel, for endnu var forholdene

fredelige; de danske og de tyske havde intet pri
vat samkvem, men lod hinanden i fred. Min
ældste broder, Andreas, nægtede bestemt at del
tage i skolens optog ved befalet lejlighed, og
rektor ved latinskolen var human og forstandig
nok til at respektere min faders henstilling om
at fritage ham. Han hed Ostendorf.
Der var imidlertid ikke blot optog at se. Der
kom en fremmedartet mand med en blaa dob
beltpose over skulderen, han solgte valnødder,
ikke efter vægt, men efter tal, i „Grosshundert“.
Der blev drevet en stud gennem gaderne, den
var pyntet med baand og blomster; der blev gjort
holdt paa hjørnet og en udraaber forkyndte stu
dens forestaaende slagtning med anbefaling af
dens udmærkede kød. Smaa orkestre af mes
singblæsere stillede sig op paa Stormklokken og
lod hatten gaa rundt dér, og hvor de ellers havde
lyst. Det farende folk havde ogsaa sin ret, større
end nu. Der kom langsomt om hjørnet en vogn,
trukket af et æsel med bjælder paa; foran en
sortsmusket zigøjner i sælsom dragt. Vognen
var lukket, paa taget sad en abe i højrød uni
form og med trekantet fjerprydet hat, ud og
ind ad hullet i karosseriet smuttede andre aber
med lænke om livet. Der kom bjørnetrækkere;
bjørnen havde mundkurv, en kone i broget
stads slog tamburin, manden raabte ord paa
ukendt sprog, og op maatte bamsen paa to og
danse. — Enestaaende og uforglemmelig var
oplevelsen af den store cirkus, der engang kom
dragende ad landevejen: en uendelig række af
vogne, grønne og nogle med aabne gittere, bag
hvilke vilde dyr brølede. Foran og atter mel
lem vognene vandrede elefanter, dromedarer
og ukendte stribede væsener; rygtet om ankom
sten løb som en ild, alle drenge maatte ud og
se; mine store brødre kom ophidsede hjem,
de havde faaet lov at bære en løveunge. En lø
veunge! Jeg tænker mig, det har været den cir
kus, hvis triumftog Johs. V. Jensen saa malerisk
har skildret i Wombwell.
Alt dette hændte, men det var det tilfældige.
Det faste farverige islæt i aarets trendegarn var
de store markeder.
Man kender ikke mere den slags i Danmark.
Søndertorv saas forvandlet til gader af telte,
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hvor pynt og dukker og galanteri af alle slags
laa fristende udbredt ved siden af honninghjer
ter med billed og indskrift, kagemænd og kage
piger med forgyldt hjerte udenpaa; langs forto
vet ned ad Apoteker-, Bispe- og Storegade til
den ene side og Nørregade til den anden laa
bod ved bod, men her med mere nyttige sager:
Saxe og knive, potter og gryder, tøjer i rulle og
skotøj paa rad, støvler og træsko, og tillokkende
paa lange hylder de nydelige „klodser“, der hav
de en blomst malet, hvor foden skulde sættes, og
som var en markedsgave til pigerne. Men kul
minationen af spændende lyst var det store Ti
voli paa Markedspladsen ved Gravene. Her var
gøglet samlet, og skrig og trompeter gennemskår
luften. Her drejede karusselier med heste saa
vælige, at naturen ikke havde deres lige, i skabe
rakker saa rige som nogen konges; guirlander af
mangefarvede glasperler i mønstre over pragtful
de draperier skinnede og blinkede i glans af tu
sind lamper og til lyd af lirekasser, der var store
som et orgelværk. Her tryllede troldmænd; man
kunde se verden i Panorama gennem kighuller;
der var verdens største kæmpe og mindste dværg,
og dværgen kom ikke alene, hans familie var
med, og han selv blev frembaaret som lokkemad
paa forhøjningen ved indgangen. Staaende paa
udraaberens udstrakte højre haand. Han hed,
hvis jeg husker ret, General Potemkin.
Der var ædlere muligheder, længst tilbage, i et
hjørne for sig, rundt og mægtigt, bredte sig et
kæmpetelt. Ud til den spændte mængde trængte
hornmusik, høje raab og knald af piske, og over
indgangen stod i dekorativ indramning af traven
de, stejlende og springende arabere: Reiten kann
jedermann / Im Hippodrom von Haberjahn. —
Her og ved aabne vogne, hvor der solgtes pølser
med sennop og limonade, samledes byens folk i
fælles fornøjelse. Med dem forenedes de store
bønder fra østeramtet, deres karle og piger og
smaafolk fra hytterne. Alle strømmede til for at
se og høre, for at le og for at købe. Thi det var
ikke blot fornøjelse at rejse til marked, selvom
det ogsaa i høj grad var fornøjelse; det var nyt
tigt, man kunde købe billigt i teltene og de aabne
boder.

VI.
Dog drengen saa fra vinduet ikke blot det
usædvanlige, han saa ogsaa dagligdagen, og dag
ligdagen er til syvende og sidst det mest eventyr
lige for et barn, og det, der efterlader de længst
levende spor. — For enden af det korte gade
stykke, der forbinder Storegade og Gaaskjærgade, just vis a vis hjemmet, laa vinhandler
Ohlmanns gaard. Den ligger der endnu og ser fra
gaden uforandret ud, men dengang boede Grete
Petersen der, og hun har nu slumret i sin grav i
mer end en menneskealder. Man aabnede por
ten til venstre; derfra traadte man ind i det
rummelige trappehus, hvor trappen, bred og
knagende, mavede sig op til den øvre etage. Man
sagde goddag til frk. Ohlmann, der var lutter
venlighed, skønt hun godt vidste, at det ikke var
hende, man kom for. Man kom for tante Gretes
skyld. Tante Grete var en ganske lille person; en
gang for saa mange aar siden, at ingen mere
vidste hvornaar, var hun blevet adopteret her til
gaarden. Efter adoptivforældrenes død havde
hun vistnok overdraget gaarden til Ohlmanns,
men med ret til at blive boende. Hendes lejlig
hed bestod af et dukkekøkken og to smaa stuer
og et sovekammer, alt møbleret med ting fra
gamle dage; ikke at de var købt og samlet hist og
her, nej de havde altid været der. Paa væggen
hang malede portrætter, herrer i rød kjole og
paryk, damer med høj haartur og stive smil; gul
vet var hvidskuret, og paa spinkle borde og cha
toller med mange skuffer stod forunderligt husgeraad. Tante Gretes haar var hvidt og tyndt un
der sort perlekappe, ansigtet var gulligt, med
smaa usædvanlige, men indtagende gevæxter;
hun var alle de danske familiers tante, gudmor
til mange børn, indviet i alle hemmeligheder,
en slags skriftefader og sjæletrøst. Hun talte med
en sprukken og bekymret røst, men det var kun
for andre, hun var bekymret. Hun var asylmo
der. Tante Grete havde gerne et eller andet at
traktere med, som ellers var uset; eller maaske
syntes man blot saa, fordi det var hende, der
tog det frem. Hun tog det frem af et hemme
lighedsfuldt skab, der udsendte fortryllet duft.
Da hun døde — og det var først efter første ver
denskrig, jeg besøgte hende endnu i 1920erne —

havde hun boet i de samme stuer gennem mere
end firsindstyve aar. De sære ting, som endnu
lever i mit indre, blev spredt ved auktion, og
jeg har undertiden været lidt ked af, at jeg for
sent fik besked, jeg havde gerne erhvervet et eller
andet. Nu ejer jeg blot den gamle engelske sølv
tepotte, som hun havde bestemt for „gudsøn
nen“, min yngste broder, men han paa lange far
ter gennem verden havde ikke brug eller sans for
tepotter. Nu ligger han i en grav ved Stillehavet;
derfra kan han tale med en niece oppe under
Grønlands is; de kom langt omkring i verden,
børnebørnene fra Bjerningroi.
Tante Grete hørte til husets faste omgang, der
blev næppe holdt selskab uden hende, og derfor,
naar jeg nævner hende, melder sig af sig selv en
række andre skikkelser, der nu som hun er støv
i støv.
Jeg ser „gamle doktors“ hvide hoved med det
halvt ironiske smil. Gamle doktor, doktor Mad
vig, var ukronet konge blandt de danske den
gang. Han bragte os til verden, han tog sig af
vores mæslinger, røde hunde og værre ting, og
— for vort private vedkommende — ved hans
bord spiste vi til middag den sidste dag i den
gamle by. Naar jeg kommer til Haderslev,
standser jeg derfor ogsaa ved hans grav paa As
sistens og tager min hat af. Hans hustru — Ca
milla — stod værdig ved hans side. Hun vogtede
den gode tone. Fru Inger Boysen, nu i bedaget
alder af samme frodighed som i sin fagre ung
dom, da hun hed Inger Fabricius, har til bogen
om Harmonien bidraget med en morsom og ka
rakteristisk beretning. Efter et bal omme i den
mørkerøde gaard maatte man være forberedt,
hvis man var ung pige; var der blot antydning
af anledning, fik man tilsigelse til te, og naar da
vejr og vind var tilbørlig afhandlet, lød det: „Du
var til bal paa Harmonien i lørdags, min pige“.
„Ja, fru Madvig“. „Du dansede to gange med
den unge Hansen“. „Ja, fru Madvig“. „Du dan
sede maaske mere end to gange med den unge
Hansen?“ „Ja, fru Madvig“. „Sig mig saa, hvad
meningen er. Er I forlovede eller agter I at for
love jer?“. Der blev passet paa, og det var vel
heller ingen skade til. Ikke fordi dyden i de da
ges Haderslev var mere udsat end andre steder,
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men fordi der i en lille by er megen sladder. Det
blev fortalt, at en aften paa Harmonien var en
vis ung pige kommen paa tale, og en af herrerne
havde fremsat visse formodninger, der ikke tjen
te hende til ære. Min fader, der kendte hendes
forældre, havde roligt spurgt, om vedkommen
de vilde vedstaa udtalelsen næste dag; han prø
vede at slaa det hen i spøg, men min fader fast
holdt sit krav: tilbagekaldelse eller næste dag be
kræftelse overfor pigens fader. Saa kom tilbage
kaldelsen. — Jeg synes det er en lærerig historie,
og er glad for min faders holdning. Mod rygter
bag ens ryg er hver mand værgeløs.
Jeg mindes, at jeg som student ledsagede en
ung pige i Storegade, jeg er lige ved at tro, at
det var samme Inger, som just blev nævnt, og
maaske var det ogsaa mere end to gange. Jeg
hørte da i forbifarten en trivelig matrone sige
til en anden: Det er en grov spadseren med de
to! Der blev visselig lagt mærke.
Efter doktoren kommer apotekeren, og han
hed Folkenberg; slank og rødhaaret københav
ner med en høj, lys stemme. Han skabte sig paa
Løveapoteket en formue. Man vilde gerne have
en dansk apoteker, og det blev ham, men han
klagede til min fader, at det gik ikke som ventet,
de danske vedblev at søge Hjorteapoteket, om
det saa ti gange var „tysk“, og han gjorde sig dog
umage. Min fader sagde blot: „Du maa gerne
være morsom, men du skal være det paa den
rigtige maade“. Det var ikke saa lige til for en
kaadmundet og vittig københavner at falde til
hos de gammeldags bønder. — Fru Folkenberg
stammede fra Sundeved, der hvor kampene hav
de staaet 1864, men hun saa aldeles ikke ud til
at gøre det. Hun var blændende smuk, som en
italienerinde paa et maleri af Marstrand, hun
understregede ligheden ved store ørenringe af
guld.
Efter apotekeren kommer farmaceuten, der
blev material-handler. Han hed Otto Fabricius,
og hans forretning laa paa Stormklokken. Han
var lav af statur, men med en overmaade an
selig næse. Om hans kvaliteter som købmand
har jeg ingen mening, men han var højt apprecieret i vennernes kreds, sjælen i selskabelig
heden paa Harmonien, ledende aand i dilettant
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spillet, et entusiastisk og indtagende menneske.
I hans hjem udfoldedes en gæstfrihed, der be
tydelig vilde have overgaaet rummets størrelse,
hvis ikke hjerterummet havde været endnu stør
re. Min yngste — afdøde — broder var opkaldt
efter ha n.
Til vennekredsen hørte bankmanden Benzon,
som jeg ikke husker andet om, end at man sagde,
han lignede en neger. Fru Benzon blev mig senerehen en altid springende erindringsbrønd.
Hun flyttede med sine døtre til København og
blev meget gammel, men op under de hvide haar
bevarede hun et forunderligt skær af ungdom.
Uden at være køn var hun yndig, og naar hun
begyndte at fortælle, aabnede der sig perspekti
ver helt tilbage til Laurids Skaus dage. Engang
kørte han hende hjem fra selskab paa møllen ved
Sønderbro. Han sad tavs i den lukkede vogn og
saa ned i sin høje hat, som han holdt paa skø
det. Pludselig og uformidlet sagde han, idet han
pegede paa navnetrækket i hatten: „Kan du se,
hvad der staar?“ Hun, desorienteret, sagde: „Ja,
der staar L. S., L. Skau“. „Ja“, sagde han med
et suk, „Elskov“. Først senere, da hun ikke mere
var ung pige, forstod den unge pige perspektivet
i sukket.
Naar man bliver ældre, gribes man undertiden
af sorg over ikke bedre at have opbevaret, hvad
de, der nu er borte, vidste at fortælle, og ikke
mindre over ikke at have spurgt bedre, dengang
de endnu kunde svare. Saaledes gaar det mig,
naar jeg tænker paa fru Benzon; med store og
offentlige sager havde hun ganske vist ingen be
røring, men om livet bag de fire vægge i en tid,
der nu er uigenkaldelig forbi, havde hun kunnet
sige en del. Jeg tror, hun har bevæget mere end
eet hjerte. Saa dansk hun var af sind og skind,
havde hun dog et tysk navn, som hun nævnte
med en vis forlegenhed. Hun var født Krümmel
bein. Det vækker rørige associationer, og — jeg
kan ikke forklare hvorfor — paa en eller anden
maade synes det mig karakteristisk.
Ogsaa Mussmann fra Mariesminde og godset
Kehlet hørte til omgangen. Han var af den be
kendte gamle Haderslevslægt og gift med datte
ren af en stor studehandler, Cortsen. Af hans
sønner døde den ene som ejer af Hjerndrup-

gaard; den anden, min jævnaldrende, Vilhelm,
forsvandt tidlig fra egnen; han blev vistnok lods
i Hamborg. Endnu er det ikke glemt, at Muss
mann paa sine ældre aar blev indblandet i en
nationalt kedelig affære; det var, tror jeg, Eros,
der ledte ham vild.
Dengang, endnu i begyndelsen af 1890erne,
var han anset mellem de danske, en god ven og
en gæstfri vært i sit rige hjem og paa Kehlet, der
nu som saa mange af de store ejendomme er op
løst og forsvundet.
En dreng paa otte aar er for ringe til at være
person, men han er stor nok til at bruge sine
øjne, og ører har smaa potter jo ogsaa. Jeg ser
endnu for mig mangen en skikkelse, som ikke be
mærkede min existens: Storkøbmanden Sievers,
kaldet Baronen, hvem Haderslev blev for lille,
og som i København svang sig op til matador;
den livsglade, trinde korngrosserer Nicolai Outzen, der som dansk undersaat blev udvist, men
i Kolding blev stor mand. Fru Outzen, rund og
trivelig som han, udstraalede samme livslyst,
jeg hører endnu hendes klingende latter. Korn

handler Rooses pyntelige hus ligger uforandret
paa Storegade, tæt ved hjørnet af det, der nu
hedder Vestergade, men som dengang bar det
gamle maleriske navn Lille Pappegøje. Navnet,
fordi den var vejen til Fugleskydningspladsen,
hvor man skød til Pappegøjen. I Rooses gaard
sad en tid en stækket hejre, der med frygtelig
vildskab stak efter os med sit næb. Sønnen An
ders havde fanget og hjemført den. Børnene af
disse familier var min søsters og mine ældre
brødres venner og veninder. Jeg husker svær
men af de kaade piger, naar de stormede gen
nem vore stuer og jog efter mig og under min
protest haandterede med mig, som om jeg
var en dukke. — Hvor er den nu, den straalende ungdom? Outzens yndige døtre, som jeg
saa danse paa Harmonien i den hvide sal, og
som begge lignede prinsesser af porcellæn, Roo
ses døtre, Benzons, døtrene fra Damager, ritme
ster von Dürings og Julius Nielsens — de er
vist alle døde og borte. Af drengene har jeg se
nere i livet kun mødt min ældste broders hjer
teven fra dengang, Anders Roose. Han ud
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mærkede sig ved det, de voxne med et misvi
sende ord kalder løgn, men som i virkeligheden
er foregribende fantasi. Den der dengang havde
profeteret om hans fremtid, vilde enhver have
kaldt digter. Efter en tur gennem verden, der
førte fra koffardi til den amerikanske marine,
desertering, maaske smugler paa Kinakysten og
derpaa tolder i kinesisk tjeneste, efter andre,
ukendte foretagender og opkøber for Ø.K., endte
han sit liv — hvis det da er endt, hvem kan
vide — i det fjerne Østen. Fyrretyve aar efter, at
han var løbet hjemmefra, mødte jeg ham i
Shanghai, i et flytteligt hus af træ ved en kanal,
med Dannebrog vajende over taget. Til opvart
ning for sig og sin danske hustru havde han en
kineserpige, som han angivelig havde købt for
en dollar, da hun var spæd. Hun talte dansk og
hed Fanny. Alt det var mærkeligt, men mærke
ligst næsten hans sprog; hans omgangsmaal var
nok blevet engelsk, men naar han talte dansk,
var det uforfalsket det han havde lært i Ha
derslev som dreng, Haderslevdansk. Anders
Roose i Kina tænkte, for at bruge et moderne
ord, „globalt“. Han sagde: Danmark er meget,
men Europa er mere. Han foragtede missionæ
rerne, særlig de amerikanske, elskede kineserne
og frygtede Japan. Det var dengang japanerne
sad i Shanghai, deres tanks rullede gennem ga
derne, een-mandstanke med et gult hoved stik
kende op af hver, et hvidt gazebind om mund og
næse, hvorfor ved jeg ikke. Han rystede paa ho
vedet ved tanken om det, der lurede i horizonten.
VIL
Der hang i den grønne stue i Haderslev et en
gelsk kobberstik; det hænger nu hos mig. Det
hedder The Stag at Bay, Kronhjorten i nød, og
det forestiller et krondyr i kamp med ulve. Dy
ret er flygtet ud i søen foran Skotlands klippe
kyst under en sortnende himmel. Den ene ulv
har det kastet, den anden synes skræmt, omend
den med aabent gab sigter mod dyrets hals.
Krondyret løfter sit kronede hoved, som brølede
den ud af en blanding af angst og triumf. Min
fader købte billedet i sine yngre dage i Flensborg;
jeg har forstaaet: til erindring. Bedst som forret
ningen dengang var under udvikling, døde hans
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broder paa Bjerningroi, penge blev sagt op, og
stillingen kritisk. Han red stormen af, og jeg
tænker mig, at han i hjorten har set sig selv. Han
giftede sig 1874, og der voxede efterh aanden 6
børn op. Ligesom forudanende sin tidlige død,
og idet han huskede den overstandne fare, sam
lede han sig om at sikre familiens fremtid; det
var i de tider, da man endnu satte en ære deri
og ikke regnede med en „velfærdsstat“, hvor an
dre skulde bære ens byrde. Maaske derfor holdt
han sig tilbage fra offentlighed. Han deltog vel
i selskabeligheden paa Harmonien, i hvis besty
relse han en tid var optaget, han var med til at
starte Haderslev bank, som han havde aktier i,
men hans centrum var familien og forretningen.
Hans sidste ord til hustruen var: Pas godt paa
børnene! Saaledes er det forstaaeligt, at hjem
met maaske mindre end adskillige andre af de
danske hjem i byen aabnede sig for gæster ude
fra. En stadig gæst, bortset fra de stedlige ven
ner, var Per Skau fra Bukshave (som — dog ikke
hos os — til adskillelse fra store broder Laurids
blev kaldt Per Krat). Paa Bukshave i Fjelstrup,
i naboskab til Bjerningroi, havde min mor lært
husholdning, efter først at have været huslæ
rerinde for den unge datter; her lærte min fa
der hende at kende, naar han paa sine forret
ningsture kom ridende forbi. Per Skau, indtil det
sidste usædvanlig statelig af ydre og af ukuelig
energi, vedblev at være familiens ven, ogsaa
efter at den var flyttet til Fredericia; tilsidst
knyttedes endog intimere baand. Hans datter,
min moders elev, havde ægtet en søn fra Hjerndrupgaard, Jakob Juhl; han udvandrede for
ikke at blive tysk soldat og købte Sønderbygaard
ved Fredericia, og en af døtrene fra Sønderby
gaard, altsaa Per Skaus datterdatter, blev min
næstældste broders kone. Sammen udvandrede
de til Amerika, hvor nu deres to sønner arbejder
som ingeniører. De deltog begge i den anden ver
denskrig, den ældste blev som oberstløjtnant
1945 afkommanderet til Flensborg, og da han
præsenterede sig for den danske oberst ved
grænsen og tiltalte ham paa dansk, og obersten
forbavset spurgte, hvor han havde lært det,
sagde han, at han havde lært det paa sin bed
stefaders gaard ved Fredericia. Da spidsede ober

stens adjutant øre, for ogsaa han var barnebarn
fra Sønderbygaard. Saadan skulde der en ver
denskrig til for at to fætre, der ikke havde set
hinanden siden de var børn, skulde mødes. Saa
lille eller saa stor er verden.
Det var ikke tilfældigt, at vi valgte Fredericia,
da vi rejste bort; min moder havde slægt der,
som vi besøgte. Jeg husker mine brødres hjem
komst engang, de havde deltaget i en 6. juli-fest,
deres begejstring; de havde marcheret med un
der Dannebrog. Der herskede naturligvis i vort
hjem samme nationale aand som i andre dansk
slesvigske hjem. Vi lærte fædrelandshistorien
gennem den Blaa Sangbog, det blev os indpren
tet, at det sande Paradis paa jorden hed Dan
mark. Det gamle Danmark.
Vi udvandrede 1892, da min fader døde. Jeg
gemmer endnu det højtidelige dokument, der
med nævnelse af hver enkelt løste os fra det
preussiske statsborgerforhold. Uden det havde
vi vel ligget mellem de 6000 andre, i gravene fra
den første verdenskrig.
VIII.
Aar for aar er jeg vendt tilbage til de gamle
steder. Det hændte endog, at der blev knyttet nye
forbindelser, men dette er et Haderslevminde
for sig: Engang i min ungdom kom jeg sammen
med en broder gaaende til byen, fodtur fra Fre
dericia. Det var markedsdag, torv og gader fulde
af folk. Paa Søndertorv mødte vi tre unge piger
mellem teltene, den ene kendte vi, de to andre,
som var søstre, ikke. Vi blev hurtigt gode ven
ner og morede os dejligt, timerne gik, og tilsidst syntes vi, at der maatte søges logi for nat
ten, hotel. Da siger de nye veninder i munden
paa hinanden. „Det behøver De ikke, De kan bo
hos os“. Vi studsede maaske let, men fik til
svar, at deres forældre vilde blive henrykte. Vi
sagde tak og fulgte med ad Storegade; vi nærme
de os Damager, og dér, ved et rødt hus, Villa Vi'
kingehøj, gik de ind gennem haven. Alt var
mørkt, men de to søstre lukkede op, der blev
tændt lys paa kvisten. Vi ind, og kort efter traadte frem for os, fuldt paaklædt, stor og smilende,
Thorvald Møller, repræsentant for forsikrings
selskabet Nye Danske, bag ham hans elskelige

hustru, begge enige i at modtage os, som var vi
deres egne børn. Det var begyndelsen til et ven
skab, der varede livet ud. Hver sommer tilbragte
jeg et par dage paa Villa Vikingehøj og siden i
den lidt større villa Hlade, opkaldt efter Hakon
Jarls borg. Thorvald Møller stammede, hvis jeg
husker ret, fra Toftlund, hvor hans fader havde
været landmaaler. Han var ikke blot en glad og
frodig mand, men ogsaa kyndig. Sin viden om
egnen samlede han i en serie artikler i Dannevirke, som han tog særtryk af. Jeg ejer den lille
bog med hans venlige tilskrift. Han blev ved
genforeningen 1920 valgt til borgmester.
Trods antydning af korpulence var Thorvald
Møller en rask og rørig fodgænger. Vi foretog
lange vandringer, og bedst husker jeg turen til
Oxevejen og til langdysserne ved Vedsted. Med
sang paa læben skred han afsted, vi kastede os
i lyngen, saa lærkerne stige og lod bierne summe.
Vi aabnede frokostpakken og skaalede i klare
draaber, og han lukkede op for viden og erin
dring. Tydelig staar endnu for mig hans skil
dring af besøget ved Sankelmark, morgenen efter
kampen. Faderen, der vel maa have haft et og
andet at gøre der, havde taget ham med. De
faldne laa endnu, hvor de havde faaet skuddet;
jeg fik en forestilling om krigens mørkeste side,
alle slør blev revet bort. Stanken hang ham
endnu i næsen, sagde Thorvald Møller. Stanken!
Dengang, for henved halvtredsindstyve aar
siden, naar vi sad paa bænken foran huset og
saa ud over Dammen og talte om mange ting,
eller naar han i stuen tog guitaren frem og sang
sine viser, tænkte vi ikke paa, at vi engang endog
skulde komme i et slags svogerskab. Den ene dat
ter blev gift Resting i Fredericia, og mit slægt
skab med Restingerne kan regnes ud, selvom
der skal en skæppe ærter til.
IX.
Nu er Thorvald Møller forlængst gaaet bort,
hjemmet opløst og dets medlemmer spredt. Naar
jeg kommer til Haderslev, er jeg stadig mere en
fremmed, og selv stedet begynder at blive mig
fremmed. Det er livets lov. Goethe har ret: Den
der lever længe, overlever meget. — Dog, eet
sted er stadig, som det altid har været: Klosteret
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og Klosterkirkegaarden. Der søger jeg hen, naar
det bliver aften. Ad de stille gader mellem lave
huse naar jeg porten og gaar frem under træ
erne, hvor gravstenene lyser. Jeg venter paa klok
kerne fra Mariekirken, den sene ringning, som
man har fortalt mig har lydt siden den sorte død,
og som endnu lyder til amindelse. Jeg stiller
mig ved gitteret mod Dammen og ser de fjerne
bredder tabe sig i skumringen. Naar alle enkelt
heder er smeltet sammen i dunkle masser, ser jeg
med uforstyrret indre blik min barndoms by, saadan som den var. Jeg hører stemmer, der blev
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tavse for længe siden, jeg øjner skygger, der nu
blot har liv i erindringen. I en erindring, der bæ
res af færre og færre. Jeg sender ud i mørket en
tak for det, der her blev mig beskaaret.
Men jeg har ingen grav paa Klosterkirkegaarden, som er min egen. Klosterkirkegaarden er
ikke mit sidste sted. Jeg har en afsked at tage.
Jeg gaar over Sønderbro til Assistens og standser
foran gitteret, hvor stenen staar, som jeg gav ind
skriften: Hvilested for Nis A. Roos fra Bjerningroi og hans slægt.
CARL ROOS.
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BANKDIREKTØR
CHRISTIAN HÜBBES ERINDRINGER
VED OLAV CHRISTENSEN

III
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eg har nu rundet de 75 år, og efter min egent
lige beregning, som jeg gjorde, da jeg fyldte 70
år, skulle jeg nu have fuldført temaet; men halv
vejen er nu først nedskreven, hvilket skyldes de
senere års tungsindståger forbundet med ånde
lig og legemlig træthed — således slutter Hiibbe
anden del af sine erindringer. De følgende sider
vil vise, at det desværre er gået her som i mangt
et tilfælde, at memoireforfatteren desværre for
sent har grebet til pennen, således at han er ble
vet præget af alderdommen, inden arbejdet har
kunnet fuldføres.
For Hiibbes vedkommende er det gået ud
over den del af livserindringerne, som kunne
tænkes at indeholde mest af almen interesse,
men selv om det, første del lovede, ikke helt har
kunnet holdes, rummer dette afsnit dog så man
ge træk om forholdene i Haderslev i tiden op til
den første verdenskrig, at det vil blive læst med
interesse.
Erindringerne viser tydeligt ved deres ret
åbenhjertige udtalelser om personer og forhold,
at de er skrevet for børnene og en snæver kreds,

selv om enkelte vendinger kunne tyde på, at
Hiibbe dog også har haft et bredere publikum
i tankerne. Jeg har dog ikke fundet anledning
til at udelade noget af denne grund, idet erin
dringerne derved ville miste noget af deres vær
di, men som i tidligere afsnit er kun udeladt et
par småstykker om Hiibbes private familiefor
hold samt nogle ret brede rejsebeskrivelser, som
intet bringer af interesse for en større kreds.
Som i de tidligere afsnit har jeg forsynet erin
dringerne med en række noter.

OLAV CHRISTENSEN.
Mit Ægteskab og den første Tid i
Haderslev Bank.
I første Del af mine Erindringer har jeg om
talt min første store Kærlighed til Emilie de
Vos1; denne Elskovsperiode varede dog kun for
holdsvis kort, men staar i mit Tankeliv som en
uforglemmelig Tid fra Sommeren 1893 til For1 Se H.-S. 1954, s. 54.
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aaret 1894, da jeg led mit store Skibbrud i Kær
lighedsforholdet til min senere Hustru. Det
gamle Ord: „Alte Liebe rostet nicht“ fik i Foraaret 1901 paany sin Bekræftelse, da Kærlighe
den til Emilie atter vaagnede og hurtigt kom til
et Gennembrud, der blev beseglet med vor For
lovelse den 26. Maj 1901.
Hübbe giver på den følgende side en skildring af,
hvorledes forbindelsen påny blev sluttet med Emilie de
Vos, der da var husbestyrerinde i Flensborg, og fort
sætter derefter:

Nogle Maaneder efter Forlovelsen opgav Emi
lie sin Stilling som Husbestyrerinde for at kun
ne tage fat paa at forberede det nødvendige Ud
styr til sig selv og vort fælles nye Hjem; da Emi
lie saavel som hendes Mor intet ejede, var det
jo givet, at jeg stillede de nødvendige Midler til
Raadighed. Møblerne og andet Bohave til en lil
le 4 Værelses Lejlighed, Herreværelse, Daglig
stue, Spisestue, Soveværelse og et lille Kammer
havde vi tænkt os ganske enkelt og beskedent,
svarende til Datidens Forhold og mine begræn
sede Indtægter; dels blev Møblerne lavet paa
Chr. Johnsens2 Værksted og delvis købt hos min
Ven, Møbelhandler Chr. Møller3 her i Byen.
Vor første Lejlighed fik vi paa iste Sal i den
gamle Bank paa Gravene4; selve Lejen var kun
400 Mark, men uden alle Nutidens Bekvemme
ligheder. Fra Stuerne mod Gaden havde vi et
godt Overblik over den store Markedsplads,
hvor der paa Torve- og Markedsdage altid var
et livligt Røre, hvilket gav baade os og senere
Børnene megen Tidsfordriv.
Den 28. Januar 1902 blev vi viet i Vor Frue
Kirke; da vi betraadte Kirken, sang Glæden i
vort Indre:

Til Orgeltoner under Kirkens Tag,
Det fremad over Kirkegulvet gaar,
Den lyse skønne Bryllupsdag,
Den allerbedste Dag i Livets Vaar.

Efter Vielsen fandt der i mit gamle Hjem paa
Møllepladsen en beskeden Bryllupsfest Sted;
2 Anders Christian Johnsen (1869—1946), snedker
mester, Allégade 3.
2 Christian Møller, snedkermester, Apotekergade 13.
4 Gravene 7, hvor Haderslev Amts Sparekasse i dag
har til huse.
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Deltagerne var Emilies Mor og Søskende, mine
Forældre samt Søskende og Fru Herredsfoged
Søren fra Flensborg, der stod Familien de Vos
meget nær og i trange Tider havde ydet dem
mangen en Haandsrækning. Emilies Onkel,
Skifter'Andersen5, København, tidligere Skibs
bygger i Aabenraa, havde til Dagen skrevet en
Bryllupssang.
Da Festen ved io-Tiden var sluttet, fulgtes vi
Arm i Arm med hinanden fra mit gamle Hjem
til vort fælles Hjem paa Gravene, som stod be
redt til at tage imod os. Nogen Bryllupsrejse
kunde der ikke være Tale om, dertil havde vi
hverken Tid eller Penge og lige saa lidt Trang,
vi var hver især lykkelige i hinandens Selskab
i den hjemlige Rede.
Efter Festdagen fulgte Hverdagen med sine
Pligter; jeg gik ned til min Gerning i Banken og
Emilie syslede rundt i sit eget lille Rige, hvor der
var saa meget at glæde sig over, tilmed da Bryl
lupsgaverne i Løbet af Dagen ankom og nu paa
ny skulde tages i Øjesyn og anbringes paa rette
Plads. Den fornemste Gave var skænket os af
Bankraadet og mine to Meddirektører og bestod
i et smukt mahogni Vægur, hvis Slagværk i den
første Tid virkede som Musik i vore Øren. Ja,
dette Ur tikker endnu i Dag efter 40 Aars For
løb i vort Hjem og minder os daglig om, hvorle
des Tiden saa sagtelig rinder, Dage bliver til
Uger, Maaneder og Aar, og Aar føjes til Aar,
hvilket henleder Tankerne paa en Strofe i et
Salmevers: Klokken slaar, Tiden gaar, Evighe
den os forestaar.
Som Mand og Hustru indlevede vi os meget
hurtigt, hvilket ikke var saa forunderligt, naar
man er ung, og Sindet er lyst, og vi begge havde
hinandens Vel for Øje:
Det er jo saa let at vandre,
Naar man er to, som hjælpes ad.
Naar Haand i Haand man trofast
Vil stræbe fremad glad!
Det var og blev Hjemmets Motto under vort
Samliv.
5 Skifter Andersen var søn af Thorkild Andersen, der
var født i Norge og fra 1822—72 havde været skibs
bygger i Åbenrå.

Den næstfølgende store Familiebegivenhed
indtraf den 29. Juni 1903, altsaa 17 Maaneder
efter vi var bleven gift, da vi i Hjemmet fik Fa
milietilvækst ved vort første Barn, det var en
Begivenhed af Rang for Emilie og mig samt alle
vore nærmeste. Men det var ikke nogen let Fød
sel for min Hustru, den varede rundt regnet et
Døgn og havde nær taget Livet af Emilie. Den
Gang kendte man ikke noget til at sende Mo
deren til en Fødselsafdeling paa Sygehuset un
der kyndig Lægehjælp. Hjemmet, nærmere be
tegnet Familie-Soveværelset, var Scenen, hvor
det hele skulde foregaa under Fødselshjælpen af
Jordemoder Anne Møller6, som iøvrigt har bistaaet min Hustru hver Gang et af vore 5 Børn
kom til Verden.
Nu følger en kort skildring af den svære fødsel, hvor
efter Hübbe fortsætter:

Der gik et Glædesbrus gennem Hjemmet, da
Tulle7 laa i sin lille Vugge, og Slægt og Venner
kom for at se Barnet og lykønske Forældrene.
Tulle var fra Fødslen af Hjemmets Solstraale og
udviklede sig fra Aar til Aar som en yndig lille
Pige med lysegule Lokker, som alle Mennesker
gerne vilde kærtegne, hvor hun viste sig i som
uden for Hjemmet.
Fuldt saa megen Stads blev der ikke gjort af
vore 4 Drenge, da disse i de følgende 10 Aar
med passende Mellemrum ankom: Christian8
den 8. December 1905, Kaj9 11. November 1907,
Thorkild10 21. Maj 1911 og Erik11 6. Juli 1913.
Tilmed gik Drengenes Fødsler meget let fra
Haanden i Modsætning til Tulles Fødsel.
Som Børneflokken voksede, maatte vi ogsaa
have Lejligheden forstørret, hvilket skete ved, at
vi mod et Lejetillæg af 200 RM aarlig fik 2. Sal
inddraget under Lejligheden til Soveværelser. I
11 Anne Elisabeth Møller, f. Damm, praktiserende jordemoder i Haderslev til 1922, enke efter købmand
H. P. Møller, med hvem hun havde sønnen J. C.
Møller (1876—1955), grosserer og overborgmester i
Flensborg.
7 Anne Marie Hübbe (1921 r); gift Had. 31/3 1928
med købmand Knud Orbesen. Det er fru Orbesen,
vi kan takke for tilladelsen til at offentliggøre fade*
rens erindringer.
8 Christian Andreas Hübbe, plantageejer i Hoptrup.
9 Kaj Hübbe, grosserer i København.
10 Thorkild Hübbe, fhv. grosserer i København, nu se
kretær i Grønlandsdepartementet.
11 Erik Hübbe (1932 st), landinspektør i Odense.

den gamle Bank paa Gravene boede vi uafbrudt
til April 1916, ialt rigeligt 14 Aar, hvor Børnene
tilbragte en stor Del af deres første Barndom.
Nogen virkelig Gaardsplads var der ikke ved
den gamle Bank, men der stod en smuk Blod
bøg midt i en lille rund Græsplæne omgivet af
en 114 Meter bred Grusgang, endvidere var der
anlagt smalle Blomsterrabatter langs med Ban
kens og Naboens, Knivsmed Tørrings12 Ejen
dom mod Gaardsiden, hvor vi havde lidt Sirbu
ske og op ad Murene lidt Slyngplanter; paa Ban
kens Sydmur voksede der Vinranker, Vindruer
ne blev dog kun i helt solrige Somre modne. I
det ene Hjørne havde vi om Sommeren nogle
Havemøbler staaende. Selv om det ikke var no
gen stor Tumleplads, saa var dette lille Inde
lukke ganske ideelt for Børnene i den spæde Al
der, her kunde de i Sommertiden uden at have
Tilsyn krybe omkring og fordrive Tiden med
deres Legetøj.
Jeg mindes en pudsig Scene fra Haven, det
var en Dag min Hustru havde anbragt Tulle
paa Græsplænen siddende paa et rødt Tæppe,
hun kunde have været i en Alder af 1—2 Aar;
paa een Gang kommer der et gennemtrængende
Skrig fra Haven, saa vi alle i Banken styrter ud
for at se, hvad der var tilstødt Tulle, vi troede,
der var sket hende en stor Ulykke, saadan tog
hun paa Veje, og hun lod sig slet ikke berolige,
Angst og Skræk stod malet i hendes Ansigt; først
da vi fandt en Larve (en Kaalorm) paa Tæppet
og fik den fjernet, faldt der endelig Ro over vor
lille „Bangebuks“.
Dog som de voksede til og blev 2—3 Aar, var
denne begrænsede Tumleplads dem ikke nok,
saa gik de paa Opdagelse og udfandt hurtigt, at
selve Banklokalet bød paa alskens interessante
Ting, i Særdeleshed fandt de Opholdet i de sto
re Kasser under Skrivepultene til Papiraffald
meget spændende, at rage rundt i Papiret og rive
det i smaa Stykker beredte dem megen Morskab.
Blev Børnene op imod 4—5 Aar, saa slog hver
ken den lille Have og ej heller Banklokalet til,
saa søgte de Tilslutning til Børnene fra Nabola
get og vovede sig ud paa Torvet, der laa paa
12 Andreas Ludvig Tørring (1835—1911), knivsmed,
Gravene 9.
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den modsatte Side af Gaden overfor Banken;
her var rig Mulighed for alle Slags Friluftslege
paa Ikke-Torvedage. Men til Børnenes store
Dage hørte dog de 3 Gange aarlig afholdte
Krammarkeder13 med al deres Hurlumhej af al
Slags Musik og de talrige Udraabere fra Teltene
med Gøgl, Karruseller, Menagerier og Snese af
andre Ting, som tiltrak Børn og unge Mennesker.
Til Gengæld var disse Krammarkeder, der
varede 3—4 Dage ad Gangen, baade for min
Hustru og mig en Plage, da Staahejet varede
langt ud paa Natten og røvede os Natteroen.
Børnene havde en særlig Forkærlighed, i Sær
deleshed Tulle, til at sidde paa Trinnet ved
Bankens Indgangsdør med Ryggen mod den ene
Halvdel af Døren, der holdtes lukket; herfra
kunde de holde Udkig med Færdselen paa Gra
vene og iagttage alle dem, der gik ind og ud af
Banken, hvorved Anne-Marie stiftede mange
Bekendtskaber blandt Bankens Kunder, idet dis
se ofte talte nogle Ord med hende.
Naar Børnene var i en Alder af 4—5 Aar,
kom de gerne i Frk. Matzens14 Børnehave (Sko
legade). Her lærte de alle Slags Haandarbejder
i Papir og Stoffer. Omgangssproget i Børnehaven
var overvejende Tysk.
Emilies og min Ægtestand gik sin lykkelige
Gang, vi havde stor Glæde af Børnene, som
Gud skænkede os sunde og velskabte. Emilie og
jeg gik hver især op i vor daglige Gerning, Mor
sørgede for Børnene og mig og gjorde det rart
og hyggeligt i vort fælles Hjem; jeg arbejdede
saa godt jeg formaaede i Banken og tjente til
Hjemmets Behov og kunde desuden lægge en
lille Skilling til Side; thi vi var begge økonomisk
og sparsommelig indstillet.
Lidt efter lidt samlede vi os en lille Om
gangskreds, udover selve Familien, som vi plej
13 Påske-, sommer- og mikkelsmarked afholdtes her,
indtil Hertug Hansplads var anlagt, da de flyttedes
der ned. Ikke alene på pladsen ved Gravene — Mar
kedspladsen kaldet — hvor karruseller og andre for
lystelser havde deres plads, men også i gaderne op
til Torvet og på selve Torvet, var der rejst boder, og
der udfoldede sig ved et sådant marked med det
store besøg af landboere et livligt og broget folkeliv
i de ellers så stille gader, (jfr. side 18, hvor profes
sor Carl Roos giver en skildring af et sådant marked).
14 Marie Matzen, Skolegade 2.
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ede privat Samkvem med, men under ganske
beskedne Forhold, svarende til vore pekuniære
Midler og den jævne Selskabelighed, vi satte
Pris paa. De Familier, vi i de første Aar kom
sammen med, var: Wartho’s15, Magnussen’s16,
Nissen’s17 (Centralmejeriet), Schaumann’s18,
Direktør Finger’s19, Lundbek’s20 og senere So'
phus Thomsen’s21, Bonde’s22 m. fl. lejlighedsvis.
Frokost- og Middagsselskaber stod ikke paa vort
Program, det blev i Reglen til en Indbydelse til
The med koldt Bord eller en Aftenkomsammen
med Kaffebord.
Vore Børn er alle blevet hjemmedøbt, som
det i hin Tid var Skik og Brug i Nordslesvig;
og store Gilder blev heller ikke foranstaltet i
vort Hjem, selv om det drejede sig om Barnedaab eller Konfirmation, men Selskabets Del
tagere bestod nærmest af Emilies og mine Slægt
ninge og et Par nærstaaende Venner.
Helt siden jeg blev Direktør i Haderslev Bank,
var jeg stedse Aar for Aar med til Grosserer Ju
lius Nielsen’s23* (Damager) store FødselsdagsMiddag den 12. April, en Slags politisk Ban
ket, hvori deltog talrige Mennesker, som indtog
en fremskudt Stilling indenfor det nationale, po
litiske og økonomiske Liv i Haderslev Amt,
hvortil yderligere gerne føjedes nogle fremra
gende udenbys Personligheder, saa det var et
meget alsidigt og interessant Selskab, man her
kom sammen med til Drøftelse af Tidens natio
nale Opgaver under festlige Former. Første Gang
jeg deltog i Nielsens Selskaber, kom jeg ud for
en pinlig Overraskelse; det var nemlig i Niel1S Johan Frederik Wartho (1862—1921), vinhandler,
medlem af bankrådet for Haderslev Bank 1899, for
mand 1920—21, rådmand 1920—21.
10 Hans Magnussen (1865—1925), malermester, direk
tør, medlem af byrådet 1919—22.
17 Christian Mikkelsen Nissen (1867—1929), mejeri
ejer; Centralmejeriet, Storegade 35.
18 Max Schaumann (1875—1953), fabrikant, lands
tingsmand.
19 Joseph Th. Finger, direktør for Haderslev Kødvare
fabrik, Årøsundvej 20.
20 Martin Jacob Lundbeck (1856—1918), grosserer.
21 Sophus Thomsen (* 1881), direktør for Sønderjydsk
Smøreksportforening, medlem af bankrådet for Ha
derslev Bank 1921.
22 Nis Bonde (1883—1951), direktør Haderslev Bank
1908—51.
23 Julius Nielsen (1848—1920), grosserer, landdags
mand, medlem af bankrådet for Haderslev Bank
1875, formand 1886—1920.

sen’s Hjem Tradition, at Værten henholdsvis
Værtinden, havde de Gæster til Bords, der for
første Gang var Gæst i Hjemmet, i dette Tilfæl
de var det gamle Finnemann24, Taarning, og
mig, det drejede sig om. Nogen Tid efter, at
Nielsen havde budt sine Gæster Velkommen, si
ger han til Finnemann, der sad paa hans højre
Side: „Nu maa De efter gammel Skik her i Hu
set holde Talen for Fødselsdagsbarnet“, men
Finnemann vægrede sig med den Begrundelse,
at han ikke var forberedt derpaa; saa vender
Nielsen sig til mig og siger: „Saa maa De, Hiibbe, straks tage fat, da vi snart er færdig med
Stegen“. Jeg blev noget flad ved denne Overra
skelse, men drak mig Mod til i et Glas Rødvin
og kløede uforberedt paa, saa godt jeg kunde,
det var sikkert ikke noget lødigt, jeg fik sagt, da
jeg var uvant med at holde en Tale. Men hel
digvis mindedes jeg at have hørt, at en Taler
kun behøvede to Ting for at kunne klare en
kort Tale: for det første maa han vide, hvor
med han vil begynde, og for det andet, hvormed
han vil slutte, Resten vilde nok følge af sig selv
i Talens Løb. Og saaledes naaede jeg nogen
lunde gennem Talen og fik Skaalen for Fød
selsdagsbarnet motiveret. Og glad var jeg, da det
var overstaaet.

I Sommeren 1902 havde jeg min første Ferie
paa otte Dage, Børn var der endnu ikke ankom
men, saa Emilie og jeg var frank og fri, hvorfor
vi besluttede os til at tilbringe disse otte Dage
ved Kjelstrup Strand og lejede os ind hos en
Fisker Holst under særdeles primitive Forhold;
Emilie sov i en raa og umalet Seng med Halm
underlag, jeg laa paa en Madras paa Gulvet;
Maden tilberedte vi i Familiens Køkken, Fisk
var vor daglige Middagsret, ligesom Morgen- og
Aftensmaden var saa enkel som tænkes kunde;
Dagene blev os dog noget kedelige, eftersom det
regnede Dag for Dag. Da vi den sjette Dag om
Aftenen ikke kunde se Omslag i Vejret, beslut
tede vi os til paa staaende Fod at flygte fra dette
triste Strandliv til vor hjemlige hyggelige Rede,
21 Christian F. Finnemann, f 1929, gårdejer i Tårning.

hvortil vi efter en to Timers March i silende
Regn naaede, men gennemblødt indtil Skindet.
Det var første, men ogsaa sidste Gang Emilie
og jeg dyrkede Badelivet som fastliggende Gæ
ster. I de to følgende Aar ferierede vi i Flensborg
hos min Svigermor, der havde en temmelig rum
melig Lejlighed i Nørregade. Sommerferien, der
ikke strakte sig over en Uge, benyttede vi, saavidt Vejret var derefter, til Sejlture paa Flens
borg Fjord. Ogsaa nød vi med Forkærlighed
Fodture gennem Byen, langs med Havnen og
ud til den gamle minderige Kirkegaard med Kri
gergravene og Villakvarteret ved Marienhölzungsweg og den nærliggende Skov.

Jeg har aldrig været nogen Ven af Tillids
hverv, saavidt det ikke kunde forenes med min
Stilling som Bankdirektør, idet jeg vilde undgaa
alt, som kunde bringe mig i Modsætningsfor
hold til min Banks Interesser, hvorfor jeg i Aa
renes Løb har afvist talrige Anmodninger om at
overtage et eller andet Tillidshverv, det være
sig af politisk eller økonomisk Art.
I 1905 kom en Kreds af danske Borgere til mig
med en Henstilling om at lade mig opstille som
Kandidat til førstkommende Byraadsvalg, hvil
ket jeg gav mit Samtykke til. Der havde nemlig
i flere Aar været stor Utilfredshed indenfor det
danske Borgerskab i Haderslev med, at Bystyret
udelukkende laa i Tyskernes Hænder. Eftersom
Danskheden siden Aarhundredskiftet havde
været i god Fremgang, fandt man det nu betime
ligt ved Byraadsvalget i December 1905 at del
tage i Valget. Embedsmandskliken, der ved Val
gene spillede en ret væsentlig Rolle, havde som
deres Kandidater opstillet Rektor Spanuth25 og
Sadelmager Zierau26. Fra dansk Side blev Køb
mand Th. Voss27 og jeg paa et Borgermøde, der
afholdtes i Haderslev Forsamlingshus, „Højsko
lehjemmet“, opstillet som Kandidater. Forslags
25 Friedrich Johannes Spanuth (1857—1932), direktor
Haderslev gymnasium 1898—1911, medlem af bor
gerdeputationen 1906—il.
20 Christian Wilhelm Zierau (1855—1923) sadelmager,
Lavgade 9, medlem af borgerdeputationen 1906—19.
27 Theodor Voss (1856—1921), købmand, Nørrega
de 14.
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stillerne begrundede det med, at vi blandt By
ens Næringsdrivende, saavel Danske som Tyske,
nød fuld Tillid og var bedre rustet til at vare
tage Byens Interesse end dem, Embedsmands
kliken mødte med.
Men til Trods for alle Anstrengelser fra dansk
Side opnaaede vi ikke Flertal, idet Voss fik 210
og jeg 204 Stemmer, hvorimod Tyskerne bar
Sejren hjem. Zierau opnaaede nemlig 382 Stem
mer og Spanuth 376. Ogsaa i de følgende Aar
har jeg flere Gange været opstillet sammen med
andre danske Kandidater til Byraadsvalget, men
Tyskerne beherskede fremdeles helt alene Byraadet indtil Genforeningen, takket være Flertals-Valgordningen og Embedsmandskliken.
Ved sidste Byraadsvalg forud for Verdenskri
gen den 26. November 1913 opnaaede jeg 495
dansk-socialdemokratiske28 og Dr. P. Meyer29
729 tyske Stemmer.
Først efter Genforeningen fordeltes Manda
terne efter Forholdstallet af de afgivne Stem
mer.

Paa rent økonomisk Omraade blev jeg hurtigt
en af den nordslesvigske Befolknings kaarede
Tillidsmænd; jeg havde kun været en kort Tid
i Haderslev Bank, før end der fra mange forskel
lige Sider blev kaldt paa min Bistand, det være
sig ved Oprettelse af nye økonomiske og natio
nalpolitiske Foretagender, eller naar Selskaber
og Firmaer var kommen ud for Vanskeligheder
og var kørt fast og skulde reorganiseres eller li
kvideres, kort sagt, der var næppe noget Fore
tagende af Betydning, der ikke appellerede til
min økonomiske og finansielle Indsigt, naar der
var noget særligt paa Færde. Alle disse Opga
ver lagde stærkt Beslag paa min Fritid; af Prin
cip afslog jeg ethvert Tilbud om Honorar eller
anden Godtgørelse for dette extra Arbejde, jeg
følte de enkelte Opgaver som en national eller
samfundsmæssig Pligt overfor den Befolkning,
hvoraf jeg var rundet, og hvis Trivsel og Vel laa
28 Danskerne havde i 1913 opstillet sammen med so
cialdemokraterne, hvis kandidat var daværende
brugsforeningsuddeler Ferdinand Zimmermann.
29 Peter Meyer (1863—1935), sygehuslæge, dr. med.,
medlem af byrådet 1908—35.
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mig paa Sinde. Et yderligere Moment spillede
ogsaa ind, det var min Trang til Uafhængighed,
jeg vilde ikke — bortset fra min Bank — staa i
nogetsomhelst Afhængighedsforhold til andre,
men staa ganske frit overfor hver Mand, der
henvendte sig til mig som økonomisk eller finan
siel Raadgiver.

Nogle Aar før jeg tiltraadte min Stilling i
Banken, havde „Köllerpolitiken“ raset i Lands
delen, dens Udøver, Overpræsident von Köl
ler30, haabede nemlig ved at anvende Masseud
visning af danske Tjenestefolk, og ved Optantlaveri at kunne tvinge den danske Befolkning
til Ro og Underkastelse; Köller saaede Vind og
høstede Storm, der sluttelig gjorde Ende paa
hans Politik i Nordslesvig. Jeg skal blot indføje
et lille Exempel paa vort Modforsvar overfor ty
ske Udfordringer og Angreb. I 1899 besøgte von
Köller Haderslev, og Dagen blev fejret af Ty
skerne ved Fakkeltog og „Kommers“. Ved Sol
det bragte Bryggeriejer Chr. Fuglsang31 von Köl
ler en særlig Tak for hans Ord: „Jeg vil skaffe
Ro i Nordslesvig“. Denne Tale fremkaldte stærk
Harme i den danske Befolkning, og man be
sluttede under Haanden og Mand og Mand
imellem ikke mere at drikke den tyske Bryg
gers 01, hvilket gav Stødet til Oprettelse af „Ha
derslev Hvidtølsbryggeri“, der senere udvidedes
til Bajersk 01, og Firmaet ændredes til Brygge
riet Hansborg32*. I dette Andelsselskab maatte
jeg, saa ugerne jeg end gjorde det, overtage en
meget vanskelig Post som Bestyrelsesmedlem for
at aflaste Bankraadets Formand, Julius Nielsen,
der ogsaa var Formand for Bryggeriets Bestyrel
se. Dette Hverv paaførte mig i en lang Aarrække, som strakte sig helt op til Genforeningen,
utallige Bryderier, idet Bryggeriet til Stadighed
havde tekniske og finansielle Vanskeligheder at
kæmpe med. Ogsaa personlige Chikanerier var
Julius Nielsen og jeg udsat for, idet den tysk-fa
30 Ernst Matthias von Köller (1841—1928), overpræsi
dent i Slesvig-Holsten 1897—1901.
31 Christian Fuglsang (1857—1935), ølbrygger, kommerceråd.
32 Bryggeriet Hansborg lå på Lindedal 22, hvor Sønderjydsk Ægeksport m. m. nu har til huse.

Før Genforeningen arbejdede alle Byens stør
re Kornfirmaer med Banken, blandt dem var
ogsaa F. C. Sievers jun.34 (kaldet Baronen); han
var i sine Velmagtsdage som Storkøbmand og
Importør Bankens største Kunde, der tilførte os
store Forretninger fra Ind- og Udlandet, som
afkastede en god Fortjeneste. Sievers var en Vo
vehals, der i Tider med stærke Konjunktur
svingninger vovede sig ind paa Spekulationens
gyngende Grund; snart laa han i „Baisse“ snart
i „Hausse“, alt som han bedømte Prissvingnin
gerne i opad- eller nedadgaaende Retning. Den
ne hans spekulative Tilbøjelighed var jeg fra
første Færd klar over, derfor tog jeg ogsaa mine
Forholdsregler, hver Gang han androg om stør
re Kreditter. Jeg holdt hos Sievers altid paa den
mest betryggende Form: Først Sikkerhed, saa
Penge.
For at kunne gennemføre dette Princip havde
vi et stort Apparat i Gang med særlige Lagerhu
se, hvor de indlagte Varer stod under vort Luk
ke og Laas, og Ind- og Udleveringen overvaagedes af vort hertil ansatte Personale. Drejede det
sig om svømmende Ladninger, maatte Afladepapirerne endosseres til os, før end vi gav For
skud paa Varepartier. Alle disse vore Forsigtig
hedsregler var paakrævede; dette viste sig se
nere, da Sievers i en stærkt nedadgaaende Peri
ode — han var Optimist og laa fortrinsvis i
„Hausse“ — kørte fast under de vigende Kon
junkturer i Korn og Foderstoffer. Den 14. Okto-

ber 1903 kom Sievers nemlig meget slukøret ind
paa mit Kontor og meddelte mig, at han var kørt
fast og maatte standse sine Betalinger. Samtidig
bad han mig om at tage Opgørelsen af hans Bo
i Hænde og gøre de indledende Skridt til en Ak
kord, hvilket jeg efter Samraad med Bankraadets Formand gav Tilsagn om. Vort Engage
ment var paa dette Tidspunkt ca. Mk. 300.000
— et stort Beløb i Forhold til Bankens Balance;
men da vor Belaaningsmetode var yderst forsig
tig med en rigelig Margin paa ca. 200.000 Mark,
var et hvert Tab for vort Vedkommende ude
lukket. De største Tab faldt paa et Par Storban
ker i Kjøbenhavn samt Bankierhuse i Hamborg,
London, Berlin og paa Grosserer Mathias
Hybsch i Flensborg.
Sammen med Rechtsanwalt Dähnhardt35 be
søgte jeg de største Kreditorer i de forannævnte
Byer for at fremskaffe Akkordtilsagn, det var en
lang og trang Vej at faa Ordningen gennemført.
De største Vanskeligheder beredte Kjøbenhavns
Handelsbank, da denne formente at være blevet
ført bag Lyset af Sievers. Selve Første-Direktø
ren, Etatsraad Dam36, kom her til Byen sammen
med sin Søn for at foretage en Undersøgelse af
vort Haandpant i Varelageret — i Haab om at
faa vor Panteret kuldkastet. Forhandlingen fo
regik paa Høppners Hotel, hvor jeg paa Grund
lag af Bøger og Dokumenter kunde bevise vor
gode Ret til Pantet. Etatsraaden blev mildest talt
uforskammet, da han blev klar over, at der intet
var at redde for hans Bank. Han brugte bl. a.
en saa stærk Udgydelse: at Haderslev Bank
havde røvet de Varer, som Handelsbanken
havde aabnet Rembours for og betalt. Endvide
re henkastede han en Bemærkning til Sønnen:
Ja, vi kender jo alt for godt af Erfaring, at hvad
den tyske Ørn slaar sine Kløer i, giver den ikke
Slip paa. Efter denne Salut stod Dähnhardt og
jeg op, bukkede og gik vor Vej; men vi var næp
pe naaet ned i Vestibulen, før end Sønnen ind
hentede os og bad os jo om at komme med til
bage, da Faderen i sin Ærgrelse over det store

33 Karl Eginhardt Strackerjan, * 1854, redaktør af
Schleswigsche Grenzpost 1899—1920 og forfatter af
en række fanatiske angrebsskrifter mod danskerne.
31 Friedrich Christian Sievers, * 1849, korngrosserer,
Storegade 30.

35 Christian Wilhelm Dähnhardt, (1864—1915), sag
fører og notar, justitsråd, Nørregade 36.
36 Peter Nicolai Damm (1839—1918), bankdirektør,
gehejmeetatsråd, og sønnen Einar Leopold Damm
(1872—1932), bankdirektør.

natiske Redaktør S trackerjan33 og hans Blad
„Schleswigsche Grenzpost“ ved forskellige Lej
ligheder angreb os paa fornærmende Maade. Vi
lod en enkelt Gang Sagen komme for Domsto
len, og Strackerjan blev ikendt en Bøde for sine
Fornærmelser.
Den nationale Folkevilje, der havde rejst Fo
retagendet og stod bag det, gav ikke slip paa det,
men bar det oppe indtil det ved Genforeningen
havde fuldbyrdet sin Mission og blev afhændet
med anden Anvendelse for Øje.
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Tab, Banken havde lidt, var blevet hidsig og
havde forløbet sig. Ved vor Tilbagekomst var
Uvejret dreven over, og Etatsraaden gjorde en
Undskyldning, hvorefter vi i Ro og Mag førte
Forhandlingen til Ende. Ved den fortsatte Af
vikling kom jeg flere Gange ud for lignende Epi
soder; Folk bliver jo let arrige, naar de ved deres
alt for store Godtroenhed taber store Pengesum
mer.
Det blev ikke den eneste Gang, Sievers maatte standse sine Betalinger og paadrog mig et stort
Arbejde i to senere med nogle Aars Mellemrum
stedfundne Sammenbrud. I disse Tilfælde var
det Grundejerbanken, Detailhandlerbanken og
Centralbanken i Kjøbenhavn, der kom for langt
i med Sievers og blev Sorte-Per. Haderslev Bank
derimod gik fremdeles fri for Tab.
At Haderslev Bank stedse holdt sig fri for Tab
baade hos Sievers og talrige andre Firmaer, gav
den megen Anseelse baade hjemme og ovre i
det gamle Land, ligesom min Position hos min
Bestyrelse blev stærk og grundmuret af en urok
kelig Tillid til mig i alle Bankens Anliggender.
I Forbindelse med F. C. Sievers jun. har jeg i
Aarenes Løb forud for Verdenskrigen haft ad
skillige interessante Oplevelser, som gav mig
Indsigt i en Storkøbmands og Kornspekulants
Omskiftelser, snart fulgt af Held og stor Fortje
neste, og som til andre Tider gik den modsatte
Vej med Nedgang og Tab. Sievers rejste ugent
ligt mellem Kjøbenhavn og Haderslev; i Kjøben
havn boede han og Familien i en stor komforta
bel Villa, hvor jeg boede og var Husets Gæst,
naar jeg i hans Ærinde opholdt mig i Hovedsta
den. Sievers var en flot Fremtoning og noget af
en Spiller, Udhaler og Levemand, der stedse
var stor i Slaget, hvad enten det drejede sig om
Forretninger eller hans private Tilbøjeligheder.
Naar vi var i Kjøbenhavn eller Hamborg i fæl
les Ærinde, yndede han samtidig at slaa til Sø
ren og deltage i Natlivet, jeg søgte dog hurtigst
muligt at trække mig tilbage, thi jeg havde hver
ken Lyst eller Kræfter til at suse rundt til hen
ad Morgenstunden; men for Sievers udgjorde
det en stor Del af hans Livs Indhold at leve højt
paa Straa og i Spænding, og det, hvad enten det
betød Knald eller Fald.
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Et af de lokale Firmaer, som jeg i særdeles
mange Aar har ydet en vederlagsfri Hjælp, var
Commanditselskabet: Haderslev Pølse- og Conservesfabrik N. Mørck &. Co. i Sønder Otting37,
hvis Deltagere var Nis Mørck38, Købmand H. J.
Boysen39, Kreaturhandler J. Thulstrup40 og Slag
ter A. Thulstrup41 m. fl. Fabrikken blev i en Del
Aar dreven af Hamborger Firmaet Schülke &
Meyer, som imidlertid ophævede Pagtforholdet
til Oktober 1903, hvorefter Commanditisterne
besluttede at omdanne Commanditselskabet til
et Aktieselskab paa bredere Basis, som blev stif
tet den 17. Oktober 1904. Ved Siden af Besty
relsen: Nis Mørck, Haderslev, P. Uldall42, Hø
gelund, M. Hansen43, Jels, Paul Christiansen44*,
Haderslev, og Mejeriejer C. M. Nissen, Haders
lev, stod Josef Th. Finger som den virkelige Fa
briks- og handelsmæssige Leder af Foretagendet
og med H. J. Boysen, Haderslev, som Meddirek
tør. Finger stod fra Starten i 1904 og indtil Sel
skabet i 1913 maatte saneres og likvideres, som
Følge af de ugunstige Omstændigheder, stedse
som Selskabets Topfigur, og det var ham en
stor Sorg, at han ikke kunde faa Selskabet til
at svare sig, hvorved Aktionærerne, Bestyrelses
medlemmerne og Direktionen maatte bringe sto
re Ofre; i Særdeleshed led C. M. Nissen svære
Tab.
Straks fra første Færd havde Finger og jeg
et ret betydeligt Samarbejde med hinanden, da
han baade i finansielle og andre Spørgsmaal
gerne vilde have mit Raad.
Finger stammede fra Münster i Westphalen
og var et trofast Medlem af den herværende katholske Menighed, Hustruen derimod var evan37 Beboelsesejendommen, Arøsundvej 20, eksisterer
endnu, men selve fabrikken, der lå bagved, er revet
ned i begyndelsen af tyverne.
38 Nis Eskild Mørck (1865—1928), kreaturhandler,
Sønder Ottinggade 18.
30 Hans Johansen Boysen (1846—1924), købmand,
medstifter af firmaet H. J. Boysen &. Co., der i
1901 omdannedes til savværket Hansborg A/S.
40 Iver Andresen Thulstrup (1863—1944), kreatur
handler, Klosteret 7.
41 Andreas Rasmus Thulstrup (1869—1933), slagter
mester og kreaturhandler, Badstuegade 3.
42 Gårdejer Peter Uldall (1847—1919), Høgelundgård.
43 Kreaturhandler Christian Mathiesen Hansen (1866—
1944), Jels.
44 Paul Johannes Christiansen (1850—1935), bygme
ster, Apotekergade 13.

gelisk, hvilket ved visse Lejligheder kunde med
føre stærke Divergenser i Familien. Børn var
der ingen af, men de havde stor Kærlighed til
vore Børn, og baade Finger og Hustru kom og
besøgte os og vi ligesaa dem. Da Finger ejede
et smukt Køretøj, kom vi til Tider med paa en
Køretur i Omegnen og havde det i det hele ta
get hyggeligt med hinanden.
Finger var en ualmindelig dygtig, flittig og
paapasselig Mand og respektabel i enhver Hen
seende; men han var samtidig meget herskesyg
og eneraadende, hvilket var en Ulempe for et
harmonisk og frugtbringende Samarbejde med
sine [1] Folk i Fabrikken. Denne hans Eneraadighed medførte i ikke ringe Grad, at han til
Trods for Flid og Paapasselighed ikke opnaaede
nogen Sukces, men at Fabrikken efter en ro
Aars krank Tilværelse kørte fast og maatte likvi
dere.
Finger var en trofast Natur overfor de Men
nesker, han holdt af, og vi har gensidig, siden
han forlod Haderslev, udvekslet Breve i å 2
Gange aarlig. En af hans til Stadighed tilbage
vendende Udtalelser var: at Tiden i Haderslev
stod for ham som den smukkeste og lykkelig
ste Tid i hans Liv til Trods for de forretnings
mæssige Skuffelser, han led.
I de senere Aar har han boet i Wesermünde,
hvor han driver et „Treuhilf Büro“, er Bogrevi
sor, Raadgiver i Skatteanliggender samt Forsik
ringsagent.

Fra Aarhundredets Begyndelse og op til Ver
denskrigen stod Nordslesvig baade folkeligt, na
tionalt og økonomisk i Fremskridtets Tegn. Ind
byggertallet i Haderslev voksede fra 9197 i 1910
til 13.550 i 191445. For hele Haderslev Amt
steg Befolkningstallet i Tiaaret 1900—1910 fra
57.195 til 63.575. Nationalt set var Danskheden
i stærk Fremgang og gjorde sig fra Aar til Aar
mere gældende i alle Erhvervsgrene, det var en
Grotid, der gav et lysere Syn paa Tilværelsen;
" Indbyggertallet var efter indlemmelsen i 1910 af forstæderne Sønder Otting, Ladegård og dele af GI.
Haderslev 13.046, hvoraf 564 var aktive militærper
soner, således at tilvæksten fra 1910—14 i overvejen
de grad skyldes disse store indlemmelser.

Kapitaltilvæksten og Opsparingen i vore hjem
lige Foretagender og Pengeinstitutter kendeteg
nede en jævn stigende Velstand; Foretagsomhe
den og Fremdriften bredte sig i By og paa Land,
de bestaaende Virksomheder udvidedes og nye
blev planlagte. Dog blev en stor Del af de mange
fremkomne Projekter ikke ført ud i Livet, da de
var dødfødte. Saaledes blev i 1903 paatænkt at
oprette et Fragt-Dampskibsselskab, hvis Formaal
skulde være at etablere en regelmæssig ugent
lig Forbindelse mellem Østersøhavnene: Lübeck,
Kiel, Flensborg, Sønderborg og Haderslev og
med sidstnævnte By som Udgangspunkt. Kap
tajn Martin Nielsen46, der havde været Skibs
fører paa store Baade, men nu havde lagt op,
var Far til Tanken og bad mig om at udforme
og undersøge Projektets Muligheder, hvilket op
tog min Interesse i længere Tid, men Planen
maatte opgives, da Undersøgelsen viste, at den
fornødne Godsbefordring var for ringe paa
Ruten til at bære Foretagendet. De tyske Jern
baners billige og hurtige Befordring af Stykgods
i hin Tid bød saa gunstige Vilkaar, at en Kon
kurrence var udelukket.
Et andet Projekt, som jeg blev inddraget i, var
Oprettelsen af en stor Sukkerfabrik med et
mindste Roeareal af 1500 Hektar og Produktion
af i Million Centner Roer. Der blev holdt ad
skillige Møder med førende og større Gaardejere her i Østeramtet og paa Als, det første Møde
var i Januar 1906 i Krauses Hotel, hvortil vi
havde fremskaffet en erfaren Expert paa dette
Omraade, Direktør Dr. Mohrmann fra Mecklenborg, for at orientere Landmændene om den
ne Industrigrens særlige Forhold og Betingel
ser. Men det viste sig saavel her som paa Mødet
i Sønderborg, at det nødvendige Roeareal ikke
kunde skaffes, saa Planen maatte skrinlægges.
Firmaet P. J. Petersens47 Maskinfabrik og Jern
støberi paa Naffet (med tyske Indehavere) hav
de Axel Sabroe48*
, hersteds, faaet paa Haanden
48 Martin Andreas Frederik Nielsen (1857—1930),
tajn, senere havnefoged.
41 Peter Jacob Petersen (1813—1894), købmand,
mand 1864—94.
48 Axel Wilhelm Theodor Sabroe (1861—1935),
handler, senere fabrikant, stifter og redaktør af
dersmaalet.
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i 1907 paa gode Vilkaar, det var Meningen, at
Andelsmejerierne skulde overtage Maskinfabrik
ken og omdanne det til et Aktieselskab under
Firma: Haderslev Maskinfabrik og føre Virksom
heden videre, som hidtil i Hovedsagen havde
arbejdet for Mejerier. Vi i Haderslev Bank med
virkede ved den finansielle Ordning, og Køb
mand Holger Hansen49 blev Direktør. Vi havde
helst set, om Brødrene Gram50, Vojens, havde
sluttet sig sammen med Fabrikken, men det lod
sig ikke realisere. Efter Genforeningen blev Ha
derslev Maskinfabrik ophævet som Aktieselskab
og Komplekset senere afhændet med andet Formaal for Øje; for Tiden ejes dette af min Kol
lega Bonde.
Ogsaa hvad Pengeinstitutionerne angik, skete
der i Opgangsperioden, den gyldne Tid fra 1900
—1914, talrige Udvidelser og enkelte nye Startninger, jeg skal i Korthed nævne:
Tønder Landmandsbank A/S i Tønder 1901.
Privatbank A/S i Haderslev 1904, oprettet af
en Del Venner af Indre Mission.
Jels Bank A/S i Jels 1907.
Folkebanken for Als og Sundeved A/S i Søn
derborg 1909.
Denne Bank blev kaldet til Live paa min For
anledning som et Modtræk mod den tyske Son
derburger Bank i Sønderborg.
Dybbølposten skrev bl. a. i Anledning af den
danske Banks Oprettelse: At den 29. Maj 1909
betød mere end en almindelig heldig og vellyk
ket Start af et almennyttigt økonomisk Foreta
gende af Værdi og Betydning, det har været en
Oprejsningens Dag efter lidte Tab og tunge Ti
der, tvivlende Evner og kuet Mod for alle dem,
der har oplevet og følt det tungt, at den gamle
danske Bank i Sønderborg i 1895 sank i Grus.
— Ikke alene blev Bankens Start en Sukces for
den danske Befolkning paa Als og Sundeved,
men det lykkedes mig ogsaa at faa to gode Bankmænd fra Oplandet knyttet til dens Direktion,
idet Førstedirektør H. Nielsen51 stammede fra
Nordborg, og Andendirektør H. Lyck52 fra Avnw Holger Hansen, * 1881, grosserer, Nørregade 38.
“ Stiftet 1901 af brødrene Hans og Aage Gram.
51 Hans Nielsen (1881—1950), bankdirektør, borgme
ster i Sønderborg 1933—46.
52 Henrik Lyck, * 1886, bankdirektør i Sønderborg.
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bøl, der havde faaet sin Uddannelse i Haderslev
Bank. Direktør Nielsen har samtidig i en lang
Aarrække været Sønderborgs Borgmester.
En af de vigtigste Opgaver under Fremmedherredømmet var Kampen om Jorden. Baade i
Sønderjylland og i det gamle Land var man paa
det rene med, at der maatte gøres noget for at
afværge den Fare, der truede den danske Bon
destand i Nordslesvig ved Domæneopkøb og
Dannelsen af Rentegaarde53, hvorfor man som
Modforanstaltning den 10. November 1909 op
rettede Nordslesvigsk Kreditforening til Værn
om Landsdelens Interesse. Forrest i Kampen om
Jorden stod Julius Nielsen, Damager, og J. H.
Schmidt54, Vojensgaard. Udførelsen af det for
beredende finanstekniske og organisatoriske Ar
bejde, heri indbefattet det 4V2 % funderende
Bankobligationslaan 1912, blev for en stor Del
lagt i mine Hænder. En af Haderslev Banks
Funktionærer, Jens Schmidt55, fik jeg anbragt
som jdie Direktør, men da han under Ver
denskrigen skulde møde paa Sessionen, gik han
ligesom saa mange andre over Grænsen. Som
hans Efterfølger fik jeg min gamle Ven Viggo
Boysen56 fra Tørning Mølle ansat.
Da jeg i talrige Tilfælde har været Medstifter
eller medvirkende her og der, naar det drejede
sig om Oprettelsen af økonomiske Virksomhe
der, vilde det sluge alt for megen Plads i mine
Erindringer, om jeg blot rent skitsemæssigt be
rørte disse Enkeltheder; jeg maa derfor henvise
dem, der ønsker mere indgaaende Oplysninger,
til Bankens Mindeskrift og de mange Afhand
linger og Avisartikler, jeg har skrevet om de
økonomiske Forhold i Nordslesvig. I min Af
handling: „Det nordslesvigske Pengevæsen i
1909“ har jeg opgjort, at der ved Udgangen af
53 En køber kunne hos staten låne 3Zi af en gårds købe
sum, men måtte selv udrede kurstabet på de ud
stedte pantebreve og selv anskaffe besætning. Til de
billige statslån, 3V1 %, var imidlertid knyttet den be
tingelse, at de var uopsigelige, og at staten havde
forkøbsret til ejendommen, og desuden førte staten
et udstrakt tilsyn med ejerne.
54 Jes Hansen Schmidt (1857—1948), til 1899 lærer,
blev derefter ejendomsmægler i Haderslev og over
tog i 1907 Vojensgård.
“ Jens Lassen Schmidt, * 1884, f København, hvor han
havde ansættelse i overformynderiet.
“ Frederik Viggo Boysen (1869—1921), direktør for
Nordslesvigsk Kreditforening 1915—20.

1909 forefandtes i de daværende 4 nordslesvig
ske Kredse:
62 Sparekasser, 16 Banker og 50 Raiffeisenkasser57 foruden adskillige fremmede Bankfilialer.
Institutterne stod dels under dansk, tysk eller
blandet Ledelse.
Fra dansk Side blev der i det stille gjort et
stort Arbejde for at bygge videre paa de danske
Institutters Soliditet og derved erhverve og be
vare Befolkningens Tillid. Og det kan siges, at
det lykkedes lidt efter lidt at oparbejde en om
end lille, saa dog grundmuret selvstændig Pen
geverden indenfor Nordslesvig. Dette Arbejde
var ikke uden Betydning i den standende Natio
nalitetskamp og fik ved Genforeningen sin Løn.
Efter at min Kollega J. Dahl58 var udtraadt
af Direktionen paa Grund af Alderdom, indtraadte Jørgen Roose59 1. Januar 1908 i hans
Sted som anden Direktør og Kasserer. (Roose
var en Svoger til Julius Nielsen, Bankens For
mand). Roose blev efter nogle faa Maaneders
Virketid angreben af en uhelbredelig Sygdom,
og da jeg tilmed selv med visse Mellemrum led
meget af Mavesaar, der til Tider var forbunden
med svære Maveblødninger, maatte jeg se mig
om efter Afløsning for Roose. Jeg kendte Man
den, som jeg kunde bruge, det var Nis Bonde
fra Bramdrup, der i sin Tid tilbragte 2 af sin 4aarige Læretid hos mig og desuden havde virket
2 Aar dels som Assistent og Bogholder i Banken,
saa jeg havde grundigt Kendskab til hans Ka
rakter og Duelighed og havde den faste Overbe
visning, at hans Forudsætninger var meget store
for at blive en god Bankdirektør for Haderslev
Bank, idet han gennem sin videre Uddannelse
ved et Aars Ophold paa Den jydske Handels
højskole i Aarhus og dernæst i det paafølgende
Aar som Bogholder hos Hads Herreds Landbo
bank i Odder og sluttelig under 1V2 Aars An
sættelse i Deutsche Banks Filial i London havde
gjort sig bekendt med udenlandske Bankforhold.
Da jeg drøftede Sagen med mit Bankraad, var
” Andelskasser, som også kaldtes Spar- und Darlehnskassen, og som havde deres domicil på landet.
°8 Jørgen Eriksen Dahl (1833—1918), købmand, direk
tør for Haderslev Bank 1875—1907.50
50 Jørgen Hansen Roose (1849—1909), kornhandler,
direktør for Haderslev Bank 1/1—20/10 1908.

der dem, der mente, han var for ung til Posten,
men ved at fastholde mit Ønske om at faa Bon
de som anden Direktør, fik jeg min Vilje sat
igennem. Med kort Varsel blev han frigjort i
London, og den 20. Oktober 1908 blev han valgt
som Direktør. Det var efter min egen Mening
det bedste Greb, jeg nogen Side har gjort baade
for Haderslev Banks og mit eget Vedkommen
de, da jeg fik Bonde ind i Direktionen. Ialt har
Bonde foruden de 4 Aar, da han arbejdede som
Funktionær i Banken, i godt 30 Aar uafbrudt
været min skattede og trofaste Kollega i Modog Medgangsdage under Verdenskrigen og In
flationstiden , da i Billion Papirmark i Decem
ber 1923 var reduceret til en eneste Guldmark;
ligesaa den Gang i Overgangstiden, da Banken
skulde retableres og paany opbygges paa Krone
Basis. — Ja, jeg er ikke rig nok paa Ord for at
kunne tolke, hvad Bonde har betydet for Ban
ken og mig, han var grundig, paapassende i alt,
selv i Smaating, klarsynet parret med Fremdrift,
og der vil næppe kunne tænkes noget bedre og
mere harmonisk Samarbejde end det, vi har
haft i de mange Aar; han var desuden altid saa
hensynsfuld og overbærende og lettede mig min
Gerning, hvor han kunde, saa Dagen gled let
og kastede Sol og Arbejdsglæde ind i den ens
formige Tilværelse. Og uden Overdrivelse kan
jeg sige, at Bonde ikke blot var en værdifuld Kol
lega, men blev mig for stedse en god Ven, hvis
Minde jeg vil bevare med stor Taknemlighed.

Den 15. Oktober 1909 fremlagde jeg for mine
nærstaaende danske Kolleger et Prospektus,
hvori jeg bragte den Tanke til Udtryk at skabe
et Bindeled mellem de bestaaende 4 danske
nordslesvigske Kredsbanker med det Formaal
ved fælles Samarbejde gensidig at styrke hinan
den økonomisk indadtil og udadtil at danne et
nationalt Hele til Løsning af de faglige og alme
ne Opgaver indenfor Nordslesvig, som vilde
falde i Traad med vor Bankvirksomhed, men
som vilde overskride den enkelte Banks Evne.
I dette Prospektus var ogsaa tænkt i givet Til
fælde at danne et Garantiforbund med det For
maal ved solidarisk Garanti at støtte hinanden,
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naar [1 ] finansielle Vanskeligheder skulde opstaa.
Garantiforbundet strandede derpaa, at Tønder
Landmandsbank ikke kunde gaa med til den
Bestemmelse ikke at oprette nye Filialer og
Agenturer i andre Kredse end sin egen, saavidt
disse ikke laa syd for Aabenraa og Tønder
Kreds. De bestaaende Aftaler blev dog fremde
les staaende ved Kraft og omfattede alt, hvad
der tjente til gensidig Støtte i den daglige Virk
somhed.
Den nordslesvigske Bank-Union, som den op
rindelig blev kaldet, senere fik den Navnet for
andret til Den sønderjydske Bankgruppe, kan
tildels tilskrive sin Tilblivelse den Omstændig
hed, at Folkebanken for Als og Sundeved, der
oprettedes i Foraaret 1909, og som foran allerede
er berørt fik et Tilsagn fra Hadedslev Bank, Den
nordslesvigske Folkebank og Tønder Land
mandsbank om, at de tre nævnte Banker garan
terede den fornødne Aktiekapital tilvejebragt til
Folkebanken for Als og Sundeved, saafremt
Bankens Hjemegn ikke formaaede at tegne det
fulde Beløb. Naar jeg satte saa meget ind paa
Oprettelsen af den nye danske Bank for Sønder
borg og dens Landkreds, skyldes det den Kends
gerning, at Sønderborg Kreds var den eneste af
de fire nordslesvigske Kredse, hvor Befolkningen
endnu ikke havde en dansk Bank til sin Raadighed, men var henvist til at lade sine Penge
sager gaa igennem tyskledede Institutter.
Paa Mødet den 16. Februar 1924 i Aabenraa
deltog Direktør Paasch, Graasten Bank, for før
ste Gang i vore Møder, og Graasten Bank blev
fra dette Tidspunkt 5 te Medlem i vor Bank
gruppe.
Vor Bankgruppe blev den 24. September 1924
paa et Møde i Kolding mellem Repræsentanter
for den sønderjydske Bankgruppe og Repræsen
tanter for de tre store Banker: Aarhuus Privat
bank, Fyens Disconto-Kasse og Vejle Bank, der
ligesom vor Gruppe stod udenfor Provinsbank
foreningen, enig om et fremtidigt Samarbejde af
fælles Interesse. Dette Forhold blev fortsat ind
til den 21. April 1928, da forannævnte tre store
Banker og de 5 sønderjydske Banker, der ud
gjorde Den sønderjydske Bankgruppe, samtidig
indmeldte sig i De Danske Provinsbankers For
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ening. Denne Ordning blev hilst velkommen i
Pressen og en særlig Velkomst lød til de sønder
jydske Banker, hvori fremhævedes, at de søn
derjydske Banker har haft svære Aar og svære
Arbejdsforhold siden Genforeningen, og at der
var mange Vanskeligheder at overvinde endnu.
Direktør Hiibbe har været de sønderjydske Ban
kers Fører gennem disse Kriseaar. Bankdirektør
Hiibbe vil kunne blive Provinsbankforeningen
en god Mand, trænet som han er i Modgangens
haarde Skole.
Til vore Møder i Den sønderjydske Bankgrup
pe knytter der sig for mine Kolleger og mig gen
nem et langt Tidsrum paa ca. 30 Aar mange
smukke Minder. Møderne holdtes i Reglen paa
Omskift i de forskellige Byer og formede sig of
test som en festlig Sammenkomst — vel var de
faglige Drøftelser det vigtigste, men efter det
tilendebragte Arbejde paafulgte gerne et sel
skabeligt Samvær, der i Sommertiden ofte blev
forbunden med en Udflugt i Omegnen. Der
herskede under og efter Mødet en fornøjelig
Tone, hvor enhver gjorde sit bedste til, at Sam
været blev til behagelige Timer, derfor tror jeg,
at Bankgruppen ikke blot gjorde god Fyldest og
Gavn for vore Banker, men at enhver Deltager
med Glæde vil mindes disse Møder, i ethvert
Tilfælde sender jeg en taknemlig Tanke til hver
Kollega fra hine Tider, baade dem, der endnu
er i Live, og dem, der er gaaet bort.

Af Haderslev Handelsforening blev jeg Med
lem den 30. Juni 1903, efter nogle Aars Forløb
tog jeg ogsaa Del i Handelsforeningens Handels
skole ved fra Tid til anden at holde nogle oply
sende Foredrag for Eleverne, mit Emne drejede
sig i Reglen om Kreditforhold i Almindelighed,
Vekselret, Bankteknik, Værdipapirer og Kurser
m. m. Foredragene holdt jeg paa Dansk, og dis
se var foruden af Elever og Lærere besøgt af
Handelsforeningens interesserede Medlemmer.
Endvidere virkede jeg ogsaa jævnlig som Cen
sor ved de aarlige Afgangsexamener. Den 8. Fe
bruar 1912 blev jeg Medlem af Handelsforenin
gens Bestyrelse, hvis Formand var Julius Niel
sen, Damager, hvilken Post han beklædte indtil

sin Død i 1920. Jeg fik meget ofte det Hverv ef
ter Samraad med Julius Nielsen at udforme Af
fattelsen af de vigtigste, officielle Skrivelser, som
i den Periode udgik fra Handelsforeningen, idet
jeg [dels] var JuliusNielsens højre Haand i man
ge Spørgsmaal og dels for at aflaste ham, da han
blev ældre. Julius Nielsen var ogsaa den dri
vende Kraft til at foreslaa mig i 1911 som Ha
derslev Amts Medlem i Handelskammeret i Ste
det for Grosserer J. W. Speth60, her. Valget re
sulterede i, at jeg med stor Majoritet blev valgt,
saa jeg sammen med Theodor Voss fra 1911 til
Genforeningen havde Sæde i Handelskammeret
som virkelige Repræsentanter for Handelsstan
den i Haderslev Amt.
Disse Møder var foruden at være interessante
meget lærerige, idet Flensborg Handelskammer
var et Slags Forum for næsten alle vigtige For
hold, der stod i Berøring med Handel og Trafik i
By- og Landkreds: Flensborg, Aabenraa, Haders
lev, Slesvig, Husum, Sønderborg og Tønder, alt
saa fra Ejderen til Kongeaaen. Enkelte Gange
forsøgte Præsident Kallsen ogsaa at bruge Han
delskammeret til Fremme af tyske politiske Formaal, første Gang opdagede vi det i Juli 1914
kort før Verdenskrigens Udbrud, og det dreje
de sig om Ud- og Bortvisning af danske Undersaatter, der havde faaet Ansættelse som Lær
linge og Commiser i nordslesvigske Forretnin
ger. Haderslev Handelsforening gjorde skarp
Front mod denne Aktion; thi Handelsstanden
kunde daarligt undvære de unge Handelsmænd,
der søgte herned nordfra, da mange af vore egne
Folk i stort Tal efter Afslutningen af Læreti
den søgte ned til Flensborg, Kiel, Hamborg eller
Lübeck, ligesom nogle tog til Udlandet i over
søiske Forretninger. Da Krigen en Maaned se
nere brød ud, standsede Tilgangen nordfra af
sig selv indtil Genforeningen.
Den sidste Gang Præsidenten benyttede Han
delskammeret i Fortyskningens Interesse var paa
et Møde i Flensborg den 6te Maj 1919, hvor
Kampen om Nordslesvigs Afstaaelse til Dan
mark var i fuld Sving og satte alle Sind i stærk
“ Johannes Julius Wilhelm Speth (1852—1919), korngrosserer, medlem af bankrådet for Haderslev Bank
1899—1919.

Bevægelse; fra tysk Side gjorde man sig de stør
ste Anstrengelser for at forhindre Nordslesvigs
Genforening med Danmark; Handelskammerets
Præsident havde udarbejdet en Erklæring, som
de samlede Medlemmer, danske og tyske, skulde
tiltræde, hvori kom til Udtryk: at vi gjorde Ind
sigelse imod de Løsrivelsesbestræbelser, der gik
ud paa, at Nordslesvig blev løsrevet fra Tysk
land og overdraget til Danmark. Denne Erklæ
ring skulde være en Overrumpling for de dansk
sindede Medlemmer i Handelskammeret (]. C.
Poulsen, Flensborg, og Voss og Hübbe, Haders
lev), idet vi først en Time før Mødet fik Nys
om, hvilke Planer der var under Forberedelse.
Fir. J. C. Poulsen og jeg (Voss var forhindret)
fik i Huj og Hast udarbejdet en Protest imod
denne tyske Tilsnigelse, som jeg skulde frem
lægge og mundtlig begrunde paa Plenarmødet
om Eftermiddagen Kl. 5; vi havde samtidig faaet
Tilsagn om Støtte fra det tyske Medlem, An
dersen i Aabenraa, og Thomsen i Tønder, hvor
imod Bankdirektør Helmer, Sønderborg, gik
med til den Resolution, Præsident Kallsen fore
lagde, og som ikke fik den ønskede Sukces, men
[ved afgørelsen af Nordslesvigs tilhørsforhold]
blev en Vandgang ved Folkeafstemningen den
10. Februar 1920, hvor 75 %> af Befolkningen
stemte for Genforeningen med Danmark og kun
25 % for at forblive ved Tyskland.
I de første Aar efter at jeg var bleven Di
rektør i Banken, gift og Familiefar, blev mine
Vinger stækkede med Hensyn til den i mig ind
groede Rejselyst, jeg var bleven mere hjem
stavnsbunden; thi nu drejede sig i Hovedsagen
alt om Banken og Hjemmet. Kun naar jeg havde
et Par Dages Ferie, gjorde Emilie og jeg Smaaudflugter, der kunde strække sig ud over vor
snævre Hjemstavn, Nordslesvig, og vore Be
søg hos Emilies Mor i Flensborg. En saadan fæl
les Fodtur foretog vi første Gang i Sommeren
1904, vi tog med Toget til Kiel og vandrede over
Pløn, Eutin, Mallentin, Grevesmühlen gennem
det holstenske Svejts; hvor der bød sig Lejlighed
dertil benyttede vi de smaa Dampbaade, der sej
lede paa de talrige Søer, som dette Landskab er
saa rigt paa.
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I de følgende Aar var vi i Hamborg, Blanke'
nese og Lübeck. I Hamborg besøgte vi Familien
Clasen, hvis hemmelige Vielse med paafølgende
Bryllupsfest paa Hotel Kolding Emilie og jeg
havde deltaget i. Fru Clasens Forældre var nem
lig imod, at deres Datter indgik Ægteskab med
Nicolaj Clasen, hvorfor Vielsen fandt Sted i al
Hemmelighed i Kolding ved at løse et saakaldt
Kongebrev. Nicolaj Oasen hørte til min Om
gangskreds, han stammede fra Øsby, hvor Fade
ren havde været Lærer. Oasen og jeg havde
hyppig Samkvem med hinanden og besøgte hin
anden gensidig, naar han kom til Haderslev og
i Sommerferien med Familien boede ved Kjelstrup Strand, eller jeg havde et eller andet
Ærinde i Hamborg.
Mit Venskabsforhold til Oasen blev ved Ver
denskrigens Udbrud noget afkølet, uden at vor
Forbindelse dog blev afbrudt. Oasen har aldrig
lagt Skjul paa sit tyske Sindelag, han nedstam
mede jo fra en hjemmetysk Slægt. Men hans
fanatiske og krigsgale Indstilling stødte mig i høj
Grad, da jeg i de første Augustdage 1914 ved
Krigens Udbrud mødte ham i Nørregade, just
som han stod i Begreb med sammen med sin
Familie at drage hjem til Hamborg. I mine Af
skedsord til Oasen gav jeg Udtryk for Forhaabningen om, at Krigen ikke maatte blive af lang
Varighed og ikke inddrage alt for store Omraader af Verden i det militære Opgør, saa der at
ter snart maatte komme til Fred mellem Lande
ne. Herpaa svarede Oasen i en brutal affejende
Tone: Nej, min gamle Ven, nu skal det være
Slut og ingen Pardon gives, alle vore Modstan
dere, Frankrig, Rusland, England og hvem som
helst, der vover at modsætte sig Tysklands
Herredømme i Europa, skal knuses.
Nogle Aar efter Krigens Afslutning opsøgte
jeg ham i Altona i hans Villa Palmaille 57, hvor
han havde indrettet sig et smukt Hjem i denne
fornemme Gade, hvis Haver gik ned til Elben.
Fra Villaens iste Sal, hvis Væg for største De
len bestod af en eneste Glasflade, havde man et
pragtfuldt Panorama over Hamborg og Elben i
mange Kilometers Udstrækning. Det var jo
Tysklands Port ud til den store Verden, der af
spejlede sig her for Øjet med sine Hundreder af
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Skibe fra alle Lande i ud- og indgaaende Ret
ning paa Elben. Jeg sad længe hensunken i Be
skuelsen af dette smukke og fredelige Billede
med en Kaffe og en Cognak foran mig. Paa en
Gang farer Oasen op og peger paa en stor en
gelsk Damper paa Vej til Hamborg og begynder
at skælde ud paa „die verdammten Engländer“
og talte sig i et Øjeblik ganske rasende, saa hans
Hustru forsøgte at lægge en Dæmper paa ham,
men hans Fanatisme voksede mere og mere, saa
jeg blev ganske uhyggelig til Mode. Til Slut si
ger han: Jeg kunde ønske at se den Engelskmand
gaa til Bunds for mine Øje med hele Besæt
ningen, jeg skulde ikke røre en Finger for at red
de en eneste Mand. — Den Udtalelse har væ
ret medvirkende til, selv om jeg ikke er engelsk
venlig, at vort Forhold yderligere blev afkølet.
Saa jeg siden den Dag kun yderst sjældent har
opsøgt ham i Hjemmet, hvor denne Scene fandt
Sted.
Hiibbe fortæller derefter om en rejse over Berlin til
Harzen i 1906 og om en 3—4 ugers ferie i 1907, der dog
samtidig benyttedes til en kurbehandling for maveondet
i Harzen, hvorefter han fortsætter:

Som allerede omtalt skete der den 1. Januar
1908 et Personskifte indenfor Direktionen, idet
min Meddirektør, gamle Købmand J. Dahl, der
helt siden Oktober 1875 havde været Medlem
af Direktionen, af Hensyn til sin Alder ved
Udgangen af 1907 ønskede sig fritaget for sin
Post. I hans Sted indtraadte Grosserer Jørgen
Roose, men hans Gerning som Meddirektør blev
kun af kort Varighed, idet han blev angrebet af
en uhelbredelig Sygdom, der i Løbet af nogle
Maaneder medførte, at han blev fuldstændig
lammet. Som midlertidig Stedfortræder mødte
en Tid lang sdie Direktør, Købmand P. H.
Kjemsei, som Meddirektør og Kasserer, indtil
Nis Bonde den 20. Oktober 1908 tiltraadte som
2den Direktør.
Ved J. Dahis Afgang fra Banken blev der til
hans Ære i en af de sidste Dage i December 1907
afholdt en Festbanket paa „Harmonien“, hvori
deltog Dahis Sønner, et Par af hans gamle Ven
ner, ligesom Bankraadet, Direktionen og Perso01 Peter Hansen Kjems (1848—1911), manufaktur
handler, direktør Haderslev Bank 1900—1911.

nalet var mødt fuldtalligt, saa der ialt var en
30—40 Mennesker til Stede. Mellem gamle
Dahl og Tulle havde der helt siden hun paa
alle fire kunde krybe ind i Banklokalet udviklet
sig et intimt Venskabsforhold, saa de hyppigt
fik sig en „Passiar“ med hinanden, dog skal det
förstaas saaledes, at Dahl delte sin Frokosts Ef
terret, som bestod af Bananer, med hende, og
Bananer det var noget, som Tulle særligt syn
tes godt om, saa de næsten daglig skulde have
en „Passiar“ med hinanden. Paa Dahis Hæders
dag paa Harmonien overbragte Tulle iklædt sin
fineste Stads, en rosa Tyilskjole, en stor Blom
sterdekoration, der var anbragt paa en lille
Vogn, som hun selv ene trak hen til Dahis Plads
ved Festbordet og afleverede med et fint Kniks
til sin gamle Ven med en Tak for Bananerne.

følgende Døgn, hvorved jeg blev saa afkræftet,
at jeg ikke kunde holde mig oprejst, men besvi
mede, naar jeg skulde staa paa Benene, og henlaa i Sengen som Følge af det store Blodtab gan
ske apathisk, da min Ven Finger samme Dag
kom paa Besøg. Finger og min Hustru blev enige
om, at der straks gik Bud efter Dr. Meyer, der
blev klar over, at jeg var ved at forbløde, da han
saa Toiletspanden med min Afføring. Jeg fik det
Raad intet at nyde over en enkelt Theskefuld Is
og at ligge ganske stille og rolig hen den første
Uge; da han forlod Sygeværelset, sagde Dr.
Meyer paa sin bekendte drastiske Maade: Hübbe, hold Pinen ud, ellers kreperer De!63. Efter
et Par Uger holdt Blødningen op, og da Bonde
nu var fuldstændig fortrolig med Bankens dag
lige Ledelse, tilraadede Dr. Meyer mig at konsul
tere en anerkendt Mavespecialist i Berlin.

Aaret 1908 var sundhedsmæssigt set et van
skeligt Aar for mig, mit Maveonde tog stadig
til, det var ledsaget af voldsomme Smerter, man
gen Gang hen paa Natten var Smerterne saa
pinefulde, at jeg maatte bede Emilie om at lave
en kogende hed Grødpose, som blev anbragt paa
Ryggen mellem Skulderbladene, og som for en
Tid bortdrev Smerterne, saa jeg kunde falde i
Søvn.
Som Læge benyttede jeg den Gang en Ung
domsbekendt, Dr. Julius Reinhardt62, som boe
de paa Gravene, han var egentlig uddannet til
Øjenlæge, men drev samtidig almindelig Læge
praksis, hvilket medførte, at jeg søgte Raad hos
ham for mit Maveonde. En Dag opdagede jeg,
at min Afføring var bleven ganske sort, hvorfor
jeg tilkaldte Dr. Reinhardt og gjorde ham be
kendt dermed; han saa slet ikke paa Afføringen,
men slog det hen med en flot Haandbevægelse
og talte om en Tarmkatarr, jeg skulde tage ame
rikansk Olie, og jeg kunde godt staa op og gaa
i Banken, saa vilde det nok blive bedre i Løbet
af nogle Dage. Han meddelte mig samtidig, at
han skulde et Par Dage til Kolding for at be
søge sin Kæreste, og at han havde meget travlt
for at naa Toget. Havde Afføringen ikke været
stærk mistænkelig, blev den nu som Tjære i det

Hübbe beretter derefter om et besøg i november 1908
hos en mavespecialist i Berlin og en efterfølgende 3—4
ugers kur i Karlsbad, hvorefter han påny var hjemme i
Haderslev til julen, hvortil han medbragte en del forskel
ligartet juletræspynt, som fremstilledes i stor mængde
i Bøhmen. Det var meget fikse og morsomme ting, der i
mange år blev benyttet til juletræet i Hiibbes hjem til
glæde for både gamle og unge.
I 1909 var Hübbe atter på rejse og kurophold i Tysk
land og efter påny ganske kort at have omtalt oprettelsen
i 1909 af Folkebanken for Als og Sundeved og Nordsles
vigsk Kreditforening, fortsætter han:

02 Julius Reinhardt, * 1873, dr. med., senere praktise
rende læge i Wandsbek.

Nu var jeg kommen saa vidt, at jeg fuldstæn
dig havde indlevet mig i og faaet et klart Over
blik over alle Forhold i det nordslesvigske Pen
gevæsen, hvilket tilskyndede mig at gaa i Lag
med at fremskaffe et velunderbygget Materiale
til Belysning af den samlede finansielle Stilling i
de 4 Amter (det være sig Banker, Sparekasser,
ländliche Spar- und Darlehnskassen, alminde
ligt kaldet Raiffeisenkasser — og enkelte andre
Pengeinstitutter i Nordslesvig) for at vi natio
nalt set kunde sætte ind og hævde os overfor
den tyske Pengemagt, der paa hint Tidspunkt
havde Vind i Sejlene. Da jeg havde faaet Mate
rialet samlet til den paatænkte Mobilisering af
03 Selv om dr. Peter Meyer kunne være meget drastisk
i sine udtalelser, var han dog afholdt af sine mange
patienter, som fandtes både i danske og tyske kredse.
Utallige er de historier, som fortælles om hans læge
gerning.
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vort nationale pengemæssige Forsvar, der [litte
rært set] hidtil havde henligget som uopdyrket
„Nyt Land“, tog jeg kraftigt fat i Slutningen af
1909 og i Begyndelsen af 1910 paa dette mit før
ste større litterære Arbejde, under Titlen „Det
nordslesvigske Pengevæsen“, som udkom i Sønderjydske Aarbøger 1910 og samtidig som Sær
tryk. Afhandlingens Fremkomst gav den danske
og tyske Presse Stof til talrige Artikler. Ogsaa fle
re store tyske Blade, som Frankfurter Zeitung,
bragte i 1911 Forsideartikler af den bekendte
sønderjydske Skribent Johannes TiedjeM om mit
Arbejde.

I de forudgaaende Aar var vore Ferierejser sta
dig gaaet sydpaa. Siden vore Forlovelsesdage
havde Emilie og jeg kun en eneste Gang gjort en
større Rejse i Danmark og Norden, og vi naaede
kun til Kjøbenhavn og Omegn samt Nordsjæl

land og Helsingborg. Nu i 1912 skulde det være
Alvor med et længere Ophold i Danmark, Syd
sverrig og Norge, for at Emilie kunde lære noget
mere af de nordiske Lande at kende.
Første Station gjorde vi i Jyllands Hovedstad,
Aarhus, derefter med Dags Mellemrum til Ran
ders, Aalborg og Frederikshavn og med nogle
Dages Ophold i Skagen. I sidstnævnte By boede
vi hos en Fisker, hvor Stuerne og Dørene var saa
lave, at jeg til Stadighed løb Hovedet mod Lofts
bjælkerne eller Dørkarmen, men iøvrigt havde
vi det meget hyggeligt. Vore Maaltider indtog vi
oftest i Brøndums Hotel-Pension, hvor alle de
Kunstnere, der i Aarenes Løb har været Gæster
paa Skagen, har malet hverandre paa smaa Tav
ler, der er indføjet i Spisestuens Panel. Underti
den gik vi helt ud til Grenen, hvor Holger
Drachmann har sit Gravsted i Klitterne; naar vi
naaede saa langt ud, opsøgte vi Skagens-Hotel66,
her er Spisestuen mere kuriøs end skøn, idet den
er udsmykket med gamle Gallionsfigurer, der er
dreven i Land ved Strandingerne.
Skagen er Danmarks nordligste Punkt, herude
ved Grenen ligger det store Fyrtaarn som Vejvi
ser for de Søfarende.
Grenen skiller de to Have, Skagerak og Kat
tegat, ved sin smalle Landryg, over hvilke Bøl
gerne fra Øst og Vest mødes og springer Buk
for senere langt ude at forene sig. Paa stille Dage
er det som om Havene i Grenens Fortsættelse
skiller sig fra hinanden ligesom det røde Havs
Bølger, da Pagtens Ark skulde bæres igennem.
Og en lang Sølvstribe skyder et synligt Skel mel
lem de to Vandbassiner, der ofte er fyldte af
Hundreder Skibe med hvide Sejl og rygende
Skorstene. Paa Stormdage veksler Billedet som
ved et Trylleslag .— Et andet Billede møder
man ogsaa mod Nord i denne Sand-Ørken, san
delig, et underligt Syn: En Kirke, der med sine
hvide Mure og røde Tag rager op; det er tæt ved
Højen Station, Øjet kan fange det; det er den
gamle tilsandede Skagens Kirke, som ligger be
gravet i Klitterne.

“ Johannes Tiedje, * 1879, forfatter og tysk embeds
mand.
“ Hans Peter Hanssen-Nørremølle (1862—1936), poli
tiker, medlem af den prøjsiske landdag 1896—1908
og af den tyske rigsdag 1906—19.

“ Skagens Hotel ligger inde i byen ved banegården,
hotellet på Grenen, Badehotellet, brændte i trediver
ne, men det var på Skagens Hotel gallionsfigurerne
fandtes. De er nu desværre solgt til Sverige.

I 1910 var Hübbe og hustru påny på en større rejse i
Tyskland, hvor de bl. a. overværede passionsspillene i
Oberammergau, og i Østrig. Han giver en meget bred
skildring af rejsen med opremsning af en lang række nav
ne, og efter at han har berettet om en ferierejse i 1911,
som han gennemførte alene, idet hustruen måtte blive
hjemme og passe familiens yngste, der var født i maj
måned, fortsætter han:

Efter min Hjemkomst fra Rejsen opfordrede
H. P. Hanssen.65 paa Vælgerforeningens Vegne
mig til i Ugen 20.—26. November 1911 at holde
et Foredrag „Om vore Kreditforhold“ paa 3die
socialpolitiske Kursus. Taletiden var beregnet til
2 gange 1 time . Efter at have holdt Foredraget
blev jeg af Pressen opfordret til at laane dem mit
Manuskript til Offentliggørelse. Det blev ordnet
saaledes, at iste Del, „Landbrugets Kreditfor
hold“, blev offentliggjort i Sønderjydske Aarbø
ger og ogsaa udkom som Særtryk.
Anden Del, Foredraget om „Haandværkets og
Handelens Kreditforhold“, blev først holdt i
November 1912 og blev ligeledes holdt paa Folkehjem i Aabenraa ved det socialpolitiske Kur
sus, men denne Gang publiceret i Modersmaalet samt i Særtryk.
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Hübbe fortsætter derefter sin rejse, der gik over Göte
borg og Trolhättan til Oslo, hvor de blandt andet af
lagde besøg hos manufakturhandler Ebbesen, der var
født i Haderslev og var en fætter til Hübbes far. Hübbe
fortæller om hvad de så og oplevede på turen, der iøvrigt
ikke byder på noget af interesse for en større læsekreds,
og derfor udelades også disse sider her. I april 1913 var
Hübbe en tur i Bremen og Bremerhaven for at aflægge
direktør Fingers derboende rige slægtninge et besøg for
om mulig at skaffe kapital til en sanering af den foran
omtalte Haderslev Kødvarefabrik, men med negativt re
sultat. Hübbe havde dette år den sorg, at faderen døde
den 12. juni 1913 cirka 79 år gammel. En måned senere
tog Hübbe på ferie — atter alene på grund af en ny ver
densborgers ankomst — og rejste bl. a. til Berlin og
Posen; herom fortæller Hübbe:

Ligesom paa Henturen tog jeg ogsaa paa Til
bagevejen over Berlin, da jeg havde nogle Besøg
hos Storbanker at besørge i Forretningsøjemed.
Rigsdagsmand H. P. Hanssen havde ogsaa ind
budt mig, for han vilde gerne vise mig Rigsdags
bygningen og dens Indretninger og Lokaler. Vi
opholdt os hovedsagelig i Plenar-Salen, hvor H.
P. Hanssen gav mig en indgaaende Skildring af
Forretningsgangen under Møderne og fortalte
mig, hvor de mest bekendte Rigsdagsmænd hav
de deres Pladser, ogsaa hvor han selv havde sit
Sæde. Efter en Times Vandring i Rigsdagen fulg
tes vi ad til en Restauration paa Potzdammer
Platz for at indtage vor Aftensmad. Sluttelig
slentrede vi gennem Thiergarten en lille Time
og gik derefter til vort Hotel, „Fürstenhof“, hvor
H. P. Hanssen i Reglen boede, naar han var i
Berlin; jeg havde ogsaa lejet Værelse i det flotte
Hotel for denne ene Nat.

1914.
Tiden fra min Indtræden i Haderslev Bank i
April 1901 og op til Verdenskrigens Udbrud i
Begyndelsen af August 1914 har uden Tvivl væ
ret de lykkeligste Aar, som jeg har oplevet,
baade i national og økonomisk Henseende, idet
Banken gik fremad, ligesom der i By og Land
herskede Fremgang. Hvad mit Familieliv an
gik, da var dette ogsaa i enhver Henseende rige
Aar, der var præget af Lykke, Gud skænkede
os i disse 14 Aar en Datter og fire Sønner, der
stedse kun gjorde os Glæde. For mit eget Ved

kommende led jeg allerede den Gang af et kro
nisk Maveonde forbunden med Smerter og til
Tider af Blødninger.
Den nordslesvigske Befolkning voksede i Vel
stand, og den hjemmehørende Befolkning havde
ingen Sinde før — hverken nationalt eller aandeligt set — været saa vel rustet til at afværge
den sydfra mod Nordslesvig frembrydende Bræn
ding, hvilket gav os en Selvhævdelse og et Fremtidshaab med ranke Rygge. Det var derfor ogsaa
med fuld Føje, at Befolkningens nationale Fø
rer, Rigsdagsmand H. P. Hanssen paa det sidste
store Aarsmøde i Haderslev den 14. Juni 1914,
paa Tærskelen til den endnu uanede Verdens
krig, for den mange tusindtallige Forsamling,
som Mor og jeg ogsaa overværede, kunde sige
de stolte og sande Ord:
„Vi har Liv til Sag og Kraft til Kamp:
Vi har Virkelyst og Virketrang.
Vi har Varme og Begejstring.
Vi har Tro paa vor Folkestammes Fremtid!“

Aarsmødet afholdtes paa Peter Gjørts67 Mark
nord for Byen, hvor Mindelunden nu ligger, og
hvor en stor Mindesten er rejst, som fortæller de
Besøgende om Begivenhederne fra 14. Juni 1914.
Faa Dage efter det store Aarsmøde begav Mor
og jeg os paa en lang Rejse sydpaa. Det første
Sted, vi gjorde Ophold, var i Hamborg, hvor vi
fra St. Pauli Landingsbros Tagrestaurant lige
overfor de store Skibsværfter overværede Sta
belafløbningen af Tysklands største Skib, „Fürst
Bismarck“. Mange Tusinde Mennesker overvæ
rede dette imponerende Syn, i Spidsen stod
Kejser Wilhelm 2. med sin Kreds og Hamborgs
Senatorer; da Skibet fik sin Daab og gled ned
af Beddingen og snart flød paa Elb-Strømmen,
udløste der sig et Jubelraab fra den store Folke
masse, der var Øjenvidner til Stabelafløbningen;
Synet var i sig selv ogsaa meget storslaaet og in
teressant, naar man ikke tidligere havde oplevet
det.
Fra Hamborg fortsatte Hübbes til Köln og langs Rhi
nen til Heidelberg, hvorfra Rejsen fortsattes til BadenBaden, hvor de fik den første meddelelse om mordet på
°’ Peter Giørtz (1854—1919), vognmand.
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det østrig-ungarnske tronfølgerpar den 28. juni 1914 i
Serajevo. Men trods den alvorlige overvejelse det kunne
give anledning til, fortsattes rejsen videre over Svejts til
Norditalien, førend man begav sig på hjemrejsen, og jeg
giver nu atter ordet til Hübbe:

Rejsen fortsatte vi over Strassburg, Mainz, Co
blenz og Köln mod Hamborg; her mærkede vi,
at Krigen kunde komme naar som helst; de Rej
sende fik travlt med at komme afsted til Hus
og Hjem; den 20. Juli var vi hjemme i Haderslev.
Krigsuroen var ogsaa naaet hertil, Folk strøm
mede til Pengeinstituterne for at have rede Pen
ge ved Haanden, og Udbetalingerne skulde
helst ske i Guldmønt. Vi ældre, der oplevede
Dagene omkring iste August 1914, vil aldrig
glemme dem med de tragiske Oplevelser. Fre
dag den 31. Juli udsendtes fra Berlin Iltele
grammer om, at hele Riget var erklæret i Krigs
tilstand, og mange af Byens og Egnens danske
Folk blev straks arresteret som mistænkelige.
Desuden var der mange Danske, som stod paa
den sorte Liste, hvoriblandt mit Navn ogsaa
var, men von Löw68 sagde god for os og forhin
drede yderligere Arrestation. Mobiliseringsor08 Hugo Philipp von Løw von und zu Steinfurth, fri
herre, landråd i Haderslev 1912—20; von Løw fik i
1920 ved sin afsked overrakt en adresse tned
15—1600 navne på danske nordslesvigske kvinder,
fordi han havde hjulpet deres mænd under verdens
krigen, en adresse, von Løw blev meget glad for.

dren kom den 1. August, og med tungt Hjerte
maatte mange Tusinde danske Nordslesvigere
forlade Hus og Hjem, Slægt og Venner, for at
deltage i en Kamp, der stod i aaben Modstrid
med deres indre Følelser. Mine Brødre Daniel
og Kresten, der boede nord for Kongeaaen,
meldte sig ikke til Krigstjeneste, hvorimod Iver09
maatte med i 3 hele Aar; jeg selv var ude over
Aldersgrænsen.
For at imødekomme det første stærke Ud
drag af Indskud og for at være nogenlunde for
beredt paa det Run paa Banken, som Krigen
kunde have til Følge, havde vi fra min Hjem
komst og til iste August mobiliseret op imod 1
Million Mark af vore Værdier. Heraf stod om
trent Halvdelen til Raadighed hos Privatban
ken i Kjøbenhavn, Resten var gjort flydende
hos Rigsbanken og andre tyske Forbindelser, saa
vi ogsaa saa os i Stand til at hjælpe andre Pen
geinstitutter, bl. a. den Nordslesvigske Folke
bank i Aabenraa. De første Krigsdages Vanske
ligheder var kun af forbigaaende Natur, idet
Pengene efter et Par Ugers Forløb atter strøm
mede tilbage til Banker og Sparekasser. Nu var
det ikke saa meget Penge, man var ude efter,
men Levnedsmidler af enhver Art og Klæd
ningsstykker, man hamstrede.
“ Om Hiibbes brødre se H.-S. 1953, s. 31.

HADERSLEV-S AMFUNDET
GENNEM 25 ÅR
Da Haderslev-Samfundet for et kvart århun

drede siden kom til verden, skete det ikke uden
svære veer. Redaktør Bjørn Svensson har i en
lille tryksag, der udkom i juni 1932 som med
lemsblad nr. i for den nystiftede forenings med
lemmer, og senere mere udførligt i HaderslevSamfundets årsskrift 1934, s. 56—58, redegjort
for de første år. Både hos skolens rektor, dr. phil.
Karl Mortensen, og hos en del Haderslevere i
København dukkede tanken op omkring skolens
10-års fødselsdag 7. sept. 1930, og en måned efter
samles efter indbydelse af stud. mag. Hans Neu*
mann (nu museumsinspektør i Haderslev) og
stud, polyt. Bjørn Svensson (nu redaktør ved
„Dannevirke“, Haderslev) en del Haderslevstudenter af de første ti årgange til et orienterende
møde i „Hejmdal“s lokaler. På mødet rejste der
sig en livlig diskussion, da ca. en fjerdedel af de
fremmødte var modstandere af tanken om en
forening, som ikke i deres øjne havde nogen eksi
stensberettigelse. Stud. jur. Tyge Haarløv (nu
dr. jur., kontorchef i socialministeriet), stud, po

lit. Lis Tørsleff (nu handelsminister Lis Groes),
stud, polyt’erne Bent Dehlholm og Max Mor
tensen samt enkelte andre ytrede stor skepsis an
gående foretagendets levedygtighed i hovedsta
dens fortravlede verden. Karakteristisk for brev
skriveren og symptomatisk for hele denne mod
vilje er en passus i følgende skrivelse til udval
get for oprettelse af et elevsamfund for Ha
derslev skole: „Der må ikke være regelmæssige
møder. Thi disse vil: dels medføre en for de søn
derjydske studenter i høj grad skadelig separa
tisme på en tid, hvor de trænger til at lære deres
nordenåske kammerater at kende og komme ud
af deres intellektuelle svovlpøl af mistillid og
smålig kritik af danske forhold (at dette skyldes
manglende kendskab og forståelse, har jeg ikke i
mine studieår kunnet undgå at konstatere gang
på gang), dels efter en til vished grænsende
sandsynlighed udarte til en ølselskabelighed,
som vi alle er interesseret i at undgå ved tanken
om, hvormange „hyggelige aftener“ sønderjyd
ske studenter i de forløbne ti år har spildt over
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øl og værdiløs tale i stedet for at søge at få del
i hovedstadens kulturelle og intellektuelle go
der .... En særlig aften om året anser jeg for
tilstrækkelig, da andre skoleforeningers tomme
selskabelighed ikke er værd at efterligne“. Brev
skriveren er stud. jur. William Horsten (nu kon
torchef i civilforsvarsstyrelsen).
Men alligevel var der en ret stærk positiv
indstilling overfor tanken om at slutte sig sam
men i en forening, der skulle vedligeholde for
bindelsen mellem Katedralskolen og dens tid
ligere elever og mellem disse indbyrdes. På dette
forberedende møde valgtes et udvalg, der un
der Tyge Haarløvs formandskab skulle arbejde
for foreningens oprettelse. Udvalget, der repræ
senterede begge retninger, bestod foruden Tyge
Haarløv og Hans Neumann af stud. mag. Er
ling Fossum-Hansen (nu adjunkt i Struer), stud,
polyt. Bent Dehlholm (nu civilingeniør, Køben
havn), stud. med. Valdemar Schrøder (nu drifts
leder i Vojens), stud. mag. Edgar Gjede (nu lek
tor i Næstved) og stud, theol. A. Gamborg (nu
værkfører i København). Uden at forklejne no
gen kan det vist siges, at Hans Neumann var
sjælen i arbejdet, der gik ud på at komme i
kontakt med så mange tidligere elever som mu
ligt. På den stiftende generalforsamling i Studiegaardens annex 16. decbr. 1930 kunne Neu
mann forelægge som resultat af rundspørget, at
af 67 adspurgte havde 57 svaret bekræftende på
de to spørgsmål, om en eventuel forening havde
nogen eksistensberettigelse, og om man i givet
fald ville være medlem. Der valgtes så en be
styrelse på syv medlemmer, således som de ny
vedtagne love krævede det. Efter Tyge Haar
løvs forslag valgtes til formand sekretær i han
delsministeriet, cand. jur. Karsten Skat Rørdam
(nu direktør for Carlsbergbryggerierne); næst
formand: cand. mag. Chr. Brodersen (nu rektor
i Hjørring); kasserer: stud. mag. Hans Neumann
(nu museumsinspektør i Haderslev); sekretær:
stud. mag. Peter Sparre (nu kæmner i Chri
stiansfeld); sygeplejeelev Kirsten Busk-Rasmussen (nu fru pastor, dr. theol. Jordt Jørgensen,
Roskilde); stud. med. Bunde Refslund Poulsen
(nu overlæge, dr. med., Esbjerg) og sekretær,
frk. Marie Schaumann, København.
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Formanden, hvis store arbejdskraft handels
ministeriet snart lagde beslag på i meget høj
grad, nedlagde sit hverv allerede ved den ekstra
ordinære generalforsamling 26. oktober 1931,
hvorefter det blev Neumanns opgave at føre den
unge forening videre, arbejde for forøget tilgang,
samle medlemmerne til møder, udflugter og an
dre arrangementer. Det blev et arbejde med
mange skuffelser, fordi det nu engang er svært
at holde folk sammen i en forening som H.-S. i
en storby med så store afstande og så mange
former for beskæftigelse og adspredelse. Allige
vel blev Neumann sejgt ved, og medlemstallet
var da også i stadig vækst, fordi en vis trang til
sammenhold alligevel var til stede hos mange
gamle elever, og vel også fordi der i sindene var
en vis dragning mod den gamle skole, hvis ind
flydelse man havde været under i en årrække.
Det viste sig også, at sammenkomster i Haders
lev altid fandt god tilslutning blandt Haderslev
ere, der var hjemme på ferie, og blandt skolens
lærere, der var glade for at bevare forbindel
sen med deres tidligere elever. Rektor stillede
med største imødekommenhed skolens lokaler
til rådighed og deltog i møderne, så vidt det var
ham muligt.
Fra første færd havde man været klar over,
at den nærmere forbindelse mellem kammera
terne, der efterhånden ville blive spredt mere
over hele landet, hver i sit kald, embede eller
bestilling, bedst kunne opretholdes ved udsen
delse af et medlemsblad, og det var blevet over
draget stud, polit. Bjørn Svensson at redigere
dette, så snart den fornødne økonomiske basis
var tilstede. Udgivelsen trak af forskellige grun
de i langdrag, og først i juni 1932 så forløberen
for nærværende årsskrift dagens lys, redigeret i
en frisk, studentikos tone og præget af ikke ringe,
men berettiget optimisme over, at H.-S. nu var
i solid vækst med over 100 medlemmer. Sam
tidig var dog redaktøren kommet i så betænke
lig nærhed af afsluttende examen, at han gerne
så sig afløst på sin post; men ingen lod til at kun
ne løfte arven. Formanden, stud. mag. Neu
mann, stod også snart over for samme kalami
tet som Svensson, og man blev vist klar over, at
det ville blive svært at finde en lidt ældre stu

derende, der kunne overkomme foreningsarbej
det, ligesom dette ville være vanskeligt for en
ung kandidat, der ikke havde videre tilknytning
til studerende Haderslevere. Derfor foresloges på
generalforsamlingen 6. i. 1933 til formandspo
sten adjunkt, dr. phiL K. N. Bock, og dermed
flyttes foreningens tyngdepunkt fra København
til den gamle skoleby.
Formanden fra de første svære år kunne med
ære trække sig tilbage og kaste sig ud i eksamens
læsningen. Den oprindelige bestyrelse på syv
medlemmer var allerede fra 6. 1. 1932 reduce
ret til tre, nemlig en formand, en kasserer, stud,
mag. Edgar Gjede, og en sekretær, stud. mag.
Peter Sparre. Som revisorer valgtes to af skolens
ældste lektorer, Ottosen og Anker Jensen. Ved
dr. Bocks valg til formand i 1933 udskiftedes og
så den øvrige bestyrelse, idet stud. jur. Hans
Horsten (nu landsretssagfører i København) og
stud. jur. Ruth Dahl (nu fru Elming, Køben
havn) valgtes henholdsvis til kasserer og sekre
tær. Ved næste valg afløstes disse af stud, polyt.
Dirk Dirks (nu civilingeniør i Horsens) og stud,
mag. Olaf Schmidt (nu dr. phil., amanuensis
ved Danmarks tekniske højskole). Fra begyndel
sen af 1935 beklædtes disse to poster i bestyrel
sen af stud. mag. Franz From (nu professor ved
Københavns Universitet) og kreditforeningsas
sistent Carl Møller, Fladerslev, hvilke genvæl
ges de to følgende år. Foreningsarbejdet var ble
vet ret omfattende, efterhånden som medlems
tallet steg. Carl Møller fik regnskabet lagt an på
en praktisk og overskuelig måde, mens From of
rede megen energi på at holde sammen på med
lemmerne i København og måtte opleve ikke få
skuffelser, sådan som visse folk havde forudset i
1930.1 efteråret 1937 blev der gjort et nyt vold
somt fremstød i København, idet der under
H.-S.’s auspicier dannedes en særlig Københav
ner-fraktion med From som primus motor i en
ledelse, der bestod af stud. mag. Helga Gram
(nu fru Hörlyck, Skodborg), stud, polyt. Dirk
Dirks og stud. mag. Poul Nielsen (nu redaktions
sekretær, Aalborg). En tid så det ud til, at nu
havde H.-S. fået vind i sejlene også i hovedsta
den. Poul Nielsen, der den 30. 12. 37 afløste
From i bestyrelsen, gik i gang med vældig opti

misme, men måtte i løbet af året sande, at det
var ugørligt at samle blot en antagelig procent af
gamle Haderslevere i København, ligegyldigt
hvor godt et arrangement der var udtænkt. Der
imod holdt studenterne af årgang 1937 ualmin
delig godt sammen, bl. a. fordi pastor Pedersen
ved Trinitatis gæstfrit åbnede sit hjem for dem,
ligesom de også samledes til sommersammen
komster i Vedsted præstegård hos pastor Quist'
gaard. Men et sådant sammenhold indenfor en
flok klassekammerater er jo også noget mere na
turligt end mellem tilfældige studenter fra en
række årgange, der ikke har nogen personlig til
knytning til hverandre ud over, at de har gået
i den samme skole. Ved H.-S.-sammenkomsterne spørger medlemmer altid efter folk af deres
egen årgang og er nærmest skuffede, hvis der
ikke er talrige repræsentanter for den. Jubilarer
nes ret massive mødeprocent i de senere år har
i høj grad bekræftet dette: man er glad for at
se sine egne klassekammerater, dernæst ens
gamle lærere og de gamle steder — og dette
må siges at være i sin gode orden.
Poul Nielsen drog derfor konsekvensen af de
gjorte forsøg og foreslog, at man fremtidig lod
bestyrelse og redaktion af H.-S. årsskriftet være
identisk, og at man afstod fra at gøre yderligere
forsøg på at drive et foreningsarbejde i Køben
havn, og på generalforsamlingen 29. 12. 1938
valgtes da bestyrelse efter disse linjer. Dr. Bock
genvalgtes for femte gang som formand, bog
handler Johs. Nielsen, der havde skabt årsskrif
tet sammen med dr. Bock, blev sekretær, og i
stedet for kassereren Carl Møller valgtes kom
muneassistent Olav Christensen (nu fuldmæg
tig ved Haderslev kommune). Denne bestyrelse
har virket siden, blot med den ændring, at un
dertegnede i 1941 afløste dr. Bock, der blev ud
nævnt til rektor i Nakskov.
Man kan sige, at det var noget usædvanligt,
at man i 1933 gjorde en lærer ved skolen til for
mand for elevernes forening, men det viste sig,
at dr. Bock havde et godt greb på organisation,
og så havde han det store held at finde den
helt rigtige medarbejder i Johs. Nielsen, der med
energi og idérigdom var med på at skabe et vær
digt årsskrift lagt an efter store linjer, hvad ud
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styr og format angår. De to redaktører havde
gode personlige forbindelser og kunne både skaf
fe gode bidragydere (ud over hvad de selv for
måede at præstere af vægtige afhandlinger) og
velvillige annoncører indenfor Haderslevs bor
gerskab. Gennem det senere æresmedlem af
H. S., fhv. præsident Holger Andersen, opnåe
des ret snart et legat, ligesom også rektor Mor
tensen rundhåndet ydede H. S.’s årsskrift sin
støtte. Den første årgang af H. S.-årsskriftet, der
kom til jul 1934, blev en succes, og årsskriftet
er ofte fra kompetent side blevet betegnet som
enestående i sin art. Vi, der nu i en årrække har
haft den ære at redigere det, føler det som en
forpligtelse af bedste evne at opretholde stan
darden, og vi håber, at det stadig må lykkes os
at bringe lødigt stof af lokal- og skolehistorisk
art, som ellers ville forblive utrykt. I et forord
til første årgang udtrykte de to redaktører deres
håb om, at skriftet foruden at bringe forenings
meddelelser og personalier, også i al beskeden
hed måtte være med i genforeningsarbejdet. I
besættelsens onde tid søgte vi efter fattig evne
at være med til at holde modet oppe og bringe
sten til muren, der hegner Danmarks gård. Vi
ser det stadig som vort mål at være med til at
udbygge det danske kulturarbejde, der udgår fra
Haderslev Katedralskole.
Angående foreningens virke udover udsendel
sen af årsskriftet kan det altså siges, at det helt
og holdent er lokaliseret til Haderslev. Hvad
der er blevet udrettet i årenes løb, er måske ikke

stort i sammenligning med højtflyvende drøm
me om store legater til støtte for Haderslevstudenter og til hjælp for skolens elever; men vi
har dog kunnet yde en effektiv støtte ved op
rettelsen af „Rektor, dr. phil. Karl Mortensen’s
Legat“, hvis historie er optrykt i H.-S. 1937,
s. 53—56, ved udsendelsen af skolens jubilæums
skrift i 1945, ved indsamlingen af midler til rejs
ning af Haderslev Katedralskoles Lejrhytte (ali
as „Hakalytten“), ligesom vi har påtaget os en
række mindre opgaver, som er naturlige for en
elevforening, men som ellers ingen ville tage sig
af: vi har betalt skolefilmen; vi har reddet fra
ophugning de berømmelige charabanc’er, hvor
med de nybagte studenter foretager den obligate
rundtur i byen; vi har påtaget os vedligeholdel
sen af rektor Brauneiser’s gravsted på Klosterkir
kegården; vi har hvert år stillet et par flidspræ
mier til skolens rådighed, og vi har af og til gi
vet „Vidars Ekko“ en håndsrækning.
At vi stadig drømmer om at kunne yde støtte
til Haderslevstudenter, at vi kunne ønske at
råde over midler til at erhverve den gamle la
tinskole i Smedegade og føre den tilbage i sin
oprindelige skikkelse som ramme om et even
tuelt skole- og bymusæum, skal blot lige nævnes.
Vi er klar over, at disse drømme kræver et man
ge gange større og mægtigere Haderslev-Samfund end det, vi i dag lykønsker med 25-års da
gen. Måtte de kommende år stadig skænke vor
forening trivsel, blomstring og vækst!
M. FAVRHOLDT.

SKOLENS DIMITTENDER GENNEM 10 ÄR
EN STATISTISK OVERSIGT

H-S. har siden 1946 bragt og bringer i år for
tiende gang biografier over 25 års jubilarerne, og
da der derfor for tiåret 1921—1930 nu forelig
ger et nogenlunde stort materiale, har redaktio
nen fundet det betimeligt at foretage en stati
stisk bearbejdelse af dette. Desværre er ikke alle
de udsendte spørgeskemaer blevet besvaret så
udførligt, som det har kunnet ønskes. Det har
bl. a. bevirket, at statistikken er mest udførlig for
studenternes vedkommende, dels fordi stoffet
her giver mere præcise oplysninger om uddan
nelse m. m., dels fordi det er mere ensartet, og
endelig fordi det lettere har kunnet suppleres
med oplysninger andetsteds fra.
Statistikken er udarbejdet på grundlag af
forholdene i 25-året efter pågældendes dimis
sion fra Katedralskolen, hvorfor f. eks. stillings
betegnelsen refererer sig til det embede eller er
hverv, pågældende var indehaver af i dette år,
idet der senere kan være og også er indtrådt
mindre ændringer.

Antallet af dimittender har været noget svin
gende, væsentligst dog kun for realisternes ved
kommende. Studenterholdene har, bortset fra
de første 4 år efter genforeningen, der må be
tragtes som overgangsår, holdt sig nogenlunde
konstant, nemlig på 25—29 årlig, medens realist
holdene bortset fra det første år 1921, da det kun
var på 6, har svinget mellem 11 (1927) og 34
(1928). Fordelingen fremgår forøvrigt af tabel 1.
Der er i de ti år dimitteret ialt 199 studenter,
144 drenge og 55 piger eller henholdsvis 72,36
pct. drenge og 27,64 pct. piger. Dimittenderne
fordeler sig ujævnt over de tre linier, der bortset
fra det første år, da der kun blev dimitteret een
mand, har været opretholdt hvert år. Der er
dimitteret 42 klassikere, udelukkende drenge,
62 matematikere, hvoraf 47 eller 75,81 pct. dren
ge, og 95 nysproglige, hvoraf 55 eller 57,89 pct.
drenge. I enkelte år har pigerne i sidstnævnte
linie været drengene overlegne i antal, nemlig i
1923, da der var 4 piger og 3 drenge, og i 1928,
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TABEL I
Dimis
sionsår

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

kl.
mandi. kvi.
2
5
I
2
5
4
7
8
8

42

Ialt

—

mn.
mandi. kvi.

nsp.
mandi. kvi.

2
2
2
9
5
6
3
9
9

3
2
3
2
3

I
2
3
5
7
10
9
4
9
5

47

15

55

42

2

62

studenter
mandi. kvi.

I

I
6
10
8
18
20
19
14
26
22

2
6
5
7
7
8
13
3
4

3
10
21
14
12
20
8
21
9
15

3
4
9
17
18
8
3
13
7
7

40

144

55

133

89

2
4
5
7
4
6
10
I

95

199

da der endog var io piger og kun 4 drenge, me
dens antallet i tre år stod lige, hvad dog også
har været tilfældet for matematikernes vedkom
mende i to år med et meget lille antal elever,
nemlig i 1923 og i 1928.
Medens således knap 3A af alle studenter var
drenge, er forholdet for realisternes vedkom
mende et andet, idet drengenes antal her kun
udgør godt halvdelen. Af ialt 222 dimittender er
een dreng genganger, medens 9, 8 drenge og 1
pige, senere har taget studentereksamen. Fra
drages disse 10 i opgørelsen, bliver tallet på eleTABEL II

Forældrenes
bopæl i dimissionsårene

Fødested

studenter realister studenter realister

Haderslev by .....................
Haderslev amt...................
Øvrige Sønderjylland........
Heraf Øster Løgum i
Nørre Jylland.....................
Heraf Vejen 1 og Vamdrup i
Fyn ....................................
Sjælland ............................
Grønland ..........................
Sydslesvig ..........................
Tyskland ..........................
Sverige ..............................
Indien ................................

IIO

73
6

I

3

I

3

I

37
61
15

75
68
8

68

47

6
9

9

2

2

2

I
2

Ialt ...................................... 199

48

138
69

I

realister
mandi. kvi.

I

I

I

I

212

199

212

222

Bemærkninger om realister

2 mdl. studenter 1925

i mdl. påny realeks. 1927
2 mdl. studenter 1929
i mdl. student 1930

i mdl. + i kvi. studenter 1932
2 mdl. studenter 1933

3- 10 (1 genganger, 9 senere st.) = 212

ver, som har afsluttet deres skolegang ved Ha
derslev Katedralskole med realeksamen, 212,
hvoraf 124 eller 58,49 pct. drenge, mod 88 eller
41,51 pct. piger. Med undtagelse af to år, 1924
og 1925, da der var henholdsvis 17 og 18 piger
mod henholdsvis 14 og 12 drenge, og 1921, da
der var 3 af hvert køn, har drengene været i
overtal.
I dimissionsåret havde no studenter og 138
realister deres hjem i Haderslev, medens 73 stu
denter og 69 realister boede ude i amtet, d. v. s.
at 183 studenter eller 91,96 pct. og 207 realister
eller 97,64 pct. havde deres hjem i skolens na
turlige opland. Af de resterende var 3 studenter
(i klassiker og 2 matematikere) hjemmehørende
i sogne, der grænser op til Haderslev amt, me
dens 4 studenter og 1 realist ved optagelsen på
skolen havde haft deres bopæl i Haderslev by
eller amt, således at kun 12 studenter og 4 reali
ster ved optagelsen var kommet fra fjernere egne,
heraf 1 student og 1 realist fra Flensborg. Forde
lingen fremgår forøvrigt af tabel 2, der samtidig
giver oplysning om dimittendernes fødesteder.
Af de 199 studenter har godt halvdelen eller
101 gennemført en højere uddannelse, nemlig
88 mandi. eller 61,1 pct. og 13 kvi. eller 23,1
pct. Tallet fordeler sig således på de tre linier: af
42 klassikere har 27 eller 38,9 pct., af 62 mate
matikere 36 eller 58,1 pct. og af 95 nysproglige
38 eller 40 pct. gennemført studiet ved en højere
læreanstalt, heraf 69 mandi. og 11 kvi. ved uni-

TABEL III

Studie
år

Teologi
kl.

nsp.

kl.

mn.

nsp.

mn.

kvi.

mandi.
nsp.

kl.

mn.

nsp.

mn.

nsp.

Anden højere
uddannelse

Ialt
mandi.
mn.
nsp.

kvi.
mn. nsp.

mandi.
kl.
mn. nsp.

kvi.
nsp.

Ialt
mandi kvi.

I

I

4

I

5

I

6

8

I

7

2

4"

I
I

2

I
I3

2

I

2

8
9

kvi.

mandi.

mandi.

Stats- og for Polytek
sikringsnikere
videnskabelig
mandi.
mandi. kvi. mandi.
mn. nsp.
mn.
mn.
mn.
kl.
kl.

Jura

Medicin

Skoleembedseks.

I

I

I

I

I

3

3x1

I

I

I

2

10

I

I

I

I1

29

2

31

2

20

4

24

2

9
8

3
i

12

5

5

10

9

8

I

2

4

5

II

2

i

3

5

I

3

2

3

I

I

I

2

2

2

I

3

3
I

I

2

I

7

I

I

I

I1

12

I4

I

i

13

I

I

i

14

I5

I

tysk dr. phil.

I

I1

5

I

I

II

5
6

2

I

2

3

1“

2“

1°

5
19
19

3

4

4

2

4

4

6

II
17

Opgivet studierne eller afbrudt på grund af død . .

6

5

1

2

3

4

23

3

15

18

23

16

2

2

10

2

2

10

4

....

Ved 25-års studenterjubilæet var af:
19 teologer: 12 sognepræster, 1 præst i København, 1 missionær, 1 seminarieforstander, 1 rektor i
Sydslesvig, 1 afdelingsinspektør ved fængselsvæsenet, 1 fabrikant og 1 død som sognepræst; af
17 cand. mag.’er: Af 10 mandi.: 1 rektor, 2 lektorer, 5 adjunkter, 1 museumsinspektør og 1 død
som adjunkt; og af 6 kvi. havde 5 opgivet arbejdet ved giftermål, hvoraf 1 dog påny havde opta
get skolearbejdet ved mandens død, men senere selv var død, og 1 var ved skilsmisse blevet
translatrice, medens den 6., der også var gift, havde delvis beskæftigelse; af
18 læger: Af 15 mandi. var 1 overlæge, dr. med., og 14 praktiserende læger, og af 3 kvi. var 2
ugifte, hvoraf 1 dr. med. og praktiserende specialist i København, og 1 overlæge, medens 1
gift var læge ved et sanatorium; af
23 jurister: 2 højesteretssagførere, 6 landsretssagførere (1 bestalling deponeret), 2 sagførere, 9
statsembedsmænd, heraf 1 dr. jur., 2 kommunale embedsmænd, og 2 i privat virksomhed, heraf
i ved bankvæsenet; af
3 cand. polit.’er: Af 2 mandi. var 1 redaktør og 1 inspektør ved sparekassetilsynet, medens 1
kvi. var handelsminister;
O i cand. act. var gift og var delvis beskæftiget som sekretær; af

24

26

5

6

30

80

II

10
2

5

I

4
8

2

5

I

6

I

I

2

88

13

IOI

2

88

13

IOI

IOI

10

91

5

3

2

I

5

I7
14

9

I
i

i

I

I

7

i

I

I

2“

Ialt

Ialt

12

IOI
7

X9

10 polyteknikere: 1 var ansat i stats- og 3 i kommunale embeder, 1
havde selvstændig virksomhed og 5 var ansatte i private virksom
heder; af
10 med anden højere uddannelse: x prakt. dyrlæge, 1 landinspektør, 1
kontorchef i landbrugsrådet, 1 kv. tandlæge var gift og praktise
rende i København, medens af 5 mandi. farmaceuter 1 var drifts
leder, 3 kandidater på apotek og 1 i et medicinalfirma, medens en
kvi., der var gift, var kandidat på et opotek.

’)
2)
s)
4)
5)
°)
’)

Landbohøjskolen
Een senere lærereksamen
Forudgående handelsuddannelse i 5 år
Forudgående handelsuddannelse
Forudgående husholdningsuddannelse
Farmaceuter
Tandlæge

TABEL IV

Uddannelse

,,
kl.

Kvindelig

Mandlig
mn.

8

10

7
6

2

I
2
8

Handels- og kontoruddannelse ..............................

2

7

6

15

Journalistisk uddannelse ........................................

1

2

3

Biblioteksuddannelse................................................
Politi, etater og anden statstjeneste .....................

1
2

3

I
7

2
I
1

1
1

47

I

6
3

4

42

I

2
2
I
8

88
8

2

Ialt ............................................................................

I

3031
34

2

3

I

jfr. tabel 3
8 mandi.: i forstander for døvstummeskole, 4 kommunelærere, 1 lærer ved gymnasium og 2 første
lærere; 9 kvi.: i seminarielærer, 6 kommunelæ
rerinder og 2 husmødre
i lærer i Tyskland; 1 husmoder
heraf 1 kursusleder
husmoder
i bankbestyrer, 1 bankfuldm., 5 bank- eller kreditforeningsass., 1 bogholder
heraf 2 mandi. og 1 kvi. med eksamen fra handelshøjskolen, hvoraf i redaktør og i afdelingschef
og i kvi. (gift) kontorchef i a/s; af de resteren
de 13 mandi. var 2 selvst. grosserere, 1 direktør,
i forretningsfører, 1 translatør, 7 i mere under
ordnede stillinger og 1 invalid; af 9 kvi. var 3
gifte og husmødre, medens 2 gifte og 4 ugifte
var beskæftiget som sekretærer eller lignende
redaktører (desuden er 1 cand, polit, og 1 uddannet ved handelshøjskolen senere blevet redaktør)
i overbibliotekar, i husmoder
i postkontrollør, 1 kriminalass., 1 fængselsbetjent,
i overass., i landmand, i sekretær ved gesandt
skab og i uden fast beskæftigelse samt i kvi.
overassistent
i kæmner og i handelsmand
2 musikuddannelse, 1 kunstmaler, 1 tegner

ialt

1

Huslig uddannelse...................................................
Forskellig ..................................................................
Uden egentlig uddannelse ....................................
Studiet afbrudt ved ægteskab 4 og ved død r ....

IOI
17

nsp.

do. tysk uddannelse ................................................
Sproglærere uden egentlig afsluttende eksamen ..
Børnehavelærerinde ................................................
Bank- og lignende uddannelse ..............................

1
1

13
9

mn.

27
1

Kommunal uddannelse............................................
Kunstnerisk uddannelse..........................................
Landmand ................................................................
Teknisk ingeniør .....................................................
Sygepleje ..................................................................

Embede eller beskæftigelse ved 25-års
studenterjubilæet

ialt

Akademisk og anden højere uddannelse .............
Seminarieuddannede lærere ..................................

2

j j

nsp,

55

2

3

I
I

I
I

2
2
I
I

2
8

2
4
I
i
6

2

2

I

5

6

I

5

6

5

5

6
4
I
5

40

55

199

4
I
144

25

15

rådgivende ingeniør
5 sygeplejersker (heraf 1 død; 1 over- og 1 afdelingssygepl., 3 gifte, hvoraf 1 indehaver af friluftsbørnehave) og 1 massøse
5 gifte; i ugift: husbestyrerinde og privatsekretær
i konsulent; i inspektør; i værkfører; i uoplyst

4 husmødre, 1 død

TABEL V

Uddannelse

mdl.

kvi.

ialt

Nuværende stilling

Lærer- ................................

6

12

18

Handels- og kontor-.........

63

21

84

Kommunal-.........................
Bank- og lignende -............

3
6

3
6

Håndværker- .....................

7

7

Etaterne ............................

3

Telefon ..............................
Politiet ................................
Farmaceut ..........................
Sygepleje ............................

2
6

Landbrug............................

xj

15

Gartneri ............................
Ingeniør..............................
Sømandsudd.........................
Huslig ................................

2
5
3
34

2
5
3
34

8

8

Af 6 mandi. var 1 død under uddannelsen, 1 viceskoleinspektør, 3
lærere og x kontorist; af 12 kvi. var 2 ugifte, hvoraf 1 med tysk ud
dannelse, og af 10 gifte havde 6, hvoraf 1 senere blev enke, fortsat
arbejdet ved giftermålet, medens 1 ved mandens død påny fik ar
bejde, og i, der havde haft huslig beskæftigelse, efter mandens død
uddannede sig som lærerinde, endelig var 2 husmødre
Af 63 mandi. havde 20 selvstændig forretning, heraf 3 grosserere, 1
restauratør, 1 viktualiehandler, 1 cigarhandler, 13 manufaktur- og
kolonialhandlere og 1 ejendomsmægler; 24 havde overordnede stil
linger som afdelingsledere, prokurister, bogholdere i private virk
somheder, 9 var repræsentanter, 2 overassistenter på kommunale
kontorer, 1 var kontorassistent og for 2 var stillingen uoplyst; 5
var afgået ved døden; af 21 kvi. var X2 husmødre, af 4 andre gifte
var 2 enker, henholdsvis leder af fritidshjem og kontorist, medens
2 fraskilte nu var henholdsvis receptionschef og kontorassistent;
af 5 ugifte var 4 beskæftiget på kontor, og 1 var ekspeditrice
i kontorchef og 2 fuldmægtige
2 sparekassedirektører, 1 kreditforeningsbogholder, 1 prokurist og 2
assistenter.
2 bagermestre, 1 slagtermester, 1 malermester, kgl. hofleverandør; 1
driftsleder på elværk, 1 gas- og vandmester og 1 mekaniker ved
telefonselskab.
2 overtoldassistenter og 1 overpakmester, 1 kvi. toldassistent og 1
husmoder
Husmødre
i kriminaloverbetjent og 1 død
4 provisorer eller kandidater, 1 død som kandidat og 1 fotograf
i afdelingssygepl., 1 førsteplejerske, 1 skolesundhedsplejerske, 1 undervisningsass. og 1 massøse
2 landbrugskandidater, heraf 1 videnskabelig ass. og 1 landbrugslæ
rer, 9 gårdejere, 3 bestyrere eller forpagtere og 1 vognmand
i bestyrer og 1 død
2 civilingeniører, heraf 1 fabrikant, og 3 ingeniører
i skibskaptajn, 1 skibsinspektør og 1 navigationslærer
Heraf 33 gifte, hvoraf 1 er plantageejerske og 2 er døde, og 1 ugift,
der nu er syerske
Heraf 7 husmødre, hvoraf 1 død, og 1 ugift børnehavelærerinde. (Af
de 7 gifte var 1 uddannet som husholdningslærerinde, 3 som bør
nehavelærerinde, i som økonoma, 1 som dameskrædderinde, me
dens i, der var student fra Åbenrå Statsskole, havde været biblio
tekar) .

88

3
212

Kvi. gifte.............................
Kvi. gifte, fortsat ude
erhverv .......................
Kvi. gifte, ophørt med
udeerhverv .................
Døde under uddannelse
Døde senere før 25-året

5

6

6
2
6
5

5

Forskellig............................

Uoplyst ..

2

3
124

Heraf 33 med huslig uddannelse

73

6 lærerinder og 1 kontorassistent

7

33

1
7
8

3
3

1
10
ix
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versitetet, io mandi. ved polyteknisk læreanstalt
og 3 mandi. ved landbohøjskolen, medens 5
mandi. og 1 kvi. er blevet farmaceuter og 1 kvi.
har taget tandlægeeksamen; endelig har 1
mandi. taget tysk skoleembedseksamen. Efter de
foreliggende oplysninger har 12 mandi. og 7 kvi.
påbegyndt et akademisk studium, men påny af
brudt dette, heraf 4 kvi. på grund af ægteskabs
indgåelse, medens 1 kvi. er død i det første stu
dieår.
Af de resterende 98 studenter har 8 mandi. og
9 kvi. gennemgået dansk og 1 af hvert køn tysk
seminarieuddannelse, medens 2 mandi. er ble
vet sproglærere og 1 kvi. børnehavelærerinde.
Af disse 11 kvinder er 2 stadig ugifte, medens 7
af de 9 gifte har fortsat deres arbejde som lærer
inder efter ægteskabet.
De resterende 77 studenter fordeler sig over
en lang række erhverv, hvoraf bank- og lignen
de virksomhed tegner sig for 8, alle mandi., idet
ingen af de kvi. er gået denne vej. Handels- og
kontorvirksomhed har taget 15 mandi. og 10
kvi., hvoraf 3 mandi. og 1 kvi. med uddannelse
på handelshøjskolen, medens sygeplejen har teg
net sig for 5 sygeplejersker og 1 massøse. De re
sterende 37 fordeler sig over forskellige erhverv,
herunder 6 kvi. med huslig uddannelse. Forde
lingen vil forøvrigt fremgå af tabel 3 og 4.
Af kvinderne har 42 giftet sig, medens 13 sta
dig var ugifte ved deres 25 års studenterjubilæ
um. Af de 42 gifte har 14 eller nøjagtig Vs opgi
vet deres erhverv ved giftermålet, heraf 4 un
der uddannelsen (1 stud, mag., 1 stud. med. og
i stud, theol.), 2 er senere hørt op med at have
udeerhverv, og endelig var 5 uddannede i huset
ved ægteskabets indgåelse. To kvinder er blevet
enke, heraf havde den ene stadig embede, me
dens den anden derefter påny fortsatte sit ar
bejde, endelig har af 4 kvi., hvis ægteskab er
blevet opløst, 2 giftet sig påny, medens de 2
andre atter har fået selvstændigt arbejde, hvoraf
den ene, der var cand. mag., er blevet translatrice, medens den anden har fortsat sit tidligere
erhverv. Af de 42 ægteskaber er de 3 indgået
med studenter fra Katedralskolen.
3 mandi. og 4 kvi. er afgået ved døden inden

25-året for deres eksamen, heraf 1 kvi. under
uddannelsen.
Medens det har været relativt let at opstille
et skema for studenternes vedkommende, stiller
forholdet sig noget anderledes for realisterne,
men der kan dog på grundlag af de foreliggende
oplysninger meddeles følgende oversigt over ud
dannelse, nuværende stilling m. v., jfr. tabel 5.
Lærergerningen har taget 18 af realisterne,
heraf er 1 mandi. dog senere blevet afskediget og
er i dag kontorist, medens 2 kvi. som husmødre
har opgivet selverhvervet. I handels- og kontor
faget er der uddannet 93, hvoraf 6 i dag er an
satte som kommunale tjenestemænd, 6 ved ban
ker og sparekasser, medens håndværket har ta
get 7 og landbruget 15, hvoraf 2 med videre ud
dannelse, 34 kvi. har udelukkende været be
skæftiget ved husligt arbejde, heraf er de 33 ble
vet gift, medens 1 i dag ernærer sig som syerske.
Af de 88 kvi. realister er de 73 blevet gift,
hvoraf 7, nemlig 6 lærerinder og 1 kontorassi
stent, har fortsat deres selverhverv efter gifter
målet, medens 33 har ophørt hermed, heraf har
5, der er blevet enker eller fraskilte, påny fået
beskæftigelse, 2, en lærerinde og en kontorassi
stent, har fortsat deres gamle erhverv, og 3 har
fået nyt, heraf een lærerinde.
Af de 73 ægteskaber er 5 indgået med tidligere
elever fra Katedralskolen, heraf 4 med studenter
og i med en realist.
Een mandi. er død under uddannelsen, og 7
mandi. og 3 kvi. er afgået ved døden inden 25året for deres eksamen.
Een af studenterne er invalid, en anden er
nærmest gået i hundene, ligesom et par reali
ster er kommet ret uheldigt gennem tilværelsen;
men som helhed kan det siges, at dimittenderne
har klaret sig godt i livet, enkelte er endda
kommet til at indtage meget fremtrædende stil
linger. Havde det været muligt nærmere at gen
nemgå de meddelte oplysninger om de forskel
lige tillidshverv m. v., som en lang række af
dimittenderne gennem årene har beklædt, ville
dette helhedsindtryk kun yderligere være blevet
bekræftet.
OLAV CHRISTENSEN
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

HaderslevSamfundets julefest. — HaderslevSamfundets 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’ Haderslev-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 Favrholdt, 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.
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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 Italiensrejse 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 Abailard, 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 lysbilledforedrag af højskolelærer Wulff.
Københavnsturen havde som ledere lektor
Buch, lektor Karlsson og adjunkt Wielandt Han-

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-udstillingen). 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, Skrydstrup.

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
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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

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 Duborgskolen 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, Marselisborg, 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

Udgifter:
Forsikringer ........................................
Vedligeholdelse..................................
Nyanskaffelser....................................
Elafgift ................................................
Diverse ................................................
Kassebeholdning pr. 31. 12. 1954 ....

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

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..........
Lejeindtægt ........................................
Medlemskontingent ..........................
Andel i overskud fra „Holberg- og
hyttefest“ ....................................
Renter..................................................
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120,60
237,40
372,70
26,90
72,60
6 334,06

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

132,01
239,18

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

7 164,26

Ialt kr. .. 6 427,95

6 193,07
81,00
519,00

Udgifter :
Årsskriftet:
Papir, sætning og trykning 3 940,30
Clichéer, indbinding m. v. 1 063,00 5 003,30
Porto, kontorartikler m. v..................
Underskud ved jule- og sommermødet
Vedligeholdelse af rektor Brauneisers
grav....................................................
Krans......................................................
Flidspræmier ........................................
Andre udgifter......................................
Beholdning pr. 31. 10. 1955:
Kassebeholdning.................. 151,65
Indestående i sparekassen .. 74,30
Postgiroen ............................
9,17

692,43
402,60
5,00
12,00
27,50
50,00

235,12

Ialt kr. .. 6 427,95
Haderslev, den 30. november 1955.
Olav Christensen,
kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen 151,65
kr. tilstede. På postgirokonto står 9,17 kr. og på

sparekassebogen 74,30 kr.
Haderslev, den 3. december 1955.

Carl Møller.

Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne
knytte en hjertelig tak til annoncørerne for den

trofasthed, hvormed de år efter år støtter H.-S.,
til Haderslev magistrat, der atter i år har ydet os
et tilskud mod som sædvanlig at få stillet et an
tal eksemplarer af årsskriftet til rådighed, og til
fhv. præsident Holger Andersen for det legat,
han har skaffet H.-S.
M. FAVRHOLDT.

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.

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 Spareog Lånekasse, for Haderslev Bank, for Ruteautomobil-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.

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:

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
1955Fru 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 uimponerede, 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
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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 Kapernaums 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.

* 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.

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 Muckadell, 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.

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 „Frederikshøj“, provstirepræsentant for Dansk
Kirke i Udlandet, medlem af kredsbesty
relsen for Santalmissionen, Santalmissionens landsungdomsråd og forretningsudval
get for Santalmissionens børnearbejde,
medlem af bestyrelsen for „Ungdommens
Vel“.
Adresse: Broager.

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.

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

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
1945Korrespondent- 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 Mønsteds 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
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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 købmandHeinrich 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-

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 Laurine, 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 Skovbølling, 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.

t

VIDAR
,,Vidar“s første arrangement i 1955 var et be
søg på kasernen den 14. januar, idet oberst Gabel-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 Christiansdal, 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 „Vidar“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-Jensens 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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Lavgade

-

Haderslev

- Telefon 2 3!

FOTOGRAFERIb
— saa

dtelut QkzgutdakL
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09

-

Hac

£• Grodt
Aut. Forhandler

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!

Husk, at hele byen skal gaa over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 3215 . Haderslev

Citroen - Hillmann - Zündapp - All
HADERSLEV . TELE. 217 50

AABENRAA . TELE. 2028

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

Damgaard
Bageri og Konditori

Haderslev
Centralbibliotek

Bygningsartikler
Storegade 47, Tlf. 22286

*
légade 2—4 — Telefon 2 35 70
HADERSLEV

•

Jomfrustien 20

MAGNUS KNUDSEN
1. Kl. Herreskrædderi
Jonfrusti 3 - Haderslev - Telefon 2 27 28

Telefon 22656
•

Bogbestand:
26111

Ksmus Hansen
kolonial og Kortevarer en gros

Indehaver J. Dirks

snderbro 13 - Tlf. 221 31
Haderslev

9. KOOPMANNS

Reserveret

Haderslev - Telefon 236 63

Herre- og Damesalon

Svineslagteri
HADERSLEV

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

S

Haderslev - Postgiro 6133

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

