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JYLLAND, VORT LAND
Som for evighedens anker

Det er dig vort hjerte nynner

ligger Jylland i sin ro —

sine gyldne drømme til.

blæstblå fjorde, grønne banker

Dig vi hemmelig forkynder,

under håbets regnbubro.
Bleg af sol fra Arilds tid

hvad vi elsker, ved og vil.

lokker vejen, lang og hvid,

følger under årets gang

dig med sine mile.

barn og gamlings veje.

Fordum skov, hvor nu går plov,

Mindets kald fra tusind år

kirken rejst på gudehov —

nu i vore hjerter slår —

her får tanken hvile.

er vort dyre eje.

Bølgeslag og blæstens sang
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Brændingstorden, nyn af kilder,

Fjerne sejl og kirker lyner,

måneglitter, gyvelbrand,

lokker udve — lover fred.

spovefløjt og lærketriller

Hedens søn får drømmesyner,

binder sammen hav og land.

fanger drag af evighed,

Over markers grønne mil

men violens himmelblå

nikker hjem til hjem med smil —

dybt i pigens øjne stå

frænde hilser frænder.

og ved hjemmets dige.

Jyllands kløver-åndedrag,

Helt fra bræens tid til vor

frisk af dug og karsk af dag,

arv og marv sang visen for,

dig sin helse sender.

jyde, i dit rige.
Se, som gyldne harpestrenge
løfter sol den nye dag,

og her jubles lydt og længe:
Lyst æfor og mørkt æbag.
Grænsens stolte Dybbøl-sang,

Grenens eviggrønne tang

vore hjerter fryder.

Mænd fra køl og pen og plov
lyder samme lyse lov —
vi, Vorherres jyder!
CARL TH. JØRGENSEN

PASTOR L. M. WEDELS BESØG
I HADERSLEV I ÄR 1801
Lago Mathias Wedel fødtes på Gudum Klo

ster den 7. december 1752, han blev student
fra Odense 1774, teologisk kandidat 1782,
personel kapellan i Mern 1785 og i 1786 sogne
præst i Everdrup i Sydsjælland, hvor han døde
den 13. juli 1827.
Som præst fik Wedel ikke det bedste skuds
mål, selv om han efter biskop Balles udtalelse
fortjente ros for sin grundige og ordentlige prædikemåde. Han synes i udpræget grad at have
repræsenteret tidens liberale og gavnelystne præstetype, for hvem arbejdet for menighedens jor
diske vel var en mindst lige så stor og betyd
ningsfuld opgave som den mere åndelige side af
præstegerningen.
Wedel var levende interesseret i landvæsenet
og indlagde sig megen fortjeneste som landmand
både i teori og praksis, hvorfor han da også blev
belønnet med Landhusholdningsselskabets sølv
medalje. Sin egen præstegård drev han frem til
et mønsterbrug, og ved talrige skrifter søgte han

at oplyse landbefolkningen om alle mulige land
brugsfaglige fremskridt.
Wedel har også indlagt sig fortjeneste som to
pografisk forfatter, og selv om han ikke udmær
kede sig ved en fast komposition eller streng nøj
agtighed, giver han dog et ret godt billede af
Danmark, ligesom hans bøger rummer en fylde
af folkloristiske og kulturhistoriske oplysninger,
som man forgæves vil søge andre steder.
Hans vigtigste topografiske arbejder er „Topo
grafie over Wordingborg Amt“, der udkom i
1818, og den tidligere kort efter århundredskif
tet udsendte „Indenlandske Rejse igjennem de
betydeligste og skjønneste Egne af de danske
Provindser“. Denne sidste bog er i dag en stor
sjældenhed og er derfor selvfølgelig ret ukendt.
Den rummer imidlertid en række interessante
småtræk om Haderslev by og egn, som fortjener
at blive draget frem fra glemselens mørke, hvor
for de gengives her med en række supplerende
og forklarende noter.
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Pastor Wedel tog fra sit hjemsogn Everdrup
på Sjælland og fortsatte over Fyn, hvor vi træf
fer ham i Assens. Vi lader ham nu fortælle om
sin færd med færgen til Årøsund og videre over
Haderslev, til han på sin rejsefærd nærmer sig
Åbenrå:
Jeg maatte til Toldkammeret erlægge omtrent
5 Rdlr. for mine Heste, som jeg faaer igien paa
Tilbageturen enten her eller ved et andet Told
sted paa Grændserne. I Selskab med andre Rej
sende gik jeg om Bord paa en aaben Smakke,
hvori Vognen hidses, men Hestene spadsere
selv igiennem en Dør paa Siden, som derefter
fast surres. Vinden var imod, og det kulede ikke
lidet, saa vi maatte krydse heel ofte. En af Pas
sagererne snakkede meget om hans mange Søerejser, om hans Philosophie til at finde sig i alle
mødende Tilfælde, men da en af Skibsfolkene
hændelsesviis sagde os, at denne Smakke var
den samme som kæntrede for kort siden med
Frue Levetzau, hvorved hun og begge hendes
Sønner druknede, saa løftede denne Tale Philosophens Mandhaftighed af sine Hængsler; hans
Stilling var kiækkere end hans Siels Følelse, som
hvilede tydelig paa hans blege Aasyn, da just
en stærk Søe styrtede ind over Relingen af Ski
bet; han vilde dog vise sig dristig, trak undertiden
paa Smilebaandet, naar vi andre gysede ved
Vejret, men han følede ikke mere derved, end
naar der trækkes paa et Rullegardin. Men over
alt var her slet ingen Farligheder, Skibsfolkene
vare flinke og paapassende; det eneste Ubehage
lige var, at Rejsen varede så længe ved de man
ge Krydsninger. Vi havde ikke beredt os paa
Madkurve eller nogen Fortæring ved denne
sandsynlige korte Overfart, men vi maatte stille
vor Appetit med hvad der var om Borde, vi
spiste, drak og drak Skaaler, Kongens, vore Ven
ners, Skiærtorsdags Heltes, og ved Vehiculum1
af saadanne Skaaler bliver en slet Viin drikkelig,
Søen tærer, siger Ordsproget. Vi erfarede dette
her, thi da Sejladsen varede saa længe, blev vi
hungrige meer end een Gang. Situationen midt
paa Sundet var herlig: Assens viiste sig i al sin
1 Egti. et befordringsmiddel; i overført betydning: ved
hjælp af.
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Pragt, ja i lang meer, end den virkelig indehol
der; alle de mange Øer paa begge Sider nær
mede vi os til ved idelige Krydsninger: Bogøe,
Egholm, Bastholm, Aarøe o. a. fl., hvorpaa vi
kunde see Gaarde, Huse, Enge og frugtbare
Agre. Paa den yderste Pynt af Bogøe er en Vip
pefyr, der brænder bestandig om Natten blot
ved den haarde Tørv, kaldet Klyne, som Gen.2
Postamtet har foranstaltet. Vi kunde bestandig
see den høje Barløse Kirke i Fyen, og desforuden
Kyster, Skove og Kirker i Holsteen3. Disse aabne
Smakker ere ubehagelige baade i Regn og stærk
Søegang især for Hestene, som blive vaade, ja
endog for Mennesker; thi i den lille Kahytte kan
ikke rummes mange, Luften er desuden be
klumret, og i Selskab med Heste og Vogn i
Smakken selv maae man passe paa; hvo som
staaer, see vel til, at han ikke falder, naar der
krydses eller Slingringer indtræffe; desuden, al
drig kan man befinde sig vel ved saa drøj en
Portion Ørkesløshed i nogle Timer, derfor da
jeg endelig satte Fod paa Holsteens Grund, fø
lede jeg, at Glædens Haab er ikke mindre riig
paa Fornøjelser end Opfyldelsen selv; thi jeg
glædede mig over, at denne Krydsning skulle
føre os til Landet, men saaledes gik det med
den følgende og flere, indtil vi omsider naaede
Skibsbroen. Adskillige Skibe passerede frem og
tilbage i Sundet, noget maatte de vel krydse,
men de havde for endeel Side Vind, og de smaa
Fiskerbaade der hoppede snart ovenpaa, snart
skiultes af de høje Bølger, skulle ikke kunde
troes at være saa uden for den som selv har
været Øjenvidne dertil.
Aarøsund Færgegaard er stor, prægtig og vel
indrettet til Giestgiveren, Beværtningen er hur
tig og billig. Der haves det saakaldte Altonaerøl til 6 Lsk.4 Flasken, men det er ikke halvt saa
godt som vort Kiøbenhavnske. Allerede her vil
de ikke vel tage imod Bankosedler, men fordre
gierne Schlesw. Holst. Mynt, som en Rejsende
2 General.
3 Det vil sige Sønderjylland. Det var blevet mere og
mere almindeligt at bruge navnet Holsten om begge
hertugdømmer, evtl. med tilføjelsen dansk, når der
var tale om Slesvig.
' Lybsk skilling (i sk. lybsk var lig 2 skilling dansk).

maae berede sig paa, eller ogsaa Rixorter, Duka
ter, smaa Otteskillinger, saa fremt han ej skal
tabe for meget for at faae sine Papirs Penge
vexlet i Mynt. Vore andre Penge kalde de Oidegeld, og skiøtte slet ikke om dem. Her er en bug
tet, steil og sandet Strandbred, her saae jeg nogle
meget store hugne Stenstøtter af Kamp liggende
ved Broen. Her er en prægtig Lampefyr paa
Brinken, med store Latemer og messing Spejle.
I Selskab med nogle Rejsende, som for største
Delen vare meget beskedne og artige, og som
agtede sig til Fyen, var der en kaadmundet Li
bertiner, hvis største Færdighed bestod i et An
sigt, der ikke kunde rødme, og som frembragte
sine tvetydige Vittigheder i den frække afgiørende Tone. Det var mig uvedkommende som
en fremmed at tale, men jeg lastede ham med
et betydende Øjekast, som nær havde skaffet
mig hans Uvillie, saafremt de andre ej havde
billiget mine tause Yttringer.
Fra Færgegaarden til Hadersleb gaaer Vejen
noget bugtet igiennem Buskaser, Marker, Enge
og Skovkrat, men er jævn og vel vedligeholdt,
dette med saa meget andet paamindte mig om,
at jeg nu var i det Holstenske, eller egentligere
Schleswigske, her ere omkring paa begge sider
endeel store Stene, hedenske Begravelseshøje og
Offersteder. Kornet stod just ikke ganske godt,
da Jorden var tildeels sandet og let, men Qvæg
og Heste vare meget trivelige og tilsyneladende
fede. Man passerer igiennem Bondebyen Haistrup og en Kirkebye Øsbye forbi nogle eenlige
Gaarde, og har Grarup paa venstre, samt Starup
Kirke paa højre Haand, denne sidste ligger tæt
ude ved Fiorden, paa en Odde, hvis Vand løber
forbi Hadersleb i en smal bugtet Strøm ud i
Beltet, og er sejlbar for smaa Skibe; alle Huse
og Gaarde i disse Byer vare godt byggede, for
det meste Grundmuur, og Byegaderne meget vel
og ordentligen broelagte, Kirkerne saare smukt
udpudsede og hvittede, med Taarn og Spiir paa.
Det smaaregnede hele Vejen, men da jeg var
kiørt igiennem den store Bye, begyndte Regnen
med Heftighed, saa jeg maatte søge Skiul i nær
meste Gaard, her vare nogle Bønder forsamlede,
flere kom til formedelst Uvejret, og deriblandt
en rejsende Jyde, som prangede med Sviin. Vi

talede om adskilligt af Dagens Anliggender,
dyre Tider, anden April, og det frivillige Bidrag
til de Qvæstede m. v. Uvejret blev ved, og lige
ledes Samtalen om forskiellige Gienstande, jeg
lærte dog noget i Agerbruget ved denne Lejlig
hed, som jeg siden skal nedskrive. Omsider da
Jyden hørde, at jeg var fra Kiøbenhavn; thi den
ne Angivelse brugte jeg som et Sted, der var de
fleste bekiendt af Navnet, derimod ville mange
ikke have kiendt mit sande Hiemstand, PræstøeEgnen, da Jyden hørde dette, spurgte han i sit
Sprog og efter sin Dialekt, hvad vi sagde i Ho
vedstaden om det store Guds Under der skulle
skee ved Juletider. Jeg erklærede, at ingen hos
os vidste noget om dette Sagn; hvad, sagde han,
og det staaer paa Prent, som jeg kan fremvise.
Jeg og flere med mig troede, at det var en Si
bylle Spaadom eller saadant Lapperie, som hans
Overtroe grundede sig paa. Men han, da vi yttrede vor Tvivl med Latter, vedblev med sin
Paastand og sagde, at han selv havde læst dette,
som nu skulle skee, i hans Barndom i KatekismiSententser: der skal skee Tegn i Soel og Maane,
og paa Jorden skal Folket blive bange af Mistrøstighed o. s. v., som han alt Kapitelfæstede
(efter Almuens Talebrug) hos Luc. 21, 25. Og
dette skulle skee i Kiøbenhavn, spurgde jeg?
Over hele Landet, svarede han; Jeg vente mig
fra ham, som en der ventelig havde en Skrue
løs, men han nærmede sig atter: heele Sagen er
trykt i Kongens Kiøbenhavn; da Vee den, som
baade er Forlægger og Udgiver af saadant løgn
agtig dumt Tøj, kan jeg faae den Piece at see,
sagde jeg, Ja vel, svarede Jyden, drog sin Tegne
bog op, fremlagde en simpel dansk Almanak,
hvori staaer den 16. Dec. 1801, at Solen skal
staae op Kl. 3,31, en øjensynlig Trykfejl, 3 iste
den for 8, og deri bestaaer den hele Gaade, som
jeg end videre søgde at ville overtyde Jyden om,
deels af min Skrive-Calender, deels af de smaae
tydske Almanakker, som meget bruges i det Hol
stenske, hvor Solens Opgang stod rigtig i begge,
nemlig 8,31, men i Førstningen vilde han slet
ikke antage mine Overbevisninger, han havde
hundrede Modgrunde, tilsidst syntes han dog at
troe, at det var en Trykfejl; Regnen stilledes, og
vi fortsatte Rejsen hver til sin Side.

9

En fierding Vej før man kommer til Haders
leb, der ligger i en Dal, er der en viid, skiøn og
afvexlende Udsigt over Byen, Fiorden, Enge,
Buskaser, Skove, Heder, sandede, lerede og vel
dyrkede Marker, og Haderslev selv har Lignelse
af en halv Maane. Strax ind af Byen er der en
stejl Banke, med en stor Mølle5 paa højre
Haand. Der er vel Port, men ingen Betientere,
Visitation og deslige, og saaledes kiører man ind
i alle holstenske Kiøbstæder, uden at nogen an
holder enten Personen eller Læsset, kun i Fæst
ningerne Rensborg og Glückstadt maae man
vise Pas eller forklare, hvem man er. Et smalt
Vand deler Staden i to Dele, nye og gammel
Hadersleb, der ere 22 Gader, 390 Huse og over
3000 Indvaanere. (I et fransk Skrift, som en Rej
sende har udgivet, hedder det om Hadersleb:
C’est un gros Bourg qui a été autrefois enferme
de murailles, mais est aujourd’ hui tout ouvert.
Ge Bourg est d’ environ 400 maisons6.
Heinr. Ranzou skriver: Nobilium domos et
quidem egregias continet plurimas7, saaledes var
Staden i hans Tid.)
Den nye Stad er godt bygget, har mange
smukke Huse, for det meste Grundmur, et dej
ligt stort, jevnt Torv, 2 Porte8 og 3 Broer9, en
lille Raadstue, men Borgemester, Raadmænd,
Stadsskriver, Advokater og Justitsbetientere i
Guds Velsignelse. For at blive Borger der, maae
man betale 2 til 10 Rd. Her er en anseelig latin
og tydsk Skole, foruden en deel mindre Skoler;
der vrimlede mangfoldige Børn ud af den tyd
ske i Middagsstunden, og min Ledsager fortalte
mig, at der søgte omtrent 100 Børn daglig un
der 4 Lærere. For Fattige og Krøblinger ere der
endeel milde Stiftelser, hvorblandt Hospitalet10
5 Slotsvandmøllen.
“ Det er en stor flække, som før i tiden har været om
givet af mure, men nu er den helt åben. Denne
flække er på ca. 400 huse.
’ Byen har mange særdeles udmærkede adelshuse.
8 Byen har haft 3 porte, Sønderport, Nørreport og
Bispeport, denne sidste var dog forsvundet allerede
i 1760.
’ Sønderbro, Bispebro og Nørrebro. De to sidste førte
over den nordlige fjordarm, men er forsvundet i før
ste halvdel af 1800-årene.
10 Hertug Hans Hospitalet ved Sønderbro, oprettet af
hertug Hans den Ældre 1569.
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[og] Rehvalds Legatum11 ere de betydeligste; i
Hospitalets ene Fløj er en Kirke.De fleste Bor
gere nære sig af at brygge, brænde, handle og at
losere Fremmede, thi for egentlige Reisende af
Borger- og højere Stænder ere 2 Giestgiverhuse12. Her ere endeel Professionister, men dog
ikke mange af hver Slags, undtagen Skoemagere,
hvis Antal er 27. Her skal være en Snes Kiøbmænd omtrent, men Handelen er ikke af me
gen Betydenhed, da andre nærliggende Kiøb
stæder og især Christiansfeld drage Næringen
til sig, især fordi her til er ingen tilbørlig Sejlads,
men kun nogle Vahre opføres med smaae Skibe,
hvoraf kun 1 Dosin høre hiemme her. Handske
magerne have dog en anseelig Afsætning af de
res Vare til andre Steder, hvilket ikke saa just
kan siges om de andre Haandværker.
Staden selv har en nydelig Beliggenhed, og
Indvaanerne ere selskabelige og høflige. Den
stærke Passage af forskjellige Rejsende giør ogsaa Stedet behageligt og muntert; her er et Bil
lard paa Raadhuskielderen 13 og 2de Klubber14,
ugentlig Concert og heel ofte Bal om Vinteren,
hvori man uden stor Udgift med Fornøjelse kan
deeltage. Promenader ere her just egentlig ikke,
men i Haven15*ved Raadhuset er meget smukt,
11 Rehewalds legat er oprettet 1708 af infanterikaptajn
Hans Georg Wilhelm von Rehewald, der døde i Ha
derslev 1718. Legatet ejede i 1844 en kapital på 6942
rdlr. 4 sk. kurant, og der uddeltes hver 28. dag 1 rdlr.
16 sk. til 16 trængende personer, en efter datidens
forhold betydelig hjælp. Legatet blev ved genforenin
gen valutareguleret og uddeles den dag i dag ved
juletid til 16 trængende med 53,50 kr. til hver.
12 Der sigtes formentlig til postgården, Nørregade 22,
det nuværende Høppners Hotel, eller dennes anneks
Nørregade 15, som postmesteren Knud Petersen
havde fået indrettet til herberg for de rejsende, og
det herberg, som var tilknyttet den i note 13 omtalte
rådsvinskælder, og som værten havde søgt at gøre til
det bedste mellem Hamborg og København.
13 Rådsvinskælderen havde til huse i ejendommen på
hjørnet af Torvet og Nørregade, den nuværende
Torvet 8.
14 Det harmoniske Selskab og en klub, som havde til
huse i rådsvinskælderen, og som i Lyna 1799, s. 187,
kaldes „Die vereinigte Gesellschaft“.
18 Der har aldrig hørt nogen have til rådhuset; men
rådsvinskælderens indehaver, Helmer Buchholdt, var
imidlertid ejer af den ejendom på Klosteret, som
nu rummer Dannevirkes redaktion. Det er forment
lig haven, der hørte til denne ejendom, og som nød
ry af at være den smukkeste, der fandtes ved noget
værtshus mellem Hamborg og København, der er
tale om her.

hvor Konst og Natur har forenet sig for at giøre
Spadseregangene og Udsigten fornøjelig, hvorfor
man ogsaa finder der i godt Veir mangfoldige
Mennesker, ellers er en fierding Vej fra Staden
Boghovet16, en smuk Lund paa en Høj, hvor
hen mange udvandre; saaledes ogsaa Skattebek1T[l] og Ulvhuus, begge smukke Steder paa
den anden Side af Staden. Paa Dammen haves
ogsaa ofte behagelige Lysttourer paa Roers og
Sejlsbaade, som meget afbenyttes i Sommermaanederne af unge Mennesker, undertiden
ledsaget af Musik.
Offentlig Boghandling er her ikke, men dog
fejler man ikke Lekture, da nogle Private og Bog
trykkeriet have endeel gode Bøger i adskillige
Videnskaber. Her ligger 2 Escadroner Ryttere18,
som ogsaa er en Næringsvej for Indvaanerne.
Her er megen Tilførsel af Levnetsmidler, som
just ikke ere dyre, undtagen Favneved, som er
lettere [i] Priis i Kiøbenhavn selv.
Kirken er stor, anseelig og meget høj, det er
svimlende at see op ad Muuren, den har et pyn
teligt Spür, den er næsten 100 Skridt lang, og
kan sees temmelig langt borte. Indvendig er den
smuk, kun dette anmærkes: at Hvælvingen, som
hviler paa 14 colossalske Piller er bestrøet med
glimrende Stiemer, mange Epitafia og Malerier
findes der.
I Gammelstad ligger en anden Kirke ud imod
Vandet, som kaldes Severini, og er kun simpel,
til denne hører desuden nogle Landsbyer, og der
prædikes dansk, derimod i den store Kirke
tydsk19. Det skal være den første Bye i Dan
mark som antog den Lutherske Lærdom Anno
1523. Gammelstad adskilles ved en Broe20 fra
Nyestad; Gaarde og Huse der ere simple, og en
Række paa højre Haand beboes tildeels af Bøn
der21, der er en stor Reberbane, og 2 vidtløftige
” Bøghoved med traktørstedet „Frederiksminde“.
11 Skallebæk, der var et yndet udflugtssted for byens
borgere, udlejedes i 1799 til det harmoniske selskab.
13 Holstenske Landsenerregiment.
10 I Vor Frue kirke holdtes der tysk prædiken ved høj
messen kl. 8, men dansk ved fromessen kl. 514 og
ved en eftermiddagsgudstjeneste kl. 1314, ligesom
der prædikes dansk ved to hverdags-gudstjenester og
tysk ved een.
20
Bispebro.
21
Bøndergårdene.

Blegerier, samt en stor Plads kaldet Papegøjen2';
en lille Kanal23 løber bag om Byen til Stampemøllen.
Paa den Plads hvor fordum Slottet har staaet,
ere Gaarde og Boeliger for Præsterne, Rektoren,
Kirkebetientere, Kloster, Kirkegaard og endeel
Gader, som alt siges at ligge paa Slotsgrunden24,
der er ogsaa Apotheket en lang antik Bygning25,
hvorpaa staaer indhugget med ophævede, ikke
smaae Bogstaver et langt Motto: Non est in
medico semper relevetur ut æger &c. &c.26.
Man kan staae en Snees Alen i Frastand og læse
det. Paa denne Slotsgrund, som i forrige Tider
ikke skal have havt lige Rettighed med den øv
rige Stad, ere nu over hundrede Huse, foruden
endeel publike Bygninger; Gaderne og Husene
ere ligesaa smukke som det andet af Staden, her
ere meget Messing paa Dørene og Karnapper
uden for, samt smukke udzirede Hvilebænke,
her ser man en stor Soelskive paa Domkirken
der er opsat 178227, men noget skievt, ventelig
med Forsæt, maaske Kirken ligger ikke som man
siger, Soelret.
Har Staden ingen synderlig Sejlads forme
delst Fiordens snevre Bugter, saa har den desto
22 En plads, der lå ved.den vestlige ende af Vestergade,
og som andre kilder slet og ret kalder Pladsen.
23 Den nordlige fjordarm, der strakte sig fra Dammen
langs Gravene og Jomfrustien til fjorden.
24 De den katolske kirke tilhørende ejendomme tilfaldt
ved reformationen landsherren, og hertug Hans den
Ældre henlagde ved oprettelsen af Slotsgrund kom
mune arealerne under denne. Hjorteapoteket, Slots
vandmøllen m. v. hørte heller ikke ind under køb
stadens jurisdiktion, men til Slotsgrunden, der først
indlemmedes i købstaden i 1834. Ikke alle de af We
del omtalte personer, f. eks. præsterne og rektoren,
havde bolig på Slotsgrunden.
25 Hjorte apotekets bygning var opført i 1681—82 og
blev nedrevet i 1843 for at give plads til den nuvæ
rende bygning.
28 Non est in medico semper, relevetur ut aeger. Interdum docta plus valet arte malum. Principiis obsta.
Sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras.
Indskriften er oversat således af lektor, dr. phil.
C. F. Moth: Ikke altid det på lægen beror, om den
syge kan hjælpes; stundom ondet formår mer end
den øvede hånd. Stands i dets udspring ondet. For
silde man lægedom søger, når en sygdom, forsømt
længe, har vundet kraft.
27 Soluret var fornyet i 1748 og har eksisteret endnu i
1856. Det var anbragt på korsskibets sydgavl. Det kan
ikke oplyses, hvad Wedels tidsangivelse 1782 henty
der til, måske er soluret da påny blevet fornyet.
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bedre og skiønnere Marker, hvis Afgrøde stod
fortreffelig, og er en god Næring for nogle Bor
gere, da disse Marker have en Udstrækning af
meer end en fierding Vej i Længde og Bredde,
og ere ansatte i Matrikul for 50 Plove, der have
en forholdsmæssig Bestemmelse efter vores
Hartkorn; og da alle Jorder i Holsteen og det
Schleswigske ere matriculerede med dette Navn
Plove; saa maae jeg her giøre denne Erindring,
at en Gaards Jord der er ansat for 1 Plov er det
samme som en 20 Tdr. Hartkorn hos os. Skat
terne af de contribuable Jorder have ogsaa næ
sten samme Proportion, thi en Gaards Mark å
i Plov, svarer i Skatter aarlig 36 Rd., en Td.
Hartkorn iiPz dansk, som udgjør for tyve Tøn
der omtrent det samme. Ligeledes seer man ved
de foretagne Udskiftninger af Landmaalere og
Landinspektører baade i Nørrejylland, hvor der
beregnes efter Hartkorn, og i det Schleswigske,
hvor der beregnes efter Plove, at dette Forhold
er lagt til Maalestok og Bestemmelse; vel veed
jeg, at nogle, selv Holsteenere, giøre Regningen
anderledes, men jeg har sagkyndige Mænd for
mig, som kiende baade Jylland og Holsteen, som
have yttret sig hermed Overensstemmende.
Fra Hadersleb til Apenrade er Vejen som i
hele Holsteen bred, jevn og vel vedligeholdt,
man kommer over høje Banker, meget dybe
Dale, som have en Bue over sig af større og min
dre Træer; man har en afvexlende herlig Ud
sigt, og hver Sted frembyder nok af Naturens
Yndigheder, da man kan see ud over Beltet og
ind i Landet, der prydes af Skov, Mark, Søe,
Aaer, men ogsaa sine Steder, jeg vil just ikke sige
vansires af den sorte Lynghede og Sandegne; thi
ogsaa disse have sine Fordele og virkelig Nytte.
Levende Gierder sees jevnligen, men for det me
ste afstudsede, Grenene brækkede og indflette
de i det øvrige, da det skal lukke og frede bedre;
det højere Gjerde som ikke holdes under Saxen,
uddøer snarere og giver Aabninger, hvor det er
vanskeligt atter at faae noget til at groe. Paa
nogle Steder have de gandske afskaffet det leven
de Hegn, fordi Spurvene holde sig saa meget i
Qvisterne, og i Hokketal falde paa Kornagrene,
som saaledes gandske afpilles endog før Axene
blive modne. Alle Sorter Korn stode godt i
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Væxten, kun meget faa Steder saae jeg Kløver,
og ingen Steder Ærter. Indvaanerne ere godt og
nette paaklædte, deres Sprog besynderlig, hver
ken tydsk eller dansk [I]28, f.Ex.: Jor [!] de kan æ
giø nok, wenn æ seier et tvo Gan, o: jo det kan
jeg nok giøre, naar jeg seer det to Gange. Spro
get er syngende og ikke ubehageligt, Folkene
høflige og velvillige; de fleste vare beskæftigede
med Arbeide i Moserne, hvor der gaves en sær
deles skiøn og fast Tørv. Deres Vogne ere store
og lette, alle med Kurve i. Dyrknings Redska
berne ligeledes meget lette og magelige at be
handle. Qvæg og Heste ere just ikke store, men
have god Udseende. Mange Kirker gives der i
en Omkreds, tildeels store, smukke og med
Spür paa. Alle Gaarde og Huse af Grundmuur,
enkelte faa undtagne, med høje, pene Straatage,
og malede Dørre. Den indvendige Forfatning og
Boehave viste, at Ejerne besadde Velstand, og
tillige Smag at udvælge det passeligste. Prægtigt
var just ikke Husgeraadet, men ordentligt, ren
ligt og saare godt. Skabe og Dragkister enten af
bonet Eeg eller malet Fyr. De fleste Steder vare
der endog Overflod af Messing, Kobber, Tin,
Senge, Kakkelovne, Stentøj, Glas, Stole, Borde
og meget klare Vinduer, som Almuen især giøre
meget af; men deres daglige Føde er ikke saa
god og nærende som Fyenboernes. Rugbrød var
i høj Priis, og neppe at faae for Penge. I Hop
trup, en stor Bye, gik jeg hen i nogle Gaarde og
kunde ikke faae Brød tilkiøbs, endelig lykkedes
det mig i en Gaard, hvor der nyeligt var bagt,
men jeg maatte give 10 Lsk. for et Brød, der
neppe vejede 4 Pd. I denne Bye er en rindende
Bæk, hvis Dybde neppe er 5—7 Tommer, men
Breden over 10 Alen, da Vandet meget sagtelig
rasler over utallige smaa Stene. Paa venstre
Haand ligger en Søe og en anden stor Bye, Lang
horn29. Det er en Fornøjelse paa denne Stræk28 Skønt Wedel var født jyde, men ganske vist havde
besøgt skolen i Odense og nu var præst på Sjælland,
har han altså ikke forstået, at den sønderjydske dia
lekt var lige så godt dansk som hans egen vestjydske
barndoms.
29 Langhorn, der indtil 1920 hørte til Kjestrup kommu
ne i Hoptrup sogn, tæller i dag fire til dels jordløse
huse, men har tidligere omfattet betydeligt flere ejen
domme. Disses jorder er købt af omliggende større
gårde, og bygningerne er efterhånden forsvundet. I

ning at omgaaes Bonden; man finder Fliid, Virk
somhed, Orden og Raskhed i alle hans Foreta
gender, baade i Marken og hjemme i Huset, om
Aftenen ere alle beskiæftigede med et eller an
det Haandarbejde, nemlig at snoe Siv til Tæk
ning, Tøjre til Kreaturerne, Kurvebinding af Vi
dier og Langhalm, Hestepuder af Siv eller Halm,
thi overalt drage Hestene her i Stavtøj med Siv
puder, men til Pynt have de Puderne betrukne
med giindsende Læder, og meget smukt udskaarne Stavtræer, kort, Almuen bruger Tiden
baade om Dagen og om Aftenen, og ere sande
Kontraster mod vore Sjællændere, der bortdri
ve Vinterafterne enten sovende, spillende eller
gandske uvirksomme. Maaskee Holstenerne ere
noget for hastiige og iilsindede, thi kommer no
gen dem for nær, er Slagsmaal eller Proces den
visse Følge; men som frit Folk føle de ogsaa
Værdien af deres Selvstændighed, og altsaa
taale ingen Fornærmelse. Alle Gaarde for det
meste i denne Strækning ere Ejendomme, og de
vide ikke noget af Herremænd, Hoverie, Indfæstninger og sligt, endskiønt deres Byrder og
Skatter ellers ere betydelige nok; derfor ere Byg
ningerne saa smukke, saa varige, men Murstene
ne koste dem ej heller meget, da mange Bønder
selv eje Teglværker, og sælge Stenene for en
ganske taalelig Priis, som brændes ved Tørv
allene; det er altsaa Arbeidet allene der kan be
regnes; thi Tørv, Leer og Ovnen selv koste dem
ingen rede Penge, kun Umage og Behandlingen.
Fruentimmerne ere pene, velvoxne, belevne og
duelige i Husforretninger; Renlighed og Orden
hersker hos dem, tildeels kniple de i Fritimerne,
men dog ikke saa meget som ved Tøndern Kan
ten, tildeels beflitte de sig paa hiemmegiort Tøj
af Uld og Hør, ja endog af Nelder. Jeg talede
med en midaldrende Kone, som sad uden for
sin Dør og flettede ved Solens Varme; jeg troede
det var Hør, men hun sagde mig, at hun just
ikke havde Raad til at kiøbe Hør, og selv at avle
den havde hun ingen Lejlighed eller Jord til,
saa havde hun lært af en Reisende at behandle
Nelder i alle Dele paa samme Maade som Hør1834 talte Langhorn 9 kåd (husmandssteder), og des
uden boede der i byen en snedker, en murer og en
skrædder.

ren, og det lykkedes meget godt, jeg saae spun
det Garn som, saavidt jeg kunde bedømme, var
særdeles godt; og jeg sagde hende den videre
oeconomiske Brugbarhed af Nelderne nemlig
grønne til Føde for Køerne, som malke meget
derefter, til Foering, til at kaage Kiødet mørt
med i Gryden o. s. v., som hun alt hørde paa
med Opmærksomhed. Jeg har flere Steder paa
min Reise, især ved Segeberg, siden seet Nelder
ne opruskede og udspredde paa Jorden for at
beredes til Bragning, og i det Hele behandlede
som hiemavlet Hør, og jeg troer, at man ved
Frøe eller Rodskud af Nelder kunne beplante
mangen et Stykke ellers lidet brugelig Jord paa
Grøvter, Volde, skraae Brinker o. s. v., hvor der
kun er Leer, til særdeles Nytte, da Garnet og
Lærredet deraf bliver smukt og godt. Alle Bøn
der i Almindelighed kan læse og skrive, de have
meer Kundskab om andre Ting endog uden for
deres Fag, end vore Sjællændere; jeg havde derpaa adskillige Beviser ved Samtale med Indvaaneme i Løyt, Bodum, Ries og Stolling30, men de
føle som Nordmanden, at deres Land, Skikke,
Sprog og Folkefærd ere bedre end alle andres.
De lære endog Styrmandskonsten i en Landsbye: forommelte Løjt, hvis Kirke er meget stor
og Kirkegaarden har nogle hundrede tildeels
smukke Liigstene ophøjede med en Muur om
kring Graven. I Nærheden er en gyselig Banke31,
formedelst dens Steilhed, hvorover Vejen løber.
Noget herfra paa venstre Haand ligger den store
Bye Lygum, i hvis Sogn den eneste Runesteen
skal findes fra Oldtiden, med Paaskrivt, Heirolfs som betyder, at en Hærfører Rolf der skal
være begravet, efter det almindelige Sagn. Me
gen Afvexling foretreffer man af gode, frugt
bare Jorder og det gandske Modsatte i den san
dige, græsløse Omegn; atter igien Skove, Moser,
Uføre, dybe Huler, dejlige Enge, nydeligt Krat,
og atter hæslig Buskase paa Kanten af den sorte,
uoverseelige Lynghede, saa Øjet ikke skal træt
tes ved det evige et og samme.

Her forlader vi pastor Wedel, som fortsætter
rejsen sydover og senere til andre egne af landet.
” Ældre navn for Stollig.
31 Formentlig Knivsbjerg.
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Wedel omtaler i slutningen af det her fremdrag
ne brudstykke af sin rejseberetning Hærulfstenen, der stod ved Hærvejen på Hovslund mark,
syd for Immervad, men som under krigen 1864
af prins Friedrich Carl blev ført til Tyskland og
opstillet i parken ved hans jagtslot Dreilinden
ved Wannsee i nærheden af Berlin. Efter Tysk
lands kapitulation lykkedes det ved amerikansk
mellemkomst at få stenen udleveret påny, så
ledes at den den 12. november 1951 atter kunne
afsløres på sin gamle plads, så godt som denne
nu har kunnet lade sig bestemme.
Stenen, der hører til vore ældste runestene,
kan dateres til 800-årene e. Kr. I Sønderjylland
er kun runestenen uden for Starup kirke lige så
gammel. Denne stengruppe tilhører en ren he

densk tid og har enkelte korte indskrifter og in
gen udsmykning. Der bruges endnu runer fra
det ældre runealfabet, men sproget er ikke mere
urnordisk, men olddansk.
Hærulfstenens indskrift lyder: Heirulfr, men
hvem denne Hærulf var, og hvorfor stenen bæ
rer hans navn, ved vi ikke. Måske er runerne
ristet over en afdød, hvis navn var almindelig
kendt, så det ikke var nødvendig at føje noget
til navnet, måske er det navnet på den, som lod
stenen rejse eller ristede runerne. Vi kan kun
gisne om Hærulfstenens oprindelse, men vi har
lov til at glæde os over, at vi atter på sønderjydsk jord har dette ærværdige minde om en
fjern fortid.
OLAV CHRISTENSEN

BRAINE OG HADERSLEV
Den kendsgerning, at der i Braine, en lille
by i nærheden af Soissons ca. 100 km nordøst
for Paris, findes en dansk kirkegård, giver denne
lille franske by en særlig plads i mange danske
hjerter, og man kan i og for sig undre sig over,
at der først nu er kommet en nærmere, mere
officiel forbindelse i stand mellem Braine og
de sønderjydske købstæder. I årenes løb har
mange sønderjyder på rejse til første verdens
krigs fronter i Nordfrankrig, hvor så mange af
dem måtte gennemleve de fire svære år som
soldater, lagt vejen over Braine for at dvæle i
andagt en kort stund på den danske kirkegård,
hvor mangen en slægtning, ven eller kammerat
fandt det sidste hvilested. Byen Braine har altid
med stor gæstfrihed taget imod alle danske, der
kom, hvad enten det var i større eller mindre
grupper eller enkeltvis. På våbenstilstandsdagen,
d. ri. november, er vort land altid officielt re
præsenteret i Braine, som regel af den danske
ambassadør i Paris. Tanken om en nærmere for
bindelse mellem Braine og de sønderjydske byer
kunne derfor synes at være nærliggende, men
det er altså først nu i år, at ambassadør Wærum
har givet stødet til at realisere den ved at til
skynde borgmester Gaston Costeaux i Braine til
at foreslå byen Haderslev en venskabsforbindelse
(jumelage: Tvillingsøsterskab), sådan som der

i de senere år er knyttet mange forbindelser
rundt omkring i verden. At Haderslev er blevet
udpeget som en slags generalnævner for de søn
derjydske byer, kan ikke undre, når det tages
i betragtning, at Damager kirkegård på en
stemningsfuld plet ved Haderslev Dam rummer
gravsted for 26 af de ulykkelige unge franskmænd fra Alsace og Lorraine, der i anden ver
denskrig fik den skæbne, som kan sammenlignes
med de dansksindede sønderjyders i 1914—18.
Også de kom til at sætte livet til for en sag, der
ikke var deres, som soldater i en uniform, der
måtte være dem lige så forhadt som den feltgrå
var det for danske slesvigere i den første ver
denskrig. Det er da også mere end en tilfældig
hed, at den franske krigerbegravelse på Dam
ager kirkegård er anbragt kun nogle få skridt fra
det sted, hvor der er rejst mindestene for de 101
faldne fra Gammel Haderslev sogn.

Skilt af meget bar de sammen
livet, lidelsen og døden.
Husk, o Haderslev ved Dammen,
dine faldne sønners navn.
Sent går natten, tung er nøden,
der er langt til morgenrøden.
Løft os, Frelser, i din favn.
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Dette vers af Valdemar Rørdam, indhugget på
nordsiden af den store kampesten i mindelun
den, passer tildels også på de 26 unge mænd
fra Alsace og Lorraine, hvis grave det er blevet
os betroet at værne om; heller ikke de oplevede
at se skæret af den ny dag, der skulle bringe
sejren og friheden til deres hjemland.
I begyndelsen af august 1956 blev så ven
skabsforbindelsen mellem Braine og Haderslev
officielt indledet ved, at en delegation fra Brai
nes byråd med borgmester Costeaux som leder
aflagde Haderslev by et besøg, der i alle hense
ender kom til at forme sig som en hjertelig
dansk-fransk venskabstilkendegivelse, der kan
lede tanken tilbage til alpejægernes besøg i 1920
umiddelbart før folkeafstemningen, der bragte
Nordslesvig hjem til Danmark, eller til det fran
ske besøg i 1951, da den franske krigerbegravelse
på Damager blev indviet. Ved den officielle
modtagelse i den smukke byrådssal talte de to
borgmestre hver på sin meget personlige måde,
Costeaux, den typiske franskmand, impulsiv,
næsten dynamisk i sin form, men overordentlig
vindende i sit væsen, og Olesen sindig og djærv,
men med værdighed og bunden varme. Begge
udtrykte de deres glæde over, at forbindelsen var
kommet i stand, og nævnede de forhåbninger,
de begge nærede til betydningen heraf i frem
tiden. De franske gæster overrakte Haderslevs
borgmester en smuk trikolore med Braine’s by
våben og dedikation, og tillige overgav de Ha
derslev by et lille skrin med jord fra den danske
kirkegård i Braine for at understrege den dybe
klang af alvor, der er grundakkorden i dette
venskab. I sin tale dvælede borgmester P. Ole
sen da også ved dette, at de to byer har en fælles
opgave, der består i at værne om grave for ven
ner der hviler i fremmed jord fjernt fra hjem
land og slægt. Netop dette måtte give venskabet
en særlig tone. Det var borgmesteren en glæde
at kunne sige, at venskabsforbindelsen med
Braine var oprettet i forståelse med de øvrige
sønderjydske købstæder og efter en enstemmig
byrådsbeslutning. Efter at have nævnt, hvad
man gerne ville vise gæsterne til belysning af
den udvikling, Haderslev netop nu er inde i
(omkørselsvej, skolebyggeri, boligbyggeri, kloa
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kering o. s. v.) udtalte vor bys borgmester: „Vi
har det håb, at dette venskabsbesøg må komme
til at svare til formålet, således at den kontakt,
vi skal slutte, og den gensidige belæring, vi kan
give hinanden, må blive til nytte i det arbejde,
vi hver især er sat til at udføre og gerne vil gøre
så godt, som det nu er muligt for os!“
Borgemster Costeaux takkede for den gode
modtagelse, delegationen fra Braine havde fået
lige fra det første øjeblik, den var stået ud af
bilerne i Haderslev. Han talte om de bånd, der
allerede bestod mellem hans by og Danmark.
Foruden den danske kirkegård fandtes der i
Braine en ejendom, som den danske stat i 1926
havde skænket byen til brug til feriekoloni og
ungdomsherberg. Forholdene havde medført, at
der i 1953 i bygningen var blevet indrettet en
ungdomsskole, et slags kommunalt fortsættel
seskursus, som det følgende år af byen var ble
vet udvidet med en bygning, der bærer kong Fre
derik IX’s navn. Foreningen af tidligere krigsdel
tagere (AnciensCombattants) havde indrettet et
særligt lokale i de danske farver, som kaldes la
salle du Danemark. Borgmester Costeaux næv
nede med tak den gode pleje, børn fra Braine
havde nydt i flere måneder i 1946 rundt om
kring i sønderjydske hjem, hvorved der er knyt
tet mange bånd mellem mennesker i de to lan
de. Hvert år modtager byen Braine danske gæ
ster under en eller anden form, og vi har, sagde
borgmesteren, en stærk forvisning om, at vor by
har mange danske venner. Hans tale sluttede så
ledes: „Vi er glade for, at Haderslev, der i for
vejen har gjort forsøget med at oprette venskabs
forbindelser med tre nordiske byer, nu er rede
til at udvide forsøget til også at omfatte vor be
skedne lille by. Vi betragter det som en ære, og
vi vil af al vor magt bestræbe os på at gengælde
den gæstfrihed, der nu vises os. Jeg udtrykker
håbet om, at vor venskabsforbindelse må blive
kraftig og komme til at tjene som eksempel til
efterfølgelse ude i den store verden, så at de for
skellige folk kan lære at forstå og kende hinan
den bedre, så der må blive varig fred mellem
nationerne!!“
De franske gæster (foruden borgmesteren fire
byrådsmedlemmer Droy, Boileau, Trichet og

Haxair samt Madame Costeaux og Madame
Droy) vandt alle for sig ved deres charmerende
og ligefremme venlighed og havde under besøget
i Haderslev lejlighed til at komme i kontakt ik
ke alene med en række Haderslevere, først og
fremmest naturligvis borgmester og byrådsmed
lemmerne, men tillige med stiftamtmand Pinholt, en del af byens embedsmænd, formændene
for DSK, for krigsinvalider og faldnes efterladte,
for Aurillacforeningen, endvidere med den fran
ske konsul, ingeniør O. Arkil og bestyrelsesmed
lemmerne fra Alliance Francaise samt borgme
strene for de øvrige sønderjydske købstæder. De
sproglige vanskeligheder klaredes ved assistance
fra forskellig side, bl. a. fra sekretær, cand. jur.
Carl Fr. Hasle, der var udenrigsministeriets re
præsentant under besøget, idet legationsråd
Wamberg fra Paris var blevet forhindret i at
ledsage franskmændene herop; sekretær i finans
ministeriet, cand jur. Laurids Skøtt, student fra
Haderslev Katedralskole fra 1944, var sammen
med kommunaldirektør Melander attacheret
gæsterne. Endelig fik lektorerne Schau og Favrholdt lejlighed til at fungere som tolke ved de
forskellige arrangementer i løbet af de tre dage,
besøget varede, undtagen ved besøget på vand
værket, hvor direktør Thielsen Andersen på
fransk redegjorde for de mange tekniske og øko
nomiske forhold byens vandforsyning vedrøren
de. Det blev fra fransk side såvel som fra dansk
side fremhævet, at sprogforskellen ikke skulle
få lov til at lægge hindringer i vejen for det fort
satte venskabsforhold mellem de to byer, hvis
borgere utvivlsomt vil kunne have stort udbyt
te og stor glæde af en videre udbygning af for
bindelsen ved gensidige besøg og ved udveksling
af skoleelever og unge mennesker. Begge borg
mestre kom i det hele taget flere gange ind på,
hvor betydningsfuldt det er, at man netop nu
går ind i et arbejde for, at mennesker rundt i
verden får mulighed for at leve sig ind i hinan
dens forhold, for at hente inspiration hinsides
landegrænserne til en rigere daglig tilværelse,
så de i fællesskab med folk fra andre lande kan
opbygge et fredens arbejde, der hviler på de høje
idealer for menneskelighed og menneskeværd,
som netop i Frankrig med den franske revolu

tion og i vort land med grundloven af 1849 har
givet så stærke impulser til demokratisk udvik
ling.
Man kan måske sige, at der er et vist misfor
hold til stede mellem den lille franske by med
sine 14-1500 indbyggere og Haderslev med
19.000, men for en demokratisk betragtning er
talforhold ingenlunde det afgørende, og når vi
danske tænker på, hvordan vi gerne ser, at der
i de store lande tages et vist hensyn til Lilleput
landet Danmark, skulle vi jo da være de sidste
til at tænke i tal i denne forbindelse. Forøvrigt
ville præfekten i Soissons gerne have været med
i den franske delegation, og fra Haderslev bys
side havde man også forstået at give hele sagen
videre perspektiv ved at indbyde borgmestrene
fra de øvrige sønderjydske byer.
Den naturlige baggrund for forbindelsen mel
lem den nordøstfranske by og vor sønderjydske
købstad er som allerede nævnt de to kirkegårde
med ulykkelige, uskyldige ofre for to menings
løse og frygtelige krige; for mennesker i Braine
som for mennesker i Haderslev vil der til alle
tider være et virkeligt fællesskab i tanken på det
offer, disse unge mænd har måttet bringe. De
unge mænd, der hviler på de to kirkegårde fjernt
fra hjem og slægt, kom til at bringe det højeste
offer, mennesker kan bringe, for at landsmænd
kunne få lov at leve og bygge videre på den
arbejdets og fredens eksistens, som for alle ret
tænkende væsener må være tilværelsens egent
lige mål. Den tragiske skæbne, der ramte disse
unge franskmænd fra Alsace og Lorraine og dis
se unge danske fra Slesvig: at skulle opfylde en
tung pligt, som var i modstrid med deres na
tionale bevidsthed, men som måtte opfyldes, for
at de derhjemme kunne få lov til at leve, og for
at fremtidens slægter med større kraft kunne
hævde deres nationale ret til at bestå som folk
— denne tragiske skæbne vil til alle tider blive
følt som et stærkt bånd mellem franskmænd og
danske. I Sønderjylland vil Frankrigs hævdelse
af sønderjydernes ret overfor Prøjsen altid blive
mindet med taknemmelighed. Hele det slægtled,
som nu er ved at være oppe i årene, vil altid min
des den indsats, som blev gjort af professor Paul
Verrier, der med sin ildfulde personlighed gik
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ind for at skaffe dansksindede krigsfanger i Fran
krig tålelige kår og for at sønderjyderne ved
fredsslutningen efter verdenskrigen kunne stem
me sig hjem til Danmark. For den unge genera
tion og for kommende slægter i Sønderjylland
vil den franske krigerbegravelse på Damager
kirkegård med sin stilfærdige, men højtidsfulde
patos stedse være et manende minde. For fran
ske som for danske vil der til alle tider være fæl
les folkelige oplevelser knyttet til de to så for
skellige gravpladser, og der vil altid i bevidst
heden om, hvad de to steder har at sige til os,
være grundlag for en menneskelig forståelse, der
rækker ud over landegrænserne.
På Damager kirkegård ved sine landsmænds
grave gav borgmester Costeaux udtryk for en så
dan indstilling ved at udtale: „Jeg skal ikke dvæ
le ved deres mod, deres elendighed eller deres
lidelser, men vi føler os stærkt grebet ved at stå
her ved deres gravsted. Vi ved også, at nu i disse
stilhedens minutter, hvor vi samler os i andagt
ved disse grave, ønsker vi alle i vort inderste og
af al magt, at det må være slut med den lange
række af unge der udpeget af en ond skæbne
må drage ud og finde døden i fjerne lande for
at opfylde deres pligt mod fædrelandet. I denne
højtidsfulde stund tilkommer det ikke os at søge
efter de skyldige eller at finde de ansvarlige. Vi
skylder os selv at samle alle vore tanker om de
uskyldige og uselviske ofre for disse umenne
skelige konflikter mellem folkeslagene, konflik
ter, som vi ikke altid kan forstå. Det er til en
hver tid vor pligt som mennesker at bevare hå
bet og troen på menneskeheden!“
Venskabsforbindelsen med Braine er således
i sin art meget forskellig fra de forbindelser, der
er knyttet mellem Haderslev og byerne Sande

fjord, Varberg og Nystad, som folkeligt og kul
turelt står os nærmere som nordiske, men vi gi
ver sikkert alle „Dannevirke“ ubetinget ret, når
det i sin leder d. 4. august 1956 skriver: „Byen
Braine gav i 1924 et højtideligt løfte om at vær
ne om den sønderjydske kirkegård. Det løfte har
man holdt, og her fra dette grænseland siger
mange en dybfølt tak derfor. Når det nu blandt
de sønderjydske byer blev Haderslev, der blev
Braine’s venskabsby, skyldes det, at en ny og
grufuld verdenskrig gav os franske grave i Ha
derslev. Det vil være Haderslev en æressag og
en kær pligt at værne om disse grave.
Danske grave i Braine, franske grave i Ha
derslev minder om kriges sorg og savn; der er
noget dystert og alvorstungt i alt dette. Og dog,
de to byer kan vel ikke finde noget smukkere
grundlag at opbygge et venskab på end dette,
at de gensidigt søger at læge de sår, to verdens
krige slog.
Vi fandt hinanden ved krigergravene, vi by
der repræsentanterne fra Braine et hjerteligt
velkommen til Sønderjylland og til venskabs
byen Haderslev, og vi udtaler håbet om, at ven
skabet må blive styrket i en fredelig fremtid!“
Lad os slutte med dette ønske fra „Danne
virke“, som gæstfrit åbnede sine døre for Brainefolkene, så de kunne få et lille indtryk af, hvor
dan den nationale kamp mod undertrykkerne
var blevet ført. Vi føjer hertil endnu et ønske,
nemlig at det må lykkes i det praktiske venskabs
arbejde at finde frem til de rigtige veje til gavn
og glæde for begge parter. Mennesker i Frankrig
og Danmark kan intet tabe ved indbyrdes at ud
veksle kulturværdier; men det egentlige udbytte
vil i høj grad bero på den måde, hvorpå udveks
lingen kommer til at foregå.

M. FAVRHOLDT

LEKTOR HANS HOLMGAARD
IN MEMORIAM
Den snetunge søndag i februar 1956, da vi fik

budskabet om vor ven og kollegas pludselige
død, vil sent blive glemt. Dagen før havde vi i
skolens frokostkælder været samlede omkring
Holmgaard for at hylde ham på hans 5 o-årsdag,
og det havde været en usædvanlig festlig stund
for os alle; uden at vi anede det, havde vi for
sidste gang følt hans varme og glade venneord
gå til vore sind, da han på sin stilfærdige og
værdige måde sagde os tak, fordi vi havde villet
glæde ham på fødselsdagen. Der havde været
et stænk af vemod i en lille bemærkning fra
ham om, at man jo aldrig ved, hvor længe man
får lov at leve, men næppe ret mange af os
havde vel tillagt dette nogen særlig betydning,
fordi det jo er menneskeligt ved en sådan lej
lighed, hvor man er tilbøjelig til at lade blikket
gå langt frem og hvor man også tænker tilbage
i årtier, at indflette et sådant lille forbehold. For
Holmgaard var dette måske mere nærliggende
end for andre iblandt os, og bag efter slog det
os naturligvis med en vis styrke.
For et menneske med hans alvorlige indstil
ling til liv og død var det vel heller ikke noget
urimeligt, at han netop på denne 5 o-årsdag
kunne føle trang til at sige tak for alt hidindtil

og samtidig ydmygt give udtryk for et stille håb
om at måtte få kræfter til at fortsætte en virk
som og dygtig arbejdsindsats endnu i nogle år.
Vi ved alle sammen i lærerkollegiet, hvordan
hans liv og gerning fyldte ham, og vi ved, hvor
glad han med rette følte sig på denne dag, der
skulle blive hans sidste levedag, fordi han fik
bekræftelse på, at hans gerning havde båret frugt,
og fordi det mødte ham så stærkt fra mange si
der, at hans liv havde formet sig rigt og lykke
ligt.
Derfor vil vi gerne her på dette sted sætte
et minde, der kan blive stående til eftertiden, om
den gode ven og arbejdskammerat, om den bra
ve danske mand, der i sin lærergerning nåede
at forene kundskabsmeddelelse med opdrager
gerning, om den varmhjertede patriot, hvis sind
måtte oprøres af besættelsestidens uværdige til
stand, og om det kærlige og fine stilfærdigt myn
dige hjemmets menneske, som vi lærte at ken
de og holde af i den årrække, vi fik lov at have
Hans Holmgaard iblandt os.
Æret være hans minde!

M. FAVRHOLDT
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Da lektor Hans Holmgaard den 18. februar
fyldte 50 år, blev jeg udset til at bringe ham kol
legernes lykønskningshilsen ved frokostkaffen.
Lidet anede jeg, at disse ord og en snart efter
følgende afskedtagen — han skulle fejre dagen
i sin datters hjem oppe ved Århus — skulle
blive de sidste, jeg vekslede med ham.
Der var ting, jeg fik sagt i den kollegiale tak
for venskab og kammeratskab, som var selvføl
gelige ved denne trods alt ikke overdrevent høj
tidelige lejlighed. Der var de to sider af hans
væsen: den måske tilsyneladende tilknappede
alvor og ro, der kunne være det første indtryk,
man fik, en vis korrekt fåmælthed — og så dens
modsætning, som andre tog med som det bliven
de indtryk af ham: hans sprudlende og under
holdende humor, der ved selskabelige lejlighe
der kunne udfolde sig og give et indtryk af ham
som den store humorist.
Han var, med et gammelt ord, vennesæl —
lykkelig ved venner. Hvor han og hans kone
færdedes, vandt de venner, så mange, at de hav
de vanskeligt ved at dyrke de mange venskaber.
Det var, som om alle ville nyde godt af den livs
bekræftende strøm, der udgik fra dette hjem.
Mange venskaber gik tilbage til deres forlovel
sestid, hvor gårdbroderskabet på Studentergår
den dannede en solid grundstamme. Men altid
kom nye til, og så stærk var deres samlende
evne, at deres forskellige venner gennem dem er
kommet i indbyrdes venskabsforhold.
Hans Holmgaard var maskulin i ordets bedste
betydning. Der var hos ham en smuk balance
mellem forstand og følelse. Den sidste var stær
kere, end man anede, hvis man blot byggede på
sine første indtryk af hans væsen, og kunne, ikke
mindst i hans sidste af hjertesygdommen præge
de år, stige til en blød ømfindtlighed. Men ellers
var viljestyrke og pligttroskab de træk, som alle,
der kom i berøring med ham, fornam, og han
forvaltede med flid og omhu alt, hvad han i
sin gerning og i sin trang til at yde en indsats
havde påtaget sig.
Af natur var han konservativ. Der var intet
himmelstormende i hans stræben, snarere en stil
færdig hævden af de ting, han ud fra sine for
udsætninger havde lært at se op til. Hertil hørte
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et religiøst livssyn i tilknytning til en lys kirkelig
forkyndelse og en national ansvarsbevidsthed,
fjern fra chauvinisme, der fik ham til at vie også
grænsesagen sine kræfter. Tydeligst kom hans
stærke retsfølelse til orde i hans kamp mod uret
ten ved, at han gik så aktivt ind for modstands
bevægelsen under besættelsen. Dens mærke —
Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det
gælder — melder sig uvilkårlig, også når man
tænker på den sygdom, der måske har fået sin
næring af den tids spil mellem liv og død.
— Der var et ord, som jeg ikke vovede at tage
i min mund ved ovennævnte lejlighed, men som
jeg troede, at jeg senere skulle komme til at for
klare ham var nøglen til forståelsen af, hvorfor
jeg så så stærkt op til ham og var stolt af at kal
de ham min ven. Det er det farlige, måske ofte
misbrugte ord idealist. Nu blev det på denne
måde, at jeg fik sagt, at jeg har truffet få menne
sker, hvem denne betegnelse rammer sikrere end
Hans Holmgaard.
KNUD OLRIK

Hans natur var beslægtet med barndommens
blide 0 Fyn, men stærkest i ham var en bræn
dende og aldrig svigtende idealisme. Derfor søg
te han til grænselandet, derfor kastede han sig
ud i frihedskampen og i arbejdet for Sydslesvigs
danske. Derfor sled han med organiseringen af
et flyverhjemmeværn. Han kæmpede for, hvad
han havde kært — uanset indsatsen.
I en snes år var han lærer på Haderslev Kate
dralskole, og hvilken lærer! Han prægede sine
elever, aktiviserede dem, drillede dem, talte med
dem, hjalp dem på vej. Han sparede sig aldrig.
Både fagligt og menneskeligt var han i sand
hed læreren.
Lektor Holmgaard havde sin egen tonart. Jeg
husker ham ikke fra de første måneder i I g ns.,
det er karakteristisk. Han trængte sig ikke på,
søgte ikke det hurtige kammeratskab, som elever
altid sætter højt —- som elever. Nej, han fore
trak at lade tilliden og forståelsen vokse i det stil
le. Båndene blev desto stærkere.
I timerne var lektor Holmgaard ikke til at
spøge med. Lektierne skulle sidde, det fastsatte

pensum overholdes. Men skred klassen ikke bort
fra den lige vej i alt for voldsomme sving, var
han til at diskutere med. Han lyttede gerne og
gav tolerante og friske råd. Den løftede pegefin'
ger var ikke hans sag, han virkede gennem sit
eget gode eksempel. Endnu kan jeg se ham sid
de i et klasseværelse på posthuset, på teknisk
skole, i arbejdsmændenes hus, eller hvor vi nu
fandt husly, med benene oppe under bordkan
ten, lænende sig tilbage i stolen, afslappet og i
harmoni med sig selv. Indtog lektor Holmgaard
denne stilling, var timen reddet. Så var han pa
rat til at åbne vinduet for os ud til verden og
friheden. Det var jo under og lige efter den an
den verdenskrig, og vi gymnasiaster havde ikke
indtryk og oplevelser af betydning før den 9.
april 1940. Disse stunder var vor hverdags be
frielse.
Bagefter var det ikke til at forstå, at han, hvis
indsats i frihedskampen gjorde ham efterstræbt
af besættelsesmagten, havde kunnet sidde så
uforstyrrelig og lytte til vor ungdommeligt ivrige
snak. Da vi en morgen fik den besked, at Holm
gaard — sådan blev han altid kaldt — foreløbig
ikke ville komme på skolen på grund af for højt
blodtryk, var vi nedslåede. Måske anede vi, hvad
der kunne ske. Glæden var stor, da han for
holdsvis hurtigt dukkede op igen på sin uund
værlige cykel, med hovedet lidt på skrå og med
det stille medvidende smil. Det skæve smil, det
skråtlagte hoved, den lige karakter — sådan hu
sker jeg ham.
Ret tidligt var vi på lektor Holmgaards ini
tiativ gået i gang med at spare op til en tur til
England. Han havde på en eller anden måde
fundet tid til at planlægge rejsen i alle enkelt
heder, og på trods af tårnhøje vanskeligheder
fortsatte han ufortrødent, indtil alt var klappet
og klart i juni 1946.1 tre uger cyklede han i Eng
land hundreder af miles med os, utrættelig og
altid i godt humør. Han ofrede sin egen ferie,
betalte af egen lomme sine udgifter. Den tur
blev ganske simpelt et eventyr for alle delta
gerne.
Måske fik vi aldrig sagt ham, hvad disse uger
betød efter de onde års indestængthed, men mon
ikke han alligevel fornam vor taknemlighed?

Siden var han i hvert fald bestandigt det sam
lende midtpunkt for klassen. Det skulle han og
så have været ved 10 års jubilæet i år . ..
Der kunne være mange træk at fremdrage
fra tre lykkelige år med lektor Holmgaard, lyse
og rørende, muntre og uforglemmelige, men
smukkest gav sig vel hans varme interesse for
eleven som medmenneske udtryk, da klassen
skulle modtage tre elever fra det tyske gymna
sium i Aabenraa. Kort og ligetil lod han os vide,
at vi skulle modtage de tre venligt og værdigt,
og han indbød dem til at tage med på Englands
turen. Da så vi ham som den loyale og utrætte
lige forkæmper for ret og rimelighed, for tole
rance og forsonlighed, mennesket med det store,
men desværre fysisk svage hjerte.
Lektor Holmgaard samlede os flere gange i sit
hjem, hvor han var det glade midtpunkt, hvad
enten det gjaldt en lille historie eller en engelsk
vise for viderekomne. Endnu i dag husker jeg
flere af disse viser. Han elskede at hygge både
om sine elever og sin familie. Jette og Jørgen fik
lov at være sent oppe sådanne aftener. Intet un
der, at de hang ved deres far.
Personlig søgte jeg i årene efter 1950 at prak
tisere lektor Holmgårds engelsk blandt indfødte
gentlemen. Han hjalp og støttede mig, men da
springet endelig lykkedes, var han ikke mere.
Han var ellers den, jeg havde glædet mig mest
til at fortælle herom.
London 1957.

EGON HANSEN

Jeg er sikker på, at alle modtog budskabet om
lektor Holmgaards pludselige død med samme
overraskelse og vemod som jeg. Og savnet er
stort. Jeg tænker her ikke alene på hans arbejde,
men mere på hjemmet og alle de steder udenfor
skolen, hvor han var aktiv.
Jeg så første gang lektor Holmgaard i 1942, da
jeg startede i I G på Katedralskolen, men det
var først i 1943, da jeg lejede et værelse i hjem
met på Sønder Ottinggade, at jeg lærte hr. og fru
Holmgaard nærmere at kende. Jeg fandt snart
ud af, at jeg i tilgift til kost og logi også havde
fået et andet hjem, et hjem, der i sjælden grad
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var præget af venlighed, ro og disciplin. Et dansk
hjem, hvor danskheden ikke blev taget som en
selvfølge, men noget dyrebart, værd at kæmpe
for.
Der gik dog ikke lang tid, før jeg fandt ud af,
at lektor Holmgaard var meget aktiv i friheds
kampen. Man talte ikke om den slags ting. Hver
uge duplikerede vi et par tusind eksemplarer af
det illegale blad, og lektor Holmgaard stod på
listen for 25. Det slog aldrig fejl, at han den næ
ste dag kom op på mit værelse med ti eksempla
rer, som han bad mig fordele. Han anede ikke,
at jeg trykte det, og jeg anede ikke, at han redi
gerede det.
Efterhånden som det underjordiske arbejde
tog mere og mere tid, kunne vi naturligvis ikke
længere skjule det for hinanden, og fra den dag
vidste jeg altid, hvor jeg kunne gå hen, når jeg
havde noget, der skulle skjules, eller en besked,
der skulle viderebringes.

Efter krigen har vi ofte talt om, hvor let en
afsløring af den enes arbejde kunne have ført
til en arrestation af den anden. Dette skete hel
digvis ikke. Da Gestapo kom efter mig, blev
lektor Holmgaards hus undersøgt fra ende til
anden, men ikke engang dette kunne forstyrre
lektor Holmgaards stoiske ro, og de måtte gå
med uforrettet sag.
Efter krigen blev det snart en tradition, at jeg
besøgte familien Holmgaard, hver gang jeg kom
i nærheden af Haderslev. Altid fik jeg den ven
ligste og mest gæstfrie modtagelse, og gamle min
der fra skolen og besættelsen blev drøftet.
Jeg er Haderslev-Samfundet meget taknemlig
for, at det har givet mig lejlighed til at udtrykke
min dybe sorg over lektor Holmgaards uforståe
lige bortgang. Med lektor Holmgaard har Søn
derjylland mistet en god dansk mand, og jeg
udtrykker min dybeste medfølelse med det
hjem, der har mistet en god fader.
ANKER GRAM

VED BÅREN I GL. HADERSLEV KIRKE
TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 1956
Da jeg fyldte 50 år, sendte en gammel, katolsk
præst mig denne hilsen: Til lykke med de 50!
Til lykke med, at De er nået til livets solside —
Himlen nærmere!
Da bror Hans i lørdags fyldte 50, bragte jeg
denne hilsen videre til ham — lidet anede jeg
da, at disse ord skulle få så stærk en understreg
ning ved hans bratte bortgang.
Det kom som et lammende bud, at han var
død umiddelbart efter — som han selv havde
sagt — at have haft en af de bedste dage i sit
liv.
Hans blev født den dag, da kong Christian IX
blev bisat i Roskilde domkirke. Jeg var 10 år
og gammel nok til at få et blivende indtryk både
af, at den gamle konge var død, og at en lille
broder var kommet.
Jeg husker diskussionerne om, hvilket navn,
han skulle bære, og der var hurtigt enighed om,
at han skulle hedde Hans.
Men så skulle han have et navn til. Det blev
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Gerhardt. Det forstod jeg ikke rigtigt, men fik
så at vide, at han skulle nævnes efter salme
digteren Poul Gerhardt, hvis salmer vore foræl
dre holdt meget af.
Jeg vil da gerne her i dag ved hans båre min
de om nogle vers af den mand, som han er op
kaldt efter.
Vi mistede en broder derhjemme i 1920 un
der den spanske syge. Det rev hul i flokken, og
det var en stor sorg for vore forældre og for os.
I de dage trøstede far og mor sig ved de linjer af
Poul Gerhardt, hvor han siger:

„Gods og Gaver, selve Livet
Er ej mit,
Gud har frit
Alt til Laans mig givet.
Naar han kræver sit tilbage,
Har han Ret,
Mig kun slet
Sømmed det at klage.“

Jeg vil gerne minde om disse ord, de kan sige
os noget også nu — og så vil jeg minde om et
andet vers af Poul Gerhardt, slutningsverset af
salmen „Befal du dine Veje“, hvor det hedder:

„Så kast da al din Smerte
Paa Herrens stærke Magt,
Og haab, o haab, mit Hjerte,
Vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den Herre,
som alting raade bør,
Gud monne Sceptret bære,
Og alting vel han gør.“
De linjer er bygget over nogle ord af Simon
Peter, hvor han siger: „Kast al eders sorg på Gud,
thi han har omsorg for eder“ — i. Pet. 5. 7.
Simon Peter, der selv var prøvet i sorgens sko
le, taler ud af sin erfaring og giver os det råd, når
sorgen kommer til os og vil bøje os ned, da at
kaste den, lægge den over på ham, der kom for
at bære vore byrder. Jesus Kristus, som er mæg
tig til at forvandle sorg til glæde.
Vi vil lytte til disse ord nu, da vi er under sor
gen.
Det er en sorg for dig, Else, nu da Hans ikke
er her mere. I to fik mange gode år sammen i et
lykkeligt samliv, vi glæder os over, at I passede
så godt sammen og holdt så godt sammen.
Det er en sorg for jer, Jette og Jørgen, som har
mistet en både kærlig og myndig fader, og det
er en sorg for os derhjemmefra, thi han har al
tid været en god broder, som vi har mange lyse
minder om.
Jeg skal ikke her prøve at bedømme hans ger
ning i skolen, det kan andre gøre bedre end jeg,
men det vil jeg gerne have lov at sige: Han var
glad og taknemmelig for, at han fik sin gerning
her i det genvundne land. Når vi undertiden
spurgte ham, om han ikke ville tilbage til det
gamle land, blev det straks afvist. I Sønderjyl
land følte han sig hjemme, og han satte sine
kræfter ind på at styrke den danske sag både
der, hvor han fik sit virke, og også sydover blandt
dem, der ikke kom med hjem.
Jeg er taknemmelig for også at kunne sige, at
han holdt sig rank gennem de onde år.

Der var to ting, som Kristen Kold gerne ville
lære os danske: at tro på Guds kærlighed og på
Danmarks lykke — jeg ved, at dette havde magt
i bror Hans’ hjerte.
Det er store ord, men jeg vil gerne, om de må
lyde også over hans båre:
„Guds Fred med vore døde
I Danmarks Rosengaard,
Guds Fred med dem, der bløde
Af dybe Hjertesaar.
Vor Kærlighed med alle
De store og de smaa,
Som vilde staa og falde
med Løvet askegraa.“

Så synger vi om lidt den sang, som vi sang så
tit derhjemme:
„Jeg har baaret Lærkens Vinge,
Jeg har sunget højt dens Sang,
Jeg har følt, jeg skal mig svinge
Ind i Paradis engang.“

Det kan synes som om den blot er en lille
romantisk forårssang, og at der ikke er meget
med kristentro i den, men det er ikke rigtigt.
Der er også her tale om sorg, som vil blinde
øjet og knuse alle lyse forhåbninger, men der er
også tale om at gå syngende og med hævet pan
de igennem mørket.
Men syngende — ja det vil sige nynnende på
de stærkeste toner, vi fik i arv fra vore kristne
fædre.'
Og så vil vi da prøve at gå ind i mørket lyt
tende til disse toner:

„Så kast da al din Smerte
Paa Herrens stærke Magt,
Og haab, o haab, mit Hjerte,
Vær trøstig, uforsagt!
Du er dog ej den Herre,
som alting raade bør,
Gud monne Sceptret bære,
Og alting vel han gør.“
Vi vil prøve at gå ind under sorgen i tro på
Vorherre Jesus Kristus, han, som ene kan vende
sorg til glæde — så tør vi håbe, ja, så ved vi, at
„i livets lande springer atter ud en vår“.

OTTO HOLMGAARD
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

Haderslev'Samfundets julefest. — HaderslevSamfundets traditionelle nytårsbal havde des
værre ikke samlet alt for god tilslutning, men
aftenen blev alligevel både festlig og munter.
Efter at man havde danset et par timer, holdtes
en pause, hvorunder lektor Magelund fremviste
et par film fra Katedralskolen, den ene optaget
i 1936 og den anden i efterkrigsårene. De vakte
begge stor munterhed og opfriskede minder om
mange gamle og morsomme begivenheder. Efter
filmforevisningen fandt den årlige generalfor
samling sted. Den afvikledes under hurtigt tem
po med stud. med. Hans Røigaard som dirigent.
Formanden for H-S, lektor Favrholdt, aflagde
beretning, hvilket foregik på den måde, at der
henvistes til den netop udsendte årbog. Kasse
reren, fuldmægtig Olav Christensen, aflagde
regnskabet. Det udviste en kassebeholdning på
151 kr. og balancerede med 6427 kr.
Alle 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.
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Under eventuelt blev der som omtalt af Olav
Christensen fremsat et forslag om, at foreningen
nu på 25-års dagen stiftede et legat med en sam
let legatsum på 10.000 kr., således at foreningen
hvert år kunne uddele rentesummen af dette
legat, hvilket vil blive på ca. 500 kr. årligt, til en
studerende udgået fra Haderslev Katedralskole.
Forslaget vandt stor tilslutning blandt de til
stedeværende, og det vedtoges at overlade den
videre oparbejdelse af legatet til bestyrelsen. Det
er meningen, at man vil forsøge at indsamle de
10.000 kr., der i første omgang er målet, blandt
gamle elever fra skolen.
Herefter talte rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen.
Han lykønskede foreningen og takkede for det
store arbejde, foreningen har udført i de forløbne
25 år for at bevare samfølelsen mellem de gamle
elever og skolen. Rektor refererede endvidere
den meget smukke omtale, årbogen havde fået,
og sluttede med at udtale håbet om, at det fore
slåede stipendium ville slå an. Herefter blev der
udbragt et leve for henholdsvis foreningen og
skolen, og ballet fortsattes derefter med fornyet
kraft.
(„Dvk.“ 2/1 56)

lektor

HANS GERHARD HOLMGAARD
* 18/2 1906

f 19/2 1956

Haderslev'Samfundets sommerfest. — Haderslev-Samfundets sommerfest på Katedralsko
len aftenen før translokationen fik sit festlige
præg ved de mange nybagte studenters glæde
over veloverstået eksamen. Stemningen var sat
yderligere i vejret ved studenterjubilaremes ind
march i salen, idet alle „mænnerne“ havde an
lagt et flot overskæg i dagens anledning.
Aftenen blev dog andet end lutter skæg og
ballade, og ved punchebollerne i gymnastiksalen
vekslede alvorsord og munter tale med glade
studentersange.
Formanden, lektor Favrholdt, der ledede
sammenkomsten, lykønskede jubilarerne og
bragte en hilsen fra rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen. Af jubilarerne talte provisor Aage Beck
og adjunkt Ejnar Schmidt smukt og varmt for
deres gamle skole og dens lærere i 1931 og frem
hævede frk. C. Christensen og lektor Olrik.
Lektor Olrik og lektor, frk. Andersen talte
henholdsvis for de nybagte studenter og de ny
bagte realister.
På studenternes vegne talte Knud Ottosen
som repræsentant for 3. generation Ottosen i
H.-S. Der bragtes tilsidst H.-S.s bestyrelse en
tak i en tale af assurandør Kellmann. På besty
relsens vegnte takkede kassereren, fuldmægtig
Olav Christensen, der omtalte H.-S.s planer om
at søge tilvejebragt et jubilæumslegat på 500 kr.
årligt ud fra den tanke, at tidligere elever må
have forståelse for denne sag og eventuelt ved
at yde et lille bidrag vil kunne vise deres tak
nemmelighed mod den gamle skole.
En resolut jubilar gik straks rundt med stu
denterhuen i hånden og afleverede på stedet en
net sum til kassereren. Derefter festedes der vi
dere i den lyse sommernat, af jubilarerne dog
under mere private former hos herboende kam
merater af årgang 1931.
(„Dvk.“ 25/6 56)
VORT ÅRSSKRIFT
Det vil formodentlig overraske vore medlem
mer i år at modtage et så reduceret årsskrift,
men det vil måske tydeligst på denne måde
komme til at stå dem klart, at vi er ude for øko
nomiske vanskeligheder, bl. a. på grund af de
stærkt forøgede trykkeudgifter. Vi nærmer os

stærkt den 25. årgang af H.-S., som gerne skulle
markeres ved et fyldigt årsskrift. Derfor ser vi
os allerede nu nødsaget til at tage reb i sejlene.
Vi håber, at vore medlemmer vil udvise for
ståelse, og at den på generalforsamlingen 30. 12.
1956 vedtagne kontingentforhøjelse må kunne
være med til at hjælpe os over vanskelighederne.
Det indledende digt er oprindelig skrevet til
Samvirkende jyske Turistforeningers årsstævne
af redaktør Carl Th. Jørgensen, nu udenrigsmi
nisteriet, tidligere Århus. Redaktør Jørgensen,
der stammer fra Tørring, har ofte ved disse stæv
ner givet smukke og veltalende udtryk for sin
kærlighed til den jyske natur. Vi takker forfat
teren, fordi vi har måttet optrykke dette digt.
Den topografiske artikel er hentet fra L. M.
Wedels Indenlandske Rejse. Det er fuldmægtig
Olav Christensen, der under sit arbejde med Ha
derslev Haandværkerforenings historie er løbet
på denne ganske interessante skildring af vor by
og dens omegn, som nok kan fortjene at blive
fremdraget fra glemselens mørke.
Afsnittet om Braine og Haderslev er foranle
diget af det franske venskabsbesøg i Haderslev i
august 1956. Forfatteren af det havde bedre end
de fleste lejlighed til at opleve disse begiven
hedsrige fransk-danske dage i hele deres ud
strækning og er glad for at kunne fortælle lidt
nærmere om baggrunden for denne ny ven
skabsforbindelse, som åbner perspektiver ud
mod de to verdenskriges begivenheder på godt
og ondt og giver løfter for tiden fremover.
Som det er sædvane ved dødsfald indenfor
lærerkredsen, har H.-S. følt det som en selvføl
gelig forpligtelse at bringe mindeord om lektor
Holmgaard. Foruden formanden for H.-S. har
lektor Knud Olrik, der blandt kollegerne var
den, der stod den afdøde nærmest, og to af
Holmgaards elever, journalist Egon Hansen,
London, og ingeniør Anker Gram, Canada, væ
ret med til at give en skildring af Holmgaards
personlighed og hans indsats. Denne mindear
tikel afsluttes med den tale, afdødes broder,
provst Otto Holmgaard, Slagelse, holdt ved bå
ren i Gammel Haderslev kirke.
Kronikstoffet er i år svulmet en del mere op
end sædvanligt, fordi der faktisk har været en
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del mærkedage at fejre. I virkeligheden burde
der vist også have været en fyldig redegørelse
for II g’ernes tur til Færøerne, da denne tur må
siges at være noget ud over de sædvanlige geologisk-historiske ekskursioner. Imidlertid vil der
i skolens program for skoleåret 1956—57 frem
komme en fyldig, illustreret skildring af turen
ved lektor Karlsson, og skolefilmen har fået en
spændende tilføjelse med de smukke farvefilm,
lektor Magelund optog på rejsen. Man vil altså
kunne få god besked om ekspeditionen ved at
øse af disse to førstehånds kilder.

Mens kronikstoffet som sædvanlig er redige
ret af Favrholdt, har Olav Christensen traditio
nen tro behandlet personalierne; gymnasieforeningens formand, H. L. Algreen-Petersen, III k,
afslutter med at berette om, hvad „Vidar“, den
tavse as, har udført af berømmelige gerninger i
det svundne år.
LÆRERKOLLEGIET
Som vikar for afdøde lektor Holmgaard fun
gerede cand. mag. Hans Jørgen Koch fra 1. marts
indtil sommerferien. Koch, der er student fra
skolen fra 1946, er fra dette skoleårs begyndelse
ansat som timelærer ved Nakskov gymnasium.
Den 5. april 1956 modtog adjunkt H. Hansen
kongelig udnævnelse til lektor fra 1. april at
regne.
Fra i. august forflyttedes adjunkt, frk. Rigmor
Münster til Falkonergårdens gymnasium, hvor
fra hun i sin tid har taget studentereksamen.
Når man tager i betragtning, at frk. Münster er
født københavner og har stærk personlig tilknyt
ning til krese i hovedstaden, er det forståeligt,
at hun har ønsket at vende tilbage til sin gamle
skole. Ved sin bortrejse fra Haderslev, hvor hun
har opholdt sig i 15 år, vil frk. Münster af ele
ver og kolleger blive husket som en dygtig, sam
vittighedsfuld og elskværdig dame, hvem vi alle
ønsker alt vel på den ny virkeplads.
Som frk. Münsters afløser ansattes ved skole
årets begyndelse hr. adjunkt Marius Møller, der
kom hertil fra Stenhus Kostskole. Hr. Møller
vender tilbage til sit hjemland, da han er student
fra Sønderborg fra 1940. Adjunkt Møller, der
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har skoleembedseksamen fra 1948, underviser
foruden i dansk og engelsk også i religion
Samtidig ansattes hr. cand. mag. Thorkild
Christensen, der skulle overtage en del af den
undervisning, der havde påhvilet lektor Holm
gaard. Hr. Christensen er student fra Viborg
Katedralskole fra 1947, cand. mag. 1954 med
tysk og gymnastik. Derefter soldat og i nogle
måneder forår og forsommer 1956 vikar ved
Øregårds gymnasium.
Nogle gymnasietimer i kristendomskundskab
blev efter sommerferien overdraget til pastor E.
Steenberg, GI. Haderslev.
Og endelig er fru Doris Jørgensen, som
tidligere har hjulpet skolen, påny trådt til som
håndgerningslærerinde nogle gange ugentlig.
Den i. august 1956 havde lektorerne Karlsson
og Favrholdt været ansat ved Haderslev Kate
dralskole i 25 år. Første skoledag efter ferien
d. 13. august talte rektor for de to jubilarer og
takkede for deres arbejde i og udenfor skolen i
det forløbne kvarte århundrede og overrakte
hver af dem en pragtfuld buket røde og hvide
nelliker. Som part i sagen er det betænkeligt for
sidstnævnte jubilar at komme nærmere ind på
egne mulige fortjenester, men det ville være
urigtigt ikke at omtale, at lektor Karlsson i åre
nes løb har fået tid til at tale i mange sønderjydske forsamlingshuse om litterære, historiske
og politiske emner, mens hans kollega i noget
mindre omfang har holdt foredrag om lokalhi
storiske og almindelige emner. Begge har nu og
da fået en bog fra hånden: Karlsson sin „Dansk
grammatik“ i 1949 og „Arbejderkår og arbejder
bevægelse 1871—1914“ i kilder til Danmarks
historie VII, Favrholdt „Harmonien 1799—1849
—1949“ ved selskabets 100 års jubilæum i 1949
foruden et par oversættelser fra fransk og for
skellige afhandlinger. Mens Karlsson har arbej
det med faglige og organisatoriske spørgsmål og
været aktivt med til at støtte dansk skoleaarbejde i Sydslesvig, har F. syslet med Haderslev-Samfundet og lignende foretagender og endvidere
som formand for Alliance Frangaise beskæftiget
sig med fransk kulturarbejde i Danmark.
Af disse bemærkninger vil det fremgå, hvor
dan en skolemand kan få anvendt den såkaldte

fritid. Begge jubilarer har udover den egentlige om de stadig er forblevet de samme schwummskolegerning efter evne og lejlighed prøvet på at pukler som før, eller hvilke elskværdige gloser
få udrettet et og andet, og begge kunne med op han nu ellers betjener sig af. Har han en indsam
rigtig glæde overfor rektor og kolleger sige tak ling i gang til et vandrerhjem et eller andet sted,
for den anerkendelse, de havde mødt, og for de forstår han som regel også at tale til folks øko
gode arbejdsvilkår, der var blevet dem givet i nomiske bevidsthed på indtrængende måde. Af
Haderslev, idet de gav udtryk for deres håb om gamle elever modtages han gerne med åbne årat få lov til endnu i en årrække at virke her på me som den lærer, der bedre end de fleste ev
stedet.
nede at vinde deres fortrolighed. Selvom Buch
50-års fødselsdag blev fejret af vor rektorfrue, dårlig nok kan få tid til at blive ældre, vil vi dog
cand. mag. fru Ingrid Jacobsen, d. 19. juni. Siden ønske, at han må opleve mange gode fødselsdage
fru rektor Jacobsen i august 1954 overtog en som denne, ved hvilken H. S. naturligvis deltog
gelskundervisningen i den ene første mellem, er i den almindelige hyldest.
hun gennem arbejdsfællesskabet blevet knyttet
Den 14. maj fyldte tidligere mangeårige lek
endnu nærmere til kollegiet, for hvilket hun før tor ved skolen, dr. phil. frk Hilda Petersen 80
måtte nøjes med rollen som den fuldendte år. Frøken Doktor, der tilbringer sit otium i Ha
værtinde. Skolens elever og lærere ønsker: many derslev, er forbløffende ungdommelig og følger
happy returns of the day!
med interesse sine gamle elever og sin gamle
D. 22. september var det lektor Willy Buch, skole.
der nåede de voksnes alder, eftersom han er født
Samme alder opnåedes d. 25. oktober af en
i 1906. Man forstår, at det var en begivenhed, anden tidligere Haderslev-lærer, nemlig fhv.
der måtte medføre tilkendegivelser fra vide rektor V. S. Lauritzen, der var med blandt de
kredse, når man tænker på de utallige menne første danske skolemænd, der kom til Sønder
sker, han har været i kontakt med som lærer og jylland ved genforeningen. Hans virketid i Ha
som leder af ungdomsarbejde ■ i grænselandet. derslev blev dog ikke af lang varighed, idet
Uden tvivl har gamle elever og venner ud over han allerede i 1923 overtog embedet som rektor
det ganske land undret sig over, at en så høj for det nyoprettede gymnasium i Herning, hvor
alder faktisk er blevet opnået af denne lærer, fra han i 1932 forflyttedes til rektoratet i Roskil
som de stadig betragter som en nærmest lidt de. Siden 1947 har rektor Lauritzen været bosat
ældre kammerat og god ven, hvis råd og hjælp i København.
de ofte har søgt. Buch har aldrig fisket efter po
Til sidst skal nævnes endnu en rund fødsels
pularitet og vistnok til tider sagt mere djærve
dag nemlig 6. november, da tidligere rektor L.
ting til unge mennesker, end de fleste af os nor
Willesen fyldte 70 år. Rektor Willesen, hvis Hamalt ville sige, men der er ingen tvivl om, at han
derslevtid var fra 1920 til 30, flyttede, da han
i meget høj grad har forstået at få mennesker
trak sig tilbage fra sit embede, fra Nykøbing F.
i tale og at sætte dem i gang. Rektor sagde i sin
til København, hvor han nu fører en aktiv lærer
lykønskningstale, at alene Buchs indsats som le
tilværelse på Polyteknisk Læreanstalt.
der af ekskursioner med elever ville være nok
Af andre begivenheder indenfor lærerkollegiet
til at fastholde hans navn i skolens annaler. Vi
har alle meget at sige Buch tak for, og dette gæl nævner vi endnu to vikariater.
Som vikar for lektor Favrholdt, der havde or
der også skolens elevforening. Her tænkes ikke
lov
til en Italiens-rejse i oktober, fungerede cand.
så meget på hans indsats som revisor som på
hans ganske specielle evne til at komme gliden mag. fru Bodil Møller, Aarhus, gift med stud,
de lidt ud på aftenen ved H. S.-sammenkomster. theol. Bent Raffensøe Møller, realist fra 1945.
Han har det med på den mest selvfølgelige må
Under lektor Karlssons sygeorlov 27. septem
de at assimilere sig med de forskellige grupper ber til 15. november læstes hans timer af cand.
af gamle elever for at prøve på at finde ud af, mag. Sigurd Nielsen.
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Adjunktaspirant mag. art. Karen Bjerresø ud
nævntes d. 20. november til adjunkt fra i. no
vember at regne.

FRA SKOLENS LIV I ÅRET, DER GIK
Turen til København ved fastelavnstid, hvor
III g’erne i nogle dage får en forsmag på de kul
turgoder, der eventuelt venter dem, hvis de skal
fortsætte deres uddannelse i hovedstaden, er for
længst gået ino i III. g’s årsprogram og såvel i
dansk som i historie og oldtidskundskab vil den
ne tur give en god lejlighed til lige at vise elever
ne en del ting, som nok kendes fra læsebøgerne,
men som på en ganske anden måde sætter sig
fast i bevidstheden, hvis man oplever dem ved
selvsyn. Turen, der foregik i dagene 11.-14. fe
bruar, blev denne gang en udpræget vinterud
flugt med det helt store kuldegys på det meste
af turen derover, idet snebygerne ligefrem piske
de sne ind gennem kupévinduerne ind i waggon’
erne, der havde den temperatur, man mindes
fra barndommens kaneture. Omegnen var såre
skøn i de frostklare aftener, men det var bidende
koldt at færdes på gaderne i København; alligevel
gennemførtes det sædvanlige program med en
forsvarlig byvandring under lektor Karlssons
auspicier søndag formiddag. Kulden gjorde nok
sit til, at man ligefrem hyggede sig i National
museet og Hirschsprung’s samling, der med lek
tor Karlsson og adjunkt frk. Münster som fore
visere blev besøgt samme dags eftermiddag.
Mandag formiddag var vi alle i Rigsarkivet, hvor
arkivar dr. phil. Harald Jørgensen holdt et for
træffeligt foredrag om arkivets oprindelse, ud
vikling og indretning, inden han tog os med på
en rundtur gennem de mange rum. Senere be
søgte vi Glyptotekets antiksamling under adjunkt
Wielandt Hansens vejledning for endelig at af
slutte dagen med et besøg i Det kongelige Tea
ter, hvor der opførtes to balletter og „Margue
rite“, en enakter af Salacrou. Hjemturen over det
delvis tilfrosne Storebælt var en spændende op
levelse, fordi vi blev vidne til færgernes kamp
med isen, der navnlig var slem at forcere ved
Nyborgsiden. Vi sejlede så tæt som forsvarligt
med „Dronning Ingrid“ ned mod een af de æl
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dre færger, der allerede i et par dage havde lig
get indefrosset for at prøve at åbne en passage
for den, uden at det dog lykkedes os at få den
friet ud af isens favntag.
Lektor Holmgaards død d. 19. februar 1956
kom naturligvis til at kaste en skygge af alvor
ind over skolens liv, dybt grebne som både elever
og lærere måtte blive ved at miste en så afholdt
lærer og en så god kollega. Det traditionelle sko
lebal var der ingen, der kunne tænke på, men
ellers måtte skolens liv jo gå sin vante gang.
Det er livets lov, og allermindst lektor Holm
gaard ville vel have ønsket det anderledes.
Som skolekomedie opførtes d. 1. marts Moliére’s herlige lystspil „Scapins skalkestykker“.
En ny instruktør eller instruktrice fik her sin
ilddåb, nemlig mag. art. Karen Bjerresø, der hav
de formået at indpuste dilettanterne næsten gal
lisk verve, så stykket gik over brædderne med
den fart som et fransk stykke kræver. At man
kan heppe sønderjyder op til at spille i et så
dant tempo, er noget af en bedrift, og såvel in
struktrice som komedianter fortjener virak. Man
må sige, at Scapin, Sylvestre og Geronte, for
blot at nævne tre af dette stykkes personer,
gjorde stormende lykke, og tilskuerne, små så
vel som store, måtte overgive sig på nåde og
unåde. Det er rigtigt som skolekomedier at væl
ge de store klassiske forfatteres værker, når man
blot kan få dem spillet sådan som vi så det her.
Man taler af og til om, at sådanne gamle kome
dier bør have lov til at stå og samle støv. Vor
skolekomedie viste tydeligt, at også vor tids så
kaldte blaserede og livstrætte mennesker kan
juble ved at komme under indflydelse af Molie
res komiske kraft.
Sidste skoledag markeredes i år af de vor
dende studenter med et fantasifuldt maskerade
optog, i hvis spids der fremførtes en usædvanlig
træt læsehest, der åbenbart skulle symbolisere
de unge menneskers bestræbelser i retning af at
erhverve den så attråede hvide hue. løvrigt hav
de festkomiteen sørget for, at også adskillige af
lærerne kom til at demonstrere den for dem
specielle energi, nemlig som løbehjulskørere, til
stor moro for den samlede skole. Den, der skri
ver disse linjer, benytter lejligheden til at prote

stere i anledning af, at det ham overladte løbe
hjul var i udpræget grad underdimensioneret og
i en meget udtrådt tilstand, så han på forhånd
var handicappet. En enkelt af deltagerne i væddekørslen fik god brug for den udleverede styrt
hjelm under et dramatisk styrt forårsaget af en
alt for hasarderet overhaling. Det viste sig, at vis
se af lærerkollegiets talrige bilister også formåede
at føre et løbehjul på absolut tilfredsstillende
og betryggende måde. Spiritusprøven bagefter
alias nedsvælgning af en Fuglsangpilsner blev
ligeledes gennemgående klaret i fin stil, også af
den del af lærerpersonalet, man ikke havde be
troet et løbehjul.
Den mere alvorlige del af løbet, den egentlige
studentereksamen, afvikledes stort set planmæs
sigt i den traditionelle Haderslev-stil uden sær
lig dramatiske styrt eller andre spændende til
dragelser. Vi skal nævne de forskellige deltagere,
idet vi samtidig også giver navnene på de nybag
te realister med vor lykønskning med veloverstået eksamen til dem alle.
Studenter:

Klassisksproglige:
i.
2.
3.
4.

Friis, Bent, Jels.
Hansen, Hans Heinrich.
Ottosen, Knud, Hoptrup.
Thyssen, Mogens.

Nysproglig linje:
i.
Bløcher, Liss.
2.
Elbæk-Jørgensen, Klaus.
3.
Hansen, Tove.
4.
Hollesen, Uffe, Fjelstrup.
5.
Holst, Mary, Kestrup.
6.
Jensen, Ragna.
7.
Jessen, Erik, Agerskov.
8.
Larsen, Hans Chr. Kjær.
9.
Lauritzen, Peter.
10.
Lund, Margit Bitten, Abkjær.
ir. Roust, Kirsten.
12.
Schoop, Jürgen.
13.
Sindet, Frands Børge.
14.
Tveskov, Inngun.
15.
Vind, Hans Nissen, Bevtoft.

Matematiskmaturvidenskabelig linje:
i.
Christensen, Knud Bagger.
2.
From, Elsebet.
3.
Føns, Gunnar Eeg, Hoptrup.
4.
Gaarde, Carl, Marstrup.
5.
Hansen, Erich Dyekjær.
6.
Haslund, Ole.
7.
Jørgensen, Poul Georg.
8.
Jørn, Ernst.
9.
Karlsson, Birgit.
10.
Krogh, Peter.
ii.
Lauritzen, Hans.
12.
Linderoth, Birthe, Sommersted.
13.
Olsen, Ole.
14.
Schøtt, Poul, Aastrup.
15.
Thomsen, Peder Christian.
16.
Vibe-Petersen, Søren, Aller.
17.
Ostergaard, Inge Vyff, Favervraa.
Envidere dimitteredes i år fra skolen en anse
lig flok realister, nemlig fra

a-klassen:
i.
Albertsen, Lis.
2.
Barasinski, Jan, Aastrup.
3.
Carlsen, Ulla.
4.
Dau, Karen, Stepping.
5.
Eriksen, Anna Marie, Aarøsund.
6.
Iversen, Steffen, Farris.
7.
Jensen, Kamma, Fjelstrup.
8.
Krenzen, Kirsten.
9.
Larsen, Peder Ellegaard, Skrydstrup.
10.
Lauritzen, Ellen, Skovbymark.
ii.
Nørgaard, Kjeld, Øsby.
12.
Oggesen, Jørgen.
13.
Okkels, Nanna.
14.
Olsson, Eigil, Bæk.
15.
Petersen, Svend, Kastvraa.
16.
Rudbeck, Hanne Marie, Flovt.
17.
Ryvard, Hans Oluf.
18.
Sand, Knud Erik.
19.
Steffen, Birger.
20.
Thomsen, Birgit.
belassen:
i.
Andersen, Karin.
2.
Andersen, Otto Gosch.
3.
Anker, Egon, Hejis.
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4.
Gade, Anne-Marie.
5.
Hansen, Børge.
6.
Henriksen, Herluf, Rougstrup.
7.
Jacobsen, Erik.
8.
Jepsen, Mogens.
9.
Juhl, Paul Henning, Seggelund.
10.
Krab, Mary.
ir. Magaard, Gertrud.
12.
Mylliin, Preben.
13.
Nielsen, Rita Marie, Kjelstrup.
14.
Nilsson, Sonja.
15.
Petersen, Kirsten.
16.
Thomsen, Anne Marie.

Translokationsfesten på „Harmonien“ havde
som sædvanlig god tilslutning, så salen, som det
plejer at være tilfældet, var fyldt til sidste plads.
På første række fyldte studenter- og realist-ju
bilarer godt op. På deres vegne talte Irs. Frederik
Levinsen, mens de nybagte studenters talsmand
var Klaus Elbæk-Jørgensen, der begge i velvalgte
ord sagde skolen tak for den udrustning den
havde givet med ud i livet, landsretssagføreren
med betoning af livets alvorlige krav til ung
dommen af i dag.
Ekskursioner.
Tidens rejselyst lader til at besjæle både læ
rere og elever. Stort set har lærernes udlængsel
været begrænset til ferierejser af privat art. Også
III. g kl. -f- ns. var på ferierejse i selve som
merferien, nemlig 1.—10. august med bus til
Holland og Belgien under ledelse af adjunkt
Carl C. Lund og frue. Det blev en udbytterig tur,
hvor navnlig besøgene i Rijksmusæum i Amster
dam med den særlige Rembrandtudstilling og
i to Van Gogh museer efterlod stærke indtryk i
rejsedeltagernes sind. Også den betagende
Grand Place i Bruxelles var en stor oplevelse for
alle. Såvel Holland som Belgien byder på uen
delig mange muligheder for turister, der kom
mer med åbne øjne og øren, og man forstår, at
turen både for rejseleder og elever blev en stor
oplevelse, der naturligvis som enhver fællesop
levelse også har stor værdi ved at knytte rejse
kammeraterne endnu nærmere sammen, end
de i forvejen er det gennem klassefællesskabet.
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Mens denne Holland-Belgienstur var et rent
privat klasseforetagende startet på adjunkt
Lunds initiativ og financieret af deltagerne selv
ved møjsommelig opsparing til rejsen måned for
måned to år igennem, var Færøturen en særlig
dristig udformning af den årlige historisk-geologiske ekskursion, hvormed II. g normalt indleder
skoleåret. Det er vist ingen hemmelighed, at ide
en var udkastet af lektor W. Buch, der også hav
de fået truffet en ordning med „Tjaldur“, så rej
seholdet kunne have fast station om bord også
under hele rundfarten til de forskellige havne
på Færøerne, som anløbes på hver rejse.
Samtidig med, at lektorerne Buch og Karls
son og Magelund var på Færøerne, var lektor
Olrik på Bornholm med de II. g’ere, der havde
foretrukket den kortere sørejse over Østersøen
fremfor det barske Nordhav.
Skoleidrætsstævnet.
Af sportsbegivenheder skal omtales skole
idrætsstævnet på stadion 18. september, hvorfra
følgende resultater fortjener at huskes. I atletik
for piger (4m + real) blev realskolen nr. 1 med
59,5 pts., mens Katedralskolens piger blev nr. 2
med 48,5 pts. En pige fra Katedralskolen løb
60 m på 8,6, en anden var ude på 4,71 m i læng
despring. Heller ikke drengene fra Katedralsko
len nåede førstepladsen, der gik til Hertug Hans
skolen med 124,5 Pts- Derefter Katedralskolen
med 89,0 pts. I den spændende dyst i atletik
mellem seminariet og gymnasiet blev dette sid
ste sejrherre med 63 mod seminariets 54 pts. Af
særlige præstationer kan nævnes: længdespring
6,10 (Sem.), højdespring 1,65 (Gymn.), spyd
kast 48,50 (Sem.), 4 x 100 løb 48,0 (Gymn.)
I håndbold var der mægtig spænding; resulta
tet blev 9—9. Gymnasiets piger vandt derimod
med 4—3 over seminariets piger. Fodboldkam
pen mellem seminariet og gymnasiet endte ef
ter en god og jævnbyrdig kamp med 6—4 til se
minariet.
Regionsstævnet i Haderslev.
Den 22. september afholdtes de sønderjydske
gymnasieskolers regionsstævne på Haderslev
stadion. Haderslev blev vinder i gruppe I med

24 pts. foran Sønderborg, der havde 20. I grup
pe II placerede Sønderborgerne sig som nr. 1
med 26 pts., mens nr. 2 blev Aabenraa med 20,
først derefter kom Haderslev med 18%. Et af
Haderslevs gode resultater i gruppe I fortjener
at nævnes: 4 x 100 m stafet blev klaret på 47,3
sek. På andenpladsen Aabenraa og Ribe med
49,2 sek. I gruppe II nåede Hadersleverne i
længdespring et gennemsnit af 5,28 m. En 16årig Sønderborger præsterede et kuglestød på
14,02 m.
I langbold vandt Sønderborg-pigerne en stor
sejr over Aabenraa, som de ikke har kunnet slå
siden 1938. Vore piger blev slået i første kamp
mod Aabenraa. I håndbold derimod var Haderslev-pigerne med til det sidste, men blev slået
i finalen efter omkamp (5-3). I håndbold for
drenge nåede Haderslev til semifinalen, hvor
Sønderborg blev sejrherre. Finalen vandtes af
Duborg med 8-7.1 den meget spændende finale
fodboldkamp spillede Aabenra og Haderslev lige
(0-0.).
Haderslevs vistnok uventede sejr i gruppe I
medførte jo så deltagelse i finalestævnet, der 1
år holdtes i Viborg. Haderslev beholdt der sin
placering fra i fjor som nr. 9 af samtlige landets
gymnasieskoler, hvilket er hæderligt, når man
betænker, hvor store gymnasieklasser der findes
rundt om i landet.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT
Ved translokationen uddeltes der som sæd
vanlig to portioner hver på 300 kr. til
stud, oecon. Karl Beukel (1952)
stud polyt. Sven Erik Thuesen (1952).

H.-S.s BOGPRÆMIER
tilfaldt efter skolerådets afgørelse Anne Marie
Eriksen, Ra, og Mary Krab, Rb. Endvidere var
der af et medlem af Haderslev-samfundet, dis
ponent M. Mørup, Esbjerg, stillet en flidspræ
mie til rådighed. Den tilfaldt Karen Dau, Ra.
HAKALYTTEN
Heller ikke i sommeren 1956 har der været
ret mange gamle elever, der har fået den tanke
at benytte „Hakalytten“ til et ferieophold. I

selve ferien stod hytten dog ikke helt tom, idet
lektor Magelund med familie opholdt sig der i
en periode, adjunkt E. Hansen med familie i en
anden, og endelig boede kommunelærer Gotfred
Petersen, Randers, (student fra skolen 1934)
derude i en god uges tid. Der var altså ferievær
ter til at tage imod eventuelle gæster. I forsom
mer og eftersommer var der forskellige hold der
ude på week-end-ture, og 2. m havde årsprøve i
naturfag derude under de sædvanlige lejrskole
former i juni måned.
I en del af sommerferien 1957 vil „Haka
lytten“ som sædvanlig være åben for medlem
mer af H.-S. Eventuelle interesserede bør i tide
henvende sig til formanden for H.-S. for at få
nærmere oplysninger om, hvornår og hvordan
et ophold kan arrangeres. Få steder i landet kan
vist sammenlignes med Sandersvig, og opholdet
derude kan arrangeres omtrent på samme vilkår
som i vandrerhjemmene.
Driftsregnskabet for 1/1 55—31/12 55, som
er underskrevet af lektor Holmgaard og revide
ret af bankdirektør Chr. Jørgensen, ser således
ud:
Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1/1 55 .............. 6334,06
Lejeindtægt ..........................................
165,00
Medlemskontingent ............................ 537,00
Renter.................................................... 281,51
7 317,57
Udgifter:
Forsikringer ..........................................
120,60
Vedligeholdelse.................................... 520,23
Nyanskaffelser...................................... 342,70
Elafgift ..................................................
39,50
Kassebeholdning pr. 31/12 55............ 6 294,54

7 3i7,57

Status pr. 31/12 1955.
Aktiver:
Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar (kr. 1 075,00 4- afskrivning
10 % af 4 300,00)..........................
645,00
Haderslev bys sparekasse.................. 6 230,21
Kontant ............................................
64,13
21 939,34
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Passiver:
Ingen kreditorer ..............................
Formue

0,00
939,34
2i 939,34

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB

Regnskabsåret 1955—56.
Indtægter:
Overført fra regnskabsåret 1954/55:
Kassebeholdn. pr. 1. 11. 1955 151,65
Indestående i sparekassen pr.
i. il- 1955........................ 74,30
Postgiro pr. i. ii. 1955 ....
9,17 235,12
Kontingent ............................................ 3 050,00
Salg af årsskriftet..................................
75 >00
Annoncer.............................................. 1 550,00
Bidrag fra Haderslev by........
400,00
Legat........................................
500,00
Refusion af porto....................
282,60
Refusion af papirafgift............
158,06
Indtægter ved jule- og sommermøderne 314,05
Renter......................................
2,28
Indbetalt til Haderslev-Samfundets
legat .............................................. 272,00
Ialt kr. 6 839,11

Udgifter:
Årsskriftet:
Papir, sætning og trykning 3 000,00
Clichéer, indbinding m. v. 1 626,80 4 626,80
Porto, kontorartikler m. v..................... 703,70

At overføre .. 5 330,50

Overført .. 5 330,50
Udgifter ved jule- og sommermøderne 610,71
Rektor Brauneisers grav......................
15,00
Flidspræmier ........................................
27,50
Andre udgifter...................................... 229,50
Overført til Haderslev-Samfundets
legat ..............................................
272,00
Beholdning pr. 31. 10. 1956:
Kassebeholdning.................. 260,49
Indestående i sparekassen .. 25,45
Postgiroen ............................ 67,96 353,90
Ialt kr. 6 839,11

Haderslev, den 30. december 1956.

Olav Christensen,
kasserer.
Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen 260,49
kr. tilstede. På postgiroen står 67,96 kr. og på
sparekassebogen 25,45 kr.
Haderslev, den 30. december 1956.

Chr. 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 tidligere år, foruden en om
tale af årets døde, biografier af jubilarerne, stu
denter og realister fra 1931.
De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysninger
ne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde, dels fra skolens elev
protokoller, 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; Den danske lægestand, 12.
udg., 1949; Juridisk og statsvidenskabelig stat,
1952.
DØDE
1928 r.
Nissen, Mathias, landbrugsskoleforstander, født
Kjelstrup, Vilstrup sogn, 23. juli 1912, (se
H.-S. 1953, s. 64), død Adsbøl 25. novem
ber 1956.
Landbrugskonsulent Frederik Nielsen,
Ladegård, har skrevet følgende mindeord
om Mathias Nissen:
Med megen vemod modtog mange det
triste budskab, at Mathias Nissen, Gråsten
Landbrugsskole, var død. Vel vidste vi, at

han ikke havde haft det godt siden foråret,
men håbede inderligt, at hans sygdom kun
var noget forbigående. Det blev noget an
det.
Mathias Nissens livsgerning blev skole
arbejdet. Det mestrede han, og eleverne
holdt af ham. En lærer, som eleverne hol
der af, kan udrette noget, og det gjorde
han. Mathias Nissens interesser var mange,
dog mest svin og heste. I vore landøkonomi
ske foreninger var han en skattet og stærkt
benyttet taler. Han kunne behandle et pro
blem og et emne, som kun få kan det. Altid
var folk beriget, når Nissen havde talt. Hvor
er vi mange, der skylder ham en stor tak.
Nissen tilhørte dem, der både ville noget og
kunne noget. Hans gerning stod der respekt
om. Derfor havde man også udset ham til
at være forstander for vor landsdels land
brugsskole, en stor og meget betydningsfuld
stilling, ja, den største iblandt fagfæller,
dette at oplære den kommende generation.
Vi vil savne Mathias Nissen meget
stærkt, men selvfølgelig er vort savn intet
at regne for det savn, han efterlader i sit
hjem. Vore tanker går også til hans gamle
mor og far i Kjelstrup. De har oprigtigt kun
net glæde sig over deres dreng, og det har
de også gjort. I dag har hele hans familie
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kun minderne tilbage, men dette minde er
af ædleste karat.
Mathias Nissen, dine kolleger og venner
standser op i dag og bringer dig den varme
ste og bedste tak. Det er for sent, du hører
det ikke, men såfremt det på nogen mulig
måde kan være en trøst for dem, der blev
tilbage, da siger vi af hjertet tak!

ÅRGANG 1931

nsp.
Boeskov, Johannes, læge, født Grove 23. juli
1912; søn af sognepræst i Tyrstrup Carl
Jensen Boeskov og Christine Benedicte
Kjær; gift Skibby 16. juni 1939 med Anna
Groes-Petersen, født Ærøskøbing 16. august
1916; datter af sognepræst Skibby Vincent
Groes-Petersen (død 1940) og Elna Mar
grethe Ulrich.
Medicinsk embedseksamen 1939; kandi
dat Grindsted 1939, reservelæge 1940, prak
tiserende læge i Agerbæk 1941 og i Skibby
1945Medlem af sundhedskommissionen og
skolekommissionen.
Adresse: Skibby, Sjælland.
* Coin, Gunnar Rikard, kontorchef, født Ny
købing F 10. april 1913; søn af realskolebe
styrer Hans Kristian Coin og Johanne Ma
thilde Petersen; gift København 22. marts
1937 med Karen Elisabeth Koefoed, født
Søllerød 21. juli; datter af læge Carl An
dreas Koefoed og Karen Johanne Nielsen.
Juridisk embedseksamen 1937, sekretær i
3. hovedrevisorat 1937, i socialministeriet
1937, sekretær 1940, fuldmægtig 1945, vicekonsul i San Francisko 1949; ekspeditions
sekretær i arbejds- og socialministeriet 1946,
kontorchef.
Adresse: Attemosevej 5, Holte.
Jacobsen, Agnes Margrete Refsgaard, husmoder,
født Læborg 3. juni 1911; datter af gårdejer
Hans Madsen Frydendahl og Dorthea Pe
trine Refsgaard; gift Læborg 5. oktober 1938
med gårdejer Ejnar Lundø Jacobsen.

34

Vinteren 1931—32 besøgt Askov højsko
le, 1932—37 ansat i Nordisk Gjenforsikring
i København.
Adresse: Vandamgård, Vejen.
Gram, Bent Knudsen, dyrlæge, født Vojens 16.
maj 1910; søn af fabrikant Aage Gram og
Anna Knudsen; gift Højer 18. februar 1939
med Alma Eggert (4 m 1926), født Antvor
skov, Slagelse, 5. april 1911; datter af sog
nepræst N. P. Nielsen og Cecilie Hansen.
Dyrlægeeksamen; praktiserende dyrlæge.
Adresse: Rødding.
Hagedorn, Henry Thagaard, motorcyklehandler,
født Holstebro 29. marts 1912; søn af cyklehandler Simon Clausen Hagedorn (død
1932) og Karen Thagaard Olesen (død
1956); gift Skibet, Vejle sogn, 6. april 1939
med Caroline Wittenborn, født Haderslev
13. november 1914; datter af teglværksejer
Gottlieb Wittenborn og Catharine Tagesen
(død 1940).
Uddannet som mekaniker og motorcyklelærer; ejer af firma Haderslev cyklelager.
Adresse: Storegade 12, Haderslev.
* Hansen, Karl-Heinrich, læge, født Jels 13. juli
1912; søn af førstelærer Jørgen Hansen
og Louise Dorthea Christine Wolffhechel;
gift København 2. juli 1938 med massøse Jo
hanne Margrethe Nørholm Pedersen, født
Kattrup 10. januar 1916; datter af sogne
præst Christian Peder Pedersen og Kirstine
Marie Nørholm.
Medicinsk embedseksamen 1939. Prakti
serende læge Kliplev 1942, senere Birkerød.
Adresse: Hegnsvej 3, Birkerød.
Kann, Inge Margrethe van, husmoder, født
Svendborg 5. september 1912; datter af
overlærer (skoleinspektør) August Hansen
(død 1951) og Hansine Wilhelmine Stefa
nie Jensen; gift Haderslev 14. april 1941
med dr. med. Arnold van Kann, født Kohlscheid ved Aachen, Tyskland, 3. juni 1908.
Uddannet som barneplejerske, sygepleje
eksamen Bispebjerg hospital 1938.
Adresse: In der Hardt 13, Mechernich
i/Eifel, Tyskland.
Hansen, Nikolai, kreditforeningsassistent, født

Haderslev io. juni 1912; søn af bankdirek
tør Peter Hansen (død 1937) og Karen
Toft (død 1946); gift Haderslev 9. juli 1939
med ekspeditrice Ella Schmidt, født Ha
derslev 16. september 1915; datter af sav
skærer Nicolai Schmidt og Anna Magda
lene Asmussen.
Bankeksamen ved købmandsskolen i Kø
benhavn 1936.
Adresse: Ny Allégade 5, Haderslev.
Horst, Hans Kurt, læge, født Haderslev 26. juni
1913; søn af musikhandler Hans Christian
Horst og Anne Dorothea Warncke; gift
Gråsten 29. august 1942 med Erna Mar
grethe Horstmann, født Skærbæk 26. au
gust 1920; datter af frimenighedspræst Gott
fried Horstmann og Erna Olga Lorentzen.
Medicinsk embedseksamen januar 1939,
hospitalsstillinger i Slagelse, København,
Kiel og München, praktiserende læge i Bovrup 1942.
Adresse: Bovrup.

* Huus, Alfred Christian, sognepræst, født
Hoptrup 12. august 1912; søn af skomager
mester Hans Anton Christian Huus og
Christine Friederichsen; gift Jegindø 25. maj
1942 med Lis Agergaard, datter af første
lærer.
Teologisk embedseksamen.
Adresse: Årgab præstegård, pr. Ringkø
bing.
Sørensen, Bodil Marie, husmoder, født Chri
stiansfeld 28. april 1912; datter af pastor
Frederik Christian Høy og Kjestine Holm;
gift Christiansfeld 25. december 1935 med
stads- og havneingeniør Robert Sørensen,
født Århus 27. april 1910.
Adresse: Snellemark 18, Rønne.

Færgeman., Esther Maren Vang, husmoder, født
København 15. januar 1912; datter af di
rektør Olav Vang Lauridsen og Gudrun
Kristiansen (død 1941); gift Vejen 2. juli
1937 med dr. Poul Martin Færgeman, født
Ålborg 2. august 1912; søn af forstander Fro
de Færgeman og Inger Kirstine Pedersen.
Gymnastiklærerinde fra Poul Petersens

institut; har undervist 2 år som gymnastik
lærerinde i Hellerup.
Adresse: 52 Winthrop Drive, Riverside,
Conn., USA.
Levinsen, Frederik Christian, landsretssagfører,
født Sorø 23. september 1912; søn af dom
mer Niels Levinsen og Ellen Grøn; gift 2.
gang Trieste, Italien, 15. november 1952
med Renata Pozar, født Trieste 5. januar
1926.
Juridisk embedseksamen 1937, dommer
fuldmægtig i Åbenrå 1938, sagførerfuld
mægtig i Sorø 1940, sagfører 1942, lands
retssagfører 1946.
Adresse: Nybrogade 1, Nakskov.
* Lund, Johannes Hansen, pantefoged, født
Agerskov 2. januar 1911; søn af dyrlæge
Christian Lund og Marie Grønvold; gift
med Anni Andresen.
Adresse: Nybølnor pr. Broager.
* Mikkelsen, Andreas Jørgen Peter, postassi
stent, født Haderslev 5. februar 1912; søn af
snedker Rasmus Jørgen Mikkelsen og Ma
thilde Christine Holgersen; gift Haderslev
8. maj 1943 med Anna Andresen; født Ha
derslev 14. januar 1914; datter af overpostpakmester Andreas Andresen og Anne Pe
tersen.
Adresse: Gammelting 16, Haderslev.
* Nielsen, Kirsten, husmoder, født Syrien 2. fe
bruar 1913; datter af missionær Alfred Ju
lius Nielsen og Christine Elisabeth Holm;
gift 1941 med højskolelærer Andreas Niel
sen.
Uddannet som sygeplejerske.
Adresse: Lindegården, Askov Højskole.
* Nissen, Jørgen Hansen, rejsekonsulent, født
Frankfurt am M. 19. maj 1913; søn af sned
kermester Jørgen Hansen Nissen og Johan
na Wilhelmine Helene Wolfert; gift.
Filosofikum, rejsekonsulent og bestyrel
sesmedlem i rejseledernes sammenslutning.
Adresse: Spurvegården 6 (kiosken), Kø
benhavn Valby.
Petersen, Nissine Jørgine, husmoder, født Ha
derslev 18. april 1913; datter af murerme
ster Christian Jørgensen Schrøder og Anna
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Margarete Nielsen; gift Haderslev 22. april
1943 med gårdejer Ewald Albert Petersen,
født Rusland 31. januar 1912; søn af meje
rist Kristian Petersen.
Lærerindeeksamen.
Adresse: Bakkegården, Gerlev, pr. Krog
strup.

* Brock, Birtha, født Vejen 1. februar 1913; dat
ter af sagfører Thomas Tscherning Sivebæk
og Kirstine Cathrine Jensen; gift 1937 med
købmand Felix Brock.
Handelsuddannelse.
Adresse: USA.
Juhl, Esther Dyhrberg, husmoder, født Sommer
sted 7. juli 1913; datter af entreprenør Hans
J. Skytt og Laura Petrea Jensen; gift Som
mersted 10. oktober 1939 med gårdejer
Christian Juhl, født Kastvrå, Sommersted
sogn, 30. oktober 1913; søn af gårdejer Hans
Juhl (død 1938) og Anne.
Bibliotekseksamen 1938.
Adresse: Slivsgård, Kastvrå, pr. Sommer
sted.

* Speth, Paul Joachim, prokurist, født Haders
lev 20. februar 1913; søn af købmand Jo
hannes Christian Speth (død 1930) og Dorothe Helene Marie Sophie Wehrs; gift.
Adresse: Ladefyldvej 8 d, Valby.
* Woltmann, Hans Gerhard Wilhelm, køb
mand; født Haderslev 15. februar 1912; søn
af drogist August Woltmann og Wilhelmi
ne Ramin; gift.
Adresse: Vendersgade 8 V h, Københ. K.

mn
Beck, Aage Jensen, provisor, født Sønder Fårup
24. september 1912; søn af gårdejer Hans
Beck (død 1937) og Ingeborg Jensen; gift
Jels 3. juli 1937 med Ellen Bolten, født
Jels 21. august 1909; datter af læge Johannes
Bolten (død 1940) og Elfride Carstens.
Cand, pharm. 1937, filosofikum 1944;
provisor på Svane Apoteket i Århus.
Kasserer i Dansk Farmaceutforening Århus-Randers kreds; medlem af hovedbesty
relsen for Det Unge Grænseværn.
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Adresse: Lindevej 32, Rosenvænget, År
hus.
* Lund, Ove, prokurist, født Ejby 9. september
1912; søn af fotograf Peter Knudsen Lund
og Anna Marie Jensen.
Eksamen fra den handelsvidenskabelige
læreanstalt 1939.
Adresse: Brønderslev.

f Nissen, Hans, lærer, født Ødis 9. september
1913, død Vamdrup 17. februar 1947; søn
af landmand Nicolai Nissen og Anna Kjestine Riis.
Lærereksamen Haderslev 1936. Lærer
ved Broager private realskole.

Schülein, Inger, husmoder, født Odense, St.
Hans sogn, 5. marts 1911; datter af sogne
præst Vedsted Axel Wrigt Quistgaard og
Ellinor Viuff; gift Hellerup 10. december
1943 med civilingeniør E. H. Schülein, født
Frederiksberg 22. marts 1909; søn af bog
handler A. Schülein og Ellen Sahmel.
Adresse: Enghave 35, Rungsted Kyst.
* Schack-Andersen, Børge, forretningsfører, født
Esbjerg 3. april 1912; søn af bankdirektør
Niels Kristinus Schack-Andersen og Ettie
Caroline Kirstine Holdt (død 1955); gift.
Cand, pharm., forretningsfører.
Adresse: Rantzausgade 31, Ålborg.
Schmidt, Ejnar Jørgensen, født Haderslev 24.
august 1912; søn af musiker Nis Jørgensen
Schmidt (død 1951) og Sophie Catharine
Lange; gift Nr. Bjært 8. juli 1938 med læ
rerinde Anna Andersen, født Taps 16. fe
bruar 1913.
Lærereksamen Haderslev 1935, handels
faglærereksamen, regning og bogføring,
kommunelærer Århus 1935, adjunkt Århus
Handelsskole 1948, adjunkt ved Den jydske
Handelshøjskole 1950.
Adresse: Fuglesangsallé 52, Århus.
Schultz, Johannes Christoffer, civilingeniør, født
Stepping 25. september 1911; søn af land
postbud Willads Schultz (død 1936) og
Frida Ottilie Emilie Macks; ugift.
Cand. polyt. 1938. Ansat på måleappa
ratfabrikken „Radiomotor“.

Adresse: Bispeparken ii II, København
NV.
* Aakjær, Christian Termansen, landinspektør,
født Rødding 7. januar 1913; søn af arki
tekt Laurids Petersen Aakjær og Hansine
Termansen; gift.
Adresse: Clementstorv 17, Århus.
R.
Christensen, Edle Marie Schack; husmoder, født
København 8. juni 1913; datter af sogne
præst Moltrup Peter Marius Schack Bar
fod (død 1956) og Dagmar Westergaard;
gift Moltrup 8. september 1942 med radio
tekniker Kaj Lykke Christensen, født Søby,
Ærø, 26. august 1910; søn af fabrikant Lau
rits Christensen (død 1952) og Anna.
Husholdningsskole og huslig uddannelse.
Adresse: Hjarupvej 18, Åbenrå.
* Bonde, Christian Lauritzen, gårdejer, født Er
lev 25. oktober 1914; søn af gårdejer An
ton Christensen Bonde og Margrethe Schæ
fer; gift 3. december 1941 med Birgine Grei
sen, født Vedsted 3. april 1920.
Adresse: Vogenslund, pr. Marstrup.
* Christensen, Jacob Thomas, lagerforvalter,
født Vilstrup 27. maj 1915; søn af arbejder
Mikkel Christensen og Anne Christine
Stockfisch; gift 29. juni 1935 med Caroline
Petersen, født Genner 13. maj 1917.
Adresse: Årøsundvej 85, Haderslev.
Gunstrup, Hans Christian, prokurist, født Ha
derslev 16. november 1914; søn af fotograf
Hans Christian Gunstrup og Falline Jensine Jakobine Jensen (død 1920); gift Kerte
minde 25. august 1941 med Else Kirstine
Højen, født Gosmer-Halling 10. juli 1920;
datter af skipper Niels Højen og Ellen Beck
Jensen.
Kontorelev 1931, handelseksamen fra
Jydske Handelshøjskole i Århus 1937, stu
dieophold i Belgien 1937—38, handelskor
respondent 1938, prokurist i København
1946, afbrudt af et års ophold på Færøerne
i anledning af oprettelse af en filial for fir
maet.
Adresse: Høvedstensvej 30, Valby.

Bruhn, Else, husmoder, født Haderslev 20. sep
tember 1914; datter af grosserer Holger
Hansen og Martha Wilhelmine Rasmussen;
gift Haderslev 10. december 1938 med
bankfuldmægtig Christian Bruhn (st.
1932), født Haderslev 8. juli 1913; søn af
skomagermester Christian Bruhn (død
1945) og Betty Blankenburg (død 1954).
Besøgt Askov højskole.
Adresse: Åstrupvej 15, Haderslev.
Jacobsen, Loise Cathrine, husmoder, født
Åstrup 27. december 1913; datter af gård
ejer Hans Peter Lei (død 1939) og Marie
Boisen; gift med gårdejer Hans Jacobsen,
født Emmelev 2. februar 1911; søn af gård
ejer P. H. Jacobsen (død 1941).
Adresse: Ørbygård, pr. Vonsbæk.
Ludvigs en, Viggo, købmand, født Haderslev 26.
marts 1915; søn af købmand Peter Ludvigsen (død 1942) og Anna Forsmann; gift
Åbenrå den 29. september 1956 med Christl
Clausen, født Åbenrå 29. juni 1936.
Uddannet som købmand (kolonial) i
Christiansfeld og til farvehandler i Odense.
Adresse: Møllepladsen 2, Haderslev.
* Møller, Anton Einar, afdelingschef; født
Vojens 9. januar 1914; søn af arbejdsmand
Hans Møller og Bothilde Petersen; gift.
Adresse: Østbanegade 29 I t. v., Køben
havn 0.
* Mørup, August Frederik, disponent, født Ha
derslev 7. januar 1914; søn af bankbud Pe
ter Jessen Mørup og Auguste Frederikke
Kloth; gift med Annelise Schüler, ægteska
bet opløst.
Adresse: Storegade 13, Åbenrå.
* Holm, Eleonora Elisabeth Charlotte, husmo
der; født Flensborg 16. september 1914; dat
ter af skrædder Peter Nissen og Friederike
Margretha Andersen; gift Haderslev 9. ok
tober 1939 med amtsvejinspektør Peer
Holm, født Vejgård 12. februar 1909.
Adresse: Kystvej 42, Åbenrå.
Nissen, Karl Hansen, repræsentant, født Frank
furt a/M. 9. august 1914; søn af snedker
mester Jørgen Hansen Nissen og Johanna
Wilhelmine Helene Wølfert; gift Haderslev

37

22. april 1943 med Martha Cathrine Hansen, født Haderslev 22. november 1915; dat
ter of skomagermester Hans Peter Hansen
(død 1952) og Karen Kirstine Marie An
dersen.
Adresse: Lembckesvej 23, Haderslev.
* Splittorf Christensen, Olivia Johansen, hus
moder, født Fjelstrup 29. december 1914;
dater af arbejdsmand Johannes Jørgensen
Schrøder og Ane Margrethe Hansen; gift
13. februar 1942 med repræsentant Knud
Arne Splittorf Christensen, født Køben
havn 21. september 1900.
Kontoruddannelse.
Adresse: Thrigesvej 12, Haderslev.
Svensson, Helge Billum, havnefoged, født Søn
derborg 26. december 1914; søn af redaktør,
folketingsmand Adolf Svensson og Katrine
Marie Billum; gift Nordby, Fanø, 18. april
1937 med Karla Marie Nielsen, født Nord
by i. april 1916; datter af skibsfører Hans
Fischer Nielsen (død 1936) og Ellen Ende
(død 1950).
Styrmands- og skibsførereksamen 1938;
styrmand og skibsfører i rederiet C. Clausen

1938, havneassistent og skibsfører ved År
hus havns isbryder- og bugserbåde, 1. april
1957 havnefoged i Århus.
Medlem af bestyrelsen i Århus skipper
forening.
Adresse: Riisvang Allé 83, Århus.
* Thomsen, Lorents Axel, bankbud, født Grå
sten 9. oktober 1913; søn af havnefoged Lo
rentz Thomsen og Mette Marie Jakobsen;
gift.
Adresse: Jacob Appelsallé 29, Tårnby,
pr. Kastrup.
Gram, Helga, kontorchef, født Sillerup, Fjel
strup sogn, 19. februar 1915; datter af gård
ejer Martin Wiuff og Kirstine Bjørnshauge
(død 1946); gift Fjelstrup 18. maj 1939 med
civilingeniør Vagn Ågesen Gram (r 1925);
født Vojens 11. november 1908; søn af fa
brikant Åge Gudmund Gram og Anna
Knudsen.
Huslig uddannelse, fra 1943 ansat på
mandens kontor.
Adresse: Ribe Landevej 34, Haderslev.

OLAV CHRISTENSEN.

VIDAR
Som formand for „Vidar“ har jeg fået opfor
dring til at fortsætte dagbogen i H. S.-skriftet.
Det sidste møde, der blev omtalt i sidste års
årsskrift, var Frank Jægers besøg. Efter dette
skal vi helt hen til juleballet, som sædvanlig den
22. decbr. Traditionen tro spillede Non-Stop, og
stemningen var høj næsten med det samme.
Hans Røigaard og Ivan Aaris underholdt. Ballet
var jævnt godt besøgt; man kunne måske dog
ønske at have set flere gamle elever.
Efter nytår startede vi stort og flot med en
fødselsdagsfest („Vidar“ har fødselsdag den 10.
nov., så betegnelsen for aftenen er noget af en
tilsnigelse). Film blev vist i hist, lab., cacaoen
blev serveret i tegnesalen, og et lille bal blev
holdt i hist. lab. Vores eget jazz-orkester spillede,
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og stemningen i det lille lokale blev så høj, som
aldrig før ved noget bal i „Vidar“.
Den traditionelle biograftur gik i år til den
danske film „Café Paradis“, en af Ib Schønbergs
storfilm. Hele 63 mand mødte her.
Karnevallet den 18. 3. var i Sønderborg. 16
mand fra Haderslev deltog, men efter deres ud
sagn blev aftenen kun middelmådig; stemningen
nåede ikke på noget tidspunkt det helt store.
Den 24. 2. indbød vi til et litteratur-foredrag
ved hr. seminarielærer Palle Nielsen, Haderslev.
Det overmåde interessante og koncentrerede fo
redrag, der blev belyst med prøver fra forskellige
bøger, formåede desværre kun at samle 20 del
tagere. Men de, der var, gik glade hjem efter en
fin-fin aften.

Den 12. 3. fortalte medlem af folketinget, fru
Ingeborg Refslund Thomsen levende og meget
morsomt om sin Kina-rejse. Hun fik latteren
til at bryde frem den ene gang efter den anden
og fik fortalt os en masse ting om det sære kine
siske folk og deres gamle kulturland.
Kolding Gymnasieforening indbød til jamsession mellem Vejle, Fredericia, Haderslev og
Kolding. 40 mand fra Haderslev startede i godt
humør, og dette holdt sig det meste af aftenen.
Af forskellige grunde mødte hverken Vejle eller
Fredericia med orkester, men Kolding og Ha
derslevs orkestre formåede dog på glimrende
måde at holde liv i kludene. Inden det hele be
gyndte, holdt Kolding-manden, den berømte
bassist Erik Moseholm, et glimrende foredrag
med demonstrationer.
Godt en uge efter gjorde „Vidar“ gengæld,
idet vi nemlig inviterede Kolding og Sønderborg
til håndbold-bal og -stævne. Kampene blev om
eftermiddagen udkæmpet i kasernens gymnastik
sal, og om aftenen havde vi et hyggeligt bal på
skolen.
Som punktum for sæsonen indbød „Vidar“
til afsluttende generalforsamling. „Vidar“ gav
te og kager, og under hyggelige former opløstes
foreningen efter formandens beretning og kasse
rerens regnskabsfremlæggelse.
Efter sommerferien startede „Vidar“ igen sidst
i august med den stiftende generalforsamling.
Den forløb under de sædvanlige støjende former;
af lovændringer var den vigtigste forhøjelsen af
kontingentet fra 2,50 kr. til 2X2 kr., opkrævet
henholdsvis før og efter jul. På den måde bliver
vi ikke så afhængige af, om de forskellige baller
giver overskud, og vi kan lægge et betydeligt
bedre program med flere tilrejsende foredrags
holdere.
Vores første arrangement var hr. seminarie
lærer Toft Andersen, Haderslev, der holdt et
meget interessant og anskueligt foredrag om
kunst. De forskellige -ismer blev gennemgået og
belyst ved lysbilled-eksempler.
Fjernsyn bliver jo mere og mere moderne, og
det er jo derfor naturligt, at vi prøvede det i
„Vidar“. Det skete den 26. 9., hvor vi havde fået
radioforhandler Christensen, Christiansfeld, til

at opstille 2 apparater i hist. lab. Det, vi så i
fjernsynet, var Gogol’s komedie „Spillerne“.
Efterårsballet den 12. 10. begyndte sløjt, men
endte dog med en fin stemning. Jazz-orkestret
spillede, og som en nyhed havde vi baren i fest
salen. Derved bliver det hele mere samlet, og
vi rystes meget bedre sammen.
I år indbød Kolding os til fod- og håndbold
stævne med påfølgende bal. Vi startede ca. 50
fra Haderslev, og efter forskellige kampe i fod
bold og håndbold spiste vi „lommemadder“ og
sluttede aftenen med et ret godt bal.
„Moderne dansk lyrik“ stod dernæst på pro
grammet. Det var hr. magister Tage Hind,
Askov, der meget levende fortalte os om dette.
Tage Hind læste med overlegen dygtighed for
skellige digte op, og aftenen, der var pænt be
søgt, sluttede med lidt, der skulle forestille en
diskussion.
Prof. Lindhard har i mange år stået på vores
ønskeseddel, og det lykkedes os altså at få gjort
alvor af arrangementet. Prof. Lindhard holdt et
meget koncentreret, og til tider svært fatteligt,
foredrag om „Religiøsitet og kristendom“. Da fo
redraget blev holdt om eftermiddagen, kostede
det „Vidar“ 25 kr.I
2 dage senere, den 7. dec., talte redaktør T.
Haxthausen, kendt fra Politiken og radioen samt
fra enkelte film, om Den kulørte Livsløgn. T.
Haxthausen er måske bedre kendt under for
fatter-pseudonymet Ove Brønnum! Foredraget,
der trods det dystre emne var meget vittigt, slut
tede med en diskussion.
Juleballet stod atter for døren. Vi vovede i år
at bryde traditionen med Non-Stop, og i stedet
spillede 4 af skolens musikbegavede. Forsøget
faldt bestemt ikke dårligt ud. Ballet var godt be
søgt, især af gamle elever. Forskellig underhold
ning forhøjede stemningen, og den kulminerede,
da orkestret spillede et par Rock’n Roll-numre.
Lektor Favrholdt sluttede mødet og inviterede
samtidig til H.-S.-fest den 30. december.
Som jeg håber det er fremgået af det foregå
ende, er „Vidar“ stadig i fuld aktivitet, og jeg
vil gerne her benytte lejligheden til at sende alle
gamle medlemmer en hilsen.
H. L. ALGREEN-PETERSEN.
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A. Abild

Sig hvad De vil,

Ingeniørforretning

Herremagasin

Nissens kaffe skal der til

HADERSLEV

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank

©

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor
for
atsanstalten for Livsforsikring

;*^ad de gamle år

og
rrde Søforsikringsselskab LMT.

Samfundets

gange af Haderslev-

* KONSERVES

årsskrift

* DELIKATESSER

smukt indbinde!

* VINE

Mangler der nogle

A. Kalsbøll

hefter, kan de endnu

d Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

d

------ -

D

leveres, så De får en

Ile forsikring sart er tegnes

komplet samling. Gør
det nu, mens tid er!

SULDBRANDTS

Carl Nielsen

Malerforretning

Bogbinderi - Boghandel

Telefon 2 25 35

Haderslev

V/V. BJARUP
BISPEG.16 TLF.22766 ,

Haderslev
Slotsvandmølle

a/s

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

LEGANT OG MODERNE

:ODTØJ

....

Lædervarer .... så

ItBKES

I ISSE NS Skotøjsforretning
øndertorv — Haderslev — Telefon 2 33 71

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

E. RASMUSSEN

Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 2 30 83

Stort udvalg i grammofoner og plader
Yder Dem fagmandens garanti

Haderslev Kul- & Koks-Kompagni A/s
Brændselsimport — Brændselsolier
Telefon 22012 (3 lin.). Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

Qøir(j£uj£it

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Landsdelens førende musikhus

Gåskærgade 56 - Telefon 23160
Sønderborg - Aabenara - Haderslev

Haderslev

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

KONGELIG HOFLEVERANDØR

14.

CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

VAVW
^brænderi
ae&et
JO, JI J r
JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

Peter Duus
MØBELFORRETNING
GRAVENE 15
TELEFON 2 25 57

Sparekassen

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 2

HADERSLEV-SAMFUNDE
AARSSKRIFT

for Haderslev Bys
og Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

Herre-ekvipering

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKER

HADERSLEV

Grundlagt 1856

Telefon 2 21 33 og 2 21 34
Postgiro 8356
Kontortid 9—12, 14—16
Lørdag 9—13

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børnendstyr
Bornekonfektion

Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42

Den elegante tryksag
er fra Modersmaalet

...PÅ GENSYN I FORRETNINGEN

lOÉk ASANI-UNDERTØJ
J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev
Telefon 2 27 29

Peter Henningsen

HENRY CHRISTIANSENS

Ure - Guld - Sølv

Tømmerhandel

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 69

Haderslev . Telefon 2 2541

NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

^SPORT

X

Gravene, Haderslev, Telefon 2 24 24

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

ret-lye c/Vtssevi
BOGHANDEL

Sig det
med
blomster
fra . . .

N. Chr. Thorsen
egade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53

BISPEGADE — HADERSLEV — TELF. 2 27 55

OLE JENSEN
Bageri - Konditori
GAASKÆRGADE

HADERSLEV . TELEFON 231 30

Aktieselskab
Stiftet 1875
BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

J. C. DIRKS
Varme- og
sanitære anlæg
Elektriske

^^ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

MM

1«
*

installationer
Radio
Herreklæder siden
Bispegade 6 - Telefon 2 26 31

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk

og

a/s

1900

Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 2 37

WALDEMAR

CHRISTENSEN

Aksel Nielsen
Trikotage

Installationsforretning
Storegade 18

Dame-

og børnekonfektion

tømmerhandel
Telefon 2 37 42
HADERSLEV - TELEFON 2 13 00

HADERSLEV . TLF. 22909

DANIEL BRI II N
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING
Haderslev - Telefon 2 31 85

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opelog Bedford-forhandler

Kurt E. Jensen

HADERSLEV

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

Manufaktur
*

, Fahrendorff & Søn

Trikotage

æet-

Urmager og guldsmed

(HOLST CHRISTENSEN)

VOJENS - TELEFON 41 3 57

■regade 24 - Haderslev - Telf. 22644

Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.
Haderslev afdelingen

FOTOGRAF

9. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte — Tørklæder
Altid bedst og billigst

rregade 5 - Haderslev - Telf. 2 35 73

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse

^RLING
(Lunds eftf.)
HADERSLEV - TELEFON 2 23 14

Nørregade 32 . Telefon 211 22

LÆS

Kontortid: 9—12 og 14—16
Lørdag 9—13

— så går man til

Sønderjyllands

store morgenblad

Fodtøj

BUNDGAARD
Gravene — Telefon 2 10 20

A. Ostergaard .

Haderslev

Cylinder Service Fabrik og automobil-reservedele en gros

Fiat - Simca

Er Deres INSTALLATIONER

Aut. forhandler

for gas, uand og elektricitet

i orden?

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR

kolonial, delikatesse og v

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

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

ALT BILLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og v
andragender OD

Vand: Pas på utætte w. c.’er og de private udendørsled

ERSØISK

ninger. Beskyt vandmåleren og udsatte ledninger
mod frost; isoler disse, luk kældervinduerne.

Elektricitet! Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in

«

iSAGERBUREAU

REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN

Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35 4

stallation. Når et eller andet i Deres hus „støder“,
er installationen i uorden.

FOTOGRAFERIN

De har selv ansvaret
for skader og for spild

— så

cÆtdiw (BuyemiakL
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Hader:

af gas, vand og elektricitet, som hidrører fra frost
og fejl i installationen.

E. Grodt
Aut. forhandler

Det koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKERS’s kontor til
råds i tekniske og økonomiske anliggender vedrørende
enhver anvendelse af GAS, VAND og ELEKTRICITET!
Husk, at hele byen skal gå over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 32 15 . Haderslev

Citroen - Hillmann - Zündapp - Alle
HADERSLEV . TELF. 217 50
AABENRAA . TELF. 2 20 28

MEYERS
BOGHANDEL
Storegade 37

HOLM «V MOLZEN Ä.s
KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE
Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

N. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 21210

ul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

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

*
Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70

Haderslev
Centralbiliotek
□

Jomfrustien 20
Telefon 2 26 56

MAGNUS KNUDSEN
i. kl. herreskrædderi

HADERSLEV
Jomfrusti 3 - Haderslev - Telf. 2 27 28

□
Bogbestand:
26 in

^smus Hansen
slonial- og kortevarer en gros
Indehaver J. Dirks

anderbro 13 - Telf. 2 21 31
Haderslev

. D. Koopmans

Haderslev - Telefon 2 36 63

Reserveret

Herre- og damesalon

Svineslagteri
Storegade 16, telefon 2 33 04

HADERSLEV

... gå strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
v/ M. & K. SCHAUMANN

Anbefaler afdelingen for Try lin-rensning

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

sHYDOR

Maskinfabrik

Spørg materialisten!
PETERSEN

DANSKE OSTEMEJERtÉM^FÆLLESS
OG OSTEEKSPORT

NØRREGADE 12TLF.E2Ü66 • HADERSLEV

I. P. Jacobsen

DEN KLASSISKE GAVE,
NAAR DER

KRÆVES NOGET UDSØGT

SAMLEDE SKRIFTER
I—II

GYLDENDAL

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 — m
velleme — digtene. Kr. 24,75, indb. 36,75, med skindryg 47,50.

AUTO-HUSET
v/ERNST HARTMANN

. TEATERSTIEN 1—7

