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FORORD

Mange af vore medlemmer vil nok blive forbavsede ved at se H.-S.’s års
skrift fremtræde i ændret skikkelse: nyt format og ny forside. Rent tekniske 
årsager ligger til grund for ændring af formatet. At vi nu ophører med at 
bruge den gennem næsten 40 år uændrede forside med den gamle skoles 
hovedindgang set fra Gåskærgade, er udtryk for, at vi stadig gerne vil 
gøre årsskriftet til et bindeled mellem Haderslev Katedralskole og dens tid
ligere elever, også efter at skolen er rykket op på Christiansfeldvej og har 
fået en ny ramme om sit arbejde. Fremtidig vil vi så søge at finde en pas
sende forsideillustration til hver ny årgang.

Den meget sene fremkomst af denne publikation, der omfatter tiden fra 
august 1969 til juli 1972, skyldes, at redaktionen har måttet bruge megen 
tid til udarbejdelse af „Haderslev Katedralskoles elever og lærere 1920- 
1970“, en krævende opgave, som naturligt måtte påhvile Haderslev-Sam- 
fundet og som måtte gå forud for udsendelsen af årsskriftet, idet det stod 
os klart, at det var nogenlunde gørligt i vor generation at samle de mange 
biografier af tidligere elever og lærere, mens det ville blive meget vanskeligt 
for vore efterfølgere. Vi følte os også stærkt tilskyndede til at gå i gang 
med opgaven, fordi jubilæumsbogen ville blive et monument over 50 års 
genforeningsarbejde udført ved vor skole.

Det har vist sig, at denne bog har stimuleret interessen for vor gamle 
skole, og vi tror, at den også har øget interessen for H.-S.’s årsskrift. Vi 
håber, at dette må blive vel modtaget i sin ny skikkelse. Vi skal bestræbe 
os for påny at komme ind i den gamle gænge med at udsende et årsskrift, 
så vidt muligt, en gang om året!

Med vor bedste hilsen til alle vore medlemmer.

Haderslev, i januar 1973.

Olav Christensen M. Favrholdt

Johs. Chr. Nielsen
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Dr. J. A. MARCUS
LÆGE I HADERSLEV 1832-51

Et bidrag til slesvig-holstenismens historie i Haderslev

Indledning

De nationale forhold i Haderslev i 1830’erne 
og 40’erne synes vel efterhånden så godt belyst, 
ikke mindst gennem talrige afhandlinger i dette 
årsskrift, at det kan forekomme trivielt igen at 
blive stillet overfor dette emne. Der synes dog 
ved beskæftigelsen med disse forhold at have væ
ret en altovervejende interesse for den dansksin
dede bevægelse i Haderslev, hvor det er navne 
som P. C. Koch, Niels Chr. Nissen, P. Hiort Lo
renzen og Laurids Skau, der har virket tiltræk
kende. Derimod har man til stadighed betragtet 

de lokale slesvig-holstenere som et ret uinteres
sant mindretal - måske bortset fra Peter Kragh, 
der imidlertid i sin dissertation fra 1929, „Das 
Deutschtum in Hadersleben von 1840-50“, til
lægger dette mindretal en uforholdsmæssig stor 
betydning og indflydelse.1 Man må nok give den 
hidtidige forskning fra dansk hold ret i, at sles- 
vig-holstenerne i Haderslev udgjorde et mindre
tal, der kom til at stå mere og mere isoleret, for 
til sidst, efter treårskrigens afslutning, så at sige 
helt at forsvinde. Dette mindretal udfoldede 
imidlertid en betydelig energi i sine bestræbelser 
på at udbrede slesvig-holstenismens tanker og 
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„Forestilling?“ tænkte jeg, „hvad mon hun 
har for?“

Mine børn kunne ikke lide at være i stuen, 
de tog igen deres buketter og stillede sig sammen 
med de andre børn udenfor.

Christiane kastede et ligegyldigt blik på lyng
blomsterne og sagde: „Plukker I sådanne blom
ster? Til næste år finder I ingen mere på vor 
jord. Om efteråret sætter vi ild til vort stykke 
hedejord, og så opdyrker vi den og sår boghvede 
i den. Det giver arbejde nok, især da vi ingen 
hest har, og Jakob må grave det hele med spa
den. - Men pas nu på!“

Hun hviskede nogle ord til Jakob; han gik hen 
til en lille sidedør og åbnede den.

„Ho, ho!“ råbte de små Kaltofter og klappede 
i deres snavsede hænder.

„Grisen! Grisen!“
De hvinede og hoppede af fornøjelse; men mi

ne børn trykkede sig ængsteligt ind til mig.
Ja, der var den! Hej, hvor den for omkring 

huset. Den sprang som besat over møddingen og 
pjaskede gennem den brune mødding. Kaltofts 
børn stillede sig ved hushjørnet, og når den kom 
til syne, jagede de den tilbage. Karen lo ad mine 
to, stillede sig kæphøj hen og råbte: „Ha, jeg er 
slet ikke —“

Så havde grisen i sit vanvittige jag væltet hen
de omkuld; hun lå med benene i vejret, og for
ældre og børn hvinede og hoppede af fornøjelse.

De kunne på en billig måde fremtrylle et 
„Cirkus Renz“ med al dens spænding. Jeg tænk
te, at grisen nu var så udmattet, at den skulle 
falde til ro. Men den var af en anden mening! 
Den glædede sig over friheden og for som besat 
ud i heden, og alle Kaltofts børn for bagefter.

Mine børn havde babyen i trækvognen og søg
te at beskytte den imod mulige angreb fra gri
sens side.

Da dyret omsider igen var lukket forsvarligt 
inde, havde mine to nok af løjerne og ville se 
solnedgangen fra vor have.

Lille Jakobs hest

Det ar efterår, vi havde komlevering.
På præstegårdens gårdsplads var der livlig 

færdsel, hele gårdspladsen var fuld af vogne, og 
i vor dagligstue sad bønderne og røg, og jeg 
skænkede deres nationaldrik for dem: Kaffe
punch. De afregnede med min mand og talte 
desuden indbyrdes om, hvad der var sket af nyt 
i landsbyen.

En af dem ser ud af vinduet og siger til min 
mand: „Har De lille Jakob til at hjælpe Dem, hr. 
pastor?“

„Ja, han har tilbudt sig, han ville gerne tjene 
noget. Det er ikke noget let arbejde for ham at 
læsse de fyldte komsække af vognene dagen 
igennem.“

„Hvem køber så Deres kom?“
„Byg og rug kommer udensogns, havren ville 

lille Jakob gerne have.“
Bønderne tager piberne ud af munden og ser 

forbavset på min mand.
„Vil lille Jakob købe havren? Hvad tænker 

han da på?“
„Det ved I måske slet ikke endnu! Lille Jakob 

har jo i disse dage købt sig en hest,“ siger heste
handler Truelsen.

Efter denne meddelelse bakker de en tid lang 
kraftigt på deres piber, så siger en af dem: „Lille 
Jakob skal passe på. Der er til at begynde med 
død en høne for ham, da han overtog stedet. 
Det er ikke noget godt varsel. Hvorledes kan 
manden købe sig en hest, når han ikke ejer no
get! Nå, der sker vist en ulykke. Hønen trækker 
det bedste kvæg efter sig. Hvorfor kunne han 
ikke blive ved med at grave! Han vil pløje som 
en bonde. Nå, lad os nu se.“

En anden siger: „Som om sådan en som han 
vidste, hvordan man skal behandle en hest! Han 
må købe havren til den, sådan en lille mand!“

Hestehandler Truelsen, som er kommet langt 
omkring, han er kommet helt til Hamborg med 
sit kvæg, stryger en tændstik og siger med afbry
delser, mens han tænder pibesn. „Nå - så tosset 
er det nu ikke! Hvis der ikke sker uheld, kan han 
arbejde sig op. Jeg holder på oplysning! Det med 
hønen er ren og skær overtro. Selv om der er 
mange mennesker i Hamborg, tror ikke et eneste 
af dem på sådan noget sludder.“

„Nå, Hamborg! - Den røverrede!
„Har du været der?“
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„Jeg betakker mig! Hvis det endda var Køben
havn!“

„Ja, København!“ siger de andre fulde af ære
frygt, „derhen ville man gerne rejse engang. At 
se kongen, ja, det ville være noget! Men Ham
borg? Hvem der ikke har det behov, må hellere 
lade være med at tage derhen.“

Så kom vinteren igen. Det sneede kraftigt. Stor
men susede med en frygtelig hylen gennem skor
stenen. Den ruskede i de lave vinduer, den ry
stede som i raseri den gamle stråtækkede præ
stegård, så det knirkede og knagede i alle sam
menføjninger. Og udenfor voksede snemasser
ne, de dækkede næsten vinduerne. Endnu tid
ligere end ellers måtte vi tænde lampen. Ingen 
steder var man i sikkerhed for den gennemtræn
gende storm. Bekymret spurgte vi os selv: „Bare 
taget ikke bliver revet af!“

Hvor er aftenen lang! Vi har skubbet bordet 
hen til kakkelovnen, gysende lytter vi ud i mør
ket. Man har ondt af dem, der er nødt til at 
være ude i nat! Klokken er næsten ti, vi gør 
anstalter til at gå i seng. Hvad var det?

Lyder der ikke fodtrin? - Tungt, langsomt ar
bejder der noget sig gennem den dybe sne.

„Gud ske lov, at du er hos mig,“ siger jeg ry
stende, „ellers ville jeg være bange for, at man 
bragte dig herhen.“ På grund af stormen åbner vi 
kun modvillig døren og lytter ængsteligt. Uden
for står to tilhyllede skikkelser!

„Du skal da forhåbentlig ikke til en syg i det 
vejr!“ siger jeg sukkende. De to går i deres tunge 
træsko ind i køkkenet. De har været i sneen til 
armene, en mand og en kone. Jeg tager konens 
tørklæde af hovedet på hende.

„Christiane!“ råber jeg forskrækket.
Også manden har et tørklæde om, som han 

nu tager af, Jakob! De stamper med fødderne for 
at befri sig for sneen. Vi lader dem komme ind 
og sætter stole hen til kakkelovnen. Begges an
sigter er opsvulmet af gråd.

„Sig os, hvad er der sket?“
En hulken er svaret. På vort gentagne spørgs

mål siger Jakob stammende: „Lise - er - død! 
Jeg har været i Ribe i det vejr; men det var for 
sent!“

„Var det den mellemste?“ spørger jeg fuld af 
deltagelse.

De to ser gennem tårer uforstående på mig; 
endelig siger Christiane hulkende: „Lise - er - 
vor hest!“

Vi kan ikke straks sætte os ind i situationen.
Indtil midnat måtte vi tage os af dem, inden 

de to igen begav sig ud på deres vandring i 
sneen.

Den næste aften skrev jeg en artikel og sendte 
den til avisen i Kiel. Da det gratis eksemplar 
kom, puttede jeg det i en konvolut og skrev des
uden et brev til doktor Meyer, Forsteck, og bad 
om, at læsningen af denne artikel måtte blive 
betalt med guld, selv om den ikke var det værd.

Avisen sendte tredive mark, og den samme 
sum modtog jeg fra Forsteck; med dem gik jeg, 
da sneen var smeltet, til lille Jakob og foreslog, 
at han skulle anse denne lille sum som et fond 
til en efterfølger af Lise.

Den store dreng

Der var afgjort noget på færde! Hele butikken 
var fuld af kvinder! Jeg kunne næppe få plads. 
I dag kunne man ikke mærke noget til den sæd
vanlige tilbageholdenhed; de var bragt helt ud 
af fatning. Hvad var der sket? Da jeg en tid hav
de lyttet, fandt jeg ud af det. „Gammelgaard,“ 
som i årevis havde været ubeboet og ligget delvis 
i ruiner, skulle rives ned, og der skulle opføres et 
bageri på pladsen. En ung mand fra Skærbæk 
havde mod til at åbne sin forretning her. Man 
drøftede ivrigt, om han kunne klare sig.

Og der blev samtidig meddelt en nyhed mere: 
Hver tredie uge, sagde man, ville der køre en 
slagter gennem egnen, han kom helt fra Gram. 
Altså havde man udsigt til at få brød og kød. 
Sikken et fremskridt! Ganske vist gik det bedre 
for mig med bagningen; men jeg ville dog stadig 
hellere handle med manden fra Høgsbro, end 
jeg selv ville tage risikoen. Det var en spænden
de begivenhed for hele sognet, at der skulle 
bygges et hus. Jeg kom til at tænke på Klaus 
Groth’s „Trine,“ hvor det også var dagens begi
venhed, at der skulle bygges et hus.

Da vi blev gode kunder hos bageren, var han 
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villig til at gøre os en tjeneste. Vi spurgte, om 
han også ville sælge os mælk.

Der blev aftalt en daglig mængde, og vi opgav 
landbruget.

Græsset, som voksede i vor have, forærede vi 
Jakob og Christiane, som derfor daglig kom hos 
os med deres le og trillebør. Så hørte jeg om de
res gøren og laden. Christiane fortalte, at hun 
skulle af sted klokken fire om morgenen for at 
luge andre folks marker, mens Jakob var be
skæftiget med at grave tørv.

„Og hvad gør De af børnene så længe?“ spurg
te jeg.

„Først lader jeg dem sove. Når jeg kommer 
hjem, giver jeg dem mad, og så lader jeg dem 
komme ud. Men for at de ikke skal falde i mer
gelgraven, tøjrer jeg dem i et reb - akkurat som 
fårene. Det kan de holde ud, de er i den friske 
luft og kan bevæge sig omkring, så langt som tøj
ret når!“

Så slog hun græs. Men jeg gik til min mand 
og rådførte mig med ham. Han sagde: „Der kan 
du se! Hvis man blot har tålmodighed, bliver 
alting godt med tiden. Er dette ikke meget bedre, 
end hvis du ville forklare kvinderne dine ansku
elser om opdragelse?“

Jeg gik nu hen til Christiane og sagde til hen
de, at hun måtte sende sine børn hen til os. Vi 
ville tage os af dem, og hun kunne hente dem 
igen om aftenen.

Nu havde vi en børnehave.
For vore børn var det en udsøgt fornøjelse. De 

vaskede de mindste, gav dem mad, og med de 
større legede de danske sanglege. De små Kal- 
tofts kendte bedst spottevisen om munkene, hvis 
indhold går helt tilbage til middelalderen.

Den lyder sådan:
Munken går i enge, de lange sommerdage; 
hvad gør han der så længe, åh ja, åh ja, åh ja. 
Han plukker af de roser, han samler af de bær 
og af de krusemynter alt til sin hjertenskær. 
Og munken breder ud sin kappe så blå, 
og beder skønjomfru at knæle derpå.
:,: Kom, falde ri------ :,:
Og se, hvor lystigt de danser de to,
som om de havde stjålet både strømper og sko, 
:,: Kom, falde ri------ :,:

Først rettede vi os efter, hvad de små gæster 
kunne, lidt efter lidt lærte vi dem vore børns 
sysler og lege. Ivrigst var alle, når frugten skulle 
plukkes. På de dejlige efterårsdage var arbejdet 
en fornøjelse; men når stormen eller regnen hav
de revet alting ned, var arbejdet usundt og be
sværligt.

Da det blev vinter, opholdt vi os indendørs. I 
de lange vinteraftener lavede børnene håndar
bejder, og vi hjalp dem. De Frøbelarbejder, som 
de havde lavet, måtte de selv klistre sammen. 
Om sommeren havde vi presset blomster; de 
blev nu ordnet i små buketter og forarbejdet til 
lampeskærme. Fra tid til anden læste jeg mine 
egne selvskrevne artikler højt, og vi forberedte 
i fællesskab den næste lille fortælling. Mit publi
kum gik meget strengt i rette med mig; men det 
var lykkelige tider.

Chary havde talent for at tegne, og ved lej
lighed havde jeg sendt hendes små tegninger til 
fru dr. Meyer, som altid viste megen interesse 
for dem.

En dag fik jeg et brev med følgende indhold: 
Kære Charitas!
I dag kommer jeg til dig med en bøn. I Ham

borg har jeg lært en dreng at kende; han har 
været syg i lang tid. Nu er han kommet sig så 
meget, at han er oppe igen, men han er meget 
svag, og jeg ville gerne hjælpe ham til et ophold 
på landet i temmelig lang tid. Forældrene er fat
tige og kan ikke gøre noget for barnet. Nu fore
spørger jeg hos jer, om I vil modtage Heiny og 
beholde ham i nogle uger. Hvad I gør imod ham, 
vil han gengælde jer i rigt mål.

Han er et venligt, elskværdigt barn, og jeg er 
overbevist om, at han vil vinde dit hjerte helt 
og fuldt. Da han også er meget glad for at tegne, 
tror jeg, at Chary og han kan tegne sammen af 
hjertens lyst. Lægen siger, at han skal drikke me
gen mælk. Vil du sørge for, at han får den. Så 
snart jeg har fået svar, meddeler jeg jer hans an
komst. Din mand er vist så venlig at hente ham 
i Skærbæk.

Med hjertelig hilsen Marie Meyer.

Det var børnene meget optaget af. Jeg selv gjorde 
en hel del forberedelser. Stuen, der lå imod vest, 
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var ikke tapetseret. Jeg måtte stryge den over 
med kalkvand. Jeg hældte noget rød farve i det. 
Nu fik den en skrap lyserød farve. Børnene hav
de alle mulige planer. Det var alt for spænden
de, at der kom en dreng til os. De kendte kun 
skomagerens pukkelryggede Peter, som spillede 
så smukke vemodige sange på harmonika. Hvad 
kunne de gøre for at modtage Heiny på værdig 
måde? De ville stille en bænk og et bord op i 
deres have. Der ville de sidde sammen med ham 
og lege. De løb ind i laden og hentede materi
alet. Min mand gav dem stængerne og brædder
ne, men ramme ned og slå søm i ville de selv. 
Omsider stod der også noget, som lignede det, 
som de havde tænkt sig! Nu ville de gerne have 
vandfarve af deres mor.

„Det går ikke.“ sagde jeg, „det må gøres med 
oliefarve, og den har jeg ikke.“

Der var ikke noget at stille op for mig. Bord 
og bænk lyste lyserødt. „Godt, gør jeres erfarin- 
ger!“ sagde jeg.

Så kom omsider vognen, som man havde imø
deset med længsel. Først så man skuffede ansig
ter. Han var jo lige så stor som deres mor! Og de 
havde ønsket sig en lille dreng, som de kunne 
forkæle; men han var allerede fyldt femten år! 
Han var høj og ranglet - med et indfaldent 
bryst - og bleg. Han havde venlige blå øjne og 
rødblondt hår. Hans øjenbryn og vipper så ud, 
som om man med en let håndbevægelse havde 
strøet guldstøv over dem. Hans hudfarve var 
gennemsigtig og sart. Genert og reserveret stod 
de begge over for den fremmede skikkelse. Efter 
maden førte de gæsten ud i deres have og bad 
ham om at sætte sig på den lyserøde bænk. Hvis 
de rykkede sammen, kunne een mere få plads 
ved siden af ham. De ville sidde skiftevis. Så -! 
Et højt skrig fra tre struber. Heiny og Käthe lå 
sprællende i en stikkelsbærbusk. Jeg samlede 
dem op og trøstede dem.

„Se nu på din blå kjole! Har jeg ikke sagt til 
jer, at det ville smitte af?“

Men det var slut med at være reserveret.
Heiny hentede kassen med hammer og søm, 

og nu kom der orden i sagerne. Ja, det var en 
dejlig legekammerat. Han havde et godt hånde

lag! Hvad kunne han ikke snitte til dukkestuen. 
Hvor kunne han fortælle!

Og han havde en malerkasse med sig; ved 
hjælp af den kunne han male for dem, hvad de 
ønskede sig. Dagen var altid for kort. Han var 
parat til at være med i enhver leg, og hvor var 
sommerdagene dejligt lange. Om formiddagen 
drog de med deres klapstole ud i marken og ud 
på heden. Heiny og Chary havde deres skitsebog 
og blyant med, den lille Käthe satte sig bag ved 
dem og holdt den gule parasol af kaliko* over 
dem begge.

Først ved måltiderne indfandt de sig igen og 
var sultne. På min forespørgsel hos bageren, om 
vi kunne få mere mælk, fik jeg afslag.

Hvad skulle jeg gøre ved Heiny? Han skulle 
jo drikke megen mælk.

Jeg tænkte en tid over sagen, så sagde jeg: 
„Ved du, hvad vi vil gøre, Heiny? Når jeg om 
eftermiddagen er færdig med mit arbejde, går vi 
allesammen fra den ene gård til den anden. Jeg 
går med jer. Du tegner bønderne. For hvert bil
lede giver de dig et glas mælk eller mere, efter
som de værdsætter din kunst. Tid har vi nok af; 
du tegner også hver gang et billede i din skitse
bog.

Og allerede den følgende dag foretog vi fire 
vor kunstrejse. Det gik, som jeg havde tænkt 
mig. Bønderne morede sig over portrætmaleriet, 
og mange fortalte mig omstændeligt, at de havde 
været i Ribe for at få lavet billeder af sig selv, 
men der havde man gjort det på en helt anden 
måde.

Da de så, hvor svag drengen så ud, tog de det 
ikke så nøje med et glas mælk, bevares. Han 
skulle blot drikke rigelig.

Jeg overtog kunstkritikerens rolle.
Det var en fornøjelig, lykkelig tid, og Heiny 

kom kendeligt til kræfter ved at drikke den 
nordslesvigske mælk.

Da sommeren var forbi, rejste Heiny hjem 
igen. Børnene savnede ham meget. Til minde 
om disse fornøjelige sommeruger, overlod han os 
adskillige af sine tegninger.

* Kaliko er et af bomuld vævet stof.
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Den lille dreng

Den store Heiny kom ikke igen.
I stedet for ham kom der næste år som jule

gave en anden dreng. Denne gang var det en 
helt lille en - og han blev.

Skønt han var lille, forandrede han de bestå
ende forhold og vendte op og ned på dem, ikke 
straks - men i løbet af nogle år.

Og ingen havde endda troet på muligheden af 
hans komme til trods for, at han havde meldt 
sin ankomst. Stine rystede på hovedet og ville 
ikke påtage sig noget ansvar. Nej, slet ikke! Hun 
henviste os til lægen i Ribe. Han sagde: „Et 
bam kommer der ikke; men for at kvindens liv 
i det mindste kan reddes, vil jeg selv rejse med 
hende til en klinik i København.“

Det var meget menneskekærligt; min mand 
takkede, men afslog tilbudet.

„Vi vil blive i vort fædreland med vor nød.“
Der kom en læge fra Kiel, og sammen med 

ham og vort ældste bam rejste jeg i begyndelsen 
af november til Kiel.

Kort før jul blev den lille dreng født.
I julen har en præst særlig meget at gøre i sin 

menighed, og selv om min mand havde kun
net komme, så holdt lægens beslutning ham i 
dette tilfælde borte. Således gik det til, at jeg 
måtte tilbringe højtiden sammen med mit æld
ste og yngste barn langt borte fra hjemmet, men 
alligevel taknemmelig og lykkelig.

Chary boede først på Forsteck; men da Mey
ers tog ophold i Hamborg om vinteren, var 
Klaus Groth så venlig at invitere hende hjem til 
sig.

Så sent som i marts vendte vi tilbage til præ
stegården med vor julepakke. Først nu kunne 
min mand døbe sin søn. Efter vor faderlige ven, 
doktor Meyer, fik han navnet Adolf. Søstrene 
fandt et kælenavn til den lille bror; de kaldte 
ham: Addi. Min mand syntes, at han ville gøre 
mig en glæde, da jeg havde bragt en så velkom
men julegave med til ham. Han ville forære mig 
et ur. Men jeg var ikke tilfreds med det.

Hvad jeg da ønskede mig? spurgte min mand 
forbavset.

Jeg ønskede mig intet mindre, end at han ville 
søge bort. Jeg mindede ham om den sidste tunge 
tid, om den svære afsked fra hjemmet, om de 
vågne nætter fulde af angst både før og efter.

Han mindede mig om mange års uforstyrret 
lykke. Men jeg holdt fast ved mit ønske. Det, 
som var vor lykke, nemlig børnene, ville vi jo 
tage med os. Drengen skulle om nogle år i sko
le, så ville det være godt, om vi kom til en by, 
hvor der var et gymnasium.

Min mand gav sit samtykke, og fra den tid 
af studerede jeg ivrigt alle meddelelser om le
dige embeder, som Statstidende og aviserne 
bragte.

Efter sytten års ophold i Nordslesvig holdt 
min mand sin afskedsprædiken for menigheden 
i Roager. Kirken var fyldt til trængsel. Velsig
nelsen var lyst; men ingen forlod sin plads. Først 
efter at vi var gået fra bænk til bænk og havde 
taget afsked med hver enkelt, skiltes folk. Men 
mange kom næste dag til præstegården for at 
se os endnu engang og for at fortælle os, hvor 
nødig de så os rejse. En bragte en høne, en anden 
en flaske fløde, en tredie en snes æg; men alle 
havde et venligt ord til os og gjorde nu ved 
deres venlighed vor afrejse, som jeg havde læng
tes så meget efter, svær for mig.

Gennem den mørke dal

Hvor brændende havde jeg ønsket, at min mand 
måtte blive valgt ved besættelsen af præstembe
det i Rendsborg, og hvor varm var min tak, da 
mit ønske virkelig gik i opfyldelse.

Med hvilken følelse af lykke gik jeg gennem 
gaderne i byen, som fra nu af skulle være mit 
hjemsted, og fra hvilken jeg aldrig mere ville 
bort.

Da jeg gik gennem den gamle rådhusport, fo
rekom det mig, som om der bag den gamle bue 
åbnede sig en ny skøn verden. Min gang var let, 
når jeg gik gennem gaderne og overalt mødte 
venlige blikke. Man mødte os med kærlighed og 
tillid, uden at vi endnu havde haft tid eller lej
lighed til at gøre os fortjent til disse kostelige go
der. Jeg var dybt bevæget. Jeg lagde planer for 
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fremtiden. Dette var opfyldelsen af min læng
sel. Gid jeg kunne fastholde livet længe, længe!

Min mor besøgte os i den hensigt at blive rig
tig længe hos os. Sammen med os var hun glad 
over forandringen. Allerede efter otte dages for
løb blev hun syg, og efter yderligere otte dage 
døde hun.

Hendes død kastede den første skygge over 
vor lykke.

„Wenn der Geist soll auf erstehn, 
Muss die Form in Stücke gehn.“

Mindet om hende levede i min sjæl.

Kun i tre år fik vi lov til at glæde os over vort 
nye hjem. Så blev vi ramt af et slag, som pludse
lig gjorde hele livet mørkt og koldt for os.

Min mand havde en begravelse på landet, på 
den anden side af Kejser Wilhelm-kanalen.

Den sjette januar var en usædvanlig kold dag. 
Da vognen kom ud på færgen, blev hestene sky, 
sandsynligvis på grund af det glatte føre. De 
brød igennem den tynde afspærringskæde og rev 
vognen med ned i dybet.

På skrivebordet lå teksten til ligprædikenen, 
som min mand ville have holdt. Han holdt den 
nu for os, - for mig og mine børn og for menig
heden. Teksten lød:

„Kommt, wir wollen wieder zum Herm: 
denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch hei
len; er hat uns geschlagen, er wird uns auch ver
binden.“ (Hosea 6,r)*.

* På dansk: Kom, vi vil tilbage til Herren! Han sønder
rev, han vil og læge; han slog os, vil også forbinde. 
(Hoseas 6, i)



SKOLEFORHOLD I
Når børnene i vore dage får den bedst tænke
lige undervisning i moderne skolebygninger og 
bliver undervist på deres modersmål, synes vi, 
at det er en selvfølge. Men man skal ikke gå 
ret langt tilbage i tiden, før det var helt ander
ledes her i Sønderjylland. Da måtte danskta
lende børn gå i tyske skoler, og jeg har hørt for
tælle, at man nogen steder end ikke måtte tale 
dansk i frikvarteret. Derfor skylder vi de men
nesker, der under fremmedherredømmet holdt 
fast ved deres danskhed en stor tak, for det skyl
des dem, at Sønderjylland i 1920 vendte tilbage 
til Danmark.

Som et eksempel på, hvordan det var i tiden 
før 1920, når et barn fra landet skulle i en høj
ere skole, vil jeg omtale min far, Ditlev Andreas 
Davidsen, der i 1883 blev født i Brede sogn på 
Sønderjyllands vestkyst, hvor han voksede op i 
et godt, dansk hjem.

Min far har fortalt, at han ikke kunne tale 
tysk, da han kom i skole, da der blev talt sønder
jysk hjemme. En af de første dage sagde læreren 
til ham: „Junge, du schwatzt.“ Min far vidste 
ikke, hvad ordet „schwatzen“ betød; men da læ-

GRÆNSELANDET
reren øjensynlig var vred, syntes far, at det var 
bedst at sige „nej“, hvorefter han fik en lussing. 
Da han var kommet hjem, spurgte han sin mor, 
om hun vidste, hvad „schwatzen“ mon kunne 
betyde, og hun sagde: „Nej, min dreng, men 
spørg far, for han kan da noget tysk.“ Så ende
lig blev det opklaret, at far havde fået lussingen, 
fordi han havde snakket i timen.

Da min far var 10 år gammel, blev det be
sluttet, at han skulle på latinskole; men da der 
dengang ikke fandtes et gymnasium i Tønder, 
talte min farfar, der var kirkeældste, med sog
nets præst, pastor Schmidt, om det. Præsten 
havde en søn på samme alder som far. Fædrene 
blev enige om, at de to drenge skulle forberedes 
i præstegården til optagelsesprøve på Haderslev 
latinskole; men kort tid efter flyttede præstefa
milien til Egen på Als, og min far flyttede med. 
Begge drenge blev optaget, og min far kom der
efter i Haderslev til at bo i et pensionat, der lå 
ved Stormklokken. Det var tidligt at skulle stå 
på egne ben i n-års alderen, og lyspunkterne 
var ferierne hjemme i Brede sammen med for
ældre og søskende. Mellem min far og hans tre 
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år yngre bror var der et sjældent godt forhold, og 
min farbror har fortalt, at han beundrede sin 
storebror og bar hans kuffert til toget, når min 
far skulle rejse tilbage til skolen efter en ferie, 
og for sin ulejlighed modtog han 10 penning i 
drikkepenge.

Min far har ikke fortalt meget om skolens læ
rere, og såvidt jeg har forstået, var de fleste af 
dem sydfra og kunne ikke udtale de danske nav
ne, så min far hed „Da’fitzen“ med tryk på 
anden stavelse, og afdøde kreditforeningsdirektør 
Callø, der var min fars skolekammerat og gode 
ven, blev kaldt „Callo“. Under disse forhold 
kom der næppe noget hjerteligt forhold i stand 
til lærerne. Derimod var forholdet til de tysk
sindede skolekammerater sædvanligvis godt. 
Med drengene i folkeskolen var der ofte slags
mål, så det ikke altid var let at slippe helskin
det hjem. Selv om der næppe var et hjerteligt 
forhold mellem lærerne og eleverne, tror jeg, at 
min far har fået solide kundskaber i skolen. 
Han kunne så meget latin, at man hele skoleti
den igennem kunne drøfte en vanskelig latinsk 
tekst med ham. Når jeg som lille pige gik tur 
med min far, genfortalte han Homers Iliade så 
levende, at jeg syntes, det var noget af det mest 
spændende, jeg nogensinde havde hørt.

Det var tanken, at min far skulle være stu
dent; men da min farfar døde, gik min far ud af 
skolen som „Einjährig“ - svarende til realeks
amen. Han søgte ind ved det tyske retsvæsen, 
men fik afslag. Min farmor talte med pastor 
Schröder i Brede om det, og han tilbød at rejse 
med min far til Kiel, for grunden til afslaget var 
nok den, at min farfar havde været tillidsmand 
for sprogforeningen. Præsten fra Brede mødte så 
op i Oberlandesgericht med den unge mand, og 
han sagde til dem i retten: „Her kommer jeg 
med en ung mand fra et dansk hjem; men jeg 
siger god for ham.“ Så blev min far antaget, og 
først langt senere fik han at vide, at han i sine 
papirer havde den anmærkning, at han ikke 
måtte få ansættelse i Nordslesvig, hvor han på 
grund af sin danske afstamning kunne være en 
fare. Far fik nu ansættelse forskellige steder i 
Holsten, bl. a. i Neustadt, hvor han traf min 
mor, hvis far var lærer og organist og fremtræ

dende mand i byens musikliv. Mine forældre 
blev gift i 1909. Fra 1912-20 havde jeg mit hjem 
i Schwarzenbek i Lauenborg. I 1920 rejste min 
far hjem til Brede og stemte dansk, og han søgte 
nu stillingen som tingbogfører i Haderslev. Til 
hans store glæde blev han foretrukket blandt 
mange ansøgere, og min far har gjort en betyd
ningsfuld indsats i forbindelse med indførelsen 
af den danske tinglysningsordning i Sønderjyl
land. Senere blev min far tillige revisor i Søn
derjyllands Kreditforening, Hypoteklånefonden 
i Tønder og Haderslev Bys Spare-og Laanekassse.

For min mor var det en stor forandring at 
komme til et andet land; men da hun var meget 
interesseret i sang og musik - og mindre i politik 
- og da min far var meget taktfuld over for 
hende, kom hun til at befinde sig godt i Dan
mark.

Min søster og jeg kom til at begynde med i 
realskolen hos overlærer, fru Tørsleff, der var en 
dygtig skoleleder, og vi måtte nu til at lære 
dansk. Jeg var på dette tidspunkt 10 år gam
mel, og det var en stor forandring at komme 
fra en tysk til en dansk skole. I Tyskland havde 
jeg gået i en pigeskole i Bergedorf, og til at be
gynde med længtes jeg tilbage til mine veninder. 
I Danmark var der fællesskole, og jeg husker, at 
drengene ville drille, og at de sagde: „Sort og 
hvidt er fugleskidt.“ Men det varede ikke læn
ge, før vi alle var gode kammerater, og sproget 
fik jeg også lært. Fru Tørsleff sørgede for, at jeg 
efter ca. Vi års forløb kom på Haderslev Kate
dralskole.

De er særlig gymnasietiden, der står tydelig 
for mig. Vi var ikke så mange elever som nu og 
blev rystet godt sammen, og vi havde et dejligt 
kammeratskab. Jeg synes ikke, at jeg senere i li
vet har truffet ret mange mennesker, der er 
kommet til at betyde mere for mig end mine 
gamle skolekammerater, som jeg mindes med 
stor glæde. Jeg sad igennem hele skoletiden ved 
siden af Sigrid Nielsen, hvis mor var en dygtig 
tysklærerinde på Katedralskolen, og hvis far var 
den ansete skoleinspektør William Nielsen.

Når man tænker tilbage på skoletiden, må 
indtrykkene blive subjektive, for man oplever 
tingene forskelligt, og bedømmelsen af lærerne 
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bliver ikke ens. For mig at se var de lærere, der 
kom til skolen ved genforeningen, meget dyg
tige i faglig henseende, og som mennesker ra
gede de højt op over gennemsnittet.

Rektor, dr. phil. Karl Mortensen var en per
sonlighed, der stod respekt om, og som vi så 
op til. Vi havde ham i latin, og når han var kom
met til sæde efter at have klaget over det søn
derjyske klima, som førte gigt med sig, blev der 
bestilt noget, og vi læste Cicero og Gallerkri
gene med stor energi. Han var en strålende sko
leleder, og i gymnasiet følte vi hans interesse for 
den enkelte elev. På de nationale festdage sam
ledes vi i festsalen, hvor rektor holdt tale, og 
der blev sunget, og derefter havde skolen fri. 
Over for elever fra tyske hjem var rektor over
måde hensynsfuld, og han bekendtgjorde, at 
anderledes tænkende ikke behøvede at deltage i 
nationale fester, men kunne få fri med det sam
me. Rektor Mortensen var en lærd mand, og 
hans store redelighed skaffede ham elevernes 
agtelse.

Mens rektor var en høj mand, var lektor Rein
cke, som vi havde i tysk, en lille ilter mand med 
et mørkt fuldskæg. Det var ikke til at undre sig 
over, at han var så tynd, for han var i ustandse
lig bevægelse, når han gik rundt i klassen og un
derviste. Jeg husker en morsom episode i en 
tysktime, da lektor Reincke uden at tænke over 
det kom til at trykke på en kontakt, som viste 
sig at være kontakten til skolens ringeapparat, 
der fandtes i vor klasse. Der lød en gennem
trængende ringen, og lidt efter hørte man lø
bende skridt og glade stemmer ude på gangen, 
selv om der kun var gået ca. halvdelen af timen. 
Et lille øjeblik efter stak lektor Diemer, der var 
indendørs inspektør, hovedet ind i klassen og 
spurgte med en brøsig mine, hvem der tillod sig 
at ringe på klokken på nuværende tidspunkt. 
Lektor Reincke blev så befippet, at han ikke fik 
sagt et eneste ord; men en af mine klassekam
merater svarede, at det var en flue, der havde 
sat sig på knappen. Det kunne lektor Diemer 
ikke stå for, og imens var lektor Reincke kommet 
sig så meget, at han kunne give en forklaring. 
Det var ikke nogen let opgave at undervise i tysk 
så kort tid efter genforeningen, da en del ele

ver havde tysk som hjemmesprog; men vi har 
aldrig oplevet, at lektor Reincke tog fejl, og hans 
timer var bestemt ikke kedelige.

Lektor Diemer var også en af de lærere, de 
gamle elever husker. Han underviste i dansk, 
og han lagde stor vægt på en god udtale. Han 
kunne sige: „Hvad står der over døren?“ og så 
gav han selv svaret: „Der står: højt, klart og ty
deligt.“ Ingen af hans elever fik lov til at læse 
mumlende med næsen i bogen. Da han var et 
ordensmenneske, kunne han ikke lide, at man 
havde glemt en bog hjemme. Så plejede han at 
sige: „Hvad er en soldats første pligt?“ og der
efter: „at have lagt sine ting til rette om afte
nen.“ Når jeg nu så mange år efter som orga
nist pakker min mappe med noder, salmenum
re og briller lørdag aften, så sender jeg ham en 
venlig tanke, for han har lært os ordenssans for
uden dansk, svensk og oldnordisk.

Lektor Ottosen underviste os i sang, og han gik 
med iver op i undervisningen. En gang om ugen 
havde vi fællessang, og så blev der indøvet kor
værker. Foruden skolekoret ledede lektor Otto
sen et kor af interesserede sangere i Haderslev, 
og hans indsats for musikkulturen i Sønderjyl
land er velkendt. Vi havde også et skoleorkester, 
som jeg var medlem af, og det var overmåde for
nøjelige lørdag eftermiddage, vi tilbragte sam
men i festsalen på den gamle katedralskole. Ved 
festlige lejligheder bidrog orkestret til under
holdningen, og bagefter inviterede lektor Otto
sen orkestrets medlemmer på café, hvor vi havde 
det hyggeligt sammen.

Flere lærere kunne med god grund nævnes; 
men det fører nok for vidt. Et par unge lærere 
kom senere til og bragte fornyelse; jeg tænker på 
adjunkt Olrik og adjunkt Skov, som begge var 
dygtige, og som vi satte pris på.

Efter den første time samledes hele skolen til 
morgensang - vi kaldte den „lovsang“. Jeg min
des, at vi ofte sang salmen: „Udrundne er de 
gamle dage.“ I denne salme er der et livssyn, 
som åbenbart var rektors.

Vi havde ikke så mange skolefester; men sko
leballet var en begivenhed, vi glædede os til, og 
vi morede os dejligt og drak sodavand, når mu
sikerne havde pause.
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Der var også diskussionsaftener på skolen. En 
af kammeraterne talte om et bestemt emne, og 
bagefter blev det diskuteret.

Det var en lykkelig tid, vi tilbragte i den gam
le smukke skolebygning med ordene: „Patriæ et 
literis“ over hovedindgangen, og vi fik en bal

last med ud i livet, som vi er taknemmelige for. 
Man kunne frit sige sin mening; men der kræve
des høflighed af os, og det blev forlangt, at man 
passede sine pligter.

Vi havde frihed under ansvar.

BETTY NIELSEN



NEKROLOGER

Jørgen Emil Schau 
9. 8. 1904 - 4. 9. 1969

Ved skoleårets begyndelse 1969 savnede vi alle 
stærkt lektor Schau. Med bange anelser havde 
vi hørt, at han netop på sin 65-års fødselsdag 
havde følt sig alvorligt syg, efter at han sammen 
med sin hustru havde tilbragt nogle dejlige uger 
ved et badested i Pyrenæerne og en god tid på 
Bornholm. Kort efter indlæggelsen på Byens Sy
gehus gled han over i bevidstløshed og efter godt 
en halv snes dages forløb var hans sejge mod
standskraft over for døden nedbrudt. Det fore
kom os urimelig hårdt, at det skulle gå sådan, og 
vi havde alle den inderligste medfølelse med 
hans hustru og hans nærmeste, fordi der altid 
var liv over ham i alt, hvad han gav sig af med, 
han der var så virksom og som elskede at ar
bejde, enten det var i skolen eller i haven. Som 
ven og som kollega var han strålende; man kun
ne være uenig med ham, og han lagde gerne selv 
op til en diskussion, hvor han ikke gik af vejen 
for at sætte tingene på spidsen. Svig var der ikke 
i ham, og persons anseelse kendte han ikke. 
Han var en festlig vært og glad for at omgås 
mennesker, så alle der kom i hans og Rigborg 

Schaus gæstfrie hjem, hyggede sig der. Vi var i 
de senere år af og til bekymrede for ham, fordi 
han ikke kendte til at skåne sig selv; men hans 
natur var nu sådan, at han gik ind helt og hol
dent for den sag, der i hans øjne var værd at gå 
ind for. Dette gælder ikke mindst hans optræ
den under besættelsen, hvor hans frygtløshed 
gav sig iltre udtryk, der nærmede sig fanatisme. 
Som jævnaldrende fagkollega har jeg personlig 
meget at sige ham tak for, både fra vort daglige 
samarbejde på skolen og fra de rejser, vi har væ
ret på sammen med elever enten hjemme eller 
til Frankrig. Jeg ved, vi er mange, der vil værne 
om en kæde af gode minder om Jørgen Emil 
Schau.

Lektor Karlsson, der både har kendt Schau 
længere end jeg og også stået ham nærmere, 
skrev nogle mindeord i „Gymnasieskolen“, som 
jeg tror mange gamle elever vil læse med stor in
teresse. Denne nekrolog, som også er optrykt i 
Katedralskolens program 1970, s. 16, har føl
gende ordlyd:

„Den 4. september døde lektor Jørgen Emil 
Schau. Han var netop kommet hjem fra en 
udenlandsrejse, følte sig udhvilet og veltilpas og 
glædede sig meget til at komme igang igen med 
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skolearbejdet, da han - på sin 65-års fødselsdag 
- pludsedig ramtes af en sygdom, der snart viste 
sig at være af alvorlig art.

Jørgen Schau, der i 1928 blev cand. mag. med 
engelsk som hovedfag og fransk som bifag, kom 
efter fire års virksomhed ved Nykøbing F. Real
skole i august 1933 til Haderslev Katedralskole. 
Her skabte han sig hurtigt en sikker position som 
en meget dygtig lærer. Sin faglige viden uddy
bede han i årenes løb gennem flittig læsning og 
ikke mindst gennem adskillige studierejser, der 
oftest foretoges pr. cykel i sommerferien. Så sent 
som i 1965 lod han sig i et halvt år udveksle 
med en engelsk kollega ved en skole i nærheden 
af London. Han trængte til, som han selv ud
trykte det, at oplades sprogligt, så han kunne 
holde til pensionsalderen.

Schaus betydelige faglige sikkerhed i forbin
delse med en helt usædvanlig veloplagthed og 
strålende humør gjorde hans timer alt andet 
end kedelige. Der blev arbejdet, og der blev ar
bejdet med lyst. Litteraturhistorie interesserede 
ikke Schau ret meget, og en æstetisk analyse af 
litterære tekster brød han sig ikke om; derimod 
lagde han overordentlig stor vægt på, at elever
ne kunne finde frem til mennesket bag teksten. 
Clichéer var ham en pestilens, og blændende 
præstationer havde han intet til overs for. Ud
præget individualist som han var - også i sit 
samfundssyn - var det altid den enkeltes me
ning, han søgte at animere frem.

I en længere periode var Schau skolens meget 
adrætte og ikke just stilfærdige ganginspektør. I 
den egenskab vil han huskes også af de elever, 
der ikke har kendt ham fra timerne.

I kollegernes kreds oplevede man Schau som 
den altid engagerede. Hans vurdering af perso
ner og situationer kunne være præget af enkel
hed og af en vis tilbøjelighed til at forme para
dokser, men netop derfor blev han ofte det spil
levende midtpunkt. Han kunne være skarp, men 
han var aldrig hård. Hans hjælpsomhed var 
udstrakt, han skyede aldrig nogen ulejlighed, når 
han kunne gøre andre en tjeneste. Han savnes 
hårdt af elever og kolleger og vil huskes af man
ge som en værdifuld arbejdskraft og et meget 
åbent, muntert og redeligt menneske.“

Carl C. Lund
26. 8.1909 - 26. 2. 1971

Carl C. Lund vil næppe blive glemt af de men
nesker, han mødte på sin vej. Da han søgte em
bede i Haderslev i sin tid, var det til stor bekla
gelse for hans tidligere chef, rektor Christiansen 
ved Århus Katedralskole. Men Lund var ikke 
nogen robust type, og vi blev hurtigt klar over, 
at det var hans sejge vilje og strenge pligtfølelse, 
der holdt ham oppe. Den indsats han præsterede 
i sin undervisning medførte i 1958 den store 
anerkendelse, der lå i udnævnelsen til lektor 26 
efter 13-14 års tjeneste i gymnasieskolen. For
flyttelsen til Rødovre Statsskole i 1959 skyldtes 
foruden hensynet til børnenes uddannelse kraf
tig tilskyndelse fra rektor Ferlov; men den med
førte tillige en kraftig arbejdsforøgelse, bl. a. i 
eksamenskommissionen for privatister. Tanken 
om at vende tilbage til Haderslev var ikke frem
med for Lund, ja den var til tider stærkt frem
me i hans sind, men efterhånden som hans hel
bredstilstand forringedes, blev han klar over, 
at han måtte blive hvor han var. For kollegerne 
ved Rødovre Statsskole stod han som en me
get betydelig lærer og et menneske af karat. Det 
fremgår af følgende mindeord, der af hans rek
tor blev meddelt „Gymnasieskolen“:

„Lektor Lund blev 61 år gammel, men han 
havde i mange år været plaget af sygdom af for
skellig art. For 30 år siden, efter at han havde 
taget embedseksamen, blev han ramt af tuber
kulose, og først i 1944 blev han ansat ved Ha
derslev Katedralskole. Han blev hurtigt estime
ret som en meget dygtig lærer. Han regnedes for 
en af de bedste dansklærere i landet.

Han befandt sig også godt i det sønderjyske 
milieu og udfoldede stor aktivitet i disse år. 
Han blev tidligt censor ved skriftlig studenter
eksamen i dansk og skrev litteraturanmeldelser i 
sønderjyske dagblade.

Han ville imidlertid gerne til København, og 
da jeg opfordrede ham til at søge en stilling her 
i 1959, tog han imod tilbudet.

Han fandt sig godt til rette, og hans elever 
værdsatte ham som en umådelig samvittigheds
fuld lærer. Hans oprigtige kærlighed til sit fag
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virkede smittende. Ikke så sjældent så man ham 
komme ud af en klasse med noget strålende i 
blikket, det var, når han syntes en time var lyk
kedes godt for ham; især var han glad, hvis en 
elev havde ytret sin begejstring eller interesse for 
det, der blev gennemgået.

I de senere år var lektor Lund påny ofte pla
get af sygdom. Næsten hvert år siden 1964 var 
han borte i lange perioder og blev stadig sva
gere. Men han imponerede ved den næsten over
menneskelige energi, hvormed han gennemførte 
sine timer så længe det var ham muligt.

Da han definitivt gav op før julen 1969, havde 
han selv og vi andre håbet, at han kunne få 
nogle gode år. Han havde glædet sig meget til 
at få læst alt det, han måtte lægge til side for 
stilebunkeme. Men det gik desværre langsomt 
ned ad bakke, og han var meget forpint. For 
godt en uge siden blev han indlagt på hospita
let, og i fredags sov han stille ind.“

Rødovre Statsskole, den 1. marts 1971.

Niels Ferlov.

Cathrine Christensen 
il. 6. 1888 - 22. 12. 1971

Frk. Christensen var helt af den gamle skole, 
og man havde til tider en fornemmelse af, at 
hendes opfattelse af lærergerningen var bestemt 
af hendes egen skolegang i en fjern tid i den 
strenge Ribe Katedralskole. Efter at have bestået 
IV klasses hovedeksamen bestemte hun sig for 
seminarievejen og blev lærerinde fra Gedved i 
1910. I de følgende år havde hun ansættelser 
bl. a. i Holbæk og Roskilde. Fra sit hjem (vel 
især fra moderen, født Windfeld) følte hun sig 
stærkt knyttet til Sønderjylland, og det var der
for såre naturligt, at hun i 1920 søgte embede 
ved Haderslev Katedralskole, hvis rektor, dr. 
phil. Karl Mortensen kom fra Ribe og drog flere 

Ribefamilier med sig, bl. a. familien Reincke, 
hvortil frk. Christensen var knyttet ved gam
melt og prøvet venskab. Hun blev ansat som 
mellemskolelærerinde med fagene dansk, tysk 
og religion og fik tillige overdraget al pigegym
nastik på skolen. Rektor Mortensen havde ladet 
skinne igennem, at han regnede med at få denne 
stilling omdannet til et adjunktembede, men det 
lykkedes ham ikke, og det måtte naturligvis ef
terlade en vis skuffelse hos frk. Christensen, 
selvom hun ikke lod sig mærke dermed. Hun 
var et menneske med temperament, og hvis hun 
følte sig krænket på en eller anden måde, kunne 
hendes sind flamme op. Dette kunne til tider 
medføre sammenstød med omgivelserne. Man
ge af hendes tidligere elever vil nok kunne huske 
situationer, hvor hendes stemme blev skarp og 
der kom lynglimt i hendes øjne, men de fleste 
forstod eller har senere forstået, at det skyldtes 
hendes nidkærhed, hendes faglige ærgerrighed 
og de store krav, hun stillede til sig selv og til 
sine elever. Men langt de fleste husker hende 
fra den daglige skoletilværelse, der var præget 
af hendes naturlige venlighed og hjælpsomhed 
og hendes sans for humor i hverdagens små til
dragelser. Det var med god grund rektor, dr. 
phil. N. H. Jacobsen ved hendes afgang i 1959 
sagde hende tak for 39 års dygtigt og samvittig
hedsfuldt virke i Haderslev Katedralskoles tje
neste og bl. a. også fremhævede hendes bestræ
belser for at give eleverne pli.

Vi, der kendte hende godt, vil altid mindes 
hendes enestående gæstfrihed og hendes trofast
hed. Vi fulgte hende med medfølelse i de for
skellige faser i hendes otium, hvor hun ikke blev 
skånet for sygdom og modgang. De sidste år til
bragte hun på et plejehjem i Vestjylland, hvor 
hun efterhånden svækkedes så meget, at døden 
måtte komme som en befrielse. Vi er mange, der 
i stille vemod mindes Cathrine Christensen med 
taknemmelighed.

M. FAVRHOLDT



KRONIK
VORT ÅRSSKRIFT

Stoffet i dette hæfte er som sædvanlig ordnet 
kronologisk. Henrik Fangel, der nu er adjunkt 
ved Åbenrå Statsskole, følger i sin faders spor 
og har allerede, foruden bidrag til H.-S., skrevet 
betydelige og grundige afhandlinger, bl. a. i 
„Sønderjyske Årbøger“. Hans artikel om haders- 
levlægen dr. Marcus udfylder en lakune i sles- 
vig-holstenismens historie, idet der hidtil ikke 
har været historikere, der har koncentreret sig 
om Marcus, en af sisvigholstenernes mest facet
terede skikkelser, den alsidige, socialt og politisk 
stærkt interesserede læge, der oplevede slesvig- 
holstenismens nederlag. Han rendte ikke fejgt 
fra sit ansvar, som man har troet, men vendte 
sidst i marts 48 tilbage til Haderslev efter at have 
bragt sin familie i sikkerhed, og han bar sin 
skæbne som en mand. For enhver, der interes
serer sig for vor bys og vor landsdels historie, er 
denne afhandling fyldt med spændende stof.

Olav Christensen har fundet en svensk rejse
dagbog, skrevet af godsinspektør Rosenqvist, som 
i krigsåret 1848 kom til at opholde sig i Chri
stiansfeld, netop da der kæmpedes i Haderslevs 

gader. Notaterne i rejsedagbogen har sin store 
interesse ved at anslå stemningen og er iøvrigt 
i overensstemmelse med oplysninger andetsteds 
fra, så de har værdi som kontrol, sådan som 
noteapparatet viser.

Derefter følger Betty Nielsens uddrag af Cha
ritas Bischoffs erindringer. Som præstefrue i 
Arrild opdagede fru Betty Nielsen, f. Davidsen, 
at hun kort efter 1864 i Roager havde haft en 
forgænger, som i flere henseender var et men
neske ud over det almindelige, nemlig fru Cha
ritas Bischoff. Et lille spinkelt bymenneske i en 
meget forfalden præstegård i et dansksindet 
sogn, hvis befolkning hun til at begynde med 
overhovedet ikke kunne komme i kontakt med, 
fordi hun kun talte tysk, sådan møder vi Chari
tas, og vi kan ikke andet end gribes af beun
dring, når vi følger hendes rørende, til tider na
ive forsøg på at komme i kontakt med sognebør
nene. Men samtidig får vi en række kulturhi
storiske oplysninger om hverdagstilværelsen i et 
lille fattigt nordslesvigsk sogn for ca. 100 år 
siden og tillige en række personskildringer, der 
i høj grad afspejler forfatterindens fine sjæle
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liv. Disse erindringer er forlængst udsolgt i den 
tyske udgave, men udgives altså nu delvis for 
første gang på dansk.

Da fru Betty Nielsen var kommet i gang med 
det store oversætter-arbejde, faldt det naturligt 
at bede hende om selv at fortælle lidt om per
sonlige minder fra hendes skoletid i Haderslev, 
og vi kan således glæde vore læsere med på den
ne måde at præsentere oversætterinden af fru 
Charitas Bischoffs erindringer. - Vi kunne øn
ske, at også andre tidligere elever ville følge det 
gode eksempel og fortælle lidt om Haderslev 
Katedralskoles første år efter genforeningen.

I øvrigt vil det fremgå af hæftet, hvem der har 
skrevet de forskellige nekrologer, ligesom kronik
stoffet er behandlet redaktionelt af de to sæd
vanlige medarbejdere.

Ligeledes har som sædvanlig Johannes Chr. 
Nielsen stået for det kunstneriske udstyr og den 
tekniske tilrettelæggelse af hæftet.

LÆRERKOLLEGIET

Først nogle mærkedage:
Lektor Knud Olrik fyldte 70 den 17. 1. 69, 
lektor Finn Kristiansen 60 d. 28. 4. 69, 
tidligere lektor i Haderslev, nuværende rek

tor i Thisted Ingvard Kortegaard 60 den 
6. 6. 69,

lektor Poul Magelund 60 den 18. 6. 69, 
tidligere lektor i Haderslev, nu afdøde Carl

C. Lund 60 den 28. 6. 69,
rektor Eigil Lassen 50 den 17. 11. 70, 
lektor Aage Wielandt 60 den 25. 11. 70, og 
lektor Henry H. Hansen 60 den 9. 11. 71 

- som det vil ses en smuk buket af kendte nav
ne, alle med stærk tilknytning til vor skole. 
H.-S.’s bedste lykønskninger til alle!

Skoleåret 69 begyndte med, at en mørk skygge 
kastedes over kollegiet ved lektor J. E. Schau’s 
død 4. september. Fra 2. 12. 68-22. 3. 69 havde 
lektor Einar Hansen sygeorlov, fra 29. 1. 69 til 
i. 12. 69 var adjunkt, frk. Bjerresø sygemeldt, og 
endelig måtte lektor Henry Karlsson, der blev 
syg under en ekskursion til Italien, have orlov 
fra 27. 10. 69 til 3. 2. 70. I forvejen var lærer
situationen ugunstig, men det lykkedes at skaf

fe tilstrækkelig mange kvalificerede vikarer, så 
skolens arbejde har kunnet gennemføres nogen
lunde efter planen. Seminarieadjunkt L. Johan' 
sen fortsatte som årsvikar og yderligere fire af 
statsseminariets lærere indvilligede i at tage års
vikariater, således lektorerne H. V. Gregersen, 
S. Laugesen, Ole Schmidt og seminarieadjunkt 
E. Mikkelsen. Fru Edith Graversen overtog 
franskundervisningen i en enkelt klasse, pastor 
Morsing, Øster Løgum, en enkelt religionstime. 
Som løse vikarer hjalp lektor Olrik, stud. mag. 
Karen Margrethe Skrøder Nielsen (st. 65) og 
stud. mag. Eva Pingel samt nu afdøde vicefor
stander Riishøjgaard. Tidligere rektor, dr. phil. 
N. H. Jacobsen gjorde sin gamle skole den store 
tjeneste at gå i gang igen som timelærer med 
ikke færre end 14 ugentlige timer i geografi.

Ved skoleårets slutning, pr. 31/7 70, trak lek
tor, frk. Tove Lasson Andersen sig tilbage fra 
skolegerningen. Frk. Andersen er cand. mag. fra 
1930 med fagene gymnastik, matematik, fysik, 
kemi og astronomi. Efter en kortere ansættelse 
ved Nørre Gymnasium kom hun i 1932 til Es
bjerg, hvorfra hun gjorde springet til lektor i 
Haderslev i 1942. Det var den gang der fandtes 
springavancementer i gymnasieskolen, men det 
var alligevel i faget pigegymnastik noget ganske 
usædvanligt. Frk. Andersen fortrød vist ikke at 
have gjort springet. Hun vil nok af sine kolle
ger først og fremmest blive husket for sin djærve, 
frimodige optræden og sine rappe replikker. I de 
senere år havde frk. Andersen helt givet gym
nastikken fra sig for udelukkende at arbejde 
med matematik i gymnasiets sproglige klasser 
og i realklasserne.

★

Ved begyndelsen af skoleåret 1970/71 indtrådte 
der en følelig lettelse i lærersituationen ved, at 
adjunkt Franz Franzen, tidligere Roskilde, cand. 
scient. Anne Lise Sejersbøl, cand. mag. Rein
hard Brose, lektor, dr. phil. K. Fischer og gym
nastiklærer A. Kampp Olsen knyttedes til sko
len. Oprettelsen af 4 ny matematiker- og 3 sprog
lige i g-klasser nødsagede skolen til påny at ty 
til statsseminariet, hvor vi „lånte“ seminarie
adjunkt E. Skov samtidig med at vi beholdt se
minarieadjunkt L. Johansen, seminarieadjunkt 
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E. Mikkelsen og seminarielektor Ole Schmidt 
som timelærere. Fra civilforsvaret „lånte“ vi li
geledes en timelærer, nemlig cand. scient. Niel' 
sen, indtil han i decbr. fik aftjent sin værnepligt. 
En del af undervisningen i dansk, historie og 
fransk blev klaret ved sammenlæsning, således 
at to klasser bliver slået sammen. Af lokale
mæssige og af pædagogiske grunde er en sådan 
ordning uønsket og bør kun igangsættes som nød
løsning. Vor tidligere rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen hjalp påny skolen ved at påtage sig ro 
ugentlige timer i geografi.

Ved udgangen af juni 1971 trak lektor W. 
Buch sig tilbage efter næsten 40 års virke ved 
skolen. Rektor E. Lassen omtaler i skolepro
grammet 1972 W. Buch således: „Han var gen
nem de mange år her på stedet i sig selv en in
stitution i skolen, han bidrog meget til at gøre 
den kendt i byen og på egnen, og han bidrog i 
høj grad til at give den særpræg. Han er en le
vende og interesseret fagmand, som holder af at 
færdes i naturen og forstå og forklare fænome
nerne i den. Det kunne han gøre, sådan at hans 
viden blev inspirerende og igangsættende for 
andre. Han er en udadvendt og meddelsom 
mand, der har kontakt med mange forskellige 
mennesker, og hans flittige virksomhed har fået 
indflydelse og betydning for mange kredse og in
stitutioner i landsdelen. Som lærer og som kol
lega har han betydet meget for skolen. Vi si
ger ham tak for de mange år.“

Skoleåret 1971/72 tilførte lærerkollegiet ny 
og friske, til dels helt ubrugte lærerkræfter, nem
lig: adjunkt F. Dræby (fysik, matematik), adj. 
J. Folden Jensen (biologi), lektor Sv. Poulsen 
(dansk, religion), adj. K. Steenberg (fransk, re
ligion), adj. O. Stets (geografi). Lektor H. V. 
Gregersen har haft samlæsning i historie (1. g); 
fhv. stadsskoleinspektør L. S. Ravn, påtog sig 
tyskundervisningen i to klasser indtil jul og blev 
så afløst af cand. mag. B. Brose. løvrigt har sko
len stadig haft stor hjælp af statsseminariets læ
rere.

DRONNING INGRIDS BESØG

Når uddelingen af Ingridfondens legater i decbr. 
69 foregik på vor skole, skyldtes det den praksis, 

at dronningen så vidt det lader sig gøre, hvert år 
besøger en nybygget eller nyoprettet institution 
indenfor skolevæsen eller børneforsorg, hvorved 
mange mennesker fra Sønderjyllands forskellige 
egne får lejlighed til at møde dronningen ved 
sammenkomster, der former sig som et naturligt 
samvær uden etikettestivhed eller kunstlet ned
ladenhed. De fleste, der har oplevet dronning 
Ingrid ved en sådan lejlighed, har fået et stærkt 
indtryk af at stå overfor en fornem kultiveret 
personlighed, der med fin kvindelig værdighed, 
men også med klog erfaring i enkle ligefremme 
ord taler til sine medmennesker, her altså de 
unge studerende fra forskelige uddannelsesom
råder tillige med disses pårørende og lærere. 
I sin tale sagde dronningen, at hun glædede sig 
over, at der fandtes mulighed for at sende unge 
ud i det fremmede, fordi hun af egen erfaring 
vidste, hvor meget det kan betyde for et men
neske at opleve andre folks tilværelse, at sætte 
sig ind i andre folks traditioner og tænkemåde. 
Jo bedre man er forberedt, og jo mere åben man 
er, jo mere udbytte får man af at komme ud.

I fortsættelse af disse personlige ord overrakte 
dronningen hver af de otte udvalgte legatet, der 
skal bruges til et studieophold i udlandet efter 
eget ønske. To af modtagerne har tilknytning 
til Katedralskolen, nemlig kommuneassistent In
geborg Duus (R. 54), indstillet af kommunernes 
administrationskursus, og Carl Lysbeck Hansen 
fra Seggelund, elev i vor 3. mx (nu stud. med.). 
Første afdeling foregik i festsalen, hvor dronnin
gens tale indrammedes på smukkeste vis af mu
sik udført af elever fra Haderslev kommunale 
Musikskole under direktion af Jørn Lylloff. Af 
vore egne elever spillede Ingrid v. Hoick (fløjte), 
Marianne Brøgger (obo) og Annette v. Hoick 
(confinuo) G. Ph. Telemanns trio; derefter op
trådte Marianne Brøgger og Ole Wierød med 
Finn Høffdings Alvorlig Samtale og Mundhug
geri for obo og klarinet, og tilsidst fremførtes 1. 
sats af A. Vivaldi’s cellokoncert i C-dur med 
Annette v. Hoick som solist.

Som særligt indbudte var naturligvis de sted
lige honoratiores mødt op, som sig hør og bør, 
endvidere lederne fra de forskellige skoler og 
institutioner, hvorfra stipendiaterne var udvalgt,
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og naturligvis også disses pårørende. Det fore
kom lidt underligt, at kun ret få af Katedralsko
lens elever var mødt op. Det antydes, at denne 
optræden var foranlediget af, at de unge men
nesker følte sig krænkede over ikke også at være 
indbudt til den efterfølgende reception i kan
tinen, hvilket faktisk udelukkedes af pladsfor
holdene.

I kantinen hilste dronningen på mange af de 
tilstedeværende og talte især med stipendiater
ne og deres pårørende. Dronningens interesse 
for, hvad der kommer ud af disse studierejser, 
giver sig også udslag i, at hun giver sig tid til 
at læse de rapporter, der ønskes indsendt efter 
hjemkomsten - i mange tilfælde også meget 
læseværdige beretninger. Hen mod receptionens 
slutning takkde forstander Karlskov Jensen, Grå
sten Landbrugsskole, på alles vegne Hendes 
Majestæt, og dermed var dette besøg forbi. Det 
er blevet sagt, at kong Christian X aldrig kom på 
skolen, fordi han af en eller anden grund tro
ede, at han havde været der - ingen fandt an
ledning til at korrigere. Frederik IX har som 
kronprins i alle tilfælde nogle gange været gæst 
i Rotary-klubben på „Harmonien“, men besøgte 
aldrig skolen. Nu kan der ikke længere med føje 
rettes kritik mod kongehuset for at gå vor dør 
forbi efter denne kontante visit.

SKOLENS 50-ÅRS JUBILÆUM

Til forskel fra de tre andre statsgymnasier i 
Nordslesvig, der jo virkelig kunne fejre mærke
dagen for 50 års dansk gymnasieundervisning, 
fordi der i hvert tilfælde var tale om en nybe
gyndelse i 1920, kunne vi, da vi som sidste skole 
i rækken den 7. sept. 1970 skulle fejre 50 års 
dansk gymnasieundervisning i Haderslev hen
vise til, at vor skole allerede i 1967 havde holdt 
400-års fødselsdag, og at den også i tidligere tid 
havde haft dansk undervisningssprog, nemlig 
fra 1850-64. Jubilæet i 1967 blev, som man vil 
huske, fejret med festivitas som sig hør og bør: 
stor fest om formiddagen i kasernens gymnastik
sal (for at skaffe plads til alle gæster, elever og 
lærere), med frokost på „Harmonien“, med sko
lekomedie og skolebal sammesteds om aftenen, 

med gaver i stor stil til skolens stipendiefonds 
og med udgivelse af skolens historie. Haderslev- 
Samfundets medlemmer var i høj grad med til 
at skaffe mulighed for at udsende skolens hi
storie, og det var ligeledes for en stor del dem, 
der stod bag jubilæumslegatet, der nu har en 
kapital på 53.000 kr. På baggrund af dette store, 
festlige jubilæum var der ikke nogen rimelighed 
i at overdimensionere genforeningsjubilæet, men 
naturligvis skulle det markeres på passende vis. 
At lave en skoleskovtur, sådan som det i en 
årrække var tradition, forekom ikke at være det 
rette, da den form for festlighed ikke synes at 
have interesse for nutidens ungdom. Men en 
oplæsning i festsalen af kgl. skuespiller Kjærulff- 
Schmidt blev for os alle en yderst festlig optakt 
til dagen, og det veloplagte publikum hyldede 
da også den store kunstner med stærkt bifald. 
Skolens elever fik derefter fri, mens en del sær
ligt indbudte samledes med lærerpersonalet i 
kantinen, hvor der bl. a. blev talt af borgmester 
H. C. Carstensen (r. 28) og af fru Ingeborg 
Hoyer, f. Petersen (mlsk.eks. 28). Ved en lille 
forfriskning var der god lejlighed til at snakke 
om gamle dage med de ikke helt få gamle ele
ver blandt gæsterne. En morsom udstilling af 
ting og sager til belysning af skolens tilværelse 
siden genforeningen var arrangeret af adjunkt 
Lillian Martinusen (r. 43) med hendes sædvan
lige sans for at sætte noget i gang. Der var teg
ninger, fotografier, udklip, elevarbejder, inventar 
fra den gamle skole, alt sammen noget, der 
kaldte mange morsomme minder frem og gav 
anledning til munter passiar. Aftenen var først 
og fremmest elevernes, idet der var arrangeret 
bal i festsalen.

Man vil måske spørge om, hvad Haderslev- 
Samfundets gave til skolen var. Det blev en me
get forsinket gave, der først kom frem i april 
1972, da Olav Christensen og Magnus Favr- 
holdt omsider fik udsendt den planlagte bog om 
Haderslev Katedralskoles elever og lærere 1920- 
1970. Den indeholder op mod 4000 biografier og 
nævner så vidt muligt alle, der har færdedes på 
skolen i mindst et år i løbet af det halve århun
drede. Der er trykt så stort et oplag, at interesse
rede, der har forsømt at bestille bogen, kan købe 
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den formedelst 45 kr. ved henvendelse til for
fatterne. Bogen fås ikke i boghandelen. Haders- 
lev-bogen er den sidste af de sønderjyske stats
skolers jubilæumsboger, og nu foreligger der alt
så således en samlet oversigt over de 12-13.000 
unge, der er dimitteret fra Nordslesvigs tre 
statsskoler. Noget tilsvarende materiale fin
des af gode grunde ellers ikke for noget af
sluttet landområde. Vi tænker os, at disse jubi
læumsboger blandt andet vil kunne blive til gavn 
for fremtidig personalhistorisk, skolehistorisk og 
statistisk forskning. For Haderslev Statssemina
rium foreligger der også en lignende stat, der 
udkom som festskrift i 1970. For alle, der er 
nævnt i disse bøger, gælder det, at deres livs
bane ville have formet sig anderledes, hvis gen
foreningen ikke var kommet. Hvad der er kom
met ud af den danske skoles indsats i Nordsles
vig skal ikke drøftes her. I al beskedenhed har 
de fleste skolefolk i landsdelen vel den tro, at 
deres arbejde ikke har været nytteløst!

SKOLENS DAGLIGDAG

Der er nu ofret tilstrækkelig spalteplads på 
usædvanlige tildragelser som dronningebesøg og 
jubilæum. Hvordan former hverdagen sig? Det 
må siges, at eleverne lidt efter lidt tilpasser sig 
de nye omgivelser, er glade for de gode faglo
kaler og hygger sig i den dejlige kantine. Også 
de nye ideer med større elevindflydelse begyn
der at præge eleverne, forøvrigt ikke altid i po
sitiv retning. Det er svært at give elever ret, når 
de hævder, at skolen er deres. Det er den ikke; 
den er heller ikke lærernes. Det er samfundet, 
der stiller den til rådighed som arbejdsplads for 
begge parter og for lærerne på betydeligt læn
gere åremål end for eleverne. Men givet er det, 
at samarbejde mellem elever og lærere er en 
nødvendighed, hvis en skole skal gå godt. Hos 
os som mange andre steder har begyndelsen til 
såkaldt skoledemokrati haft vanskeligheder, 
især på grund af manglende tilslutning ved af
holdelse af elevforsamlinger og på grund af 
manglende mødekultur, så møderne til tider i 
for høj grad har mindet om Vidar-generalfor- 
samlinger. Skoledemokrati i gymnasiet forud

sætter en modenhed og indsigt, som kun gan
ske få unge evner at leve op til. Kontinuiteten i 
skoledemokratiet vil således være i fare, også på 
grund af en vanskelighed, der må regnes med, 
nemlig den meget store tilgang af elever til gym
nasierne, så vi må oprette 6-8 ny 1. g-klasser 
hvert år. De nye kender dårlig nok hinanden, 
når de forlader skolen som studenter; hvordan 
skal de nå at få fundet frem til de bedst eg
nede repræsentanter for de forskellige klasser 
eller fag, inden deres gymnasietid er forbi? Ved 
translokationen udskiftes ca. en trediedel af ele
verne hvert år, ikke en lille flok på 30-40 stk. 
ud af en elevflok på 4-500, som i de gode gamle 
dage; mange af dimittenderne i gamle dage hav
de været elever fra 1. mellem eller fra 3. mel
lem.

Det kan måske falde en 40- eller 25-års ju
bilar svært at gøre sig denne forskel klar. Den 
gode og smukke tradition, der gik ud på, at een 
af de nybagte studenter sagde tak til sin skole 
og dens lærerstab, har tilsyneladende overlevet 
sig selv. Derfor er det glædeligt at opleve, at ju
bilarer, der møder op, ofte langvejs fra, stadig 
giver udtryk for taknemmelighed overfor det, 
skolen søgte at give dem. I 1969 var det civilin
geniør, cand. mag. Kaj Rørbo og programleder, 
redaktør Bjørn Svensson, der henholdsvis på 25- 
års og 40-års jubilarernes vegne mindedes skole
tiden og bragte skolen deres tak. Ved transloka
tionen i 1970 var ikke færre end 16 af 21 nule
vende 40-års jubilarer samlede i Haderslev. På 
deres vegne takkede lektor Rolf Rühl i smukke 
ord den gamle skole. 25-års jubilarernes tals
mand var programsekretær ved radioen Regner 
Ryelund, der sammen med overfysioterapeut 
Anna Margrethe Gamst ligeledes havde fået 
mobiliseret størsteparten af årgang 45. Tilsyne
ladende ganske spontant trådte derefter civilin
geniør Gunnar Egeskjold (st. 45) frem og rettede 
en varm tak til fhv. rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen for hans forstående holdning og hjælp 
til de elever, der i sin tid var i Gestapos søge
lys. Nu i 25-året for befrielsen var det rimeligt, 
at der fremkom en tak! Den var både ægte og 
blev fremført med vægt.

I 1971 var det seminarielektor Erik Møli og 
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pastor Alfred Huus, der på årgang 46 og årgang 
31’s vegne bragte skolen en hilsen og tak. Ved 
translokationen 1972 havde 25-års jubilarerne 
fordelt opgaverne sådan, at landsretssagfører 
Hans Thyssen i gode, velvalgte ord tolkede år
gangens tak til den gamle skole, medens tand
læge Bent Jegsen optrådte som en fornøjelig og 
myndig toastmaster ved en frokost, hvortil jubi
larerne havde indbudt lærerveteranerne efter 
god gammel tradition. Jubilarerne fra 1932 hav
de foretrukket at mødes i København under pri
vate former.

DIMITTENDERNE 1971 OG 1972

Da der jo i „Haderslev Katedralskoles elever og 
lærere 1920-1970“ er medtaget alle dimittender 
til og med 1970, vil vi her nøjes med at anføre 
navnene på studenter og realister årgang 1971 
samt årgang 1972.

Studentereksamen 1971: 
sa.
Anne-Dorte Andersen 
Gert Augustinus 

k Hanne Bjerre
Erik Steen Boe 
Susanne Dufresne 
Jakob Engsig-Karup 
Annette Fisker 
Bente Gravgaard 
Ellen Marie Ellehauge Hansen 
Ole Toft Hansen 
Hjørdis Hoffmeister 
Marianne Honoré 
Karin Jacobsen 
Anne-Else Jensen 
Annette Larsen 
Kirsten Lund 
Jørgen Mathiassen

k Carl Bernhard Mogensen 
Conny Neumann

k Knud Erik Nissen 
Kurt Rann 
Carla Ritz 
Anna Siersbæk

Lis Skov
Anita Voss

sb.
Grethe Neumann Andersen 
Erik Andresen
Anne Bruvik-Hansen 
Ane Jakobsen
Birgit Jessen

k Bente Johansen 
Anne-Lisbeth Jørgensen 
Anne Mette Krarup

k Susanne Krassél Petersen
k Jørgen Larsen

Vagn Lind
Tove Lindvang 
Keld Mortensen 
Ann-Dorte Nielsen 
Hanne Nielsen 
Poul Erik Niemann 
Hans Jacob Petersen 
Lici Rasmussen 
Leif Raun

k Kirsten Marie Schmidt 
Jens Erik Sørensen 
John de Taeje 
Christel Work

mx.
f Jørn Andersson 
n Else Fink 
n Kirsten Friis 
n Henrik Gram 
f Søren Gram 
f Jørn Grønvold 
f John Hansen 
n Karen Bryld Hansen
f Kurt Wagtberg Hansen 
n Eva Braae Henriksen 
f Niels Jørgen Jensen 
f Flemming Juul-Dam 
f Truels Kjær 
f Erik Larsen
f Helge Larsen
n Niels Lyhne-Hansen 
f Karsten Mathiassen
n Jørgen Meyer
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f Karl Christian Nielsen DIMITTENDERNE 1972
f Bo Schon Petersen 
n Søren Schmidt 
n Peter Schøning 
f Jesper Troelsen

Studentereksamen:
sa.
Harriet Brøgger
Alex Bødiker

my.
f Johannes Andersen 
f Carl-Erik Boldt 
f Irene Carlsen
f Karl Henrik Ganderup 
f Georg Gouliaev 
f John Boysen Hansen 
n Poul Erik Hansen
n Kjestine Hesselberg 
f Christian Iversen 
f Henry Lei Jacobsen 
f Henning Juhl 
n Inger Nasser
f Peter Nielsen
f Søren Okholm-Hansen 
n Troels Rydahl Pedersen 
f Randi Petersen 
f Peter Rasmussen 
f Erik Ravn-Jensen
f Carsten Thagaard 
n Svend Erik Thy 
f Erik Toft 
f Tom Tønnies 
n Ole Vaaming 
f Marius Wolf 
f Jørn Aarøe

Sonja Callesen
Jette Meyhoff Christensen
Kurt Christiansen

k Orla Dahl
Ingelise Heide-Jørgensen 
Karen-Margrethe Jensen
Hanne Jørgensen
Per Husted Jørgensen

k Anne Mette Nielsen
Bodil Nissen
Gardi Nommesen
Lisbeth Pedersen
Conny Petersen
Joan Damgaard Petersen
Henrik Pors
Anker Simonsen
Jens Peter Tofte
Alice Varming

sb.
Jørgen Bøgen
Steen Fog Christensen
Dorte Frisk

k Ulla Gotfredsen 
Gerda Bruhn Hansen

k Else-Marie Hjort

Realeksamen:
Bjørn Hvidt-Pedersen 
Elna Birgitte Jensen

Ole Bjarup
John Christensen 
Gunhild Clausen 
Orla Faaborg 
Ernst Terkel Hansen 
Lone Kristensen 
Annette Solon Madsen 
Else Marie Nikolajsen 
Anne Sørensen
Niels Karsten Sørensen 
Hans-Otto Wildfang 
Elisabeth Wæver

Anne-Birte Kleemeyer
Birgit Lund
Kirsten Nebel
Ruth Nielsen
Hanne Ingomar Petersen
Birgit Putz

k Anders Haugård Rasmussen
Maybritt Schack
Henrik Schultz-Petersen
Marianne Siersbæk
Ulla Trærup

k Marianne Wildfang
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f Inger Wildfang
f Østergaard, John

sc.
Karen Marie Blok 
Else Boisen 
Metha Feddersen 
Elin Fredsted 
Vibeke Gonge 
Jørgen Hoyer 
Hans Jørgen Jessen 
Tove Kjer 
Mette Kold 
Christian Lorentsen 
Krista Svane Lund 
Jessie Møller 
Elisabeth Nielsen 
Birgitte Pedersen 
Flemming Pedersen 
Eva Pors 
Christine Skau 
Erik Steffen 
Margrethe Sørensen 
Svend Wæver

my.
f Margrethe Boisen
f Troels Monrad Christensen 
f Erik Christiansen
f Torben Dørf linger 
f Henning Enemark 
f Martin Ganderup 
f Lita Grønbæk 
f Jan Jørgensen 
f Kaj Kristensen 
f John Lassen 
f Lars Lorenzen 
f Inga Pia Malfilåtre 
f Leif Nielsen 
f Bjarne Petersen 
f Peter Petersen 
n Inger Merete Rasmussen 
f Elin Sondergaard 
f Brynhild Tophøj 
f Christian Vestergaard 
n Marianne Aarslev

mx.
f Christian Borst
f Hanne Munkholm Christensen 
n Gunhild Dahl 
n Signe Danielsen
f Niels-Erik Esmann 
n Henrik Faarvang 
f Erik Have
f Niels Aage Koch Hertel 
n Nils-Peter Holm 
f Hans Dirk Jørgensen 
f Mogens Jørgensen 
f Ejgil Lauritzen 
f Vagn Lind 
f Lars Nielsen 
f Dorrit Rasmussen 
n Margit Smidemann 
f Svend Sommerlund 
f Carsten Staub 
f Poul Erik Sørensen 
f Erik Vilain 
n Hanne Wielandt

mz.
n Kirsten Boisen 
n Maj-Britt Christensen 
f Åge Monrad Christensen 
f Asmus Diederichsen 
f Erik Fink Eriksen 
f Svend Erik Frøslev 
n Carsten Hansen 
n Jepsen, Anette
n Jørn Walsted Jørgensen 
n Niels Anton Koustrup 
f Søren Toksvig Larsen 
f Axel Lindberg 
f Ebbe Lund Nielsen
n Lis Pedersen
f Hanne Korsholm Petersen 
n Inge Warming Petersen 
f Poul Erik Ruhwald 
f Dagmar Skov
n Marianne Bjerregaard Sørensen 
f Ole Wierød 
n Bent Wind
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Realeksamen:
Keld. Boysen 
Helga Clausen 
Lars Fogh 
Inge Maarup Hansen 
Kirsten Jensen 
Erik Kramer 
Helle Raunskov 
Kent Rønne 
Karin Schmidt

TILVÆRELSEN SOM GYMNASIAST

Som ved mange andre skoler sker der på vor 
skole mangt og meget, så kun meget sløve eller 
meget avancerede elever kan påstå, at det hele 
er grå og trist ensformighed. Foruden selve sko- 
learbejdet, der måske til tider for nogle kan 
savne afveksling, er der f. eks. fællestimer med 
indbudte foredragsholdere af mange slags; 
sportskampe med forudgående træning; bold
spil; musikundervisning ud over skolens i den 
kommunale musikskole; korprøver; opførelse af 
Holberg-revy og skolekomedie; skolebal; møder 
i de forskellige elevforeninger, politiske og andre; 
„Vidar“ og „Vidars Ekko“; weekendture til 
Hakalytten; rejser og ekskursioner. Mon ikke 
rigeligt at styrte sig ud i, hvis man også skal leve 
med i lidt privat selskabelighed eller dyrke nogle 
hobbies i sin fritid. Næppe ret mange tænker 
på alt dette som andet end selvfølgeligheder. 
Således er udenlandsrejser for skoleelever ved 
at blive betragtet som ganske normalt. Det kan 
undre, at alle selvfølgelig har råd til det, og 
mon ikke skolen ganske ubevidst udøver en 
pression ved alt for mange rejsearrangementer. 
En rejse gøres normalt ikke uden penge. Selv 
en billigtur til nogle få hundrede kroner kan 
virke belastende på et anspændt budget. Alli
gevel lykkes det som regel at få gjort alvor af 
det, når en klasse eller en lærer har fået ideen 
til en større rejse, der kan være af stor betyd
ning såvel fagligt som rent menneskeligt. Det er 
efterhånden fast tradition med udvekslingsrej
se hvert andet år med et hold fortrinsvis af 2. 
g’er til vor franske venskabsby. Det er nok en 
skolerejse, men den foregår altid i sommerferien.

I de senere år har lektor Faaborg og frue på
taget sig at lede turen til og i Frankrig, mens 
Favrholdt har tilrettelagt program for fransk- 
mændenes ophold i Danmark. Udvekslingen 
støttes i nogen grad økonomisk af de to ven
skabsbyer i henhold til aftaler, der går tilbage 
til 1957.

Om Braine-turen i 1970 giver J. Faaborg føl
gende rapport (i skolens årsskrift 1971):

„Den 5. juli 1970 startede 24 elever fra gym
nasiet med adj. Faaborg og frue som ledere på 
den efterhånden traditionelle udvekslingsrejse 
til venskabsbyen Braine. Efter en veloverstået 
togrejse blev vi i Laon modtaget af repræsentan
ter for Braine, for derefter at blive anbragt hos 
vore familier, hvor vi skulle bo i de næste 14 
dage. Programmet for opholdet var nogenlunde 
som tidligere: officiel modtagelse på rådhuset, 
kransenedlægning på den sønderjyske kirkegård, 
besøg på virksomheder og gårde i byen og egnen, 
udflugter til bl. a. Reims, Champagne, Chemin 
des Dames, Foret de Compiegne samt en hel
dagsudflugt til Paris. Vore værtsfolk og mange 
andre venner af Haderslev kappeeds om at vise 
os, i hvor høj grad forbindelsen mellem de to 
byer er levende, bl. a. ved at invitere os på bil
ture i omegnen eller til at tilbringe nogle timer 
i deres hjem. Opholdet i Braine var dygtigt til
rettelagt af hr. og fru Stéphan og frk. Mamdy. 
Sammen med en snes unge fra Braine og om
egn ledsagede de to sidstnævnte os efter to dej
lige uger i Frankrig tilbage til Haderslev.“

Men herudover er der grund til at nævne en 
række andre ture.

Fra 16.-26. oktober 1969 var 3. mx med lektor 
Karlsson og 3. my med lektor Wielandt på eks
kursion til Firenze og Rom med 2V2 dags ophold 
førstnævnte sted, for at se på renæssancekunst, 
og 4J/2 dage i Rom for at studere oldtidsminder 
og barokkunst.

21.-30. marts 1970 var 2. nsa på ekskursion 
til London med seminarielektor Ole Schmidt 
og frue. Program: retssag i Old Baily; besøg i 
Windsor og Eton College; skærtorsdag i West
minster Abbey til Maundy-ceremonien; langfre
dag i Royal Albert Hall, hvor Händels „Mes
sias“ fremførtes af Royal Choral Society. Og en
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delig påskelørdag var der lejlighed til at over
være the Boat Race mellem Oxford og Cam
bridge.

15. oktober 1970 tog 3. sb med adjunkt Karen 
Bjerresø og kunstpædagog Lillian Martinusen til 
Firenze og Rom med omtrent samme program 
som Italiensrejsen i 1969.

Englandsture er blevet populære i de senere 
år. I 1971 fra 3.-10. april var lektor Finn Kri
stiansen og frue i London med 2. nsa. I 1972 i 
påskeferien var 2. nsc på ekskursion under ledel
se af lektor Ole Schmidt og adjunkt Heramb 
Christensen. Turen foregik med fly, arrangeret 
af Tjæreborgrejser.

Alligevel er det indenlands-ekskursioneme, 
der er det altovervejende, målene er: Køben
havn, Sydslesvig og længere og kortere dagture 
i det hjemlige Nordslesvig. De udgør simpelt 
hen en del af undervisningen og måske endda 
den del, der huskes bedst. De rapporter, der ud
arbejdes af deltagerne, er til tider imponerende 
ved deres udførlighed og viser klart, at det bety
der noget at komme ud i marken med klasserne. 
Forudsætningen er god tilrettelægning, dygtig og 
myndig ledelse og de rigtige fagmænd til at for
klare, hvad der er at se på (specialafdelinger i 
Risø-værket eller på DTH).

På idrættens område har der i mange år gen
nem regions-stævner og ofte ved mere private 
aftaler bestået et udmærket samarbejde imellem 
landsdelens gymnasier inclusive Ribe og Duborg- 
skolen; uden at prale kan det nok siges, at Ha
derslev Katedralskole har været ret godt place
ret ved de fleste stævner og næsten altid været 
med til lands-finalen mellem de 10 bedste dan
ske gymnasier. Men derudover foregår der en 
hel del internt med turneringer af forskellig 
slags; volleyball er kommet godt med i de senere 
år. Svømmehallen har sat vældig gang i kon
kurrencesvømningen, hvor også nogle af gym
nasiasterne er med.

Det storartede samarbejde, der i 1964 kom i 
gang mellem Sønderjyllands Symfoniorkester og 
gymnasiekorene i landsdelen suppleret med 
Ribe, Kolding og Duborgskolen har betydet 
meget for musikinteresse og musikforståelse. 
Hver enkelt skoles kor arbejder selvstændigt 

med indstudering af opgaverne, og der bliver 
som regel kun mulighed for en enkelt fællesprø
ve med orkesteret før opførelsen. Det er ikke 
små opgaver, de mange unge sangere går i lag 
med: I 1969 Haydn: Paukemesse; i 1970 Händels 
Dettinger Te Deum; i 1971 Dvorak’s Stabat Ma
ter og i 1972 Lars-Erik Larssons Förklädd Gud 
(tekst af Hjalmar Gullberg). Mogens Wöldike 
dirigerede koncerterne i 1969 og 1971, medens 
organist Haakon Elmer stod for Händel-aftenen. 
I 1972 var det kapelmester Johan Hye Knudsen, 
der stod på podiet. Der gives normalt tre kon
certer vekslende mellem de syv gymnasiekors 
hjembyer.

Derudover var Kolding og Haderslev atter i 
1971/72 gået sammen om en spændende op
gave, denne gang Turcell’s opera „Dido og 
Æneas“. Også denne præstation blev en stor 
succes, og der er grund til at lykønske adjunkt 
J. Heramb Christensen, der ledede opførelsen, 
orkesteret (medlemmer af Symfoniorkestret og 
suppleret med domorganist Prip) og - som cel
list - stud. mag. Niels Ravn Jensen (st. 70); de 
dygtige unge sangere, såvel solister som kor, de 
forskellige musiklærere, der havde slidt med 
indstuderingen, men sandelig også de mange, 
der stod bag og havde arbejdet med teknik, de
korationer, kostumer osv., fortjener stor tak. - 
Operaen blev naturligvis også opført i Kolding, 
her med Koldings solister og orkester, dirigeret 
af adjunkt, frk. Karen Bjerre, Kolding.

Mens det altså har været muligt at finde læ
rere, der har ofret tid og kræfter på musikkens 
område, har det været meget svært at få instruk
tører på det dramatiske område, hvor vi faktisk 
er usædvanlig godt udstyret, hvad det tekniske 
angår, med scenearrangementer, belysningsmu
ligheder osv., men det lykkedes alligevel i 69 at 
få Soya’s „Petersen i dødsriget“ sat op. Som in
struktør virkede seminarieadjunkt E. Mikkelsen, 
der er kendt for sin varme teaterinteresse.

I 1970 var det „Arsenik og gamle kniplinger“, 
der dannede en fornøjelig optakt til skoleballet. 
Instruktionen blev klaret udmærket af de tre 
gymnasieelever Anne Bruvik-Hansen, Troels Ry- 
dahl og Niels Kristensen.

1971 opførtes under seminarieadjunkt E. Mik- 
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kelsens instruktion to avancerede stykker: San
dro Key-Åberg: „Et tomt rum“ og Edward Al
bee: „Sandkassen“; godt spillet, men makaber 
optakt til skolebal.

1972 havde man valgt en god gammel traver, 
„Du kan ikke tage det med dig“ (af S. Kaufman 
og Moss Hart), instrueret af lektor Sv. Poulsen. 
Den kvikke fremførelse gav anledning til megen 
lystighed.

LEGATER

Da de to nedennævnte legater hovedsagelig er 
tilvejebragt ved bidrag fra gamle elever og sko
lens gode venner, er det en kærkommen opgave 
at omtale dem her. Jubilæumslegatet af 1967 
kan ligesom „Rektor, dr. phil. Karl Mortensen’s 
legat stadig suppleres, hvis jubilarer eller andre 
veldædige skulle nære ønske om at vise skolen 
kontant taknemmelighed til gavn for haders- 
lev’ere under uddannelse.

De to nævnte legater blev i perioden 1969-71 
uddelt til følgende:

Rektor, dr. phil. Karl Mortensen’s legat: 
(Hver portion på 300 kr.)

1969: stud, odont. Ellen Mortensen (st. 63) 
- odont. Birgit Sandholdt (st. 62)

1970: stud, scient. Jørgen Clausen (st. 67)
- jur. John Nielsen (st. 65)

1971: stud. mag. Aase Clausen Hansen (st. 64) 
- scient Lizzie Andersen (st. 70)

Jubilæumslegatet
uddeltes ligeledes ved translokationen 

med 500 kr. til hver:
1969: stud, polyt. Peter Rosenkilde (st. 65)

- med. vetr. Finn Jørgensen (st. 65)
- odont. Poul Ryberg (st. 68)
- mere. Jens Ole Bruun (st. 67)
- pharm. Gunnar Marek (st. 65) 

1970: stud, polyt. Anton Petersen (st. 69)
- mag. Bodil Petersen (st. 67)
- odont. Edel Johansen (st. 65)
- odont. Poul Ryberg (st. 68)
- jur. Jytte Paldrup (st. 65)

1971: stud, scient. Jørgen Clausen (st. 67)

stud, polyt. Flemming Gabelgaard (st. 66) 
- med. Carl Lysbeck Hansen (st. 70) 
- polyt. Anton Petersen (st. 69) 
- polyt. Ebbe Sloth (st. 67)

ELEVRÅD
I 1967 indførtes elevråd til afløsning af præfekt
systemet, og følgende fem formænd har efter tur 
skrevet vurderende redegørelser til det årlige 
skoleprogram: Peter Lei, Torben Andersen, Leif 
Raun, Ebbe Lund Nielsen og Ole Caspersen. 
Hovedindtrykket er, at elevrådsarbejdet er til 
nytte og bør støttes i højere grad af eleverne. 
Alle fem er klar over, at elevernes indflydelse er 
yderst begrænset, bl. a. af samarbejdsudvalget, 
hvor der sidder 3 elever og 3 lærere samt rektor 
som formand. Men man må ikke glemme, at 
elevinitiativ, der får støtte blot af een lærer i 
dette udvalg altså vil kunne fremmes, hvis ikke 
økonomiske eller praktiske hindringer umulig
gør det. Forøvrigt var der i sin tid efter revolu
tionen i Tyskland november 1918 et elevråd ved 
skolen, ligesom der var oprettet arbejder- og sol
daterråd. Rådet skulle bl. a. påse, at alle mødte 
op med rødt bånd i knaphullet. Så meget for
dres der da ikke i vore dage for at tækkes ele
verne. Ikke en gang spørgsmålet slips - ikke slips 
er blevet drøftet; frisindet har altså gode dage 
hos os!

„HAKAL YTTEN“
Benyttelsen har været god og de mange ny gym
nasieklasser har været ivrige for at komme til 
Sandersvig på weekend-ophold. Intet er bedre 
til at ryste eleverne sammen end sådanne ture. 
En vigtig forbedring er sket, idet der er opsat 
vaske og installeret vand i vaskerummene. - 
Driftsregnskabet for året 1971 balancerede med 
8382,20 kr. og udviste en kassebeholdning på 
6939,12 kr., så der er visse midler til rådighed, 
hvis en større reparation skulle blive nødven
dig. Bestyrelsen består af rektor Eigil Lassen, 
formand; lektor Magelund, næstformand; lek
tor E. Mathiassen, kasserer; advokat Hans Thys
sen, sekretær; lektor M. Favrholdt, repræsentant 
for H.-S.; bankdirektør Sv. Aa. Larsen og direk
tør Poul Wæver, forældrerepræsentanter, og en
delig en elevrepræsentant udpeegt af elevrådet.
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REGNSKAB

over modtagne tilskud til ,,De sønderjyske 
statsskolers jubilæumsbog 1920-70“

Fordelingen af det samlede tilskud til de fire re
daktioner i forhold til antal biografier:

Fra amter og købstæder:

Haderslev (3720 biografier).......... 14 322,00
Sønderborg (3410 biografier) .... 13 128,50
Tønder (2329 biografier).............. 8 966,65
Åbenrå (2806 biografier) .............. 10 803,10

Haderslev amt..............
Haderslev by................
Sønderborg amt............
Sønderborg by..............
Tønder amt..................
Tønder by ....................
Åbenrå amt..................
Åbenrå by ....................

5 307,10
2 000,00
3 930,50
2 243,90
3 213,40

75o,oo
3 706,80 
i 500,00

47 220,25

22 651,70

Af tipsmidler tildeltes hver af de fire elevsam
fund kr. 2 000,00, hvorfor der fra hvert sted er 
afleveret revideret regnskab til undervisnings
ministeriet.

Jubilæumsfondens kasserer. 
M. Favrholdt,

Fra pengeinstitutter:

Andelsbanken, Handelsbanken og 
Den danske Landmandsbank ...

Folkebanken for Als og
Sundeved.................. 1058,00

Gram Bank .................. 252,00
Gråsten Bank................ 1 492,00
Haderslev Bank............ 1142,00
Haderslev Creditbank .. 474,00
Banken for Jels og

Omegn ...................... 206,00
Nordslesvigske Folke

bank .......................... 1486,00
Tønder Landmandsbank 696,00
Tønder og Omegns Bank 434,00
Åbenrå Kreditbank .... 586,00

8 000,00

7 826,00
Sparekassen Haderslev . 3 000,00
Sparekassen Sønderjyl

land ...................... 3 000,00
Agerskov Sparekasse ... 100,00
Nordborg Sparekasse .. 500,00
Tønder Sparekasse .... 300,00 6 900,00

Renter: 28. 3. 1969.......... 26,75
23. 3. 1970.......... 788,02
31. 3. 1971.......... 780,01
20. 3. 1972.......... 389,30

i- 9- 1972.......... 15,65 i 999,73
Samlet sum ........................................ 47 377,43
Herfra går udgifter til møder, porto

og telefon........................................ 157,18
47 220,25

Ovenstående opstilling er gennemgået og fundet 
i overensstemmelse med de foreliggende bilag.

Haderslev Katedralskole, den 27. sept. 1972.

]. B. Lorenzen (sign.)

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

for tiden 1. januar 1969 til 31. marts 1972

INDTÆGTER

Overført fra tidligere år:

Kassebeholdning ....
Sparekassebog..........
Postgiro ....................

Kontingent....................
Salg af årsskrifter.......... 
Portogodtgørelse .......... 
Annoncer...................... 
Bidrag fra Haderslev by 
Andre bidrag................ 
Legat.............................. 
Renter............................

628,38
7,35

930,78 1566,51 
.......... 12 800,00
..........  105,00
.......... 1212,00
.......... 4 37o,oo
.......... i 200,00
..........  106,00
.......... i 500,00
..........  167,19

Ialt kr. .. 23 026,70

UDGIFTER
Årsskriftet:

Papir og tryk 1967-68 .. 14 321,25
Clichéer, indbind, m. m. 2601,85 16.923,10

Porto og kontorartikler...................... 2 967,20
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Rektor Brauneisers grav.................... 15,00
Skolens 50-års jubilæum 1970.......... 500,00
Flidspræmier ...................................... 68,85
Repræsentation .................................. 823,40

21 297,55
Beholdning: 
Kassebeholdning ................ 668,28
Sparekassebog .................... 7,35
Postgiro .............................. 1053,52 1729,15

Ialt kr. .. 23 026,70

Haderslev, den 27. april 1972.
Olav Christensen.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne 
knytte en varm tak til annoncørerne for den tro
fasthed, hvormed de år efter år har støttet H.-S., 
til bestyrelsen for Brødrene Broust’s legat og til 
Haderslev kommunalbestyrelse for den støtte, 
vi gennem årene har modtaget. Alt dette har 
gjort, at vi har kunnet opretholde årsskriftets 
udstyrsmæssige standard.

M. FAVRHOLDT



PERSONALIER
Med udsendelsen af jubilæumsskriftet „Haders
lev Katedralskoles elever og lærere 1920-1970“ 
har vi givet en samlet fortegnelse over alle ele
ver, der er udgået fra skolen med studenter- el
ler realeksamen, samt 356 andre elever. Vi har 
derfor ment i årsskriftet foreløbig at kunne se 
bort fra fuldstændige personalier over enkelte 
årgange. I år og foreløbig også i de kommende 
år bringer vi derfor kun væsentlige tilføjelser til 
jubilæumsskriftets biografier og i første række 
meddelelser om afdøde kammerater.

I det følgende bringes de første nekrologer og 
supplerende oplysninger til fire dødsfald, som er 
kommet til redaktionens kundskab; men da vi 
givetvis kan overse sådanne meddelelser i dags
pressen og andet steds, vil vi være meget taknem
lige for, om medlemmer ville underrette os, når 
de får oplysning om en gammel skolekammerats 
død, så der ikke bliver alt for mange huller i vore 
oplysninger. I fremtiden vil tilføjelser blive bragt 
med henvisning til pågældendes nr. i jubilæums
bogen, der stadig kan fås ved henvendelse til un
dertegnede kasserer, Storegade 81 II, 6100 Ha
derslev, evtl. ved indsendelse af 45 kr. til Ha- 
derslev-Samfundets postgiro 2 67 53.

Student ns. 1923

40 Højlund-Carlsen, Helga Sofie Viuf, født 
Horsens 21. marts 1905 (forældre rektor, dr. 

phil. Karl Andreas Mortensen og Ella Louise 
Viuf) gift Haderslev 18. juli 1933 med overlæge, 
dr. med. Ajax Højlund-Carlsen, født Århus 3. 
november 1905, død København 14. oktober 
1966; død Frederiksberg Hospital 6. maj 1972.

Kirsten Jordt Jørgensen, født Busk Rasmus
sen (st. 1925, nr. 132), der nu bor i Brabrand, 
skriver følgende mindeord om sin veninde:

Den 6. maj 1972 døde Helga Højlund-Carlsen 
- rektor Karl Mortensens eneste datter - på Fre
deriksberg Hospital, hvor hun få uger før var 
blevet indlagt for, som hun selv sagde, „at blive 
trænet lidt op“.

Helga havde i mange år lidt af den langsomt 
forløbende sygdom muskelsvind, som for nogle 
år siden nødvendiggjorde en flytning fra hendes 
dejlige hjem på Fuglebakken til Sofie Amalie- 
gården, et udmærket nyopført plejehjem, hvor 
hun fik en stue med sine egne møbler og hvor 
hun nød en god og kærlig pleje.

I sygdommens første år udviste Helga en utro
lig energi over for den svaghed og usikkerhed, 
som man længe ikke kendte årsagen til - hun 
ville ikke give op. - Efterhånden som sygdom
men forværredes, viste hun sig også at være i be
siddelse af et usædvanligt tålmod, som der blev 
hårdt brug for.

11966 havde hun således den store sorg at mi
ste sin mand, overlæge, dr. med. A. Højlund- 
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Carlsen, og ikke længe derefter kom så den tun
ge erkendelse af, at nu var plejehjemmet den 
eneste mulighed, hun havde tilbage, da hendes 
tilstand var en sådan, at der måtte være hjælp 
til rådighed alle døgnets timer. Det var en af de 
meget få gange, jeg så modet svigte hos Helga, 
ellers var hun altid tapper, når man kom på be
søg. En karakteristisk bemærkning de senere år 
var: „Jeg skal lige have lidt luft, men ellers skal 
jeg nok tie stille med beklagelser.“

Beskedenhed og fordringsløshed havde helt 
fra barndommen været fremtrædende egenska
ber hos hende, egenskaber som gjorde det til en 
glæde for andre at prøve på at hjælpe hende - 
selvom jeg af og til i spøg måtte bede hende prø
ve på at lette det for sine omgivelser ved at være 
lidt mere krævende.

Jeg husker Helga fra barndommen i Odense, 
hvor vi boede på den samme vej. Hun var en 
usædvanlig yndig lille pige, som legede stilfær
dige lege i haven, mens hun måske lidt læng
selsfuldt kiggede ud til os, der spillede bold på 
vejen. Vi havde en fornemmelse af, at Tulle 
Mortensen, som hun dengang kaldtes, altid var 
ren og artig, og senere fik jeg bekræftet, at sådan 
var hun virkelig. Hvad hun betød for sine for
ældre, ved alle som kendte hjemmet i Laurids 
Skausgade. Og for mig, som boede der fra 1922 
til 1925, var hun den fine og gode kammerat, 
som altid talte pænt om andre mennesker og 
som det var helt umuligt at komme op at skæn
des med.

Efter studentereksamen og et ophold i Eng
land uddannede hun sig dels på den Suhr’ske 
Husmoderskole, dels på Teilmann’s Institut, 
men kom dog på grund af sit ægteskab ikke til 
at virke lang tid som fysioterapeut.

Helga havde sine sidste år den glæde at have 
sine dygtige børn, tre sønner, boende i nærhe
den. Den ældste er 1. reservelæge på Amtssy
gehuset i Glostrup, den næste er kontorassistent 
på Frederiksberg Bibliotek og den yngste er tand
læge i Hvidovre.

Student kl. 1926

176 Hansen, Claus Johannes, sognepræst, født 
Højbogård, Grarup sogn, 29. august 1907 (for

ældre gårdejer Hans Christian Hansen og Ka
ren Marie Nielsen), gift Nyker 29. december 
1932 med organist Charitas Matthiesen, født 
Alabama, USA, 17. april 1908; tog sin afsked 
som sognepræst i Ørsted-Dåstrup 1970 og tog 
på grund af sygdom ophold i Spanien, hvor han 
døde i Malaga 1. juli 1971.

„Roskilde Dagblad“ bragte den 7. juli 1972 
følgende nekrolog over Claus Johannes Hansen:

Den tidligere sognepræst i Ørsted-Dåstrup, C. 
Johannes Hansen, er død i Spanien, hvor han 
og hans hustru bosatte sig i efteråret 1970, efter 
at Johannes Hansen havde taget afsked som sog
nepræst i Ørsted-Dåstrup. Her havde han virket 
i 32 år.

Johannes Hansen blev kun 63 år og tog sin af
sked i 1970 på grund af sygdom. Hans største 
problem var leddegigten, og ægteparret rejste 
derfor til de varmere himmelstrøg.

De var glade for at bo i deres nye hus i en 
lille landsby ved Malaga. C. Johannes Hansen 
var født i Stenderup ved Haderslev og tog stu
dentereksamen fra Haderslev Katedralskole. 
Han var således sønderjyde og oplevede den ty
ske tid og genforeningen. Hans far faldt i 1. ver
denskrig som tysk soldat i Frankrig for en sag, 
der ikke var hans.

Dette kom stort set til at præge Johs. Hansens 
stilling til det sønderjyske spørgsmål.

Han blev i 1932 gift med sin efterlevende hu
stru, datter af provst Max Matthiesen på Born
holm. Han begyndte sin præstegerning som 
præst og lærer på Christiansø, hvor han virkede 
i syv år. I 1938 kom ægteparret til Ørsted-Då
strup.

Johannes Hansen kom til at betyde meget for 
sine to sogne, hvor han ydede et betydeligt ar
bejde. Han satte pris på at have kontakt med så 
mange som muligt, og det skabte han ved flit
tige besøg i hjemmene. Specielt sognets ældre og 
syge beboere kikkede han ind til med korte mel
lemrum, og dette blev der sat stor pris på.

Han underviste i aftenhøjskolen og blev sene
re leder af foredragsforeningen, som havde en 
række store år, inden TV slog igennem. Præste- 
parret holdt faste symøder i præstegården, og 
han var i en årrække formand for Ørsted-Då- 
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strup kommunes skolekommission. - Han efter
lader foruden hustru tre døtre og en søn.

Student ns. 1930

386 Rendal, Erik, dommer, født Holstebro 14. 
december 1912 (forældre politimester Niels 
Henrik Rendal og Ane Margrethe Busk), gift 
Helsingør 1. marts 1949 med Lizzie Kirsten Pe
tersen, født Helsingør 31. maj 1925 (forældre 
snedkermester Alex Einer Petersen og Emilie 
Kirstine Hansen); død Svendborg 31. juli 1969.

Student kl. 1938

745 Kildeby, Knud, landsretssagfører, født Has
lev 18. september 1919 (forældre sognepræst, 
senere højskoleforstander Hans Marius Madsen 
Kildeby og Sigrid Elisabeth Nielson), gift Køben
havn 8. december 1943 med bankassistent Ade
line Anna Hansen, født Haderslev 21. decem
ber 1921 (forældre forretningsfører Viggo Han
sen og Jenny Marie Margrethe Nissen) = realist 
1938 nr. 795.

Knud Kildeby døde i Give den 10. september 
1972 og „Politiken“ skrev følgende nekrolog over 
ham:

Landsretssagfører Knud Kildeby, Give, er ef
ter få måneders sygdom afgået ved døden.

Knud Kildeby var en af de få, der havde ta
get dansk eksamen som cand. jur. ved universi
tetet i Uppsala, idet han på grund af sin frem
ragende indsats i modstandskampen måtte flyg
te til Sverige.

Efter at være kommet hjem med den danske 
brigade nedsatte Knud Kildeby sig i 1950 som 
landsretssagfører i den gamle hedeby Give, hvor 
han snart fik oparbejdet en af Midtjyllands stør
ste advokatvirksomheder.

Som udgået fra højskolemiljøet og med sit ret
linede væsen og sit muntre sind havde han me
get let ved at komme i forbindelse med befolk
ningen, der ikke kun betragtede ham som juri
disk rådgiver, men også som hjælpsom ven.

OLAV CHRISTENSEN



Udsendt med tilskud fra Haderslev kommune 

og Sparekassen Sydjylland


