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FORORD

Det er 40 år siden første årgang af dette skrift blev udsendt. Det var med 
stor betænkelighed, især hos daværende formand for H.-S., dr phil. K. 
N. Bock, at man dristede sig til at udsende et hæfte, der skulle være et 
bindeled mellem Haderslev Katedralskole og dens tidligere elever og mel
lem disse indbyrdes. Det var også redaktionens hensigt at bringe stof af 
almindelig interesse vedrørende vor by og vor landsdel, idet man satte sig 
for i al beskedenhed at være med til at udbygge det nationale arbejde, 
der øvedes af den danske skole i Sønderjylland. Selvom de gode forsætter 
om at holde årsskriftet nede på en pris af to kroner og om hvert år at 
udsende det som en julehilsen ikke har kunnet fastholdes, er det da hidtil 
lykkedes at fortsætte udgivelsen, og H.-S.’s årsskrift har altid fået en god 
modtagelse hos publikum. Vi føler, at det er en fin anerkendelse, at vort 
årsskrift som det eneste i sin art står i smuk indbinding på det Kongelige 
Biblioteks læsesal. Vi har da også til tider kunnet bringe lødigt kilde
materiale, og vi har haft held til at få betydende personer til at levere ar
tikler til os. Vi håber at kunne fortsætte med at udsende årsskriftet endnu 
i nogle år, indtil vi må give afkald på at bruge fyldepen, tuschpen og 
skrivemaskine. Idet vi håber, at andre til sin tid vil føre skriftet videre, 
sender vi vor hilsen og tak til vore medlemmer og til alle, der iøvrigt har 
ydet os støtte og opmuntring gennem de mange år!

Haderslev, i november 1974.

Olav Christensen M. Favrholdt

Johs. Chr. Nielsen
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Sønner^ eller ^anbfolfene^ £tø$*3flber.
Luckander-tryk

DEN GUDFRYGTIGE TJENESTEPIGE
ELLER

FRA ØSTERLAND TIL HADERSLEV
Et motivs vandring fra Østerland til Sønderjylland

I de første årtier af forrige århundrede virkede 
i Haderslev bogtrykker Jens Seneberg, der især 
blev kendt som udgiver af ugebladet „Lyna“ 
samt af opbyggelige skrifter, folkeboger og skil
lingsviser.1 Engang omkring år 1820 udsendte 
han fra sit trykkeri på hjørnet af Lille Slagter
gade og Vestergade - senere Storegade 42s - et 
ark med titlen:

Den gudfrygtige Tjenestepige.
Det er:

Gudelige Betragtninger 
over 

vor Herres og Frelsers 
Jesu Christi Lidelse og Død, 

som et Guds Barn daglig bør at øve sig udi i 
alle sine Gjerninger.
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Ved flere lejligheder kom la Folie til at spille 
en rolle. Afgørende for stedet er de voldsomme 
kampe i hundredårskrigen, hvor Braine-grever- 
ne oprindelig havde taget parti for burgunder- 
ne. Armagnac’eme satte meget ind på at gøre 
sig til herrer over la Folie. Efter langvarig be
lejring og hårdnakkede kampe lykkedes det dem 
at trænge ind i den stærke fæstning, som blev 
delvis ødelagt og derefter stukket i brand. Dette 
skete i 1443, og siden har kun dele af borgen 
stået tilbage. Den voksende kongemagt modsat
te sig kraftigt, at adelen konsoliderede sig og 
holdt til i stærkt befæstede borge. Forøvrigt 
havde som ovenfor nævnt den voksende anven
delse af artilleri i høj grad svækket værdien af 
middelalderborgene. Det blev i hvert tilfælde 
intet gjort for at genrejse la Folie, der fik lov at 
ligge øde hen, måske benyttet i perioder af 
mennesker, der var på kant med samfundet. Vi 
hører i hvert fald intet om la Folie, før grev 
Casimir d’Egmont viser denne del af sit gods 
interesse. Hans interesse for skovbrug og for 
vildtpleje har givet sig udslag i anlæg af veje 
og stier gennem skoven la Folie. For at greven 
og hans jagtfæller kunne benytte den gamle 
borg som et bekvemt mødested, lod han opføre 
en dæmning hen over den dybe grav rundt om 
borgen. Som materialer til vejanlæget brugtes 
kvadre fra en del af borgmuren, iøvrigt lod 
man ruinerne skøtte sig selv. Grev d’Egmont 
har formodentlig kunnet benytte en eller flere 
af mandskabsstueme og har her med sine ade
lige jagtgæster kunnet drøfte oplysningstidens 
store fremskridt i sammenligning med forfædre
nes primitive tilværelse. Bortset fra, hvad eg
nens folk eventuelt har fjernet, har ruinerne 
ikke været udsat for nogen ydre overlast før 
krigen 1914-18, da tyskerne huserede en tid på 
stedet ligesom f. eks. i Concy-le-Chåteau, hvor 
de ofrede 28 tons sprængstof på at sprænge ho
vedtårnet i luften.

På den mystiske naturskjulte borg skred for
faldet frem, lidt efter lidt: den hårde vinter i 
1835 underminerede et af de svære tårne, som 
sank sammen og fyldte en del af graven ne
denfor. I 1874 nægtede et hold arbejdere at gå 
i gang med afstivning af et tilsvarende tårn, 

som faktisk kort efter sank i grus. I tidens løb 
er underskoven, blandt andet krat af kaprifolier 
og brombær, rundt om ruinerne blevet tættere 
og tættere, og man kan let gå forbi stedet i den 
tro, at det blot er en tilgroet klippe. Forbav
selsen bliver derved så meget større, når man af 
en stedkendt fører bliver ledet ind i ruinerne, 
som glemselen har sænket sig over. I virkelig
heden er der så mange borgruiner i denne egn 
af Frankrig, at man roligt kan lade et sådant 
anlæg som la Folie sove sin tornerosesøvn, mens 
noget tilsvarende hos os ville blive slået op som 
en stor turistattraktion. To forhold har været 
med til at bevare ruinerne i deres maleriske for
fald, at skoven omkring la Folie siden den fran
ske revolution har været på private hænder og 
på grund af jagtrettigheder lukket for alminde
lig færdsel, og at afstanden fra Braine er så 
stor, at stedet ikke er blevet legeplads for byens 
ungdom, som vanskeligt ville kunne finde et 
mere egnet sted til at lege røvere og soldater.

☆

8. Braine gennem de sidste hundrede år.

Når man læser om Braine, bliver det klart for 
een, at den lille by omkring St. Yved-kirken 
har oplevet en række begivenheder, der giver 
glimt af hele Frankrigs historie fra før Cæsars 
gallerkrige frem til vor egen tid.

Er byen da så stærkt præget af fortid, at man 
går mellem ærværdige, historiske ruiner eller re
staurerede fortidsmonumenter? Nej, ingenlunde! 
Der er endog folk, som kommer igennem, hvad 
de kalder en landsby (un village eller un bourg, 
en flække) uden at bemærke noget som helst 
andet end nogle mer eller mindre velholdte 
husfacader, der nok stort set for manges ved
kommende kan være et par århundreder gamle. 
Nå, ja, kirken, men der er jo så mange gamle 
kirker i Frankrig, men ellers er der vel ikke 
noget særligt? Det er der nu, hvis man ulejliger 
sig ind bag facaderne, hvor der ofte er male
riske og også ærværdige mindelser fra den lille 
bys fortid. Tæt ved den store plads, der nu hed
der Place du Général de Gaulle, ligger i hvert 
fald en del interessante bygninger. Det spanske 
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hus (la maison espagnole) siges at have huset 
Jeanne d’Arc, da hun passerede Braine i begyn- 
delsen af det 15. århundrede. Det er i hvert til
fælde gammelt nok til det og viser meget svært, 
udskåret egetræsbindingsværk. Det er smukt 
vedligeholdt af M. Leduc. Midt for den store 
plads med lindetræerne, hvor der er livlig torve
handel hver fredag, og hvor man samles til den 
3-dages årlige byfest sidst i juni og til al mulig 
festivitas den 14. juli, ligger rådhuset, som er 
det domhus, der oprettedes af Madame Septi
marie d’Egmont ca. 1780. Ved det sydøstlige 
hjørne af pladsen, som før hed Martroy-pladsen, 
ligger den interessante og yderst velbyggede gård 
med det svære runde trappetårn. Det tilhørte i 
sin tid en af Brainegrevemes fogeder og ejes nu 
af borgmester C. Reclus. Ved pladsen ligger en 
række gamle borgerhuse, hvoraf Family Hotel, 
der ejes af M. Gabrielli, går ca. 200 år tilbage i 
tiden og stadig har bevaret originale smedejerns- 
arbejder. Maitre Droy’s tidligere kontorer og 
privatbolig var ligeledes i et bygningskompleks 
fra Braine’s stolte periode umiddelbart før 1789. 
Det er klart, at krigsødelæggelser også har haft 
sanerende indflydelse her som mange andre ste
der; derved fremkommer der en blanding af 
gammelt og nyt, som ikke altid harmonerer for 
godt. Endelig har der været ret stor byggeakti
vitet i løbet af de sidste 20-30 år, så der nu i 
udkanterne af byen findes mange smukke vil
laer og parcelhuse. Et typisk træk ved bebyggel
sen er sansen for haveanlæg, såvel pryd- som 
køkkenhaver; således er der bag den tætte række 
husfacader såvel i le Faubourg St. Remi som i 
Rue du Martroy bag næsten hvert hus en lang 
ret smal have, hvor Braine-beboerne om somme
ren hygger sig.

Der har endnu ikke været talt om krigen 
1870-71 eller om de to verdenskrige, 1914-18 
og 1940-45, men i alle de tre perioder har 
Braine og hele egnen været skueplads for inva
sion og krigshandlinger. Dette illustreres på 
rammende måde af følgende beretning af en be
kendt fra Soissons: I 1870 var hans bedstefars 
hus, der lå tæt ved Aismefloden, blevet ødelagt 
af tysk artilleriild. Hans far havde genopført hu
set på samme sted og havde måttet se det gå 

til grunde efter et voldsomt bombardement i 
første verdenskrig. Fortælleren selv var flyttet 
ind i et nyopført hus på samme sted, og i 
1940 blev dette brandhærget og tilintetgjort ef
ter flyveangreb. Mange mennesker i det samme 
område har ligeledes oplevet krigens uhygge på 
nærmeste hold. Gårde, huse og ikke mindst 
mange af egnens kirker har lidt svær overlast, 
især i 1914-18, en krig, der også raserede gam
mel velholdt højskov i frygtelig grad, så man 
skal søge vest for skyttegravslinjerne, før man 
møder rigtig skov i større udstrækning. Det er 
nærmest trivielt at gentage, hvordan krigen til 
alle tider har fulgt Aisme-, Vesle -og Marne- 
dalene og ligesom bidt sig fast i klippeskrænter
ne imellem dem. Hvor stor rolle selve Vesle
floden har spillet som forbindelsesvej, er et 
åbent spørgsmål, men i perioder må der have 
været livlig trafik af pramme og andre flodfar
tøjer; ellers kan der ikke have været mening i 
at anlægge en kanal fra Vesle lidt øst for Brai
ne over til Aisne-floden. Dette skete på kong 
Henrik II’s bud i 1558, og vi ved positivt, at 
denne kanal var i brug fra 1604-1619. Grever
ne i Braine lod opkræve afgift af ethvert fartøj, 
der sejlede igennem deres område under sejlad
sen mod strømmen. Skibe, der kom fra Reims 
og sejlede med strømmen, kunne frit passere. 
De langvarige ufredsperioder har haft til følge, 
at sejlløbet sandede til. I stedet for at ofre store 
summer på genåbning har man i nyere tid sat
set på udbedring af de ret gode muligheder, 
Aisne-floden bød på, og derfor ladet grave en 
god parallelkanal langs denne flod. Byerne i 
Vesledalen, Fismes, Bazoches og Braine blev 
derved henvist til landevejstrafikken, som til 
alle tider har været meget livlig. Det er jo den 
gamle kroningsvej, kongevej fra Rouen til Reims, 
endnu er der ved vejen bevaret enkelte mile
pæle med Ludvig XVI’s kronede navnetræk. I 
vore dage er den motoriserede trafik gennem 
Braine af voldsom intensitet, og natten igennem 
drøner lastvognstogene igennem med forsynin
ger til Paris’ torv. - Hen på dagen og dagen 
igennem kommer så returtransporterne. Lang
sommere, men stilfærdige kanaltransporter af 
meget store mængder svært gods følger som 
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sagt lidt nordligere veje, men der er ikke langt 
fra Braine til nærmeste flodhavn, Vailly. Et 
storstilet kanalprojekt er under udførelse, så 
sejladsen kan forøges stærkt. Veslefloden selv er 
sådan set fri for byrder og driver i vore dage 
kun en enkelt mølle i Braine, mens man for 
nogle år siden havde tre-fire møller, der blev 
drevet ved vandkraft fra de kanaler, der for
uden de gamle voldgrave er med til at præge 
Braine. Desværre ligger kanaler og grave i som
mertiden hen i en sørgelig tilstand uden vand 
eller halvfyldte, mens til andre tider vandet 
fra kanalerne trænger ind i lavtliggende kældre. 
Med nogle pumpeanlæg og stemmeværker ville 
Braine sikkert kunne omskabes, om ikke til et 
lille Venedig, så dog til en malerisk kanalby 
som Brügge. I løbet af de sidste tyve år er der 
ofret betydelige beløb på at gøre byen bedre at 
bo i; der er udført kloakeringsarbejder; hoved
gaden, der før var belagt med svære kopsten, 
har fået asfaltbetonbelægning; der er blevet en 
passende gadebelysning; der er sørget for or
dentlige drikkevandsforsyninger; skolevæsenet er 
nyordnet; der er gjort meget for at pynte med 
beplantning (blomsterrabatter, grønne pladser 
osv). I byen som i hele departementet Aisne 
var befolkningen stærkt aftagende indtil den 
sidste krig, ganske som stagnation truede hele 
det franske folk. Nu er forholdene ved at æn
dre sig, og folketællinger viser for byerne i Ais- 
neområdet en stigende tendens siden 1945. I 
1956 havde Braine 1330 indbyggere, i 1968 1664 
og befolkningstallet er stadig i vækst, nu 1759. 
Den konsekvente mekanisering af landbruget 
har ikke givet plads til flere arbejdere, men i 
høj grad tvunget folk fra landet til at søge over 
i byindustrieme. De store og mellemstore land
brug i Aisne-departementet dyrker især suk
kerroer, hvede, kartofler, lucerne, majs, men og
så ærter og bønner og klarer sig med at tilkalde 
fremmedarbejdere, især spanske, hvis f. eks. 
høstarbejdet ikke kan klares på anden vis. For 
Braine har det og er det derfor et afgørende 
problem, om der kan skabes industrivirksomhe
der. Der findes nu i byen adskillige virksom
heder, der er betinget af omegnens interne 
landbrugsaktivitet, bl. a. en fabrik, der frem

stiller kartoffelmos. Men konkurrencen er hård 
og konservesfabrikker til behandling af ærter og 
bønner har fået en god start i Soissons. Selv 
en sukkerfabrik kunne ikke trives i Braine. 
Derimod har en samlefabrik for landbrugsma
skiner og en stor kooperativ foderstofhandel 
med mølleri og siloanlæg osv. haft succes. De 
senere år er der også kommet et par konfek
tionsfabrikker i gang, og der arbejdes stadig på 
at få ny industrivirksomheder til byen. Et par 
store papirfabrikker i nærheden beskæftiger ikke 
få arbejdere fra Braine.

Samtidig med disse bestræbelser må der gø
res en indsats for at sanere og modernisere en 
by, der har så meget gammelt. Det er ikke nok 
at skaffe arbejdspladser og boliger ved udnyt
telsen af sociale love (såkaldt h. 1. m. byggeri); 
der må gøres en indsats for at fastholde tilflyt
tede familier og især da ungdommen. I så hen
seende har Braine fået et overordentligt vær
difuldt aktiv i sit kulturhus (Foyer Culturel et 
Social), der blev indviet i 1972. Opførelse og 
indretning blev muliggjort af en lov, som kort 
efter blev ændret, men borgmesteren i Braine, 
M. Reclus, nåede at få bevillingerne igennem, 
så byen nøjedes med at udrede 35 pct., mens 
staten betalte de 65 pct. af byggeudgifterne. 
Der blev på et centralt sted ved Boulevard des 
Danois opført en helt moderne to-etages ejen
dom, der virker solidt, er rummelig og velind
rettet og danner en ideel ramme, ikke blot om 
højkulturelle aktiviteter som foredrag, koncerter 
og teateropførelser, men også om en udstrakt 
kursusvirksomhed for alle, gamle som unge; 
der er træ- og metalsløjd, modelbyggeri, man
ge slags håndarbejde, fotografering, bordtennis, 
judo, folkedans, klassisk dans, musik, bueskyd
ning for begyndere, diskussionsklub, arkæologi. 
Lokalerne kan lejes til private fester mod pas
sende lejeafgift efter aftale med den daglige le
delse. Det er som et væld af bundne kræfter 
pludselig er sluppet løs, og kulturhuset har fået 
en glimrende start, takket være en række fri
villige ledere af de forskellige aktiviteter. Det 
vil blive spændende at se, om interessen vil 
holde sig. Kulturhusets bestyrelse, der består 
af repræsentanter for husets brugere og repræ- 
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sentanter for byrådet, har en dynamisk og ini
tiativrig formand i M. ]acquemet. Den daglige 
leder bor i huset og lønnes omtrent som en læ
rer ved byens skolevæsen. Driftsudgifterne for
deles på byen: 43 pct., departementet: 14 pct., 
staten: 19 pct., resten skaffes ved tilskud fra 
privat side under forskellige former. Dette kul
turhus er ikke uden grund byens stolthed, og 
det er genstand for misundelse i de byer, der 
ikke var hurtige nok til at gribe chancen. Fra 
Soissons kommer der af og til anmodninger om 
at leje lokaler, fordi man savner noget sådant 
der. For os danske har det stor betydning, at 
mange af dem, der kommer i kulturhuset, har 
været i Danmark. Der er ingen tvivl om, at et 
sagligt oplysningsarbejde om danske forhold vil 
have gode chancer her, efterhånden som biblio
teket udbygges, og det er indlysende, at der må 
satses på de unge, hvis venskabsforbindelsen 
mellem Braine og Haderslev skal kunne opret
holdes i det lange løb. Gensidig interesse, gen
sidig forståelse må til enhver tid danne grund
laget for venskabet. Kulturhuset i Braine giver 
den bedste materielle baggrund for at realisere 
skønne ideer om trivsel, medmenneskelighed, 
følelse af, at vi kommer hinanden ved, også ud 
over landegrænserne.

I denne forbindelse ligger det nært at komme 
ind på skoleforhold i Braine, fordi udveksling 
mellem de to byer hidtil næsten udelukkende 
har været baseret på skoleungdom. Det er først 
efter anden verdenskrig Braines skolevæsen har 
udviklet sig; før var der en kommunal drenge
skole og en kommunal pigeskole, der meddelte 
den lovbefalede folkeskoleundervisning. Skoler 
i Soissons og Reims, især private etablissemen
ter, fik derved en stor chance for at få elever 
fra familier, der ønskede at skaffe deres børn 
videregående uddannelse. L’Institution Sainte 
Marie, hidtil under Mile S. Tavernier’s dygti
ge ledelse, er en privat pigeskole, som allerede 
i en lang årrække har betydet meget for byen 
og dens omegn ved at have almindelig under
skole, men tillige specialundervisning i hus
holdningsfag og i kontorfag, i forbindelse med 
litteratur, musik og dramatik. Da skolen besøges 
af elever fra hele egnen, er der kostafdeling, 

hvad en del unge haderslev’ere i sin tid har 
nydt godt af i de ferier, da l’Institution Sainte 
Marie dannede rammen om deres ophold.

De senere år har rammen om udvekslingen 
været kantinen på C. E. G. (Cours d’Enseigne- 
ment Général, en undervisning der fører til en 
slags realeksamen). For at aflaste de familier, 
der huser de danske unge, har man truffet den 
ordning, at hovedmåltideme indtages i kanti
nen. Skolebyggeriet deroppe på et stort grund
stykke la Saulx Judée er relativt nyt. Grunden 
var på professor Ehlers’ initiativ skænket til 
byen af le Comité d’Aisne (med Sønderjysk 
Fonds støtte) ved indvielsen af den sønderjy
ske kirkegård i 1924. Det var oprindelig tan
ken, at der skulle bygges et Ehlershjem, men 
beboerne ønskede ikke en sådan institution, og 
i mange år lå grunden ubebygget hen. Fra by
ens side har man understreget forbindelsen 
med Danmark ved at kalde en af bygningerne 
Salle Frédéric IX, og i den ses portrætter af kong 
Frederik IX og dronning Ingrid. Professor Eh
lers’ navn står på et gadeskilt i nærheden af 
skolen. De fleste elever, der skal i skole, må 
enten følge Boulevard des Danois et stykke vej 
eller krydse den. Skal vi have flere mindelser om 
forbindelsen med Danmark med, kan også næv
nes ,at krigsveteranernes hus le Foyer des AncF 
ens Combattants, svarende til DSK, ofte kaldes 
la Maison de Danemark, fordi det er købt af 
De danske Forsvarsbrødre på initiativ af hofjæ
germester O. Sandberg, og skænket til denne 
forening, der i huset gemmer mange minder 
fra første verdenskrig, men også mange souve
nirs fra Danmark. Man vil forstå, at forbindel
sen med Braine går tilbage til genforeningsti
den. Det var sønderjydernes uforlignelige ven 
Paul Verrier, professor i dansk ved Sorbonne, 
der havde sat al sin kraft ind på at få det fran
ske krigsministerium til at forstå, at de sønder
jyder, der blev taget til fange, burde behandles 
anderledes end tyskere. De var ikke fjender af 
Frankrig, men tvunget til at gøre deres solda
terpligt i tysk uniform. Det lykkedes Verrier at 
få dansksindede sønderjyder anbragt i Aurillac- 
lejren (i Auvergne), hvorfra de sendtes ud på 
franske gårde, hvor de gjorde god nytte som 
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dygtige landarbejdere, og hvor de var meget 
velsete af befolkningen. Det skyldtes faktisk 
også Verrier’s indsats, at den franske stat stille
de terræn til rådighed for den sønderjyske kir
kegård. Fra dansksindede sønderjyske krigsdel
tagere gav man udtryk for længe næret taknem
melighed overfor Frankrig ved umiddelbart ef
ter anden verdenskrig at tilbyde børn fra krigs
hærgede områder i Nordfrankrig ferie- eller re
kreationsophold i Sønderjylland i tre måneders 
perioder. Ialt 300 børn kom herop og fik god og 
kærlig pleje og både sul og klæder på kroppen. 
Det var virkelig tiltrængt, og børnene var nøje 
udvalgt fra hjem, der havde lidt meget under 
krigen. Der var visse vanskeligheder, ikke alle 
de små franskmænd var vant til disciplin ef
ter krigsårene, og der kunne være sprogvanske
ligheder, men adskillige af dem lærte at klare 
sig på uforfalsket sønderjysk. En ikke helt lille 
skare af børn fra Braine i 8-14 års alderen kom 
til Haderslev og omegn, og visse bånd knyttedes 
mellem deres hjem og de danske plejeforældre. 
Til stadighed er kirkegården i Braine godt be
søgt ved de årlige busture, der arrangeres for 
veteraner fra 14-18 og deres pårørende.

Vor gesandt i Paris, kammerherre H. A. 
Bernhoft og minister H. Wamberg var meget 
virksomme for oprettelsen af den sønderjyske 
kirkegård og mødte hvert år op på våbenstil
standsdagen sammen med den danske præst i 
Paris tillige med en talrig repræsentation for 
den danske koloni i Paris. Traditionen er ført 
videre af senere ambassadører, og i 1956 fore
slog E. Wærum at oprette en helt særlig kon
takt til Sønderjylland, som er blevet til en varig 
venskabsforbindelse. Vi her fra landsdelen, som 
har oplevet gudstjenesten i Braines gamle ær
værdige kirke, hvor både provsten le Doyen 
Polyn, en oprigtig ven af Danmark, og den dan
ske præst plejer at prædike, og vi, der har væ
ret med til den højtidelige andagt på den søn
derjyske kirkegård, vil kunne berette om høj
tidsstunder af en ganske særlig karakter. Det er 
efterhånden blevet skik, at en flok unge Pariser
danske bliver inviteret til Braine en søndag i 
maj, og at den danske koloni gør gengæld ved 
at indbyde folk fra Braine til at komme på be

søg hos danskere i Paris. Den danske ambas
sadør i Paris er jævnlig vært for Braine-borgere 
sammen med gæster fra Danmark. Det kan alt
så fastslås, at ambassadør Wærums initiativ er 
blevet en succes, og at le jumelage, venskabs
forbindelsen mellem de to byer, på flere må
der har været berigende ved de mange person
lige kontakter, der er opstået ved de gensidige 
besøg. Den nuværende ambassadør i Paris P. 
Fischer følger traditionen op på bedste vis.

Det var et festligt øjeblik, da borgmester Ga
ston Costeaux sammen med sine byrådskolleger 
Maitre Droy og MM. Trichet og Boileau samt 
fruerne Costeaux og Droy mødte op på rådhu
set i Haderslev i sept. 1956. Ved den officielle 
modtagelse var de øvrige sønderjyske byer alle 
repræsenteret, fordi venskabsforbindelsen om
fatter hele Sønderjylland. At Haderslev er ble
vet en slags generalnævner i dette forhold, står 
også i forbindelse med, at der siden 1950 på 
Damager kirkegård findes en fransk militær be
gravelse, der gemmer støvet af 24 unge fransk
mænd, der af tyskerne var blevet tvangsudskre
vet til militærtjeneste. De døde af sår eller syg
dom her i Danmark. Disse grave ved Haderslev 
Dam må hos alle franske vække følelser, der 
svarer til dem, vi har, når vi tænker på de fald
ne sønderjyder, der hviler i fransk jord. Kan 
der tænkes en bedre motivering for et gensidigt 
godt venskab end den forpligtelse, der består i 
at værne om venners grave?

Men venskabsforbindelsen er mere end fæl
les pietet og dvælen i triste krigsminder. Som 
med venskabsforbindelseme med vore skandi
naviske frændebyer er det også her tanken, at 
give mennesker fra de pågældende byer lejlig
hed til at komme sammen for at lære hinanden 
at kende, for at lære af hinanden, for at åbne 
horisonter ud over landegrænserne. I første om
gang er det ungdommen, der satses på, ung
dommen, det er fremtiden. På dette område 
har der siden 1956 fra begge sider været kon
stant aktivitet gennem udvekslingsrejser med 
12-14 dages ophold i franske og danske hjem 
hos jævnaldrende kammerater. Men der er også 
aflagt ikke få gensidige besøg af ældre personer 
og ikke udelukkende officielle repræsentanter 
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for byråd, amtsråd, DSK osv. Ikke få unge dan- 
ske har opholdt sig i længere tid i familier i 
Braine og omegn. Begge steder kan man regne 
med største gæstfrihed, hvis man siger, hvor 
man kommer fra. Borgmestrene i Braine, Co- 
steaux, Merlette, Frontigny og Réclus, har til 
enhver tid vist denne forbindelse den varmeste 
interesse. Det samme gælder de forskellige præ
fekter for departementet Aisne og i meget høj 
grad Soissonsegnens førstemand, senator Jacques 
Pelletier. Fra dansk side har borgmestrene Orla 
Christensen, Peter Olesen og H. C. Carstensen 
i spidsen for deres byrådskolleger og med til
slutning fra alle sider på bedste måde opret
holdt kontakten med Braine. Den franske kon
sul, civilingeniør Ove Arkil, har som en selv
følge ikke blot været forbindelsesledet mellem 
den franske ambassade og byrådet, men er gået 
ind for sagen med vanlig energi og offervilje. 
Alliance Francaise har ganske naturligt set det 
som en stor og forpligtende opgave at være 
med i så vidt omfang som muligt og har spillet 

samme rolle rent praktisk som Braine-Haders- 
lev komiteen i Braine, der har Madame Stephan 
som formand. At elever og lærere fra Haders
lev Katedralskole, der har været med på ud
vekslingsturene og i særlig grad har kunnet hø
ste gavn af dem, har grund til at nære taknem
melighed mod de to byers befolkning, skal ikke 
forties. Vi tror også, at den tak, vi gerne vil 
bringe Braine, vil finde genklang rundt om i 
vort land.

Materialet til ovenstående afhandling er hentet 
fra:

Maxime de Sars et Lucien Broche: 
Histoire de Braine. 1933

André Fiette:
Le département de I’Aisne, i960 

samt forskellige publikationer af lokalhistorike
ren M. Roger Haution, Bazoches.

M. FAVRHOLDT



KRONIK

VORT ÅRSSKRIFT

Det må nok siges, at vort hæfte i år bringer yderst 
afvekslende stof.

Pastor Urban Schrøder, Varnæs, har studeret 
et Haderslev-tryk, han med sin særlige sporsans 
har fundet i sit sogn, og følger en legende fra 
Orienten på dens vej gennem tiderne frem til 
den danske form, hvor den foragtede nonne er 
blevet til den gudfrygtige tjenestepige.

Socialinspektør Olav Christensen gennemgår 
et billede af Diederichsen fra 1820’eme og be
retter med grundig indsigt om vor by, som den 
var for 150 år siden.

Lektor Gregersen, Haderslev Statsseminari
um, har fundet en række dagbogsnotitser, som 
er skrevet af hospitalspræst og adjunkt Johs. Fi
biger. Det er navnlig hans gerning som sjælesør
ger, hans diskussioner med enfoldige kristne, 
men også mere religiøse sværmere som den mær
kelige lærer Sommer, vi lærer at kende, men vi 
ser også glimt af hans familieliv og hans om
gang med kollegerne, især Møller og Lembcke, 
og en række af egnens præster.

Fru Faber, Gråsten, datter af den gamle, an
sete murermester Paul Christiansen, fortæller 

Haderslev-minder og skildrer på charmerende 
måde sit hjem og sin opvækst i Haderslev, 
isprængt mange fornøjelige træk, som den glim
rende fortæller hun er.

Ved at fortælle om Braine, vor venskabsby, 
har Favrholdt prøvet på at give udtryk for be
tydningen af denne helt usædvanlige venskabs
forbindelse, der er en hjertesag for ham.

Kronik og personalier er skrevet af de sæd
vanlige forfattere. Redaktionen takker herved 
de forskellige bidragydere til årsskriftet.

LÆRERKOLLEGIET

Den store tilgang til gymnasiet og oprettelsen af 
HF-linjen ved vor skole har måttet medføre en 
række nyansættelser i de sidste år. Samtidig har 
adskillige lærere trukket sig tilbage til privatli
vets fred; det gælder studielektor V. Graversen 
og studielektor H. Hansen, der gik i 72; lektorer
ne H. Karlsson og Einar Hansen og timelærerin
de, fru Ingrid Jacobsen, der gik i 73, samt lektor 
Favrholdt og gymnastiklærerinde, fru Else 
Holrrtgaard, som begge holdt op i 74. Om de to 
første skriver rektor E. Lassen i skoleprogram 73 
følgende: „De har i fagene fysik og matematik 
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igennem mange år gjort et godt arbejde for sko
len, de er dygtige fagfolk, og de har, også ud over 
det faglige, betydet meget for mange elever. 
Mange kolleger vil savne deres humør, hjælp
somhed og menneskelige balance.“ Såvel tidli
gere elever som tidligere kolleger kan tilslutte sig 
disse ord. Det vil nok være rimeligt her at til
føje nogle supplerende oplysninger. Viggo Dals- 
gaard Graversen kom til Haderslev i februar 
1932 som vikar for adjunkt Martin Jensen, hvis 
embede han overtog efter sommerferien 1932. I 
en årrække fra 1947 til i960 var han tillige sko
lens regnskabsfører; lektor fra 1. 4. 49, lektor 
(26) fra i. 4. 69 og endelig studielektor fra 1. 5. 
71. løvrigt er Graversen stadig aktiv sports
mand og tilbringer sit otium i Haderslev, når 
han da ikke er på vintersportsophold eller på 
bilture i Sydeuropa.

Henry Halfdan Hansen kom hertil i 1942 ef
ter at have været knyttet til forskellige studen
terkursus. Han blev lektor 1. 4. 56, og udnævn
tes samtidig med Graversen til studielektor. Li
gesom Graversen bestred han regnskabsfører- 
posten i en årrække, fra 1962 til sin afgang. På 
grund af dårligt helbred måtte han desværre 
søge sin afsked fra nytår 1972. Udover skolear
bejdet har H. Hansen præsteret en af fagfolk 
højt påskønnet indsats ved udarbejdelsen af ta
beller til brug ved finansiel regning, skattetabel
ler, rentetabeller m. m. Lektor H. Hansen er 
nu bosat i Odense.

De tre kolleger, der forlod skolen ved afslut
ningen af skoleår 73/74 omtales i skoleprogram 
74 således:

Lektor Einar Hansen blev cand. mag. med hi
storie og tysk i 1938 og blev i 1941 ansat ved 
Haderslev Katedralskole, hvor han har udført 
et påskønnet arbejde. Han har lagt vægt på 
pligtens nøjagtige og energiske udførelse; han 
har sans for korrekthed og omhu for detaljen og 
har ikke ønsket at blænde i sit arbejde eller i 
sin fremtræden. Han er dog ikke glansløs, han 
gør sig bemærket ved sit arbejdes kvalitet, men 
også ved sin hjælpsomhed og ved en til daglig 
bunden varme, der finder udtryk i, at han lever 
engageret med også på andre områder end sko
lens.

Timelærerinde Ingrid Jacobsen blev cand. 
mag. 1934 med engelsk og gymnastik. Hun be
gyndte som lærer i Sønderborg, men har haft 
den største og vigtigste del af sin virksomhed 
her i Haderslev - som underviser og som rektor
frue. Sin dobbelte gerning udførte hun, så den 
blev betydningsfuld for mange mennesker. Som 
lærer er hun samvittighedsfuld, flittig, bestemt 
og krævende. Hun har, med tanken på andre, 
påtaget sig mange opgaver, også vanskelige; og 
hun har løst dem dygtigt og værdigt og alligevel 
muntert, venligt, ikke uden klogskab og ele
gance. Hun er en dame.

Lektor Henry Karlsson blev cand. mag. i 1929 
med dansk og tysk og efter en kort virksomhed 
i Ålborg og enkelte andre steder i 1931 ansat 
ved Haderslev Katedralskole. Det er karakteri
stisk for hans lærdom og kærlighed til detaljen, 
at han som bibliotekar kom til at værne om sko
lens gamle bøger, og det viser hans selvstændig
hed, at han endte sin gerning som lærer med at 
undervise i historie, et fag, han har lært sig selv. 
Han har udgivet lærebøger i både historie og 
dansk. For mange ved skolen og uden for den 
har han haft betydning, fordi han kan formidle 
en stor viden på en særpræget måde, så den hu
skes. Ved stil, form og mytedannende evne kan 
han skabe opmærksomhed om sig og få folk til 
at lytte. Hans elever og kolleger vil huske ham 
med respekt for, hvad han har udrettet - og 
med et smil for måden, han gjorde det på.

Vi skylder dem alle en tak og ønsker dem et 
godt helbred og et godt, langt og aktivt otium.

- Også her kunne suppleres med nogle per- 
sonalier, men vi vil nøjes med at henvise til op
lysninger i „Haderslev Latinskoles historie 1567 
-1967“ samt til fødselsdagsartikler i H.-S., hvor 
undertegnede som ven og kollega har søgt at 
karakterisere dem ud fra sit kendskab til deres 
hele væsen.

Angående de to i år afgåede personer, Else 
Holmgaard og forfatteren til denne kronik, vil 
vi nok begge helst lade vore personer i bag
grunden, men vi fik begge lov at gå med manér 
og siger skolen tak for en lang række gode ar
bejdsår og for mange skønne oplevelser i om
gangen med elever og kolleger.
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Det fungerende lærerpersonale pr. i. maj 
1974 bestod af følgende 41 personer. Fag er til
føjet i parentes:

Lektor Anna Andersen (engelsk, fransk).
Lektor F. Andersen (fransk, historie).
Lektor Karen Bjerresø (dansk, historie).
Adjunkt J. Heramb Christensen (latin, old

tidskundskab, musik).
Adjunkt Margit Clausen (religion, tysk).
Adjunkt F. Dræby (matematik, fysik).
Adjunkt T. Egelund (dansk, tysk).
Lektor H. Ehlers Olsen (engelsk, fransk, 

religion).
Lektor, dr. M. Favrholdt (fransk, oldtids

kundskab) .
Lektor H. Fich (matematik).
Adjunkt F. C. Franzen (matematik).
Cand. psych. Hanne Franzen (psykologi).
Lektor J. Faaborg (fransk, tysk).
Cand. phil. Tove Heidemann (dansk).
Gymnastiklærerinde Else Holmgaard (gym

nastik).
Adjunkt K. Holt (græsk, oldtidskundskab, er

hvervsorientering) .
Adjunkt Ane Lise Jacobsen (matematik).
Lektor Luth Jacobsen (dansk, engelsk).
Adjunkt J. F. Jensen (biologi).
Gymnastiklærer Aa. Kampp (gymnastik).
Lektor Lisbeth Kiil (dansk, tysk, musik).
Adjunkt Anna Klemann (dansk, russisk).
Adjunkt T. Klemann (fransk).
Lektor E. Knudsen (kemi, fysik).
Adjunkt L. Kock (historie, religion).
Studielektor F. Kristiansen (engelsk).
Rektor E. Lassen (dansk).
Adjunkt Ellen Lassen (matematik).
Lektor S. Laugesen (engelsk).
Lektor P. Magelund (biologi, erhvervsorien

tering) .
Gymnastiklærerinde Ulla Magelund (gym

nastik) .
Adjunkt Lillian Martinusen (formning).
Lektor E. Mathiassen (engelsk).
Cand. mag. Torben Nielsen (historie).
Studielektor S. Poulsen (dansk, religion).
Cand. mag. Annemarie Schouboe (tysk).

Adjunkt K. Smidt (fysik, matematik).
Adjunkt O. Stets (geografi, erhversorien- 

tering).
Adjunkt P. Sørensen (fysik, matematik).
Adjunkt O. Ullby (historie, samfundsfag). 
Lektor Aa. Wielandt (græsk, latin, oldtids

kundskab) .

FRA SKOLENS LIV

Den forandring, der skete ved oprettelsen af HF- 
linie ved vor skole i aug. 1972, er givetvis den 
største begivenhed, siden vi flyttede op på Chri- 
stiansfeldvej. Det forhold, at mennesker i Ha
derslev, der ville uddanne sig til HF-eksamen, 
var henvist til at søge til Åbenrå eller Kolding, 
ville i det lange løb være så urimeligt, at der 
fra flere sider, også fra undervisningsinspektio
nen, blev sat stærke kræfter ind på at starte HF- 
undervisning på Haderslev Katedralskole, hvor 
man kunne disponere over kvalificerede lærere. 
Der var ganske vist en kursusundervisning un
der ungdomsskoleloven igang (forøvrigt nu le
det af lærer Jørgen Holmgaard), men autorite
terne ønskede altså, at Katedralskolen skulle på
tage sig denne ny form for undervisning. Der 
var visse betænkeligheder i lærerkollegiet, men 
stort set var der enighed om, at det ville være 
uforsvarligt at sige nej og at vise modvilje over
for en pædagogisk udvikling, som måske vil bli
ve af afgørende betydning indenfor hele det dan
ske uddannelsessystem. Skolen gik altså med til 
at oprette to førsteklasser til HF, men på den 
udtrykkelige betingelse, at der skulle skaffes sko
len tilstrækkelige lokaler. Til nød kunne vi klare 
to nye klasser på 24 elever det første år, men 
næste år måtte vi regne med 96 HF-elever ud
over hvad der måtte blive af tilvækst i gymna
sieklasserne. Alle kunne indse nødvendigheden 
af at udvide skolen. Rektor Lassen gik energisk 
ind for en ordentlig tilbygning i stil med den 
bygning vi har. En midlertidig løsning med nogle 
barakker måtte absolut undgås. Fra by og amt 
var der straks god forståelse, men statsmyndig
hederne var på grund af spareplanerne meget 
tilbageholdende. Efter lange og trange forhand
linger med alle mulige forsinkelser kom bygge-
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riet omsider i gang og er iøvrigt gennemført 
planmæssigt og vil efter alt at dømme være fær
digt til indflytning november 74. Skolen har fak
tisk været ude for topbelastning i hele skoleåret 
73/74, men kan altså nu se frem til en udvidel
se på 16 nye undervisningslokaler med et speci
elt bygget musikhus, med udvidet kantine osv.

Spørgsmålet, om det nu også var ulejligheden 
værd, må afgjort besvares positivt. Der ligger en 
udfordring til gymnasielærerne i denne ny un
dervisning: Eleverne er ofte ældre og må formo
des at være mere ansvarsbevidste overfor arbej
det, der i visse henseender stiller store krav til 
selvstændighed (bl. a. ved udarbejdelse af spe
cialer). Elevernes forudsætninger er ret forskel
lige, idet nogle kommer direkte fra folkeskoler
nes ældste klasser, mens andre har fået mange 
af skolefagene på ret alvorlig afstand. Der meld
te sig i første omgang ca. 100 ansøgere, hvoraf 
næsten halvdelen kom fra afsluttende eksami
ner i folkeskolen. Der optoges ialt 48, således at 
forholdet mellem helt unge og noget ældre var 
lige. Det er rektor, der med assistance af de to 
studievejledere, lektor Magelund og adjunkt 
Stets, skal finde frem til de bedstegnede aspiran
ter på grundlag af skriftlig ansøgning og samtale 
med de pågældende. - Det første HF-hold var 
til afsluttende eksamen i eksamens-terminen 74, 
og kun een bestod ikke. Det almindelige ind
tryk af hele kurses’ets forløb var godt, og de ind
vundne erfaringer varsler godt for fremtiden.

☆

I skoleåret 73/74 oplevede vi i Danmark for 
første gang skolestrejker, der startedes snart af 
elever, snart af lærere, der ønskede at give ud
tryk for utilfredshed med spareplanerne inden
for undervisningen. (De punktstrejker, gymna
sielærernes organisation foranstaltede året for
ud, må betragtes som almindelige lønstrejker 
på arbejdsmarkedet). Ud fra lovens klare ord om 
mødepligt måtte eleverne gøres opmærksom på, 
at det var lovbrud ikke at møde, mens lærernes 
udeblivelse fra arbejdet i alle tilfælde virkede 
som kontraktbrud, der på ingen måde gjorde 
dem populære i befolkningens øjne. På Haders

lev Katedralskole udeblev ca. halvdelen af ele
verne en enkelt dag. Danske gymnasieelevers 
sammenslutning begrundede strejken med, at 
nedskæring af lektionernes længde kunne få de 
alvorligste pædagogiske følger, og gjorde krav på 
at få forhandlingsret i sådanne sager. På Ha
derslev Katedralskole var der ikke tale om at læ
rerne nedlagde arbejdet; vi underviste de elever, 
der ønskede at passe deres skole normalt. Nu 
er den affære nok ved at være glemt, men det 
er nærliggende at se et tidens tegn deri, at folk 
tror at opnå mere ved „vilde strejker“ end ved 
saglig forhandling i kompetente forsamlinger!

Hvad skolens liv iøvrigt angår, er der intet 
særligt at nævne; de sædvanlige fester og baller 
er blevet arrangeret med skolekomedie som ho
vedattraktionen. I 1972 opførtes Kaufmans og 
Moss Harts „Du kan ikke tage det med dig“ med 
lektor Svend Poulsen som instruktør. I 73 var 
det Ionesco’s „Jacques“ efterfulgt af noget så 
klassisk som P. M. Møllers „Hans og Trine“, der 
gik over scenen, instrueret af adjunkt Margit 
Clausen og lektor Svend Poulsen. De agerende 
var hentet fra 2 g og 1 HF (og USA, idet Bruce 
Percival spillede komedie på livet løs sammen 
med sine danske kammerater). I februar 74 
spilledes Max Frisch: „Den kinesiske mur“, in
strueret af adjunkt Thomas Egelund. De ret sto
re krav, stykket stiller til teknik, dekorationer, 
kostumer osv. klaredes dels af elever, dels af 
adjunkt Lillian Martinusen, lektor Magelund og 
frue og fru Therese Bøll. Den gode tradition 
med skolekomedie holder sig altså godt nok, selv 
om der i de senere år ofte har været problemer 
med at finde frem til et stykke, der var egnet, 
og med at klare den vanskelige opgave at finde 
en instruktør.

Skolefesterne er ikke fri for problemer, fordi 
det meget store deltagerantal kan gøre det svært 
for arrangørerne at leve op til det ansvar, der 
må lægges på dem. Det er ikke blot et lokalt 
problem, og det grunder sig nok på, at unge 
mennesker af i dag ikke kan hygge sig om en 
kop the og hjemmebagte boller, som det skete 
ved skolefester for et halvt århundrede siden! 
Øresønderrivende musikalske udfoldelser, mer 
eller mindre akrobatiske, rytmiske bevægelser, 
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til tider rigeligt øldrikkeri i lokaler, der ligger i 
halvmørke eller med stærkt nedblændet lys, det 
er det, der er in, og som skaber den rette stem
ning for vore dages unge. Det er alle steder det 
samme og det samme - uden at der er mulig
hed for individuel variation. Vi gamle ryster på 
hovedet ad denne form for brutal massehysteri.

Og dog - hvad musikinteresse angår, kan vor 
skole nok have grund til at glæde sig over stor 
aktivitet såvel fra elev- som fra lærerside. Fæl
les indsats om noget man kan glæde sig over i 
fællesskab, er noget, der kan bære mennesker 
gennem meget svært her i livet. De store kon
certer i samarbejde med symfonikerne har haft 
samme tilslutning og mødt samme begejstring 
som i de tidligere år nu i 1974, da man har 
kunnet fejre 10-års jubilæum. Det skete ved op
førelsen af Haydn’s „Skabelsen“ under direk
tion af Mogens Wöldike. I fjor var det Händel’s 
oratorium „Israel i Ægypten“, de sønderjyske 
gymnasiekor opførte med kapelmester Emst 
Lassen som dirigent.

I denne forbindelse forekommer det også na
turligt at omtale foreningslivet på skolen. Der 
synes at være mange forskellige grupper, ikke 
mindst af politisk interesserede, men en for
ening som „Vidar“, hvor praktisk alle gymna
siaster kom, har ikke haft livskraft, og man har 
en fornemmelse af, at „Vidar“ ubemærket er af
gået ved døden. Elevrådet virker mere som et 
administrativt organ, der for øvrigt ikke har no
gen kraftig opbakning af eleverne. Det er som 
om „Vidar“ ikke har kunnet klare flytningen 
op i de højere luftlag på Christiansfeldvej. „Vi
dars Ekko“, oprindelig foreningsblad for „Vi- 
dar“s medlemmer, er afgået ved en stille død 
efter en tid at have været udgivet af en mere 
privat elevkreds. I sidste skoleår eksperimente
redes med et nyt gymnasieblad kaldet „Fotosyn
tesen“. Den stærke vækst i gymnasieelevernes 
antal har ikke resulteret i en stærkere fælles
skabsfølelse. Et gymnasium er ikke mere en lille 
hyggelig detailhandlerbutik, hvor kundekreds og 
personale kender hinanden og kommer hinan
den ved. Et moderne skolegymnasium minder 
mere om et supermarked, hvor man godt nok 
kan rende på en bekendt af og til, men hvor ste

det ikke har nogen forpligtende atmosfære over 
sig.

PREBEN HORNUNGS GLASMOSAIK

Det er klart, at tiden forandrer sig, og at en mo
derne skolebygning som vor må give en noget 
anden baggrund for elevernes færden end de 
gamle bygninger i Gåskærgade. Rektor Lassens 
interesse for kunst i forbindelse med Lillian 
Martinusens undervisning i formning har givet 
sig udslag i hyppige udstillinger af moderne 
kunst, og eleverne synes at være meget opta
get af at studere de forskellige ting, der udstil
les. Et stort dekorativt arbejde af Preben Hor
nung, nemlig en glasmosaik, der dækker hele 
sydvæggen i festsalen, blev omsider indviet den 
27. 10. 71 (og burde altså have været omtalt 
forlængst). Denne rude er i høj grad med til at 
give vor utraditionelle festsal sit præg. En hel 
del af den kendte kunstners forarbejder til den 
store rude hænger rundt omkring på skolen sam
men med værker af andre moderne kunstnere.

*

DRONNING INGRIDS ANDET BESØG 
PÅ SKOLEN

Om dronning Ingrid, der den 3. december 1973 
for anden gang besøgte skolen for at uddele 
Dronning Ingrids Rejsestipendium til unge un
der uddannelse, syntes om ruden, ved jeg ikke, 
men man havde anbragt stipendiaterne og mu
sikerne, der spillede, foran ruden, så dronningen 
havde lejlighed til at tage Homungs store ar
bejde i øjesyn. - Uddelingen formede sig jævnt 
og smukt, som vi beskrev det i foregående H.-S. 
årsskrift. Blandt modtagerne var fra vor skole 
Astrid Ravn, 3 c.

Som sædvanlig talte dronningen kloge og gode 
ord til de unge, og senere ved en reception i kan
tinen underholdt hun sig livligt med stipendia
terne og deres familier og en række af de sær
ligt indbudte.
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MÆRKEDAGE

Med nogen forsinkelse skal her nævnes nogle 
data. Begge vore æresmedlemmer, rektor, dr. 
phil. Karl N. Bock og rektor, dr. phil. N. H. Ja
cobsen, passerede de 75 i god form, henholdsvis 
30. 9. 72 og 3. 12. 72. For begges vedkommende 
gælder det, at deres tilknytning til Haderslev 
Katedralskole og til H.-S. er så kendt, at vi nøjes 
med at sige tak og tillykke! Dr. Bock udsendte 
på fødselsdagen sine erindringer, „Et menneske
liv“, hvor han beretter om sin livsbane fra vest
slesvigsk bondedreng til rektor i Nakskov, sprog
videnskabsmand og censor ved universitetet. 
Især de specielt sønderjyske afsnit af bogen er 
meget interessante. Dr. Jacobsen sysler - så vidt 
vides - ikke med erindringer, men er ivrig op
taget af at skrive om sønderjyske trafikproble
mer, som lokalhistorikerne ikke har beskæftiget 
sig ret meget med.

Fhv. lektor V. Gamst fyldte 75 den 19. 5. 72, 
ikke ret længe før han døde; vi bringer i den an
ledning en nekrolog (se nedenfor).

Den 17. 10. 72 fyldte fhv. gymnasieoverlærer 
Axel Kalsbøll 80, tilsyneladende lige så ungdom
melig, som da han forlod skolen. Dagspressen 
bragte fyldige interviews med fødselaren, der 
blev ansat som dansk lærer i Fladerslev endnu 
før afstemningen fandt sted. Netop fra denne 
spændende tid kan hr. Kalsbøll med sin gode 
hukommelse og sin gode iagttagelsesevne berette 
mangt og meget spændende.

17. i. 74 fyldte fhv. lektor Knud Olrik 75 år 
og var genstand for fyldig presseomtale som ri
meligt er i betragtning af hans mangeårige ind
sats, bl. a. som kordirigent og som naturfred
ningsmand. Hans store viden på det historiske 
og topografiske område har givet sig smukke ud
slag i litteraturen i bl. a. hans bidrag til Sydsles
vig I-II, i Sydslesvig gennem Tiderne, Nordsles
vigs åndelige genforening med Danmark og Fra 
Gelsbro til Lillebælt. H.-S. lykønsker og hylder 
den stadig lige ungdommelige lektor.

25. 4. 74 fyldte lektor Favrholdt 70 og blev 
altså pensionist fra 1. maj samme år. - Af visse 
grunde skal omtale på dette sted spares. Han 

takker for al den venlighed, der mødte ham ved 
denne lejlighed.

I de sidste par år har døden gjort sin høst også 
indenfor lærerkollegiet: Fru Magda Karlsson 
døde i relativ ung alder i maj måned 1973. Un
der personalier bringes en nekrolog af en af hen
des klassekammerater, fru Helga Flansen, f. 
Grastrup, samt lektor Karlssons tale ved begra
velsen. Fru Inga Gelardi Kalsbøll, der døde den 
29. 6* 73 havde derimod nået den høje alder af 
83. Trods tiltagende skrøbelighed bevarede fru 
Kalsbøll bl. a. en usvækket interesse for fransk. I 
sine yngre år levede hun også stærkt med i læ
rerkredsens liv. I foråret 74 døde fru Margrethe 
Gamst, forøvrigt kort efter lektor Gamst. Hen
des helbred var så svækket i de senere år, at 
hun måtte bo på plejehjem. Vi, der har kendt 
fru Gamst, omtrent siden familien kom til Ha
derslev, har mange gode minder om en overor
dentlig gæstfri kvinde, der helt ofrede sig for sit 
hjem og sin familie. Hun havde i sjælden grad 
mildhed og værdighed over sig.

I slutningen af april afgik fru Agnethe Favr
holdt ved døden efter i en række år at have væ
ret plaget af bl. a. hjertesvaghed. Hun deltog 
derfor meget lidt i hvad der foregik uden for 
hjemmets mure, men havde en lille kreds af 
gamle, trofaste venner. Fra tidligere tid havde 
hun mange venner og bekendte blandt lærerin
der fra statsseminariet og blandt medlemmer af 
gymnastikforeningen, fordi hun i en lang årræk
ke akkompagnerede til gymnastik. Fru Favrholdt 
var nået en alder af 71 og blev efter sit absolutte 
ønske begravet i dybeste stilhed den 1. 5. 1974.

LEKTOR GAMST in memoriam

Som medlem af lærerkollegiet gennem 35 år 
var Valdemar Pedersen Gamst med til at give 
Haderslev Katedralskole sit særpræg, og mange 
gamle elever vil mindes deres markante mate
matiklærer med taknemmelighed og med re
spekt, og de vil sikkert nikke samtykkende til 
meget af det, lektor Karlsson har givet udtryk 
for i en mindeartikel til „Gymnasieskolen“:

Valdemar Gamst var født i Seem, ikk langt 
fra den gamle grænse, og da han også var af del
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vis sønderjysk slægt, følte han det som noget helt 
naturligt, at han fik en gerning i Nordslesvig. Ef
ter at han i 1922 var blevet cand. mag. med ma
tematik som hovedfag, kom han som adjunkt til 
Tønder Statsskole. Når han imidlertid allerede 
efter et års forløb søgte bort herfra, var det ikke, 
fordi byen og egnen ikke behagede ham - tvært
imod. Han mindedes ofte med stor glæde sin 
kortvarige virksomhed i marskegnen og fortalte 
om, hvordan han - i al beskedenhed - havde 
været med i nationalt arbejde i grænselandet, 
bl. a. som dansklærer ved Tønder tekniske Sko
le.. Men Tønder Statsskole havde ikke matema
tisk gymnasium dengang og øjensynlig ingen ud
sigt til at få det foreløbig. Gamst kom så til Vi
borg Katedralskole, hvor han var fra 1923 til 
1930, da han - i en meget ung alder - udnævn
tes til lektor ved Haderslev Katedralskole. Her 
fik han sin egentlige livsgeming. På grund af en 
alvorlig øjenlidelse så han sig nødsaget til at søge 
sin afsked i 1965. Men om end noget svækket ef
terhånden bevarede han dog sit gode humør og 
sin interesse for medmennesker lige til det sidste. 
Døden kom ganske uventet.

I Haderslev underviste lektor Gamst udeluk
kende i matematik. Dette arbejde gik han op i 
med meget stor nidkærhed og med meget bety
delig dygtighed. Matematiker af den kølige, 
knivskarpe Hjelmslev’ske type var Gamst ikke. 
Den universitetslærer, der havde betydet mest 
for ham, var Niels Nielsen, hos hvem han dyr
kede sit speciale indenfor talteorien. Gamst var 
en munter mand, hvis timer gerne skulle afvik
les i fornøjelighed, uden at der dermed slække- 
des på strenge faglige krav. Adskillige gamle 
elever mindes utvivlsomt den særlige jargon, 
hvormed han søgte - og ofte fik held til - at 
live et vanskeligt stof op. En ganske særlig glæde 
oplevede Gamst i de små mellemskoleklasser, 
når han kunne gå i gang med sin kære hoved
regning. Overfor ikke-matematiske kolleger var 
han redebon til at drøfte matematiske spørgs
mål, når det ønskedes, og kunne da være i be
siddelse af stor og tålmodig hjælpsomhed. I fag
fællers kreds landet over var Gamst kendt gen
nem mange års arbejde med at bedømme skrift
lige opgaver til studenter- og realeksamen. Den 

tid, når opgaverne snart skulle komme, var for 
Gamst „den fagre tid, vi vented’ så længe“. Med 
stor grundighed og aldrig mindsket oplagthed 
gik han i gang med denne sin bedømmergerning. 
Intet under var det vel, at fagkolleger 25 år 
igennem valgte ham ind i Matematiklærerfor
eningens bestyrelse, hvor han ved mer end een 
lejlighed var med til at slå et slag for sit kære 
fag, bl. a. i den periode, da matematikken - no
get ubetænksomt - var blevet trængt ud af det 
sproglige gymnasium.

I en årrække var Gamst medlem af Haders
lev domsogns menighedsråd. Hans stærke kir
kelige interesse gik tilbage til de første gymna
sieår, og den prægede ham livet igennem. Ved 
siden af glæden ved arbejdet var det en urok
kelig og ukompliceret kristentro, som gav livet 
indhold for lektor Gamst.

Gamle kolleger ved Haderslev Katedralskole 
vil med tak mindes Gamst og hans harmoniske 
og altid yderst gæstfrie hjem.

Henry Karlsson.

LEGATER

Rektor, dr. phil. Karl Mortensens legat 
uddeltes med portioner på 300 kr. til:

1972: stud, theol. Annette v. Hoick (1970) 
musikstuderende Ingrid v. Hoick (1970)

1973: stud, polyt. Johs. Andersen (1971)
stud. med. Anne-Marie Grau (1970) 

1974: ing. stud. Chr. Westergaard (1971)
student Dorthe Diederichsen, 3. mz

Jubilæumslegatet
tildeltes med portioner på 500 kr. til: 

1972: stud. mag. Vagn M. Andersen (1970)
stud. med. vet. Helge B. Clausen (1967) 
stud, scient. Lars Jensen (1966) 
stud, polyt. Svend C. Petersen (1968) 
ing. studerende Chr. Aa. Schultz (1969) 
student Inger Louise Wildfang, 3. mx

1973: gymnasieelev Inge Marie Gormsen, 1. sc 
stud. med. Inge Warming Petersen (72) 
stud. med. Jørn Andersson (1971) 
stud. mag. Svend Madsen (1970) 
stud, polyt. Irene Carlsen (1971) 
stud. med. Margit Smidemann (1972)
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I974: stud, polyt. Peter Petersen (1972) 
stud. vet. Helge Bruun Clausen (1972) 
stud. med. Inge Warming Petersen (1972) 
stud, odont. Steen Knudsen (1973) 
stud. mag. Carsten Hansen (1972) 
stud. med. Torben Autzen (1970)

Når skolens øvrige legater ikke omtales her, 
skyldes det, at såvel Rektor Mortensens legat 
som Jubilæumslegatet er fremkommet ved ind
samling blandt skolens tidligere elever og i sko
lens forældre- og vennekreds. Begge disse lega
ter er stadig åbne for eventuelle bidrag.

DIMISSIONSFESTERNE 
i 1973 og 1974

Dimissionen er og bliver skolens store festdag. 
Jo længere vi kommer bort fra 1920, jo flere ju
bilarer står vi overfor. 50-års, 40-års og 25-års 
jubilarer fejrer traditionstro dagen ved at møde 
op på deres gamle skole og bidrager i høj grad 
til at gøre dagen festlig for os alle. I varme og 
stærke ord plejer en talsmand for hvert jubilar
hold at sige skolen tak og motivere sin hyldest 
til skolen i velvalgte ord. 11973 talte således kon
torchef Herluf Hinrichsen, Randers, om, hvor
dan det var fra en omtumlet skolegang i fem 
forskellige skoler at komme ind ét sted, hvor læ
rerne både ville og kunne yde noget ud over 
almindelig gennemgang af pensa, hvor han og 
hans kammerater havde fået en ballast, som 
havde været dem til gavn hele livet igennem.

Skoledirektør Lorenz Caspersen, Vojens, be
gyndte med at forklare, hvorfor hans kammera
ter og han selv havde set hen til denne dag. Det 
var fordi der havde været et stærkt sammen
hold i klassen og mellem klassen og lærerne. 
Værdien af et sådant fællesskab kan ikke sættes 
højt nok. Skoledirektøren sluttede med at øn
ske for dimittenderne, at de måtte opleve glæ
den ved at være med i et lignende fællesskab. 
På gensyn i 1998!

Ejendommeligt nok og ikke før sket her i Ha
derslev skulle vi ved denne dimission opleve 
både far og søn som talere, idet skoledirektørens 
søn, Ole Caspersen, talte på dimittendernes 

vegne på en meget frisk og kvik måde. Som 
tidligere formand for elevrådet gav han sine tid
ligere skolekammerater en kraftig opsang angå
ende deres passivitet overfor skoledemokratiet. 
Hans tak til lærerne var ret personlig. Har vi 
ikke lært livsvisdom, har vi i alle tilfælde er
hvervet os kundskaber. Kundskab er magt; det 
må nu håbes, at vi ikke derved er blevet til en 
flok Erasmus Montanus’er eller at vi er blevet 
alt for dygtige i kunsten at bruge spidse albuer.

Som afgående lærer talte lektor H. Karlsson 
på egne og de to kollegers vegne lidt højtideligt, 
som forholdene indbød til, og under stor lyd
hørhed hos publikum for at sige tak til sine for
skellige rektorer, til sine kolleger og til eleverne, 
til hvem han kunne sige, han havde kunnet gå 
til hver eneste time med glæde.

I 1974 ved dimissionen talte på de tre jubi
largruppers vegne rektor Brodersen, Hjørring, 
der mindedes genforeningstiden med dens store 
glæder, der prægede hans og hans 12 kammera
ters skolegang. Vi forstod, at man kunne tale 
med lærerne, der var præget af humanitet og 
venligt sind. Det var lærere, der levede op til 
skolens motto. Brodersen sluttede med at næv
ne H.-S.s årsskrift som noget særligt og under
stregede betydningen af det arbejde, der udføres 
gennem H.-S.

25-års jubilarernes talsmand var apoteker 
Oluf Thau, der i sin tid søgte til Haderslev, for
di der ikke endnu var matematisk linje i Åbenrå, 
han nævnede hvor godt han havde befundet sig 
i Haderslev og takkede skolen for det, den hav
de givet ham.

Som for 25 år siden talte Kirsten Arkil (nu 
Lund Frandsen). Det var både indholdsmæssigt 
og retorisk en tale i et meget højt plan. Forhå
bentlig vil ingen tage os det ilde op, at vi brin
ger Kirsten Lund Frandsens tale efter manu
skript:

„Her i foråret bragte regionalradioen en ud
sendelse fra generalprøven på gymnasiekorenes 
koncert med Sønderjyllands symfoniorkester. 
Man hørte en bid af Haydns „Skabelsen“. Re
porteren undrede sig over programvalget: „Sig 
mig - ungdommen i dag, interesserer den sig for 
en gammel knark som Haydn?“ Han fik alle ti
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ders svar af en af korledeme: „Ungdommen af i 
dag interesserer sig for alt af kvalitet!“

Det var jo et skudsmål at leve op til. Og sko
len her har gennem årene været et levende be
vis på den påstand.

Det er en meget mærkelig fornemmelse at stå 
her i dag for at bringe en hilsen til skolen fra os, 
der blev studenter i 1949, for 25 år siden.

Mærkeligt, fordi alt er forandret, og meget al
ligevel er ved det gamle. 25 år går ikke sporløst 
hen over hverken mennesker eller skoler - hel
digvis da, det skulle gerne kendes, at vi lever. 
Og netop fordi både vi og skolen lever, er meget 
af undertonen genkendelig.

Alle studenterhold er noget særligt, det er 
klart. I hvert fald i egne øjne!

Vi hører til de årgange, der har haft en om
tumlet skoletilværelse. De af os, der begyndte i 
i. ml. i 1942, oplevede at gå i godt 1 år i de 
gamle bygninger under „Patriæ et literis“ (Pæ
retræer i litervis, som vi lidet respektfuldt sagde) 
- så rykkede tyskerne ind, og vi spredtes til de 
underligste steder i byen.

I gymnasietiden var vi nogenlunde samlet i 
diverse bygninger omkring Lembckesvej - gaden 
var vores skolegård, skarpt bevogtet af Kalsbøll, 
som passede på, at ikke alt for mange smuttede 
over til slikmutter på den anden side Laurids 
Skausgade. Først i 1948 forsvandt de sidste tyske 
flygtninge, og man kunne begynde at rydde op 
og flytte skolens samlinger tilbage. Buch kom og 
spurgte: „Nå, søde, hvad laver du i eftermid
dag?“ - „ja-øh-“ - „jamen den er hel knippel, så 
kommer du med ned og vasker ører“ - og så 
stod man jo der en hel flok om eftermiddagen og 
skrubbede løs på bl. a. det kæmpe-øre, som sik
kert befinder sig i samlingen endnu, og støvede 
sten og andre rarieteter af.

Endelig kom den dag i begyndelsen af III G, 
da vi alle med fanen i spidsen gik ned til den 
gamle skole. Vidars formand Knud Eigil bar fa
nen, og vi hejste Dannebrog på flagstangen i 
den gamle skolegård ud mod Gåskærgade. Jeg 
ved ikke, om I, der går på skolen i dag, kan for
stå, hvad det betød for os dengang. Men for os, 
der gik der i 1. ml. og så igen i III G, var det 
en ring, der blev sluttet.

Det var mindre forhold dengang. Vi var 29 
studenter på hele holdet. 3 er døde, 2 bor i ud
landet - af de 24, der bor her i landet, mødes de 
23 i dag.

Når så mange af os samles, er der vel nok en 
del nysgerrighed med i spillet. Men det er også 
udtryk for, at vi hørte sammen i godt og ondt i 
nogle år, der udviklede os. Og udtryk for en 
ægte hengivenhed for den skole, der gav os så 
meget.

Hvad var det, skolen gav os? Det er svært at 
definere, for hvad havde vi med hjemmefra, og 
fra de skoler, vi kom fra -?

Vi fik nogle rent faglige kundskaber - nogle af 
dem sidder i rygmarven, andre er forduftet til 
det, man kalder „almen dannelse“.

Udover det fik vi - en dyb og ægte kærlighed 
til det danske sprog i alle dets facetter.

Og igennem den daglige lovsang fik vi et 
kendskab til den danske sangskat, så mange af 
os endnu, til ægtefællers og børns store undren, 
kan store dele af „Den danske Sang“ udenad.

Men først og fremmest fik vi indpodet en 
holdning, som jeg tror, mange af os har haft 
umådelig gavn af:

Hvis man vil til bunds i noget, hvadenten det 
er en matematisk opgave, et historisk kildeskrift 
eller en skolekomedie, så må man finde en ende 
at starte fra og så blive ved. Måske skal proble
met angribes fra flere sider, måske kommer man 
dybt ind i sidespor, måske må man slette det 
hele og begynde på en frisk - men man skal blive 
ved. For at citere Drachmann: „Man tør ej 
springe mellemleddet over.“ Og så oplever man 
en dyb tilfredsstillelse, når brikkerne falder på 
plads. Det lærte vi på denne skole.

Vi, der blev studenter den sommer, fik en 
formaning af rektor Jacobsen og sidenhen af rek
torer på diverse uddannelsessteder: Det forven
tes, at I bestiller noget, men lad nu være med 
at mure jer inde og blive fagidioter.

Det tror jeg ikke, man behøver at sige til stu
denter og HF’er i dag. I er måske nok på en må
de lige så usikre, som vi var, men I er langt mere 
kritiske og åbne - I finder selv ud af at gå i bred
den. Men jeg vil ønske for jer, at I vil være tro
faste mod den kvalitetsholdning, som jeg tror 
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stadig findes på denne skole, og virkelig give jer 
selv lov til at gå i dybden med de ting, I kom
mer til at beskæftige jer med.

Jeg vil gerne bringe Haderslev Katedralskole 
en hilsen og en tak fra os jubilerende oldsager 
med et ønske om, at det stadig må lykkes at hol
de standarden høj både fagligt og menneskeligt, 
så skolen fortsat har noget at give til den ung
dom, der interesserer sig for alt af kvalitet.“

På dimittendernes vegne talte endelig Egon 
Weber Paulsen om eksamen som et lotteri. Ho
vedsagen er, at man består. Vi ser på vor gym
nasietid som en god tid, hvor vi har levet i et 
milieu, der har kunnet give os trivsel og udvik
lingsmuligheder.

Allersidst takkede Favrholdt rektor for de me
get smukke ord, der var blevet rettet til fru 
Holmgaard og ham. Favrholdts tak gjaldt også 
eleverne, nuværende og tidligere, de fire rekto
rer, han havde haft, og lærerkredsen, ligesom 
han også takkede for den venlighed, han havde 
mødt fra by og amt i de mange år i Haderslev.

DIMITTENDERNE 1973 OG 1974

Det må imidlertid ikke glemmes, at dimissionen 
først og fremmest er dimittendernes fest, og at 
rektortaler ved denne lejlighed plejer at mar
kere den festdag det er for et hold efter vel over
stået eksamen - hvad enten det nu er studenter
eller HF-eksamen - at vide, at en ny verden nu 
står dem åben. I 1973 talte rektor Lassen om 
begrebet glæde, glæde over arbejdet, glæden ved 
samvær med mennesker, ved fællesskab med 
mennesker. - I 1974 drejede rektors ord sig især 
om det, vi kan kalde trivsel, som er så betyd
ningsfuld i vor tilværelse og i en skoles daglig
liv.

Til slut skal vi lige anføre navnene på de 
mange unge, der siger skolen farvel.

Kim Kraft 
Ellen Kristiansen 

ks Jacob Lund 
ks Lennart Madsen

Pia Nommesen 
ks Marianne Orbesen

Cathrine Marie Petersen 
ks Tove Puggaard 
ks Claus Rasmussen

Anette Raun 
David Rich 
Anne Marie Schultz 
Inger Margrethe Schøning 
Maren Svane 

ks Finn de Taeje 
ks Jan Volkmann

sb.
Inger Abildgaard 
Lisbeth Andersson 
Bente Andreasen 
Birte Bundgaard 
Ole Caspersen 
Carsten Foged 
Karen Margrethe Johansen 
Preben Johansen 
Hanne Kristoffersen 
Morten Latsch 
Anne Trine Lund 
Grete Mikkelsen
Susanne Mylin 
Steen Maarbjerg 
Kirsten Nielsen 
Søren Nielsen 
Mariann Nørgaard 
Flemming Palle 
Karen Pedersen 
Vibeke Pedersen 
Peter Rasmussen

Studentereksamen 1973: 
sa.
Hanne Andreasen

ks Bente Bruun 
ks Aase Grundal 

Kirsten Hansen 
Lise Johannessen

sc.
Ina Baulund
Ane-Dorte Ejlertsen
Hanne Gotfredsen
Jette Gouliaev
Jørgen Bo Marott Hansen
Marianne Hansen
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Britta Jensen 
Jørn Johansen 
Grethe Kloster

mn

Kristian Krarup
Ejnar Kudsk
Kirsten Lund Larsen mn

ks Per Bjørn Larsen
ks Lars Peter Melchiorsen

Eva Mogensen
Birthe Nielsen mn
Inger-Margrethe Nielsen
Johanne Nissen
Else Noe
Anette Pinholt
Bente Tækker

mn

mv. mn
Hans Erik Boysen 
Brit Christensen 
Per Frandsen mn
Kaj Jensen
Hans Jochumsen
Tove Johansen 
Christian Karstensen 
Steen Knudsen

mn

mn Bjarne Kock-Hansen 
Kirsten Toksvig Larsen 
John Lesbo
Andreas Lorenzen 
Ingmar Madsen 
Leif Meyhoff

mn

mn Lars Kousgaard Mikkelsen
Claus Nielsen
Torben Nielsen mn

mn Britta Pedersen
Olga Skov
Aase Thomsen mn
Grethe Wilkens 
Kim Ostergaard

mn

mn
mx.

mn Dion Abrahamsen 
Per Christensen

mn Kim Enemark 
Claus Forkert 
Ole Grøn

mn Oluf Hansen

Leif Hartmann 
Birgit Heisterberg 
Jens Hjort 
Grethe Juhl 
Bjarne Kristensen 
Conny Lauritsen 
Niels Arne Muurholm 
Birgit Nebel 
Kurt Pedersen 
Birgitte Rasmussen 
Hans Aage Trærup 
Anette Wind

my.
Lone Autzen 
Leif Bekker 
Helge Bjerre 
Gurli Corydon-Petersen 
Hans Oluf Dall 
Susanne Graugaard 
Aase Grønbæk 
Alma Hansen 
Iver Hansen 
Thomas Hjort 
Inger Jensen 
Thorkild Karger 
Hans Henrik Knudsen 
Karl Larsen
Hans Oiling 
Peter Petersen 
Johannes Reimer 
Knud Sk au 
Bjarne Volt 
Jørgen Øllgaard

mz.
Jørgen Erslev Andersen 
Peter Bojsen
Anders Christensen 
Dorte Christensen 
Berit Christiansen 
Sten Selberg Hansen 
Stig Hvidt-Pedersen 
Peter Jacobsen 
Christian Juhl 
Kaj Erik Klaaborg 
Henrik Overgaard Larsen
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Irene Lindemann Lene Susanne Nielsen
Anne Marie Marcussen Marianne Skovgaard Nielsen

mn Else Hoffbeck Nielsen Annette Niemann
mn Bente Nissen Jørgen Petersen Nørgaard

Poul Pedersen Ulla Pultz
Christian Hendrik Poulsen Karen Charlotte Ripperger
Ernst Peter Schmidt Elise Schourup
Ole Schmidt Birgitte Skov
Niels Chr. Theisen Sven Søby
Ejgil Wind Hans-Jørgen Thomsen

Studentereksamen 19/4: sc.
sa. Kirsten Borch
Marianne Bork ks Henrik Steen Bram
Gitte Siem Christensen Irene Dahl

ks Lars Christoffersen ks Anna Marie Erbs
ks Karen Birgitte Frandsen Ulla Fregerslev

Inger Marie Hagensen Annette Hansen
ks Christel Janssen Helle Bjerresgaard Hansen

Juliane Krainert Jensen Jørgen Rossen Høst
Birgit Jessen Alice Jacobsen
Gerth Kristensen Ingelise Kajhøj Jensen
Elise Lyhne-Hansen Sine Johannsen
Ella Madsen Elsebeth Kjærtinge
Lisbet Munkøe Jens Erik Kristensen
Tove Wolf Nielsen Karin Miiller
Else Marie Nikolajsen Egon Weber Paulsen
Kirsten Pedersen Svend Petersen
Svend Lynge Pedersen Else Thirsgaard Rasmussen
Søren Stahl Pedersen Astrid Ravn
Keld Schmidt Lars Peter Riishøjgaard
Ragnhild Simonsen ks Steen Rønnow
Anne Sørensen Susanne Steincke
Niels Jørgen Tofte Birgit Øllgaard

sb. mx.
ks Jytte Christensen Sigrid Bramsen

Merete Kyhl Engholm Ellen Christensen
Susanne Feidenhansl Jan Meyhoff Christensen
Tom Uldall Hansen Christian Holm Dahl
Elsebeth Holbech Bent Ejlertsen
Birthe Marie Iskov mn Anne Jensen Fink
Dorte Langballe Lone Grodt
Esther Larsen Helga Rudbeck Jessen
Gunnar Kloppenborg Madsen Bjarne Kousholt

ks Lisbeth Muller Vagn Ebbe Kristensen
Grethe Fogh Nielsen Marianne Lorenzen
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Ejner Moltzen
Niels Ole Olesen
Jørgen Krogh Pedersen
Jens Erik Platz
Ole Husum Schmidt
Torben Schmidt
Tue Svenningsen 
Arne Mærsk Thomsen 
Elisabeth Wæver

my.
Aase Bundgaard
Freddy Christensen
Jens Juel Christinsen

mn Ellen Davidsen
Rolf Ebbesen
Paul Freytag
Alice Føns Hansen

mn Hans Jacobsen
mn Bo Jacobsen

Henning Lüthje
mn Torben Nissen

Per Paulsen
Otto Ilium Petersen
Thomas Damgaard Poulsen 

mn Gitte Vangsgaard 
mn Lars Ziethen
mn Anne Marie Eckhardt Aagaard

mz.
mn Lars Erik Billesbølle

Kresten Bladt
Dorthe Diederichsen
Michael Etzerodt 

mn Barthold Feidenhansl
Jørgen Fugl
Jens Peter Gaarde
Bjarne Boysen Hansen
Peter Bruntse Hansen

mn Kjeld Erik Otte
Birthe Rasmussen
Grete Rusch

mn Lone Skøtt
Per Sparre
Poul Erik Thomsen
Lisbeth Thyssen
Hans-Otto Wildfang

HF-eksamen:
P-
Solveig Strandgaard Andreasen 
Bent Boisen 
Lis Bøgen 
Knud Christensen 
Lars Fogh 
Susanne Goltermann 
Marianne Grønbæk 
Erik Duedahl Hansen 
Inge Margrethe Holm 
Marianne Kock 
Henrik Krogager 
Helmer Dyhr Lorenzen 
Bogi Mikkelsen 
Ninna Richardsen 
Stig Riisberg 
Edel Rohwer 
Christine Schmidt 
Hanne Tranum 
Gerda Verdoner 
Jørgen Aagesen

q.
Eva Anthonsen 
Kirsten Bork
Ruth Elisabeth Brolund-Jensen 

(f. Hansen)
Helga Vilstrup Decker 
Kirsten Fink
Kirsten Hansen-Zederkof 
Jens Hjort-Petersen 
Niels Hjort-Petersen 
Bjarne Holm
Kirsten Aarestrup Jensen 
Inger Jørgensen 
Birgitte Knudsen 
Eve Bengta Lorenzen 
Alvin Lykke 
Poul Erik Møller 
Finn Boye Nielsen 
John Martin Nielsen 
Doris Nørgaard Paulsen 
Holger Schmidt 
Karin Schmidt
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Porto .................................................... 3 446,90
Jubilæumsbogen ................................ 64 053,10
Andre udgifter .................................. 28,40
Beholdning:

Kassebeholdning .......... 612,33
Sparekassebog .............. 507,35
Postgiro.......................... 2 581,58 3 701,26

Ialt kr. .. 92 412,66

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne 
knytte en varm tak til Sparekassen Sydjylland, 
Haderslev byråd og bestyrelsen for Brødrene 
Broust’s legat for den støtte, vi gennem årene 
har modtaget. Alt dette har gjort, at vi har 
kunnet opretholde årsskriftets udstyrsmæssige 
standard.

M. FAVRHOLDT
Haderslev, den 30. oktober 1974.

Olav Christensen.

PERSONALIER
Som vi meddelte i sidste årgang af årsskriftet, 
vil vi foreløbig kun bringe væsentlige tilføjelser 
til biografier i jubilæumsskriftet „Haderslev Ka
tedralskoles elever og lærere 1920-1970“ og ho
vedsagelig holde os til meddelelser om afdøde 
kammerater i så vid udstrækning, som vi bliver 
opmærksomme på dødsfaldene. Oplysningerne 
vil blive bragt med henvisning til pågældendes 
nr. i jubilæumsbogen, der stadig kan fås ved 
henvendelse til undertegnede kasserer, Store- 
gade 81 II, 6100 Haderslev, evtl. ved indsen
delse af 45 kr. til Haderslev-Samfundets post
giro 26 753.

Student ns. 1925
127 Greisen, Peter Oluf Raben, læge, født Ha
derslev i. aug. 1906 (forældre læge Laue Chri
stian Hansen Greisen og Petrine Sophie Raben), 
gift Haderslev 23. september 1934 med hushold
ningslærerinde Ida Christine Schøning, født Ha
derslev ir. juni 1913 (st. 1932, nr. 501).

Peter Greisen døde på Skive sygehus den 8. 
oktober 1973, og „Skive Dagblad“ bragte dagen 
efter følgende nekrolog:

I 1937 tog Peter Greisen embedseksamen, og 
han overtog samme år praksis i Skive. Han blev 
hurtigt en meget travlt optaget mand, fordi 

hans patientkreds voksede og voksede. Greisen 
var en omhyggelig læge, der forstod at skabe et 
tillidsforhold til sine patienter. Peter Greisen tog 
sig tid til at lytte, og gik aldrig på akkord med 
sin gerning. Ikke mindst børnene havde Grei
sens forkærlighed. Nervøse børn i venteværel
set sås så at sige aldrig. De små var nærmest 
stolte, når de skulle til Greisen.

Peter Greisen sparede aldrig sig selv. Han tog 
ikke del i offentlige hverv, ud over en periode 
som formand for Røde Kors i Skive. Helt og al
deles helligede han sig sin lægegerning og fa
milien.

Læge Greisens død kom pludselig. Netop i går 
havde han overdraget arbejdet i sin praksis til 
lægerne Lisbet og Jens Fynboe (der har købt 
Greisens praksis fra 1. januar), da det var klart, 
at han ikke ville optage lægegerningen igen. Det 
var dog ikke ventet, at Peter Greisen så brat 
skulle slutte sin slidsomme livsgerning. Netop 
han havde fortjent et langt og behageligt otium. 
Det havde både han og fru Ida Greisen set hen 
til. Foruden sin hustru efterlader Peter Greisen 
tre sønner, Per Greisen, der er advokat i Skive, 
Jens Greisen, der er tandlæge i Viborg, og Ole 
Greisen, der er øre-, næse- og halsspecialist i 
Århus.
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Student ns. 1927 
245 Foged, Petra, husmoder, født Hvinderup, 
Tyrstrup sogn, i. oktober 1908 (forældre sogne
rådsformand, gårdejer Nis Pedersen Refshauge 
og Anne Hansen), gift Marie Magdalene 7. sep
tember 1937 med konsulent, folketingsmand 
Jens Edvard Foged, født Nødager 24. februar 
1910.

Petra Foged døde den 2. januar 1973, og „Her
ning Folkeblad“ bragte dagen efter følgende ne
krolog:

I en alder af 64 år er fru Petra Foged, gift med 
folketingsmand, konsulent Jens Foged, Nørre
gade 8, Hammerum, død på Centralsygehuset i 
Herning. Fru Foged havde i godt 2P2 år været 
syg og i den forbindelse gennemgået flere ope
rationer. I det sidste halve år gik helbredet imid
lertid stadig ned ad bakke, og 9. december ind
lagdes hun på Centralsygehuset. Her har hun 
opholdt sig, indtil døden indtraf i går.

Fru Petra Foged var sønderjyde af fødsel, 
gårdmandsdatter fra Tyrstrup ved Christians
feld. I 1938 kom hun til Hammerum sammen 
med sin mand, som hun kort forinden var ble
vet gift med, og som forstander K. Møller havde 
hentet med fra Haslev. Selv havde familien 
Møller slægtsbånd til gården i Tyrstrup, idet 
fru Møller og Petra Fogeds moder var søstre. I 
Hammerum faldt fru Foged ualmindelig godt til. 
Hun var en højt begavet kvinde, student fra Ha
derslev Katedralskole og havde en tid studeret 
teologi i København. Hun fik derfor nogle un
dervisningstimer på landbrugsskolen, men trak 
sig senere tilbage for at hellige sig hjem, mand 
og børn.

Få udfyldte sin plads så godt som hun. Hjem
met passede hun med dygtighed og akkuratesse, 
sin mand var hun en trofast og dygtig støtte i 
hans tidkrævende udadvendte arbejde - for at 
en politiker skal kunne udrette noget, må „hjem
mefronten“ være i orden, er det engang træffen
de blevet sagt - og for børneflokken på fire blev 
hun en kærlig og opofrende moder. Alle fire er 
nu voksne og i gode stillinger. Døtrene Birgitte 
og Helene er lærere i henholdsvis Egå og Her
ning, datteren Elsebeth er jurist i socialministe
riet, og sønnen Claus er arkitekt i København.

Petra Foged var en kvinde af betydeligt for
mat og altid med sine faste meninger. Hun var i 
besiddelse af en poetisk åre, der gav sig udtryk i 
meget smukke digte, hvoraf flere har været trykt 
i Hammerum Landbrugsskoles elevskrift. Andre 
er udgivet til glæde for en snæver familie- og 
vennekreds. Sidste gang man fik lejlighed til at 
opleve fru Fogeds personlighed ret, var ved en 
sammenkomst i påsken for hendes store familie. 
Skønt mærket af sygdommen holdt hun da et 
beåndet og inspirerende foredrag om påsken, 
og få, der hørte det, vil nogensinde glemme det.

Petra Foged interesserede sig ikke meget for 
udadvendt arbejde, men hun lod sig dog over
tale til at stille op ved et kommunevalg i Gjelle
rup kommune i begyndelsen af 60’erne. Hun 
blev valgt og sad i sognerådet i en periode.

Student mn. 1928
293 Groes, Lis (Anne Lisbeth), fhv. handels
minister, født København, Set. Johannes sogn, 
2. november 1910 (mor skoleinspektør Signe 
Andrea Tørsleff), gift København 15. oktober 
1936 med direktør Ebbe Groes, født København 
9. juni 1910.

Lis Groes døde den 12. marts 1974, og „Dan
nevirke“ bragte dagen efter følgende korte om
tale:

Forbrugerrådets formand, fhv. handelsmini
ster Lis Groes, er død, 63 år. Hun blev handels
minister i ministeriet Hedtoft i 1953 og bestred 
samme post i ministeriet H. C. Hansen 1955-57, 
var et fremtrædende medlem af folketinget fra 
i960, men besluttede i juli 1970 ikke at genop
stille på grund af sygdom. Lis Groes var lands
formand for Dansk Kvindesamfund fra 1958 til 
1964 og blev æresmedlem i 1971. I 1973 blev 
hun valgt som formand for EF-kommissionens 
forbrugerkomité. I 1949 blev hun formand for 
Danske husmødres Forbrugerråd.

Student mn. 1933
537 Tørring, Anders Jacob, født Haderslev 15. 
december 1914 (forældre driftsassistent Anders 
Pedersen Jacobsen og Andrea Rasmine Tørring), 
gift Skjern 17. maj 1946 med Ragnhild Lide
gård, født Mejrup 28. november 1918.
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Anders Tørring døde i Nykøbing F. den 16. 
juni 1973, og „Lolland-Falsters Folketidende“ 
skrev den 18. juni følgende nekrolog:

Apoteker A. J. Tørring, Nybrogade, Nykøbing 
F., er død, 58 år.

Ved hans bortgang er en dygtig og afholdt 
mand indenfor apotekerfaget gået bort. Han 
stammede fra Haderslev og startede i 1933 i sin 
fødeby som discipel. I 1936 tog han medhjælper
eksamen og blev i 1941 kandidat. Herefter vir
kede han som kandidat ved Frøstrup apotek, 
Sindal og i Holbæk, indtil han i 1950 kom til 
Sakskøbing apotek. I 1963 fik han bevilling som 
apoteker og overtog Svaneapoteket i Nykøbing 
F., hvor han kom til at virke i næsten en halv 
snes år.

Apoteker Tørring var en foregangsmand in
denfor branchen, og det blev derfor også i hans 
tid, at Svaneapoteket flyttede fra Langgade til 
nye, rummelige lokaler på Strandboulevarden. 
Det skete i 1964.

Udover den daglige gerning på apoteket, som 
var hans et og alt, var apoteker Tørring også 
stærkt fagligt engageret. Han sad således en år
række i bestyrelsen for Farmaceutforeningen for 
Lolland-Falster, hvor han senere blev næstfor
mand og formand. Han blev også medlem af be
styrelsen for apotekerforeningen og næstformand 
fra 1965-1971, hvorpå han overtog formands
posten. Den afgav han i år på grund af sygdom.

I sin fritid udførte apoteker Tørring et stort 
stykke arbejde indenfor Lions Club.

Overalt var han kendt som en meget aktiv 
mand, der var vellidt og respekteret for sin fag
lige dygtighed. Han efterlader hustru og to børn.

Student ns. 1934
563 Karlsson, Magdalene, husmoder, født Ha
derslev 18. oktober 1915 (forældre repræsentant 
Johan Jessen Clausen og Anna Dorthea Sofia 
Smidt), gift Haderslev 15. oktober 1935 med 
lektor Henry William Karlsson (lærer nr. 30).

Magda Karlssons studenterkammerat og ven
inde gennem hele livet Helga Hansen, født Gra
strup (nr. 567), har skrevet følgende nekrolog:

Den 17. maj 1973 døde Magda Karlsson, f. 
Clausen.

Hendes milde og venlige væsen parret med 
intelligens og stilfærdig klogskab gjorde hende 
afholdt blandt skolekammerater og omgangs
kreds.

Sin ukuelighed og viljestyrke har hun nok fået 
som arv fra sit sønderjyske hjem.

At det var Magda, der som den dygtigste af 
sin årgang takkede skolen og dens lærere på stu
denterholdets vegne var således ingen tilfældig
hed.

Det havde altid været Magdas hensigt at bli
ve lærerinde, men året efter studentereksamen 
giftede hun sig med lektor Karlsson og helligede 
sig derefter sit hjem og sin familie med de tre 
børn og med tiden også børnebørn.

Som Magdas sidemand igennem 12 skoleår 
berørte meddelelsen om hendes død mig dybt. 
Hun var trofast i sit venskab, og vi vil savne hen
des lyse smil, og vi vil mindes hende med tak
nemlighed.

Student kl. 1936
641 Adolphsen, Laurids Barsøe, seminarielek
tor, født Haderslev 29. november 1917 (foræl
dre købmand, branddirektør Karl Christian 
Adolphsen og Agnes Mariette Petersen), gift Ål
borg 12. august 1944 med gymnastiklærerinde 
Karen Louise Grinsted, født Ålborg 15. januar 
1920.

Laurids Adolphsen døde den 25. august 1973, 
og skolekammeraten og vennen amtsskolepsyko
log Ame Langkilde (nr. 643), Åbenrå, har skre
vet efterfølgende mindeord:

Ved en bilulykke dræbtes Laus sidst i august 
1973. Han blev bisat den 30. august i Kristkirken 
i Tønder og førtes derpå til krematoriet i Åben
rå. Vor klassekamerat, nuværende professor 
Svend Holm Nielsen, forrettede jordpåkastel
sen og talte klogt og personligt om Laus.

Denne lever nu i min erindring, først og frem
mest fra gymnasietiden, men også fra voksen
alderen, hvor mærkelige tilfældigheder bragte 
os sammen igen i 1952 på Tønder Statssemina
rium. I de i mine øjne sorgløse gymnasieår 1933 
-36, hvor vi oftest tilbragte undervisningstiden 
i det ret lille kvistværelse, Elysium kaldet, lige 
over indskriften „Patriæ et literis“, var Laus ofte 
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et naturligt midtpunkt. Hans af særdeles god be
gavelse udsprungne kvikhed gjorde skoledagene 
festlige for os. Kvikheden og hans spørgelyst op
vejede fuldtud hans noget tvivlsomme forhold 
til lektielæsning i almindelighed. Dog foretog vi 
sammen, og så godt som daglig, en indædt gen
nemgang af teksterne i græsk og latin, hvad der 
var nødvendigt, eftersom vi alle 7 i klassen blev 
hørt i næsten hver time i de fag.

I fritiden læste Laus utrolig meget, vist nok 
ret usystematisk, som skik er i den alder; roma
ner, poesi, filosofi, essays og biografier, de sidste 
ting usædvanlig lekture for os andre. Denne be
læsthed gjorde, at han efterhånden meget hur
tigt kunne uddrage essensen af en bog og for
holde sig kritisk over for alt trykt. Saglighed og 
kritik vedblev at være et særkende for ham.

Han var en såre fin kammerat og en god ven, 
pålidelig som få. Hans popularitet var ubestride
lig under alle forhold. Om den steg ham til ho
vedet? Jeg tror det næppe, da han jo var i besid
delse af en god del selvironi og af en humoristisk 
sans, der gav ham en klar og stærk virkeligheds
erkendelse. Jeg husker en råkold og blæsende ju
ninat i 1939, hvor vi på en vandretur med telt i 
Jotunheim var tvunget til at overnatte i sovepose 
på et bart trægulv under et halvtag. Rystende af 
kulde mumlede Laus: „Der er nu ikke noget som 
ens egen gode seng.“

Han var musikalsk i ordets videste forstand, 
en musernes ven. Ikke blot sang han og spillede 
klaver og banjo, helt efter gehør, men hans sans 
for poesi og drama gjorde, at han senere som læ
rer blev en fortrinlig instruktør på seminariernes 
amatørscener. Han havde også intelligens i 
fingrene. Igennem adskillige år forærede han 
venner og bekendte i Tønder fine små ting, for
arbejdede af messing eller træ.

Han, der syntes så åben og udadvendt, var 
egentlig et ret lukket og såre blufærdigt menne
ske. Hans holdninger og anskuelser i henseende 
til f. eks. religiøse og politiske forhold røbedes 
næppe for andre end de allernærmeste. Men 
han står dog for mig som et frisindet og vidsynet 
menneske. På sæt og vis var han en moralist, 
uden at virke selvretfærdig „holdt han sin sti 
ren“, et udtryk han selv brugte. Jeg har tit op

levet, at han bogstaveligt fo’r i harnisk, når han 
mødte illoyalitet og forblommende udtalelser. 
Han var aldeles uden svig. Hans sans for ret og 
sømmelighed gjorde ham til en meget skattet 
kollega og senere lærerrådsformand på Tønder 
Seminarium, med en klar evne til at vurdere en 
sag og få gennemført en beslutning.

Som afslutning på disse linier synes jeg, at et 
citat af Horats, hvis oder Laus satte højt i gym
nasietiden, er rammende: „Integer vitae sceleris- 
que purus.“ (Ren i sin vandel og fri for over
trædelser.)

Realist 1936
675 Hansen, Gunnar, kommunefuldmægtig, 
født Tyrstrup 24. oktober 1919 (forældre for
retningsfører Vitus Heinrich Hansen og Anne 
Cathrine Jensen).

Gunnar Hansen var uddannet ved handelen, 
blev i 1941 ansat som kontorassistent ved Ha
derslev kommune, hvor han avancerede til 
fuldmægtig. Han var i de sidste år beskæftiget 
på stadsarkitektens kontor og var en skattet 
medarbejder såvel blandt kollegerne som af 
publikum. Gunnar Hansen fulgte livet igennem 
sin gamle skole med levende interesse. Han 
døde den 6. april 1974.

Student kl. 1939
806 Wind, Jens, sognepræst, født Tønder 1. sep
tember 1921 (forældre sognepræst Hans Peter
sen Wind og Gyde Elisabeth Refslund) gift Ads- 
bøl, Gråsten, 11. september 1954 med Ellen Kii- 
lerich Hansen, født Herning 28. april 1920.

Jens Wind døde den 6. april 1973, og „Dan
nevirke“ bragte den 11. april følgende korte om
tale:

Natten til fredag den 6. april døde den ny
indsatte sognepræst i Sdr. Hygum, pastor Jens 
Wind, pludselig i en alder af 51 år.

JensWind havde aftenen forinden holdt guds
tjeneste, og derefter var medlemmer af menig
heden til samvær i præstegården. Om natten 
døde pastoren.

Jens Wind, der var søn af sognepræst Hans P. 
Wind, Døstrup, blev indsat som præst ved Fole 
og Hygum, menigheder i september sidste år.
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Han afløste pastor A. Hansen, og Jens Wind og 
hustruen Ellen var faldet godt til på egnen.

I 1939 blev Jens Wind student fra Haderslev 
Katedralskole, og efter at have taget den teolo
giske embedseksamen i 1949 blev han præst ved 
den danske menighed i Tandil i Argentina. Her 
virkede han indtil 1955, da han kom hjem igen 
og blev residerende kapellan ved Vor Frelsers 
Kirke i Horsens. Her var han indtil indsættelsen 
i Hygum.

Foruden sin husru efterlader pastor Wind søn
nen Ole Wind, der er elev i Rødding borger- og 
realskole. Pastor Wind begraves i dag ved Hy
gum kirke.

Student ns. 1950
1509 Karottki, Samuel, hotelejer, født Haders
lev 30. juni 1931 (forældre bankfuldmægtig Jo
hannes Frederik Karottki og Ida Maria Scheu), 
gift Cascallares, Argentina, 1961 med Birgit 
Laurlund, født Argentina 29. december 1940.

Samuel Karottki afgik ved døden den 20. ja
nuar 1974 i San Carlos, og hans tidligere lærer 
og ven, lektor Willy Buch, skrev den 28. januar 
1974 følgende mindeord om sin gamle elev:

Sammy var hans navn blandt venner, og han 
havde mange, dels her i Danmark, dels i Argen
tina. - Helt uventet døde Sammy sidste søndag 
af et hjertetilfælde, kun 42 år. Tilbage sidder nu 
hans kone, Birgit, med fem små, lyshårede børn.

Sammy var søn af afdøde bankfuldmægtig Ka
rottki, en velkendt skikkelse i Haderslev Han
delsbank. Sammys mor bor i Mariegade i Ha
derslev. Han har en bror, der er lærer i Lemvig, 
og en søster, som er lærerinde i Odense. Sin op
vækst havde Sammy i Haderslev. Han kom på 
Katedralskolen og blev student i 1950. Derefter 
gik han på Haderslev statsseminarium og fik 
lærereksamen.

I drengetiden fik han utallige venner blandt 
jævnaldrende og blandt voksne, fordi hans sind 
var så lyst som hans hår. Han var altid i godt 
humør og med på sjov. Hoved og hænder sad 

godt på ham, og som skoleelev, bydreng, natte
vagt på Missionshotellet, som havemand og ved 
andre sysler skaffede han sig mange venner, som 
jeg ved vil være bedrøvet ved hans død.

Sammy havde en vid horisont. Først begyndte 
han rejser i ind- og udland på tommelfingeren, 
og efter i nogle år at have været lærer i Arrild, 
tog han en rask beslutning og meldte sig som læ
rer ved den dansk-argentinske kostskole i Cas
callares i Argentina.

Her var han i fem år en fremragende lærer og 
fik den gevinst, at han traf Birgit, der er dansk- 
argentiner i tredje generation. De forstod at ar
bejde sammen, og ved skæbnens gunst fik de på 
eventyrlig vis etableret sig ved foden af Andes- 
bjergene i den skønne by San Carlos. De arbej
dede sig op, og da jeg var hans hædersgæst i 
1972, ejede de to hoteller og et bestemt distrikt. 
De har slidt i det, men også set resultater af de
res arbejde.

Sammy og Birgit er eksempler på, at hvor der 
er en vilje, er der også en vej.

En hjertelig hilsen til al hans slægt og mange 
venner.

Realist 1951
1618 Schaumann, Kai Ulrik, dessinatør, født 
Haderslev 26. juli 1934 (forældre fabrikant Kai 
Schaumann (realist 1921, nr. 7) og Ilse Ulrich), 
gift Haderslev 17. september i960 med Birthe 
Antoft.

Død i Haderslev den 10. juli 1974.

Realist 1923 tyske afviklingsklasser 
3268 Schoop, Käthe Elise, født Haderslev 11. 
april 1907 (forældre arkitekt Heinrich Boldt og 
Margarete Cords), gift Haderslev 5. juli 1931 
med bankdirektør Marius Jørgen Schoop.

Käthe Schoop, der var blevet syg under et fa
miliebesøg hos en søn i Hørsholm, døde på syge
huset der den 31. maj 1974.
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