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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.

5

Arket er øverst forsynet med det „hoved“,
hvorpå vi så ofte kan genkende denne slags
tryk - de såkaldte kistetryk3 - fra Senebergs og
hans forgængers Hinrich Luckanders trykkeri:
De to flyvende, trompetblæsende engle, der
mellem sig bærer en krone? På begge sider er
teksten omgivet af to rankeomvundne søjler,
over hvilke to andre engle står med palmegre
ne i hænderne. I teksten findes 13 små, primi
tive træsnit foruden et billede af de to perso
ner, som arket fortæller om: Den gudfrygtige
tjenestepige, der her siger: „Mit navn er Susan
na“, og eremitten fra „Samaritaner-Skoven“,
som besøger hende for at lære hendes store
fromhed at kende, og nederst bærer arket på
skriften: „Haderslev, trykt og at bekomme hos
J. Seneberg“. Det hele er holdt i en enfoldig,
folkelig stil, hastigt trykt med det forhånden
værende materiale og nødtørftigt forsynet med
nogle få farver.
Var det mon til et forestående marked i en
af vore sønderjyske købstæder, Seneberg lod
dette ark trykke i forventning om at gøre en
god handel, når mange mennesker stævnede
sammen? Det kan vi ikke mere sige med be
stemthed. I alt fald endte et eksemplar af „Tje
nestepigen“ på den østlige Hørtoft-gård i Varnæs, hvor dengang Asmus Petersen Poulsen var
husbond. Og her fandt jeg det i noget medtaget
tilstand for en snes år siden.
Nu vækker sådant et gammelt tryk straks ens
interesse og lader ens tanker gå på langfart. Ik
ke mindst i dette tilfælde, hvor teksten omtaler
en eremit fra noget så fjernt som „SamaritanerSkoven“. Dette udtryk leder straks tanken mod
øst og langt tilbage i tiden. Skulle der mon her
være tale om en meget gammel historie, der ad
lange, ukendte veje er endt som folkeligt mar
kedstryk i vor landsdel? Gammel er historien i
alt fald - det afslører den selv, når vi nu læser
dens tekst, der i Senebergs gengivelse lyder som
følger:

Hvo som haver dette Blad i sit Hus, og stiller
sit Levnet derefter, han har overflødig Vel
signelse at forvente af Herren vor Gud.
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En Eremit, som havde levet fyrgetive Aar gan
ske allene i Samaritaner-Skoven, tænkte engang
ved sig selv: om der vel kunde være noget Men
neske i Verden, der var saa hellig, som han?
Og da han sligt ved sig overlagde, see! da kom
en Guds Engel til ham, og sagde: Hvad over
lægger du ved dig, Skulde der ingen helligere
Sjele være i Verden, end du? Gak med mig,
jeg vil ikkun føre dig til en ringe Tjenestepige,
som dig i Hellighed og Fortjeneste hos Gud den
Almægtige langt overgaar. Derpaa gjorde han
sig færdig, gik med Engelen til Staden, og kom
i Huset, hvor Pigen var. Han gav flittig Agt
paa Pigen og saae, at hun var altid glad og vel
tilmode, og talede med hver Mand; saae hende
ogsaa æde og drikke. Kort, han mente intet at
see paa hende: som kunde lignes ved hans An
dagt og Hellighed. Dog alligevel bad han hen
de, at hun vilde sige ham, hvad hendes Øvelse
var. Men hun vilde i Begyndelsen ikke sige
ham det, indtil han endelig ved Formaning og
christelig Kjerlighed bragte det saa vidt, at hun
begyndte at tale, som følger:

i. Naar jeg staaer op om Morgenen, saa takker
jeg Gud, som har bevaret mig om Natten,
og beder, at han vil Dagen igjennem bevare
mig for Synd og alt Ondt, og være Begyn
delsen og Enden i alle mine Gjerninger.
2. Naar jeg ifører mig mine Klæder, tænker jeg,
hvorledes min Frelser Jesus blev af Spot
iført et Purpurklæde, for at skjule mine blo
dige Synder.
3. Naar jeg binder min Belte eller Livbaand
om mig, tænker jeg, hvorledes min Brud
gom Jesus blev uden al Barmhjertighed bun
det med Baand og Strikker, for at udføre
mig til evig Frihed i Himmelen.
4. Naar jeg drager mine Skoe paa, tænker jeg,
hvorledes min Jesus maatte træde Guds Vre
des Persekar, paa det at jeg skal vandre for
ham med Glæde i de Levendes Land.
5. Naar jeg kæmmer mit Haar, eller sætter paa
mit Hoved, tænker jeg, hvorledes min evige
Konge, Jesus Christus, blev kronet med den
skarpe Tornekrone, for at forhverve mig en
evig Æreskrone i Guds Rige.
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6. Naar jeg binder et Linklæde om min Hals,
tænker jeg paa det Linklæde, som min Jesu
blodige Legeme blev iført, efterat han jam
merlig var hudstryget; og dermed har han
fortjent mig at staae for Guds og Lammets
Stoel, iført de rene hvide Linklæder, som er
de Helliges Retfærdighed.
7. Naar jeg gaaer til Herrens Nadvere, tænker
jeg, at Jesus selv har indsat den, til at ihu
komme hans Velgjerninger, Lidelse og Død;
saa og til Forsikring paa mine Synders For
ladelse, en glædelig Opstandelse, Himmerig
og det evige Liv.
8. Naar jeg seer et Rettersted, tænker jeg, hvor
ledes min Broder Jesus er engang ophengt
paa Korsets Træ, for at betale for den gan
ske Verdens Synder. Gud bevare mig for
modvillig Synd og en forsmædelig Død.
9. Naar jeg gaaer i Byen, tænker jeg, hvorledes
min Forløser Jesus Christus blev ført fra He
rodes til Pilatus med Spot og Nød, for at fø
re mig til de evige Boeliger i Himmelen.
Gud hjelpe mig, at forlade Verden, og trag
te efter Himmelen.
10. Naar jeg tænder Ild, eller seer Ild, beder
jeg: Ak Herre Gud! bevar mig for Helvedes
Glød, og optænd din Kjerligheds Ild i mit
Hjerte, at jeg maae elske dig og min Næste
med bestandig og oprigtig Kjerlighed.
ir. Naar jeg fejer, eller seer et Huus renses, be
der jeg: Ak Herre, rens mig fra alle mine
Synder, og hjelp mig, at udfeje den gamle
Suurdej og onde Vane, at jeg maae blive et
nyt Kreatur i Christo Jesu.
12. Naar jeg seer et Kar sættes til Ilden, tænker
jeg paa Peders Fald ved Ilden, og beder:
Gud bevare mig for aandelig Hovmod og
Formastelse, naar jeg staaer i Naadens
Stand, og for Fortvivlelse i Syndens Stand,
at jeg maae blive et Æreskar, som Gud har
beredt til evig Herlighed.
13. Naar jeg bær Ved, eller seer Træer, tænker
jeg, hvor jammerlig min kjere Jesus selv har
baaret sit Kors paa Golgatha Bjerg, og be
der: Ak Herre Jesu! hjelp mig, at bære mit
Kors med Taalmodighed igjennem denne
Jammerdal, at jeg maae evig nyde dig, som
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er Livsenstræe, i den himmelske Frydesal.
14. Naar jeg gaaer hos Vandet, tænker jeg, hvor
ledes min Jesus gik over Kedrons-Bæk, og
beder: Ak Herre! hjelp, at jeg maae være
som det Træe, der er plantet hos Vandbæk
ke, og bære Frugt i sin Tid.
15. Naar jeg seer Kniv, Spyd, Sværd eller Stæn
ger, tænker jeg, hvorledes min Jesus blev
fanget i Urtehaven med Sværd og Stænger,
hvor Spydet blev stunget igjennem hans hel
lige Side, og beder: Ak Herre! bevar mig for
Duel og Klammerie, baade at gjøre og ve
derfares, og hjelp mig, at dræbe alle mine
uordentlige Begjeringer og onde Affecter.
16. Naar jeg legger Brænde til Ilden, eller seer
det, tænker jeg paa de mange hellige Marty
rer, som taalmodig har liidt for Jesu Navns
Bekjendelses Skyld, og beder: Ak Gud! op
hold mig i den sande Troe, at ingen Ting
maae skille mig fra din Bekjendelse og Kjer
lighed.
17. Naar jeg bær eller seer Mad bæres paa Bor
det, tænker jeg paa det Maaltid, som Jesus
holdt med sine Discipler, og beder: Gud
hjelpe mig at søge meest efter den aandelige
Spise, Guds Ord og Sakramenterne, ja min
Jesum selv, som opholder mig til det evige
Liv.
18. Naar jeg faaer Penge, eller giver dem ud,
tænker jeg paa de Sølvpenge, som min Jesus
blev forraadt for, og beder: Ak Herre! Bevar
mig for Gjerrighed, og giv mig et fornøjet
Hjerte i alle Ting.
19. Naar jeg drikker, tænker jeg paa den Ædike
og Galde, som min Jesus blev skjenket med
i sin Tørst paa Korset, og beder: Ak Herre
Gud! vogt mig, at mit Hjerte ikke besværes
med Fraadserie og Drukkenskab; men at jeg
lever ædrue og skikkelig, og hielper den
Nødtørftige.
20. Naar jeg seer et bedrøvet Menneske, beder
jeg: O du al Trøstens Fader! bevar det for
Fortvivlelse. Gud skee Lov, som giver mig
Sindsfornøielse! Mit Kors og min Besværlig
hed er jo intet imod saa mange andre Men
neskers Elendighed.
21. Naar jeg gaaer til Sengs, tænker jeg, hvor-

ledes min Jesus blev lagt i en Grav, og stod
op deraf igjen; saa skal og jeg opstaae til evig
Glæde. Jeg takker dig, o Gud! som har be
varet mig i Dag for saa megen Synd og Sorg,
jeg kunde henfalde i, og givet mig saa me
get Godt. Gud bevare mig i denne Nat for
alt Ondt, og opvække mig frisk og sund.
22. Summen paa al min Troe og Forstand er
denne: Jeg veed mig intet andet til Salighed,
end den korsfæstede Jesum Christum. Ham
lever jeg, ham døer jeg, og til hans Ære hensigte alle mine Gjerninger; hans Lidelse er
min Retfærdighed, hans Død er min Salig
hed.

Da nu Eremitten dette altsammen havde hørt,
sagde han ved sig selv: O Gud! nu er jeg altid
allene, hvor ingen forvilder mig, men kan dog
neppe engang tænke paa det, som denne Pige
ved alt hendes Arbejde virkelig forretter. Skul
de jeg leve iblandt Mennesker, som hun, jeg
kunde det sandelig ikke gjøre. Han fældte da
Dommen selv, at denne Pige var meget hellige
re, end han, og havde billig langt større løn hos
Gud den Almægtige at forvente.
Sådan lyder teksten på Senebergs ark. Og nu
gælder det om denne slags gamle tryk ligesom
om vore gamle folkeboger og adskillige af tidli
gere tiders bønne- og andagtsbøger, at de ofte
har en lang forhistorie bag sig, før de kommer
danske læsere i hænde. De er meget tit ikke
forfattet af den mand, hvis navn de bærer på
titelbladet. Ofte er han kun samleren eller be
arbejderen af indholdet, og dette går i mange
tilfælde langt tilbage i tiden. End ikke det skel,
som reformationen satte i vort folks åndelige liv
for godt 400 år siden, respekteres af denne fol
kelige litteratur. I tryk efter tryk bringer den til
lutherske læsere middelalderligt, katolsk stof
af særpræget art og meget gammel oprindelse hvilket ikke gør denne litteraturgren ringere,
men des interessantere, fordi den herved viser,
hvor nuanceret vort folks åndelige liv i virke
ligheden har været i ældre tider. I dette lys
skal vi også se Senebergs ark om tjenestepigen.
Heller ikke han er forfatteren her, men kun ud

giveren, der befordrer en gammel tekst et skridt
videre ad dens lange vej. Skal man forsøge at
efterspore forhistorien, viser det sig, at man bå
de i tid og rum skal uventet langt bort fra for
rige århundredes Haderslev for at finde det før
ste spor af historien om den gudfrygtige tjene
stepige. Vi skal helt tilbage til en af oldtidens
orientalske kirkehistorikere, nemlig Palladius,
der efter nogle ungdomsår som eneboer i Ægyp
tens ørken blev biskop i Helenopolis ved Sorte
havet og døde i sit fødeland Galatien inde i Lil
leasien omkring år 430.5 På grundlag af sine op
levelser blandt de ægyptiske munke og eneboe
re og ud fra sine erfaringer af datidens opblom
strende klosterliv i østens lande, skrev denne
Palladius som ældre mand et værk, der går
under titlen „Historia Lausiaca“ og bringer en
lang række fortællinger om munkenes liv og
gerninger i denne det kristne munkevæsens
ældste periode.6 Her fortæller han bl. a. histo
rien om nonnen, der foregav at være åndssvag
og dog blev opsøgt af den hellige Piterum. Vi
lader biskop Palladius selv berette om hende:

I dette kloster [nemlig Tabennesis-klosteret
mellem Nilen og Det røde Hav] var der en
anden nonne, som foregav at være åndssvag og
besat af en dæmon; og de andre afskyede hen
de så meget, at de ikke engang ville spise
sammen med hende, og det var netop sådan,
hun helst ville have det. Hun løb rundt i køk
kenet og gik til hånde med alt muligt og var,
som man siger, klosterets støveklud: Hun op
fyldte det, der står skrevet: „Dersom nogen tyk
kes at være viis iblandt os i denne Verden, han
vorde en Daare, for at han kan vorde viis“.
Medens alle andre havde kortklippet hår og bar
hætte på hovedet, gik hun og arbejdede med en
klud bundet om hovedet. Ingen af de 400
søstre så hende spise, så længe hun levede; hun
satte sig aldrig til bords og fik aldrig en bid
brød, hun tørrede krummerne af bordet og va
skede krukkerne af og klarede sig med, hvad
hun fik på denne måde - og dog havde hun
aldrig fornærmet nogen, aldrig knurret og al
drig sagt det mindste, skønt hun blev slået og
skældt ud og forbandet og afskyet af alle.
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Nu åbenbarede der sig en engel for den hel
lige Piterum, en berømt eneboer, der boede på
Porphyrites-bjerget, og sagde til ham: „Hvorfor
vigter du dig sådan af din fromhed og af, at du
bor sådant et sted som her? Vil du se en kvin
de, som er frommere end du, så drag hen til
Tabennesioternes nonnekloster, dér vil du finde
en, der har et bånd om hovedet; hun er bedre
end du. For skønt hun kæmper mod en stor
flok, har hendes hjerte aldrig sveget Gud men du, der sidder her, færdes i verden i dine
tanker“. Piterum, der aldrig havde været nogen
steder, drog hen til klosteret og bad lærerne om
lov til at komme ind i nonneklosteret. Da han
var berømt og gammel, løb de den risiko at
føre ham derind. Da han var kommet ind, bad
han om at få alle nonnerne at se. Men hun vi
ste sig ikke. Til sidst sagde han til dem: „Hent
mig dem allesammen, der mangler stadig en“.
De svarede: „Vi har en idiot inde i køkkenet“,
sådan kaldte de nemlig dem, der er besatte.
Han sagde: „Bring mig hende også, lad mig se
hende!“ De gik så hen for at kalde på hende,
men hun kom ikke, måske fordi hun havde
mærket, hvad der var på færde, eller også hav
de hun gemt sig. De halede hende så frem med
magt og sagde til hende: „Den hellige Piterum
ønsker at se dig“. Han var nemlig meget be
kendt. Da hun så kom, og han så kluden om
hendes hoved, faldt han ned for hendes fødder
og sagde: „Velsign mig!“ Men hun faldt også
ned for hans fødder og sagde: „Nej, velsign du
mig, herre!“ Alle nonnerne blev forfærdede og
sagde til ham: „Fader, gør dig ikke til latter,
hun er idiot!“ Men Piterum svarede dem alle:
„Det er jer, der er idioter - hun er både min
og jeres moder“ - sådan kalder de dem, der
har ånden - „og jeg beder til Gud om, at jeg
må findes lige så værdig som hun på dommens
dag.“ Da de hørte det, faldt de alle ned for
hans fødder og bekendte hver deres synder: En,
at hun havde hældt opvaskevandet ned over
hende; en anden, at hun havde givet hende øre
figner; en tredie, at hun havde puttet sennep
i hendes næse - kort sagt, hver af dem fortalte,
hvordan hun havde plaget hende. Han bad så
for dem og drog bort. Og få dage senere kun
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ne nonnen ikke længere udholde den ære og
ærbødighed, søstrene viste hende, og hun følte
sig generet af deres undskyldninger, og derfor
forlod hun klosteret. Men hvor hun drog hen,
hvor hun slog sig ned, eller hvordan hun døde,
var der ingen, der fik at vide.7

Det er let at se, at denne ægyptiske historie fra
oldkirkens dage ligner Senebergs historie om
tjenestepigen. Vel er der forskelle - men eng
len, den hellige Piterum og nonnen møder vi
alligevel igen i de tre personer på Senebergs
ark; og selve det opbyggelige indhold: Den selv
retfærdige eneboers gavnlige ydmygelse ved
mødet med den virkeligt fromme, selvudslet
tende kvinde, har begge historier til fælles. Vi
tør derfor anse biskop Palladius’ fortælling om
den åndssvage nonne og den hellige Piterum
for den ældste form af den historie, som vi fin
der på Haderslev-arket.
Men hvordan er denne fortælling så nået fra
østerlands kirke i oldtiden til en købstad i vor
landsdel i det 19. århundrede? Og hvordan har
den fået den skikkelse, hvori den udgik fra Se
nebergs trykkeri? Palladius’ bog „Historia Lausiaca“ blev ikke glemt i tiden efter hans død.
Den blev oversat fra græsk, hvori den var skre
vet, til latin, hele vestens kirke- og kultursprog,
og oplevede adskillige udgaver. Desuden blev
en del af dens fortællinger optaget i lignende
værker af andre forfattere og begyndte således
deres vandring op gennem middelalderens år
hundreder. I det hele taget lå det stof, som Pal
ladius havde samlet i sin bog, helt på linie med
middelalderens store interesse for hellige mænd
og kvinder og indgik gennem talrige bearbejdel
ser og genfortællinger efterhånden som et uund
værligt led i det blomstrende fromhedsliv, der
i fortællingerne om de helliges liv og gerninger
helt rigtigt så klare vidnesbyrd om, hvordan
kirkens opstandne Herre er med sine troende
alle dage - eller for at tale med Hans Tausens
salmebog - hvordan Gud „haffuer alle Helgen
naaden teed“.8
I værk efter værk træffer vi middelalderen
igennem fortællinger af denne art, og nogle af
dem kan vi føre tilbage til Palladius’ bog. Dette

gælder også hans fortælling om den åndssvage
nonne og eremitten. I så sent et værk som den
store foliant, der i året 1615 blev udsendt i
Antwerpen af den lærde jesuitpater Heribert
Rosweyd9 under titlen „Vitae Patrum“, genfin
der vi denne fortælling, endda i to indbyrdes
lidt forskellige former.10
Og således er den nået fra oldtiden langt op
imod vor egen tid. Men som den foreligger fra
Palladius’ hånd, og som den genfortælles af
Heribert Rosweyd, er den jo endnu temmeligt
forskellig fra den fortælling, som Seneberg tryk
ker om den gudfrygtige tjenestepige. Hele hen
des lange enetale til eremitten, der udgør stør
stedelen af Senebergs tryk og danner dettes
egentlige indhold, finder vi slet ikke i den form,
som fortællingen har fra Palladius’ hånd.
Hvordan er da dette led i den endelige for
tælling kommet til? Svaret herpå må vi søge et
godt stykke tilbage i middelalderen. Undervejs
op gennem denne tid har Palladius’ historie
nemlig mødt en anden historie, som den er ble
vet spundet sammen med. Det drejer sig her
om en lille, smuk legende, som i alt fald ken
des i versificeret form på middelaldertysk fra
det 14. århundrede. Den er i nyere tid blevet
fremdraget af et gammelt pergamenthåndskrift,
der har tilhørt den tyske sprog- og litteratur
forsker Karl Bartsch, som i 1873 aftrykte den
i sit tidsskrift „Germania“.10“
Af den der meddelte middelaldertyske tekst
bringer vi her en oversættelse:

Der var en gudfrygtig Bondepige.
Sit Kvæg drev hun ud
med en meget lang Pisk.
Hun var ved saa godt et Mod.
Da mødte hun tvende Munke
og sagde: Kære Herrer,
kom mig i Hu!
Den ene Munk da svared’:
Det kunde let gaa os saa,
at vi vist glemmer dig.
Hun sagde: Kære Herrer,
glemmer I mig efter Kødet11
da kom mig i Hu efter Aanden.12
Da svared’ den ene Munk:

Nu sig mig, du kære Bondepige,
som taler saa viseligt vel:
Hvordan fordriver du din Tid
blandt disse Bondefolk?
Da sagde hun: Kære Herrer,
det vil jeg sige Eder:
Naar jeg om Morgenen glad opstaar,
saa malker jeg min Ko
og beder dertil min Ottesang.
(Matutin)
Naar Mælken jeg sier,
saa beder jeg min Morgenbøn.
(Prim)
Naar Kvæget ud jeg driver,
jeg holder i Aanden min Kirkegang.13
(Messen)
Alt som jeg laver de Oste,
hver Ting jeg aandeligt lægger ud.14
Naar Foderet jeg skærer,
jeg beder alle mine Bønner højt. (Terts)
Saadan, Herre, det bliver da Middag.
Saa fylder jeg, Herre, min Sæk,
saa græsser jeg min Kalv
og beder mine Psalmer syv.
(Bodspsalmerne)
Naar siden i Stalden jeg strøer,
min Aftensang beder jeg da.
(Vesper)
Naar Ilden med Aske jeg dækker,
min Nattebøn siger jeg frem
(Complet)
Ved Kvæld, naar jeg gaar til min Seng,
alene jeg for mig staar.
Om Dagen taler jeg om Ham,
om Natten jeg drømmer om Ham. Bønnen er hele det Gode,
den fromme Bondepige øver.
Det er ikke vanskeligt at se, at denne middel
alderlige legende ligner vort Haderslev-tryk. Her
møder vi en gudfrygtig piges enetale, der er
opbygget helt på samme måde og med samme
tendens som tjenestepigens på Senebergs tryk.
Ved at ledsage sit grove, uåndelige dagværk
med tidebønnernes åndelige værk - de er nævnt
i parenteser udfor de pågældende linier - og
bede og anstille åndelige betragtninger under
alle sine verdslige sysler forvandler hun sit bon
dearbejde til een ubrudt gudstjeneste. Mod
Ham, Gud, er hendes sjæls inderste bestandigt
rettet - selv om natten drømmer hun om Ham
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- og denne af bønnen skabte, mod Gud stadigt
vendte holdning, er det ene, store gode, hvor
med hun gør alle ting til gode gerninger.
Vi tager derfor ikke fejl i den påstand, at
denne gamle, tyske legende er det middelal
derlige element, der er blevet spundet sammen
med Palladius’ oldkirkelige fortælling sådan, at
resultatet blev Senebergs historie om den gud
frygtige tjenestepige, idet altså den oprindeligt
optrædende nonne har måttet vige først for en
bondepige og dernæst for en tjenestepige, me
dens samtidigt scenen er henlagt fra klosteret
via mark og stald til køkkenet.
Men der er stadigt lang vej fra middelalde
rens tyske legende op til det 19. århundredes
Haderslev-tryk. Dog, vi er i stand til nogenlun
de at følge legendens vandring og omformning
op gennem tiderne. Vi træffer den således igen
i to senere bøhmiske folkeviser. Vi finder den
endnu senere udvidet og varieret sådan, at
dens hovedperson fra at være bondepigen i stal
den efterhånden skifter stilling til at blive tje
nestepigen inde i køkkenet. Og i reformations
tiden møder vi endeligt de første tryk af den
fuldt udformede tjenestepige-fortælling. Således
kendes tre tryk fra årene omkring 1520, to for
skellige fra Jobst Gutknechts trykkeri i Nürn
berg og et fra Pamphilus Gengenbachs trykkeri
i Basel. Endvidere er der bevaret tryk fra Nürn
berg omkring 1560, fra Augsburg omkring 1580
og fra første del af 1600-tallet samt et tjekkisk
fra 1595. Og i tidens løb bliver trykkene, der
optræder som billige markedstryk, stadigt flere.15
Af de ældre tryk har til denne afhandlings
udarbejdelse det nævnte Nürnberger-tryk fra
omkring 1560 været tilgængeligt. Det er trykt
af Valentin Newber og bærer følgende titel:
„Die Geistlich Haussmagd. Es war eins mals
ein Einsid el in einem Wald viertzig Jar / Der
gedacht jhm auff ein zeyt / er wolt gern ein
Menschen sehen / der in seinem Verdienst
were“. Det er en lille, uanselig tryksag i octav
på ialt 8 sider, af hvilke forsiden bærer i træ
snit et billede af eneboeren og engelen. Ser vi
nærmere på dets indhold, forstår vi, at vi her
har historien om den gudfrygtige tjenestepige i
dens endelige, hos Seneberg kendte form, og i
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sit indhold ganske svarende til hans tryk. Gan
ske vist er tjenestepigens enetale i Nürnbergtrykket noget anderledes end i vort Haderslevtryk, der bringer den i en bredere udført form
med lidt flere eksempler og med de enkelte
detailer i en anden rækkefølge og med omskriv
ning af romersk-katolske udtryk - det er dog
ganske den samme historie i begge tilfælde.
Af den oprindelige beretning i Palladius’ „Hi
storia Lausiaca“ har historien bevaret sin ram
me: Den korte, indledende præsentation af
eneboeren i ørkenen, der af englen opfordres
til at opsøge en, som er frommere end han;
og den afsluttende bemærkning om eneboerens
nyvundne ydmyghed og dom over sig selv. I sit
indhold derimod har historien erstattet nonnen
med tjenestepigen og forlagt scenen fra kloste
ret til køkkenet. Og dog ser vi, at indholdet er
forblevet det samme: Hvad Palladius oprinde
ligt ville fortælle, det fortæller også både de
forskellige tyske tryk og Senebergs tryk - nem
lig historien om et helt igennem uselvisk, i or
dets rette forstand enfoldigt exemplarisk men
neske, der ikke har megen tid til specielle gudfrygtighedsøvelser, men under stadig træning le
ver alle ting i sit travle verdslige liv hen på
Gud og derved forvandler selve sit liv i verden
til een uafbrudt gudfrygtighedens øvelse, der i
sin ægthed og uselviskhed overgår alle den as
ketiske eneboers øvelser.
Dette er i hovedtræk denne histories litteræ
re historie. Endnu må vi dog også forsøge at
iagttage de sidste skridt på historiens lange van
dring, før den når frem til Senebergs trykkeri i
Haderslev, og spørge: Er den som andet, der
udgik fra hans og hans forgænger Luckanders
hånd, kommet til ham på tysk, således at han
har måttet foretage en oversættelse? Han virker
jo i vort grænseland, hvortil så meget åndeligt
gods kom sydfra. Det lader sig imidlertid godt
gøre, at Seneberg her blot optrykker et tidligere
på dansk kendt arbejde, og at han har overta
get en foreliggende, dansk tekst. Historien om
den gudfrygtige tjenestepige kendes nemlig og
så i to danske tryk fra København, som er æl
dre end Senebergs tryk. Det ældste af disse,
som er trykt omkring 1720, bærer følgende titel:

„Ære-Krands og Krone For en Aandelig Tieneste-Pige, Det er: Andægtige og Gudelige Be
tragteiser Over Vor HErres og Frelseres JESU
CHRISTI Smertefulde Lidelse og Død, som et
GUds Barn daglig bør at øve sig udi i alle sine
Gieminger“. Og nederst bærer det påskriften:
„KIØBENHAVN, Findes til Kiøbs i SkinderGaden skraas over for vor Frue Skole“.
Op imod slutningen af det 18. århundrede
følger det næste af disse danske tryk med en
næsten enslydende titel: „Ære-Krands for den
gudfrygtige Tieneste-Pige SUSANNA . . .“
(Resten at titlen er så godt som ordret lig titlen
på forrige tryk). Det bærer nederst følgende
adresse: „Kjøbenhavn, trykt hos Johan Rudolph
Thiele, boende i store Helliggeiststræde No.
150“. Da bogtrykker Thiele virkede fra året
1771,16 kan vi datere dette hans tryk til engang
i tiden efter dette år, muligvis til omkring
1780.17 Og der har sikkert eksisteret endnu fle
re tryk af vor historie, som nu er gået tabt.
Sammenligner vi nu disse to københavnske
tryk, viser det sig, at de - bortset fra små afvi
gelser - bruger ganske den samme tekst, hvor
imod deres illustrationsudstyr er helt forskel
ligt. Sammenligner vi dernæst dem begge med
vort Haderslev-tryk, ser vi straks et tydeligt
slægtsskab. Haderslev-trykket står dem i teksten
meget nær, omend dets sproglige form betegner
en let modernisering. Dog synes det at stå tryk
ket fra ca. 1720 nærmest, idet det viderefører
dettes små afvigelser i forhold til Thieles tryk.
Vi vover derfor den påstand, at det ældste kø
benhavnske tryk - sandsynligvis i et senere ny
tryk - er det forlæg, som Seneberg har haft lig
gende foran sig, da han lavede sit Haderslevtryk. Og denne påstand bestyrkes endnu mere,
om vi sammenligner de illustrationer, som Se
neberg har givet sit tryk, med illustrationerne
på 1720-trykket. Her er ligheden nemlig alde
les slående: Der er - bortset fra eet tilfælde tale om ganske de samme illustrationer i begge
tryk, blot at Senebergs små træsnit er en lidt
grovere efterskæring af de i København brugte
træsnit. Ellers er hans illustrationers antal og
motiver ganske de samme som på det køben
havnske tryk. Også hans „hoved“18 og hans

ramme19 genfinder vi på dette tryk. Kun Sene
bergs titelbillede visende tjenestepigen, eremit
ten og englen er ikke direkte kopieret efter det
københavnske, men viser dog så stor lighed med
dette, at slægtsskabet også her bliver klart be
vidnet. Der kan altså ingen tvivl være om Se
nebergs forlæg: Han aftrykker en foreliggende
og sikkert ret udbredt dansk tekst, nemlig kø
benhavner-trykket fra ca. 1720. - Det sidste
stykke af vor rejse har været vejen fra Køben
havn til Haderslev.20
Vi har nu fulgt denne historie på dens lange
vandring fra orienten til Haderslev, og vi har
set, hvor sælsomt dette motiv kunne forplantes
gennem tider og lande fra oldkirkens dage helt
op til det 19. århundrede. De slesvigske bønder,
som i Storegade i Haderslev eller ved markeds
besøg i vore andre købstæder købte Senebergs
ark med de farvede ranker, de små træsnit og
historien om tjenestepigen, og bragte det hjem
til deres landsbyer, følgende dets lovende på
skrift, at „hvo som haver dette Blad i sit Huus,
og stiller sig Levnet derefter, han har overflø
dig Velsignelse at forvente af Herren vor Gud“
- de har intet vidst om historiens fremmede
oprindelse og mærkelige, ældgamle baggrund.
De har derfor heller ikke været klare over ar
ten af den fromhed, som de her mødte. Vi skal
derfor til slut forsøge at karakterisere fromhedstypen i vor historie.
Og vi må da straks sige, at vi her står over
for et stykke ægte katolsk fromhed. Ikke blot
historiens oprindelse i kirkens oldtid og middel
alder godtgør dette, men også selve dens ind
hold. I mødet mellem eremitten ude fra Sama
ritaner-Skoven og tjenestepigen fra køkkenet op
lever vi spændingen mellem de to retninger,
som kendetegner den katolske kirkes fromhed
middelalderen igennem - ja op til den dag i
dag: Den asketiske retning, som under inspira
tion af oldkirkens munkevæsen skaber vestens
klosterliv og vender verden og det almindelige
menneskeliv ryggen for at tjene Gud og bidrage
til verdens forløsning gennem et liv i specielle
gudfrygtighedsøvelser, ikke mindst bønnen, me
ditationen og det stedfortrædende offer - og
den mere „verdslige“ retning, hvis repræsen
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tanter, fordi de gennem livet i familie, arbejde
og stand er bundet til verden, forsøger at gøre
deres færden i verden, deres daglige arbejde
og jævne slæb til en verdslig gudstjeneste gen
nem efterligningen af Kristi ydmyge sind og en
aktiv indsats for næsten og ved at tage alle dag
ligdagens verdslige ting som afspejlinger af de
himmelske og som anledninger til fromme be
tragtninger. Disse to retninger har gennem år
hundreder præget katolsk fromhed og hører
begge med lige stor ret hjemme i kirkens liv,
fordi denne har brug for dem begge. Vor histo
rie giver tydeligt sidstnævnte retning fortrinet,
idet den lader eremitten, asketen, indse, at tje
nestepigen med sit eksemplariske liv i verden
„var meget helligere end han og havde billig
langt større Løn hos Gud den Almægtige at
forvente“. Denne tendens hen imod en lov
prisning af det jævne, enfoldige kristenmenne
skes fromhed midt i det verdslige livs mange
krav på bekostning af gudsmandens specielle
fromhedsøvelser under ganske andre, åndeligt
set gunstigere kår medbringer historien allerede
fra sin oldkirkelige oprindelse. Men samme ten
dens bliver endnu tydeligere understreget og
stærkere betonet gennem historiens omform
ning i middelalderen, da legenden om bonde
pigen med hendes enetale giver historien dens
senere tyngdepunkt.
Og hvorfor? Fordi vi med denne legende fra
det 14. århundredes Tyskland når den religiøst
bevægede tid, da de store tyske mystikere vir
ker - f. eks. Mester Eckehardt og hans kendte
og ukendte disciple - og da det gennem deres
forkyndelse understreges overfor vide kredse, at
også det jævne kristenmenneske midt i sit liv i
verden ad mystikkens vej ved den indre åben
hed overfor Gud gennem bøn og betragtning
kan nå den samme forening med Gud og pleje
det samme inderlige fællesliv med ham, som
det ellers var klosterfolks højtpriste og efter
tragtede privilegium at opleve.
De tyske mystikeres århundrede er også tiden
for de mange legender og små historier, der efter den Mester Eckehardt tilskrevne sentens:
at en jævn, from levemester er mere værd end
en lærd læsemester - priser den jævne, gud
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hengivne kristens praktiske visdom og gennem
denne lader ulærde bønder og enfoldige kvin
der og børn løse de store problemer legende let,
som teologer og gejstlige forgæves anstrenger sig
med.
Ind i denne åndelige kreds hører også vor ty
ske legende om bondepigen. Og vi møder i den
netop det træk, at hun, det jævne, men gud
frygtige menneske, vækker munkenes, de lærde
kristnes spørgen og bliver deres læremesterinde.
Og det, som sætter hende i stand hertil, er hen
des iver efter at gå mystikernes vej gennem et
liv i stadig bøn: „Bønnen er hele det Gode, den
fromme Bondepige øver“. Denne af den tyske
middelaldermystik prægede tendens følger nu
vor historie på hele resten af dens vej. Og den
giver også Senebergs Haderslev-udgave af histo
rien dens egentlige indhold. Det, som her ud
gør tjenestepigens åndelige styrke og er „hendes
Øvelse“, som eremitten siger, er dette, at hun
følgende mystikkens vej henfører alt i sin jævne
hverdag på Gud og lader alle ting i sit arbejde
være som vinduer ind til det åndelige livs rea
liteter. Straks om morgenen, når hun står op,
går hendes tanker til Gud med den bøn, at han
vil „være Begyndelsen og Enden i alle mine
Gjerninger“. Og sådan går det videre dagen
igennem: Hver lille, nok så triviel handling i
køkken og kammer tager hun på samme måde
som den tyske bondepige, der midt imellem
ostelavningens mange redskaber siger: „Hver
Ting jeg aandeligt lægger ud“. Og det, som er
det store skema for hendes åndelige udlægning
af tingene, er Jesu lidelses historie og alt det,
som under den skete med ham. Tager hun sine
klæder på, kæmmer hun sit hår, binder hun sit
bælte eller trækker sine sko på - alt minder
hende om, hvad der tilsvarende skete med hen
des frelser og brudgom Jesus: Hvordan han
blev iført purpurkåben for at skjule også hen
des synder, hvordan han blev tornekronet for
at erhverve hende ærens krone hos Gud, og
hvordan han trådte Guds vredes persekar for
hendes skyld. Hendes daglige tur i byen for at
gøre indkøb får hende til at ihukomme Jesu
møjsommelige gang fra Herodes til Pilatus. Idet
hun passerer byens rettersted, tænker hun på,

hvordan også Jesus blev henrettet for at betale
for al verdens synder, og hun sukker samtidigt
ved sig selv: „Gud bevare mig for modvillig
Synd og en forsmædelig Død“. Kommer hun
til vandet, mindes hun Jesu tunge gang over
det vand, der hed Kedrons Bæk, og beder, at
hun selv må være som det træ, der ifølge psalmistens ord er plantet ved vandbækken og der
for bærer sin frugt til rette tid (Ps. i). Og også
hjemme i køkkenet er alle tingene hende ligeså
mange anledninger til at kredse med stadig bøn
om frelserens dyre lidelse. Idet hun slæber
brænde ind, tænker hun på Jesus, da han bar
korset op på Golgata, og hun beder ham om
hjælp til at bære sit eget kors med tålmod, „at
jeg maae evig nyde dig, som er Livsenstræe, i
den himmelske Frydesal“. Bruger hun køkke
nets knive, kan hun næsten føle, „hvor Spydet
blev stunget igjennem hans hellige Side“. Læg
ger hun brænde på ilden, mindes hun, hvad de
hellige martyrer led for at bekende Jesu navn,
eller ilden kalder bønnen frem hos hende:
„Optænd din Kjerligheds Ild i mit Hjerte“.
Gulvfejningen får hende til at bede om ren
hed fra alle synder. Når hun drikker, må hun
tænke på den drik af eddike og galde, som Je
sus fik. Og hendes arbejde med at sætte mad
på bordet vækker hos hende den bøn: „Gud
hjelpe mig at søge meest efter den aandelige
Spise, Guds Ord og Sakramenterne, ja min Jesum selv“. I dette sidste udtryk „min Jesum
selv“ samler hun hele sin fromhed og under
streger dens art: Når hun har sådan „et for
nøjet Hjerte i alle Ting“ og kan udbryde: „Gud
skee Lov, som giver mig Sindsfornøjelse“, så er
hemmeligheden heri den, at hun tager alle tin
gene i sit liv sådan, at de bliver spejle, hvori
hun ser Jesu skønne billede; eller som hendes
sidste ord til eremitten lyder: „Summen paa al
min Troe og Forstand er denne: Jeg veed mig
intet andet til Salighed end den Korsfæstede
Jesum Christum. Ham lever jeg, ham døer jeg,
og til hans Ære hensigte alle mine Gjeminger“.
Og hendes fromhed karakteriseres endnu en
sidste gang gennem eremittens forbavselse, da
han under indtrykket af, hvad hun har fortalt
ham, må erkende, at han, som altid er alene,

hvor ingen forstyrrer ham, „neppe engang kan
tænke paa det, som denne Pige ved alt hendes
Arbejde virkelig forretter“ - nemlig at leve
midt i verdens udadvendte liv det indre liv
sammen med Jesus i Guds stadige nærhed; det
liv, som er eremittens mål, og som den kristne
mystik viser hver kristen vejen til.
Det var dette liv, som den katolske kirke altid
stræbte at lede mennesker ind i. Som et udtryk
for denne stræben er historien om den gudfrygti
ge tjenestepige oprindeligt blevet til. Som et vid
nesbyrd om menneskers længsel efter dette liv
har den gået sin gang gennem tiderne. Og som et
eksempel på, hvor fast denne oprindeligt katol
ske og ægte kristne fromhed har holdt sig i vort
folk også langt op i tiden efter reformationen,
finder vi historien spredt over vor landsdel fra
Jens Senebergs trykkeri i Haderslev for halvan
det århundrede siden.21

NOTER
i. Om ham og Haderslevs første trykkeri se: T. O.
Achelis: Haderslev i gamle Dage II: 1627 — 1800,
1929, s. 348 ff, og Johs. Chr. Nielsen: 200 Aar. Et
sønderjysk Bogbinder- og Boghandlerfirma og dets
Ejere 1765—1965, 1965, s. 13, samt Olav Christen
sen: Haderslev Bys første Bogtrykker Hinrich Luckander 1759—1792, Haderslev 1959, s. 18 f.
2. Olav Christensen: Luckander s. 17.
3. Om disse se: V. E. Clausen: Det folkelige danske
træsnit i etbladstryk 1650—1870, 1961.
4. En gengivelse af dette „hoved“ bringer Johs. Chr.
Nielsen i ovennævnte arbejde s. 15.
5. Om ham se: Den hellige Antonius’ Liv og andre
Skrifter om Munke og Helgener i Ægypten, Palæ
stina og Syrien. Ved H. Fr. Johansen og Carsten
Høeg, København 1955, s. 24 ff.
6. Et fyldigt udtog af Palladius’ „Historia Lausiaca“
bringes i nævnte værk „Den hellige Antonius’
Liv . . .“, s. 126 ff.
7. Den hellige Antonius’ Liv . .., s. 176 ff.
8. Hans Tausens Psalmebog 1553, Bl. LXXXXVIII
verto.
9. Realencyclopedie für Kirche und Theologie, 2. Aus
gabe, XIII, s. 136.
10. Vitae Patrum. De vita et verbis seniorum sive historiae eremiticae libri X . . . opera et studio Heriberti Rosweydi. Antwerpen 1628 (Editio secunda),
s. 737 f og 964 f.
10a. Germania. Vierteljahrsschrift für deutsche Alter

15

ir.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

thumskunde. Herausgegeben von Karl Bartsch XVIII,
Wien 1873, s. 196 f.
Den tyske tekst har her udtrykket: „in der userkeit“.
Her står i teksten: „in der inerkeit“.
Her står på middelaldertysk: „so hån ich kirwihe“.
Teksten har her det svært forståelige udtryk „alle
dine ich fursache“.
Se om de forskellige tryk: Adolf Spamer: Die geist
liche Hausmagd. Zur Geschichte eines religiösen
Bilderbogens (Verhandlungen der 52. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner, Leipzig
1914, s. 182—184).
Se om ham: Dansk Forfatterlexicon VIII 191 og
Dansk biografisk Leksikon XXIII 494 ff.
Der haves også følgende tryk: „Ære-Krands for den
Gudfrygtige Tieneste-Pige, Susanna. Hvorledes Ere
mitten blev af Engelen overbeviist om, at Susanna
var endnu fuldkomnere end han“, uden sted og år,
4 blade. Se Bibliotheca Danica, Supplement 1914,
spalte 94.
De to flyvende, trompetblæsende engle, der bærer
en krone imellem sig.
De to rankeomvundne søjler, over hvilke to andre
engle står med palmegrene i hænderne.
Alle de indtil 1961 fundne danske tjenestepige-tryk
fra både før og efter Senebergs tid — også enkelte
på tysk — findes beskrevne i V. E. Clausens i note
3 anførte arbejde s. in—115; her også farvegengi
velse af J. R. Thieles tryk.
Det bør bemærkes, at der også findes en helt an
den historie om en anden gudfrygtig tjenestepige
— nemlig Jeanne de la Nativités beskrivelse af den
franske tjenestepige Armelle Nicolas’ liv og ånde
lige udviklnig, som udkom første gang 1676 under
titlen „Le Triomphe de l’Amour Divin dans la Vie
de la bonne Armelle“. Denne Armelle Nicolas le
vede 1606—1671 og blev aldrig andet end en jævn
tjenestepige, men nåede i denne ringe stilling ved
sin fromhed til en så dyb forening med Gud, at

hun senere blev kaldt kærlighedens datter og blev
saligkåret i den romersk-katolske kirke.
I den nævnte beskrivelse af hendes liv findes en
skildring af hendes daglige omgang med Gud, der
minder en del om vor her behandlede historie. Om
der kan være tale om et litterært afhængighedsfor
hold mellem denne skildring og vor tjenestepige
historie, har vi ikke kunnet efterprøve. Muligvis har
forfatterinden til Armelle Nicolas’ livshistorie kendt
den gamle historie om tjenestepigen; og dette kan
have farvet hendes skildring her. En litterær på
virkning den anden vej synes der slet ikke at kunne
være tale om. Dog har vi emksempler på, at man
i Tyskland i 19. århundrede har identificeret vor
tjenestepige med Armelle Nicolas, og at dette har
givet sig udtryk i andagtslitteraturen. Se den anførte
afhandling af Ad. Spamer samt Urban Schrøder:
„Den gode Armelle. Litterær krypto-katolicisme i
dansk lutherdom“, i „Catholica“ 1956, s. 155 ff. In
teressant er det også at konstatere, at den fromme
livsholdning, som kendetegner vor tjenestepiges hi
storie, den dag i dag er levende og kan give sig
udslag i helt den samme litterære form. Dette fin
der vi et eksempel på i „Katolsk Ugeblad“ for 29.
november 1959, hvor der under overskriften „Tan
ker for en husmor“ læses følgende: „Når jeg tæn
der op i køkkenet om morgenen, da lad mig hu
ske: „Han er kommet for at kaste ild på jorden,
og hvad vil Han andet end, at den skal brænde?“
Når jeg laver mad, festmad eller daglig mad, da lad
mig være opfyldt af den tanke: „Hvad I har gjort
mod én af disse mine små, har I gjort mod mig“.
Når jeg stikker mine hænder ned i det hvide sæbe
skum, da lad min tanke dvæle ved det ord: „Er
jeres synder end røde som blod, skal de blive hvi
de som sne“ . . . Og når jeg efter dagens arbejde
går træt til hvile, da lad mig tænke på dette:
„Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan
hælde sit hoved“ ...“ Ligheden med den gamle hi
storie om den gudfrygtige tjenestepige er slående.

URBAN SCHRØDER

Haderslev set fra Klosterkirkegården

HADERSLEV FOR ET HUNDREDE
OG HALVTREDS ÅR SIDEN
Indledning

I den Haandbog for Reisende i Kongeriget Dan
mark og Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen,
Lauenburg, der i 1824 blev udsendt af revisor og
kontorchef ved den kongelige generalpostdirektion Eiler Hagerup Tregder,1 giver denne på
grundlag af en lang række håndbøger af topo
grafisk og anden art „historisk-topographiske
Noticer om Stæderne, Poststationerne og deres
Omgivelser“. Udover de anførte kilder har
Tregder benyttet tabeller udsendt til alle stæder og poststationer med anmodning om at ud
fylde de deri anførte rubrikker. Han anfører, at
han „derved er kommen i Besiddelse af de nye
ste paalideligste Efterretninger om ethvert Steds
og dets Omegns Mærkværdigheder“, ligesom
han i en note bemærker, at han i sommeren
1820 selv har gjort optegnelser på en tre måne

ders rejse i postvæsenets anliggender på hoved
ruten fra København til Hamborg.
Denne rute passerede Haderslev, og Tregder
har da også været her. Det bekræftes af Haderslev-ugebladet Lynas oversigter over rejsen
de, der passerede Haderslev i 1820, hvor det
kan ses, at revisor Tregder fra København den
22. august var taget til Årøsund og den 23. til
Åbenrå, og den 1. september, da han må have
været på tilbagevejen fra Hamborg, hedder det,
at han den 1. september igen var taget til Årø
sund og den 2. september til Kolding.
Håndbogens afsnit om Haderslev, der fylder
tre små sider, giver et lille indtryk af byen i
første halvdel af 1800-tallet. Da vi samtidig er
så heldige at have et maleri af byen fra omtrent
samme tid, har vi fundet det naturligt nu 150
år senere at fremdrage denne lille beretning og
udbygge dens skildring af byen med en række
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noter til yderligere forståelse af det af Tregder
fremførte og samtidig lade det gamle maleri
illustrere artiklen og endelig at give en skildring
af byen på grundlag af det, vi kan læse ud af
billedet.
Det er malet i 1827 af maleren P. A. Diede
richsen, der var repræsentant for den såkaldte
naive malerkunst, og som desuden var mester
for to andre omtrent samtidige Haderslev-billeder: Haderslev set fra nord tegnet efter natu
ren af P. A. Diederichsen og på sten af J. F.
Fritz, Flensborg, 1830, gengivet i H.-S. 1935, og
Haderslev fra nordvest tegnet efter naturen af
P. A. Diederichsen og på sten af J. F. Fritz,
Flensborg, 1831, gengivet i H.-S. 1957, s. 24.
Peder Andreas Diederichsen var født i Vejle
i 1802 og døbt den 21. maj som søn af borger
og maler Peter Diederichsen og hustru Anna
Hansen fra Horsens. Han er kommet til Ha
derslev engang i 1820’eme som tegnelærer og
har formentlig taget bopæl på Slotsgrunden,
idet han efter Slotsgrundens sammenlægning
med købstaden i 1835 findes boende på Naffet
i det nuværende nr. 13,2 der før 1834 hørte til
Slotsgrunden. Han må være blevet interesseret
i grænselandets særlige forhold og er gået aktiv
ind i nationalitetskampen.
Professor Christian Paulsen skriver i sin dag
bog den ii. februar 1838,3 at han havde haft
den store og ret opmuntrende glæde, at en ham
ganske ukendt tegnelærer Diederichsen i Ha
derslev havde meddelt ham, at han ville tage
til genmæle mod en anmeldelse konrektor
Volquardsen i Haderslev havde skrevet i Kieler
Correspondenzblatt imod Paulsens skrift „Det
danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig“. Det
skulle dog vise sig, at Diederichsens forsøg på
at komme til orde i nævnte blad blev forgæves.
I et brev fra professor Flor til Peter Chr.
Koch i Haderslev af 18. februar 18384 omtaler
professoren Diederichsens brev til Christian
Paulsen, og han beder Koch om oplysninger
om denne nye allierede, som han omtaler som
„tegnelærer Didrick Didricksen“. Desværre fin
des der i de i P. Lauridsens store værk Da Søn
derjylland vågnede optagne breve fra Koch in
gen udførlig omtale af tegnelæreren, kun skri
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ver Koch i et brev af 7. november 1838,5 at
„Diederichsen er vor Spion og bliver vel sagtens
hængt af Fjenden engang“.
Bogbindersvend Niels Chr. Nissen, der så ak
tiv gik ind i nationalitetskampen, da Peter Chr.
Koch i 1838 stiftede Dannevirke, skriver i et
brev af 27. maj 18386 til professor Flor i Kiel,
at der da cirkulerede en petition i Haderslev,
som agiterede for det slesvig-holstenske forslag
om en forening af de slesvig-holstenske stæn
derforsamlinger, og at en af byens største køb
mænd, der beskæftigede et stort antal hånd
værkere gik omkring med den og tvang folk til
at underskrive, og at Diederichsen da var nær
ved at få prygl, fordi han ikke ville underskrive
og ytrede sig drøjt imod petitionen. I et brev af
20. august7 meddeler Nissen, at Diederichsen
ville rejse til Åbenrå, hvor han havde bekendte,
der tilsyneladende skulle virke for danskheden
og vel også for Dannevirkes udbredelse. En
delig skriver Nissen i et brev af 2. december
1838,8 at medens „Koch arbejder i Dannevirke,
arbejder Diederichsen og jeg med Munden, hvor
vi kommer, saavel i private som i offentlige
Cirkler. Diederichsen erklærer mig (Nissen) for
Mester i at bearbejde Borgerne, men er jeg
Mester, da er han en tro Svend“, og også Nis
sen kaldte Diederichsen „vor første spejder“.9
Selv om dette skulle være tilstrækkeligt til at
vise, hvilket arbejde Diederichsen har udført
for danskhedens sag i Haderslev, og at han på
en måde har været fremme i forgrunden, skal
endnu en lille ting fremdrages. I november 1838
besøgte prinseparret Christian Frederik, den se
nere Christian 8, og Caroline Amalie, Haders
lev, og Dannevirke skrev i den anledning den
29. november, at „Byen var prægtig illumineret
med Indskrifter og FyrsteparretsNavne-Chiffre. “
Bladet fremhævede blandt transparent-indskrif
terne et hos maler Diederichsen. Det lød:
Adsplittet Styrke aldrig god kan være;
For fremmed Stød den hastig bukker under.
Nei Folkets Vel og Fædrelandets Ære
Paa alle Danskes Enighed sig grunder!10

Det fornavn, Didrick, professor Flor gav tegne
læreren i sit brev af 18. februar 1838 er galt,

hvad også fremgår af et brev fra Peter Chr.
Koch til Flor af 25. marts 1840,11 hvor han
skriver, at „i Nat Kl. 2-3 indslumrede til et
bedre Liv vor Ven og Tilhænger Maler P.
Diederichsen“, der døde i Haderslev formentlig
af tuberkulose den 15. marts 1840 og blev be
gravet i Åbenrå den 20. marts. Brevets dato må
være en trykfejl for den 15.
P. A. Diederichsens maleri er udført på træ
og findes på direktør Fr. Jørgensens kontor på
dagbladet Dannevirke-Jydske Tidende. Det er
gengivet i min bog Haderslev Bys Spare- og
Lånekasse 1819-1969, men da vi mener, at det
er et for oplysning om Haderslev bys topografi
meget værdifuldt billede, har vi fundet det ri
meligt at lade det indgå i den lange række af
gamle Haderslev-billeder, som gennem de for
løbne 40 år findes reproduceret i vort årsskrift.
Men lad nu først Tregder komme til orde med
sin beretning:

HADERSLEV I 1824
Haderslev, Stad i Hertugdømmet Slesvig med
omtrent 400 Huuse og henimod 4000 Indvaanere, hvorunder Garnisonen: det Holsteenske
Landseneer-Regiment.1 Den ligger ved en fra
det lille Bælt indløbende Fiord under 270 xo’
34” Længde og 550 15’ 15” Bredde.
Toldsted; Station for Brev- og Pakkepost,
saavel-som for Extrapost. Giestgivergaarde: der
Rathweinkeller (paa Torvet),2 hos Petersen (i
det forrige Posthuus)3 o. s. v.
Staden, som ved et smalt Vand4 deles i to
Dele, gammel og ny Haderslev, og er temme
lig velbygget, ligger i en behagelig Dal, omgivet
af middelmaadige Høie. Paa den vestlige Side
af Staden er en Landsø, kaldet Haderslev Dam,
omtrent % Miil lang, men ei meget bred. Den
ne forstørstedelen skovomkrandsede Dam og
den dermed forbundne Egn forskiønner Synet
af Staden fra den nordre og søndre Side, især
fra den sidste. - Haderslev er en ældgammel
By, hvis egentlige Opkomst dog først maa reg
nes fra 1227, da Dominicanerne,5 ligesom nogle
Aar derefter Franciscanerne6 her nedlode sig.
Hertug Valdemar IV gav den 1292 sin egen

Stadsret, som 1639 blev stadfæstet af Christian
IV.7 Den har fordum været i stor Anseelse,
geistlige og verdslige Regenters8 Opholdssted;
den har havt to hertugelige eller fyrstelige Slot
te: Bøghoved,9 hvor de danske Stænder (1.
Sept. 1448) valgte Grev Christian af Olden
burg til Konge over Danmark, og hvor Frede
rik II. (1534) kom til Verden, og Hansborg,
hvor Frederik III. (1609) blev født. I Kong
Hans’s Tid har den ogsaa havt en Mynt.10 For
uden den Glands, som hertugelige Hofholdnin
ger gave Staden, var den endnu i Besiddelse af
et vigtigere Klenodie, nemlig en blomstrende
Søhandel. Østersøiske og andre Nationers Skibe
saaes i dens Havn, og igiennem en Canal,11
som nu er tilstoppet, bragtes Varerne i Pram
me og Baade til og igiennem Staden. - Flere
Gange har denne By været hiemsøgt med Ildsvaade, den betydeligste var 1759, den sidste
1798.12 Havnen er for egentlige Skibe bleven
useilbar og Handelen ubetydelig.13 Indvaanernes Hovednæringsvei er Agerdyrkning.14
Fra det herværende Bogtrykkeri15 udkommer
Ugebladet Lyna.16
Bygninger. Blandt disse udmærker sig alene
Hovedkirken eller St. Mariæ Kirke i Nyhaderslev, fordum en Filial af Domkirken i Slesvig.
Den er meget anseelig, og indvendig ikke min
dre end 77 Fod høi under Hvælvingen, som
bæres af fiorten stærke Piller. Foruden nogle ret
gode Malerier, sees her det 1817 oprettede Mo
nument til Erindring om Luther.17
Anstalter og Foreninger. Den lærde Skole,
stiftet af Hertug Johan den ældre 15 67;18 den
tydske Hovedskole tilligemed tre Districts- og
Forberedelsesskoler;19 den danske Skole;20 hen
sigtsmæssig Fattiganstalt siden 180421 (de Fatti
ges Forsørgelse lettes her ved en Mængde milde
Stiftelser),22 rigt Hospital, stiftet 1569 af Hertug
Johan,23 den til Syges Forpleining og Helbredel
se i den nyeste Tid grundede Stiftelse,24 hvis
Bygning dog endnu ikke er opført; Spare- og
Laanekasse,25, tvende Læseselskaber.26
Samlinger. Lindenhans og Viecks Leiebibliotheker indeholde gode Værker fra den ældre og
nyere Tid og adskillige af de bedste Tidsskrif
ter.27
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Fabriker. To Sukkerraffinaderier;28 Vognfa
brik,29 som leverer skiønne og varige Vogne.
En Mængde gode Handsker og andre Skindva
rer udsendes herfra.30
Spadseregange og Udsigter. Den med Træer
beplantede Spadseregang,31 som fører til Ulvshuus, hvor om Sommeren Musik undertiden
opføres, er den mest besøgte og frembyder en
skiøn Udsigt over Staden, Dammen og den ved
Enden af samme liggende Skov. Fra den til
Raadhuuskielderen hørende Have,32 saavelsom
fra den ny med Monumenter prydede Begra
velsesplads,33 nyder man en behagelig Udsigt.
De fortrinligste Standpunkter findes ellers paa
den østlige og vestlige Side af Staden og blandt
dem udmærker sig især den berømte Høi Bøg
hoved (14 M.); fra Dammen tager Byen sig
meget smukt ud.
Fornøielser. I Harmonien gives om Vinteren
Baller, Assembleer, og Concerter, fornemmeligen af reisende Tonekonstnere;34 undertiden
Skuespil af omvandrende Selskaber.35 Klubsel
skabet Concordia.36 Lystfarter paa Dammen ere
i Sommertiden behagelige.37
Mærkværdigheder i Omegnen. Ved Haderslevfjorden38 ere Egnene ved Hammelef (14M.),
Wonsbek og Starup (14 M.), særdeles indta
gende. Egnen om Thorning39 Mølle (1 Miil i
Vest) er ligeledes skiøn. Vertshusene Warten
berg40 (i M.) paa Veien til Flensborg, og Tømishuus41 (14 Mill) paa Veien til Kolding, be
søges som Fornøielsessteder, hvor alle Slags For
friskninger kunne erholdes. To Mile norden for
Haderslev ligger den mærkværdige Flekke Christiansfeldt,42 som i Sommertiden regelmæssigen
drager Nabostædemes Indvaanere til sig.
Skrift. Rhodes Samlinger til Haderslev Amts
Beskrivelse, Kiøbenhavn 1775, 8.

MALERIET AF HADERSLEV

Peder Andreas Diederichsens maleri fra 1827
viser byen set fra syd formentlig fra Erlevbjerg
med Møllestrømmen i forgrunden og Damhalv
øen, som denne endnu strakte sig ud for den
indre dambugt, inden omkørselsvejen blev an
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lagt, og dambugten derved blev afskåret og om
dannet til den indre damsø.
Billedet synes topografisk set nogenlunde kor
rekt fra vest til øst for domkirken og Sønderbro,
medens den østlige del vel nok på grund af af
standen virker afkortet og sammentrængt, såle
des at der kun gives et godt billede af byens
vestlige halvdel, medens hele bebyggelsen øst
for byens centrum ikke kommer med.
På Dammen og Møllestrømmen ses foruden
to robåde en ret anselig sejlbåd, ligesom der ud
for amtmandsboligen og øst for Sankt Severin
kirke ses bådebroer. I baggrunden højt oppe på
bakkerne nord for byen troner Moltrup kirke.
Studerer vi billedet noget nøjere, ses længst
mod vest et hus, som ikke kan identificeres
nærmere, og derefter følger amtmandsgården,
der er opført omkring 1760 i pompøs barok af
geheimekonferensråd Friedrich von Klingenberg
(1716-1783), amtmand i Haderslev fra 23. ok
tober 1753 til sin død den 22. december 1783.
Nu følger Sankt Severin kirke eller Gammel
Haderslev kirke, der dengang endnu havde sit
lave gotiske saddeltagdækkede tårn og iøvrigt
bestod af romansk skib og kor. Tårnet ses i sin
oprindelige skikkelse kun godt 1 m højere end
kirkeskibet. Det er hovedsagelig bygget af mun
kesten, medens det romanske skib og kor er op
ført af granitkvadre.
På kirkeskibets sydside helt mod vest ses et
nu forsvunden middelalderlig våbenhus foran
syddøren, som havde en bredde på 203 cm,
men blev tilmuret under Treårskrigen samtidig
med, at våbenhuset blev nedrevet.1 Det er det
eneste kendte ældre billede af kirken set fra syd
og dermed af dette våbenhus bortset fra Braunius’s stik fra 1585, hvor kirkebygningen dog
næppe er korrekt tegnet, og hvor våbenhuset i
alt fald ikke er med.
Efter kirken følger en lang række tage på de
ejendomme, som fandtes her og op til domkir
ken, grupperende sig om Slagtergade, Storegade,
Vestergade, Gåskærgade og Bispegade m. v.,
kun enkelte huse er malet, så facaden også kan
ses, men uden at vi er i stand til at bestemme
dem nøjere. Vi vil lægge mærke til, at der ikke
lige øst for Sankt Severin kirke findes malet en

mølle, som da også først blev opført i 1840’erne
af Martin Gottlieb Gøhlmann, og som brændte
i slutningen af århundredet.
Domkirken hæver sig højt op over byens lave
huse, der så godt som alle var på en eller to
etager, kun ganske enkelte på tre var ved at
dukke op i årene efter 1800. Kirken ses fra syd
vest med vestgavlen og trappetåmet, og sydfa
cadens tre gavlpartier fremtræder for de to vest
ligstes vedkommende tydelig, medens vi af den
østlige - von Vieregges kapel - kun kan se tag
ryggen. Over kirken rejser tagrytteren sig som et
klokkeformet spir i to afsæt, hvilket meget godt
stemmer med kirkebygningen på Diederichsens
billede af byen fra 1830, men den er på male
riet gengivet i overdreven højde. Tagrytteren
var fornyet efter branden i 1627 og var i 1820’me befængt med så mange mangler, at ned
styrtning kunne frygtes, hvorfor den fornyedes
i 1835.2 På taget ses i øvrigt kun en kvist.
Foran kirken ses toppen af tre gavlhuse,
som dengang endnu fandtes på Torvets nord
side, men hvoraf det vestlige, Torvet 6, er for
svundet og i 1870 erstattet med et af Torvets
mange uheldige fornyelser, medens de to an
dre huse, Torvet 7 og 8 stadig ligger på den
plads, hvor de var opført i 1630’rne, men des
værre i meget ændret skikkelse i alt fald for
Torvet 8’s vedkommende. Torvet 7 har endnu
sin gamle bindingsværksside ud til slippen fra
Torvet til kirken, medens gavlen i 1770’erne
har fået påklistret en brandmuret rokokkofacade, der dog senere er delvis spoleret af nymo
dens ændringer.
Nord for Møllestrømmen mod vest strækker
Damhalvøen sig ud i en spids, som den havde
gjort det gennem århundreder, og hvor Niels
Madsen Barkentin dengang havde sin bleggård
liggende dels vest og dels nord for Klosterkirke
gården, hvis fire nye kvarterer tydeligt ses om
givet af de nyplantede træer. Denne del af kir
kegården blev indviet den 15. oktober 1808, da
rådmand Jes Petersens hustru fandt sit sidste
hvilested her, medens franske tropper som Dan
marks allierede opholdt sig i byen, hvorfor det
franske femte linje-infanteriregiments militær
orkester medvirkede ved indvielsen.3

Umiddelbart syd for kirkegården ses en pavillion eller et havehus af bindingsværk. Det
var 5 kvadratalen stort ag var opført forment
lig omkring 1770 af apoteker Christian Fried
rich Zeise4 og ejedes i 1827 af den daværende
indehaver af Hjorte Apoteket C. H. P. Langheim. Bevæger vi os nu atter mod øst, ser vi fa
caden af et hus på Klosteret, hvor DannevirkeJydske Tidende i dag har redaktion, med den
foran liggende pragtfulde have ned mod Møl
lestrømmen, og hvor der ses ikke mindre end
tre lyst- eller havehuse ved vandet. Pastor L. M.
Wedel, fra Everdrup på Sjælland, som besøgte
Haderslev i 1801 skriver i sine rejsebetragtnin
ger,5 at „i haven ved Rådhuset er meget smukt,
hvor Kunst og Natur har forenet sig for at giøre
Spadserergangen og Udsigten fornøjelig, hvorfor
man også finder der i godt Vejr mangfoldige
Mennesker“, men da der aldrig har hørt have
til rådhuset forveksler pastor Wedel sikkert
rådsvinkælderens anneks, som netop havde til
huse her på Klosteret, med rådhuset i Lavgade.
Over Møllestrømmen fører en træbro og
bagved denne ses den ret anselige Slotsvand
mølle, formentlig allerede den nye i 1827 op
førte bygning, og foran ses tre møllehjul, som
desværre ikke blev rekonstrueret ved mølle
bygningens frilæggelse og restaurering i de sene
ste år. Over møllens tag ses en ret anselig hvid
bygning, som jeg dog ikke kan identificere.
Foran til højre ligger enkelte af de huse, som
fandtes foran Sønderbro, og hvoriblandt vi vil
finde det hus, som havde tilhørt byens sidste
skarpretter Lorentz Wagner, der var død den
16. juli 1803, og som havde arvet huset efter sin
far, Jochim Wagner (1715-1783), der i alt fald
havde boet og haft sit virke som skarpretter her
siden før 1745.
Yderst til højre ses en vindmølle. Det må
være den mølle, som lå på skibbroen, hvor der
i alt fald har været placeret en hollandsk vind
mølle fra 1700-tallet, men som er forsvundet
engang i slutningen af 1800-tallet. Udover de to
her omtalte vindmøller, har der i alt fald eksi
steret endnu to vindmøller i Haderslev, nemlig
en mølle på Sønderbro inde bag husrækken på
østsiden omkring numrene 23-27, og som er
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forsvunden før genforeningen, og Olaf Ryes
Minde ved Ryesmøllevej, der var bygget i 1850’erne, men desværre blev nedrevet så sent som
i slutningen af 1920’eme.
I
NOTER OG HENVISNINGER
TIL INDLEDNINGEN
i Eiler Hagerup Tregder var født den 25. marts 1778
på Kongsberg, hvor hans fader, Poul Tregder, da var
købmand. Han flyttede i 1806 til København, hvor
han i 1810 tog dansk-juridisk eksamen, og hvor han
var ansat ved møntvæsenet, indtil han i 1812 fik an
sættelse ved generalpostdirektionen. Han udnævntes
i 1826 til virkelig kancelliråd, i 1837 til virkelig ju
stitsråd og i 1847 til etatsråd. Død i København 24.
september 1858.
I Thomas Hansen Erslew: Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med Bilande 1814—
40, bd. III, København 1853, side 392ft, oplyses der
om Tregders rejse, at han i 1820 „modtog det Hverv
at berejse Postrouterne i Landet, for paa ethvert Sted
at afsætte Middagslinien og derved bevirke den til
Posternes bestemte og nøjagtige Befordring fornødne
Ensformighed i Uhrenes Gang paa de forskjellige
Postcomptoirer“.
2 Skattelisten 1835, nyt nr. 87, gammelt nr. 78 (Slots
grunden) .
3 Flensborgeren, Professor Christian Paulsens Dagbø
ger. København 1946, s. 267.
4 P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede I, Køben
havn 1909, side 120.
5 Sst. side 196.
6 Sønderjyske Arbøger 1892, side 35L
7 Sst. side 39E
8 Sst. side 49.
9 P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede I, Køben
havn 1909, side 171.
10 Bladet Dannevirke xoo Ar. Haderslev 1938, side 83.
ix P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede IV, Køben
havn 1916, side 126.

II

NOTER OG HENVISNINGER
TIL HADERSLEV I 1824
i Det Holstenske Landsenerregiment, der havde fået
dette navn den 8. april 1816, har ligget i garnison i
Haderslev fra 1753, da det bar navnet Det Holsten
ske Regiment, og indtil 1. juli 1842, da regimentet
blev nedlagt, og mandskabet overgik til x. og 2. dra
gonregiment.
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Den 24. juli 1797 overtog regimentet ejendommen
Storegade 6, der tilhørte handelsmand, deputeret bor
ger Helmer Buchholtz (1761—18x6), og hvor der over
døren blev anbragt en plade med indskriften „Militair-Skoele For Det Holstenske Rytter Regimente 1798“
(H.-S. 1949, s. 26, og 1957, s. 5). Garnisonen havde
samtidig eksercerplads på det sted på Naffet, hvor
Hansborg slot tidligere havde ligget, medens rideøvel
ser afholdtes i det i 1797 byggede ridehus og på den
der nordfor liggende ridebane.
Regimentets underofficerer og mandskab, der ofte
var gifte og havde stor familie, var indkvarteret rundt
omkring i byen hos byens borgere, hvor de mangen
gang måtte leve under små og usle forhold i de så
kaldte boder, små uanseelige etetages huse.

2 Rådsvinkælderen, der havde til huse i Torvet 8, har
i alt fald eksisteret før 1546, og hertug Hans den Æl
dre fornyede privilegiet den 6. marts 1566. Vinkæl
deren bestod til 1825, da det gamle privilegium blev
ophævet, og da enken efter Helmer Buchholtz
(1761—1816) endnu var ejer af ejendommen og inde
haver af privilegiet. Endnu i mange år efter var der
gæstgivergård på stedet, senest under navnet Concor
dia, der først er forsvundet efter genforeningen. (Bil
lede i H.-S. 1935, s. 43, 1958, s. 37, og 1969—72, s. 5).
3 Nørregade 22, det nuværende Høppners Hotel, som
er bygget i 1760 efter storbranden i 1759. Bygningen
rummede derefter byens postkontor indtil 1820, da
postmesteren, kancelliråd Knud Petersen, døde og
generalpostamtet på grund af Petersens dårlige øko
nomiske forhold måtte overtage bygningen, men som
igen solgte ejendommen til Jens Christopher Peter
sen (1789—1864), der fortsatte gæstgiverivirksomhe
den.
4 Den nordlige fjordarm havde sit løb fra Dammen
mod øst krydsende Bispegade omtrent ud for indgan
gen til det nye bibliotek og fortsættende syd for
Gravene og løb derefter langs den nuværende Jom
frustien, hvor den endnu var synlig ved genforenin
gen som en grøft øst for Gasværksvej, til den for
enedes med den sydlige fjordarm.
Den nordlige fjordarm ses endnu i hele sin længde
på „Grund Teigning af Staden Hadersleben 1780“
og til dels også på landmåler H. Lunds kort over
Haderslev købstad og Slotsgrund fra 1800, men for
svinder efterhånden mere og mere i løbet af 1800tallet.

5 Det er næppe rigtigt, at dominikanerne, hvis orden
først er stiftet i 1208, allerede i 1227 har fået opret
tet et kloster i Haderslev. Det sker antagelig først i
1254, da vi ved et provinskapitel i Lund første gang
hører noget om et kloster i vor by. Ved provinskapit
lets møde i Ribe i 1252 og 1253 var der ikke mødt
repræsentanter fra Haderslev, hvorfor der næppe hel
ler dengang har eksisteret et kloster her.
6 Franciskanerne har aldrig haft kloster i Haderslev. De

to tiggermunkeordener — dominikanerne og francis
kanerne — så skævt til hinanden og havde derfor kun
sjældent klostre i samme by, det var i Danmark kun
tilfældet i de store stiftsbyer. Derimod havde Haderslev-borgerne i 1487 i sinde at oprette et hellig
åndskloster, men det blev aldrig til noget, hvorimod
der efter bekræftelse af pave Alexander 6 den 18.
maj 1494 formentlig er stiftet et nonnekloster.
7 Stadsretten, der er udstedt af hertug Valdemar 4 i
1292, er stadfæstet af de følgende regenter, men
originaldokumentet gik tabt ved storbranden i 1627,
hvorfor byskriveren Joachim Berens i 1637 blev sendt
til København for at hente en afskrift af den gamle
byret. Det blev en bekostelig historie for bystyret, idet
udgifterne løb op til 85 mark 14 skilling, hvortil kom
9 mark til Niels Jacobsen Holst for en oversættelse
af den danske tekst til tysk. Det er denne afskrift
og oversættelse Christian 4 bekræfter med sin egen
hændige underskrift den 15. maj 1639, og som i dag
opbevares i rådstuearkivet.
8 På det ældste Haderslevhus residerede Christian 3
som hertug fra omkring 1523 til 1533 og hertug Hans
den Ældre fra 1544 til han lod det nedrive ved over
flytningen i 1562 til sit nye slot Hansborg, som han
havde påbegyndt opført 1557. Hans den Ældre resi
derede derefter på slottet Hansborg til sin død den
2. oktober 1580, hvorefter det tilfaldt Frederik 2, der
ligesom sin søn Christian 4 ofte havde sin residens
her. På det ældste Haderslevhus valgtes Christian 1
til dansk konge 1. september 1448, og her fødtes her
tug Hans den Ældre 29. juni 1521 og Frederik 2 den
i. juli 1534. På Hansborg holdt Christian 4 den 27.
november 1597 sit bryllup med Anna Cathrine af
Brandenborg og her fødtes den 18. marts 1600 Fre
derik 3.
9 Traditionen har villet henlægge det ældste Haders
levhus til Bøghoved, men undersøgelser foretaget af
Haderslev museum viser, at der aldrig har ligget en
større ejendom her. Traditionen kan måske henføres
til et latinsk digt, der omtaler hertug Hans den Æl
dre som død og Frederik 2 som regerende konge og
derfor må være skrevet mellem 1580 og 1588 og alt
så er omtrent samtidig med det gamle Haderslev
hus. Verset, som omtaler Haderslevhus, lyder i dansk
oversættelse:
Der var bygget en borg på en bakke i nærheden,
som den berømte hertug Hans af Holsten lod
nedrive.

Bakken, der her er tale om, er ikke Bøghoved men
Klingbjerg, og kender man terrænet inde bag ejen
dommene på Store og Lille Klingbjerg kan man let
forstå, at der også her kan være tale om en bakke.
Her lå Haderslevhus til det blev nedrevet omkring
1562.
Det kan måske være grund til at fremdrage nogle

af de beviser, som giver pastor Knud Dalwitz i Gam
mel Haderslev ret [når han i en indberetning skriver,
at man „fabulerer“ om, at der i ældgammel tid havde
stået et slot på Bøghoved] og ikke hans kritiker,
byens historiograf, hospitalspræsten Erasmus Lautrup.
Denne var forarget over, at Gammel Haderslev-præsten kunne vise en sådan arg uvidenhed om det be
rømte slot Haderslevhus. Det er tværtimod ham, der
i sin „Chronik und Monographie der Stadt Haders
leben“ giver fantasifulde beretninger om det ældste
Haderslevs og Haderslevhus’s placering og derved har
været med til at befæste den urigtige tradition, der
har været meget sejglivet og af og til endnu dukker
op. Lad derfor følgende få punkter endnu en gang
slå fast, at det gamle Haderslevhus virkelig har ligget
på Klingbjerg:

a) I et skøde fra 1512 omtales et hus liggende i Ha
derslev i Højgade, hjømehuset, hvor vejen går
til slottet.
b) I et pergamentbrev udstedt af Frederik 2 den 26.
december 1586 oplyses det, at den gamle provstegård på Naffet var bygget ved siden af det gamle
slot.
c) I et klagebrev fra Haderslev by mod Slotsgrun
dens beboere fra 1647 hedder det, at hertug Hans
havde tilladt sine embedsmænd og tjenestefolk at
bygge huse på de frigjorte arealer, hvor det gamle
slot havde ligget, d. v. s. det der blev til Slots
grunden.

10 Det er næppe sandsynligt, at der er slået mønter i
Haderslev under kong Hans, og Erasmus Lautrup op
lyser da også kun, at i hertugelig tid havde Haderslev
en mønt. Det kan næppe heller være under hertug
Hans den Ældre, idet der kun kendes ganske enkelte
mønter med hans navn, bl. a. en fra 1565, der bærer
byen Rendsborgs navn. Senere under den unge konge
Christian 4 lod hans moder, enkedronning Sophie, i
1591, 1592 og 1593 af møntmester Andreas Metzner
slå guldmønter, portugaløsere, i Haderslev.
ir Den omtalte kanal er den i note 4 omtalte nordlige
fjordarm. Endnu i 1300-tallet havde Haderslev med
hensyn til handel stået på lige fod med Flensborg og
Slesvig, men efterhånden som fjorden sandede til,
blev havnens betydning ringe. Da Vor Frue kirke i
midten af 1400-tallet blev udvidet, kunne man endnu
fragte mursten og andet byggemateriale ad den nord
lige fjordarm frem til nord for kirken.
12 Almindelig kendt er den i note 7 omtalte brand i
1627, da halvdelen af byen blev lagt i aske, og den
anden storbrand i 1759, da en halvdel af byen påny
gik op i luer. Branden den 19.—20. september 1798
var af betydelig mindre omfang, men hele den vest
lige side af Lavgade brændte, således at husene Klo
steret i og Lavgade 2 til 10 alle er opført efter den
ne brand.
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13 Haderslev havn og fjord var sandet til, således at lidt
større skibe ikke kunne sejle ind til skibbroen, men
varerne måtte lades om på pramme langt ud mod
fjordmundingen. Den 8. februar 1827 stiftedes imid
lertid på Concordia et havneselskab, som i samme
forår påbegyndte bygningen af en skibbro og uddyb
ningen af havnebassinet, og havnen fik derefter ef
terhånden påny voksende betydning.
14 Haderslev var omkring 1800 ved at komme over
brandulykken i 1759 og den med ved Christiansfelds
grundlæggelse i 1773 voksende konkurrence, som Ha
derslev bystyre endnu klagede over i 1798. Med det
nye århundrede gik det atter langsomt fremad for
byen; håndværket og en voksende industri begyndte
at gøre sig gældende, men et egentlig gennembrud
kom først med havnens udbygning.
15 Den svenskfødte, men i Flensborg virkende bogtryk
kersvend Hinrich Luckander fik den 5. marts 1759
privilegium på i Haderslev at oprette et bogtrykkeri
og til at udgive et ugeblad Den Jydske Fama.

16 Lyna udsendtes fra 1. januar 1797 først som et lille
uanseligt ugeblad, senere i noget større format, men
altid kun i et meget lille oplag. Det var oprindelig
upolitisk, men udviklede sig efterhånden til organ
for slesvig-holstenismen for fra 1. januar 1848 at over
gå til Peter Chr. Koch, Dannevirkes grundlægger og
udgiver, hvorefter det udsendtes som et tyskskrevet
dansk ugeblad, men bladet måtte kort efter gå ind,
og sidste nr. udkom 25. marts 1848.

17 Formentlig det brystbillede i basrelief, som ved re
formationsfesten i 1817 var ophængt på en til Lu
thers ære rejst smuk pyramide ved hvis fod hans
samlede værker var opstillede, eller det maleri, som
endnu omtales i kirkens regnskaber fra 1866, da det
blev udbedret, men som nu er forsvundet.
18 Haderslev lærde skole havde indtil 1854 til huse i
den i 1734 byggede ejendom, der lå på den plads på
kirkegården, som i 1567 var skænket skolen af hertug
Hans den Ældre. Det var den tredje skolebygning
på dette sted, hertug Hans’ skole brændte i 1627, og
den derefter opførte bygning blev nedrevet og i 1734
erstattet af den bevarede bygning i Smedegade, der
husede Haderslev lærde skole indtil 1854, og som i
skrivende stund gennemgår en gennemgribende re
staurering og skal anvendes af domsognets menig
hedsråd som menighedssal og kirkekontor samt til
konfirmationsforberedelse og således atter kommer
til ære og værdighed.

19 Ved Schulordnung für die Deutschen und Dänischen
Schulen der Stadt Hadersleben af 29. december 1802
blev skolevæsenet i byen væsentlig forbedret, men
det var dog først med Erneuerte Schulordning für
die Bürger-Schulen der Stadt Hadersleben af 24. juli
1829, at skolen fik tidssvarende bygninger, idet der
opførtes tre nye skoler, Frederiks Skolen og Wilhel
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mine Skolen i 1830, og Gammel Haderslev distrikts
skole, Slagtergade 60, mellem 1834 og 1838 og der
efter afløste skolen i Slagtergade 11, hvor der har
været skolehus i alt fald fra 1809 til omkring 1838.
20 Den danske skole er skolen i Gammel Haderslev, idet
der kun gaves dansk undervisning i dette sogn, der
var for et landsogn at regne også for de til købsta
den hørende dele af kirkesognet. Måske kan der dog
også være tale om enkelte danske vinkelskoler. Ha
derslev er den eneste af de sønderjyske byer, hvor der
i alt fald i en del af byen før 1850 blev givet dansk
undervisning.
21 For at komme tiggeruvæsenet til livs søgte magistra
ten i begyndelsen af 1800-tallet at få fattigvæsenet or
ganiseret bl. a. ved opkrævning af en fattigskat. I de
første år måtte man nøjes med en frivillig ordning,
idet regeringen modsatte sig en tvungen skat, der dog
blev gennemført efter nogle års forløb.
22 Ifølge E. Lautrups Chronik und Monographie der
Stadt Hadersleben fra 1844 rådede Haderslev by for
uden over nedennævnte Hertug Hans Hospital i 1824
over 24 legater, der kunne anvendes dels til under
støttelse af trængende og dels til andre velgørende
formål.
23 Hertug Hans Hospitalet, der var oprettet af hertug
Hans den Ældre i 1569, havde i 1825 plads til 50
fattige, som foruden fri bolig og varme i sygdoms
tilfælde nød gratis sygepleje, 18 alumner, de såkaldt
„foretrukne“, som havde bopæl i hovedbygningen, fik
ugentlig udbetalt 10 sk. kurant og desuden udleveret
5 pund brød og 7 kander øl, 30 alumner fik 14 sk.
kurant i ugepenge, medens 2 af beboerne kun havde
fri bolig og varme samt sygepleje. Klingpungpengene
blev efter fradrag af visse udlæg udbetalt til hospi
talets beboere.
24 Den 26. marts 1812 havde kammerherreinde Christi
na Friderica von Holstein, der døde den 17. juni
1812, stiftet et betydeligt legat, hvoraf 6000 rdl. skulle
anvendes til den lærde skole, medens 9000 rdl. var
bestemt til en stiftelse, hvorved almenvellet kunne
fremmes og fattigdommen kunne mindskes. Haders
lev bys andel af legatet blev i 1836—38 anvendt til
bygning af arbejdshuset (forbygningen) og sygehuset
(bagbygningen) i Laurids Skausgade, det nuværende
plejehjem. Haderslev amt fik bl. a. tildelt 2500 rdl.,
som i 1839 delvis blev anvendt til Christine Frede
rikke Stiftelsen, der senere blev til Haderslev Amts
Sygehus, ligesom der i Christiansfeld også blev op
rettet en stiftelse.
25 Haderslev Bys Spare- og Lånekasse blev stiftet 16.
december 1819 af fattigkollegiet. Sparekassen blev i
1970 sammenlagt med byens to andre Sparekasser:
Sparekassen for Haderslev Byes Omegn, der var stif
tet 20. oktober 1856, og Haderslev Amts Sparekasse,
der var stiftet 1. oktober 1901, til Sparekassen Ha
derslev, der senere fusionerede med Toftlund og Om

egns Sparekasse og Agerskov Sparekasse og i 1973
med sparekasser i Syd- og Sønderjylland til Spare
kassen Sydjylland.
26 Formentlig „Det harmoniske Selskab“ (se note 34)
og Concordia (se note 36). Vi ved med sikkerhed, at
Harmonien i 1826 havde en „litterær komitte“, som
måtte bruge 20—30 rdl. årligt af selskabets midler til
indkøb af passende litteratur, hovedsagelig dagblade
og flyveskrifter, og at alle skrifter efter fastsatte
regler kunne lånes med hjem. Den klub hvoraf sel
skabet Harmonien var udgået, havde haft til huse
hos rådsvinskænken Helmer Buchholtz på Torvet,
og blev efter Harmoniens oprettelse i 1799 kaldt Det
forenede Selskab, der også havde litterært virke.
27 Antikvarius senere boghandler Carsten Hinrich
Wieck, der stammede fra Flensborg og var blevet bor
ger i Haderslev 5. november 1812, og som blev privilligeret boghandler i. januar 1838, samt formentlig
gæstgiver, kirkeforstander, vicekonsul Hans Tobias
Lindenhan, der var født i Haderslev 29. december
I775> havde studeret teologi i Kiel og var blevet bor
ger i Haderslev 22. februar 1810, og som døde 20.
august 1834, næppe broderen Andreas Christopher
Lindenhan, der var født i Haderslev 17. februar
1774, blev advokat i Haderslev 1793, bysekretær 1796,
tillige rådmand 1802 og borgmester 1814, justitsråd
1825, og som døde i Haderslev 31. december 1836.
28 Det er kun lykkedes mig at finde frem til ejeren af
et sukkerraffinaderi. Rådmand Peter Hiort havde i
sin ejendom, nu Bispegade 15, et sådant raffinaderi,
som overgik til svigersønnen Peter Hiort Lorensen,
der atter solgte det til Hans Richtsen fra Tønder,
der blev borger i Haderslev 14. april 1823.
29 Lautrup skriver i sin Chronik i 1844 side 159: frem
ragende gode vogne af enhver art bliver fremstillet
af forskellige vognfabrikker og er landskendte.
30 I Haderslev virkede iflg. Lautrup i 1775 12 handske
magere og i 1843 22, medens August Niemann i sin
Handbuch der Schleswig-holsteinischen Landeskunde
fra 1799 angiver, at der i 1798 var 10 handskemagere
i byen, hvoraf ingen på Slotsgrunden, og han skriver
endvidere om handskemagerne, at de var de eneste
håndværkere i byen, der havde så mange kunder, som
de i det hele taget var i stand til at betjene, samt at
en af byens købmænd handlede med handsker.
31 Pastor Lautrup fremhæver ligeledes promenaden fra
byen til Ulvshus med dens mange plantede træer.
Det drejer sig om den nu delvis ødelagte sti, som
gennem Kløften fører over Christiansfeldvej forbi
Katedralskolen og videre til omkørselsvejen og over
denne og videre til og langs Vesterskoven.
32 Den i note 2 omtalte rådsvinkælders have hørte til
ejendommen, Klosteret 9, hvor Dannevirke-Jydske Ti
dende nu har redaktion, jfr. omtalen side 21.
33 Klosterkirkegården, der var blevet indviet i 1808, jfr.
side 21. Også Lautrup fremhæver byens to smukke
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med smagfulde monumenter af marmor, granit og
sandsten prydede kirkegårde.
Det harmoniske Selskab var oprettet den 1. januar
1799 og fik da til huse i postgårdens anneks, Nørre
gade 15, men flyttede i 1811 til Truels Erichsens
ejendom i Gåskærgade 19. Selskabet indstillede sin
virksomhed i 1842, men genopstod i 1849 midt un
der Treårskrigen som det nationale danske selskab
Harmonien.
Redaktør H. R. Hiort-Lorenzen, der var født i Ha
derslev 1832, fortæller i sine erindringer, at der i hans
barndom til tider var teater i landsenerernes ridehus
på Naffet (jfr. note 1).
Selskabet „Concordia“ (Enighed) var oprettet 1.
august 1817 og havde til huse hos skomager Hans
Lautrup, Storegade 5. Det rådede i sine lokaler over
keglebane, billardstue og dansesal, men måske er
klubben senere flyttet tli Torvet 8, hvilken ejendom
endnu efter genforeningen bar navnet Concordia.
Pastor L. M. Wedel skriver i sin side 21 omtalte
rejseberetning (H.-S. 1956, s. xr): „Paa Dammen ha
ves ogsaa ofte behagelige Lysttourer paa Roers og
Sejlsbaade, som meget afbenyttes i Sommermaanederne af unge Mennesker, undertiden ledsaget af Musik.“
Tregder gør sig her skyld i en misforståelse, Hamme
lev ligger ikke ved fjorden, ikke engang ved Dam
men.

39 Tørning Mølle, se H.-S. 1969—72, s. 11.
40 Vartenberg, kro i Vedsted sogn ved Oksevejen fra
Haderslev til Immervad, den gamle landevej til Åben
rå og Flensborg, der først i midten af 1850’eme blev
afløst af den nuværende hovedvej A 10.
41 Thomashus kro, hvis oprindelige navn var Tømmes
hus, og som før landevejens anlæg i 1853—55 lå længere mod øst ved den gamle landevej.
42 Tregder skriver i sin Haandbog for Reisende om
Christiansfeld: „Sæde for en Brødremenighed, har 60
Huse og omtrent 600 Indvaanere; ligger i en sund og
behagelig Egn, midt imellem Haderslev og Kolding,
ikke langt fra det lille Bælt.
Toldsted; Brev- og Pakkepoststation. Giestgivergaard: hos Asmussen.
I Aaret 1771 kiøbte Brødrene Herregaarden Thystrupgaard [!] og på dens Enemærker byggede de
1773 Christiansfeld, en nydelig liden Stad, bestaaende af tvende ligeløbende, godt brolagte Hovedgader,
paa begge Sider beplantede med Lindetræer. Ved de
fleste Huse ere Haver, og foran ved Kirken er en
firkantet grøn Plads, omhegnet med Træer og Hæk
ker. Allevegne hersker Vindskibelighed og den største
Grad af Orden, Nethed og Reenlighed. Skoleindretningeme ere fortræffelige, og foruden adskillige gode
Haandværkere, underholder Stedet også anseelige Fa
briker, hvis Varer søges, saavel i Landet selv, som
udenlands.
Mærkværdigheder: Kirken (af Indvaanerne almin-
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deligen kaldet Menighedssalen); den er indvendig
høj, lys, yderst simpel. De tvende Skole- og Opdra
gelseshuse. Brødrehuset. Søstrehuset. Kirkegaarden.
De tvende Pensions- og Opdragelsesanstalter, den
ene for Drenge; den anden for Piger. Tre Bomulds
væverier; en Strømpefabrik; en Lakerefabrik, og især
et Lysestøberi og et Garveri.
Kirkegaarden, med den derhen førende Allee og
den tilstødende lille Plantning, frembyder en beha
gelig Spadseregang.
Til Omegnens Mærkværdigheder høre: Thystrupgaard med ikke ubetydeligt Ølbryggeri og Brænde
vinsbrænderi; Anlæget Christinenruh; Naaletræplantningerne i de kongelige Skove ved Landsbyen
Stenderup. — En Miil norden for Christiansfeld, tæt
ved Vejen til Wilstrup [skal være Vejstrup], hæver
sig i en Højde af 728 Fod Grønninghoved [Skamlingsbanke], det højeste Bierg i Hertugdømmerne,
der tilbyder en vid Udsigt“.

III
NOTER OG HENVISNINGER
TIL MALERIET AF HADERSLEV FRA 1827
i Danmarks Kirker. Sønderjylland, S. aaoff.
2 Sst. s. 100.

3 E. Lautrup: Chronik und Monograhie der Stadt Ha
dersleben, Haderslev 1844, s. 154h Rådmand og køb
mand Jes Petersens hustru Botilla Christina Petersen,
født Paulsen, der var død den ix. oktober 1808, blev
ganske rigtig begravet på den nye Klosterkirkegård
den 15. oktober, men det er galt, når Lautrup skriver,
at det var den første begravelse, idet Anna Maria
Petersen, en datter af guldsmed Martin Hinrich Pe
tersen og Helena Gerdes, der også var død den 11.
oktober, var blevet begravet allerede den 13. oktober.
4 Brandtaksationsprotokollen, Slotsgrunden, 1771.
5 H.-S. 1956, s. lof.

OLAV CHRISTENSEN

Gåskærgade med Latinskolen

JOHANNES FIBIGERS
BEVAREDE DAGBOGSNOTATER
FRA 1856-57
Dagbogsnotater er ikke skrevet med offentlig
gørelse for øje; de er af helt privat natur og
gengiver mere eller mindre tilfældigt, hvad
meddeleren har fundet vigtigt at notere sig. I
en række skarpe glimt optegnes uretoucherede
indtryk af en forlængst forsvunden hverdag, og
det behøver ikke altid at være de store ting, der
er løbet den skrivende i pennen.
Således forholder det sig også med Johannes
Fibigers efterladte dagbøger, blandt hvilke der er
bevaret én fra nogle måneder på begge sider af
årsskiftet 1857. Johannes Fibiger var i 1850 ble
vet ansat som præst ved Hertug Hans Hospi
talet og som lærer ved Haderslev Latinskole og
blev i Haderslev indtil 1859, men vi kender des
værre kun den her gengivne af de dagbøger,

som han må formodes at have ført i disse år.
Det fremgår tydeligt af de bevarede dagbogs
blade, at det er det kirkelige arbejde som hospi
talspræst ved Hertug Hans kirken, der har be
tydet mest for ham, og det er derfor kun i
sjældnere tilfælde, at begivenheder fra hans
virke ved latinskolen er blevet fundet værdige
til at blive betroet dagbogens blade.
I glimt nævnes nogle af de vigtigste personer
fra omgangskredsen, rektor Thrige, konrektor
Lembcke, apoteker Aggersborg, provst KofoedHansen, og i de måneder, dagbogsbladene hand
ler om, har også kollegaen Christoffer Møllers
ulykkelige forlovelseshistorie beskæftiget Fibi
gers følsomme, kristeligt-romantiske sind. Netop
på denne tid arbejdede han på et drama, „Jo-
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hannes den Døber, en Christelig Tragedie“, og
han har da været ivrig for at mærke sig liden
skabens magt over mennesket.
Men ellers har Johannes Fibigers sind og
tanker hovedsageligt været optaget af den kreds,
der var blevet åndeligt vakt i forbindelse med
læreren Mogens Abraham Sommers frikirkelige
forkyndelse, en udløber af Søren Kierkegaards
forbitrede opgør med den officielle kirke og
dens præstestand, og blandt hans husvenner
hørte adskillige fra menigheden i Hospitalskir
ken, den fromme ingeniørkaptajn Conrad Aschlund, pietistiske håndværkere, samt småkårs
folk, der under trange kår ofte fristede en
kummerlig tilværelse i fattigdom, sygdom og af
savn. Det var disse mennesker, han følte, at
han var sat til at være hyrde for.
I sit, også i vor tid meget læseværdige erin
dringsværk, „Mit Liv og Levned, som jeg selv
har forstået det“, udgivet af stedsønnen Karl
Gjellerup („Germanernes Lærling“), har Jo
hannes Fibiger fortalt i en større sammenhæng
om de år, han tilbragte i Haderslev, og hans
her offentliggjorte dagbogsblade fra månederne
på begge sider af årsskiftet 1857 tjener derfor
hovedsageligt kun til at supplere hans oplysnin
ger i erindringsværket.

sin Grund i et gudsfrygtigt Begreb om den
Ære, der bør vises Sjælesørgeren.
Bertel Frank, den kjærlige Sjæl, som jeg hav
de sat al min Tro til, kommer her i Eftermid
dag og er drukken. Han tilstod det ganske
kjønt og fik et Par Buxer.
Aften hos Thriges. I anledning af Captain
Aschlund udviklede jeg til adskillig Forargelse
det ægte Christelige i et afgjørende Brud med
Verden.
6. Flytningstilberedelse. Skrevet et Blad af
Johannes Døber. Roed kom, og Flytningen
maatte opsættes. Amalie og Frederikke paa
Bal, jeg hjemme i Samtale med Konstneren.4
Temmelig langt Besøg hos Skjærsliber Ber
telsen.
7. Første Gang i Kakkelovnen. Roeds Billede,
Christus og de to Disciple udenfor Herberget i
Emaus, er smukt malet, men Herrens Skikkelse
og Aasyn er uklar. Vi tale meget om kirkelig
Konst. Jeg paastaaer, at den forstyrrer Andagten
i Kirken og maae Bygningen derfor være sim
pel, og Billedværkerne opstilles andetsteds.
8. Roed reiste med Amtmanden [W. W.
Stockfleth] til Oeddis for at see Pladsen for
hans næste Maleri.
Jeg holdt min Forsamling paa Hospitalet som
Beredelse til Communion. Jeg trængte stærkt
ind paa dem, de vare og næsten alle tilstede,
*
*
*
som jeg havde tilsagt dem. Lene Dorthe faldt
tilføie med mange Taarer. Moder Behn syntes
1856, October.
bodfærdig.
5. , Søndag. Prædikenen om kirkelig Forvirring
[Fibiger har arvet H. C. Ørsteds skrifter til
og kirkelig Fred tilfredsstillede mig ikke, lige- minde om sin ven Chr. Lunding i Kbh.].
saa lidt Amalie og Moder. Amalie fulgte mig
9. Roed reiste. Jeg var yderlig træt. Om Af
paa Stuerne, hvor en Syg ønskede Sacramentet. tenen var Christopher Møller her og sang en
Af de to andre Koner, som vilde deltage deri, Hoben af Heises deilige Sange.
maatte jeg udelukke den ene (Lene Dorthe),
10. Om Middagen kom Moer Bisgaard, som
da hun, som oftere før, intet vilde høre om ifjor Mikkelsdag, da jeg før Altergangen for
Syndsbekj endelse.1
manede hende til Bod og Bedring, havde af
Efterm. Confirmationsvisit hos Snedker Hol- Stridighed erklæret, hun vilde ikke tage Sacra
gersen.2 Besøg hos Captain Aschlund.3 Han er mentet hos mig, jeg var hende for haard. Jeg
stærkt og gjennemgribende christelig opvakt, havde været veltilfreds dermed, da jeg derved
glødende sandhedskjærlig, og kjæmper indtil undgik at udelukke hende fra den hellige NadAskese med Kjødet, men har en næppe mær vere, som jeg ellers for hendes Ubodfærdigheds
kelig Streg af den Vanvittiges Uro. Hans elsk Skyld havde tænkt at gjøre. Nu var hun, da
værdige Venlighed havde maaskee for en Del hun saa jævnlig er bleven baade skammet ud
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og formanet af de andre, forsaavidt gaaet i sig
selv, at hun bekjendte sin Synd baade i Tan
ker, Ord og Gjerning fra Dag til Dag og øn
skede at samles ved Guds Bord med min Me
nighed. Men hidsig, misfomøiet og indbildt af
sine gode Gjerninger var hun dog. Efterat end
nu engang at have ladet hende føle min Mis
tanke til denne halve og nødtvungne Bod tillod
jeg hende for Bekjendelsens Skyld at stedes til
Alters paa Onsdag.
ir. Brev fra Harald Neergaard, Christiansthal pr. Itzehoe.5 Han takker mig i et opvakt
christeligt Sprog for det Broderskab, jeg i mit
Brev til ham havde tilbudt ham, og sender en
Pakke Piecer, han har udgivet til Bedste for to
Kirkebygninger, med Bøn om at sælge dem til
samme Øiemed, hvilket jeg selvfølgelig ikke
kan.
12. , Søndag. Prædikenen „det eneste Læge
middel“ holdt i god Stemning baade i Hospi
talet og Fruekirke, men kun lidet Kirkebesøg.
Mig synes, at som denne og andre lignende
Prædikener med Guds Hjælp lykkes mig, bli
ver Ordet rettelig forkyndt, og vil Folk ikke
komme, er min Samvittighed forsaavidt fri.
Begravelse kl. nVz. Sadelmager Segelkovs
Kone. Den unge Mand var fortvivlet; jeg bød
ham den stærkeste christelige Trøst. Vor Her
re hjælpe ham og ikke den Onde med sit Let
sind.
Netop som jeg Kl. i vilde hvile mig, kom
Skræder Matthiesen for at søge Raad i Daabsspørgsmaalet. Helweg havde i Anledning af
Undersøgelsen af det Sommerske Kjætteri, da
han havde havt Matthiesen og Sommer hos
sig til en Disputats, yttret den Kragballeske
Anskuelse om Daabens Ligegyldighed, naar
den forrettes af Vantroe.6 Sommer havde taget
dette til Indtægt for sin Baptisme, Kirkestorm
og Præstehad, og Matthiesen søgte nu til mig.
Jeg beroligede ham med, at Troen visselig hø
rer til Sacramentets Gyldighed, men det er
først og fremmest den Døbtes Tro, Herren for
drer; den Administrerendes, Forældrenes og
Faddernes Tro er derimod en Menighedssag.
Fattes disse Menighedsrepræsentanters Tro, er
det et Forfald, men kan, om der ellers er en

Menighed, der bevarer Sacramentet, endnu at
finde tilstede hos os, ikke berøve den Troende
Naadens Gave. Da mange Undersøgelser ud
spandt sig af hans Fortællinger om den Som
merske Sect, som han har været en Hoved
mand i, men nu er falden fra, blev det en me
get lang Samtale.
I Eftermiddag regalerede jeg mig med P. Pla
des [Peder Palladius’s] Visitatsbog, et kosteligt
Skrift. Den Mand var en Charakter: saa djærv
og dog saa inderlig, saa sundt og skarpt et Blik
midt i Forvirringen. Man kan endnu lære af
den storslaaede Karl.
13. Atter Flytningstilberedelser, hvorunder
jeg dog skrev noget af det Meste i mit Digt,
som jeg endnu har gjort paa een Dag.
Besøg hos gamle Cathrine.
14. Flytning til Wolfgang Petersens Gaard
paa Naffet.7 Til Middag spiste jeg hos Prov
stens i Anledning af Bispevisitatsen.8
15. Altergang af den samtlige Hospitalsme
nighed. Fortsat Flytning. En meget svær Dag:
to Timer i 7. Klasse 8-10, Gudstjeneste fra
1114-1214, svært Arbejde med Flytningen til
den silde Aften.
16. I dag fik vi endelig Huset nogenlunde
istand og boe inden Døre meget smukt og hyg
geligt. Udenom er der derimod smaat og be
sværligt. Med et nyt Hus ønsker man sig gjeme
en bedre Orden i sit Liv. Gud hjælpe mig at
føre et kjærligt, christeligt Liv her. Min elske
lige Amalie fortjener i Sandhed, at jeg er hen
de en bedre Ægtemand, hendes Søstre ikke
mindre. Min Smule Sjælesorg er ogsaa bleven
slemt forsømt i den senere forstyrrede Tid.
17. laften var Aschlund her og spildte mig
med sin godmodige Passiar megen Tid. Gud
være lovet, idag er det lykkedes mig at være
ret kjærlig, og min egen Hustru har skjønnet
derpaa.
Solgt 6 Expl. af Neergaards Bog til Aschlund. Indkommen 4 Rd. 4 Sk.
18.
Stille Dag med Hjemmearbeide.
19. Som jeg kom op, stod den lange Chr.
Lautrup her med sit ærlige Ansigt. Hans Kone
havde grædt, for hun ikke havde været [hjem
me] forleden, jeg var ved Døren, og begge
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længtes de da saa meget efter mig, og saa man have fuldendt den næstsidste Scene i 3. Hand
ge enfoldige Fortællinger om hans Kjærlighed ling af Johannes Døber, Samtalen mellem Matil Gud og fromme Mennesker, fuldkommen nasse og Disciplene, har jeg læst en Del af Ka
naivt og modsat de Helliges Maneer.
pitlet om Nadveren i Thomas af Kempis, hvor
Efter den anstrengende Formiddag først med ved adskillige Hovedpunkter opgik for mig med
Hospitalstjenesten, saa i Vilstrup lige til Kl. fornyet Styrke og sammenholdt med 1. Kor.
i Vz,8 kom vi hjem - Amalie og Søstrene10 var ir gav Anledning til en Disposition til en Af
med - til Middag Kl. 4, men før Bordet maatte handling om Nadveren, som maaskee engang
jeg modtage Bertelsen, der dengang var høist kunde blive til noget.
elskværdig, dertil forbausede mig med sine Er
Om Eftermiddagen Besøg i Hospitalet. 2 Rd.
faringer i det indre Menneske. Siden kom Cap til de Trængende der.
tain Aschlund, nu ligesaa sværmerisk for den
Om Aftenen syslede jeg igjen lidt med min
rene Naade og frie Kjærlighed som før for Døber, læste 1. Johs. for Amalie, sværmede for
den ubarmhjærtigste Lovtjeneste. Begge havde den himmelhøie og elskelige Apostel og havde
de været til Alters idag, de mærkværdige Ori en høist glædelig Samtale med min kjære Hu
ginaler, og paa dem begge havde det havt en stru om den Fred og Hengivenhed, der nu er
velsignet Virkning.
i hendes Sjæl. Hun bygger paa Ordet: „Vær
20. Gaarsdagens Overanstrengelse straffede tro over Lidet, og du skal sættes over Mere“.
sig med Sløvhed og voldsom Hovedpine, dog
26. Altergang i GI. Haderslev Kirke med de
tvang jeg mig til at skrive en Side Vers, og kjære Søstre, Edle og Frederikke. Amalie maat
slæbte mig imod Amalies kjærlige Formanin te for sin svære Tandpines Skyld blive hjem
ger paa Skole i Eftermiddag, derfra ud til Prov me. Velsignet Opbyggelse af den hellige Hand
sten i Bibelselskabets Bestyrelsesmøde11 og kom ling. Da jeg under Ventetiden læste Johannes
som et vandrende Cadaver hjem Kl. 7. Lidt 15., følte jeg ved Maaltidet ret Foreningen med
Søvn og Thee og megen Kjærlighed og Klap den hellige Stamme. Fortræffelig Prædiken
af blide Hænder hjalp. En aldeles mageløs over Eden, Ordets Betydning og Ordets Hel
Kone!
lighed. Amalie er efter en Kur med Senneps21.
Besøg hos Lohmanns og gamle Cathrine.kager paa Kinden bedre. [Brevskriveri].
22. Besøg i Hospitalet, de fire underste Stuer
27. Besøg hos Orgelbygger Jakobsen og Sam
i det gamle Hus og Kirkestuen i det nye.
tale med hans Kone om Familiens strenge re
23. Bibelselskabets Kirkefest. Glahn holdt en ligiøse (pietistiske) Liv og den ældste Søns
særdeles, fra Foredragets Side meget smuk, barnlige Fromhed og Syner i hans Sygdom.
men altfor kort og koncis Tale. Til Middag
28. Besøg sammesteds og Samtale med Man
var han, Tolderlund, Møller og Jutta Boisen den om Anordningen af Gudstjenesten ved
her. Jeg havde megen Glæde af de kjære Ven Reformationsfesten, hvoraf udspandt sig en
ner.12
længere Forhandling om Skolelærer Sommers
24. Besøg hos den syge Anne, Degnen Bek Virksomhed.13 Jakobsen holdt paa Sommer
ker og Chr. Lautrups kjærlige og oprigtige imod hans Fjenders Beskyldninger og havde in
Kone. Om Aftenen Besøg af Aschlund, hvis tet mærket til hans Usandfærdighed.
gode Ansigt straaler af Kjærlighed, naar han
Om Eftermiddagen Besøg hos Physikus Car
taler om Guds Rige, eller naar han tænker stens og en Timestids religiøs Samtale.
derpaa, mens han taler om andre Ting.
29. Efterat have skrevet en Reformations
Aftenselskab af Thriges, Lembckes, Aggers tale til Fredag gik jeg med Christoffer Møller
borgs og Christoffer Møller.
til Starup og fandt den asthmatiske Tolder
25. Jeg besluttede mig til ikke at prædike lund ret vel og som sædvanlig meget elskvær
imorgen for at have en rolig Dag til Beredelse dig. Christoffer Møller kom jeg paa den Van
til Guds Bord. Det lykkedes ogsaa. Efter at dring ikke nærmere; han syntes mig altfor let.
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30. Besøg af Familien fra Vonsbæk. [Chri
stian Daniel] Møller var som sædvanlig træt
tende ved sin urokkelige Forstandighed,14 me
dens vi afhandlede Reformationsaanden, idet
jeg fortalte om Graabrødrenes Fordrivelse efter
Kirkehistoriske Samlinger.15
31. Aftengudstjenesten var saa besøgt, at
mange maatte gaae igjen, og Trængselen var
trykkende. Efter en Skildring af Luthers indre
og ydre Strid sluttede jeg med Oplæsning af
Hovedstederne om Guds Ord i det GI. og Ny
Testamente. Min egen Stemning var temmelig
fortrykt, jeg fandt et Sted i Talen, hvor Lær
dom og Studier forsvares upassende og leed
hele Tiden under denne Forsyndelse. Efter
Gudstjenesten holdt Bibelselskabet Møde, hvor
ved der som en Episode førtes en lille Strid
mellem Pietisterne (Jakobsen, Skræder Horn,
Snedker Holgersen, Dr. Carstens osv.) og mig
om Comedie, Dands osv., som jeg forsvarede
med stor Sagtmodighed, idet jeg henviste til
min Prædiken om Luthers Kamp for Frihed
for Lovens Trældom. Vi skiltes venskabeligt,
men selvfølgelig fremmede for hinanden; de
Folk ere og blive ude af Stand til at fatte Aan
dens Frihed.

1856, November.
1. En lille, men hjærtelig og smuk Prædiken
om de Helliges Samfund her og hisset, til Alle
Helgensdag. En lille Controvers med Amalie,
opstaaet af hendes Savn under min idelige Beskjæftigelse, endtes, som sligt pleier, efter smer
telig Udtalelse med forøget, ja henrykt KjærEghed.
2. Under Frokosten efter Gudstjenesten kom
Christoffer Møller med en forfærdelig Byrde
paa sit Hjærte.16 Jeg maatte lette ham den og
give ham Raad, og smukkere end han, den ær
lige, fromme, kjærlige Sjæl, kunde ingen tage et
Livsanliggende af den smerteligste Slags. Nu er
han min Broder i Aanden. Under den lette,
skjønne, behagelige Overflade, som gjør ham
til Selskabets Yndling og Troubadour, ligger
der en dyb og samvittighedsfuld Kraft, men
frem for alt en reen Sjæl. Gud velsigne Dem,

De er en god Mand, sagde jeg, da han gik, og
det skal ikke let kunne siges med større Sand
hed.
3. Idag fik han et Brev fra sin Forlovede,
som tvang ham til at reise strax. Jeg maatte
paa Tro og Love uden at aabenbare noget skaf
fe ham Thriges Tilladelse. Om Aftenen var
han hos os, Christian Dorph og [Johan?] Aschlund kom ogsaa. Samtale og Sang gik saa jævnt
og rørende, som man kunde ønske sig; hans dei
lige Tenor klang dobbelt henrivende i Heises
Melodier til Chr. Winthers Hjærtesuk, han var
jo i Stemningen.
[Et Brev]. Besøg hos gamle Cathrine.
4. Imorges reiste han. Herren staae ham bi
i den Strid. laften kigger jeg efter Veiret, det
er en skarp Nordost, Frost og stjemeklart. Han
gaaer i en Baad fra Svendborg til Langeland;
som øvet Sømand, der selv fører sin Baad i det
værste Veir, frygter han ikke, men skal han
ligge Natten over til søes, er det en Prøvelse
for hans Hjærte.
Besøg hos Lohmanns.
Besøg hos den hellige Margrethe og den værk
brudne Anne. For den sidste bad jeg, med den
første disputerede jeg en god Stund om den
„høittravende“, dvs. Præsternes Christendom.
5. Besøg paa Hospitalet. Marie Vinfeldt er
et velsignet Menneske, Mage til Christen fin
der man ikke let.
Møller fra Vonsbæk var her.
7.
[Skriver på Johannes Døber].
Skrevet en Skriftetale for Moltrup i en hjær
telig Aand.
8. Min Prædiken: Er det muligt, at de Ud
valgte kunne forføres? blev let færdig, men om
Eftermiddagen havde jeg, medens jeg læste den
og Skriftetalen, svækkende Anstrængelser og
Bekymringer.
9. Efter Gudstjenesten i Hospitalet kjørte vi
til Mol trup, hvor min Ven, den gamle Hertel,
modtog os med kjærlig Længsel. Jeg maatte tage
over 100 Mennesker til Alters, men Talerne
havde jeg Glæde af.1T
Hjemkommen i Mørkningen løb jeg efter
Christoffer Møller, han var der endnu ikke,
men hos Thriges traf jeg vor nye Collega Sel-
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mer, et meget pænt og venligt Menneske. Chri
stendom maa der være i ham, da han den før
ste Morgen, han var her, havde været i min
Kirke.
ro. Nu kom Christoffer Møller. Ved godt
Mod, men efter at have udholdt svære Kampe.
Han har bevist sig som en Mand. Hans stak
kels fortvivlede Halvdeel ønsker Brev fra mig.
Han har bragt hende til Kjøbenhavn, i Havn
hos hendes Svoger, Grosserer Kornerup, en
brav og kjærlig Ægtemand, hvis Kone, hendes
Søster, nylig har faaet det første Barn, altsaa
Omgivelser, som man kan haabe, ere godt skik
kede til at berolige hendes forfærdelig oprørte
Sind, lære hende Trofasthed og tvinge hende
til at forjage den vilde Lidenskab, hun har fat
tet til et Menneske, der forholder sig til Møl
ler som en Svart til en Lysalf. Hun har paa
Langeland saavel som paa Reisen vist Møller
den mest brændende og tilsyneladende oprig
tige Hengivenhed, grædt og forbandet sig selv
som en Magdalena, i Møllers Nærværelse und
sagt Elskeren og hørt paa, at han er bleven til
talt som æreløs. Dog - holder det? Personen
hedder Holm og er en Svoger til Fætter Vil
helm.
Arbeidet under temmelig Træthed og Svag
hed paa det Foredrag over den ny, donatistiske Daabstheori, som jeg havde lovet at holde
paa Conventet.18
Træt og meget anstrængt kom jeg ud til Kofoed-Hansen for at bede ham om at kjøre med
ham til Christiansfeld. Strax efter kom Helweg
og Boisen, og det faldt mig ind at foreslaae
Boisen, at han som Formand i Conventet
skulle fritage mig for at holde bemeldte Foredrag, da jeg følte, jeg ikke kunde taale det.
Hverken han eller de andre vilde fæste syn
derlig Lid til min Erklæring, jeg gik ærgerlig
hjem og arbeidede om Aftenen som sagt paa
Foredraget.
ir. Endnu ganske afkræftet efter disse Dages
fortsatte Anstrængelser besluttede jeg at bryde
overtværs og skrev til Helweg, at jeg ikke kom
til Conventet. Man vil forarge sig over mig,
men det faaer at være. Jeg gik ud til Lembcke
for at afbestille den Time, han havde lovet at
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læse for mig imorgen, talte en Deel med ham
om Johannes Døber og bad ham at læse de tre
første Acter, som han alt har læst første, i
hvilken jeg har foretaget nogen Forandring ef
ter hans Raad.19
is. Gjennemlæst mit Manusript. Besøg hos
gamle Cathrine, den syge Anne, Lautrups og
Moder Deen, i Regnveir og forfærdelig Søle,
men med glædelig Opbyggelse. Anne er en al
deles vidunderlig Korsdragerinde.20
13. Besøg på Hospitalet, og om Aftenen ly
stig Mortensgaassold med Sang og Taler i Kor
af samtlige Lærere i Harmonien. Jeg havde ta
get Manuscriptet med, men da Lembcke fik
sig en saa grundig Rus, at han bevidstløs føl
ges hjem, fandt jeg ingen Anledning til at le
vere ham det.
14. Nu brast de møisommelig spundne
Garn, og hun smuttede ud. Som vi sad ved
Bordet, kommer Christoffer [Møller], Ansigtet
straalede af Venskab som altid, men næppe
har han hilst, før han ønsker mig ind i min
Stue og trækker et stort Brev op af Lommen.
Jeg tog ham i Haanden og læste, medens han
vaandede sig, mange baade kjærlige og trøste
rige Ord fra hendes Onkel, men det kunde
ikke hjælpe. Meningen var dog den, at hun tre Dage efter hans Afreise - var ilet hemme
lig bort fra Svogerens Hus og havde, underret
tet af Rivalens Søster om, at den Farlige var
kommen til Kjøbenhavn, mødt ham hos hans
Familie, strax sunket i hans Arme og - den
nye Forlovelse er proclameret.
Nu var gode Raad dyre: der skal være Sko
lebal iaften. Stakkels Christoffer har, da Lemb
cke ligger paa sine Gjerninger, maattet decorere
Salen, og hvorledes skal han undskylde sig for
at give Møde. Han beslutter sig til at betroe sig
til Thrige, lade være at danse og saa gaae om
kring deroppe med saa god Holdning som mu
ligt.
Amalie og Søstrene kom ikke paa Bal [deres
tante var død]. Jeg maatte tage derhen med
Frøken Gottfriedsen. Christoffer og jeg trak os
snart tilbage paa hans Værelse - han boer nu
paa Skolen - og gjennemgik i to Timer vort
endeløse Litanie. [Om samtalen iøvrigt]. Da
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vi maatte ned igjen, var Bordtaler, Præstesnak
og Balvrøvl mig en sur Overhaling.
15. Prædikenen kom til at klinge noget efter
Samtalerne iaftes. Om Eftermiddagen tilhviske
de jeg ham lidt Mod i Lærermødet.
16. Midt i Prædikenen kom stakkels Vennen
listende ind og blev staaende ved Døren. Han
saae ud som Himlens Fugle, men var ikke ube
kymret som de. Han spiste hos os til Middag
og kom da igjen med et Brev fra Svogeren,
samme trøstesløse Besked; et Par Linier skrevne
under Opsigt havde han ogsaa faaet fra hende
tillige med Ringen.
[Beskæftigelse med Læsning].
Besøg hos Anne, gi. Cathrine, Lautrups og
Bertelsens. I Fredags hos Fru Carstensen at til
byde hendes syge Søster min christelige Tje
neste.
17. Jeg har havt megen Sorg af Lorenz Holm.
Forbedret som han dog var bleven i Tugthu
set, gaaer han nu igjen paa gale Veie, svirer og
driver Uterligheder mange Dage i Træk og
pantsætter sine Eiendele, ogsaa Uhret, jeg skaf
fede ham, paa hvad han ikke har, et ærligt
Ansigt. Jeg søgte ham i Støberiet, men fandt
ham ikke. Hans fromme Moder gaaer i Gra
ven, naar hun hører det. [Om læsning og for
fatterskab].
18.
[Familienyt].
En Tour i Mørkningen med Christoffer Møl
ler. Ingen Udkomme, han haaber endnu paa
hende.
19. Forsamling paa Hospitalet, derefter Be
søg hos Fru Carstensen, som havde ladet mig
hente til hendes syge Søster, hvem jeg fandt
from og gudhengiven.
Om Aftenen kom Christoffer Møller, som
var ret munter, saa vi holdt ud til sent paa Af
tenen med Løier og Musik.
20.
[Læsning og forfatterskab].
Paa en Spadseretour med Christoffer Møller
afhandlede vi hans Videnskab Naturlærens
Forhold til Christendommen. Han er en god
Christen.
21. Mit Helbred er temmelig daarligt, sta
dig nerveus Spænding, maaskee det er Aarstiden.

[Brev fra Italien, Amalies læsning].
Besøg hos Aschlund, som ligger syg af en
Forkjølelsesfeber.
22. Min Prædiken over det sjeldne Evange
lium paa 27. Søndag efter Trinitatis, Forkla
relsen, gik temmelig let, og ved Hjælp af et Par
Spadseretoure er min Helsen efter Dagsarbeidet idet mindste ikke ringere. Mit Sind er i
denne Tid kjærligt og godt, men ikke saa be
stemt christeligt, som det burde. Der holdes
ingen andre Bønner end de tre fælles, Mor
gen, Middag og Aften. Saa anstrængende Ar
beide som mit er skadeligt for Gudsfrygten.
Helweg har udgivet en Advarsel til sin Me
nighed, hvori han uforbeholdent stiller Som
mer blot som Løgner - „fem Gange gjentagen
Løgn“.21 Jeg mødte forleden Manden [nemlig
Sommer] og tiltalte ham venlig som en gam
mel Bekjendt, men han skyndte sig temmelig
forlegen bort med et Par Undskyldninger.
23. Da jeg kom fra Kirke, var strax Moer
Holm her, og den længe frygtede Sønderknu
selse over hendes Sønners Forfald kom da i
fuldeste Maade til Udbrud. Der var intet at
sige til hendes Trøst; naar en stakkels Moder er
kommen saa vidt, at hun hellere seer sine Børn
i Fængsel end i det evige Fængsel, kan hendes
Hjærte ikke læges. Da hun intet Sted havde at
gjemme sin Graad, blev hun siddende her i
Søstrenes Værelse til Aften, og vi gik til og fra
hende.
Christoffer Møller var her til Frokost og blev
til Middag; han havde hørt, Ex-Gjenstanden
er fortvivlet, lukker sig inde osv., men intet vi
dere. Jeg raadede ham stærkt til i Julen at reise
til Kjerteminde til sin Moder, hvem han be
skriver som en elskelig Sjæl.
Besøg hos gi. Cathrine og hos Anne. Hun
fortalte ham, at Helwegs Advarsel har gjort
stærkt Indtryk paa Partiet, og man vover ikke
at nægte Helwegs Ret.
[Brev]. Aften hos Thriges; medens der spil
ledes Kort, kiggede jeg lidt i Brøchners Spinoza
og fik dog et Indtryk af denne Philosoph.
24. Tilbragt Eftermiddagen ganske stille
hjemme med Christl. Archæologie og Heises
Kjærlighedssange.
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Møller fra Vonsbæk var her, optaget af sin
Sparekasse, Kirkekasse og Stænder-forretnin
ger.22
25. Christoffer Møller har fået et Brev fra
Birkedahl, en Onkel til Rivalen, hvori han fo
reholder ham, at han har handlet for haardt
mod den forlorne Gjenstand, idet han i Af
skedsskrivelsen har sagt: „Glem ikke, at vi en
gang skal mødes igjen!“ Birkedahl opfatter det,
som om han som en Anklager vilde stille sig
imellem hende og Guds Naade og saaledes væ
re hendes Plageaand Livet igjennem og skriver
meget christeligt og kjærligt besværgende om
den Ting. Det ærgrede den krænkede Mand
meget, at han ogsaa skal plages paa den Vis;
han har selvfølgelig kun ment, at hun for Frem
tiden maa leve saaledes, at Tanken om ham
ikke skal forbittre hende Livet her og hisset.
Efter flere Dage at have plaget mig med at
udfinde den rette Maade at faae fat paa Lorenz
Holm paa, satte jeg mig og skrev et Brev i den
kjærligste Tone, men med den bestemteste Ud
talelse af, at hvad han nu gjør, er værre end
Tugthuset.
26. Jeg ængstes stærkt for, at Brevet fra igaar
har været for hvast. At agere med Syndere i
deres Fortvivlelse er en svær Sag.
Christoffer Møller aftalte med mig at gaae
til Moltrup i dette Frostveir, men da det i Ef
termiddag blev Snefog, lod jeg det være.
Jeg venter forgjæves Lorenz Holm.
27. 11V20 Frost, dog gaar jeg endnu med
Mandarin23 og befinder mig vel.
Bibellæsning paa Hospitalet, en meget ud
førlig Prædiken. Besøg hos Fru Carstensen, den
syge Søster var ikke hjemme. Spadseretour ale
ne i Skumringen langt ad den frosne Dam til
paa den anden Side Erlev, hjem over den til
sneede Banke. Bryderi med Johannes Døber.
28. Lembcke kom iaftes med Manuscriptet til
de tre første Acter, og vi afhandlede i flere Ti
mer Arbeidets Værd [herefter referat af drøf
telsen] .
29. Søvnløs Nat, den Prophet surrede mig i
Hovedet. Trist Bryllupsdag, besværligt Arbeide
med min Prædiken, som dog lykkedes for
træffeligt. Jeg hentede Damerne hos Blochs.
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30. Moer Holm var her med den gode Ef
terretning, at Brevet har gjort en afgjørende
Virkning paa Sønnen, han er sønderknust. Jeg
gik for at skaffe ham nogen styrkende Omgang
til Orgelbygger Jakobsen og fik mig der et Par
Timers Samtale, som gav interessante Bidrag til
den Mands Charakter. En ægte enfoldig Chri
sten, hvis Styrke er Tro i Kjærlighed. Som Side
stykke til Lorenz Holm fortalte han mig om en
Jomfru Hansen, som for Fødsel i Dølgsmaal var
kommen i Tugthuset, og som han derefter hav
de taget til sig, vundet for Samfund og Menig
hed og efter svære Kampe faaet gift med en
velstaaende Kjøbmand i Flensborg, som virke
lig elsker hende. En christelig romantisk Hi
storie.
Til Middag Christoffer Møller med Brev fra
Forældrene, der ere overbeviste om, at Bruddet
er hans Lykke, og Gienstanden et høist farligt
Væsen. Det, der har slaaet ham, er, nu synes det
ham først umuligt at vende tilbage til hende.
Og dog - „havde hun ti Aar været forlovet
med en anden og bad om Tilgivelse, kunde jeg
tage hende igien“. Amor! Du est stor! Jeg stil
lede ham det Dilemma at være en Christians
felder og som saadan at tage mod Vartpenge
og være for Fremtiden til Disposition - som
virkelig hendes Svoger lidt fordækt har bedet
ham om - eller at være en god Søn og tilbrin
ge Julen i Kjærteminde. At være Mand, tør jeg
ikke endnu sige.
Aften hos Thriges.

1856, December.
i. Længere Besøg hos Aschlund, som er tem
melig angreben af Forkjølelse. Leiet Værelser
hos Snedker Jørgensen.
2.
Besøg hos gi. Cathrine.
3. Bibellæsning paa Hospitalet. Spadseretour
paa Aabenraa Chausséen i glimrende, men
meget strengt Frostveir.
4. Meget stærkt Tøbrud med Storm. Johan
nes Døber gaaer igien ganske godt.
Aften hos Aggersborgs.
5. Formiddag Besøg hos Christian Lautrup,
Berthelsens, Moer Jørgensens og Lohmanns.

Eftermiddag Spadseretour [med] Christoffer dring i mildt graat Efteraarsveir ud af den søn
Møller, som jeg meddelte, efter et Brev til Fre dre Chaussé. Jeg gaaer og nynner Heise’ske El
derikke fra Anna Brun, hvor ilde han bedøm skovsviser til Accompagnement af Telegraphstrengenes Molsharper, og Vocal- og Instru
mes i Frøken Juhls Kreds i Kbhvn.
mentalmusikken er omtrent lige god.
Skrevet Ansøgning om Jungshoved Kald.
Lembckes ældste Søn Immanuel er betænke
6. Dommedagsprædiken, der ikke synes syn
derlig opbyggelig. Thrige bragte mig et Vidnes lig syg. Faderen fortvivlet indtil Døden.
ir. Efter en længere Spadseretour gik Ama
byrd til Ansøgningen. Den fortræffelige Mand
vil gjerne giøre det saa godt, han kan, men han lie og jeg ind til Lembckes og fandt Drengen i
Bedring og Forældrene ved godt Mod. Min
er ikke heldig med Sligt.
7. Kun en Snees Mennesker i Kirke i Regn Ven var høist elskværdig, begeistret over sin
og Mulm og Mørke. Jeg tog mig et koldt Bad og Kone og fuld af Opoffreisens Glæde. Vi talte
havde Christoffer Møller her til Kaffe. Han adskilligt om mit poetiske Arbeide.
Om Aftenen Christoffer Møller, [J.] Asch
har skrevet en vidtløftig Fremstilling af sin Sag
til Frøken Juhl. Vi aftalte at være Dus, og jeg lund, Christian Petersen (ung Student).
12. Ærgerlig Scene med 7. Klasse i Danskti
er meget glad for den ny Ven.
Besøg hos Christian Lautrup, Moer Damm men. De Fyre ville ikke være artige og klage
dog over, at jeg tager dem for haardt. De veed
og Anne.
Middagsselskab hos Diakonus Møller i An ikke, hvor kjærligt jeg mener dem det. Det ta
ledning af hans Indsættelse.24 Vidtløftig Sam ger paa mit stakkels Hoved.
Dansk Samfundsmøde i Skolens Sal. Et hjærtale med Skolelærer Hansen om Præsts og Læ
teligt,
men temmelig usammenhængende Fo
rers Forhold.
redrag
af Boisen [fra Vilstrup]. Det sluttede
Aften hos Thriges. De Usynlige af Holberg
Samfund blev forandret til Sammenkomster af
blev læst høit.
8. Om Eftermiddagen gik jeg mig en lang Lysthavende.
13. Mit Hoved er saa svagt, at jeg tænkte
Tour med Christoffer Møller til den høie Ban
ke bag Erløv Skov, hvor vi have nydt saa man paa at opgive Prædikenen imorges. Dog det kan
gen yndig Sommeraften. Nu laae det mørke jeg ikke for Samvittighedens Skyld, og med
Vinterslud tykt over Egnen. Han var meget Guds Hjælp maae det gaae. Prædiken om Jo
nedtrykt og forbittret i Sindet over den megen hannes den Døber som Forsagelsens Mand kom
Uret, der giøres ham af hans Venner i Kbhvn. istand. Mit Hoved værker. I den Anledning
Jeg søgte at styrke ham ved Lidelsens Evan har jeg ladet mit Styrtebad, som et Par Maaneder har staaet i Stampe, giøre istand.
gelium.
14. Herren vilde, at jeg skulde prædike. Der
Da vi kom hjem, hjalp han mig at afskrive
en Ansøgning for Jomfru Holm, medens jeg var en Del Folk i Kirke, og Tjenesten var ikke
opsatte et Vidnesbyrd, der var for sandt til, at uden Virkning, der var dem, som sandede mi
det ikke skulde berøve hende den Understøt ne Ord. Efter at have faaet et Par Spande is
telse, hun søger om. Det er mærkværdigt, hvor koldt Vand over Hovedet, en Frokost og en
nødigt ellers skikkelige Folk vil ud med Sand Søvn, var den stakkels Krop og nogenlunde i
Orden gien.
heden.
Jeg gik til gi. Cathrine, som nu er kommen
J. Aschlund kom til Thee.
9. Mit Helbred er kun daarligt, altid Mørhed [sig] yderligt, til Lautrups og til Anne og Mai Hovedet, kommen af formegen Tænkning, grethe og havde glædelig Opbyggelse deraf.
Til Middag i stort Selskab hos [borgmester
dog uden Indflydelse paa Tankens Kraft. Det
kummerlige Hoved kan præstere, hvad det skal og byfoged, politimester] Hammerichs, som gik
ret muntert. Aggersborg fortalte mig en slem
være.
10.
Bibellæsning paa Hospitalet og en Van Historie. En ung Tjenestepige, som afdøde Fru
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Aschlund havde med fra Sjælland, behandlede
som et kjært Barn, og som Aschlund siden har
giort meget godt, er efter en Del taabelige
Kjærlighedshistorier hos Aggersborgs, hvor hun
nu tjener, kommen i med Provisoren, saa han
saa sig nødsaget til strax at skikke dem bort.
Om Aftenen var Thriges, Aggersborgs og
Christoffer Møller her. Vi læste under Latter
og Løier Pernilles korte Frøkenstand høit.
15. Til Middag og Aften hos Tolderlunds i
Starup. Jeg gik derud med [kollega] Poul
Dorph i skarp Frostveir. Om eftermiddagen
kom Rasmussen fra Halk og Bøllemose fra
Aastrup.25
Vi afhandlede adskillige kirkelige Sager, om
kirkelig Disciplin, hvorved jeg anbefalede Dr.
Fogs fortræffelige Stykke i evangelisk Ugeskrift,
og om Ægteskab, hvorved jeg giorde opmærksom paa, at Troskab til Døden med den ene
Elskede var en skjøn Sag, som enhver maa øn
ske sig, men ikke at kalde en christelig For
dring. Noget man i vore romantiske Tider har
ondt ved at indrømme, man blander saa let
menneskelig Kjærlighed med Livet i Gud.
Paa Hjemveien med Christoffer Møller talte
vi en Del om Edvard og Frederikke26 og blev
enige om, at yndigere Par kan man næppe tæn
ke sig.
16. Brev til Conferentsraad Holm27 for at
bede ham om at anbefale mig til Jungshoved
Kald.
Examensopgave i 7. Klasse om Brug og Mis
brug af Spil. En Del af dem havde ikke be
svaret den saa ilde.
17. Bibellæsning paa Hospitalet. Matthæi
Evangelium sluttet. Jeg læser og exerperer flit
tig Augustis Archæologie, det er saare velgiørende derved at leve sig ind i de fjerne Tider,
deres Brøst og deres Nød er dog den samme
som vor, saa maa og vor Trøst være den samme.
18. Besøg hos gi. Cathrine og den syge An
ne. Der er intet saa trøstende som kjærlige Sy
gebesøg. Om Eftermiddagen kom Aschlund
her; den elskelige lille Mand er altid saa kjær
lig og munter og saa ufortrøden en Christen.
Han underholder Amalie og Søstrene hele Ti
mer med at skildre en bodfærdig Synders Sjæ
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letilstand og andre psychologiske Observatio
ner, men altid glad og venlig og let og naturlig.
Han bringer ogsaa undertiden naturvidenska
belige Bøger, holder physiske Forelæsninger og
giør Scene Konster. Saa skynder han sig med
samme Iver om til de Fattige for at blive af
med sit Mammon og bliver aldrig borte fra
Kirken. Men i Hjærtet er han saa ængstelig, at
han holder Dagbog over sine Synder for altid
at have dem under Øinene og negter at staae
Fadder hos sin Ven Buch i Aabenraa, fordi
han ikke i Daabstroen stemmer med Grundt
vigianerne.
Aftenselskab af de Sædvanlige. Jeg drillede
Provsten lidt ved saa jævnt at tale godt om
Martensen, mod hvem han har udgivet en
streng Piece.28 laftes disputerede jeg dygtig med
Christoffer Møller om samme Sag. Han er en
ivrig Kierkegaardianer, hvad der er smukt nok,
men disse Folks arrige Angreb paa dem, der
formenes ikke at have gjort „Indrømmelsen“,
synes ikke at være den bedste Christendom.
19. Jeg gik en lang Tour til Ulvshus Skov
med Amalie i det yndige milde Veir, hvorved
vi mindedes den samme Tour paa den korteste
Dag den første Vinter, vi var [her].
Efter Lærermødet iaften sad jeg igien og trø
stede Christoffer Møller en Times Tid.
20. Inat var mit Hoved meget daarligt som
en Følge af poetiske Anstrængelser iaftes og
Grubleri over det lange Svar, Amalie sendte
Louise Tauber paa hendes Brev om indre Nød
og daarlig Snak om Christoffer Møller.
Prædikenen om Johannes Døber som Forsa
gelsens Mand, Fortsættelse af den forrige, gik
dog ganske godt. Blot saadanne Arbeider maatte tække min Frelser. Jeg vil bede ham om
hans Overbærenhed.
Aschlund var her igien og var umaadelig
pudsig og glad.
21.
Besøg hos Cathrine og Anne.
Om Aftenen hos Thriges læste vi Gert Vestphaler høit med fordeelte Roller.
22. Jeg aftalte med Aschlund, at vi for Frem
tiden siger Du til hinanden. Han sendte Ama
lie en Brændekurv fuld af Smaating, som han
blandt Disciple og Venner [har] samlet til

Tombolaen til Bedste for de Fattige. Ganske i udholde at gaae i dansk Samfund for at høre
hans Charakter. Han har og været inde paa Helweg fortælle Danmarks Historie med alen
Hospitalet og stukket en Dalers Penge til hver lange haartrukne Randglosser.29 Jeg gik istedet
af de mest Trængende. Naar de vil takke ham, ud til Lembcke og fik mig i det stille, inde
forsikkrer han naturligvis, at det er de Fattiges sneede Bondehus en velsignet Samtale med den
Ret, men han har ingen Ret til at beholde dem. ne den grundigste og hjærteligste af alle Aan23. Afskedshøitidelighed paa Skolen; jeg tal der. De to Maaneder, jeg levede her, før jeg
te over Juleenglene. Foruden Skolens Personale blev gift, gik jeg oftere saaledes hen til det en
var kun tilstede Pastor Randbøll fra Beftoft lige Ægtepar om Aftenen. Vi forstod strax hin
og Proprietair Thygesen fra Stenderup, hjærte- anden; kun er han, som jeg haaber, jeg med
lige christelige Folk.
Guds Hjælp skal blive, naar jeg faaer udstridt
24. Mine Juleprædikener gaar godt fra Haan Livets fæle Kampe.
den. Mit Helbred er nu igien upaaklageligt.
Kofoed-Hansens Stridsskrift mod Martensen
Den Krop er i Grunden ung, af saadanne An- som Kierkegaards Forbryder, klart og overbe
strængelser troer jeg ikke mange skal kunne hol visende skrevet, havde rystet mig med den bede mere ud end jeg.
kjendte Forfærdelse fra ifjor. Lembcke sætter
Efter et lille Besøg hos Thriges holdt vi vor det strax ilave, ikke ved megen Tale, men ved
Juleaften i Stilhed, jeg og de kjærlige Søstre. den rolige Overbevisning, at den hele Spekta
Overøst med Foræringer blev jeg da. Tilsendte kel er overflødig. Sandt er det ogsaa, at det ik
Smaating fra Fru Aggersborg, Christoffer Møl ke er Kierkegaards Evangelium, der foruroli
ler og Aschlund, den sidste med Vers. Papir ger mig, men hvad jeg kommer til at tænke
kurv og Morgensko fra Søstrene, fra Roed en paa derved, en afrikansk Missionærs Opoffrelse
kostelig Photographie forestillende Herren, der indtil Døden i en raadden Hytte, en Heinrich
bringer Eva til Adam, fra [Edvard] Holm Ra Müllers30 Betragtning over en Christens Kors
faels Transfiguration, stukken af Droigny. Jeg osv. Gud naade os!
er umaadelig skamfuld, en christelig Præst midt
29. Jeg støvede hele Formiddagen rundt for
i en Luxus som en Pompejaner. Hvad skal man at faae en passende Indfatning til Transfigura
dog giøre for at flye Verdens Lokkemad? Dog tionen, med de fineste æsthetiske Hensyn afer det Guds Gaver, jeg selv kan intet giøre veiende Farvetonen i det Pap, jeg vilde sætte
derved. At sælge det Alt og give Pengene til de paa, Rammens Profilering osv. Man bekymrer
Fattige synes mig, selv om jeg kunde overvin sig for Meget, dog er Aanden een.
de mig hertil, heller ikke Ret. Efter Bordet
I brilliant blændende Vinterlandskab kjørte
holdt vi vor Husandagt, jeg læste en Del Psal vi til Vonsbæk.
mer og en [af] Luthers Jule-Prædikener og
30. Brev til Roed og Frue. Brev fra Ussing.
holdt en Bøn, der rørte mig stærkt. Vi vare al Han taler med elskværdig Beskedenhed om den
le bevægede, jeg inderlig taknemlig. Det er Lykke, Høyens nye Forelæsninger paa Univer
Guds Gaver.
sitetet giør, men ikke om, at selvfølgelig ingen
2. Juledag. Besøg hos Cathrine - naar jeg hører ham. „Jeg er en Discipel af Høyen, skri
sidder og beder for hende i den stille Kjelder- ver han, men det gaaer mig som saamangen
stue, synes mig, Herren nødvendig maa høre Grundtvigianer: jeg ligner min Mester i hans
mig og lindre de haarde Lidelser, dog forvisses Feil.“31
jeg altid stærkere om, at kun Troen sikkrer Bøn
31. Arbeide med min Prædiken hele Dagen.
nens Velsignelse - hos Lau trups, Bertelsen og Stille Nytaarsaften.
den stakkels lidende Anne, saa ung og saa vid
Jeg kan ikke klage over Aaret. Jeg har havt
underlig en from Sjæl, intet andet Hjem end i Fremgang i det Aandelige, og i det Timelige har
Himlen, her Korsfæstelse og dog ikke en Klage. jeg kun havt det altfor godt. Altid staaer kun
28.
Efter de mange Julegilder kan jeg ikkeden ene Ting tilbage at giøre mere for min
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Frelsers Skyld, en ulægelig Byld. Fremgangsmaaden er mig klar nok: Siig til troende Folk,
[at] jeg selv [er] en daarlig Christen, fast slet
ingen! Siig til de Verdslige: I ere ikke Christne
og synke i Fordærvelse! Men dernæst skulde
ogsaa Oekonomien indrettes saaledes, at jeg
kunde have meget mere tilovers til de fattige.
Det er deres Ret og min Uret. Gud give Kræf
ter dertil; han bereder Vei, hvor der ingen er,
han tager, hvor der intet er. Amen.

Vandring i skarp Slud til Erløv Skov og forgjæves Formaning til en forfløien Tiggerkjærling, som jeg traf paa Marken.
4. Sneefog med stærk Frost. Kun et Par Men
nesker i Kirken. Amalie, det kjære, kjærlige
Menneske, gik med mig paa Hospitalsstuerne
og delte Spisebilletter ud.
[Betragtninger over Bethlehemsstjernen som
myte]. Men Mythe er for den Uvidenskabelige
ligefrem Historie, for den videnskabelige Tæn
ker Allegori. Saaledes ogsaa for Grundtvig i
1857, Januar.
„Deilig er den Himmel blaa“.
Bamedaab hos Christian Lautrups. Drengen
i. Mørk og regnfuld Morgen. Min Prædiken
over Livet i Jesu Navn var streng til Bod og blev efter mig kaldet Johannes Henrik. Travl
Bedring. Jeg har, tvungen af min egen Bekym hed med at skaffe den syge Anne flyttet og
ring, i denne Fest prædiket temmelig strengt, i samle Middagsmad og 2 Mark om Ugen til
saa Henseende kunne Pietister og bodfærdige hende.
Med [pastor] Hagen i Steppinge afhandlede
Folk, som de pleie, næppe lade mig noget høre.
Jeg traf Kammerherre Stockfleth ved sæd jeg min Idee om hyppig Nadvere, helst ved
vanlig, Etatsraad Hammerich ved usædvanlig hver Gudstjeneste.
Venlighed. Aggersborg, Snedker Jørgensen og
5.
[OmLæsning].
Billedhugger Krollpfeifer vare hos mig om Ef
16. Siden Skolens Begyndelse har jeg arbei
termiddagen. Den sidste, som er et bedre Men det jævnt paa Johannes Døber, den christelige
neske end Konstner, talede jeg en Del med om Arkæologi og N. M. Petersens Litteraturhisto
hans Reiser.82
rie, begyndte paa en ny Bibellæsning i Hospita
Aften hos Provstens [H. P. Kofoed-Hansen]. let over Apostlenes Gjerninger, gaaet mine
Jeg takkede ham for hans Stridsskrift; det har Sjælesørgerbesøg osv., men glemt min Dagbog.
og forvoldt saa bittert et Kors, at det er værdt Idag, da jeg har giort mit Pengeregnskab i Or
at takke for. I Anledning af Høedts Udkast til den, vil jeg til at begynde igien.
laften var Jakobsen, den elskværdige Pietist
en christelig Æsthetik disputerede vi en Del
om det Æmne, hvor jeg holdt mig til det Hi her. Vi talte om Opvækkelse, og han fortalte
storiske, han som sædvanlig til sine philoso- en smuk Historie om en juridisk Student af
hans tidligere Bekjendtskab, som ved at have
phiske Ideer.
2. Skærsliber Berthelsen var her fra Morgen laant en Bibel for engang at see det Kram blev
stunden af og fortalte mig om sine Lidelser for greben af den, af det ganske sædvanlige Slags
at omvende Naboerne. Den ærlige Bekjender smaa opbyggelige Anekdoter, men saa mærk
gaaer mere igiennem end vi andre; de Trodsi værdig rørende fortalt. Som Talen nu faldt paa
ge byde ikke Præsten det, de byde en fattig Opvækkelsesprædikener, blev det tydeligt, at
Mand. Han tridsede af, da Etatsraad Hamme han havde allerede megen Forkjærlighed for
rich viste sig med et smilende Ansigt for skyl- den unge Diakonus Müller, en simpel bomba
stisk Deklamator, og jeg kom til at spilde en
digst at retoumere Visiten.
Besøg hos Moer Berthelsen, Moer Jørgensen, Del Ord paa at overbevise ham om det Falske
Anne og Skrædder Matthiesen. Langt Brev til i saadant Væsen. Han betragtede mig venligt
Conferentsraad Holm.
som en stakkels modfalden Tvivler om Guds
Ords Kraft og svarede kun, at der ikke var
3. Jævnt Arbeide med Prædiken. Besøg af
Agent Petersen, den snilde Slesvig-Holstener, noget bekjendt af hans Levnet, som kunne væk
og den gudfrygtige Christian Matthiesen.
ke Tvivl om, at han mente, hvad han sagde.
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Der gives to uforenelige Retninger i Chri den vi ellers kun gjennem Reflektion og derfor
stendommen: Orthodoxie og Pietisme, al anden uklart komme til. [Herefter skildring af drøm
Splid lader sig klare, kun den ikke.
men, der viste et landskab ved Roskilde fjord].
17. Niels Plade siger, at det er en Ægte
20. Jeg har vandret en Del om i Sygebesøg
mands Skyldighed at ansee sin Hustru for den og naaede i rette Tid netop de fire nødvendig
skjønneste, forstandigste og dydeligste Kvinde ste, da kunde jeg for Forkjølelse ikke længer.
paa den ganske Jord. Jeg havde ikke ventet at
laften havde vi Selskab for Diakonus Müller.
gienfinde min Yndlingstanke hos en saadan Jeg følte, at jeg i mit Hjærte havde havt me
gammel, spidsborgerlig Karl fra det 16. Aar- gen Uvillie mod den Mand og havde deri syn
hundrede.
det mod mit Hjærte og ham, der værdiger det
Inat havde jeg en af de Drømme, som lade sin Naade, Da jeg nu kjærlig modtog Manden
En forudføle et bedre Liv. Amalie havde ved og underholdt ham med oprigtig Velvillie,
en ubegribelig let Fødsel født os en Søn.
straffede Herren mig med Følelsen af, at jeg
[Længere omtale af drømmen]. Jeg vaagne- har havt Uret. Han er en Deklamator, men fø
de, Karen bankede paa Døren, jeg foer op og ler beskeden sin Mangel og har vistnok ægte
tændte Lys, fik mine to Spande iskoldt Vand christelige Følelser. Maaskee bliver han endog
over Hovedet, og der var Virkelighedens haar- min Ven.
de Alvor i Skikkelse af en taaget, snedækt Vin
21. Et sørgeligt Brev fra Vilhelm [Amalies
termorgen med efter til en Begyndelse at have broder]. Han er ligeudenfor i Svenstrup, hvor
tumlet med Sjælekamp en hel Dag igiennem han er i Lære hos Forpagter Hoffmann-Bang, i
at arbeide paa sin Prædiken.
en mørk Aften bleven overfalden af en Stra
18. I Ligtalen i Hospitalskirken over Moder tenrøver, kastet til Jorden ved et bedøvende
Lund stillede jeg hendes daarlige Familie Dom Slag i Ryggen og udplyndret. Da han kom til
men saa voldsomt for Øie, at man ikke skulde sig selv, laae Røveren over ham og søgte efter
troe, de kunde slippe, men de kan mageligt - Rov, men Vilhelm havde endnu Aandsnær
rigtignok ikke slippe. Vi kom ved Bordet til at værelse nok til at faae fat paa sit Gulduhr, en
tale om gamle Tante Møller med al hendes Arv efter hans Fader, og giemme det under
blide, phantastiske Væsen, al hendes rørende Klæderne. Han mistede derfor kun Penge og
Kjærlighed. Jeg maatte strax til at skrive hende slæbte sig, efter igien at være bedøvet med
et Brev til, det traf forunderligt paa den 18. Slag i Hovedet, med Nød og Næppe til Gaar
Januar, den Dag, der har været alt for hende; den. De kjærlige Søstre udtænkte gruelige Straf
ogsaa for mig en egen Dag, for 11 Aar siden fe over Uhyret. Det svage og blide unge Men
mødtes jeg med Amalie paa et Bal hos hende, neske har dog meget Mod og Aandsnærvæ
det blev et afgiørende Møde.
relse. Det er samme Egenskab, som giør ham
Hos Thriges var Møller, Vonsbæk, ganske op beregnende i sit Væsen.
22. Jeg tilbringer Eftermiddagen hjemme og
taget af sin Stændervirksomhed. Han er optraadt som Forkjæmper for Leiermaalsstraffen nyder min Forkjølelse med den sjælelige Vel
og har en haard Stand mod Laurids Skau.33 være, som jeg altid kan glæde mig over under
Tidsaanden er imod, og Tidsaanden seer vist Sygdom. [Omtale af læsning].
nok rigtig i, at Staten ikke kan ramme Usæde
23. Begravelse i Hospitalet. Jeg havde kun
lighed, uden naar den angriber Andens Ret.
brugt et Quarters Betænkningstid til min tem
19. Jeg havde igien en Drøm, ikke saa smuk, melig lange Tale, og dog er næppe nogen Tale
men paafaldende for mig, fordi den overbeviste lykkedes bedre. Berthelsen var meget indtagen
mig om en Bemærkning, Kofoed-Hansen oftere af den og tridsede i den Anledning herop iafhar gjort, at Drømme kunne vise Naturen for ten. Vi forhandlede vidtløftig de rigelige Af
os i et Lys, som umiddelbart og uimodsigeligt tenforsamlinger, de tre Præster holde hver sin
angive Naturgjenstandenes indre Betydning, i hver sin Ende af Byen, saa naar dertil kom
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mer min Onsdagsbibellæsning og de tre Søndagstjenester, kan man, om man har Lyst, høre
syv Prædikener om Ugen. At faae en Regning
paa 2 Rd. betalt ved min Hjælp var aabenbart
kun en Bihensigt for Berthelsen, det ærlige
Skind.
24. De tre katholske Præsters Angreb paa
Dannevirke inddelt i 5+7 Løgne med Tillæg af
13de Løgn er et meget kuriøst Actstykke. Gan
ske vist har Dannevirke løiet dem paa, men
Redactøren [Godske Nielsen] tager det meget
ærligt i sig igien. Det synes virkeligt, at Pige
børn ere bievne optagne i Menigheden imod
Forældrenes Vidende, saasom det kun benegtes,
at dette er skeet ved Hjælp af fransk Sprogun
dervisning. Deres skandinaviske Kirketidende
er noget af det huleste og kjedsommeligste Tøi,
man kan tænke sig.
Imorgen prædiker jeg om Christenforfølgelse
i Anledning af Opløbet mod Sommer i Kol
ding.34
25. [Om Niels Hemmingsens syn på drøm
me].
I Eftermiddag gik det løs med Tombolaen
til Bedste for de Fattige, jeg satte 3 Rd. 2 Mark
8 Skilling til foruden Billeder til en Værdi af
10 Rigsdaler. Amalie ogsaa et Par Daler for
uden hendes Arbeider.
Jane Hertel35 er her for Natten, og jeg sover
paa min Sofa.
26. [Omtale af læsning af N. M. Petersens
bog, der sluttes:] Et uigjenfødt Menneske er og
bliver dog blind.
27. Paa denne min Fødselsdag har jeg havt
megen Glæde. Det maa dog være Guds Velsig
nelse, den megen Kjærlighed, der vises mig,
thi jeg har, synes mig, ikke vundet den paa
Sandhedens Bekostning, jeg har stadig vist
Sandhedens Brod.
Aggersborg fortalte jeg en Del om Reforma
tionstidens revolutionære Væsen, det interesse
rede ham. Med Lembcke afhandlede jeg, hvorle
des Katholikeme bære sig dumt ad her, naar de
gaae [med] salvesmurte Rævekløer, da det staar
i deres Magt at klemme os haardt ved aabent og
videnskabeligt [at vise], hvor aldeles vor Kirke
er falden fra de første Aarhundreders Christen
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dom, medens baade Læge og Lærde har gaaet i
den søvnige Overbevisning, at vi netop ere i
bedste Enighed med de Gamle. De kunde be
gynde, hvor Kierkegaard slap, og overensstem
mende med Nutidens Liv og Lyst føre hans
skarpe Efterfølgelseslære videre ind i det kir
kelige Liv.
28. Da jeg verdsligt stemt tog mit Testamen
te for at berede mig til Bibellæsning, gav Guds
Aand mig en rystende Paamindelse. Jeg blev til
mode, somom jeg skulde optræde mod al Ver
den og gik desaarsag i Hospitalet og holdt et
godt Foredrag, hvorfor jeg takkede min Gud.
Netop som jeg sad og skrev den sidste Linie
af 4. Act af Johannes Døber, kom Amalie ind,
og som hun saa ofte giør, udtalte sin dybe Melankolie, sin trøstesløse Sorg over som en barneløs Moder intet at have at leve for. Da hun
ikke strax kunde tage imod min sædvanlige
Trøst, blev jeg hidsig og skjærpede den til det
afgjorte strenge Liv for Evigheden. Hun svarede
mig, som Hiob kunde svare, med at afdække
Sorgens umaadelige Dyb og at gaae irette med
den Gud, der fordrer saadan Forsagelse. Jeg
maatte betvinge mit Døber-Mod og drage hen
de til det christelige Haab med Kjærlighed, og
saa velsignet en gudhengiven Kjærlighed har
hun, at jeg aldrig har havt større Glæde end af
den Inderlighed, hvormed hun tolkede sin Be
drøvelse over sig selv, sin Længsel efter Frelsen.
Vor Aftenbøn fik meget at betyde.
29. Medens Christoffer Møller var iaften og
sang, skrev jeg en Sang til Amalie: „Saa sang
jeg i vor Elskovs Morgen“, som Efterklang af
et Digt fra 1847: „Af din Moder den slanke
Væxt du fik“. Den skal være mig et kjært Min
de om vor hellige Glæde iaftes.
30. Sangen har jeg vist Amalie; den voldte
hende baade Glæde og Alvor.

1857, Februar.
14. Naar man ikke faaer Ledighed til at skrive
hver Dag, er der ikke meget at sige om Dagene.
I Søndags var jeg ved Guds Bord med Amalie
og Søstrene. Det var en hjærtelig Opbyggelse,
som jeg havde længtes efter. De øvrige Communicanter vare Johan Aschlund,36 Captain
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Aschlund, Skræder Matthiesen og hans Kone.
Forunderligt nok fandt disse tre sidste sig kræn
kede over Provstens fortræffelige og dybsindi
ge Prædiken over Arbeiderne i Vingaarden; de
kunde ikke lære, at han formente dem, der ag
te sig for at være de Udvalgte i Menigheden,
at knurre mod de mindre fuldkomne, naar de
faae samme Løn. Talen var streng nok, den
hævede ganske vist ikke venlig Christenhed,
men berøvede dog streng Christendommen en
hver Fortjeneste og overlod alt til Guds Naade
at modtage i Ydmyghed. Bodsprædiken for de
troende er god, og at de have forarget sig over
saadan Bod, vil jeg dog ikke troe, men flere
Exempler hentede fra Pharisæeme have sag
tens været dem for nærgaaende.
Forleden mødte jeg Sommer og hans Kone
vandrende ude paa Landeveien. Han boer nem
lig nu i Mastrup, hvor han hyppig holder For
samling. Omhyggelig klædt som altid gjorde
han, som han der paa Taaspidserne vippede
hen af den sølede Vei og hilste ydmygt dybt
med et fortrukket Smil paa et Ansigt, giennem
hvis Træk Fanatismen synes altid dybere at
drage sin dæmoniske Modellerpind, et uhyg
geligt Indtryk paa mig. Jeg vendte mig og saae
efter det ubegribelige Par, som det svandt hen
i Vintertaagen, og tænkte: Herren veed, hvor
disse svævende, altid forsigtige, sværmeriske,
men dog saa beregnende Skridt fører hen. Mon
til det yderste Mørke? Jeg kan ikke taale den
Tanke, jeg har dog elsket den Mand og kaldt
ham en Broder.37
Jeg fik imorges en Anmodning fra Frøken
Salling om at besøge hende. Udtrykkene inder
lig rørende, sværmeriske som altid. I Eftermid
dag gik jeg derhen, og med den fuldstændigste,
maaske ikke ganske kvindelige Oprigtighed be
troede hun mig, at Aschlund, hendes elskede
Broder, miskjender hende og har skrevet hende
haardt til om nærgaaende upassende Fortrolig
hed, at hun ikke kan blive hos sin Familie i
Aarøsund, fordi en Mand, der frier til hende,
men som hun ikke vil have, er Husven der og
protegeret af Familien, og at hun derfor maa
føre et ensomt, glædesløst Liv her. Stakkel, jeg
troer det gjerne. Forøvrigt bad hun mig at at

skaffe hende noget at fortjene ved Undervis
ning.

NOTER OG HENVISNINGER
i. Heinrich Johann Baumann har i sin erindringer skil
dret sin opfattelse af Johannes Fibiger som præst i
Hospitalskirken og af den menighed, der samledes
der, se: Haderslev-Samfundets Årsskrift, 1965—66, s.
19—20. Også Edvard Lembcke har i sine erindringer
omtalt Johannes Fibiger og hans menighed i Hospi
talskirken, se: Haderslev-Samfundets Årsskrift, 1935>
s. 38-392. Omtalt af Fibiger i erindringsbogen „Mit Liv og Lev
ned“, s. 246.
3. Laurids Skau harcelerer voldsomt over Aschlund i
et brev af 1856 2/11 til Hiort Lorenzens søn, Frede
rik Lorenzen: „efter alle Julemærker at dømme en
heel Prophet. Idet mindste er han gudelig paa Kraft
og beder baade Nat og Dag om Tilgivelse for sine
Synders Mangfoldighed“ etc. (H. V. Gregersen:
Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i
Sønderjylland, s. 451).
4. Maleren Jørgen Roed, 1808—88, elev af Eckersberg,
leverede altertavler til adskillige kirker, således også
til Ødis.
5. Harald Bruun von Neergaard kom i 1864 efter en
kort tid i Kliplev og Starup-Grarup til Aller, hvor
han døde som sognepræst i 1867. Han var ledende
i Indre Missionsbevægelsen. Provst Hans Peter Prahl
i GI. Haderslev kaldte ham „ein etwas wunder
licher Heiliger“ (Sønderjysk Månedsskrift, 1956, s.
135; Haderslev Stiftsbog, 1970, s. 24). Det er inter
essant at se, at Fibiger havde forbindelse med en
slesvig-holstener. I sin erindringsbog klager han over,
at han havde svært ved at leve op til det nationale
og med henblik herpå skriver han i sine afskedsbe
tragtninger over Haderslev-tiden: „Kun fra en Side
var det en Lettelse for mig at vende Slesvig Ryggen.
Jeg havde altid været misfomøiet med de politiske
og administrative Tilstande der, og den hele dertil
hørende Tænke- og Udtryksmaade“ (s. 314).
6. C. M. Kragballe, 1824—97, havde i 1856 givet anled
ning til en strid om alterbogsdåben mellem biskop
Martensen og Grundtvig.
7. Wolfgang Petersen boede Naffet 30.
8. Biskop Ulrich Sechmann Boesen, siden 1309 den
første danske biskop i Slesvig, havde været på visitats, og middagen for provstiets præster fandt sted
hos provst Kofoed-Hansen i GI. Haderslev.
9. Fibiger prædikede jævnligt for sine embedsbrødre i
provstiet, denne gang altså for Fr. Bojsen, „Modersmaalets“ digter.
10. Fibigers ægteskab var barnløst, og Amalie Fibigers
to søstre, Edle og Frederikke, var derfor midt i
1850’erne flyttet sammen med dem (erindringsbo
gen, s. 296).
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Fibiger havde i 1852 sammen med U. S. Boesen,
dengang endnu præst i Fjelstrup, og Kofoed-Hansen
stiftet „Bibelselskabet for Haderslev og Omegn“.
12. Hans Egede Glahn var 1853—59 præst i Sommersted;
J. F. Tolderlund var 1852—64 præst i Starup; Møller
er utvivlsomt Christian Daniel Møller, præst i Vons
bæk 1851—61; Jutta er en datter af Fr. Boisen i Vil
strup, stammoder til slægten Bojsen-Møller.
ii.

13. Om denne se: Emil Larsen: Mogens Abraham Som
mer. Sommer var i 1853 skønt autodidakt blevet an
sat som lærer ved Frederiksskolen (den nuværende
Bystation). Han begyndte snart at give religionsun
dervisning om aftenen og vovede sig efterhånden
frem som prædikant. Hans kraftige appel til følelser
skaffede ham en stor tilhørerskare. Under indtryk
af røret omkring Søren Kierkegaard voksede hans
kritik af det etablerede, teologisk uddannede præste
skab, og som populær prædikant havnede han i
sværmeriet, til sidst endda i læren om syndsfrihed,
hvilket førte til, at også Fibiger måtte slå hånden
af ham.

18.

19.

20.

21.

14. Christian Daniel Møller, præst i Vonsbæk, var ra
tionalist og derfor slet ikke af Fibigers åndsretning.
Han var desuden politiker, medlem af den slesvigske
stænderforsamling i Flensborg.
15. Udgivet af Hans Knudsen i Kirkehistoriske Samlin
ger, I, s. 325—419; genudgivet af Henning Heilesen
i Selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse,
1967.
16. Edvard Lembcke har i sine erindringer kun meget
lidt tilovers for sin kollega Christoffer Møller og siger
bl. a., at han med hensyn til forlovelseshistorien be
troede sig til adskillige, så hele byen snart var infor
meret herom (Haderslev-Samfundets Årsskrift, 1935,
s- 37-38).
17. Det var ikke blot den gamle rationalist og nationale
stridsmand Hans Wilhelm Hertel i Moltrup-Bjerning, der modtog Johannes Fibigers præstebroderlige
hjælp. Også den ivrigt nationaltsindede J. W. Marck
mann i Hoptrup aflastede Fibiger undertiden, som
det fremgår af et utrykt afsnit i manuskriptet til
hans livserindringer. Det hedder her:
„Vor Ven Marckmann i Hoptrup var en af de be
sværligste [nemlig med hensyn til at ønske hjælp
ved søndagsprædikener], men han kunde dog opfat
tes fra den morsomme Side. Han skulde hvert Øieblik til Kjøbenhavn for at søge Lindring for sit po
litiske Hjærte. En Christi Himmelfartsdag maatte jeg
forrette Tjenesten for ham med Altergang, Daab,
Bryllup og to Begravelser. Jeg var halv død. „Naa,
hvor mange var der saa til Alters?“ spurgte han, da
han kom hjem. — „Over to Hundrede“. „Det var da
Satan til Altergang!“ Og med en høi Latter tog han
sig en umaadelig stor Pris. Inden for sin svære Fedt
masse var han dog en god og ærlig Sjæl, men af en
forsvunden Type“.

42

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

Se iøvrigt: H. V. Gregersen: Præstefamilien Marck
mann i Hoptrup (Sønderjysk Månedsskrift, 1967, s.
172—191); Laurids Skaus brevveksling med politiske
venner i København, s. 230—486.
Martensen havde omtalt de Kragballeske anskuelser
som „donatistisk sværmeri“ (jvf. note 6). Se iøvrigt:
Hans Martensen: Af mit Levned, III, s. 63—72.
Se herom i Lembckes erindringer (Haderslev-Sam
fundets Årsskrift, 1935, s. 38).
Den værkbrudne sypige Anne holdt kristelige møder,
man havnede snart efter i det Sommerske sværme
ri, se: note 37.
Herom i „Dannevirke“, 1856 20/11: „Pastor Fr. Helweg har idag udgivet en Slags Hyrdebrev til sin Me
nighed her i Byen, navnlig foranlediget ved forhen
værende Skolelærer Sommers seneste Agitation i religiøs-secterisk Retning, under Titel af „En Advar
sel“. Hyrdebrevet udleveres gratis fra imorgen hos
Boghandler T. A. Møller“. Brevet blev aftrykt i
„Dansk Kirketidende“, nr. 6, 1857, samt i Emil Lar
sen: Mogens Abraham Sommer, s. 67—69.
Mogens Abraham Sommer kaldes forhenværende
skolelærer, fordi han i løbet af 1856 foretrak at op
give sin stilling som lærer i Haderslev. Navnlig ef
ter at hans eneste mere betydelige støtte, redaktør
Peter Christian Koch, også havde forladt Haderslev,
kom han til at stå isoleret, selv om der — som Fibi
ger har sagt det — kom „en vrimlende Mængde“ til
hans møder.
Grundloven af 1849 5/6 gjaldt imidlertid ikke i
hertugdømmet Slesvig og dermed heller ikke para
graffen om trosfrihed. Religiøse møder kunde der
for endnu på den tid bremses under henvisning
til konventikelforordningen af 1741 13/2, og at dette
virkeligt skete, viser sypigen Annes skæbne (jvf. no
te 37). Mogens Abraham Sommer foretrak derfor
ved udgangen af 1856 at flytte til Kolding.
Jvf. note 14.
Fibigers hund.
Georg Vilhelm Müller, 1816—98, kom 1856 som an
denpræst (diakonus) til Haderslev Vor Frue fra Sørup i Angel.
Paul Dorph, „sorte Dorph“, var kollega til Fibiger
på latinskolen (se: M. Favrholdt: Haderslev Latin
skoles Historie 1567—1967, s. 166). De andre gæster
i Starup præstegård var præster, Harald Valdemar
Rasmussen i Halk, 1851—64, og Hans Bøllemose i
Astrup, 1851—77.
Historikeren Edvard Holm blev 1859 gift med Ama
lie Fibigers søster, Frederikke Waage.
Edvard Holms fader.
Skriftet „Dr. S. Kierkegaard mod Dr. H. Marten
sen“, der viste H. P. Kofoed-Hansens kirkelige pla
cering, førte ham længere og længere ud i kritik af
den kirke, han tilhørte. Som emeritus lod han sig
optage i den romersk-katolske kirke. Både Edvard
Lembcke og Johannes Fibiger har tegnet gode por

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.
37.

trætter af provsten; se iøvrigt: H. P. Jørgensen: H.
P. Kofoed-Hansen (Jean Pierre), 1920.
Hans Friedrich Helweg (efter 1864: Frederik Hel
veg) var, skønt tysk af herkomst, ivrigt national
dansk og grundtvigsk indstillet. Han havde 1846—48
været forstander for Rødding Højskole, 1850—56 an
denpræst ved Vor Frue kirke og derefter indtil 1864
sognepræst smstds. Han skildres som et iltert gemyt.
Johannes Fibiger forbigår ham gerne i tavshed.
Oybyggelsesforfatteren, præsten og superintendenten
Heinrich Müller, der levede 1631—75 og var en re
præsentant for det førpietistiske fromhedsliv. Hans
skrifter er kommet til at betyde umådeligt meget
for jævne folks kristendomsforståelse i ældre tid, og
så her i Danmark.
Filologen Johan Louis Ussing, 1820—1905, udsendte
1872 en levnedsbeskrivelse af kunsthistorikeren N.
L. Høyen, 1798—1870.
Krollpfeifer virkede ved latinskolen som tegnelærer.
Laurids Skau gjorde en mere moderne opfattelse af
dette spørgsmål gældende end C. D. Møller fra
Vonsbæk.
1857 17/1 foranstaltedes der store tumulter i Kolding
i anledning af Mogens Abraham Sommers „evange
liske forsamlinger“, der var blevet averteret gennem
den stedlige presse. Begivenheden blev udførligt
omtalt i landets presse.
Pastor Herteis datter.
Johan Aschlund var ansat ved latinskolen.
I Johannes Fibigers erindringsværk, „Mit Liv og Lev
ned, som jeg selv har forstaaet det“, er udeladt føl
gende afsnit om Mogens Abraham Sommer, fordi
han endnu levede, da bogen var i trykken:
„En eiendommelig Skikkelse interesserede det mig
at giøre Bekjendtskab med i Nutiden, i Oldtiden
havde jeg ham allerede som den falske Prophet. Den
omtalte veltalende Skolelærer, Mogens Sommer hed
han, var en pæn ung mand med et fint Væsen og
besøgte mig temmelig tidt, det lod, som var han min
særdeles Ven. Saa greb Kierkegaards Aand ham, og
i sine stormende Aftenforsamlinger forkyndte han
den nye Reformator, den rette grundige: „Væk med
Præsterne, skjær de lange Kjoler af dem og lad dem
rende i Trøien! Væk med Kirken; tag den til en
Kostald! Daaben er en Sjat Vand og Confirmationen et gement Snyderi, osv.“
Da han havde drevet dette et Halvaars Tid, syn
tes Øvrigheden ikke om ham, og da han kun var
constitueret Hjælpelærer, blev han sagt op. Han gik
til Kolding og skildrede i Avisen, hvilken grum For
følgelse han havde lidt, Præsterne havde jaget ham
ud af Byen. Der var dog ikke skeet ham andet, end
at Helveg et Par Gange havde været i hans Forsam
ling og havde talt imod ham; ogsaa ladet trykke et
Ark om hans Vildfarelser.
Han drog nu Landet rundt, upaatvivlelig fuldt
overbeviist om sit apostolske Kald. En trist Vinter

skumring, da jeg var gaaet ud ad Landeveien, seer
jeg ham komme vandrende med sin Hustru. Som
altid omhyggelig klædt vippede han paa Taaspidserne, mens hun stakkels „Søster i Gud“ traskede af
sted i Sølet med sin tunge Bylt. Da han havde hilst
dybt ned til Jorden med et fortrukkent Smil, stod
jeg noget og saae efter dette underlige Par, som de
svandt i Taagen, og tænkte paa, hvor vel disse svæ
vende, men altid forsigtige, sværmeriske, men altid
beregnende Skridt førte hen. Synet gjorde et dæmo
nisk Indtryk paa mig. Jeg havde dog holdt af denne
Mand og ventet mig noget af ham.
Saa var det et Aarstid efter, at det bankede smaat
og beskedent paa min Dør, og paa Tærsklen viste
sig Hr. Sommer, neiende dybt med et af hellig Kjærlighed drivende Aasyn. Ydmygeligt bragt til Sæde
paa Kanten af en Stol fortalte han mig nu med
fromme Suk, hvorledes han havde naaet sin sande
Naadens Stand, han syndede ikke mere. Det var jo
herligt, svarede jeg, og begyndte at undersøge, om
der dog ikke skulde være en exegetisk Feiltagelse i,
at han til Støtte for sin Tro beraabte sig paa de bekjendte Ord i 1. Johannes: „Hver den, som er født
af Gud, synder ikke, kan ikke synde“. Ja, naar Livet
er fuldkommengjort i Guds Kjærlighed, men er det
det? Den samme Apostel siger jo ogsaa, at „den, som
siger, han er uden Synd, bedrager sig selv, og Sand
heden er ikke i ham“. Er det ikke en Forestilling,
De har dannet Dem i Deres bedste Øieblikke, naar
De syntes, at De i saadan Opløftelse ikke mere kun
de synde. Og jeg satte ham Forskjellen paa Retfær
diggørelse i Troen og virkelig Helliggjørelse ud fra
hinanden.
Nu, saaledes var det ikke. Men fra en bestemt Dag
og Time havde han ikke syndet hverken i Tanker,
Ord eller Gjetninger. Han havde paa sin ensomme
Vandring saaledes udgrædt sin Synd, at hans „Lom
metørklæde havde været som en Karklud“, og nu
var hans Synd fuldkommen vegen fra ham. Han tør
rede sine Taarer med sit Lommetørklæde, og jeg
kunde overbevise mig om, at det virkelig ikke me
re var som en Karklud, men pænt og rent. Saa fik
han en Straffeprædiken, om hvad det er at møde
som en Pharisæer for den, der dog maatte vide,
hvad dette er. Den tog han med den yderste Grad
af Sagtmodighed og seilede afsted, endnu i Døren
med et kjærligt Suk bydende mig „en Broders
Haand“. „Haanden kan jeg gjeme give Dem, sagde
jeg, som enhver, der kommer til mig, men ikke
som, hvad De kalder en Broderhaand, og jeg luk
kede ærgerlig Døren efter Fyren og skrev efter et
Par Sving op og ned ad Gulvet videre paa min san
de Prophet, idet jeg dog var den falske taknemlig
for, at han havde forsynet mig med en Model til
den Figur, jeg har kaldet Natras (Slange).
Det var ikke blot ham selv, der var bleven saa
fuldkommengjort, han havde dannet sig en ikke saa
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lille Menighed af syndefrie Brødre og særdeles Sø'
stre, der, saa vidt jeg veed, endnu udfolde deres
pletfrie Vandel adskillige Steder i Jylland. En af
dem var vor Kokkepige, en smuk, venlig Bondepige,
der var hos os, lige til hun ved vor Afgang til Kjø
benhavn under Strømme af Taarer fulgte os til Vog
nen. Jeg havde oftere søgt at drage hende tilbage til
Overensstemmelse med Lærebogen, men følte mig
overvunden ved, at jeg virkelig ikke var istand til at
paavise nogen Feil ved hende. Det skulde da være,
at hun satte Pligten mod Gud over den mod Men
nesker. Naar hun skulde i hellig Forsamling, lod hun
Hus og Mad være det, det var, hvad Gjæster der
end skulde beværtes, og deri kunde min Hustru in
gen Syndefrihed see. Men da jeg ikke veed, om The
ologien har faaet det Punkt tilstrækkelig afgjort, lod
jeg hende Frihed for mig Synder.
De havde en af Sommer beskikket Forstanderin
de, en Sypige, som sad i en enlig Stue eller rettere
i sin Seng, da hun var saa værkbruden, at hun kun
ved et Par Krykker kunde slæbe sig over Gulvet.
Hun var en af mine mest hengivne Søstre i Gud.
Men nu var hun kommen ud over Lovens Grændser, hun holdt Forsamlinger i sin Stue og profetere
de, talte formodentlig ogsaa i Tunger med sin høie
pibende Stemme.
Politimesteren (justitsråd Hammerich) var nu Lo
vens Mand — ak, ikke i Naadens Stand — og havde
længe seet bittert til de Helliges Mangel paa Forstaaelse af slesvigsk Ret. En Morgenstund forkyndte
saa Søster Kokkepige mig med Hulken, at Søster
Anne var arresteret. Det gjorde mig bitterlig ondt
for det lidende Menneske, og ihukommende Her
rens Ord om at besøge dem, der er i Fængsel, ilte
jeg til Arbeidshuset, hvor jeg fandt hende paa en
haard Madras i et skummelt Lukaf lovsyngende sin
Frelser.
Jeg gik da hjem og skrev et eftertrykkeligt Brev
til den høie Justitsraad om, at Conventikelloven for
mentlig ikke var at anvende i saadan Strenghed paa
en stakkels Pige, fordi hun saae nogen uskadelige
Bedesøstre hos sig, saameget mere som hun uagtet
sine stadige Sygdom flittig og skikkelig tjente sit
Brød, uden dog at berøre den rette Forstaaelse af i.
Johannes, som Justitsraaden da heller ikke paatog sig
at tilveiebringe. Hvorpaa jeg fik det Svar, at i Hen
hold til mine Oplysninger var Relinkventen løsladt.
Hvad jeg skjønnede saameget mere paa, som jeg vel
vidste, at ogsaa jeg var bleven regnet til dem, der
ikke forstod slesvigsk Ret, siden mit forargerlige
Vers: „Guds Rige er aldeles ikke at ligne ved en
Raadhusret“.
Profeten selv saae jeg nu i en Del Aar ikke noget
til. Den vantro Verden fortalte, at han paa sin apo
stoliske Vandring førte snart en, snart en anden Sø
ster med sig, endog flere paa eengang, men hvad

sige ikke Djævelens Børn? Det visse var, at da det
ikke var lykkedes at reise nogen Folkestorm mod
Præsterne, saae han sig nødt til altid klarere og mere
nidkjært i Aviser og Piecer at afsløre, at de ikke
blot i christelig, men ogsaa i rent borgerlig Forstand
var Forbrydere, som for deres Snyderier og andre
Misgjerninger fortjente Lovens strengeste Straffe.
Saa tog den verdslige Øvrighed sig af ham, og han
maatte flere Gange gjøre Bod i Fængslet. Han følte,
sig ogsaa kaldet til Statsmand, prædikede i Henhold
til Apostlenes Gjetninger, 2, 44, Communisme, holdt
Folkemøder paa Kjøbenhavns Nørre Fælled og stille
de sig endelig til Rigsdagen, men de ugudelige Væl
gere forstode ikke det Program, at det nye Jerusalem
synlig var ifærd med at dale ned. Saa gik han til
Amerika, men kom snart igien og indrettede sig som
Udvandringsagent, hvorved han atter fik Bryderi
med Politiet, som gjorde Væsen af det Ord ikke at
forfordele sin Broder i nogen Handel.
Saa var det en Dag, medens jeg var Præst i Kjø
benhavn, at jeg, idet jeg kommende fra et Baghus
gik over en Gaard, saae en Skikkelse foran mig gaae
mod Porten, et underligt Costume, kort Jakke, uhy
re bredskygget Hat og lange Lokker hængende bredt
ud over Skuldrene og ned ad Ryggen. Det maa være
en Gjøgler, en Rottejæger eller sligt, tænkte jeg, men
— jeg skulde kjende den Gang. Ved Porten vendte
han sig, saae mig og slog strax som den ydmygeste
Tjener Døren langt tilbage for mig og fik Puritaner
hatten lige ned til Stenene og det mest kjærlighedsstraalende Smil opsat. „Kjender De mig endnu, kjæ
re Hr. Pastor?“ Jo, Mogens Sommer var ikke til at
tage feil af, i physiognomisk Henseende et rent Vid
under. Aldrig har jeg engang tilnærmelsesvis seet no
get lignende, noget, hvis flygtigste Ansigtslinie og
mindste Legemsbevægelse var i den Grad bragt til
Kunstens Høidepunkt af Hykleriets og Fanatismens
Modellerpind.
Vi fulgtes af nedad Bredgaden, og dybest muligt
bevæget i Gud fortalte han mig, hvorledes han hav
de gjennemvandret Amerika — formodentlig dog pr.
Jernbane — men overalt til sin usigelige Sorg fundet
den samme ukjærlige Splid mellem Brødre og Søstre
som i Europa — Gud see i Naade til syndige Menne
sker, Kjærligheden bliver kold i mange! —. „Det kun
de man vide uden at reise til Amerika“, mente jeg.
„Men De selv hører vel ikke til de syndige Menne
sker?“ Smilet trak sig lidt mere, ikke over i det flo
ve, flov kunde man ikke gjøre ham, kun i det for
dægtige, men jeg fik intet Svar, brød mig da heller
ikke om det.
Han sagde kun: Her maatte vore Veie desværre
atter skilles — og med samme ubegribelige Ansigt,
samme Snogebevægelser fik han taget Afsked. Siden
har jeg intet spurgt om ham“.

H. V. GREGERSEN
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Slotsgrund i, bygget af Paul Christiansen 1834—35,

mesterens første arbejde i Haderslev

ERINDRINGER OM HARMONIEN
OG GAMLE DAGE I HADERSLEV
Foran mig står et dejligt gammelt fransk kamin
ur og tikker gennem dagene og de mange år.
Det er af sort marmor, og på en lille messing
plade er indgraveret:

Til J. G. Wæger fra „Selskabet Harmonien“
den 4. Juni 1886.
Gæstgiver Wæger har været med til at genop
rette „Harmonien“ som en ren dansk forening.
Han var min oldefar, boede i et smukt hus med
2 udbyggede karnapper i Badstuegade, det er
endnu bevaret. Oldefar var en god ven af Hiort
Lorenzen, de kom meget sammen. En snurrig
mand må oldefar Wæger have været og han
havde bevaret sin sans for humor trods sin høje
alder, i Haderslevs „Beerdigungsregister“ står

der: „Er wurde 88 Jahre 9 Monate und ii Tage.“
Min oldemor blev ifølge samme register „88 Jah
re 2 Monate und 21 Tage“. De skulle fejre krondiamantbryllup 1901 og der blev købt rigeligt
ind til festen. Men så blev den gamle mand al
vorligt syg og det gik mod døden. Min mormor,
Frederikke Winther, kom henne fra Mølleplad
sen for at se til sin gamle far. Vinduet stod
åbent og på lang afstand hørte hun stønnen og
klagen. „Men far dog, har du så mange smer
ter?“ - „Nej, men folk der går a æ ga’e har godt
a å hør en gammel mand strids med døden!“
Nu havde man jo de mange gode sager i hu
set, så det blev nok et godt gravøl. Ser jeg på
det gamle ur og mindes min oldefar må jeg tæn
ke på, hvor værdifuldt det er at kunne bevare
et lyst og humoristisk sind til det sidste.
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Igennem hele min barndom gik vejen daglig
forbi Harmonien, først til Fräulein Matzens bør
nehave i Skolegade. Hun var sød mod os, og
vi havde også et lille rim om hende:
„Fräulein Matzen mit den Katzen
und den vielen kleinen Spatzen.“

Til min forargelse styrtede hun altid ud med en
skovl for at redde de flotte „pærer“ som mæl
kekuskens hest havde efterladt. Roserne havde
sikkert godt af dem.
Senere gik vejen videre til Auguste Viktorias
höhere Töchterschule, kom vi hjem med en
dårlig karakter sagde far: „Nå, det er die höhe
ren Töchter“, men det er en anden historie.
Der var danseskole på Harmonien hos frøken
Beck, der dirigerede os med en lille bambusstok,
og der var ballerne - og gamle tjener Mosegaard - Harmoniens altmuligmand - der også
passede de unges garderobe, det var under ud
øvelse af dette hverv han kom med følgende
bemærkning: „Och I rigmandssønner, så står a
her å passer å jer luse kasketter o så kan I it
engang gi mig en Grossen“.
Juleballerne på Harmonien var i gamle dage
meget elegante med damer i flotte kjoler, lange
handsker og herrer i „Snibel“. (Kjole og hvidt).
Ved en sådan festmiddag i „Harmonien“
havde fru Peder med d - gift med boghandler
Peder Christensen - en rosa kjole på - hun var
en stor kraftig kvinde -. I hendes brede rosa
silkeskød var tjener Mosegaard så uheldig at
spilde en hel tallerken suppe - med sin læspen
de stemme forsøgte han at trøste fru Peder med
d og sig selv med følgende: „skidt mæ æ kjol de æ værst for den goj sup - for æ klump (bol
lerne) kan vi sammel up!“
Noget ganske særligt og for mig skelsættende
var i maj 1921, da Studentersangerne „sang
Sønderjylland hjem“. Der mødte jeg nemlig i
Harmoniens gamle have den mand, jeg senere
blev gift med. Det var som i et eventyr, han
havde set mig ved koncerten i Domkirken om
eftermiddagen, og som han senere fortalte mig,
havde han tænkt: hende havde jeg lyst til at
træffe. (Jeg havde nu også en flot hat på). Han
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var indkvarteret hos min bror Poul på Damager,
så bekendtskabet var hurtig gjort. Vi dansede
natten lang i den dejlige hvide sal.
Ja, ja, den „Harmoni“ har sikkert meget på
sin samvittighed!
Jeg begyndte i Badstuegade hos min oldefar går videre til Møllepladsen, hvor Hiort Loren
zen boede. Hans søn var gæst hos os ved af
stemningen i 1920. Det var ham, der hejste det
gamle flag, som min mormor havde gemt i en
kiste siden 1864. Nu skulle Dannebrog igen gå
til tops - en festdag der aldrig glemmes! Mine
morforældre boede også på Møllepladsen, de
havde en lille købmandsforretning og en skæn
kestue i det gamle bindingsværkshus ud mod
Mølledammen. Morfar sad af og til i Kaschotten på grund af sine frimodige udtalelser. Mor
mor demonstrede ved at hænge røde fortræks
gardiner foran vinduerne. De frembragte så med
det hvide vindueskors et smukt Dannebrog, og
så kom politiet og forlangte gardinerne fjernet
„augenblicklich“, ja, men det kunne nu ikke
lade sig gøre, hun var ved at gøre rent.
Her kom folk fra landet på torvedagene. En
dag sagde en rar gårdmandskone: Ja, madam
Winther, nu har vor kal og vor pigh så besluttet
sig til å få ring å, de kommer å mandag, å så vil
De jo nok gør’et lidt festlig for dem med et kønt
kaffebord. De kom og drog til guldsmeden og
karlen kom hjem med en flunkende guldring.
Pigen havde købt en paraply „få den trænger a
mer te.“
Huset vendte mod syd ud til Dammen og
Sønderbro, hvor Slotsvandmøllen ligger. Min
mor, en lille pige på 2 år, faldt ud af et vindue
ned i Dammen, heldigvis i en stærkt stivet kjo
le, der kunne flyde på vandet. En mand, der
sad i skænkestuen, så hende, sprang ud af vin
duet og fiskede hende op. Min far hilste altid
med stor ærbødighed på denne redningsmand,
når han mødte ham på gaden.
På hjørnet til Slotsgrunden ligger min farfars
hus, bygget omkring 1834, hvor det tidligere
fængsel havde ligget. Huset vakte ikke ringe op
mærksomhed og betragtedes af sagkundskaben
som et af sin tids mest stilrene. Min farfar var

Huset i Badstuegade hvor J. G. Wæger boede

murermester og deputeret borger, en meget
streng, flittig og dygtig mand og der stod stor re
spekt om ham. At en lille læredreng - efter en
ordentlig overhaling, kunne udbryde: „ka vi it
snak om et i de goe, lille mester“ - var uhørt. I
dette hus blev min far født og må have været
et stærkt og kraftigt lille barn, for en dag trim
lede han ud af sin vugge, nedad trapperne, ud
på gaden, og man fandt ham mellem benene
på mælkekuskens hest. Der skete ham ikke no
get, heldigvis.
Min mor var meget køn, af den mandlige
ungdom i byen kaldtes hun Mølleprinsessen. Da
min far hørte, at hans tilbedte den følgende
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morgen skulle rejse til Amerika til slægtninge kommoden var allerede afsendt - ilede han i
stor hast til hjemmet på Møllepladsen, friede,
blev bønhørt, og så sad de to og var lykkelige.
Forgæves stod veninder næste morgen på bane
gården med små afskedsbuketter.
Far og mor blev gift i 1882, far var 32 og mor
20 år gammel og de boede i Apotekergade 13
(310), lige overfor domkirken, og her voksede
de så op de mange børn, ialt 11. Ja, sådan var
det på de tider. I dag er kun de to yngste tilbage.
Stor selskabelighed førtes ikke, far havde så
travlt som bygmester fra 6 morgen til 6 aften,
jernflittig, beskeden og nøjsom. Mor var lyset i
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hans tilværelse og han beundrede hende græn
seløst, alt hvad hun sagde og gjorde var rigtigt
i hans øjne. Hun ville gerne være smukt klædt,
lå hun i barselseng, blev der sendt et udvalg af
parasoller, stoffer og lignende fra Kirschstein på
Gravene, den førende forretning. Da mor en
gang havde iført sig en ny kjole med et lille
slæb, der holdtes nede med blybånd, og stolt
skred ned ad Lavgade for at vise sin pragt hos
forældrene på Møllepladsen - medens hun nød
tyngden i slæbet - så hun pludselig i et vindue,
at en lille dreng frejdigt sad på slæbet og kure
de med, til hendes store forbløffelse og latter.
Hun havde udpræget sans for det komiske, det
var der jo også brug for.
Det må ikke altid have været let at komme
ind i en familie som de gamle Paul Christian
sens, hendes svigerforældre, der var dybt religiø
se, strenge og sparsommelige - og tysk prægede,
d. v. s., at min farfar var Slesvig-Holstener „up
ewig ungedehlt“, altså Slesvig og Holsten som
selvstændigt Hertugdømme. Kom gamle farmor
på besøg i Apotekergade, havde hun en andagts
bog i pompadouren, hvoraf hun læste højt og
samtidig rakte mor et strikketøj til behagelig
benyttelse. Da mor engang måtte ledsage far til
en fest i den tyske „Bürgerverein“ til ære for
sin svigerfar, der var oldermand for murerlauget, blev der sagt om hende: „sehr schön, aber
sehr kühl“, begejstret har hun ikke været.
Mor havde mange venner og hendes fødsels
dage var en fest. Hun modtog sine gæster med
et strålende smil, bød velkommen og sagde på
sin søde måde „nå, hvad har I så med til mig,
mal hit mit de Geschenkens“.
Efterårsmarkedet i Haderslev i gamle dage
varede 3 dage og var et højdepunkt af liv og
lystighed, gøgl og boder med Christiansfelder
honningkager, kniplinger, fodtøj og nips, der lok
kede mange til staden. Luftgynger og karussei
ler, menagerier, lirekasser og den særdeles vit
tige Jakob aus Amerika, der fra en tønde uden
for Rasmus Beck i Nørregade med rivende tun
gefærdighed kunne få det utroligste bras solgt til
den højstbydende. Bedst af alt var „Haberjahns
Hypodrom“ med overskriften „Reiten kann ein
Jedermann im Hypodrom von Haberjahn“. Da
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jeg var barn gik alle vore små skillinger til at ride
der i manegen, 8 store heste plus en pony, ride
knægte og et femmands blæseorkester med blan
ke messinginstrumenter udgjorde hele herlighe
den. Ved kassen sad lille tykke madam Haber
jahn og ragede med sine pølsefingre pengene til
sig, en utrolig stor pris: 1 hel mark for 4 ture.
Damer red på damesaddel og fik et lille grønt
fløjls-forklæde spændt om maven af rideknæg
tene for velanstændighedens skyld. Denne hy
podrom med hele besætningen lejede min mor
privat en hel time en formiddag og inviterede
sine bekendte til at deltage. Det skal have væ
ret pragtfuldt, og godt mørbanket blev man i
tilgift. Der var en del folk i byen, der var lidt
forargede, at en dame kunne finde på sådan
noget! - Det er snart 100 år siden!
„I min faders hus er der mange boliger“ sag
de min far ofte. Senere gik det op for mig, at
det var et bibelcitat. Jo, plads var der nok af,
et utal af værelser, et kæmpekøkken, spisekam
mer på størrelse med en stue, barneværelse til
drengene, et til pigerne, det såkaldte jernkam
mer, hvor fodtøjet blev pudset og foruden alle
de andre stuer nogle pigeværelser på loftet. Der
var altid 2 piger foruden konehjælp, 2 vaske
koner kom 2 dage i træk hver måned, jomfru
Sørensen strøg det „fine“. Andreas Madsen i
gården, altmuligmand, sørgede for rulningen.
En tysk guvernante lærte børnene tysk, det var
gavnligt at kunne lidt af sproget, inden man
nødvendigvis skulle i tysk skole (hvor man ikke
engang måtte tale dansk i frikvarteret på skole
gården) . Det var dengang, nu er alle de skarpe
skel en saga blot. Det var herligt at lege på de
2 store lofter. Det ene blev håndskuret 2 gange
om året, på det andet lå ældgamle egeplanker,
nogle af dem gik til en brudekiste til mig i for
bindelse med nogle gamle udskæringer. Der var
et cementstøberi i gården i forbindelse med en
oplagsplads, en lille have og en udstillingsbyg
ning, inddelt i rum til fliser o. a. med døre for
synet med trådnet, det kunne ligne et rovdyr
bur og gik helt ned i Præstegade, indtil det yn
dige gamle hus, hvor madam „Pustes“ boede.
Sådan kaldte vi hende. På gaden måtte vi ikke
komme, men der var som sagt plads nok til at

Vaskedag hos Paul Christiansen i Apotekergade omkring århundredskiftet'

„Mølleprinsessen“ fru Margrethe Christiansen og hendes datter Ellen
senere gift med overretssagfører A. Faber, Gråsten

Winthers gæstgivergård på Møllepladsen

tumle sig, man kunne også besøge snedker Boi
sen lige overfor, han var så hyggelig. Jeg var
mest optaget af hans ligkister, men turde ikke
prøve at lægge mig i een.
Ved juletid blev der slagtet, og grisen skulle
være fra bageren, der fodrede sine grise med
gammelt brød, og ikke fra fiskehandleren, de
havde bismag af fisk. Dejg til småkager af alle
mulige slags blev tilberedt i køkkenet, og Mad
sen kørte det hele på en trækvogn ud til bager
Ritz i Nørregade, af hvem man for en dag hav
de lejet bageriet. Der stod så mor, mormor og
pigerne og bagte. Kagerne kom i blikkasser, og
en del af dem sammen med andet godt blev
foræret til dem, der trængte til en god julekurv.
Mor var en glad giver. Hver fredag kom „rø
Mari“ om i Præstegade kørende med sin hest
og en lille fladvogn, på hvilken der stod en stor

balje fyldt med havvand og levende fisk, nede
fra Vilstrup Strand, og i eller 2 store torsk
mødte døden på dørtrinet til køkkenet. Så var
man sikker på, de var friske. Friskmalet sennep
blev hentet i et lillebitte hus på Jomfrugangen.
Jeg ser endnu stuen for mig, et bord med grønt
plydstæppe og en stor glaskumme med guldfisk,
dem ville jeg gerne have ejet. Lidt længere hen
ne var der en slikmutterbutik, en stor fristelse.
Desværre ville hun aldrig overtage mine gamle
skrivehefter, de var hende dog for snavsede
(hun brugte papiret fra skrivehefter til at rulle
om sirupsslik).
Line, vores gamle barnepige må jeg fortælle
lidt om. Hun var lille, lidt taterpræget og el
skelig. Hendes store lyst var at vaske og stryge
om de mange børn i min fars hus og i stivet
pragt promenere ungerne på gaderne. Hun
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glemte at pynte og vaske lidt på sig selv. Min
bror Poul havde den besynderlige vane at ville
stå bag hende på stolen, og hun måtte så føre
øllebrødet hen over skulderen bagud til ungen,
så hun blev jo noget glaseret på forbredden. Når
mor sagde til hende, at hun ikke behøvede
at gøre så meget for de kære børn, svarede hun
altid „och, de æ da kuns en niks for lille Line“.
Senere blev hun gift med Heine Thaysen, en
af fars murere og flyttede ud i et lille stråtækt
hus i „Bøndergårdene“.
Far havde fået overdraget et stort restaure
ringsarbejde ved domkirken, lige overfor vort
hjem, det stod på i mange år. En nat vågner far
ved at se en skygge dukke op og ned bag sen
gens fodstykke, bander sikkert lidt, og så frem
træder lille Line på skuepladsen. „Ja, herren
må møj undskyld, men Heine æ it kommen
og no tænker a, te han vist æ låst ind i æ kirk o
no vil a be herren om å gå øver o se etter“. Og
far greb den store nøgle og gik, men Heine var
it i æ kirk, men å æ kro.
En morgen gik min far til banegården og mø
der en meget fin dame i stor hat med vajende
fjer og flot korsetteret, een af de letlevende da
mer vor by kunne pynte sig med. Galant tilby
der han at bære damens kuffert, hun siger nej
tak, men den høflige mand insisterede og de føl
ges pænt ad, møder Heine og en anden murer,
der hilser meget forbeholdent. Da han senere
spurgte dem om grunden, svarede de, „at de
richtnok it ku’ tænk te des mester gik med sårn
en dame å e gae
til fars store forbløffelse.
Line og Heine nåede at fejre sølvbryllup, de
var afholdsfolk og der blev ved festen sunget
passende sange, een af dem var „och om det
fulde svin når lidenskaber ra-a-ser“.
Heine Thaysen fik med årene et sølvhvidt
skæg og var en meget smuk gammel mand. En
dag kommer lille Line grædende op til os. „och,
lille Ellen, no æ Heine dø, å do kan it tænk,
hvo han æ et køn lig, å no ha a væt øver ved
Fuglsang etter en spand is å sæt unne æ hoj
a ham, te han ka hol sej køn te e begravls“.
Hun havde sparet i mange år, at de kunne kom
me „i e Dø-kasten“ og få en flot begravelse.
Det skete også. En fin sten blev sat med begge
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navne, så skulle Lines dødsdato sættes på, når
tiden var inde, alt var gennemtænkt, og graven
blev passet som et spædbarn.
Hun ønskede at fortsætte Heines job som ga
defejer hos os, og jeg ser hende endnu for mig,
lille og krumbøjet, med lang slæbende neder
del, der udgjorde en del af fejningen, om hove
det en lille nusset klud og ovenpå en flad strå
hat med en fjer på og „en lille buket violer, så
er den it så sørgelig“, sagde hun. Hvor var hun
rørende!
Min bror Henry blev døbt i hjemmet af na
bopræsten, der i sin tale bl. a. sagde „ja, fade
ren er kuns et unøtvendich stykke møbel, han
er kuns til at lukke portemonixen op“. Mor
morede sig kosteligt - men far var dybt forarget.
Det kneb ofte med vort kære danske sprog for
de tysk uddannede præster. Heine, provstens
lille søn, kom en dag til døren og sagde: „I
haude vel ikke en kokkemand for mange, for
vi haude een och den var grå, och nu haver
den alt været borte i flere dage“. Desværre hav
de den lille grå kokkemand ikke tilsluttet sig
vore høns i gården.
En vordende præst udbrød engang med me
gen fortrøstning til sine evner som taler: „Ja,
når jeg først er på schtolen, så flyder det kuns
fra mich - og jeg bruger aldrig papir“.
I petroleumslampemes tid - jeg var næsten
syv år - tabte jeg en tændt lampe på gulvet,
der brændte lystigt. Min mormor rev vinduet
op til Præstegade og skreg „brand - brand“. Det
blev det jo ikke bedre af. Ilden blev dog hurtig
slukket, og et mægtig stort sort hul i gulvet
blev synligt. Jeg var meget bange for min far
dengang og gemte mig i et skab, da han kom
hjem. Der var netop stor travlhed i huset, for
min søster skulle have bryllup. Nu blev der lagt
nyt gulv og indlagt elektrisk lys (1905), og det
var virkelig et mirakel, syntes jeg. Dengang skul
le man „karme“, altså age med hest og vogn de
to minutter over til domkirken, man havde
knap sat sig, så var man der. Da vi kom ud af
kirken, kom for mig lille tøs det stolteste øje
blik i min lille verden. Der var lagt en rød lø
ber over gaden til hjemmet, og henad den skred
så hele bryllupstoget. Mange tilskuere stod på

begge sider. Min mormor, der var af en noget
hidsig natur, stødte med sin stok til min bror,
der var trådt op på hendes silkeslæb, jeg syntes
bare, at alt var dejligt. Gadedøren var bekranset
- det havde vaskekonerne besørget, der stod bah
jer med laurbærtræer som ved alle vore konfir
mationer. Middagen blev serveret, væggene var
beklædt med rødtjørn, og ind imellem lyste de
elektriske pærer. I et rum ved siden af musice
rede selveste kapelmester Høhn, dog ikke i høj
hat. Den og en havelock havde han på, når
han dirigerede byens musikkorps ved de bedre
begravelser, og når en kriger blev fulgt på den
sidste vej. Han så herlig og selvbevidst ud, bå
ret af musikkens toner. Af og til stak han takt
stokken bagud. Krigerbegravelseme var noget
særligt, de begyndte meget højtideligt med Hän
dels Largo. Alle herrer i høje hatte gik pænt
2 a 3 i rækker - nogle salver blev skudt af
over graven, og med friske marcher eller anden
lystig musik vendte orkestret tilbage. Tyske sol
dater blev kommanderet i kirke om søndagen.
Bryllupper, barnedåb - alt hvad der foregik i
kirken, kunne vi se fra vore vinduer, det var
herligt for børn og barnlige sjæle. Men da den
strenge pastor Mahler ved en børnegudstjeneste
sagde: „du, Ellen, står altid ved vinduet“ (han
glemte vel, at han selv så over mod vore vin
duer) gik jeg ikke mere til bømegudstjenester.
Vi havde en tysk gouvemante, Fräulein Eh
lers aus Hamburg, der skulle bibringe os lidt af
sit ædle sprog. Hun var højst original, lille, tyk,
lille hat med strudsfjer og stor lodenmantel,
brillerne faldt ofte ned på den lille næseknold.
Hun havde den idé, at små piger altid gik for
tyndt klædt, selv var hun stoppet til med tøj:
„ich mag es gern ein wenig völlig in den Hosen
haben“. Jeg var desværre hendes yndling, så
jeg måtte makke ret og blev belønnet med ha
nekamme fra bager Reichardt. Da jeg kun var
5 år sagde hun: Vær nu sød mod mig, for jeg
dør snart, og så skal du straks gå over til vogn
mand Møller i Smedegade og bestille en lukket
vogn, så kan du køre bagefter mig, jeg vil ikke
have, du bliver forkølet ved min begravelse. Da
jeg som stor skolepige gik på gaden og på af
stand netop så mit sværmeri, en primaner i den

røde Mütz - råbte hun fra anden sal af sine
lungers fulde kraft: „Ellen, hast du auch eine
varme Hose an?“ Det var frygteligt.
Vi var nu ikke så dygtige til at tale tysk i be
gyndelsen, og da en lærerinde tog fat i min lille
søsters arm, råbte Anna højt „Au, Fräulein, Sie
napfen mein Skind“. Da jeg var 14, skulle en
stor mindedag for en eller anden majestæt fej
res tilbørligt i skolen, vi store piger skulle op
træde i hvide kjoler og med landets farver ned
over brystet repræsenterende hhv. Würtemberg,
Sachsen osv., og „Du, Ellen (på grund af højde
og stort hår), du bist die Germania“. Oh,
Deutschland! Store og svulstige ord og rim måt
te læres udenad. Jeg var rasende, og dagen før
forestillingen væltede jeg hele arrangementet
ved at sige: „Jeg kan ikke, jeg vil ikke og jeg gør
det ikke“. - Det blev dyrt for mig med utrolig
dårligt „Zeugnis“ - og et extra år i samme klas
se, - men jeg følte med stolthed, at jeg havde
hævnet mig.
Der var mange originaler i min barndoms
by, der var sadler Zierau, der havde en udstop
pet flot opsadlet hest i sit vindue i Lavgade.
Hans kone var meget påholdende, hun sagde:
„Man skal leve godt, min mand Willi og jeg vi
deler et æg hver aften“. Gik den gode mand til
Bierstunde i Bürgerverein, fulgte hun med, og
når nogen kunne finde på at foreslå en øl nr. 2,
sagde hun: „Mein Mann Willi er dankt“ - og
drog så af med ham. Apropos Borgerforeningen
i Slotsgade, der fejrede man „unser Kaisers Ge
burtstag“ til langt ud på natten. Dagen efter så
vi tandlæge Sach, der som tysk Reserve-Offizier
flot og stram promenerede på gaden med seler
svajende til højre og venstre, de var ikke nået
op om skuldrene, det syn nød vi, for han var
kendt for at være ret hård. Når han borede dybt
og inderligt i en tand, spurgte han englesødt
„tut es weh?“ og borede lystigt videre.
Aagaard - jeg tror, han boede i Ørums kæl
der - var så alsidig, han bar kufferter, om nød
vendigt også ligkister og kunne også stå op i nog
le nybetrukne lænestole og stampe dem lidt blø
dere til en sart pastorinde, han var lille, lidt
hjulbenet og altid i luntetrav. I Nørregade resi
derede Lundbeck - min gamle ven. Om ham
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blev der sagt, at han som en anden Robin Hood
fordelte sine kul med lidt mindre i sækkene til
de rige og mere i dem til småfolk. Han stod
ved sin vinduespult med spion og kunne se, om
en dame havde pæne strømper på, ellers kunne
han finde på at sende hende et par. På Grave
ne kunne man i fotografens vindue beundre
Lundbeck i perfekt tyrolerantræk.
Nu kommer vi videre om i Nørregade til en
stor, smuk ejendom med en mægtig bred trappe
indenfor, og den kom til at betyde noget for
en lille hest, en isabellafarvet islandsk pony,
der absolut skulle til juletræ hos min lærerinde
i engelsk, der elskede dyr over al beskrivelse,
og selvom hun var meget dygtig til at undervise
os, hørte vi i hver time om alle hendes dyr.
Havde man et eller andet godt med til hendes
yndlinge, var man sikker på, at slippe for at bli
ve hørt, eller man fik en god karakter. Det be
nyttede jeg mig meget af. En dag kom hun græ
dende til religionstimen og fortalte, at hendes
Teddy, en dejlig stor Bernhardinerhund, var
død. Hun var utrøstelig. Et af børnene råbte:
Jamen, De kan da tage skindet af den til erin
dring. Nej, nej, det er da frygteligt. Når jeg så
engang kommer op i himlen og der møder min
Teddy „blutüberströmt“ uden pels, det holder
jeg ikke ud.
Hun havde også 3 høns i sin spisestue, de sad
på en stang under et gammeldags serverings
bord. En morgen fandt hun den ene død. Hun
fortalte os om det sørgelige, og at hun havde
kogt suppe på den, men da hun kom til at
tænke på, at det var Marie, hendes bedste hø
ne, der havde lagt flest æg, kunne hun ikke spi
se den, og så havde hun foræret den til konen,
der gjorde rent.
En køretur med „Prinzchen“ - sådan hed den
lille islænder, var en oplevelse. Jeg var hjemme
på ferie fra en kostskole i Hildesheim og blev
inviteret til at komme med, efter først at få un
dervisning i, hvordan man skulle sidde, for ik
ke at gøre dyret større ulejlighed. Bøj dig langt
forover ved alle bakker og læn dig tungt tilbage
når det går nedad, det bliver lettere for „klein
Prinzchen“. I luntetrav gik det ud af byen, plud
selig stod hesten stille og dens ejerinde ventede
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spændt på, om der skulle ske noget. „Musst du,
Prinzchen, musst du?“ gentog hun i det uende
lige. Der kom ikke noget, og vi agede videre. Jeg
fik en omhyggelig forklaring på, at man aldrig
måtte forstyrre et dyr i presserende forretninger.
Prinzchen var meget klog, når den ikke gad gå
videre, stod den bare stille og hvilede sig. Ja,
det tog flere timer at køre den smule vej til
Viktoriabad, hvor vi fik store bøffer og øl, og
hesten dejligt hø. Så gik det hjemad med sam
me fart. Alt imens var det bleven mørkt, og de
gamle vognlygter måtte tændes. Det var lettere
sagt end gjort, der var ingen stearinlys i den ene
lygte, i den anden en ynkelig lille stump, der
dårligt kunne ses. På Torvet stod en pikkelhueprydet politibetjent, der brølede: „Lichter anzüden!“ Jeg sagde høfligt, det har vi gjort, hvis De
vil komme over på den anden side, kan De se
det. Han brummede noget, men vi slap for vi
dere tiltale. Nu skulle jo det kære lille dyr
spændes fra og bringes til ro. Der blev tændt
flere lys, for det er en synd at lade det æde i
mørke! Min eksentriske og elskelige gamle ven
inde så farlig ud i en sort, tætsluttende dragt
med et utal af knapper og en nederdel, der
gik helt til gulvet, alt rigeligt dekoreret med
hestehår. På hovedet sad en sort bovler med et
gummibånd, der trak det gråhvide foer ned over
det ene øre som en halvmåne. På næsen en
pincenez, ligervis i gummibånd. Jeg var nu hel
ler ikke for køn efter de mange anstrengelser,
og derfor sagde jeg nej tak til at glas vin på
Høppners Hotel og skyndte mig hjem for at
fortælle min far om den grinagtige tur.
Der var mange øgenavne den gang: VandHansen, Trampel-Hansen, Ni-Hansen (N.I.),
Hans Knast på Klingbjerg, Pott-Bojsen, FedtBoisen, Peter mæ æ Toch osv. Tegnelærer Hart
vig ved Latinskolen blev kaldt Fussel. Hans
datter Thora var yderst eksentrisk både i sind
og påklædning med Alexandrakrøller, bånd og
store hatte. Hun skrev en bog „Die Träumerin
von Helleby“ (den var lidt forstyrret). Mærk
værdigvis blev den oversat til dansk, og forfat
terinden blev medlem af Dansk Forfatterfor
ening med teater-fribilletter. På den konto blev
jeg inviteret til en forestilling i Betty Nansen-

Teatret, hvor hun i en pause med høj røst
spurgte: „Frøken Christiansen, har De ikke
haft oplevelser med mænd, De kan fortælle
mig om, så jeg kan bruge dem i mine romaner
og noveller?“ Ørerne på de omkringsiddende
syntes at gro. Jeg gik aldrig mere med hende,
selvom jeg er lidt teatergal.
Ved hendes mors begravelse standsede man
nogle minutter ved afdødes hjem, hvor datte
ren resolut løste sig ud fra følget og rev 2 cyk
ler, der stod ved huset, ud på gaden, på den
ene var der malerbøtter og indholdet flød ud.
„Det er doch forbudt at stille cykler ved vort
hus“. Herefter gik toget videre til GI. Haders
lev kirke. Efter højtideligheden standsede frø
ken Hartvig bæreme og sagde: „Halt - en Øjenblik, moder vil også høre hvem der har sendt
kranse“, hvorpå hun læste samtlige kort op.
Senere sagde hun blot ved at se ned i graven
„ja, der ligger du jo godt, moder“ og forsvandt.
På Ribe Landevej stod der engang en lille
træ-villa „Haus Hindenburg“, der boede gam
le fru Magaard, lillebitte og mager, iført et lille
slag, hvorunder hun bar sit dyreste klenodie,
den mindste Pekingeser, jeg har set. Hun boede
alene, men dækkede bord til 12 personer, flyt
tede sig daglig og var turen rundt bordet endt,
blev der vasket op. Da hun engang passerede
en noget kraftig herre, der stod bøjet ved et
boghandlervindue, fik han af den gamle frue et
ordentlig klask bagpå med ordene: „undskyld,
lille De, men jeg har aldrig kunnet stå for så
dan en r..“
Jeg husker hende engang i domkirken, hvor
vi sad oppe på en slags estrade (den er der ikke
mere), - da smuttede den lille pekingeser fra
hende, og der var stor uro, inden den kom un
der capen igen. Vi unger syntes jo det var sjovt.
Hendes svigerdatter var også noget for sig
selv. Da hun en smuk sommerdag på Viktoriabad i mangel af en badedragt iførte sig en god
gammeldags særk med knapper på skuldrene
og en solid sikkerhedsnål mellem benene.
„Herrlich, wunderbar“, hun sad med udbredte
arme og bøjede knæ og dyppede sin bagdel op

og ned i vandet. Dengang var dame- og herre
kabinerne skarpt adskilte, og min lille søster
blev dybt ulykkelig, da fruen forlangte, at hun
skulle bringe den famøse, klaskvåde chemise
hen til herreafdelingen: „Mein Mann möchte
vielleicht auch noch ein schönes Bad“.
I min Haderslevtid stod en gravsten på Gl.
Haderslev kirkegård [den findes endnu] med
følgende indskrift:
Herunder hviler Støvet af Karen Lund, fød
Laugesen, fød i Gildbjerg Lindlund Sogn den
iste Mai 1792, død i Haderslev den 3dje
November 1842 i en Alder af 50 Aar, 6 Maaneder og 3 Dage. Hun efterlader en sørgen
de Ægtefælle og 4 uopdragne Børn, der hel
liger Hende dette Minde.

Baggrunden for ovenstående er såmænd en ny
pinsehat, konen havde med hjem fra byen.
Manden, en slagter i Storegade - uheldigvis i
sort humør - brugte en økse, han netop havde
i hånden, til at hakke den fine hat i stykker.
Konen hængte sig derefter på loftet, og den
stakkels mand meddelte på Rådhuset, „at de
havde haft en lille malør“. En sørgelig histo
rie, men den skal være sand.
I gamle dage - i modsætning til nu - så man
meget på, om der blev taget tilbørlig hensyn til
ens værdighed og anseelse. Et sted i byen var
der fint kaffe-selskab med mange damer. Een
af dem rejste sig op og sagde: „Ja, så sejer a tak
for kaffe, lille fru, æ folk va fin, å æ updækning va fin, det hele va fin, - men, etter olier
o anciennitet ku’ min svigerind’ o a ha’ tilkom
men å sit i æ sofa“.
Mon jeg ikke skulle slutte her med at for
tælle om min oldefar Wægers bror, han var
lige så tysk som oldefar var dansk. Denne bror
foranledigede opsat et „Forargelsens hus“ på
Gravene, det kaldtes „Wægers Minde“, det var
nok kun af træ, men alligevel!

ELLEN J. FABER
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Skilte ved den vestlige indkørsel til Braine

BRAINE OG HADERSLEV
Ved indkørslen til den lille franske by, som her
skal omtales, står på et hvidmalet skilt: Braine,
ville enjumelée avec Haderslev (Danemark),
altså: Braine, venskabsby med Haderslev (Dam
mark). Foran er der et bed med røde roser. Det
giver et lille gib i mange landsmænd, når de fra
deres biler får øje på skiltet; nogle sætter farten
ned og opdager så et nyt skilt, der viser vej til
den Sønderjyske Kirkegård. Ja, der ligger den,
på skråningen bag en hvid gitterport! Hvor vir
ker den dansk med sin hvide mur med røde
teglsten foroven! Øverst oppe ved et anseligt
gravmonument vajer en dansk vimpel, eller på
særlige dage et stort dannebrogsflag. På gravste
dernes hvide marmortavler læses gode danske
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familienavne og velkendte sønderjyske stednav
ne. Her er skabt et lille stykke Danmark, hvor
jord fra Dybbøl er blevet blandet med fransk
muld. På hvert gravsted sættes et lille dansk
flag mellem rosenbuskene, når der ventes gæ
ster fra Danmark, f. eks. på våbenstilstandsda
gen den ir. november; men på alle årstider val
fartes der til dette sted af danske og især danske
sønderjyder, der ønsker at se denne kirkegård,
hvor landsmænd, slægtninge eller bekendte har
fundet det sidste hvilested efter at have sat li
vet ind i en for dem meningsløs krig. Netop i
denne egn rasede krigen i årevis, idet første ver
denskrig som bekendt var en stillingskrig, og
netop de stærke stillinger, tyskerne havde ind

taget langs Chemin des Dames lige nord for
Braine, blev udsat for årelange og meget blo
dige angreb. Intet under da, at der rundt i eg
nen findes så store krigerbegravelser. Den søn
derjyske kirkegård med sine 79 grave er at be
tragte som symbolsk og har som nabo en fransk
med 600 begravelser, men når man står på dette
sted, mindes man uvilkårligt de 6000 unge søn
derjyder, der blev krigens ofre. Det er næsten
ikke til at fatte, når man oppe fra mindesmær
ket for de faldne ser ned over byen og den fre
delige floddal med de høje popler, at der netop
på disse steder i århundredernes løb har stået
mange af de blodige kampe, som historien ved
at fortælle om. Alene kirkegårdens eksistens
ville være tilstrækkelig til at fastslå Braines
navn i vort sind, men venskabsforbindelsen
mellem Braine og Haderslev (der i denne sag
står som repræsentant for hele Sønderjylland)
har i høj grad bidraget til at vække og vedlige
holde interessen for denne lille franske by. Det
må derfor være rimeligt at forsøge at fortælle
noget om Braine. I tidens løb gennem de sidste
50 år har mange danske, ældre som unge, op
holdt sig i kortere eller længere tid i Braine,
hvor de er blevet godt modtaget af venlige
mennesker. Mange vil sikkert gerne vide noget
præcist om byens historie, om de bygninger, der
giver byen et særligt præg, og vel også om dens
nutidsliv, som det former sig i arbejde og i fest.
Venskabsforbindelsen rummer i sig selv en vis
forpligtelse til at vide besked, samtidig med, at
den giver gæstevenner fra Danmark mulighed
for at leve med i byens ve og vel på en helt an
den måde end døgnturister eller deltagere i bus
ture kan gøre det.

☆
i. Greverne af Dreux-slægten.
Hvor gammel Braine er, lader sig ikke sige.
Dens beliggenhed i Vesle-dalen, mellem Soissons og Reims, hvor der har været færdselsvej
allerede længe før Cæsars legioner kæmpede
med Suessioner, Viromanduer og Remere eller
hvilke andre galliske stammer, der ville spærre
vejen for dem, har tidligt trukket mennesker

sammen netop på det sted, hvor vejen passerer
floden, og et handelscentrum har dannet sig.
Senere var den skovrige egn yndet af Merovingerkongeme, der havde residens i Soissons. Gre
gor fra Tours beretter om en villa, et jagtslot,
hvorfra disse konger drev jagt, men man har
ikke kunnet påvise ruiner af slottet. Sagnet be
retter, at kong Clotaire II under en jagt blev
reddet fra at drukne i Veslefloden af en mand
ved navn Authaire, som blev belønnet med jor
degods omkring Braine. Historisk grund under
fødderne får vi ved at læse om, at Hugues le
Grand i 931 erobrede Castrum super Vitulam
positum nomine Brainam (en borg, der lå ved
Vesle, benævnt Braine). Borgen tilhørte da ær
kebispen af Rouen. Borgens eller byens navn
skal være af keltisk oprindelse og rummer et
ord, der betyder ravn, og netop denne fugl er
afbildet i byens våben fra gammel tid. At byen
hørte under bispestolen i Rouen, hænger sam
men med, at en søn af ovennævnte Authaire
var blevet ærkebiskop i denne by (kanoniseret
som Saint-Ouen). Han havde testamenteret
Braine til bispestolen. Da vikinger (sikkert dan
ske) ca. 880 sejlede op ad Seinen og truede
Rouen med plyndring, sendtes domkirkens reli
kvier, klenodier og sjældne bøger til Braine. De
ærværdigste af relikvierne var St. Yved’s eller
den hellige Evodius’ helgenben, og de blev nu
deponeret i Braines kirke, der fik navn efter
helgenen. En from kvinde, grevinde Agnes, føl
te det som sin pligt at sørge for en værdig ram
me om de sjældne relikvier, og derfor byggedes
omkring år 1200 en pragtfuld gotisk kirke til af
løsning for den oprindelige kirke. Grevinde
Agnes de Baud'imont var tidlig blevet enke og
var med sine rige jordegodser et af Frankrigs bed
ste partier. Den franske konge Ludvig VII fik
arrangeret et giftermål mellem hende og sin
bror Robert de Dreux, der også var stor jord
drot. Som de fleste af datidens stormænd var
Robert en drabelig krigskarl. Mange af mændene i slægten var hårde herskertyper, nogle fa
natiske korsfarere. Mange gik i kirkens tjeneste,
men også der kunne de optræde med voldsom
energi og stor hensynsløshed. Kvinderne i fami
lien udøvede ofte storslået gavmildhed mod
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kirker og klostre. Få kan her måle sig med grev
inde Agnes, der blandt andet lod indrette hos
pital for fattige og asyl for spedalske. Hendes
forsæt om at bygge en kirke, der var St. Yved
værdig, skal være blevet bestyrket ved en mi
rakuløs omvendelse af byens jøder, der havde
ladet sig døbe efter at have set et lille barn i
stedet for hostien i det øjeblik præsten hævede
kalken. De jøder, der er tale om her, havde for
stået, at Braine bød på gode muligheder som
handelsplads, måske har der også været forret
ningshensyn bag den mirakuløse omvendelse.
Hvorom alting er, Agnes og Robert de Dreux
realiserede planerne om at bygge en storstilet
kirke og sørgede for, at der blev tilskrevet det
kapitel af Præmonstratenserkanniker, der skulle
varetage gudstjenesten, rigeligt jordegods og re
de penge. Som bolig til kannikeme opførtes et
kloster l’Abbaye St. Yved. Abbeden havde rang
af biskop og bar mitra cg førte krumstav. Ro
bert I af Dreux var en mand af omskifteligt
sind og meget stridbar; en tid var han lyst i kir
kens band på grund af en strid med bispen af
Soissons. En turnering, hvori deltog 10.000
krigere, som samledes på engene vest for Brai
ne, havde også virket som udfordring af kirken.
Han besluttede sig til at drage på korstog, og
før afrejsen var det så, at han bestemte sammen
med hustruen at opføre den påtænkte kirke
med det tilstødende kloster. Det var deres øn
ske at blive begravet i kirken, hvor der skulle
synges sjælemesser for dem til evig tid. Kloster
kirken blev således gravkirke, ikke blot for dem,
men for 12-15 efterkommere. Faktisk blev St.
Yved kirken Dreux-slægtens Saint-Denis. Ro
bert satte livet ind som ægte korsfarer, og det
er i virkeligheden den fromme grevinde Agnes,
der stod for byggeriet. Arbejdet fuldførtes i lø
bet af ca. 30 år. Sagnet beretter, at man så 13
bygmestre arbejde på stilladserne, men der var
altid kun 12, når der skulle udbetales løn,.
Vi kommer senere ind på kirkens historie og
vender nu tilbage til Dreux-slægten. Agnes
fødte sin ægteherre seks sønner og fire døtre. To
af sønnerne blev bisper, henholdsvis i Orléans
og i Beauvais. Om den sidste ved vi, at han var
een af sin tids drabeligste krigere, enten han
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var på korstog til Palæstina eller til Sydfrankrig
for at bekæmpe albigenseme. I slaget ved Bouvines 1214 svang han sin stridskølle, så der gik
ry af det viden om. Vi mindes vor egen Absolon, der lod sværdet synge messe en højhellig
pinsedag, da det gjaldt om at slå de grimme
vender. Når hans franske kollega brugte strids
kølle, hang det vist sammen med, at han havde
lovet paven at afstå fra sværdet! To af Agnes’
døtre viede sig til klosterlivet i Fontevrault.
Hele denne tidsalder er præget af blandingen af
voldsom aktivitet og stor fromhed, og Dreuxslægten er i så henseende typisk. Religiøs fana
tisme og ubændig trang til krigerisk dåd giver
den rette korsfarermentalitet. Dreux-greveme
rådede tillige over de vældige rigdomme, der
var nødvendige for at udruste hærafdelinger og
betale transporten til det hellige land. De af
dem, der kom levende hjem, medbragte ofte
dyre klenodier til St. Yveds kirke, men kors
farerridderne hjembragte jo også indtryk af en
højere og finere civilisation end den, der rådede
på franske middelalderborge. En vis forfinelse i
levevis begynder at spores i adelige kredse.
Af de følgende grever i Braine er det fristen
de at nævne Robert le Mauclerc, hvis tilnavn
viser, at han ikke blev den fromme kirkens
mand, han var blevet uddannet til; Robert
Gdtebled var åbenbart heller ikke af de gode
børn. Navnet tyder på, at han skal have begået
den udåd at hærge kornmarker, endnu før sæ
den var modnet. Det har åbenbart været anset
for upassende. Han må øjensynlig have forbed
ret sig. På hans gravmæle, en flad ligsten med
hans portræt i relief, står der nemlig „Som ven
at ligne ved Theseus, som kriger med Ajax og
som snild rådgiver med Odysseus“. Måske har
man lov at formode, at disse klassiske sammen
ligninger skal dække over manglende fromhed.
Gravskriften fortæller også, at man i det XIV’
århundrede i Braine havde folk, der kendte de
res klassikere. Med Robert V uddøde de direkte
efterkommere af Robert de Dreux, og i 1345
blev en fætter til den afdøde Robert herre over
Braine-grevskabet. Denne, Jean de Rocroy,
ejede i forvejen næsten halvdelen af Laon-området. Forøvrigt satte han livet til året efter

Udsigt over en del af Braine. I forgrunden pladsen foran 1’ Hotel de Ville med trappen.
I baggrunden St. Yved
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Clouets tegning af
grevinde Guillemette de Sarrebruche

(ved Crécy), men grevskabet blev ved med at
tilhøre medlemmer af Frankrigs fornemste og
rigeste slægter, der var nøje knyttet til hinanden
ved giftermål, og der var stadig slægtsforbin
delse, i alle tilfælde på spindesiden, med Agnes
de Baudimont og Robert de Dreux.
Af senere grever husker historien vel bedst
Simon de Roucy et Braine, Karl Vs håndgangne
mand, benyttet til vanskelige diplomatiske og
militære opgaver. Krigertraditioneme oprethold
tes på stolteste vis af grev Jean de Braine, der
faldt ved Azincourt som fører for Karl Vis
hær (1415).
☆
2. Sarrebruche-slægten.
Grev Jean’s eneste datter blev gift med Robert
af Saarbrücken (Sarrebruche). Atter et ægte
skab, der bragte store jordbesiddelser sammen,
da Robert var herre til store godser i grænse
områderne ind mod Tyskland. I hundredårs
krigen mistede han den såkaldte øvre borg, også
kaldet chateau de la Folie, der i 1423 efter hef
tige kampe blev erobret og brændt af Armagnac’eme. Borgen blev så hårdt medtaget, at
den aldrig senere fik direkte militær betydning,
selvom de vældige mure delvis er blevet stå
ende århundrederne igennem. Det betragtedes
nærmest som et mirakel, at den nedre borg,
hvor Brainegreven residerede, og selve byen
undgik at lide samme skæbne som la Folie. Ikke
så længe efter tog Robert de Sarrebruche imid
lertid parti for den franske konge og blev slået
til ridder af Karl VII umiddelbart efter salvnin
gen i Katedralen i Reims, hvor Jeanne d’Arc
knælede ved alterets fod som vogter af det hvi
de liljebanner. Kort efter skal hun være kom
met igennem Braine på vej til Compiegne.
Hundredårskrigens blodige fejder fortsatte, og i
de næste ti år kæmpede Robert de Sarrebruche
næsten uafladeligt med Jean de Luxembourg.
Hverken borgen eller byen Braine blev nogen
sinde angrebet, formodentlig fordi stedet var vel
befæstet og havde en stærk garnison. Slægten
Sarrebruche uddøde med Amé, en strålende
krigshelt, der som syttenårig modtog riddersla
get af Frants I for sin tapperhed i slaget ved

Marignano (nær Milano). Amé, der døde sottedøden som 30-årig, efterlod sig kun een ar
ving, en datter, der blev formælet med grev la
Marck, der havde mange godser i Belgien og
Nordfrankrig. Den ny greve af Braine såvel som
efterkommerne lever op til datidens adelsideal
og er snart hofmænd, snart krigere, som f eks.
Charles-Robert de la Marck, der var en af
Henrik Ills mignon’er, men også en fremragen
de hærfører, der blev såret tre gange i de sam
menstød, kongen havde med indbyggerne i la
Rochelle og i Rouen. Frankrig rystedes stadig
af indre splid; nu er det kongemagt og højadel,
der strides. Adelens leder er kardinalen de Gui
se, ærkebisp i Reims. Med ild og sværd drager
han frem gennem Vesledalen; i 1590 bliver
grevernes borg erobret og stukket i brand. Kar
dinalen ville på ingen måde drage videre, før
han havde set alt forvandlet til aske. Kristelig
ydmyghed og næstekærlighed har ikke været
dominerende karaktertræk hos denne kirkefyr
ste. De ulykkelige borgere i Braine måtte flygte
ud i skovene, hvis de skulle undgå at blive
myrdet af de brutale angribere, der dog var
landsmænd.
Hvordan det gik med at genopføre borgen, vi
des ikke rigtig. På denne tid yndede kongen ik
ke at se adelens mænd isolere sig i stærke fæst
ninger; forøvrigt er borgenes tid ved at være
omme, fordi artilleriets udvikling er skredet
stærkt frem. Højst sandsynligt har Brainegreveme derfor ladet opføre et slot med smukke
udstrakte parkanlæg, hvor der før havde været
borg med volde og grave. Kort efter er Nordøstfrankrig igen krigsskueplads, idet østrigske og
spanske hære oversvømmer floddalene. Atter
gik det hårdt ud over borgerne i Braine, som
nu oplevede den værste terror, byen nogensinde
har været udsat for. Spanierne huserede i Brai
ne omtrent som polakkerne her i Sønderjylland
næsten på samme tid.
Spaniernes vildskab og griskhed kendte ingen
grænser. Foruden at mishandle byens indbygge
re forbrød de sig også ved skånselsløs udplynd
ring af St. Yveds kostbare inventar, gravmæler
nes statuetter af guld og sølv blev revet løs og
slæbt bort tilligemed mange kostelige klenodier.
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3. Guillemette de Sarrebruche.

Nu er der vist sagt tilstrækkeligt om krigens
blodige sysler, som fyldte tilværelsen for disse
slægtled af krigskarle, som ellers kun havde jagt
som tidsfordriv. Deres jordpolitik gik som regel
ud på at sikre sig passende jagtdistrikter. Mændene var ofte borte fra hjemegnen i årevis, så
de adelige fruer blev nødt til eller fik lyst til at
give sig af med at styre godserne, naturligvis
ved hjælp af en stab af fogeder, forvaltere osv.
Det talrige personale ved grevehoffet i Braine
blev den tilstødende bys aristokrati og indrette
de sig standsmæssigt i rummelige solide borger
huse. Et strålende eksempel på en slotsfrue i
Braine er Guillemette de Sarrebruche, som i en
alder af 15 år var blevet gift med den senere
marskal Robert de la Marck, hertug af Bouil
lon, greve af Sedan, m. m. Selv havde hun
bragt otte store godser med ind i ægteskabet.
Hun tog sig i ganske særlig grad af sine under
givne og skaffede i kraft af sin indflydelse ved
hoffet Braineborgerne nye markedsprivilegier,
der udvidede deres rettigheder, og hun skal
et par gange have modtaget kong Frants 1 som
gæst på slottet i Braine. Dygtigt og klogt holdt
hun Braine udenfor religionskampene. Af sine
samtidige betegnes hun som et spejl for tro
faste kristne. Grevinde Guillemette døde som
76-årig og overlevede sin eneste søn, der som fa
deren var marskel af Frankrig. Han havde måt
tet tilbringe fire år i Spanien som krigsfange.
Guillemette de Sarrebruche’s gravmæle var den
tids typiske høje renæssancesarkofag med hvi
lende statue af den afdøde, omgivet af otte sta
tuetter i ædelt metal, symboliserende de skønne
dyder, man tillagde denne usædvanlige kvinde:
næstekærlighed, ydmyghed, styrke, tålmod, håb,
tro, mådehold og jævnhed. Clouet, tidens store
portrætkunstner, har tegnet et dejligt billede af
hende. Det opbevares i Chantillymuseet. Mon
man ikke, når man ser lidt nærmere på det, i
ansigtsudtrykket vil finde genspejlning af nogle
af de dyder, der havde taget opstilling omkring
hendes sarkofag? Den beskedne tegning fra
Clouets hånd har heldigvis fået lov at bære
vidne om Guillemette de Sarrebruche til vor
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tid, mens der intet som helst er tilbage af det
pragtfulde gravmonument. Guillemette var man fristes til at sige naturligvis - også en be
skytterinde af musernes kunst, og den lærde
kannik Jean Herbelin, en bondesøn fra Lesges,
overrakte hende i 1553 et digert værk om Braine-grevernes slægtshistorie. Det indeholder en
mængde historisk stof af stor værdi, men samti
dig konstruerer den lærde mand som ægte re
næssancehistoriker en fantastisk genealogi, der
fører Braine-grevernes oprindelse tilbage til tro
janerkongen Priamos. Denne havde jo 50 søn
ner, og en efterkommer af en af dem skulle ha
ve grundlagt Braine 337 f. Kr. Sig så ikke, at
Braine ikke har en stor fortid! Herbelin’s ge
nealogi eksisterer endnu i seks eksemplarer,
hvoraf et findes i Braines byarkiv.

☆
4. Egmontfamilien.
Går vi nu et par århundreder frem i tiden og
leder efter andet end hofdignitarer og krigshel
te, møder vi i revolutionsårhundredet en char
merende grevinde ved navn Septimanie, født
du Plessis-Richelieu, datter af marskal de Riche
lieu. Hun er en af det gamle aristokratis fineste
blomster. Hun og hendes ægtefælle Casimir
Pignatelli d’Egmont er højadel i bedste forstand.
Som 16-årig var hun, uden overhovedet at være
blevet spurgt, blevet bortgivet til grev d’Egmont,
en kosmopolitisk stormand, der havde udstrakte
godser fra Sicilien til Zuydersøen, høje embeder
ved det franske hof, titel af grande d’Espagne
og ridder af den gyldne flies. Han var enke
mand og synes ikke at have vist sin meget yngre
hustru større interesse. Grevinden, der havde
en hofcharge i Versailles, grundlagde som tyve
årig en litterær salon, der besøgtes af tidens
mest kultiverede personer indenfor litteratur,
musik og filosofi. Rousseau, borger i Genéve,
var den store sensation i denne fornemme kreds,
der viste interesse for de ny ideer. Men også
den svenske kronprins, den senere kong Gustav
III, færdedes i kredsen, og grevinde Septimanie
optrådte som protectrice for den mystiske even
tyrprins fra det høje nord og skaffede ham alle-

hånde kontakter til fransk åndsliv, som han be
undrede. Det er en kendsgerning, at hendes fø
lelser for den smukke svenske kronprins var
meget stærke, som det fremgår af den fyldige
korrespondance, hun har efterladt. I sine breve
viser hun sig som en raffineret stilist, der teg
ner sit selvportræt med stor finhed og absolut
oprigtighed. Hendes sværmeri for Gustav III var
absolut af platonisk karakter og forøvrigt helt i
tidens smag. Følelsesfuld tankeudveksling mel
lem beslægtede ophøjede ånder, hvad urigtigt
kunne der vel være ved det? Den ædle grev Eg
mont har næppe drømt om, at der kunne være
noget at bebrejde Mme Septimanie, fordi hun
brevvekslede med den fjerne nordiske konge.
Af brevene ses det, hvor optaget grevinden har
været af at sørge for sine undergivne, enten det
nu var personalet på slottet eller borgerne i
Braine. Hun skaffer disse flere privilegier, end
de havde haft, sørger for en daglig postforbin
delse til Paris og til Reims. Af stor betydning
var det også, at hun fik oprettet en domstol af
første instans, som får sæde i en bygning ved
Place du Martroy (nuv. hotel de ville). Hun
udviste stor gavmildhed mod syge og fattige og
deltog i alt, hvad der rørte sig i byen, endog
som medlem af det gamle endnu eksisterende
bueskyttelag, hvor hun som akiv skytte sky
der til papegøjen. Sine gæster modtog hun i
slottets skønne, kostbart smykkede sale og i den
herlige park; gæsterne er bl. a. mennesker fra
hendes salon i Paris, og fra det nærliggende Ermenonville har Roussean ikke haft svært ved at
være med. Det var i sandhed en skøn periode
de 16 år, i hvilke Madame la Comtesse d’Egmont var Braines strålende midtpunkt. Hun
døde allerede i 1773, kun 33 år gammel. Hen
des altfor tidlige død skånede hende for at op
leve revolutionens rædsler. Ikke længe efter sin
hustrus død trak grev Casimir sig tilbage fra
hoffet og sine store poster og syntes at finde sig
godt tilpas med helt at koncentrere sig om ad
ministrationen af sit gods i Braine. Han var
stærkt optaget af at fremme skovbrug, indrette
vildtbaner, fasanerier, udvide parkanlæg og nød
det bedste ry som en overmåde human og ret
skaffen slotsherre, der tog sig af alle, for hvem

han følte ansvar. Han kan minde om Reventlow’erne eller Bernstorfferne hos os. Ved re
volutionens udbrud i 1789 viste han forståelse
for de ny ideer, fordi han var klar over landets
misere. Men da hans godser blev konfiskeret,
da han havde set St. Yved kirken blive lukket,
de mange begravelser ødelagt, kirkens kostbar
heder slæbt bort eller stjålet, og da landets kon
ge var blevet henrettet, måtte han drage bort
for at slutte sig til emigranthærene, hvor han
blev næstkommanderende hos hertugen af Con
dé. Hans mange og store godser udenfor Frank
rig kunne let skaffe ham udkommet i Braun
schweig, hvor han døde i 1801.
☆

5. Revolutionen.

Da den gode greve døde, var borgerne i Braine
kommet igennem revolutionens omskiftelser, og
det hele ville være forløbet nogenlunde roligt,
hvis ikke udefra kommende ivrige håndlangere
for revolutionen havde blandet sig i forholdene
og hidset gemytterne op. Misforstået revolu
tionsbegejstring og tåbelig ødelæggelseslyst gav
sig de tristeste udslag overfor slottet, kirken og
klosteret. Værst blev det, da revolutionshærene
rykkede frem mod østgrænsen, og byen i længe
re tid skulle afgive kvarter til store kavaleri
styrker. Gulvet i St. Yved kirken fjernedes, så
kirkerummet kunne bruges til hestestald og fo
derdepot. Kannikerne var naturligvis straks
flygtet bort med undtagelse af en ejendomme
lig mand J. N. Hédouin, der havde studeret
Rousseau lige så meget som sit breviarium. Han
valgte revolutionen og var ovenikøbet en kort
tid borgmester i den nyoprettede fri kommune
Braine. Som sådan var han arrangør af friheds
fester med tilbedelse af det højeste væsen, for
nuften. En billedhugger blev endog sat til at
omdanne en madonnastatue til gudinde for for
nuften. Man plantede frihedstræ på Martroypladsen, der blev døbt om til Place de la Révo>
lution, og man var ivrig for indførelse af revo
lutionskalenderen. Men alt sådant kunne ikke
få folk til at glemme den knaphed, ja faktisk
nød, der var ved at opstå, fordi der blev udskre-
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lige så pludselig og brutal som hans øvrige stra
tegi. På mødestedet er anbragt en mindeplade
- en triumfbue har vist aldrig været påtænkt!
Napoleons dalende lykke og endelige fald fik
1815 ubehagelige virkninger for Braine, idet
byens gode beliggenhed i frodige græsningsom
råder havde stor tiltrækning på russiske kava
leristyrker. Atter måtte Braineboerne leve i kon
stant angst for liv og ejendom, da russerne be
nyttede sig af den stærkeres ret, nøjagtig som
Napoleons hære havde gjort det i årevis rundt
om i Europa. Det er en erfaring, der også er
gjort andre steder end i Braine, at det i en krig
til tider går værst ud over civilbefolkningen.

☆
6. Saint Yved-kirken.

Grundrids af St. Yved. Kun den del af kirken,
der er trukket op med sort, er tilbage

vet store forsyninger til hærene, og fordi det
blev pålagt cantonen, hvor Braine var blevet
chef-liéu (administrativt centrum) for 42 kom
muner, at levere store kvanta kød og korn til
Paris. Nøden medførte, at store tiggerskarer på
op til 400 mennesker truede retssikkerheden.
Trods alt kom det ikke til alvorlige uroligheder,
og lidt efter lidt bedredes forholdene igen. Na
poleonskrigene medførte udskrivning af mand
skab til hærene, men i Braine mindes man i
vore dage mest Napoleon med et lille skævt
smil, idet man tænker på mødet ved Courelles
lidt øst for byen, hvor Napoleon selvanden
var på post for at overrumple sin tilkommende,
den unge intetanende østrigske prinsesse Ma
rie Louise, der i karet var på vej til Malmaison.
Napoleons taktik på det erotiske område var
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Revolutionen var altså for Braine ensbetydende
med store ødelæggelser; både for slottet og ab
bediet er udslettelsen total, og intet rager op
over jordoverfladen, undtagen lidt af indkørs
len til slottet i St. Yved-gaden. For kirkens ved
kommende må man nævne, at den blev lukket
for gudstjeneste i godt 40 år fra 1792, og at den
først kunne tages i brug efter meget store istand
sættelsesarbejder.
Den karakteristiske klosterkirke var som
nævnt bygget mellem 1180 og 1216 i den pe
riode, da den ene storkirke efter den anden
hævede sine himmelstræbende tårne og spir og
knejsende hvælvinger mod Pikardiets og Islede-France’s himmel. Bag dette byggeri er der en
kolossal offervilje og en ufattelig indsats af
håndværksmæssig og kunstnerisk aktivitet.
Kirken i Braine opførtes omtrent samtidig med
Katedralen i Laon, og der er tydelig stilistisk
påvirkning fra Laon til Braine; men selve grund
planen adskiller sig for St. Yveds vedkommen
de fra de fleste gotiske storkirker ved at have
to tværskibe, hvoraf det vestlige synes at tjene
til at fremhæve kirkens facade, der for de fle
ste af egnens store gotiske Katedraler (Reims,
Amiens, Notre-Dame i Paris, Chartres) flanke
res af to tårne, som danner et hele med hoved
facaden. I Saint-Quentim møder vi det samme
træk som ved St. Yved: et vestligt tværskib,

men ingen tårne ved vestfacaden. Præmonstratenserne fulgte den cistercienske byggeskik, der
ikke har klokketårne ved kirkens indgang, men
hvor klokkerne er ophængt i et tårn over
korsskæringen. Kirker i Bayeux og i Dijon ud
viser på dette punkt lighed med St. Yved og
har ligeledes et kraftigt firkantet tårn med fialer. Et andet ejendommeligt træk er St. Yved’s
to halvrunde kapeller på hver side mellem ap
sis og tværskibets østvæg. I en række belgiske
kirker og blandt andet også i Vor Frue kirke
i Trier ses den samme ejendommelighed, som
man tilskriver en bygmester fra Cambrai Vil
lard de Honnecourt. Denne fulgte med nogle
præmonstratensere, der sendtes til Ungarn som
missionærer. Villard fik senere store opgaver i
Polen; i Krakov byggede han en kirke, der har
meget til fælles med St. Yved i Braine. Den
specielle udformning af apsis og tværskib giver
stor rummelighed og heldige lysvirkninger. Et
meget karakteristisk træk, som er fælles for
Laon og Braine, er det svære firkantede tårn,
der hæver sig højt op over taget, hvilende på
fire massive piller. Dette tårn afsluttedes i
Braine med et ottekantet spir, der var ca. 20 m
højt. Ved foden af spiret var fire fialer (min
dre spir). Det lader til, at en ulykkelig skæbne
har forfulgt dette tårn, som i 1628 ramtes af
et lyn, så spiret helt fortæredes af flammer.
Som afløser opførtes en kuppel efter barokti
dens smag, men konstruktionen må have haft
en svaghed, fordi kuplen sank sammen efter
godt hundrede års forløb, heldigvis uden at der
iøvrigt skete fortræd på mennesker. Fra 1792
til 1837 stod kirken som nævnt lukket, og for
faldsprocessen gik sin gang. Tårnet blev ikke
rørt efter kuplens sammenstyrtning. Da man
efter tilsagn om støtte af kong Karl X i 1830’erne
tog fat på at restaurere kirken, måtte man ud
vise stor sparsommelighed på grund af de knap
pe bevillinger, og i stedet for det oprindelige
kraftige ottekantede spir afsluttedes tårnet nu
med et usselt lille spir af en højst uheldig virk
ning. I 1944 led tårnet igen alvorlig overlast, og
det lille spir forsvandt. Man har foreløbig nøje
des med at lukke tårnet foroven, så det nu står
uden nogen egentlig overbygning, men med re-

St. Yved, som den menes at have set ud ca. 1220

ster af småtåme ragende op i hver sit hjørne.
Kirken kommer derved til at minde om mange
gotiske bygninger i England bl. a. Det kan må
ske beklages, at man i vore dage ikke har kun
net genskabe det middelalderlige spir, men
langt stærkere må man beklage, at der på an
dre områder gik meget store æstetiske værdier
til ved restaureringen i 1830’eme. Af sparsommelighedsgrunde bestemte man sig nemlig til at
forkorte langskibet med ca. ¥3 af dets oprinde
lige længde ved at nedrive de 4 vestlige fag og
kirkens vestgavle med de tre portaler. Man
mente, at kirken ville blive rummelig nok alli
gevel, men man viste altså ingen respekt for no
get af kirkens fineste arkitektur. Det karakte
ristiske vestlige tværskib forsvandt således, og
ligeledes er det gået nogle af de skulpturer, der
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prydede hovedindgangen, som med sine tre por
taler mindede stærkt om Laon-katedralen. Det
forekommer os at være den rene vandalisme,
at en arkitekt har kunnet gå med til at forringe
en bygning på den måde, men han har vel væ
ret stillet overfor en ordre fra højere sted. De
omfattende rekonstruktionsarbejder, der har
været i gang i de senere år, er blevet udført
med største respekt for traditioner og med vir
kelig stilsans, så kirkerummet virker betagende
med de høje hvælvinger, der hæver sig over
elegante triforier. De fire svære runde piller do
minerer måske mere i vore dage end de gjorde i
tidligere tid, men de er af stor skønhedsvirkning
med deres kraftige spånkapitæler, der giver en
rolig støtte for hvælvingernes ribber og de fint
profilerede halvsøjler, der ligesom skyder op af
kapitælerne. Kirkerummet prydes nu af nogle
af de statuer og relieffer, der har kunnet red
des fra tidligere restaureringer. Der findes end
da nogle romanske kapitæler, der stammer fra
den kirke, der fandtes på stedet før 1180. En
skøn madonna, der i sin tid prydede midterpor
talen, er af romansk præg. Da præmonstratensernes kirker altid blev indviet til Jomfru Ma
rie (også St. Yved blev i 1216 helliget Kristi
moder og hedder officielt Notre Dame de
Braine), kan det vel tænkes, at denne statue
har været udført før 1180 og er blevet sat på
sin plads af de mestre, der byggede St. Yved i
gotisk stil. Muligvis kan statuen stamme fra en
anden kirke, der er blevet ødeligt ved en af
fejderne i den tidlige middelalder. Kirken gem
mer stadig St. Yveds helgenben, der var blevet
bragt i sikkerhed af fromme kristne, så de ikke
var blevet vanhelligede under revolutionsud
skejelserne. Det høje lyse kirkerum, som det nu
står der, er så skønt og fredfyldt, at man godt,
når man sidder i kirken, kan glemme alle de
triste ødelæggelser og endog, at kirken er en
torso; en torso kan jo netop til tider have en ud
stråling, der giver den mystik og virker ekstra
tiltrækkende. Der er, når det kommer til styk
ket, grund til at være taknemmelig for, at St.
Yved i Braine ikke er blevet restaureret i Viollet-Le-Duc’s ånd.
☆
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7. La Folie.

Navnet la Folie og skoven omkring den hem
melighedsfulde middelalderborg har virkelig
spændende momenter i sig, selvom man nu fra
sprogkyndig side har klarhed for, at la Folie
ikke har noget med galskab eller vanvid at gøre.
Tidligere var man tilbøjelig til at tro, at sted
navnet skulle minde om de rasende kampe, der
har stået om borgen i tidligere tider. I virkelig
heden betyder navnet noget med skov og er
altså beslægtet med ordet feuille (blad) og be
tyder vel buskads, skovtykning.
Gamle dokumenter viser, at navnet la Folie
har eksisteret i alle tilfælde siden 1392. Krøni
keskriveren Flodoard beretter nemlig, at allere
de i X. århundrede var der en røverborg der
oppe i skoven på skrænten lige syd for Vesle
floden. Kong Ludvig IV, kaldet Louis d’Oultremer, sendte en straffeekspedition mod røverne
og ødelagde deres tilflugssted. På kong Filip
August’s tid lod Robert af Dreux bygge en re
gulær borg på stedet, hvis strategiske betydning
var indlysende. Borgen, der blev kaldt castrum
de celso eller le chåteau en haut, var tænkt
som et citadel, der skulle danne modstykke til
den nedre borg, hvor greven residerede. De to
fæstninger kunne så spærre for Vesle-dalen, idet
vandvejen benyttedes af mange små fartøjer, alt
imens hovedfærdslen foregik ad landevejen.
Borgen foroven opførtes af materialer, der fand
tes på stedet i denne egn, hvor undergrunden
allevegne er kalkklipper, så man simpelthen
udhulede kalkskrænten, der hæver sig op til ca.
100 m’s højde. Meget dybe grave omgiver det
rektangulære fæstningsanlæg, der havde et
svært rundt tårn i hvert hjørne. Indgangen
mod nord var beskyttet af to store tårne, og på
den sydlige langside må man tænke sig hovedtårnet. Citadellet havde udelukkende militært
formål og var kun beregnet til ophold for krigs
folk og til depoter for de nødvendige forsy
ninger. Adgang til vand etableredes ved en un
derjordisk gang til en skjult brønd på nord
skråningen nedenfor murene. Denne gang har
givet anledning til myter om en underjordisk
forbindelseskorridor mellem nedre og øvre borg.

Også kaldet la Folie, ca. 1780

Ved flere lejligheder kom la Folie til at spille
en rolle. Afgørende for stedet er de voldsomme
kampe i hundredårskrigen, hvor Braine-greverne oprindelig havde taget parti for burgunderne. 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,
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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

hus (la maison espagnole) siges at have huset
Jeanne d’Arc, da hun passerede Braine i begyndelsen 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 smedejernsarbejder. 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 Marnedalene 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 Aisneområdet 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
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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-

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’Enseignement 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 Aurillaclejren (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
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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

for byråd, amtsråd, DSK osv. Ikke få unge danske 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, Costeaux, 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-Haderslev 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
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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

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 Dalsgaard 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 regnskabsførerposten 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 personalier, 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).
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Adjunkt K. Smidt (fysik, matematik).
Adjunkt O. Stets (geografi, erhversorientering).
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 HFlinie ved vor skole i aug. 1972, er givetvis den
største begivenhed, siden vi flyttede op på Christiansfeldvej. 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 HFundervisning 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-

Lektor Valdemar Pedersen Gamst
I Haderslev fra 1930 til 1965

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 „Vidar“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
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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.

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 slækkedes 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
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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)

DIMISSIONSFESTERNE
i 1973 og 1974

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.

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

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

I974: stud,
stud.
stud.
stud,
stud.
stud.

polyt. Peter Petersen (1972)
vet. Helge Bruun Clausen (1972)
med. Inge Warming Petersen (1972)
odont. Steen Knudsen (1973)
mag. Carsten Hansen (1972)
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.
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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.
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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

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.

Studentereksamen 1973:
sa.
Hanne Andreasen
ks Bente Bruun
ks Aase Grundal
Kirsten Hansen
Lise Johannessen

ks
ks
ks
ks
ks

ks
ks

Kim Kraft
Ellen Kristiansen
Jacob Lund
Lennart Madsen
Pia Nommesen
Marianne Orbesen
Cathrine Marie Petersen
Tove Puggaard
Claus Rasmussen
Anette Raun
David Rich
Anne Marie Schultz
Inger Margrethe Schøning
Maren Svane
Finn de Taeje
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

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
Kristian Krarup
Ejnar Kudsk
Kirsten Lund Larsen
ks Per Bjørn Larsen
ks Lars Peter Melchiorsen
Eva Mogensen
Birthe Nielsen
Inger-Margrethe Nielsen
Johanne Nissen
Else Noe
Anette Pinholt
Bente Tækker
mv.
Hans Erik Boysen
Brit Christensen
Per Frandsen
Kaj Jensen
Hans Jochumsen
Tove Johansen
Christian Karstensen
Steen Knudsen
mn Bjarne Kock-Hansen
Kirsten Toksvig Larsen
John Lesbo
Andreas Lorenzen
Ingmar Madsen
Leif Meyhoff
mn Lars Kousgaard Mikkelsen
Claus Nielsen
Torben Nielsen
mn Britta Pedersen
Olga Skov
Aase Thomsen
Grethe Wilkens
Kim Ostergaard
mx.
mn Dion Abrahamsen
Per Christensen
mn Kim Enemark
Claus Forkert
Ole Grøn
mn Oluf Hansen

80

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

mn

mn
mn

mn

mn

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.
mn Jørgen Erslev Andersen
mn Peter Bojsen
Anders Christensen
mn Dorte Christensen
Berit Christiansen
Sten Selberg Hansen
Stig Hvidt-Pedersen
Peter Jacobsen
Christian Juhl
Kaj Erik Klaaborg
Henrik Overgaard Larsen

Irene Lindemann
Anne Marie Marcussen
mn Else Hoffbeck Nielsen
mn Bente Nissen
Poul Pedersen
Christian Hendrik Poulsen
Ernst Peter Schmidt
Ole Schmidt
Niels Chr. Theisen
Ejgil Wind

Studentereksamen 19/4:
sa.
Marianne Bork
Gitte Siem Christensen
ks Lars Christoffersen
ks Karen Birgitte Frandsen
Inger Marie Hagensen
ks Christel Janssen
Juliane Krainert Jensen
Birgit Jessen
Gerth Kristensen
Elise Lyhne-Hansen
Ella Madsen
Lisbet Munkøe
Tove Wolf Nielsen
Else Marie Nikolajsen
Kirsten Pedersen
Svend Lynge Pedersen
Søren Stahl Pedersen
Keld Schmidt
Ragnhild Simonsen
Anne Sørensen
Niels Jørgen Tofte
sb.
ks Jytte Christensen
Merete Kyhl Engholm
Susanne Feidenhansl
Tom Uldall Hansen
Elsebeth Holbech
Birthe Marie Iskov
Dorte Langballe
Esther Larsen
Gunnar Kloppenborg Madsen
ks Lisbeth Muller
Grethe Fogh Nielsen

Lene Susanne Nielsen
Marianne Skovgaard Nielsen
Annette Niemann
Jørgen Petersen Nørgaard
Ulla Pultz
Karen Charlotte Ripperger
Elise Schourup
Birgitte Skov
Sven Søby
Hans-Jørgen Thomsen

sc.
Kirsten Borch
ks Henrik Steen Bram
Irene Dahl
ks Anna Marie Erbs
Ulla Fregerslev
Annette Hansen
Helle Bjerresgaard Hansen
Jørgen Rossen Høst
Alice Jacobsen
Ingelise Kajhøj Jensen
Sine Johannsen
Elsebeth Kjærtinge
Jens Erik Kristensen
Karin Miiller
Egon Weber Paulsen
Svend Petersen
Else Thirsgaard Rasmussen
Astrid Ravn
Lars Peter Riishøjgaard
ks Steen Rønnow
Susanne Steincke
Birgit Øllgaard
mx.
Sigrid Bramsen
Ellen Christensen
Jan Meyhoff Christensen
Christian Holm Dahl
Bent Ejlertsen
mn Anne Jensen Fink
Lone Grodt
Helga Rudbeck Jessen
Bjarne Kousholt
Vagn Ebbe Kristensen
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

mn

mn
mn

mn

mn
mn
mn

mn

mn

mn

mn
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my.
Aase Bundgaard
Freddy Christensen
Jens Juel Christinsen
Ellen Davidsen
Rolf Ebbesen
Paul Freytag
Alice Føns Hansen
Hans Jacobsen
Bo Jacobsen
Henning Lüthje
Torben Nissen
Per Paulsen
Otto Ilium Petersen
Thomas Damgaard Poulsen
Gitte Vangsgaard
Lars Ziethen
Anne Marie Eckhardt Aagaard

mz.
Lars Erik Billesbølle
Kresten Bladt
Dorthe Diederichsen
Michael Etzerodt
Barthold Feidenhansl
Jørgen Fugl
Jens Peter Gaarde
Bjarne Boysen Hansen
Peter Bruntse Hansen
Kjeld Erik Otte
Birthe Rasmussen
Grete Rusch
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

HAKALYTTEN

I virkeligheden burde Hakalyttens 25-års jubi
læum have været markeret på passende måde i
1973. Forskellige forhold hindrede dette, men
det er vor agt at samle nogle facts om de 25 år,
hytten har været i brug og på så mange måder
har været til glæde og berigelse for mange. Til
enhver tid vil jo da H.-S. årsskrift være det
rette forum for en sådan artikel. Vi nøjes i år
med at bringe det sædvanlige regnskab.

Årsregnskab for „Hakalytten“
Driftsregnskab (kasseextrakt)
1/1 1973 - 31/12 1973

Indtægt:
Kassebeholdning pr. 1/1 1973..........
Lejeindtægt ........................................
Medlemskontingent (mest giro) ....
Medlemskontingent (lærerkollegiet)
Renter ................................................

2.389,53
464,52

kr. 90795,36

Passiver:
Kreditorer ..........................................
0,00
Formue pr. 1/1 1973........ 70091,50
-|- forøgelse ved omvurde
ring ......................... 20 000,00
4- driftsoverskud.............. 1 039,26
91 130,76
4- afskr. af inventar ........
335,4° 9° 795,36
Formue pr. 31/12 1973 .. 90 795,36

E. Mathiassen.
7985,11
339,90
1 420,00
310,00
619,75

kr. 10 674,76
Udgift:
Forsikring ............................................
80,50
Vedligeholdelse og drift .................. 1 225,54
Nyanskaffelser..........................
0,00
El- og vandafgift......................
344,35
Repræsentation ..................................
0,00

4* kassebeholdning pr. 31/12 1973 ..

Giro 164 747 ......................................
Kontant ..............................................

i 650,39
9 024,37

kr. 10 674,76

STATUS pr. 31/12 1973
Aktiver:
Lejrhytten (15. aim. vurdering pr.
april 1973) .................................. 80 000,00
Inventar:
1963: 1,00, afskr. afsluttet............
1,00
1967: 323,15 4- 10 % afskrivning
af 897,95 ..............................
242,35
1970: i 782,24 4- 10 % afskriv
ning af 2 546,04.................. i 527,64
Had. Sparekasse 721-02-02784..........
56,50
Had. Sparekasse 721-06-06186.......... 6 113,82

Foranstående regnskab er revideret, bilag kon
trolleret og beholdningens tilstedeværelse kon
stateret.
Haderslev, den 3. februar 1974.
F. Dræby.

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB

for tiden 1. april 1972 til 31. oktober 1974
Indtægter
Overført fra tidligere år:
Kassebeholdning ......
668,28
Sparekassebog ..............
7,35
Postgiro.......................... 1 053,52
Kontingent ..........................................
Salg af årsskrifter ..............................
Portogodtgørelse ................................
Tilskud Sparekassen Sydjylland ....
Tilskud Haderslev byråd....................
Legat....................................................
Renter..................................................
Jubilæumsbogen tilskud jfr. H.-S.
1969-72, side 105.......... 14 322,00
Jubilæumsbogen salg .... 54 945,00

1729,15
12 120,00
1 015,00
3 021,00
3 000,00
1200,00
1000,00
60,51

69 267,00

Ialt kr. .. 92 412,66
Udgifter
Årsskriftet:
Papir og tryk 1969-72 .. 19 216,50
Clichéer m. m................ 1 966,50 21 183,00
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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

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.

Ialt kr. .. 92 412,66

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, Storegade 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
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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.

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.
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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

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 scelerisque 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 Adsbøl, Gråsten, 11. september 1954 med Ellen Kiilerich 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 danskargentiner i tredje generation. De forstod at ar
bejde sammen, og ved skæbnens gunst fik de på
eventyrlig vis etableret sig ved foden af Andesbjergene 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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