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FORORD
Fra det første Haderslev Samfundets Årsskrift, der udkom i 1934, til
dette, som vi udsender i år, har denne publikation haft samme kvalitet
og lødighed; det har været en krævende opgave, men vi kan se tilbage på
mange rige stunder, som dette arbejde har givet os gennem de mange år.
Men nu er tiden inde til, at yngre kræfter får betroet denne opgave,
og vi er i den lykkelige situation at hele seks har meldt sig til arbejdet,
nemlig: adjunkt Finn Dræby, adjunkt Henrik Fangel, arkivar Lars Hen
ningsen, lektor Klaus Holt, adjunkt Lillian Martinusen og lektor Aage
Wielandt.
Det er betryggende og en glæde for den gamle redaktion at vide arbej
det lagt i så gode hænder.

Olav Christensen
Magnus Favrholdt
Johs. Chr. Nielsen
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UDDRAG AF
V. S. LAURITSENS ERINDRINGER
Indledning
Haderslev byhistoriske Arkiv har gennem ad
junkt, cand. mag. Niels Christian Dahl, Åben
rå, der er dattersøn af rektor V. S. Lauritsen,
fået dennes erindringer, Den boglige vej, for
æret. Erindringerne bringer i fem afsnit, I.
Discipel, IL Student, III. Kandidat, IV. Ad

junkt og V. Lektor, minder om tiden fra 1890,
da Lauritsen begyndte på latinskolen i Ribe, til
han i 1923 blev rektor i Herning. Det sidste
afsnit omfatter tiden fra genforeningen til
1923, da Lauritsen var lektor i Haderslev, og
det er Haderslev-Samfundet en glæde at kun
ne bringe dette afsnit af erindringerne, der vil
blive læst med interesse af hans gamle elever.
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Jeg har kun forsynet erindringerne med
nødvendige forklarende noter, idet jeg mener,
at de, selvom de er skrevet for familien og
meget åbne i deres udtalelser, men derfor ik
ke mindre værdifulde, bør stå uden kommen
tarer, kun vil jeg til omtalen af elevernes dan
ske sprogkundskaber (se s. 12f) bemærke, at
lektor Lauritsen her må tænke på børn fra ty
ske hjem eller tilflyttere fra Flensborg, idet
børn fra danske hjem i Haderslev med opland
så godt som ikke brugte germanismer, men det
er naturligt, at grelle tilfælde huskes ligesom
den sønderjyske dialekt. Jeg skal i øvrigt kun
henvise til H.-S. 1967-68, s. 73, hvor der fin
des en nekrolog, og til Haderslev Katedralsko
les elever og lærere 1920-70, L 9, hvor der fin
des almindelige biografiske oplysninger om
Lauritsen.
LEKTOR

Året 1920 blev skolemæssigt et indholdsrigt år.
Jeg var kommet i søgelyset på et tidspunkt,
hvor jeg var indstillet på at skulle blive i Vejle
resten af mit liv. Men var dette ikke også op
fyldelsen af ønsket fra hin dag 1904 på univer
sitetstrappen, at komme til en lille provinsby
og blive der? Ganske vist havde jeg tænkt mig
en meget mindre by, en mere afsides by, ikke
en latinskole, men en realskole, helst en kom
munal. Der var for mig ikke noget nedværdigende i at blive kommunelærer. Jeg ville vel
allerhelst have haft plads som enelærer på lan
det eller i en lille stationsby som Bjerringbro,
hvor der sad en ung enelærer i en nybygget
skole med to værelser og en lille have, dengang
jeg var huslærer og uden eksamen, usikker på
fremtiden. Han var i sikker stilling.
Jeg havde været heldig. Jeg havde fået eks
amen. Jeg var kommet til en lille by. Jeg havde
fået en sikker stilling, større end jeg havde kun
net drømme om, var kommet til en latinskole,
var blevet adjunkt, kunne magte min stilling
uden besvær af nogen art, var ovenikøbet ble
vet gifti og havde to børn, ønskebørn, en pige2
og en dreng,3 boede i en smuk villa i en smuk
by, boede i selveste Grejsdalen . . . Drømte jeg
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nu om karriere? Var det derfor, jeg havde be
gyndt at studere historie? Nej, det var det ikke.
Jeg havde ikke glemt de unge års usikkerhed
med hensyn til, hvad der skulle blive af mig;
jeg ville have været tilfreds med lidt, blot jeg
kunne eksistere, være mig selv, leve. Jeg drøm
te ikke om karriere.
Og nu kom alt dette her med censur 1917
og 1920 og med udsigt til et lektorat ved en
statsskole. Jeg var slået igennem som lærer, som
gymnasielærer, var på højde med andre gym
nasielærere. Jeg var min stilling voksen. Jeg
vidste, jeg kunne „tage eleverne“, både dem i
Ålestrup, i Ordrup og i Vejle. Jeg kunne tage
en inspectorstilling, da man bad mig om det.
Jeg var ikke ængstelig ved at skulle skifte skole
igen. Som lærer var jeg frigjort. Jeg sagde uden
ængstelse ja til at gå til Sønderjylland. Det
blev Haderslev.
Jeg blev lektor og påtog mig uden betænk
ning desuden en stilling som inspector. Den
blev sværere, end jeg havde tænkt mig. Jeg fik
hele min disciplinære evne behov til yderste
grænse. De 3 år i Haderslev blev en psykisk
spændingstid, der ofte gjorde mig fysisk træt,
så træt, at jeg undertiden måtte hvile mig lidt,
når jeg efter skoletiden kom hjem, før jeg kun
ne spise til middag. Samtidig fortsatte jeg mine
historiske studier i hver ledig stund. Jeg blev
kørt træt i Haderslev, men havde en lykkelig
tid med en rig udvikling af min egen person
lighed. „Vi ser hans fremtid som et liv i ud
foldelse“ - den fandt sted i Haderslev under en
højt begavet og inspirerende rektors ledelse og
bevågenhed, dr. phil. Karl Mortensen,^ i sam
arbejde med fremragende kolleger, ikke
mindst, med ubetinget tillid fra den sønderjy
ske befolknings side til min måde at tage ele
verne på. Jeg „tog dem“, men de tog også mig.
De 3 år blev de sværeste, men også de rigeste
år i mit liv som lærer. De blev en oplevelse.
Jeg havde ikke tænkt på at søge derned og
være med i det pionerarbejde, som det måtte
blive at gå ind til, men at søge ind til en stats
skole, hvor der blev plads, når embederne ved
de 4 sønderjyske statsskoler var besat. Men så
skete der det, at en af mine venner fra Regen-

sen, adjunkt Dietrich Petersen^ der var un
dervisningsinspektørens faglige medhjælper i
tysk, kom på inspektion i Vejle og opfordrede
mig kraftigt til at søge til Sønderjylland. Han
var selv sønderjyde, havde af ministeriet fået
opfordring til at overtage rektoratet i Haders
lev, men havde sagt nej. Han turde ikke gå
derned. Han blev senere rektor i Svendborg.
Han mente, at arbejdet dernede måtte være en
opgave for mig.
Som så ofte før i mit liv tænkte jeg ikke så
meget på faren som på opgaven. Jeg var me
re dumdristig end dristig, mere téméraire end
hardi, „rektor er S’gu meget naiv“, som han
sagde adjunkten i Roskilde efter en måneds
kendskab til mig. Det var nu ikke af naivitet,
af blåøjethed, jeg gik derned. Det var ikke af
en naivitet i anden potens, at netop jeg havde
noget fremragende at byde de sønderjyske
børn. Det var ikke national blåøjethed om at
skulle være noget for de stakkels undertryktes
børn, tage dem ved hånden og syngende føre
dem hjem til „Mor Danmark“. Jeg led ikke af
forloren sentimentalitet. Jeg havde ingen ner
vøse anfægtelser med hensyn til disciplinære
vanskeligheder. Havde jeg nogensinde haft
dem, var de forlængst blevet overvundet i Or
drup. Nej, jeg ville gerne fra Vejle, fra Vejle
skole, fra „penge er alt“-kultur, fra den kolle
giale paragraf 8-advarsel,0 til staten. Følelsen
den fjerde dag på universitetstrappen7 var død
og borte. Jeg var frigjort. Jeg havde sejret. Jeg
gik ikke til Sønderjylland af karriere-grunde,
ikke af sentimentale grunde, ikke af nationale
grunde, men af rent personlige grunde. Jegsøgte derned som lektor, eventuelt som ad
junkt, men i så fald kun hvis min kone også
blev adjunkt, og kun med historie som hoved
fag. Det skulle ikke blot være en forflyttelse,
men også være en forfremmelse eller bedre
økonomisk stilling end den, vi havde i Vejle
med vores ret omfattende fabriksvirksomhed
inden for privatundervisningens område. „Han
er i kridthuset hos dr. Bertelsen“,8 havde en
rektor i Viborg sagt om mig, da jeg som ad
junkt var censor der.
Ja, det viste sig med fjemcensuren i maj

1920. Den gik jo til mig og ikke f. eks. til Vi
borg eller en anden statsskole, til mig og ikke
til nogen professionel dansk-lærer. Var jeg „i
skudet“, så vidste jeg det i hvert fald ikke den
gang. Det ikke så meget som dæmrede for mig.
Ikke engang betydningen af det med fjerncen
suren i dansk stil stod mig klart. Det kunne må
ske kun gælde en enkelt skole eller noget rent
midlertidigt, noget vakancevæsen i en øjeblik
kelig vanskelig situation. Jeg tillagde det ikke
nogen større betydning.
Mens jeg en tid overvejede, om jeg skulle
søge til Sønderjylland eller vente med at søge
ind til statsskolerne, fik jeg en opfordring fra
seminarieforstander Skat-Rørdam^ i Jelling
til at søge til Sønderjylland, specielt til Haders
lev. Han var udset til at være forstander for et
statsseminarium i denne by. Han hørte til Vej
le skoles forældrekreds. Jeg havde haft hans
ældste søn Mogens70 som elev, og hans yngste
søn Karsten som elev i II g. i Vejle, hvor jeg
havde ham i historie. Karsten^ ville gerne ha
ve mig med som lærer til Haderslev. På en
rejse til København fik jeg efter en samtale
med dr. Bertelsen lov at vælge imellem de 4
skoler. Jeg valgte Haderslev, der formodentlig
var mindst tysk, 12 havde alle tre retninger til
studentereksamen, den klassisk sproglige, den
nysproglige og den matematisk-naturvidenskabelige, og ville dermed sikkert blive den stør
stel3 af skolerne. Den designerede rektor Karl
Mortensen var den mest kendte af de 4 rekto
rer. Han kom fra rektoratet i Ribe.
Da jeg havde besluttet mig til at vælge Ha
derslev, søgte jeg en samtale med rektor Mor
tensen. Den fandt sted ved en kop kaffe på Fre
dericia banegård, Gunvars og mit mødested i
1911. Jeg var taget derned sammen med Gunvar og Ester, der begge deltog i det lille, korte
samvær på en halv time. Han bestemte sig for
mig i sin indstilling til et lektorat. Jeg fik ud
nævnelsen til lektor den 19. juni i Sorø under
en censorrejse til Sorø, Roskilde og Køben
havn.
Det var noget nyt dette med lektorater, ind
ført ved statsskolerne 1919, havde endnu ikke
nået Vejle og betød en lønningsmæssig over-
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bygning af adjunktstillingen. Vores flinke slag
ter i Vejle kom personligt op til villaen i Vejle
med bestilte varer og ønskede fruen til lykke
med mandens udnævnelse. Han havde altid
ment, at hr. Lauritsen nok skulle blive til no
get, men nu kunne det vel heller ikke blive
til mere? Da Gunvar nølede lidt med svaret og
den eventuelle forklaring, at det jo ikke var en
topstilling indenfor skolevæsenet, kom slagte
ren hende venligt i forkøbet med at sige, at
hendes mand måske nok engang kunne blive
præst.
Den 4. juli fulgte jeg min familie til som
meropholdet i Sønderho på Fanø. En af elev
erne i III g., Vilhelm Olsen, kørte os i sin fars
bil til Esbjerg. Det var en søndag. Jeg tog til
bage til Vejle, hvor afslutningen, translokatio
nen, fandt sted den 7. En del af mine kolleger
havde planlagt at tage afsked med os ved en
kop kaffe, men havde opgivet tanken, da Gun
var ikke kunne være med. Dagen efter var jeg
på skolen i Haderslev til et lærermøde, der va
rede i to anstrengende dage i stegende solvar
me i tordenluft, mens byen fyldtes med rejsen
de i anledning af kongens ridt over grænsen
den 10. juli. Jeg var for træt til at overvære
denne begivenhed, tog fra Haderslev i rutebil
om natten til Kolding, nåede toget, var i Søn
derho kl. 8 om morgenen den 10. og kunne
meddele Gunvar, at jeg foruden lektorstillin
gen havde fået en stilling som inspektør, og at
hun havde fået en stilling som lærerinde ved
skolens forberedelsesklasser, samt at vi havde
fået en af staten købt villa til embedsbolig. Den
lå på hjørnet af Erlewej og Åbenråvej.
På skolen og i villaen arbejdede håndvær
kere løs til langt ind i september. Den 16. au
gust ankom flytteomnibussen. Om at kunne
begynde skole var der endnu ikke tale, og jeg
tog tilbage til Vejle. Den 23. kørte Gunvar og
jeg, Ester og Leif i bil fra Vejle til Haderslev
på statens regning til 85 kr. og tog vort nye
hjem i besiddelse.
Skolen var først i orden til at modtage alle
sine elever — undtagen de fire forberedelsesklasser - den 28. september. 15 Den havde 26
klasselokaler, et elevantal på ca. 550,16 hvoraf
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ca. 100 i den tyske afdeling, der afvikledes i lø
bet af 3 år og til at begynde med havde 5 tyske
lærere, to lektorer og tre adjunkter. H
Min vejlekollega i historie og engelsk havde
lidt spottende sagt om os, at vi blev generaler
uden hær. Han tog fejl. Vi dimitterede regel
mæssigt til eksamen allerede året efter. Alt i
orden.
„Genforeningsgodset“ sagde hjemmetyskerne. „Dem, der ikke kan komme andetsteds
hen“, lød det fra nogle ikke venlige, kongerigske kolleger. „Det bedste er ikke for godt“,
sagde undervisningsinspektøren. „Vi vil ikke
tages“, sagde de danske sønderjyder. — Vi tog
seletøjet og gik til arbejdet.
Og hvem var så vi? Det var 4 lektorer hen
holdsvis fra Horsens, Viborg, Ribe og Ålborg,
5 adjunkter henholdsvis fra Viborg, Ålborg,
Randers, Kolding og Vejle, alle 5 forfremmet
til lektorer, en adjukt fra Ribe, en adjunkt fra
Braunschweig, 3 cand. mag.’er, en kommune
lærerinde fra Roskilde og en oversergent.18
Forberedelsesskolen kom ikke igang før ind
i oktober. I den begyndte Ester sin skolegang.
Denne afdeling af statsskolen afvikledes i løbet
af 6 år. Der blev 1920 knyttet 5 lærerinder til
den, de 4 med seminarieuddannelse og den
femte med akademisk uddannelse, cand. phil.
fru lektor Lauritsen. Hun vikarierede desuden
i to perioder på statsskolen, i 1922—23 og
1923-24, bl. a. i latin på skolens klassisk
sproglige afdeling.
I 1921 udvidedes lærerkollegiet med to og
1922 med een.19
I løbet af knap 20 år var denne lærerstab
på et par undtagelser nær udskiftet. Rektor
Karl Mortensen faldt for aldersgrænsen 1937,
døde 1942. Hans efterfølger var student fra
Vejle, og hans efterfølger igen ligeledes dimit
teret fra Vejle skole.20
Da rektor Karl Mortensen tog sin afsked,
udtrykte en sønderjyde som repræsentant for
forældrekredsen sin glæde over, at skolen hav
de haft „en mand af format, en åndelig stor
magt som den første danske rektor ved skolen.“
Samarbejdet mellem ham og mig gik for
trinligt fra første færd. Jeg må have lov at

citere en hilsen fra ham til mig, da jeg 1923
var blevet rektor i Herning. Den lyder sådan:

Kære Herning-Rektor.
27/7-1923.
Vi beder Dem modtage en varm og hjertelig
lykønskning fra os til Deres nye embede. Gid
held og lykke i enhver henseende må følge
Dem, Deres hjem og Deres, virke!
Dernæst tak for de tre års dygtige og grund
læggende arbejde ved katedralskolen og for
Deres selvstændige, men loyale og venlige for
hold til mig og mine skoletanker. Og hjertelig
tak for Helga.21
Og, kære hr. Lauritsen, efter at have udtalt
dette, må jeg nok få lov at udtale min dybe
beklagelse af at skulle miste Dem som medar
bejder og et oprigtigt hjertesuk på skolens
vegne.

De bedste hilsener
Deres hengivne

Karl Mortensen.
Vi fik venner i Haderslev. Indenfor skolens
kreds fik vi en selskabelig forbindelse med rek
torfamilien, med familierne Anker Jensen, An
ders Diemer, M. Ottosen, dr. Andersen, Ham
mer og med seminarieforstander-parret SkatRørdam. Anker Jensen, Diemer og jeg var stu
denter af årgang 1896, de 4 andre nævnte var
ældre. Udenfor skolens kreds hørte til vore
venner af tilflyttede familier læge Meier Peter
sen,22 Maren og Jens Hjort23 og overretssag
fører Bang.2* Af sønderjyske familier fik vi
nogen tilknytning til enkelte, redaktør Sven
son,2 5 fru Refslund-Thomsen26 (mor til amt
manden i Åbenrå) og lettere berøring med an
dre.
Vi møblerede i Haderslev. Dagligstuen og
herreværelset er fra den tid. Vi købte bil i
1922. Gunvar og fru politimesteren27 var de
eneste bilkørende damer i byen. Bilen var end
nu ikke et almindeligt køretøj. Der var f. eks.
ingen indenfor embedsmandskredsen, der hav
de bil. Bilkørsel var under skrap lovgivning.
Folk havde f. eks. lov til frit at færdes på gader
og veje og behøvede ikke at vige til side, en
bilist skulle standse for et modgående hestekø

retøj, hvis kusken gjorde tegn dertil med pi
sken, bilisten skulle flittigt bruge hornet, trutte
advarende, var ikke velset i trafikken.
Jeg studerede videre i Haderslev. Jeg udvik
ledes. Kurven opad på min vej som skolemand
var brat stigende. Havde jeg vundet sølvspo
rerne i Ordrup, vandt jeg guldsporerne i Ha
derslev. Jeg blev rektoremne. Jeg stilede ikke
efter det, drømte ikke om det, blev betænkelig,
da det kom på bane, men fulgte opfordringen,
parat til at skifte skole igen. Jeg var kommet
langt bort fra „universitetstrappen“, så langt
som et menneske kan komme, ud i „verdens
vilde larm“, frem på scenen, frem i rampe
lyset.
Vi tjente penge i Haderslev det første år.
Men Leif blev forsømt, da vi begge var på
skolen. Han fik lungebetændelse og svævede i
8 døgn mellem liv og død. Dette førte til, at
Gunvar opgav sin stilling som lærerinde. — Vi
var kommet til en by, hvor embedsmændene
gav tonen an, hvor ånd var mere end penge, en
lektor mere end en grosserer, hvor en befolk
ning overfor en lærerstab var tvunget ind un
der prøjsisk hovmod og uden mulighed for at
få ret, når den var dansk, hvis et barn blev
tugtet, og tugtet blev børnene i den tyske skole.
Skolen var mere kaserne end skole, lærerne
mere tugtemestre end skolemestre. Forældrene
var skolemæssigt fremmede, udenforstående i
deres egen by. Forbindelse, samarbejde mellem
skole og hjem eksisterede ikke, var komplet
udelukket, tanken alene en tåbelighed. Det var
prøjserånden, der svævede over vandene:
Macht geht vor Recht. Prøjserånden viste ør
nen med den skarpe klo. Åndens forkyndelse
var herremoralen, som den kom til orde i det
prøjsiske junkeraristokrati, de østelbiske gods
ejere: nederst i samfundet stod bonden, over
ham godsejeren, der gnädige Herr, over ham
Unser allergnädigste Herr, kongen, som boede
i Berlin, og over ham Herr Gott im Himmel. I
den pommersk-brandenburgske junker Bis
marcks adelsskjold stod to kronede ørne med
udspilede kløer og med tungen fremstrakt i det
åbne rovfuglenæb, dyrene med løftede vinger,
parate til at angribe, til at slå ned på byttet.
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Og Bismarck dyrkedes i de tyske skoler. Jern
kanslerens kolossale statue stod på Knivsbjerg
på Sønderjyllands jord lidt syd for Haderslev,
hjemmetyskernes valfartssted. I dyrkelsen måt
te de dansksindede sønderjyders børn naturlig
vis deltage; disse børn fik to sind, et i skolen, et
i hjemmet, en spaltet moralfølelse. De hvide
løgne havde god grobund i deres sjæl, når de
færdedes på skolens grund og var underkastet
ein gnädiger Herr’s herredømme.
Der var cn god portion brutalitet i prøjser
ånden, den kunne frit komme til udfoldelse i
en klasse hos en lærer med sadistiske tilbøje
ligheder, og sådanne lærere fandtes jo også i de
sønderjyske skoler, Haderslev havde haft sine.
Macht geht vor Recht. Ret skal være ret.
Det var de to principper, der mødtes i Ha
derslevs skole 1920. Den patriarkalske prøjser
ånd mødtes med den demokratiske humanis
me, kadaverdisciplinen med selvdisciplinen,
frygten med trygheden. „Når eleverne føler sig
trygge på skolens grund, har skolen den danske
form for skoledisciplin“, skrev jeg i skolens fest
skrift 1945.
Lærerne til de 4 sønderjyske gymnasieskoler
var blevet udvalgt blandt 200 ansøgere. Det
blev for hver et fra flere skoler sammensat per
sonale, for Haderslevs vedkommende udeluk
kende jyske, i aldre fra ca. 60 til ca. 30 år.
Eleverne var „sammenbragte børn“ fra
endnu flere skoler landet over, fra kongerigske
og sønderjyske hjem, danske, tyske og hjemmetyske hjem i aldre fra ca. 18 til ca. 7 år, for
de to sidste gruppers vedkommende hidtil i alle
fag undervist på tysk med total udelukkelse af
dansk som fag og sprog — Vater unser, du der
bist im Himmel - og undervist i tysk-nationa
listisk ånd med forvrængning af historiske
kendsgerninger i grænsespørgsmålet, med Jyl
land omgivet af samme farve på de benyttede
landkort som Tyskland og betegnet som Deut
sches Ausland.
Slesvig, ja, sønderjyderne var slesvigere. Vi
skulle ikke gøre dem til noget andet, noget
„kongerigsk“. Vi skulle ikke belære dem. Vi
skulle lære deres børn at blive danske statsbor
gere på grundlag af kendskab til dansk sprog,

10

dansk historie, dansk kultur i dansk ånd, hu
manitetens og tolerancens ånd. Her om noget
steds gjaldt ordet om „takten, mer end halve
magten“.
5000 faldne. Jeg havde ikke tænkt nøjere
over det end så mange andre avislæsere. Det
var et tal, et trist tal naturligvis; men sønder
jyderne var da kommet hjem til det gamle
land, var jo nu danske igen. Det var det, de
havde ønsket. Krigen havde været godt for no
get, givet penge, mange penge til mange, og
nu fik vi ovenikøbet Sønderjylland tilbage, ikke
det hele ganske vist, men dog en del. Mange
faldne, ja vel. Det var jo sørgeligt; men vi var
også for mange heroppe i Danmark. Nu blev
der plads dernede. - Genforeningen! Fest,
glæde! Kongen på den hvide hest! Jubel! Der er et yndigt land . . . Nu skal vi alle være
glade. Tyskerne havde fået bank. Det havde de
godt af. De var blevet for storsnudede. Dan
skerne kunne få mere plads — der var nok no
get at gøre dernede i det „genvundne land“,
noget at tjene.
5000 faldne. Vi mødte sorgen, sorgen, vi
ikke havde skænket mange tanker. Nu så vi
den. Den sad i øjnene på mange af de børn,
vi fik at gøre med. Ingen klasse var fri. Der var
mange faderløse børn i Haderslevs skoler. Det
øgede vort ansvar, gjorde det tungere; det var
der hvert år i hver ny klasse, vi fik, dette tung
sind i blikket, især i drengeøjne; eengang gre
bet af det, blev man aldrig fri. Det greb ind i
arbejdet, skærpede kravet til ens eget arbejde:
På hvilken måde kunne man give disse drenge
noget af det, en far ville have kunnet? De øjne
spurgte jo ikke, og der var ofte noget at spørge
om, men ingen at henvende sig til, ingen til at
svare, uden at man spurgte, ingen far til at
gætte ens lønlige tanker om svære livsproble
mer, man ikke kunne magte selv at få rede på.
Ingen far. Han var etsteds derude i det fjerne
på en slagmark. Han var blandt de 5000 fald
ne. Jeg har set gråd i disse drengeøjne, hvor
andre lo. Det var svært tit at være lærer i så
danne tilfælde. Det sled på kræfterne. Det var
jo ikke blot en dansksindet far, der var falden
og havde givet sit liv i en krig, der førte til gen-

foreningen. Der sad også hist og her en dreng
af en tysksindet far, der var falden, og hans
død havde været forgæves, landet var tabt; den
dreng sad nu i en dansk skole, men han ville
ikke blive dansk; han stred imod.
Var jeg noget for disse drenge af faldne
tyskere og tysksindede sønderjyder? Var jeg
taktfuld nok? Var det en af dem, der i 1941
som Oberleutnant i den tyske hær fra Berlin
skrev et langt brev til mig i Roskilde på helt
pænt dansk og i smigrende vendinger omtalte
min lærervirksomhed i Haderslev, men samti
dig bad mig om at få oplysninger om roskildeelevernes foreningsprotokol? Jeg forstod hen
sigten og returnerede brevet med en skarp be
mærkning. Svaret var et afslag. Var det en af
mine drenge fra Haderslev, har han forment
lig også kendt mig fra den side. Jeg var som
lærer i Haderslev hverken blødsøden eller blå
øjet. Jeg var ikke gået derned af følelsesmæs
sige grunde, men jeg undgik ikke at blive end
og stærkt følelsesmæssigt grebet til tider af
sunde, stærke drenges ulmende, uudslukkelige
sorg. Jeg havde selv oplevet en sådan i samme
alder på et andet område, hvor der heller in
gen erstatning, ingen trøst var at finde noget
steds hos nogensomhelst. Jeg tror ikke, nogen
af mine kolleger havde det på samme måde;
de var glade og „frejdige i hu“. Mine nerver
rev det i, og jeg var til tider træt, åndeligt og
fysisk. Jeg var mødt uforberedt til den del af
lærergerningen, uforberedt til at møde sjæle
sorgen i oprevne barnesind i det omfang, jeg
mødte den her. Hvad siger man til følgende
lille oplevelse en eftermiddag året efter uden
for skolen og skolelivet?
Jeg kom gående forbi kirkegården på Åbenråvej med min lille dreng ved hånden. Vi gik
tit den tur, da en ung mor i sørgedragt passe
rede os med sine to små børn, heraf en dreng
i Leifs alder. Hun var på vej til kirkegården
med blomster og lidt lugeredskaber. Hendes
dreng travede lige bagefter hende med sin lille
spade i hånden og sagde: Mor, du skal ikke
være ked af det. Jeg skal nok grave far op.
- Den far var dog altså kommet „hjem“ igen,
for flere år siden, havde formodentlig aldrig

set sin dreng, og drengen ikke ham; men sor
gen fulgte drengen.
Eller følgende en dag på skolen:
Jeg må have haft en kontrovers med
Georg,28 en mørk, indesluttet 14 års dreng,
og spurgte vredt: Hvad er din far? Han slog
øjnene ned og sagde mut: Far er død. — Åh,
undskyld, min dreng. — Jeg kom ham senere
på lidt nærmere hold og på talefod. Jeg tror,
det gjorde ham godt. Hans far var tysker, og
drengen var ensom. Han ville være dyrlæge,
som hans far havde været. Ja, men det kunne
vi da godt her på skolen give ham mulighed
for at blive, enten han nu valgte at blive det i
Tyskland eller Danmark. Vi gjorde det.
Der skulle skabes en skole; men før skabel
sen var alt kaos. Af kaos skabte Gud verden på
6 dage og på den syvende hvilede han. Der
var kaotiske tilstande på skolen i Haderslev, da
vi overtog den i juni 1920. De var af forskellig
slags. De håndværksmæssige for så vidt i or
den, at vi i begyndelsen af november havde
alle eleverne under tag, og der var indlagt
centralvarme - dårligt gjort og utilstrækkeligt
arbejde, vi frøs meget i den hårde vinter 192122 - elektrisk lys - mere anlagt efter symmetri
end til undervisningsbrug — og toiletforhold
med wc, som afløste de gamle retiradeforhold i
gården. Den 7. september kunne undervisnin
gen begynde i gymnasie- og realafdelingen
midt i alt roderiet. I sommeren 1921 påbe
gyndtes nybygningsarbejderne med opførelse
af en gymnastikbygning, toiletter, pedelbolig,
fysik- og kemilokaler, sløjd- og håndgernings
lokaler - skolen var jo fra en drengeskole om
dannet til en fællesskole - det hele var ikke fær
digt før sommeren 1923, det år da jeg forlod
skolen.
Det gik heldigvis hurtigere med at skaffe or
den i de kaotiske elevforhold med et grundma
teriale på ca. 550 i den danske afdeling og ca.
100 i den tyske, med elever fra forskellige sko
leforhold syd og nord for Kongeåen, med f.
eks. anbringelsen af de kvindelige elever fra
den tyske læreanstalt Lyzeum29 og fra folke
skolen. Dette forhold var nogenlunde tilfredsstillende ordnet, efter forskellige mislykkede
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forsøg, sidst i oktober, hvorefter den ydre ro
om dette spørgsmål var skabt til veje og foræl
drene i det hele stillet tilfreds. Så var tilbage
forholdet mellem lærerne og eleverne under
visningsmæssigt, fagligt og disciplinært.
Skolen var en grænselandsskole, der nu fik
dansk som grundlæggende fag, men den blev
under rektor Karl Mortensen noget mere, idet
rektoren tog opgaver op, som skolen under det
tyske herredømme ikke havde gjort noget ved,
nemlig at komme i nærmere kontakt med for
ældrekredsen og gennem foredrag at bringe
kendskab til nordisk kultur ud til denne kreds
og dermed give den et indblik i, hvad det var,
deres børns uddannelse byggede på i en gym
nasieskole, samt endelig ved afholdelse af skolefester at føre lærere, elever og forældre sam
men under selskabelige former.
Det daglige arbejde var dog naturligvis det
vigtigste. Til det var lærerne fagligt vel udru
stede, disciplinært ikke alle lige godt, pædago
gisk indstillet på at gøre en indsats. Fagligt var
skolen dårligst stillet i engelsk, idet der i lærer
staben kun var den ene af lektorerne fra Ål
borg, dr. V. E. J. Andersen, der havde engelsk
som hovedfag. Til gengæld var han særdeles
kundskabsrig, var en kendt skolebogsforfatter
og var censor i engelsk på universitetet til sko
leembedseksamen. Jeg måtte derfor træde til
og påtage mig engelsk på den nysproglige linie
og fik en I g. i faget. Jeg havde i min ansøg
ning betonet, at jeg ikke ønskede at undervise
i dette fag på den nysproglige linie, men gjorde
det altså af nødvendighed. Til gengæld lovede
undervisningsinspektøren mig stipendium til et
sommerferie-kursus i London. Det fik jeg i
1921, og i 1923 førte jeg min klasse igennem til
studentereksamen. Kuriøst nok fik jeg som
censor min tidligere kollega i faget fra Vejle.
Han var i øvrigt skrap i sine krav, selv dér,
som censor. Med dr. Andersen fik jeg et ud
mærket samarbejde i de tre år, jeg var i Ha
derslev.
Bedst lå undervisningen i dansk med rekto
ren og lektor Anker Jensen (Ålborg) som ho
vedlærerne. De var landskendte dansklærere,
sad begge i fjemcensuren i dansk stil til stu
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dentereksamen, men var i øvrigt meget forskel
lige, rektoren mere æstetisk indstillet, Anker
Jensen mere grammatisk og sprogligt. De hav
de gensidigt stor respekt for hinandens kund
skaber. Rektoren var den åndfulde fortolker,
Anker Jensen den dybe sprogfortolker. Deres
specialiteter var henholdsvis Holberg og H. C.
Andersen, men hertil må føjes, at det var rek
toren, der havde udgivet og fortolket de lære
bøger i dansk i gymnasiet, som dengang var
omtrent enerådende ved gymnasieskolerne,
samt at han havde taget doktorgraden i et så
subtilt emne som dansk verselære.
I de nedre regioner optrådte væsentlig ad
junkt Diemer og jeg som dansklærere. Han
var cand. mag. med dansk som hovedfag. Jeg
var rent outsider - men var fjerncensor i stil!
Vi dansklærere arbejdede udmærket sam
men, ikke blot fagligt, men menneskeligt. Jeg
tror, vi alle 4 blev „populære“, så forskellige vi
end var. Hele lærerpersonalet var godt for
ankret i humanitet. Der var ingen hedsporer,
ingen hidsige blandt lærerne. De var gode
mennesker og i det hele taget dygtige lærere;
tonen fra oven, fra rektoren, passede dem godt,
virkede samlende trods alder og andre mod
sætningsforhold. Lærerpersonalet blev en en
hed. Vi forligedes indbyrdes. Vi var under
en overlegen personligheds førerskab. Vi var
fælles om eet, at bygge en dansk skole op fra
bunden af i grænselandet. Da jeg nogle år se
nere som fjerncensur i dansk stil fik opgaverne
fra Haderslev, kunne jeg indberette, at stilene
var på højde med de bedste fra landets øvrige
skoler.
Omtrent 100 af eleverne i skolens hovedaf
deling havde gået i den tyske gymnasieskole og
det højere pigeinstitut Lyzeum, 50 kom fra 35
forskellige kongerigske skoler, 13 fra forskel
lige tyske, f. eks. Flensborg, resten fra by og op
land. Fra Flensborg fik jeg i dansk i en 3. mel
lemskoleklasse en elev med det danske navn
Hans Sørensen, 30 der overhovedet ikke kunne
tale dansk eller forstå dansk. I engelsk på den
nysproglige linie fik jeg i I g. en elev, der aldrig
havde læst engelsk. Kun de 50 elever fra dan
ske skoler havde før skrevet dansk stil. Mange

af eleverne fra de tyske skoler forstod kun me
get lidt af, hvad de læste op af de danske læse
bøger. Aldersforskellen var ofte stor; antallet
af elever i en klasse svingede mellem 1 i III g.
og 37 i en mellemskoleklasse. Hver mellemsko
leklasse havde mindst to stile eller diktater om
ugen. Ret meget dansk var der ikke i dem, men
megen germanisme, navnlig hvad forholdsor
dene angår; at rette og gennemgå disse stile
bøger tog en masse tid. Vi dansklærere var
hårdt spændt for. Også i historie måtte mange
ord forklares eller oversættes til tysk. - Hvis er
dette penalhus? hed: Hvems er deses federmap? for blot at nævne et eksempel på det
danske talesprog. At en elev var fra Haesle,3!
betød, at han var fra Haderslev og ikke fra
Hasle eller Haslev.
Et problem for sig var disciplinen. Naturlig
vis var der en del elever fra de mange forskel
lige skoler, der skulle „vise sig“ for kammera
terne og optræde i rollen som ballademagere,
hvor de kunne komme til det. Dette kunne jo
bedst ske, når lejligheden til at optræde i flok
viste sig, hvilket var tilfældet, når klassen skulle
ind eller ud, op eller ned og i selve frikvarteret
med at larme op, snyde sig ind eller op, gemme
sig i klassen, smutte ud på gaden o. s. v. I
Haderslev skole var der fra skolegården to op
gange (indgange) til bygningen foruden en
opgang fra „den lille skolegård“, hvor forbe
redelsesklasserne hørte hjemme. Det gjorde
den indvendige inspektion, inspektionen i byg
ningen, særlig vanskelig. Den var da også for
delt på to inspektører, en ældre lektor, der kom
fra Horsens statsskole, og mig. Den ordning gik
ikke. Der var ingen fordeling af arbejdet imel
lem os. To kan ikke styre uden en fastlagt de
ling af arbejdet og frem for alt ikke, når den
ene ville være rar på den andens bekostning.
Efter et års forløb sagde jeg fra. Jeg ville ikke
lege med i den farce, inspektionen havde ud
viklet sig til at være. Børn er jo børn, og de
havde hurtigt opdaget, hvem af de to inspektø
rer, der var den „rareste“. Da der intet samar
bejde var mellem os, og da han tilmed kun
sjældent, vel egentlig aldrig, inspicerede, mød
te jeg på mine inspektionsture gang på gang

elever i klasser, elever på gange, der „havde
fået lov af hr. Ottosen“. Jeg gav op. Det hele
var kaos. Det så ikke blot jeg. Det så hr. Otto
sen,32 det så rektoren, det så kollegerne. Sko
len havde ingen disciplin. Men nu han, der
havde inspektionen i skolegården? Kunne han
magte sin opgave? Nej, det kunne han afgjort
ikke.
Til gårdinspektør havde rektoren valgt en
ældre lektor fra Viborg. Han var den eneste af
de gamle, der virkede senil. Tilmed havde han
rystesyge i det højre ben, når han stod, og han
bevægede sig tungt og langsomt. Som kollega
var han illoyal. Han var en alderdomssvækket
mand og døde 1926.
På det sidste skolerådsmøde før sommerferi
en 1921 meddelte jeg rektoren, at jeg ikke øn
skede at fortsætte som inspector. Et imperium
kan ikke udøves af to. Jeg henstillede, at lektor
Ottosen alene overtog den indvendige inspek
tion. Det var øjensynlig en bombe, der sprang,
da jeg - unødig skarpt - motiverede min stil
ling med at sige, at det ikke var uro, men larm,
vi havde i frikvartererne, når eleverne fælde
des i bygningen, og at den form for disciplin
ville jeg ikke lægge navn til. Måske var det
bedst, at der kun var een inspector; han skul
le have sin plads i gården, bestemme over, hvil
ke elever, der måtte blive inde, hvem, der måt
te gå i byen o. s. v., og at hver lærer efter endt
time fulgte sin klasse ud, og at hver lærer efter
frikvarterets udløb hentede sin klasse op hos
inspector. Een inspector måtte efter mit skøn
være det ideelle. — Jeg havde udkastet tanken i
Vejle og dér føjet til, at inspector skulle være
rektors stedfortræder og honorarlønnes med %,
af begyndelseslønnen for en adjunkt. — Dette
turde jeg slet ikke sige i Haderslev, en statssko
le med to gamle inspektører fra statsskoler.
Det var dog mildnende på min mildest talt
noget pralende og arrogante udtalelse om, at
jeg holdt mig for god til at „lægge navn til“
de disciplinære forhold, som de var ved Ha
derslev Kathedralskole. Men et chok var det.
Der blev dødsstille i forsamlingen; jeg ventede
et tordenbrag og blev klar over, at jeg nu igen
havde begået noget dumdristigt, noget dumt,
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som jeg undertiden før havde gjort i mit liv,
allerede som dreng. Sådan var nu min skæbne.
Tordenbraget havde jeg ventet ville komme
fra den impulsive rektor, der var kendt for sine
skarpe replikker i en debat. Ville han opfatte
min ulyksalige udtalelse om skolens disciplin
som en personlig fornærmelse og tildele mig en
skarp irettesættelse? Det kom ikke. Den bety
deligste og mest ansete af lærerne, lektor Anker
Jensen, tog først ordet og gav mig medhold.
Skolen havde i sin ydre disciplinære form en
brist; han beklagede, at jeg trak mig tilbage fra
inspektions-virksomheden. Der var flere, der
heller ikke fandt inspektionsforholdene tilfreds
stillende. Nu forstod lektor Ottosen situationen
og stillede sit mandat til rådighed. Han var vil
lig til at trække sig tilbage. Gårdinspector sad
på spring til at støtte rektoren og vende sig
mod mig; men rektoren beherskede sig og af
brød uden videre yderligere drøftelse. Han vid
ste jo godt, at de to ældre herrer ikke var vel
egnede emner til at få et fastere styre. Mødet
sluttede i en mærkelig spændt atmosfære. Sko
len havde nu ingen inspektører i bygningen.
Således var situationen, da skolen begyndte
efter sommerferien 1921, og ca. 500 elever i
aldrene 7—18 år den første skoledag uden or
den væltede ind fra skolegårdene og under øre
døvende spektakel, vel oplagte og vel udhvi
lede, tog festsalen i besiddelse. Det var horder,
der væltede ud af salen, da højtideligheden
med tale og salmesang var forbi. Nu gjaldt det
om at komme først ned til klasserne og sikre sig
de bedste pladser, inden lærerne kom. Det hele
så ret faretruende ud. De fleste lærere holdt sig
tilbage i salens baggrund, blandt dem jeg, in
gen tog notits af gårdinspector, der forsøgte at
standse det vilde løb, rektor måtte vente oppe
i salen, til det værste var forbi; jeg fulgte ham
ud af salen; han var rystet, og pludselig skreg
han gennem larmen:
Lektor Lauritsen! Vil De og kan De bringe
orden i dette her!
Jeg brølede tilbage; Ja!
Vi nåede vel beholden lærerværelset, hvor
lærerne var forsamlede, lidt skræmte og mørke
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i hu, og her kundgjorde rektor: Fra i dag af
har lektor Lauritsen overtaget inspektionen i
bygningen. Bagefter sagde han til mig på kon
toret: Jeg giver Dem carte blanche, De må
gøre lige, hvad De vil, blot vi kan få ro og or
den i bygningen. De har min fuldmagt.
Jeg traf den ordning med ham på stedet:
Min første beslutning gælder rektor. Rektoren
er den, der kommer sidst ind i salen og ikke,
førend alle eleverne er kommet på plads, og
salen er i ro. Når det er sket, og jeg ser rekto
ren fra min plads foran talerstolen, giver jeg et
lille brøl „op!“, eleverne rejser sig, rektor går
op i salen, jeg meget langsomt ned i den anden
ende af salen, til rektor står på talerstolen.
Først da er min inspektion endt. Ingen elever
forlader salen, førend jeg igen står på min
plads foran talerstolen, og ingen anden end jeg
bestemmer rækkefølgen af klassernes bortgang
fra salen, så vidt muligt sammen med klasse
læreren eller den lærer, der skal have den klas
se i timen, der følger.
Hvorfor var jeg nu så sikker på, at jeg kun
ne bringe orden i det disciplinære kaos? Sva
ret må blive, at jeg havde erfaring, at jeg ikke
var bange for at optræde med myndighed over
for en flok, at jeg havde et disciplinært instinkt
til at kunne finde uromagerne frem, at jeg hav
de „det strenge ansigt“, som kollega Ottosen
sagde, da jeg 1923 forlod skolen, men også og
navnlig det, at jeg havde elevtække, var „af
holdt, uden at respekten lader noget tilbage at
ønske“, var „s’gu meget naiv“, var „s’gu en
skrap lærer“, var „vel ikke for streng?“, for at
citere nogle udtalelser af forskellige, og endelig,
at jeg havde humor, var ligevægtig og uden
respekt for forloren overlegenhed, baseret på
navn, stilling, ånd og penge. Jeg var lærer.
Jeg var hr. Lauritsen; som sådan mindes jeg
af eleverne, indtil jeg blev rektor, derefter som
rektoren, ligesom alle andre rektorer landet
over, rektor for mange, lærer for få. Forhå
bentlig er „hr. Lauritsen“ fulgt med over i rek
toratet.
Den inspektionsordning, jeg indførte for
morgensangen, viste sig at være god. Jeg hav
de den rent menneskelige indstilling, at min

opgave ikke var at holde eleverne i ave, at
„holde dem nede“, at beherske en situation,
hvori de og jeg var to hinanden modstående
parter, hvoraf de var de underordnede, der
skulle lystre en inspector som den overordnede,
der havde magt. Jeg greb ikke til magtmidler i
salen, selvom jeg havde fået fuldmagt til at
gøre, hvad jeg ville. På gangene var det nød
vendigt 3 gange med lussinger til henholdsvis
en dreng, overflyttet fra Hellerup, en, overflyt
tet fra Skanderborg - begge tilfælde det første
år - og den tredie gang en tysker, det var det
sidste år. Det var nok med en kort bemærk
ning, et fast blik, blot det var den rigtige, det
ramte, og i gentagne tilfælde: Og så næste
gang sender vi dig hjem. Det er ikke os, der
har haft bud efter dig! Jeg gav aldrig anmærk
ninger, holdt aldrig moralprædikener, kunne
nøjes med: Og nu færdig med det, Hans! Nu
er det nok med dit knever, Ruth! o. lign. Al
mindeligt var tonefaldet nok, et hårdt glimt i
et par kolde øjne, et enkelt ord; Så! eller Klar!
eller Færdig!33
Sagen var den: Jeg færdedes overalt mellem
dem på en naturlig måde, „hjemlig“ som en
far i huset, kunne tåle og tillade larm på de
rette steder, når det ikke generede skolen som
sådan, kunne finde mig i en hel del udslag af
overdreven „livslyst“ eller „livskraft“ eller
„snakkesalighed“, var umiddelbart venligt ind
stillet, kunne give en rask, uskolemæssig be
mærkning: Hold din mund, dit vrøvl! Ih! Er
du så begavet, det må da være morsomt.
Og en anden ting: Jeg kom godt ud af det
med de klasser, jeg underviste i, og det var
mange. Jeg var en „ønsket“ lærer. Jeg fik et
stempel som lærer, der virkede skolemæssigt på
andre klasser; elever snakker jo om deres læ
rere. Mine elever tålte ikke forsøg på „sjov“
med hr. Lauritsen af elever fra andre klasser.
— Spillet i mine øjne fra kulde til humor var
sædvanligvis nok. En elev har engang sagt, at
de øjne kunne skifte udtryk fra kulde til var
me, fra strenghed til mildhed flere gange i se
kundet; „rektor har altid et blink i øjet!“ —
Blikket og blinket i øjet var mine disciplinære
magtmidler på baggrund af en naturlig optræ

den mellem børn og unge i tøse- og lømmel
alderen, dennes ubændighed, dens for dem selv
uhåndterlige mangel på åndelig balance, dens
krav på forståelse af et sind, der skælvede mel
lem tilbedelse og trods, mellem gråd og smil,
dens behov for et glimt af overbærenhed, af ro,
af tålmod, dens vaklende skridt på den glatte
bane over til de voksnes sikre gang på det bo
nede gulv, dens blufærdighed, dens angst, dens
bøn, dens råb mod himlen i en verden, hvor
det trygge hjem nu kun er et opholdssted, hvor
man søger at skjule sig, åndeligt og sjæleligt,
for mor og far. Man er så forfærdende ensom.
Da har en lærer sin betydning, sit ansvar, da
er hans taktfølelse den hjælpende hånd, rakt
ud uden bøn. Man beder ikke i den alder. En
inspector inspicerer ikke. Han er der blot, han
skal være der, han er mand, han er kommen
igennem det altsammen, han er manden. Han
er rolig. Han er fast. Han er god. Han er
streng. Hari er uudgrundelig. Han er voksen.
Han ved besked om alt. Ham vil vi godt lyde.
Han må godt give ordrer; vi lystrer. Det er helt
sjovt, at vi gør det; det er morsomt ikke at
mukke selvom man godt nok har lyst til det
overfor alt det pjat med, hvad man ikke må,
hvordan man skal være og alt det sludder. Han
er den „gamle“ uden at være ens far, flink
uden at være kammerat, ingen pjat, inspector,
ja, men han går ikke og lurer — han er s’gu ikke
værst! Der skal jo en til det grove! Hellere
ham end en af de andre idioter! Han kan godt
tåle en spøg uden at blive „gal i hovedet“.
For mig var nøglen til et godt forhold den,
at få de gode elementer blandt eleverne til
uvilkårligt, uden henstilling, ubevidst at blive
medarbejdere i arbejdet for oprettelse af en
naturlig ro og orden under hensyntagen til
alle de mange, der hverken skulle eller kunne
gå i spændetrøje eller på listesko, når de fær
dedes på skolen. Skolen var vor fælles arbejds
plads. En vis orden skulle der til, ikke en hus
orden med henblik på en far eller mor, der
skulle hvile eller en syg, for hvem man skulle
være stille, men en skoleorden, som enhver bi
drog sit til at skabe, ikke noget „engelsk“ med
udvalgte præcepter,33a i det hele kun en vis
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sund fornuft med bevidsthed om, at noget skete
der altid, hvor mange færdedes, noget skulle
der altid tages stilling til på stedet, „historien
gentager sig, men aldrig på samme måde“, at
vejr og vind var medspillende, uberegnelige
faktorer, der greb ind på sjæl og sind. Lyst og
ulyst var til huse hos hvemsomhelst og nårsomhelst, pirrelighed, gnavenhed, stridbarhed, op
sætsighed, trods — menneskelighed i alle dens
former, men i barnets ånd og barnets skikkelse,
grådens og smilets ånd i samme fysiske ånde
dræt, ikke hos „sjælebørn“, men hos rigtige
menneskebørn.
Langt den overvejende del af eleverne var
vant til den prøjsiske skoledisciplin med kor
porlig straf i timerne, dels i form af kraftige
ørefigener, dels ved brug af spanskrøret og den
skarpe kant af linealen over fingrene.
Enkelte af de tyske lærere havde været for
hadte. Da Kielermatroserne under Tysklands
sammenbrud i efteråret 1918 i den første ver
denskrig besatte Sønderjylland og indførte
bolchevistisk styre i byerne efter russisk forbil
lede, skete dette også i Haderslev,3 4 og også
skolen blev en morgen besat. Lærere og elever
blev klappet sammen i festsalen, lærerne an
bragt på en forhøjning bag talerstolen, et elevog lærerråd oprettet under jubel, råb og de
groveste skældsord mod de særligt ildesete læ
rere. Nu stod den på rettergang med hurtig
retsforfølgelse. En domstol blev nedsat. En for
en måtte lærerne frem, og eleverne optrådte
som anklagere. Nu fik lærerne deres skudsmål
og deres dom ved offentlig stemmeafgivning.
Fire matroser med skarpladte geværer med på
satte bajonetter sørgede for retshandlingens
forløb og for den idømte strafs eventuelle fuld
byrdelse. De fleste lærere blev afsat og idømt
straffe fra afsked uden pension til tugthus, en
til aflivning ved hængning på torvet. Efter et
par timers forløb marcherede matroserne bort,
et par lærere rejste, de andre fik straffene efter
givet, og undervisningen genoptoges, sikkert
dog under mildere former.3 5
Vi overtog disse elever, blandt dem også
medlemmer af elev- og lærerrådet. Blandt de
tilflyttede var der en granvoksen gut i 3. mel
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lem, der havde siddet i elev- og lærerråd i
Flensborg. At tage den slags „prøjsisk“ var na
turligvis umuligt. Lussinger bed ikke på dem.
Her gjaldt det mere for en inspector at holde
hånden i bukselommen, at komme ligegyldigt
slentrende, at have en rask bemærkning ved
hånden: Forstår du ikke dansk endnu? og så
gå videre: Herre Gud dog, Axel! Vorherre gi’
os et godt tålmod! o. lign. Ingen brøsighed, in
gen anmærkning, ingen trusel med at gå til
rektor, en let forbavselse . . . Nu helst ikke me
re .. ., Forsvind i dybet, og kom aldrig mere for
mine øjne . . . lidt humor, godt med humor,
uundgrundelig . . . „Hvem er denne stille, lidet
fremtrædende mand egentlig“ . . . som han
skrev Frederiksen i Ordrup engang i 1908.
Det gik. Jeg fik orden på skolen. „Blinket“
var mit bedste redskab. De første, der faldt for
min „charme“ var naturligvis pigerne. Det var
„blinket“, ikke noget koketterende, men dette
midt i al strenghed, der pludselig sprang frem
i øjet: Herregud, tag det nu ikke så højtideligt!
Det er måske ikke så slemt endda! Snart fulgte
drengene efter, drengene i „lømmelalderen“.
Den værste klasse, en realklasse 1922-23,36
som jeg var klasselærer for, udnævnte jeg til
skolens gentlemen — kunne måske mine drenge
være anderledes! — og de anstrengte sig til
yderste evne for at opføre sig eksemplarisk i
timerne hos alle lærerne og ikke at brøle unød
vendigt op på gangene, „lektor Lauritsens do
mæne“. Gentlemen! Det var sjovt at spille den
komedie! 10 år efter mødtes denne klasse af
kåde drenge årgang 1923, Rb fra Haderslev
Katedralskole i Odense til jubilæum og sendte
mig en hilsen i form af en maskinskreven bog,
illustreret og med biografier af dem alle, nogle
med billeder af kone og børn. Der var 17 - jeg
tør nok sige raske drenge — for at citere en af
dem, der tog eksamen fra den ene af realklas
serne, Rb, 1923. Når vi på lærermøderne kom
til den klasse i vore drøftelser, sagde rektoren:
Og så kommer vi til Rb, lektor Lauritsens
drenge. Den behøver vi ikke at beskæftige os
med, „skolens udsøgte gentlemen“. Han lo
medvidende. Vi gik til gymnasiet. Ingen gjor
de vrøvl, nogle måbede. Hr. Lauritsen kunne

jo gøre og sige, hvad han ville, og hvad kunne
han ikke finde på at sige i blid ironisk form
eller tilspidset. Man tav. En af eleverne skrev
i festskriftet til mig 1933 „vor gamle berømte
Rb, i sin tid vel nok skolens berømteste stolt
hed“. En anden omtalte klassen som den eenkønnede frygtede og berygtede Rb., „Fatters“
stolthed, skønt han engang efter en kritisk gen
nemgang fandt een, der lignede et mandfolk.
En skrev: Det var jo en temmelig brat over
gang for os, der var vant til det tyske system,
hvor alle forseelser kort og godt blev straffet
med klø ... Af en sang til jubilæet citerer jeg:
Da vi var små, var Holle Riis schon stor, og
Jønne sang tenor, når han så Louisemor. Og
Herluf Lillebror, for tiden Kalundborg, af
„Lille“ smæk han fik, da han fra snøvsen gik
------ og Magnus, Rendahl, Smith af „Fatter“
fik et slet, dengang da Nikodemus ud af hum
meret blev smidt. . .37
Louise gik i 4. mellem. „Lille“ var inspektricen frk. Christensen.
Til klassens 25 års jubilæum i Haderslev var
Gunvar og jeg inviteret med til et to-dages op
hold gratis. Vi boede hos gårdejerfamilien Aja
og Jens Suurballe på slægtsgården Værnsgår
den i Lunding og havde to festlige dage. Af de
17 gamle drenge var de 16 mødt. Den syttende
var tjenstlig forhindret fra sin plads i Århus.
Det viste sig, at de alle var i gode stillinger.
En del havde dog gennemgået adskilligt, inden
de nåede så vidt.
Rektoren — en af mine gamle drenge fra
Vejle - Jakobsen^ hed han, stod på translo
kationsdagen og ventede på os. Gunvar og jeg
blev ført op gennem festsalen til reserverede
pladser og blev budt særligt velkommen.
Jeg var igen på en af mine gamle slagmar
ker og betragtede den talerstol, foran hvilken
jeg i sin tid havde stået som marchal, og lyt
tede til de overordentlig venlige ord, en af mi
ne vejledrenge sagde til mig, som jeg sad dér
med mine studenter og realister fra Haderslev
1923 bag mig. Et eventyr. Og et eventyr med
to efterfølgende rektorater, hver for sig et
eventyr. Ved festmiddagen om aftenen i „Ulvs
lyst“ talte rektoren igen og mindedes sin skole

tid med hr. Lauritsen i Vejle, endvidere talte
en af mine haderslevdrenge fra Rb. og en af
studenterpigerne fra 1923, Christiane Leh
mann,39 gift med professor Steen, romansk
filologi ved Københavns Universitet. Hun hav
de hørt til på den nysproglige afdeling, hvor
jeg havde haft hovedfaget engelsk, og hun hav
de til sin studentereksamen fået ug<- i dette
fag. Det var virak i slebne skåle.
Jeg havde stået morgen efter morgen foran
denne talerstol med blomst eller blomster i
knaphullet. Det var blevet skik, at de store pi
ger stak mig blomster i knaphullet om morge
nen. Jeg havde oplevet dette før, nemlig i
Ordrup, derimod ikke i Vejle. Nu var tanken
dukket op hos de sønderjyske piger, og jeg fik
igen blomster. Det havde aldrig bragt nogen
forstyrrelse i mit forhold til drengene. Der var
ikke flirt, der var ikke jalousi i det, og en dag
fik et par af de „raske“ haderslevdrenge lyst til
at lave lidt sjov med denne form for dekora
tion, og lige før jeg skulle gå ind i salen, duk
kede en af dem op med en buket, som han med
et sirligt buk overrakte mig. Det var vel nok en
blomst til knaphullet, et risknippe med enkelte,
langstilkede markblomster, ca.
alen lang og
så tyk, at jeg lige kunne omspænde den halvt
med min hånd. Han forsvandt skyndsomt ind
i salen. Tilbage stod jeg med kosten. Den lig
nede nærmest en af de gamle ris- eller lyng
koste, som man i min barndom brugte på går
dene til at feje hestepærer sammen med i stal
den, en staldkost. Nu kunne man måske være
fristet til at se en symbolsk gestus i gaven, in
spector med en fejekost, men det var ikke me
ningen. Man ville have lidt sjov ud af det,
pudse pigerne og se, hvad lektor Lauritsen vil
le gøre. Blive vred? Hvad så?
Jeg stod lidt med kosten, tænkte lidt, knap
pede så jakken, stak kosten ind, så den ragede
frem og skjulte det halve ansigt op over øjet,
skred så som sædvanligt langsomt og højtide
ligt op gennem salen til min plads foran taler
stolen og vendte mig om. Først en brøkdel af
et sekunds stilhed - så brød larmen løs som et
uvejr, dæmningen brast, en kaskade af hvin
og latterbrøl fossede ud over salen, en jubel i
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alle stemmelag, fra flere hundrede uskolede
stemmebånd.
Jeg havde bevaret fatningen. Det var jo
mig, der havde forårsaget larmen i et dum
dristigt anfald af drengeagtig kådhed. Jeg
koketterede med kosten, skød den foran hele
ansigtet, så den skjulte begge øjne, lempede
den snart til højre, snart til venstre under øre
døvende latter fra de henrykte tilskuere. Det
var pædagogik pr. instinkt. Det var sejren over
massen. „Ved små midler opretholder han en
udmærket disciplin, og han er afholdt af sine
elever.“
Nederst i salen sad mine værdige kolleger
dybt rystede. Det var dog at gå for vidt. Hvor
dan får han nu ro? Hvad vil rektor gøre?
Bliver der skandale?
Og rektoren kom. Han stod ude på gangen,
og han blev stående. Hvad i Herrens navn . . .
spilledes der komedie . . . var det oprør mod
hr. Lauritsen . . . Men så skete der noget. I et
nu rev jeg kosten væk, stod et øjeblik, jeg var
feltherren, der mønstrede tropperne; der kom
ro . . . ja, det gælder også dig, Hans ... er du
færdig Ruth! . . . Op! . ..
Rektoren betrådte salen. Mit ansigt var sten
hårdt, mens jeg meget langsomt skred ned gen
nem salen uden at værdige ham et blik; det
blik gjaldt enkelte andre . . . der blev ro.
„Kan De og vil De?“ — „Ja!“ hed det en
gang. „De må gøre, hvad De vil. Jeg giver
Dem carte blanche.
Scenen gentoges ikke. En god „vittighed“
skal ikke gentages. Jeg havde bestået den disci
plinære ildprøve. Een mand forstod det. Det
var rektoren med den lyse intelligens. Disci
plin kræver to ting af sin udøver: et blik og et
blink i det rette forhold, i rette tid og på rette
sted, disse to ting tilsat en anelse angst og en
lille portion fanden-i-voldsk mod, dumdristig
hed. Du kan, og du skal. Du er ene.
En dansk form for disciplin havde sejret
over den tyske i en for få år siden tysk skole,
med børn også fra tyske hjem. Æren er ikke
min, jeg deler den med danske kolleger, først
og sidst med rektor Karl Mortensen, som hav
de mod til at betro mig den opgave at gen
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nemføre en massedisciplin under de givne for
hold.
Episoden minder lidt om en fra min Ordrup-tid. Det har nok været i 1906 måske
1907. Den fandt sted i en 4. mellemskoleklasse,
altså med elever i 15 års alderen og sandsynlig
vis en forårsdag af den slags, der kan gøre ele
verne vanskelige at styre i en time. I en klasse,
jeg ellers arbejdede udmærket sammen med,
var eleverne uoplagte, uinteresserede og spræl
ske. De sad urolige på bænkene, flyttede
ustandseligt fødderne og armene, viste på en
hver måde, at de ikke gad bestille noget, viste
tværhed og uopmærksomhed, altsammen tegn
på at de havde lyst til at lave ballade.
Jeg standsede undervisningen. — Nå, heller
ikke det kan I? I hvert fald ikke ordentlig.
Næh, så må jeg hellere også lære jer det.
Nu skal jeg lære jer at lave spektakel i en
time, hvis I da gider lære det ordentligt.
Almindelig tilslutning og lysende opmærk
somhed. De var med et i min hule hånd, op
lagte, interesserede, rolige. — På een betin
gelse: Når jeg løfter hånden, standser I øje
blikkelig, og undervisningen begynder straks i
ro og orden, som det sig hør og bør. Er det en
aftale? - Klassen hylede et begejstret ja. An
sigterne strålede af forventning som hos små
børn en juleaften, når far slår døren op til
stuen med det strålende juletræ, ikke så an
dagtsfuldt, men lige så forventningsfuldt.
I slår pultlågene op, allesammen, også pi
gerne, og når jeg tæller til tre, hamrer I løs
med pultlågene, tramper med fødderne i gul
vet og vræler som uartige pattebørn, så højt
hver af jer kan .. . altså ... een - to - og - tre!
Det blev larm! Pigerne slap hurtigt lågene,
holdt sig for ørerne og skreg. Enkelte af dren
gene, de mest artige, standsede op - jeg rakte
hånden op, rejste mig fra katederstolen og be
gyndte at undervise en vågen og smilende klas
se . . . mit ansigt havde hele tiden været i fuld
kommen ro og uden smil . . . eleverne marke
rede på spørgsmålene ... og da skete der no
get . . . Pludselig blev døren til gangen revet
op, og ind stormede hr. Branner . . . Hvad er
dog dette her? ... Var det ikke her? ... Jo, det

var her. Jeg måtte vække klassen. Det var min
skyld det hele; men nu er alt i orden . . . Han
stod lidt desorienteret, faldt så til ro . . . men
hr. Lauritsen, det var dog et ganske forfærde
ligt spektakel, det kunne høres over hele sko
len. Ja, jeg ber undskylde . . . Han stod lidt
endnu og var ikke klar over, hvordan han som
skolebestyrer skulle tage situationen. Han var
rådvild. Jeg gav ham forklaringen med en til
føjelse af, at scenen ikke ville blive gentaget.
Han havde ikke fået lukket døren ud til gan
gen. Udenfor hver klasse stod lærerne, parate
til hurtig evakuering af klasserne, hvis der var
fare på færde af en eller anden art.
Men tilbage til Haderslev-tiden.
Tysk: En af lærerne fra den tyske tid, en vist
nok nationalt neutral lærer, vikarierede en tid
i græsk i IH g., hvor vi havde een elev, en elev
fra en dansk skole. På afslutningen en dag på
min inspektionsrunde — jeg gik aldrig til mine
egne timer uden at have sikkerhed for, at klas
serne havde lærere - passerede jeg også den
klasse, hvor eleven i græsk var med den tyske
lærer, og hørte ham råbe og skælde i højeste
toneart, og han råbte højt, meget højt. Jeg
standsede op og kiggede gennem glughullet.
Jo, der stod doktoren og fægtede vildt med en
bog i hånden, mens han råbte og skreg, og
foran ham, et stykke nede i klassen, sad eleven
og så sønderknust ud under den bølge af vrede,
der skyllede hen over hans syndige hoved. For
ikke at udsætte eleven, en sikkelig ung mand
på 18 år for en eventuel tysk afstraffelse, åb
nede jeg døren og trådte ind. - Blot en lille op
lysning, kære kollega, i Danmark er det tilladt
en lærer at vise en elev ud af klassen, når han
trods advarsel fortsætter med at forstyrre un
dervisningen! — Han stod et øjeblik, sendte
mig så et lille smil. Roen i klassen var genop
rettet.
En anden episode fik et hårdere forløb. Det
gjaldt en tysk lærer fra den tyske afdeling, som
kun i ny og næ havde en klasse i skolebygnin
gen. Han var imidlertid i et frikvarter ramlet
sammen på en af gangene med nogle af sine
„bekendte“ blandt eleverne fra den tid, da han
havde noget at sige, og han var åbenbart godt

forhadt. Han stod klemt op i en krog, omringet
af en flok ophidsede drenge i 14-16 års alde
ren, hvis anfører larmede op og øjensynligt vil
le til at slå. Jeg fik parterne skilt og fik af dren
gene at vide, at tyskeren havde givet en af dem,
det var ham, der nu truede med at slå igen, en
lussing her på gangen. Stemningen var på ko
gepunktet hos hele flokken. Jeg fik tyskeren be
friet. Det var en lille, sortsmusket fyr, som så
meget forskræmt ud, da han dukkede frem,
men hurtigt blev kry igen, da han nu var un
der beskyttelse, og gav sig i stor ophidselse til
at klage over de uopdragne knægte, der havde
generet ham; drengene svarede igen og råbte,
at han løj, altsammen på tysk. Der var åben
bart blod mellem ham og dem fra tidligere ti
der. Han så ud til at være sydtysker og til at
være af et hidsigt gemyt. Jeg fik drengene be
roliget. Der skulle ikke ske gentagelse. Tyske
ren fik besked om at følge med mig. Jeg gik til
rektoren og satte ham ind i situationen. Resul
tatet blev, at tyskeren fik sin afsked. Vi så ham
aldrig mere. Drengene var tilfredse med afgø
relsen, drengene i den tyske afdeling også.
En anden tysk lærer af lignende kaliber var
min forgænger som historielærer. Han gik un
der navnet Pipin den Lille. Han var sadist og
yderst forhadt af drengene. Ham stiftede jeg
kun indirekte bekendtskab med, og det gik så
ledes til:
Jeg havde det første år en 3. klasse i historie
og undrede mig en tid over deres måde at sidde
på i timerne. Der var larm nok i klassen, ind
til jeg kom. Så snart jeg viste mig, røg de op
som på kommando og stod ret på tysk solda
termaner med stærkt tilbagebøjet nakke, stive
ansigtudtryk og fremskudt mave. Det ser ikke
godt ud i en skolestue med denne form for
„stram honnør“. De satte sig eller rettere faldt
ned ligeledes som på kommando, sad rette som
lys, strakte underarmene frem på bordpladen
med hænderne og fingrene lagt vandret ud.
Nå, det kunne jo være begyndelsen til den
klasses forsøg på at lave sjov med en ny lærer.
Jeg var vant til lidt af hvert og afventede ro
ligt næste fase i udviklingen. Den udeblev. Da
der ikke var noget i vejen med opmærksomhe
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den, greb jeg en dag ind. - Lad være med den
retstilling! Det er ikke en gymnastiktime, vi
skal have! — Og så fik jeg forklaringen på det
hele, retstillingen, lysestagestillingen o. s. v.
Pipin den Lille gik rundt i klassen og slog dem
for fejl i lektien, fejl i stillingen m. m. Han be
nyttede gerne den skarpe kant af en lineal til
at slå med ovenpå de fremstrakte hænder, ru
skede dem i ørerne og håret og gav smældende
lussinger. Han slog i hver time. — Jeg lærte
dem at indtage bekvemme stillinger under un
dervisningen. Jeg lærte dem frimodighed. De
måtte spørge, kunne bede sig fri for at blive
hørt o. s. v. Jeg slap dem løs, de kunne blive
kåde, „gå over stregen“, men finde tilbage
igen. En synd begik de alle med stor frimodig
hed: De løj uden betænkning. Det var græn
selandets børn, tugtens børn i skoletiden,
tvungne til at hylde et folk, der lurede på lej
lighed til at straffe dem „for fædrenes synder
i tredje og fjerde led“, trodsige børn med stejle
sind. De skulle tugtes, kues. Skolen var et sla
raffenland for lærere med sadistiske tilbøjelig
heder.
Der var selvsagt blandt eleverne elementer
som ved enhver anden større skole, der var ind
stillet på at lave ballade såvel i klassen som
udenfor, når der frembød sig lejlighed dertil,
og dette gjorde der ofte under forholdene i Ha
derslev, navnlig det første år. Vi havde bl. a.
dette, at elever fra hjemmetyske hjem var ind
stillet på at gå os under øjnene og samtidig at
volde mest mulig fortræd. Jeg skal nævne en
enkelt episode.
Der var forbavsende mange piger med røde
bælter og røde sløjfer i håret — rødt og hvidt i
forening florerede, hvor det var muligt. Det
dækkede over forløjethed hos adskillige. Kam
meraterne fra de dansksindede hjem vidste det
naturligvis og isolerede dem. Som inspector op
dagede jeg det hurtigere end mine kolleger og
kunne derfor tage mit bestik i behandlingen af
dem. Fra vinduerne ud mod legepladsen havde
jeg overblik over livet dér og kunne som regel
se, om der udenom gårdinspector smuttede
elever ind i bygningen i frikvartererne. Ham
var det let at pudse, og det benyttede en tid
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navnlig en flok af de rødhvide piger sig af. Be
handlingsmåden var ret let, når jeg først havde
opdaget, hvor de plejede at gemme sig, og
mærket mig, hvem der førte an: deres navne,
deres hjems adresse og så en kølig bemærkningom, at gentog dette drilleri sig, blev de vist bort
fra skolen; det var ikke os, der havde haft bud
efter dem; dette her var ingen børnehave. An
gående pigerne fik jeg en god støtte af inspektricen, frk. Christensen. — Ingen blev bortvist.
På regnvejrsdage havde gårdinspector tilsyn
i stueetagen med eleverne i de tilhørende klas
ser dér, og dernede gik det lystigt til, mens han,
når det var muligt, søgte ly og læ ude i gården
under en paraply. Han var udenfor det hele.
Jeg nåede til at have de første 20 minutter
af det store frikvarter, spisefrikvarteret, fri. I
den tid inspicerede jeg ikke, men sad i ro og
mag på lærerværelset og spise min medbragte
mad til en kop kaffe, der blev bragt op fra et
spisekøkken i kælderen, hvor andre af lærer
staben spiste. Denne frihed for tjenesten tillod
jeg mig; jeg havde jo carte blanche med hen
syn til min måde at skaffe orden til veje på.
En anden var den, at jeg havde bedt mig frita
get for at have et stykke papir mellem eleverne
og mig. Der fandtes i de 3 år, jeg var inspektør
på skolen, intet ordensreglement. Sådan havde
jeg ønsket det for helt at tage bunden væk un
der den tyske form for orden og disciplin. In
gen uden lektor Lauritsen vidste, hvad man
måtte og ikke måtte. „Opfør dig ordentligt!
Du har jo gået i skole, før du kom her“ - var
et af mine udtryk - „hvordan, ved du ligeså
godt som jeg!“ - „Det er ikke en åndssvage
anstalt, du er på, så må du andetsteds hen!“
- „Jeg er ikke ansat som udsmider på en be
verding!“ - Orden uden ordensreglement det bragte forvirring i de tyske og hjemmetyske
rækker.
Kun én gang blev jeg forstyrret i mine 20
minutters hvil. Det var det første år, da en af
deling af tyskerne, Prima kaldtes den, det var
eleverne i studenterklassen, havde klasseværel
se på anden sal med vindue ud til den mindre
skoleplads ud imod Gåskærgade, hvor de ca.
200 elever i forberedelsesskolen holdt til i fri

kvartererne under gymnastiklærerens tilsyn.
Der blev meddelt mig, at tyskerne smed ci
garetstumper med ild i ned i hovederne på de
små. Jeg kunne naturligvis have ladet med
delelsen gå videre til den ansvarlige leder af
den tyske afdeling, hvilket formentlig ville ha
ve resulteret i bortvisning af et par stykker; et
sådant eksempel på tysk disciplin — at ryge på
skolen og smide brændende cigaretter i hove
derne på små danske skoleelever — kunne ikke
straffes med mindre end et heraus! Det måtte
den tyske ære kræve, den lovpriste tyske sko
lelærers ære kræve. Det var jo den tyske skole
lærer, der havde æren for sejren over Frankrig
1870-71, efter hvad feltmarchal Moltke skal
have sagt.
Jeg gik op til primanerne. Det viste sig at
være en 6—7 unge mennesker i 18-20 års al
deren. De røg op og stod ret. Jeg så det straks
i deres øjne: angst og samtidig beslutsomhed
til at vedkende sig forseelsen og uden at blinke
tage konsekvenserne, bortvisning, ingen stu
dentereksamen; en eller to ville ofre sig. Tysk
disciplin krævede offer. Jeg reagerede hurtigt.
Dette måtte ikke ske. - „Sæt Dem ned, unge
mennesker! I den danske skole ryger eleverne
ikke. Mon de gør det i den tyske! Der kan ske
uoprettelig skade, hvis en lille pige får en bræn
dende cigaretstump ned i håret. Behøver jeg
at sige mere?“ - Nein! — „Tak, så går jeg igen.
Sagen er afgjort.“
Mon det var en af dem, der senere som
oberlieutnant under den anden verdenskrig
skrev brevet til mig i Roskilde? Mon den tyske
gymnasielærer, der havde ansvaret for den ty
ske disciplin, fik det at vide senere, og mon det
var derfor, at han 2 år senere bad om lov til at
overvære en undervisningstime hos mig og ef
ter timen sagde mig en oprigtig tak: Jeg be
undrer Dem. De kunne vende ryggen til ele
verne og undervise med et stykke kridt i hån
den og skrive løs på den sorte tavle, uden at en
eneste elev følte sig fristet til at lave lidt sjov.
Det kunne vi ikke. — Nej, det kunne de ikke.
- Til tysk studentereksamen, Abiturium, ind
stilledes fra Haderslev skole 1921 syv elever,
året efter en og 1923 tre, 1924 seks. En del af

de andre tog tysk realeksamen.40 Ved afvik
lingsklassernes endelige afvikling 1924 optoges
to elever i den danske afdelings I g. nysprolig.
Forberedelsesskolen afvikledes 1926. Da jeg
forlod skolen i 1923, havde denne afdeling 168
elever. Jeg var historielærer i en af klasserne
på ca. 40 elever.
Men tilbage til mit afbrudte spisefrikvarter.
Det varede ikke længe, før adjunkt Diemer
skiftede om fra selskabet i kælderen til mig i
min ensomhed på lærerværelset. Senere slutte
de lektor Anker Jensen sig til os. Han boede
i den gamle rektorbolig lige ved skolen, gik
hjem, slugte sin frokost og kom så over til os
og røg sin shagpibe.
Det var tre gamle, samtidige, jævnaldrende
Regensianere, der fandt sammen i et frugtbart
samarbejde og i et oprigtigt venskab, der va
rede livet igennem. Jeg blev den studentikose
mæglende mellemmand, når de to andre var
ved at tage hinanden for højtideligt. Uden mig
harmonerede de ikke godt sammen, ikke så
dan at forstå, at de på noget område konkurre
rede med hinanden eller var misunderlige på
hinanden. Tværtimod, de var med liv og sjæl
både sønderjysk og pædagogisk indstillet, frem
ragende dygtige som lærere, respekterede og
afholdte af eleverne, høje, repræsentative skik
kelser og begavede mænd, men såre forskellige
af væsen og væremåde. Anker Jensen ville ha
ve ro omkring sig, skolen skulle være i ro og
have ro. Han var den mest udprægede elsker
af lærergerningen, jeg nogensinde har mødt.
„Jeg kan gå gennem ild og vand for mine ele
ver“, var et af hans udtryk. Han skyede det
svulstige, det overdimensionerede i følelser og
følelsesudbrud, var kritisk, skeptisk, havde en
til det pinlige udpræget retfærdighedssans,
kunne være uhyre skarp og rammende i replik
ken, gennemskuede alt forlorent hos et men
neske, var reserveret og tilbageholdende af væ
sen, en noget ensom natur, der havde vanske
ligt ved at vinde venskab og heller ikke søgte
venskab. Jeg var vistnok den kollega, der stod
ham nærmest, og den, han havde mest tillid
til, måske helt ubetinget, hvilket en udtalelse
tydede på, fremsat en dag ret umotiveret, og
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inden tanken om et rektorat til mig overhove
det var kommet på tale. Den lød: Når De
engang bliver rektor i Roskilde, vil jeg gerne
være inspector hos Dem! — Den dag kom, et
embede i hans fag, dansk og fransk, blev ledigt
ved Roskilde Kathedralskole, kort tid efter at
jeg var blevet rektor for denne skole; jeg skrev
til ham og tilbød ham pladsen. Han takkede
mig bevæget, men var blevet for gammel, men
te han, til at lade sig forflytte. Dette var sik
kert rigtigt. Han døde 1936.
Anders Diemer var en helt anden type. Han
var i evig uro, altid på færde; der skulle ske
noget, hvor han var og med ham som central
figur. Han var iderig, havde initiativ, elskede
at optræde, figurere, at rydde op, men kom på
kant med alle, forstod ikke at samarbejde med
nogen og forstod ikke, hvorfor alle efterhånden
var ham imod. Han mente sig skabt til at være
den førende, til at være leder og manglede gan
ske den afbalancerede ro, der er en betingelse
herfor indenfor skoleverdenen. Han var den
godartede, altid skumlende, altid forurettede
kværulant. Kværulant var han, et velmenende
og godt menneske, yderst sårbar og komplet
manglende evnen til i en debat at „kunne gi
ve svar på tiltale“, blev derfor et let bytte for
sine modstandere, d. v. s. folk med en anden
mening om tingene eller blot en lille del af tin
gene end han. Han så en fjende i enhver med
en anden mening, duede ikke i en debat, blev
tromlet ned, trak sig bort, led under de ham
tilføjede ydmygelser, forstod sig ikke på men
nesker, var selv et fint menneske, søgte kamp
og kunne ikke slås, blev et let bytte for enhver
marodør, gik i enhver fælde, der stilledes for
ham, var ganske hjælpeløs, om ikke en ven
var nær og kunne hjælpe ham, og han havde
venner, som han havde fjender, blandt de sid
ste smålige personer, der ganske simpelt var
misunderlige på ham, fordi de savnede det,
der trods hans grænseløse naivitet gjorde ham
til et betydeligt menneske. Han var stridbar
uden at kunne såre, han var vennesæl, men
havde svært ved at vinde venner, kunne ikke
trives uden trofaste venner, fik dem i et fåtal,
fik slag, når en af dem ikke tilfældigvis var i
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nærheden af ham, når han var ude i slagtum
melen, den tummel, han elskede med en ulyk
kelig elskers fortærende lidenskab. Han var ven
med feltmarchal Mannerheim i Finland, med
statsminister Neergaard i Danmark, uven med
undervisningsminister Appel, hjemmetyskernes
svorne fjende, selv sønderjyde med sang og
klang, selvbevidst, kampelskende, godtroende
og godlidende, dekoreret med fire nordiske or
dener, deriblandt det danske ridderkors. Han
havde håbet at blive seminarieforstander i Søn
derjylland, i det mindste lektor, blev adjunkt
i Haderslev, opfattede dette som en tilsidesæt
telse, en forurettelse, skønt han aldrig havde
været ved skolevæsenet, men i en lang årrække
som redaktør for danske blade havde siddet i
Stockholm og udfoldet en betydelig journali
stisk skribentvirksomhed, ikke mindst for den
sønderjyske sag, kom „hjem“ ved genforenin
gen 1920 og blev kun adjunkt på nederste løn
ningstrin, en dybt skuffet mand på 42 år med
kone og seks børn, en mand, der havde haft
pennens magt, følt pressens magt, været tone
angivende, en hersker i åndens verden, en
kendt mand. Han var Anders Diemer. Nu stil
lede han sig til tjeneste for sit land, sit fædre
land, for Nordslesvig, for genforeningen med
„det gamle land“. Han var i rækken af dem,
der havde kæmpet i forreste linie og havde ført
den hårde kamp til sejrrig afslutning sammen
med de andre store, H. P. Hanssen, Kloppenborg-Skrumsager, Jefsen Christensen, Skau,
Grau, Jessen44 m. fl. og de mindre store, Refslund Thomsen, advokat Andersen og hans bror
Holger Andersen, Jonathan Schmidt, redak
tørerne Svensson, Kylling42 m. fl. Han kendte
dem, og de ham. Hvorfor fik han så ikke en
ledende stilling? Kendte de ham mere, end han
kendte sig selv? Det vege i hans karakter trods
al kamplyst? Var ridderordenen en afskedshil
sen med tak?
Han forstod det ikke. Han stod ene tilbage
på vejen og fægtede med armene ud i det tom
me rum, følte sig forurettet, fik et martyrium
at bære, forstod ikke, at han var sat udenfor,
forstod ikke, at det var, fordi han havde „lagt
ned sit sværd“, sin pen. Man havde ikke mere

brug for en sønderjysk redaktør i Stockholm.
Sønderjylland var jo „kommet hjem“, og han
var uden indflydelse på den sønderjyske presse,
der havde mænd, der kunne selv. Uden pen
var Diemer ingenting værd i den indre kamp,
der forestod efter genforeningen, en kamp på
den økonomiske linie. Han blev pessimist, hvil
ket var hans natur imod. Det var i den sinds
stemning, han ganske uventet en aften i 1921
ved 23-tiden søgte ind til mig, og dette besøg
blev begyndelsen til vort venskab.
Han havde, straks da han havde fået ansæt
telse som adjunkt i Haderslev, kastet sig ud i et
kulturelt arbejde, fået oprettet eller måske gen
rejst folkebiblioteket i samarbejde med byrå
det, et stort arbejde, men kom nu lige fra en
generalforsamling og var blevet sat fra styret,
verfet ud som formand af bestyrelsen og i strid
med bibliotekaren. Det var vel nok et nederlag.
Han var langt nede. Jeg havde ikke haft noget
væsentligt med ham at gøre før og han ikke
med mig, og nu sad han her en sen aftentime
i min stue, nærmest som en mand, der var
„helt fra det af“, som det hedder, hos mig, som
nærmest var en fremmed for ham og næppe
før havde talt ti ord med ham. Hvad ville han
mig? - Blot få lov at sidde lidt. —
Var det den kendte Diemer? Ham, der var
kendt med feltherrer og statsmænd, ven med
dem, sønderjydernes talsmand i det høje Nord,
den konservative presses spidse pen i kampen
mod tysk og russisk voldspolitik i Norden? Den
kendte Anders Diemer, hvis ord havde vægt
som en ansvarlig ministers? En stridens og
kampens mand, en stor mand, hvis fortjenester
i kampen havde skaffet ham alle de nordiske
rigers dekorative ordensbånd på sit bryst?
Hvad var nu dette her for noget? Jeg lyttede
til hans ord. Det var jo en slagen mands ord,
en lille mands ord. Jeg så på ham. Det var en
flygtnings forkomne skikkelse, en forfulgt
mand, der i nattens mørke havde set lys i et
hus, og var søgt ind i sin angst for mørket, for
menneskelig forfølgelse, for verdens ondskab,
en mand, der ikke turde gå hjem, ikke turde
være ene, et menneske, der blot søgte hen til et
andet menneske.

Jeg begreb, og jeg greb til et middel, det
gamle middel overfor en forkommen van
dringsmand, kaffepunchen. Der gik tre af nat
tens timer, før han gik. Han gik som en befriet
mand. Han havde talt, og han havde lyttet.
Han kom ofte senere. Det blev til flere „små
sorte“ og til samtaler. Det blev til venskab, må
ske det eneste, han i virkeligheden vandt, men
også det, han trængte til. Han var tryg overalt,
hvor jeg var til stede.
Ordet Anders Diemer gled ud af det danske
sprog. Adjunkt Diemer blev til lektor Diemer.
Han blev 1923 min efterfølger som inspector,
Diemer blev til „Ajs“ i elevernes mund, og
Diemer fik en kampplads igen. En elev skrev
om ham som inspectoi’ en del år efter hans
død: Lektor Diemer, den strenge inspector.
Det var ikke småting, man oplevede med ham.
Farligst var vel nok wienerbrødsekspeditio
nerne i det store spisefrikvarter, men jeg har
„Ajs“ mistænkt for, at han af og til lod ekspe
ditionen lykkes, der nemt kunne være gået galt.
Både han og lærer Kalsbøll (den gamle vi
borgensers efterfølger som gårdinseptcor, hvem
Diemer nærmest betragtede som sin assistent)
havde utaknemlige opgaver som inspektør. Det
kan man se nu, men dengang gjaldt det for en
hver pris om at snyde dem. Ofte kunne det væ
re svært for d’herrer at regne ud, hvad der
egentlig var løs.
I denne elevernes legen kispus med en nid
kær inspector fandt Diemer sin naturlige plads
i verden, og denne verden var skoleverdenen,
og han var skolemand. Han havde fået nogen
at slås med, nogen, der var undersåtter, og han
var herskeren, der styrede og regerede og brag
te orden til veje, var her og der og alle vegne,
oppe og nede, ude og inde, altid på vagt, altid
på færde, løb sig træt, havde det hårdt, blev ik
ke tilstrækkelig påskønnet og befandt sig glim
rende, var hersker og martyr i samme person,
var Diemer, var kommet „hjem“, havde fun
det „hjem“ til sig selv som „Ajs“. Han havde
taget „den hvide mands byrde“ på sine stærke
skuldre. Rektor kunne hvile trygt „bag den
hvide mands skjold“. „Jeg kan vel holde Dem
ud i den tid, jeg har tilbage“, sa’ rektoren en
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gang i et mismodigt øjeblik - og Diemer kan
have set på ham med et stille, mildt bebrejden
de blik. Han gjorde jo ikke andet end også at
holde rektoren til ilden, når dette syntes påkræ
vet. I kontortiden måtte rektoren jo være at
finde på kontoret, men også efter skoletidens
slutning, når inspector efter endt runde i byg
ningen indfandt sig for at aflægge beretning
om dagens forløb og forelagde rektor protokol
ler og anmærkningsbøger. Til god orden hørte
jo den slags ting foruden et trykt reglement. . .
alt det, som hidtil havde manglet. Inspector i
bygningen var skolens håndhæver af orden og
tone. Diemer var Haderslev Kathedralskoles
major domus, rektor var fange indtil en halv
time hver dag efter sidste skoletime. Sidst af
alle forlod „inspektør Diemer“ skolen, mødig,
træt, tilfreds, for den næste dag at møde med
friskt mod, vel oplagt til kampen, utilfreds med
dit og dat. . . herskeren og martyren . . . Han
blev en lykkelig mand, da han blev „Ajs“.
Da jeg 1932 blev rektor i Roskilde, og rekto
ratet i Herning således blev ledigt, søgte han at
blive min efterfølger også dér. Det glippede.
Lykken var ham igen huld.
En lille episode fra min tid som inspector var
ganske morsom i al sin tilfældighed. Den ind
traf en morgenstund i den strenge vinter 1921—
22. Skolen havde uventet fået inspektion og
besøg af undervisningsinspektøren, dr. Henrik
Bertelsen, og rektor, dr. Kaperes fra Ordrup,
den sidste ofte til stede overalt, hvor der fore
gik noget, en mand altid i rampelyset, altid
fremtrædende, senere skoleborgmester og gifte
foged i København, slagfærdig, bidsk — „Hvem
af d’herr. er bruden“, sa’ han engang til et par,
han skulle vie, bruden var i herrebenklæder.
— De var begge vel kendte fra diskussioner og
debatter på skolemøder med den noget ældre
rektor, dr. Karl Mortensen. Han yndede dem
ikke.
Adjunkt Diemer havde nogle dansktimer —
frivillige — i den tyske afdeling, der havde lo
kale på kvisten i skolens fløj (facade) ud mod
Gåskærgade. Kulden var den dag så hård, at
dette lokale ikke kunne opvarmes. Jeg havde
på min inspektionsrunde fundet Diemer fry
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sende vandre rundt på gangene med tyskerne,
højst utilfreds og gnaven. Han ville have et
værelse med varme. Nu kom dette jo strengt
taget ikke mig ved; men han var i det lune, at
han følte sig ilde behandlet, og jeg fandt et
klasseværelse i stueetagen, hvor 7—8 års bør
nene fra forberedelsesskolen plejede at være,
og denne klasse havde fri den første time den
dag. Jeg fik ham og hans elever anbragt der
og var på vej opad, da jeg så de tre høje herrer,
rektoren, Bertelsen og Kaper, komme skriden
de nedad trappen fra kvisten på anden sal. De
var alle tre mørke i hu. Forrest gik rektoren,
tydeligt nok „helt ude af flippen“, bagefter de
to andre med hænderne i bukselommerne og
med yderst kølige øjne: rektoren vidste ikke be
sked med, hvor han havde sine lærere! I sin
vånde råbte rektoren, da han så mig, inspek
tøren: Lektor Lauritsen! Hvor er Diemer med
tyskerne! - Tonen var sådan, at det var min
pligt at vide det og at have givet ham besked.
For anden gang denne morgenstund kunne jeg
optræde som frelsende engel: nr. 3. Der var
ingen varme på kvisten. — Jeg kunne godt se, at
rektoren i øjeblikket ikke var klar over, hvor
nr. 3 var, og jeg gik derfor ned ad trapperne
lige foran ham. Vi kom ned, men ak og veh!
rektoren ville dreje til venstre, og gangen til
venstre var til særlokalerne for fysik, kemi og
naturfagene. Jeg halvt hviskende: Nej, til høj
re! - Han så ud til at ville fortsætte til ven
stre. Jeg derfor en kende højere: Til højre!
Han stod lidt uvis og øjensynligt noget for
fjamsket, da det lød med stentorrøst fra Kaper
bag os: Til højre! — Nu tog jeg førerskabet. Si
tuationen var ved at blive pinlig. Sæt nu, at
Diemer i sin utilfredshed med et eller andet, f.
eks. de små skoleborde, var på vandring igen
og denne gang i sit martyrium måske ad en
anden gang på vej op til rektoren. Jeg nåede
hurtigt hen til nr. 3, kiggede ind, så, at han
var der, smækkede døren op og råbte: Under
visningsinspektøren! I et nu røg alle tyskerne
op og stod ret. — Jeg kunne forlade skue
pladsen.
Episoden fik et lille efterspil, der karakteri
serer rektor Karl Mortensen. Da skoledagen

var sluttet, opsøgte han mig og sa’ med sit
charmerende smil: Tak, lektor, fordi De red
dede mig.
Mine aktier på den pædagogiske børs steg
mærkbart i Haderslev og noteredes i 1922 over
pari. Det blev kendt, da rektoren en dag gjorde
mig opmærksom på, at rektoratet ved Viborg
Kathedralskole var ledigt, og anmodede mig
om at søge det. Det var en overraskelse. Jeg
havde ikke tænkt på at søge rektorater og søgte
derfor først en samtale med undervisningsin 
spektøren, dr. Henrik Bertelsen, en kølig, få
mælt embedsmand. Hans ord lød: Hvis De har
lyst, mod og råd, synes jeg, De skal søge. Jeg
søgte, men fik af den daværende departements
chef i undervisningsministeriet klart at vide,
at det ikke var meningen, at et embede i Søn
derjylland 1920 skulle være et springbrædt.

Det sidste ord kunne jeg påtale med henvis
ning til, at det var min rektor, der mente, at
jeg skulle søge rektoratet. Jeg fik det heller ik
ke. Året efter kom Herning, og da var det sel
veste undervisningsinspektøren, der kom til
mig i Haderslev og anmodede mig om at søge
rektoratet dér. Det gjorde jeg omend efter me
gen overvejelse og med stor betænkelighed. Det
var jo et gymnasium, der skulle startes. Det lå
langt borte fra skov og vand i en øde hedeegn,
og vi havde det godt i det smukke Sønderjyl
land, Gunvar var fra det skønne Vejle . . . Jegspurgte hende, og hun sagde uden betænkningja — så blev det Herning. Det var i sommeren
1923.

Ja, og så blev det alligevel ønsket fra univer
sitetstrappen, der i nogen grad og efter mange
års forløb gik i opfyldelse, i nogen grad, men
i langt højere grad, end jeg dengang tænkte.

NOTER
1 Gift 18. juli 1912 i Vor Frelsers kirke i Vejle med
cand. phil. Gunvar Rasmussen, født 13. december
1886 i Horsted ved Vejle, datter af bogholder,
pens, lærer P. Rasmussen.
2 Sigrid Ester, født 14. juli 1913 i Hover.
3 Leif, født 26. november 1918 i Vejle.

4 Karl Mortensen, rektor i Haderslev 1920—37, død
Haderslev 21. maj 1942, se H.-S. 1942, s. 7-11.
5 Dietrich Petersen, født 17. juni 1876 i Sønderhav
ved Flensborg fjord, død 1964, konsulent for un
dervisningsinspektøren 1919, rektor i Svendborg
1927-42.
6 I lov om højere almenskoler m. m. af 24. april
1903 hedder det blandt andet i § 8: Mellemsko
len slutter med en årsprøve, der delvis kan afhol
des under offentlig kontrol. Det samme gjaldt ved
afslutningen af gymnasiet og i realklassen.
7 Lauritsen skriver derom i sine erindringer: „Jeg
var cand. mag. En verden blev til for mine øjne.
Jeg var lykkelig, følte en ydmyg glæde og taknem
melighed og bad en stille bøn om blot een ting til:
en plads ved en realskole et sted ude i provinsen,
helst en kommunal, helst i en lille by, hvor alle
kendte alle, og hvor jeg kunne regne med at for
blive resten af livet, blive lærer for anden og må
ske også tredje generation.“
8 Henrik Bertelsen, 1874—1933, dr. phil., undervis
ningsinspektør.
9 Hemming Skat Rørdam, 1872—1925, seminarie
forstander i Fladerslev 1920-25.
10 Mogens Skat Rørdam, læge og marinelæge i Kø
benhavn, død 1934.
11 Karsten Skat Rørdam, 1903-1969, student Ha
derslev 1921, katedralskolens første student efter
1920, se Haderslev Katedralskoles elever og lærere
1920-1970, Haderslev 1972 (i det følgende H
Kel) nr. 1.
12 Haderslev havde ved afstemningen i 1920 5209
danske og 3275 tyske stemmer, Åbenrå henholdsvis
2223 og 2734 og Sønderborg 2029 og 2601.
13 Haderslev gymnasium var det største.
14 Åbenråvej 12, hjørnet af Erlevvej, nu Hertug Val
demarsvej.
15 Skolens gymnasieklasser, realklassen og 4. mellem
begyndte 7. september, der fejres som skolens fød
selsdag, medens 1. til 3. mellem begyndte i løbet
af september og forberedelsesklasserne 1.—5. ok
tober.
16 Den 1. november 1920 talte skolen i den danske
afd. 256 elever, forberedelsesklasserne 208 og den
tyske afviklingsafd. (IV-I) 106, ialt 570 elever.
17 Den tyske afdeling blev afviklet i sommeren 1924,
altså efter fire års forløb. Følgende tyske gymna
sielærere kom til at virke ved skoleafdelingen: Jo
hann Haake og dr. Hermann Hauschildt som lek
torer og dr. Thomas Otto Achelis, dr. Karl Hell
wig, dr. Hugo Kröger og dr. Max Unterhorst som
adjunkter samt to timelærerinder, Maria Jasper
sen og Helene Tams, der kom fra det tidligere
Lyceum, se note 29, og desuden lærere fra kate
dralskolen.
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18 De i 1920 tiltrådte lærere var i den nævnte række
følge: lektorerne M. Ottosen, Fr. Ascanius, H.
Reincke, dr. phil. V. E. J. Andersen, H. Hammer,
Anker Jensen, L. Willesen, dr. phil. C. F. Moth,
V. S. Lauritsen, adjunkterne J. Maltbæk, dr. Hil
da Petersen, M. Jensen, J. Bredkjær og Anders
Diemer samt lærerinde Cathrine Christensen og
gymnastiklærer N. J. Iversen.
19 Adjunkt Kai Langkilde, gymnasielærer Axel Kalsbøll, mellemskolelærerinde fru Justine Nielsen,
desuden underviste lærerinde Toni Tonnesen, dat
ter af den kendte pastor Tonnesen i Hoptrup,
der havde sit virke ved forberedelsesklasserne, og
seminarieforstander Skat Rørdam som lærere ved
skolen.
20 Rektorerne Andreas Egebjerg Jensen 1937-41 og
dr. phil. Niels Henrik Jacobsen 1941-67, se H K e 1
nr. L 38 og L 41.
21 Datteren Helga Mortensen, (HK el nr. 40) gift
med overlæge, dr. med. Ajax Højlund-Carlsen
(1905-66).
22 Læge Hans Meyer Petersen, der var tilflyttet fra
det gamle land, men var født sønderjyde.
23 Jens Hjorth, der i folketællingslisten 1921 kalder
sig husejer, var født i Marstrup og i 1919 tilflyttet
fra Vonsild, medens hustruen, Maren, i 1919 var
tilflyttet fra Nørup. De boede Åbenråvej 14.
24 Overretssagfører Christen Nielsen Bang (1879—
1936), Åbenråvej 39, senere Nørregade 36.
25 Redaktør, folketingsmand Adolph Svensson (18801963), Christiansfeldvej 7, senere Åstrupvej 41.
26 Anna Helene Thomsen, født Refslund, 1858-1934,
enke efter frimenighedspræst Rasmus Thomsen
(1849-1905).
27 Ane Margrethe Rendal, født Busk, gift med poli
timester Niels Henrik Rendal (1878-1943), politi
mester i Fladerslev 1920-1935, dommer i Maribo
1935-1943.
28 Formentlig Johann Georg Kuss, 3. ml.b. 1920—21,
jfr. H Kel nr. 141.
29 Højere pigeskole, der var oprettet 1912 som over
bygning over pigeskolen Augusta-Victoria-Skolen
og havde til huse i Gåskærgade 13, hvor den tyske
afviklingsafdeling fik lokaler.
30 Hans Sørensen, født i Flensborg 1908, søn af gros
serer Peter D. Sørensen, Sønderbro 13, se HK el
nr. 119.
31 Ha’sle (langt a) er stadig i dialekt navnet på Ha
derslev.
32 Lektor Ottosen var en meget venlig og afholdt
lærer, der forstod en spøg. Vi, der kendte ham, for
står godt, at han ikke egnede sig til at være
inspector. Jeg vil gerne fremdrage et par småtræk
om ham: En dag i en religionstime i mellemsko
len talte han om bønnen, han sagde da, at man
kunne bede i et stille øjeblik, selv om der var man
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ge til stede, han havde f. eks., da han kom ind i
klassen og lukkede vinduet, idet han da lagde hæn
derne oven på hinanden, bedt om at få lov til at
give os børn noget i denne time. En anden gang i
en naturhistorietime i realklassen, hvor vi var 11
elever fra begge mellemskoleklasser, skulle jeg vise,
hvor vidt jeg kunne spænde med armene, og da
det var længere, end jeg var høj, sagde lektor Ot
tosen: ja, aberne spænder jo længere end deres
højde, senere i timen gav en af eleverne, der i
mellemskolen havde haft lektor Ottosen til lærer
i naturhistorie, et godt svar, og Ottosen sagde spø
gende, at man nok kunne høre, at han havde haft
en god lærer i mellemskolen, og jeg sagde da næbbet, vi havde adjunkt Maltbæk. Ottosen blev ikke
vred, men sagde kun, tak for sidst.
33 Lektor Lauritsen havde vi en knusende respekt for,
og var vi vel også lidt bange for. Det fortaltes om
ham, at en dag kom en dreng løbende på en af
skolens mørke gange og løb hovedet ind i maven
på inspector, og at denne straks stak ham en øre
tæve og derefter ruskede ham i håret med det re
sultat, at han fik en tot hår i hånden, hvorefter
der faldt endnu en øretæve med bemærkningen, og
så fælder du tilmed dit svin. Det er kun en histo
rie, men det viser, synes jeg, på en måde, at vi
havde respekt for ham, men også, at vi kunne lide
ham, og det er i alt fald rigtigt, at de klasser, der
havde ham som klasselærer, ligefrem elskede ham,
jfr. note 36.
33a Præfekter, elever, hvis opgave er at bistå inspec
tor med at opretholde ro og orden.
34 Revolutionen forløb fredelig i Haderslev. Den 7.
november 1918 hejstes den røde fane på kasernen.
En feldwebel var blevet valgt til formand for sol
daterrådet, medens daværende lagerist Ferdinand
Zimmermann, der var socialdemokratisk byråds
medlem og senere blev rådmand og viceborgmester,
blev formand for arbejderrådet.
35 Dr. Sophus Stahl, der var overlærer (lektor) ved
skolen fra 1915 til 1920, og som i 8. bind af Quel
len und Forschungen zur Geschichte SchleswigHolsteins, Aus der Geschichte des Hadersiebener
Johanneums, der udkom i 1921, har skrevet en ar
tikel Das Hadersiebener Gymnasium nebst Real
schule in den Jahren 1915-1920, omtaler ikke
revolutionen på skolen. Han nævner den sidste
Sedanfest den 2. september 1918 og skriver der
efter, at der efter november-revolutionen kun var
ringe lejlighed til at feste. Et forældreråd, der be
gyndte at virke 1. februar 1919, er ikke et resultat
af „revolutionen“, men var gennemført i h. t. en
ældre bestemmelse.
36 En ren drengeklasse, der faktisk forgudede lektor
Lauritsen og senere inviterede ham med til ju
bilæer.

37 De omtalte drenge er Holger Riis, Jørgen Hansen,
Herluf Hinrichsen, Magnus Christensen, Mogens
Rendal og Hans Smith. Louise er Louise C. Chri
stiansen fra 4. ml. b, medens „Lille“ er en fejl
skrivning for Cille.
38 Se note 20.
39 Christiane Sten, født Lehmann, 1902—1955. (HK
e 1 nr. 39).
40 Studentereksamen bestod i 1921 seks, i 1922 en, i
1923 to, i 1924 syv og realeksamen, henholdsvis,
8, 8, 6 og 13, hvoraf to senere tog dansk studen
tereksamen.
41 Politikerne, redaktør H. P. Hanssen (1862-1936),
Åbenrå; gårdejer Hans Didrik KloppenborgSkrumsager (1868-1930), Københoved; gårdejer
Hans Jefsen Christensen (1880—1956), Høgsbro;

gårdejer Peder Skau (1825—1917), Bukshave;
gårdejer Peter Grau (1866-1953), Pøl; redaktør
Jens Jessen (1854-1906), Flensborg.
42 Amtmand, kammerherre Kresten Refslund Thom
sen (1884-1960), Åbenrå; advokat Johannes An
dersen (1885—1961), Haderslev; politikeren Fiolger Andersen (1890-1961); tandlæge, senere em
bedsmand Jonathan Smith (1877—1969), Haders
lev; Adolph Svensson, se note 25; formentlig
redaktør Jens Mathiesen Kylling (1873—1931),
født i Vonsbæk, tilflyttet Haderslev fra Ålborg
1907, fraflyttet til Flensborg 1923, boede i 1921
Sønder Ottinggade 34.
43 Borgmester, dr. phil. Emst Kaper (1874—1940),
København.
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Den gamle provstegård på Naffet, nedrevet 1888
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Skulderbladet

BYPLANLÆGNING OG
BYGNINGSBEVARING I HADERSLEV
En analyse og en vurdering
Moderne maskiner sparer tid og er uhyre ef
fektive. Enhver kan overbevise sig herom ved
at iagttage en bulldozer i færd med nedriv
ningsarbejde eller lignende. I løbet af forbav
sende kort tid kan den æde sig igennem et flere
etagers hus. Murbrokker, vinduer, tømmer,
tagsten osv. læsses af bulldozerens store grab
på mægtige lastbiler og køres væk, og en-to-tre
er pladsen ryddet så godt op, at man kun på
hullet i husrækken kan se, at her mangler no
get.
Bulldozerne har også været på færde i Ha
derslev, selvom byen vel nok i forhold til andre
byer må siges at være sluppet nådigt. Selve den
gamle bykerne er stort set uantastet og gade
nettet har ikke ændret sig væsentligt. De i
andre byer så ødelæggende gadegennembrud
er Haderslev i det store og hele blevet forskå
net for.
Og dog - der er sket en hel del igennem de
sidste 20-25 år, men det er sket gradvist og
derfor mere umærkeligt. Færdes man i den
gamle bykerne og har blik for andet end forret
ningernes mange fristende tilbud, vil man op
dage, at gadernes husrækker flere steder brydes
af huse af mere moderne tilsnit med store glas
facader, aluminiumsfacadebeklædninger og

bærende konstruktioner i beton. Også store
parkeringspladser gør sig bemærket, især i by
kernens yderområder, og man kan gribe sig
selv i pludselig at standse op og ransage sin
hjerne for en erindring om udseendet af det
eller de huse, der lå her før bilerne rykkede ind.
Et par steder i byen bemærkes også brede
gader, der brat skærer sig tværs igennem hus
rækkerne, og også her må man spørge sig selv:
hvordan så der ud her - dengang - ja, hvornår
var det nu det var?
CA. 250 NEDREVNE HUSE
Det kan vel derfor være nyttigt at standse op
og undersøge, hvor mange huse der er nedrevet
i de sidste 20-25 år, hvilken planlægning der
ligger bag disse nedrivninger, samt i hvor høj
Titelvignetten øverst er en facadetegning af Gammelting 6 og 7, opført 1854 og kaldt Skulderbladet efter
restauranten, der havde til huse i stueetagen til venstre.
Facaden var pudset, således som det var karakteristisk
for den periodes huse, og symmetrien i de to bygninger
understregedes stærkt af de vandrette og lodrette mur
bånd, som var de eneste udsmykkende elementer. Byg
ningen forsvandt i 1968, og det har virket stærkt for
ringende på Gammeltings karakter af en sluttet og af
grænset plads.
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grad bevaringshensyn har spillet ind og spiller
ind, når beslutning om nedrivning træffes eller
tilladelse hertil gives.
Det er imidlertid meget vanskeligt at nå
frem til et præcist tal for, hvor mange huse der
er nedrevet siden 1945, men ved en omhygge

forhuse

baghuse

Gadegennembrud, parkeringspladser, tilkørsler, benzintanke
Omkørselsvejen ...................................................
12
8
Offentlige P-pladser, gadegennembrud
og tilkørsler...........................................................
32
39
Private P-pladser og tilkørsler...........................
4
9
Benzintanke ..........................................................
4
ialt
52
56
Offentlige institutioner o. 1. (rådhus, rutebilstation,
Set. Severinskolens udvidelse, toldvæsen, telefonhus) ............
Banker og sparekasser....................................................................
Nye forretningsejendomme i den centrale bydel ......................
Sanering ..........................................................................................
Andet ...............................................................................................

52

56

19
8
12
14
8

33
7
9
11
23

ialt

113

ca. 140

Af denne oversigt fremgår det helt klart, at det
er gadegennembrud, P-pladser, tilkørsler osv.
der er skyld i ca. halvdelen af nedrivningerne.
Også offentlige institutioner o. 1. har taget en
god bid (det er især rådhuset der tæller), mens
private næringsdrivende kun tegner sig for ca.
10 % af nedrivningerne. Det vil imidlertid væ
re en forhastet slutning at hævde, at det of
fentlige, dvs. kommunen, er den store „hus
æder“. Gadegennembrud og anlæggelse af Ppladser er i vid udstrækning sket af hensyn til
forretningslivets trivsel, ligesom kommunen
som regel er den, der sørger for nedrivningen
af saneringsmodne bygninger. Derfor kan man
også lettere danne sig et indtryk af, hvorfor
man netop har valgt at nedrive lige præcis dis
se huse og ikke andre, ved at studere kommu
nens planer for byens udvikling.
SAMMENHÆNG MED DEN
ØKONOMISKE UDVIKLING
Den indflydelse kommunen har på udviklin
gen på det lokale plan begrænser sig hoved
sagelig til de ydre fysiske rammer for kommu
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lig registrering, bl. a. ved hjælp af kort over
byen på forskellige tidspunkter, når man til det
resultat, at ca. 113 forhuse samt ca. 140 bag
bygninger, lagerbygninger m. m. i den indre
by er nedrevet siden 1945. Fordelt på formålet
med nedrivningen ser tallene således ud:

nen. Den kan gennem sin planlægning struk
turere fordelingen af industri- forretnings- og
boligområder, og den kan lette og sikre adgan
gen til disse områder ved anlæggelse af veje,
parkeringspladser o. 1., men den er principielt
uden indflydelse på de beslutninger, som den
enkelte virksomheds- eller forretningsindeha
ver træffer angående förbliven i, etablering
eller flytning bort fra kommunen. Disse be
grænsede muligheder afspejler sig klart i det
planlægningsmateriale kommunerne udarbej
der. For Haderslev kommunes vedkommende
er der tale om byplanen 1950, dispositionspla
nerne 1961 og 1973, hvortil kommer vej- og
trafikplaner 1961, 1973 og 1976 samt partielle
byplaner og saneringsplaner, bl. a. for Slotsga
dekvarteret (1964 og 1965).
Ser vi på tidspunktet for de nedrivninger,
der er sket i Haderslev siden 1945, er det helt
klart, at denne udvikling først og fremmest er
foregået i 1960’erne, især i slutningen, samt i
1970’erne. Kun et par gadegennembrud er
sket før 1960 (omkørselsvejen, tilkørslen til by
stationen og til hotel Norden, alle i begyndel

sen af 1950’erne, der betød nedrivning af ialt
18 for- og 12 baghuse).
Der synes altså at være en klar tidsmæssig
sammenhæng med den økonomiske udvikling.
En følge af den økonomiske højkonjunktur,
som begyndte i slutningen af 1950’erne og for
alvor tog fart i 1960’erne, var nemlig, at be
folkningen i stigende grad fik råd til at anskaf
fe sig en bil. Antallet af indregistrerede biler i
Danmark steg fra 1960 til 1970 fra ca. 400.000
til 1 mill. Den voksende privatbilisme fik bl. a.
betydning for lokaliseringen af detailhandlen
og andre servicefunktioner. De handlendes om
sætning blev i en vis grad afhængig af om der
var let adgang til forretningen, ligesom også
parkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed af
forretningen fik voksende betydning.
Det overordnede mål for kommunen er at
fastholde og videreudvikle byens økonomiske
liv, og da Haderslev igennem århundreder har
haft en betydelig oplandshandel, måtte det væ
re i kommunens interesse at sikre og lette ad
gangen til byens centrale bydel, hvor de store
udvalgsforretninger fandtes og stadig findes,
og hvor langt den største del af oplandshande
len foregår. Da det voksende antal biler alle
rede i 1940’erne betød stor trængsel i byens
gader, der slet ikke var beregnet til denne form
for trafik, formuleredes allerede i byplanen
1950 det problem, der siden da har eksisteret
ikke alene for Haderslev men for alle danske
købstæder: „Gaderne i den indre by er for
smalle og krogede til at tjene nutidens og frem
tidens færdsel, og det er dette problem, der i de
sidste 10 år har været gjort genstand for over
vejelse“.
OMKØRSELSVEJEN
Det alvorligste problem var at få den tunge
gennemkørende trafik bort fra byens gader.
Allerede i 1940’erne var hjørnet Torvet-Nør
regade en utålelig flaskehals for trafikken ad
hovedvej 10 på grund af den meget ringe ga
debredde dette sted. I 1950 var man allerede
for længst i gang med løsningen på dette pro
blem. Anlæggelsen af omkørselsvejen blev på
begyndt i 1948 og i 1956 kunne de første biler

rulle ad denne vej vest om byen. Vejen var
under planlægningen stærkt omdiskuteret, men
alle må vel i dag være enige om, at der lå stor
fremsynethed bag vejens anlæggelse. Haders
lev var vel en af de første byer i Danmark, der
på denne måde fik den gennemkørende trafik
bort fra centrum, og de landskabelige værdier,
som vejen skabte i form af Damparken, ind
viet 1958, er af betydelig rekreativ værdi for
byens borgere.
Samtidig må det i dag siges, at man ved an
læggelsen af vejen undgik omfattende nedriv
ninger ved gennembruddet vest om byen. Af
de tre alternative muligheder, som man opere
rede med, ville den østligste have betydet gen
nemskæring af byen umiddelbart øst for
Pladsgade og medført skår i både Storegade,
Vestergade og Slagtergade med nedrivning af
et stort antal ejendomme som følge. Vejen
skulle endvidere føres på en bro over den in
dre dam. Den vestligste linjeføring, vest om
Fuglsangs bryggeri, ville ikke have skabt mu
lighed for anlæggelsen af Damparken. Den
valgte linjeføring gav derimod mulighed for at
benytte de store jordmasser fra gennemskæ
ringen mellem Ribe Landevej og Moltrupvej
til opfyldning i Dammen og medførte kun ned
rivning af ca. 12 ejendomme, hovedsagelig
de meget gamle og saneringsmodne gårde i
Bøndergårdene. Det er endvidere karakteri
stisk, at man på dette sted, hvor omkørselsvejen
skærer Moltrupvej, i stedet for at rive ned valg
te at rulle to huse tilbage, således at de kom fri
af vejen og kunne blive stående. Husene ligger
der endnu, men havde det været i dag, havde
der næppe været nogen diskussion. Husene vil
le være blevet overladt til bulldozeren, fordi
det er billigere.

BYGGELINJER
Byplanen 1950 var særdeles radikal i sin hold
ning til trafikproblemerne i den indre by. Det
hedder herom som konklusion på afsnittet om
gade- og vejnettet: „. . . de nuværende gader
(må) søges udvidet ved pålæg af byggelinier,
og der må overalt, hvor det er påkrævet og
muligt søges oprettet parkeringspladser“. I
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Udsnit af kort, der viser de tre alternative forslag til omkørselsvejens placering vest om byen, således som man
forestillede sig det i 1946. A-linjen gennemførtes. På kortet ses endvidere den sydlige forbindelse mellem omkør
selsvejen og havnen (Ny Erlevvej-Sydhavnsvej), ligesom en forbindelse mellem Sydhavnsvej og Åstrupvej tværs
op over bybakken, det såkaldte Teatersti-gennembrud er indtegnet.

forbindelse hermed blev det bl. a. foreslået, at
Apotekergade-Bispegades vestside og TorvetNørregades østside blev rykket tilbage, således
at kørebanen kunne udvides. Højgade 1 (Ans
gar), hvis facade er trukket fire-fem meter til
bage, ligger i dag som et vidnesbyrd om, hvor
dan facaderækken i Nørregade fra Torvet til
Slotsgade kunne have set ud, hvis denne plan
var ført ud i livet. Byplanen ønskede i øvrigt
byggelinjer pålagt i næsten alle gader i den in
dre by, men det var naturligvis en langsigtet
plan, der heldigvis blev opgivet i løbet af de
følgende ca. 10 år, „dels på grund af proces
sens langsommelighed, dels takket være en sti
gende interesse for at bevare væsentlige træk
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af bykernens historiske værdier“, som det hed
der i forslag til partiel byplan for Slotsgade
kvarteret 1964. Enkelte nybygninger fra 1950’
erne er dog, ligesom Ansgar, et minde om disse
planer; det gælder således Andelsbanken på
Gravene, Storegade 8 og Hotel Harmonien ud
imod Gåskærgade.
TEATERSTI-GENNEMBRUDDET
Byplanen 1950 opererede med en indre ring
vej, hvis vestlige del skulle udgøres af omkør
selsvejen over Dammen, og som mod nord
skulle følge Storegade, bryde gennem til Laur.
Skausgade (nuværende Bredgade), og fort
sætte ad Laur. Skausgade over Gammelting og

Bøndergårdene set imod Slagtergade, øverst ca. 1920 og nederst 1976, da Set. Severinskolens udvidelse har
fjernet de sidste rester af de gamle gårde (tekst s. 31).

ned ad Teaterstien. Fra Jomfrustien skulle
ringvejen føres op over Slotsgade-Naffet og
Møllestrømmen, dvs. bryde igennem et af by
ens ældste kvarterer. På sydsiden af ringen
skulle der anlægges en vej fra omkørselsvejen
til Sydhavnsvej (nuværende Ny Erlewej).
Dette såkaldte Teatersti-gennembrud blev
allerede foreslået i byrådet i 1938 og var i 1950
i princippet forlængst vedtaget. Mærkværdig
vis har dette projekt aldrig affødt nogen større
offentlig debat, i hvert fald ikke i samme grad
som debatten om omkørselsvejen, der blev en
mærkesag ved byrådsvalget i 1946. Og dog
må det siges, at gennemførelsen af Teaterstigennembruddet ville betyde en langt mere ra
dikal ændring af bybilledet. I Nationalmuseets
skrivelse til byplanudvalget den 9. juni 1949
siges det ganske klart om denne plan, at mu

seet meget må „beklage fremkomsten af det
ærede udvalgs forslag om ved en voldsom gennembrydning at føre en moderne bred færd
selsåre på tværs af hele dette anlæg [Slotsgade
kvarteret]. Projektets udførelse vil ikke alene
koste den i klasse A fredede bygning Slotsgade
20, livet, men uden tvivl også i sine videre føl
ger fremskynde tilintetgørelsen af det ellers så
ejendommelige og stemningsfulde kvarter. Na
tionalmuseet skal derfor meget indtrængende
tilråde, at man - inden dødsdommen fældes
over et i høj grad interessant parti af byen og
et synligt billede på dens historie udslettes —
påny tager spørgsmålet op til overvejelse for at
finde en anden placering af den ønskede for
bindelsesvej, hvis en sådan virkelig skulle være
påkrævet, når den vestlige omkørselsvej reali
seres . . .“

Udsnit af kort, der viser Haderslevs hovedfærdselsårer, således som de var tænkt ifølge byplanen 1950. Den indre
ringvej er indtegnet med gadegennembruddene Laurids Skausgade-Storegade (over jernbanen) og JomfrustienNaffet-Sydhavnsvej (Teatersti-gennembruddet) som stiplede linjer. På kortet bemærkes endvidere et gadegen
nembrud fra Torvets sydøstlige hjørne til Naffet. Det ville have betydet nedrivning af en stor del af Lille
Klingbjerg, men det er dog aldrig blevet til noget.

33

Den partielle byplan for Slotsgade-kvarteret 1964 omfattede den del af byen, der mod vest er afgrænset af
Lavgade—Torvet—Nørregade, mod nord af Jomfrustien, mod øst af Allegade-Sejlstensgyde og mod syd af Møl
lestrømmen. Tværs gennem kvarteret går Slotsgade og Badstuegade-Naffet. Skitsen viser kvarteret som det så
ud i 1964. Øst for kvarteret gennemførtes i 1965—67 Allégade-gennembruddet. De på disse to sider gengivne skit
ser stammer fra Haderslev kommunes pjece „Alternative forslag til partiel byplan for Slotsgadekvarteret 1964“.

Teatersti-gennembruddet blev imidlertid ik
ke opgivet, men figurerede stadig i planerne i
de følgende år. Det var dog først omkring
1960, at der begyndte konkrete overvejelser
om planens gennemførelse. Dette hang utvivl
somt sammen med saneringsloven 1959, der
gav mulighed for statstilskud, og bl. a. dette
var medvirkende til, at man i 1963 gik i gang
med at udarbejde en saneringsplan. I denne
planlægning måtte også Teatersti-gennem
bruddet indgå, fordi flertallet af de sanerings
modne boliger lå i Slotsgade-kvarteret, men
der viste sig nu en række betænkeligheder.
Teatersti-gennembruddet var oprindeligt
tænkt som en forretningsgade, men under ud
valgsarbejdet forlod man denne idé, fordi gen
nembruddet først og fremmest måtte anlægges
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som en af byens primærgader, dvs. med mindst
mulig facadeadgang. Hertil kom så, at gen
nembruddet ikke „kunne tilpasses bybakkens
relative bratte stigninger og dermed sanerings
områdets middelalderlige struktur, men skærer
sig igennem bakken ude af niveau med Slots
gade“.
Den partielle byplan for Slotsgade-kvarteret
1964 fremkom derfor med et alternativt for
slag, hvis linjeføring lå lidt længere imod øst,
nedenfor bybakken, og som gik fra Jomfrustien
op over Naffet, der blev gennemskåret ved nr.
28. Denne linjeføring fulgte stort set den gam
le grav mellem selve byen og den ø, som slottet
Hansborg i sin tid lå på, og det var endvidere
tanken, at dette gennembrud med tiden skulle
forlænges op over Bygnaf til Åstrupvej. Teater-

På denne skitse er sammenføjet de to alternative forslag til gennembrud fra kommunens pjece 1964. Teaterstigennembruddets voldsomme karakter ses tydeligt, mens det østlige gennembrud (til højre) i nogen grad er til
sløret ved indtegning af en allé af træer. Teatersti-gennembruddet ville betyde total fjernelse af hele karreen
Slotsgade-Slotsgrunden—Naffet—Store Klingbjerg, der på skitsen er dækket af gaden og en stor parkeringsplads.
Selve gaden rammer Slotsgade lige der, hvor det i klasse A fredede nr. 20 lå - og nu stadig ligger.

stien skulle altså helt opgives som primærgade.
Det alternative forslag skønnedes at ville blive
%—1 million kr. billigere end Teatersti-gen
nembruddet. Samtidig mente man i udvalget,
at dets gennemførelse ville medføre, at man
kunne se bort fra det påtænkte Allegade-gennembrud, der skal omtales nedenfor.
Byplan- og saneringsudvalget mente sig ikke
i stand til helt at overskue konsekvenserne af et
valg mellem de to alternative forslag, men det
synes dog alligevel af pjecen „Alternative for
slag til en partiel byplan for Slotsgadekvarte
ret“, som udvalget lod udarbejde, at fremgå,
at man foretrak den østlige løsning. Man fandt,
at den ud fra en anlyse af det centrale byom
rådes problemer ikke var nogen ringere løs
ning end Teaterstigennembruddet. Godt gemt

i pjecen finder man derfor følgende formule
ring: „Man må derfor anbefale valget af det
østlige gennembrud for at skåne Slotsgade
kvarteret“.
Ikke desto mindre vedtog byrådet Teatersti
gennembruddet. Den 15. december 1964 af
holdtes byrådsmøde, hvor bl. a. byens regnskab
1963-64 skulle godkendes. Som indledning til
forelæggelsen heraf sagde borgmester Peter
Olesen bl. a.: „Fra gammel tid har vi arvet en
smuk by med en speciel stemning. Ikke mindst
i denne tid kan vi glæde os over det smukke
bybillede, de krogede gader, de mange lys, og
hele den forretningsmæssige aktivitet med bu
tikkernes store vareudbud og de mange hand
lende fra land og by. Men vi har også arvet en
by, hvor der var tid til at nyde stemningen, —
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en by, hvor den kulturelle udvikling fik sin
plads, og hvor de menneskelige egenskaber fik
tid til udvikling.“
Længere nede blandt dagsordenens punkter
figurerede imidlertid en indstilling fra udval
get for gader og veje om anlæggelse af en tre
sporet vej i Teaterstiens forlængelse op over
Slotsgade-kvarteret. Et enigt byråd vedtog at
godkende dette projekt, der også omfattede en
regulering af Gammelting-krydset, og som an
sloges at ville koste 5%, mill. kr. Et væsentligt
argument for alligevel ikke at vælge den østli
ge løsning ved foden af bybakken var, at be
regningerne havde vist, at denne løsning ville
fordyre projektet med næsten to mill. kr. Og
dog kan man ikke undgå at fornemme et mis
forhold mellem de kønne ord om den smukke
by, man har arvet, de krogede gader og den
kulturelle udvikling, der fik sin plads, og så den
beslutning der fulgte på disse ord.

ALLEGADE-SEJLSTENSGYDEGENNEMBRUDDET
Teatersti-gennembruddet var — heldigvis — en
langsigtet plan, der først kunne realiseres i lø
bet af en halv snes år. De alvorlige trafikpro
blemer i den indre by måtte imidlertid løses, og
derfor havde man planlagt at skabe en forelø
big løsning på problemet med den østlige side i
den indre ringforbindelse ved at bryde igen
nem fra Sejlstensgyde over Naffet til Allegade.
I årene 1965—67 skete en nedrivning af 10 for
huse og 7 baghuse i Allegade, Naffet og Sejl
stensgyde. Herved etableredes en forbindelse
fra Jomfrustien til Sydhavnsvej-Ny Erlevvej,
dvs. samme forbindelse som Teatersti-gennem
bruddet skulle skabe, men længere imod øst
end dette og det alternative forslag. Dette gen
nembrud var betydeligt mindre radikalt og
ødelæggende end Teatersti-gennembruddet,
men var som nævnt kun tænkt som en forelø
big løsning, idet der var tale om en to-sporet
vej, dvs. af mindre kapacitet end Teaterstigennembruddet, der var planlagt som tre
sporet.
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BEGYNDENDE BESTRÆBELSER
PÅ BYGNINGSBEVARING
Af den partielle byplan for Slotsgade-kvarteret
1964 fremgår det, at det bl. a. er Nationalmu
seets påpegning i 1949 af Teatersti-gennembruddets ødelæggende konsekvenser, der har
været en af motiveringerne for det alternative
forslag, så at gennembruddet gik fri af bybak
ken; men den partielle byplan røber også på
anden måde, at bevaringsovervejelser har spil
let ind og givet grundlag for betænkeligheder
ved gennembruddet.
Interessen for bevaring af gamle huse og by
miljøer var i 1960’erne voksende over hele lan
det. Mange erkendte, at den økonomiske ud
vikling, der var i gang, betød store ændringer
i det fysiske miljø, og det var med til at skærpe
bevidstheden om de kulturværdier, som de fle
ste byer rummede. I Haderslev var det især én
bestemt begivenhed, der satte skub i bevarings
bestræbelserne. Den 24. april 1962 brændte
ejendommen Torvet 4, og det satte øjeblikke
lig gang i spekulationerne angående husets
skæbne, som længe var uvis. Det forlød bl. a.,
at huset sammen med naboejendommene Tor
vet 5, der var fredet i klasse B, og Apoteker
gade 1 skulle sælges samlet for derefter at ned
rives og give plads for et større forretningskom
pleks. En kreds af borgere så med bekymring på
disse planer og forsøgte på forskellig vis at få
huset bevaret. Bl. a. overvejede man at danne
et aktieselskab, der skulle købe huset og sætte
det i stand. Denne plan blev dog opgivet, fordi
det viste sig, at et sådant selskab ville være for
vanskeligt at administrere, men det lykkedes
dog at få indsamlet 25.000 kr. til restaurerin
gen. Kommunen blev inddraget og efter man
ge overvejelser og forhandlinger blev resulta
tet, at kommunen købte de tre huse. Torvet 4
blev herefter restaureret og derpå solgt — i øv
rigt således, at kommunens samlede udgifter
ved at redde dette hus blev såre begrænsede.
Planerne om et selskab, der skulle arbejde
for bevaring af gamle huse var dog ikke opgi
vet, og i 1964 udsendte et arbejdsudvalg en op
fordring til „alle byens borgere, der har sans

for at bevare det bedste af vort gamle Haders
lev, til at hjælpe os med at få oprettet Fondet
til bevarelse af gamle huse i Haderslev“. Man
påtænkte altså at danne et fond i lighed med
det i Tønder, som i 1964 havde virket i flere
år og opnået strålende resultater. Opfordrin
gen blev ikke fulgt af særligt mange mennesker,
og resultatet blev ikke et fond, men „Selskabet
til bevarelse af gamle bygninger i Haderslev“,
der blev stiftet den 28. oktober 1964, og som i
marts 1975 havde 175 medlemmer. Da selska
bet ikke havde midler af betydning at arbejde
med, blev dets praktiske bevaringsarbejde
stærkt begrænset. Dets virksomhed har der
imod mere bestået i at holde et vågent øje med
udviklingen og at søge at påvirke og eventuelt
ændre beslutninger om nedrivning. Dette er
lykkedes i flere tilfælde, og selskabet har tillige
været aktiv for fredning af en række ejendom
me. I løbet af et årstid fra februer 1971 til ja
nuar 1972 blev ialt 11 ejendomme rundt om
kring i byen fredet i klasse B, og selskabet var
tillige aktivt med i bestræbelserne på at få gen
nemført en såkaldt § 22 tinglysning, dvs. fred
ning af facaderne på alle ejendomme i kvar
teret vest for Domkirken (Klosteret, Præstegade, Hægersgade og Jomfrugang).
SANERINGSPLANEN 1965
Den spirende interesse for bygningsbevaring
øvede utvivlsomt også indflydelse på arbejdet
i det kommunale saneringsudvalg. Allerede af
byplanen 1950 fremgår det, at saneringsover
vejelser spillede en vis rolle for planerne om
Teatersti-gennembruddet, men byplanen stille
ns iøvrigt ikke direkte forslag om saneringer.
Saneringsloven 1959 lettede som allerede
nævnt mulighederne for en sanering, og satte
hermed for alvor skub i overvejelserne. Ha
derslev var i forhold til sin størrelse en af de
købstæder i landet, der havde det største antal
saneringsmodne boliger, idet ca. 2000, dvs. 30
% var mere end 100 år gamle. En stor del af
dem var beliggende i kvarteret øst for Dom
kirken. Den partielle byplan for Slotsgade
kvarteret var først og fremmest en sanerings
plan, men da Teatersti-gennembruddet blev

vedtaget i 1964 begrænsedes saneringsområdet
til kvarteret mellem St. Klingbjerg og TorvetHøjgade. En saneringsplan for dette område
blev offentliggjort i 1965 og opererede med en
ret betydelig nedrivning og genopførelse af
ejendomme. Nogle medlemmer af sanerings
udvalget ønskede imidlertid saneringen gen
nemført som en bevarende sanering og omfan
get af huse, der skulle bevares, fastsat i sam
råd med Det særlige Bygningssyn og stadsarki
tekten. Resultatet af dette blev, at de allerede
vedtagne planer blev ændret således, at 1. eta
pe af saneringsplanen, der oprindeligt omfatte
de nedrivning af bl. a. LI. Klingbjerg 1—9, gen
nemførtes som en bevarende sanering, hvis go
de resultat enhver i dag selv kan tage i øjesyn.
Af 2. etapes 7 huse, hovedsagelig i Højgade,
der er påbegyndt i efteråret 1976, skal i hvert
fald de 5 føres tilbage til deres oprindelige ud
seende. De bevaringsmæssige overvejelser kom
altså her ind på et ret sent tidspunkt i plan
lægningen, og det ei' formodentlig den voksen
de interesse for bygningsbevaring i almindelig
hed og de konkrete bestræbelser i Haderslev i
særdeleshed, som har gjort deres indflydelse
gældende. At den bevarende sanering samtidig
gav mulighed for større statstilskud, har vel
heller ikke været uvæsentligt.
ÆNDRET CENTERSTRUKTUR

I „Alternative forslag til partiel byplan for
Slotsgade-kvarteret 1964“ fremsættes det som
en formodning, at strøgudviklingen i Haders
lev er stagnerende. Årsagerne hertil mener
man må søges i „oplandets stilstand, befolk
ningsnedgangen i bykernen, opvæksten af nye
boligkvarterer med dagligvarecenter samt i no
gen grad de stigende trafikvanskeligheder i by
kernens snævre gader“. Som følge heraf anty
des en ændret målsætning for forretningsstrø
get, idet man mener, at denne stagnationsten
dens må fastholdes for at undgå, at en eventuel
vækst af centerfunktionerne på grund af sti
gende levestandard, forbedrede trafikforhold
og en eventuel vækst i oplandet skal føre til et
så stort pres, at den trafikale målsætning ikke
kan opfyldes.
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Lille Klingbjergs nordside før den bevarende sanerings påbegyndelse sommeren 1974. De to facadetegninger er
udarbejdet af arkitekt Jørgen Jessen fra Karsten Rønnows tegnestue, Haderslev.

I 1970 gennemførtes kommunalreformen og
det medførte, at byplanlægningen nu måtte ske
for et større område. Det medførte også, at
man i planlægningen måtte tage hensyn til ud
viklingen i de små lokalsamfund i kommunen.
Man kunne — og ville - altså ikke længere satse
ensidigt på udviklingen af Haderslev by på be
kostning af de små samfund. Denne dobbelte
holdning kommer klart til udtryk i den mål
sætning som sættes for dispositionsplanen
1973, hvori det bl. a. hedder: „Såfremt kom
munen skal sikres en fortsat harmonisk udvik
ling, befolkningsmæssigt og økonomisk, vil en
vis, fortsat centralisering omkring Haderslev by
være uomgængelig nødvendig“. Samtidig siges
det dog, at affolkningen af de tyndt befolkede
områder, herunder de mindste bysamfund må
anses for uønsket, „ikke mindst på grund af de
miljømæssige kvaliteter, disse småsamfund be
sidder. Det har derfor været en hovedopgave i
dispositionsplanen at vurdere denne udvikling
og søge at disponere den fremtidige arealan
vendelse således, at Haderslev by, som det na
turlige centrum, styrkes mest muligt, uden at
dette sker på bekostning af den øvrige del af
kommunen“.
Denne dobbelte målsætning betød, at den
model man i dispositionsplanen arbejder ud
fra, er en centerstruktur efter et hierarkisk
princip med hovedcenter, bydelcenter og lokal
center, mens den tidligere model blot havde
omfattet lokalcenter og hovedcenter (her: Ha
derslev by).
Det er klart, at en sådan centerstruktur får
betydning for planlægningen af hovedcentrets
udvikling. Modellen er et udtryk for, at der
ikke længere satses så stærkt på hovedcentret,
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og det får igen betydning for den trafik, der
kan påregnes til centret og hermed de vejanlæg
der er brug for. Vej- og trafikplanen 1973, der
naturligvis må ses i sammenhæng med dispo
sitionsplanen, afspejler den ændrede holdning.
Det erkendes, at trafikproblemerne i den gam
le bykerne er voksende og kræver mere og mere
radikale løsninger for at løses tilfredsstillende.
Disse — også økonomisk meget kostbare - løs
ninger har man derfor mindre og mindre lyst
til at gennemføre, bl. a. også fordi man indser,
at de vil støde imod de bevaringsbestræbelser,
som er vokset frem i sidste halvdel af 1960’erne. Ved at ændre centerstrukturen drager kom
munen derfor konsekvensen af denne udvik
ling, som den vel nok i sin hidtidige planlæg
ning havde søgt at påvirke, men som alligevel
havde sin egen dynamik, styret af kræfter, som
kommunen ikke havde megen indflydelse på.
Den ændrede struktur medfører en ændret
målsætning for trafikbetjeningen af centret,
for hvilken der opstilles følgende hovedret
ningslinjer:
1. Gennemkørende trafik ledes uden om
centret ad en centerring, der tangerer
centret;
2. Den centersøgende trafik gives adgang
til parkeringspladser, der placeres opad
og så vidt muligt umiddelbart på inder
siden af centerringen;
3. Antallet af parkeringspladser bør ikke
være større end at de nuværende meget
smukke bybillede kan bevares;
4.
Større gennembrud bør undgås;
5.
God kollektiv betjening.
Punkterne 1 og 2 genkendes fra den tidligere
planlægning, og er en følge af at man natur-

Lille Klingbjergs nordside således som den fremtræder i dag efter saneringens afslutning. Fra venstre nr. 1 (i
bindingsværk) fra ca. 1795, nr. 3, 5 og 7 fra ca. 1855 og nr. 9 fra ca. 1770.

ligvis stadigvæk, som udtrykt i dispositionspla
nens målsætning, ønsker „en vis, fortsat cen
tralisering omkring Haderslev by“. Det nye
kommer især frem i punkterne 3 og 4, der vi
ser, at man ikke længere ønsker at fjerne alle
hindringer for trafikken i den centrale bydel.
Større gennembrud bør altså undgås, og vej
og trafikplanen nævner da heller ikke med et
ord Teatersti-gennembruddet, men der tales i
stedet om Allegade- og Toldbodgadelinjen
endnu længere imod øst med en planlagt bro
over fjorden. Begge de to linjer foreslås som to
sporede, dvs. uden nedrivninger. I konsekvens
heraf vedtoges det på et byrådsmøde den 18.
november 1975 endeligt at opgive Teaterstigennembruddet.

BREDGADE
Mens Teatersti-gennembruddet nu er endeligt
opgivet og erstattet af Allegade- og den plan
lagte Toldbodgade-linje blev centerringens
planlagte forbindelse mellem Storegade og L.
Skausgade, den nuværende Bredgade gennem
ført. I årene 1966-68 etableredes Bredgade og
i 1976 gennemførtes dens forlængelse ned imod
Dammen til de planlagte P-pladser langs Bor
gervænget. Dette gennembrud betød kun ned
rivning af 8 for- og 9 baghuse, men virker på
sin vis som et voldsommere brud end Allegade,
fordi gaden er meget bredere.
PARKERINGSPLADSER
Byplanen 1950 ønskede som nævnt parkerings
pladser „overalt, hvor det er muligt“. Dispo
sitionsplanen og vejskitsen 1961 regnede med
ialt 1500 P-pladser, hvoraf knapt 1000 skulle
placeres inden for centerringen. I konsekvens

heraf anlagdes i 1960’erne en række P-pladser,
hvoraf de største er pladserne ved Jomfrustien
(den tidligere amtsbanegård og rutebilstation)
og ved Sydhavnsvej (den tidligere Hertug
Hans plads). Hertil kom så P-pladsen i karreen
Nørregade - Smedegade - Bispegade - Grave
ne. Ingen af disse P-pladser krævede særligt
omfattende nedrivninger.
I vej- og trafikplanen 1973 regnes med ca.
3000 P-pladser i bymidten i 1988, dvs. dob
belt så mange som der regnedes med i 1961.
Selvom dette ikke helt dækker behovet, ønskes
der som det fremgår af punkt 3 i hovedret
ningslinjerne for trafikbetjeningen af bymid
ten, ikke flere pladser af hensyn til bevaringen
af „de meget smukke bymiljøer“. De P-plad
ser der derfor skal anlægges vil blive anlagt på
friarealer - bl. a. i tidligere haver — bag hus
rækkerne, således som det er ved at ske ved
Borgervænget og mellem Slotsgade og Jomfru
stien. Anlæggelsen af fremtidige P-pladser vil
derfor ikke betyde nedrivning af huse i større
målestok, men vil nok alligevel betyde væsent
lige ændringer i byens „grønne“ struktur, idet
en del haver vil forsvinde.
BYPLAN OG BYGNINGSBEVARING
- EN VURDERING
Byplanen 1950 med dens krav om byggelinjer,
om P-pladser „overalt hvor det er påkrævet og
muligt“, med forslag om gadegennembrud, bl.
a. Teatersti-gennembruddet må karakteriseres
som særdeles radikal i sine forslag til løsninger.
Det overordnede mål var at tilgodese den
uhindrede bil-kørsel i byens centrum så vidt
det overhovedet var muligt. Det eneste miljøog bevaringsmæssige hensyn der blev taget i
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denne plan var hensynet til Domkirken og de
bygninger der lå rundt om den.
Byplanen 1950 fremkom på et tidspunkt,
hvor man slet ikke havde den trafikmængde,
som karakteriserede 1960’erne eller 70’erne,
men det pudsige er, at jo mere trafikken er
vokset, jo mere betænkelig er man blevet ved
de radikale løsninger. De alternative forslag til
byplan for Slotsgadekvarteret 1964 viser be
tænkelighederne, selvom man i byrådet vedtog
Teatersti-gennembruddet.
Det er imidlertid næppe miljø- eller beva
ringshensyn, der i første række bærer hovedan
svaret for at Teatersti-gennembruddet blev
opgivet, og at byen i det hele taget er blevet
forskånet for de helt store gadegennembrud.
Vejplanen 1973 vidner om en erkendelse af at
trafikken nu er af et sådant omfang, at konse
kvenserne - også de økonomiske - af de radikale
indgreb med en tilpasning af byens indre til
bilismens krav på mange måder ville blive
uoverskuelige. Dette sammen med den ændre
de centerstruktur har derfor medført, at miljø
hensynene er begyndt at træde klarere frem i
den overordnede planlægning.
I det følgende skal med udgangspunkt i den
foregående gennemgang af de sidste ca. 25 års
byplanlægning fremføres en række eksempler
på, at dette byplanarbejde i de fleste tilfælde
er sket uden klar fornemmelse af, hvor beva
ringsværdige huse eller kvarterer findes. Man
har søgt at løse problemerne efterhånden som
de er dukket op uden nogen helhedsplan, som
kan fungere som rettesnor.
Da Torvet 4 brændte i 1962 var husets
skæbne som nævnt uvis. Dagen efter branden
kunne man i Dannevirke læse, at huset sand
synligvis ville blive revet ned. Det særlige Byg
ningssyns undersøgelser viste imidlertid, at hu
set rummede betydelige kvaliteter og var af
stor historisk interesse. Samtidig indså man fra
kommunens side, at en opførelse af en større
forretningsejendom på dette sted ved evt. salg
til privat side, ville skabe trafikmæssige proble
mer og tillige forringe helhedsindtrykket af
Torvet. Derfor købte kommunen huset og re
sultatet af restaureringen var så godt, at huset
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ikke uden grund er blevet brugt i turistrekla
mer og som forsidebillede på pjecen „Velkom
men til Haderslev“.
Også i forbindelse med bevaringsplanen for
Klingbjerg-kvarteret fra 1965 kom de beva
ringsmæssige overvejelser som allerede nævnt
ind på et meget sent tidspunkt, og man lod
først de bygningshistoriske undersøgelser fore
tage på et tidspunkt, da det allerede var fore
slået at nedrive en del af de huse, som nu i
stedet er restaurerede.
Som et tredje eksempel skal nævnes § 22tinglysningen i området vest for Domkirken
over imod Klosterkirkegården. Set fra en tu
ristmæssig synsvinkel er dette område med dets
krogede gader og små maleriske huse utvivl
somt bevaringsværdigt. Det er det også fra en
historisk synsvinkel, men langt mere bevarings
værdigt, også rent bygningshistorisk er kvar
teret øst for Domkirken (Slotsgade-NaffetSkibbrogade). Her ligger en lang række af by
ens ældste huse, bl. a. har de helt nye under
søgelse, hvis resultater er publiceret i Jydske
Tidende den 2. januar 1977, vist, at flere af
dem går helt tilbage til hertug Hans’ tid. Her
findes, ganske vist nu stærkt amputeret, tillige
minderne om byens første industrialisering, li
gesom miljøet ved den inderste del af havnen
og Skibbrogade i det store og hele ligger uæn
dret fra midten af forrige århundrede. Det er
naturligvis et betydeligt større område end det
vest for Domkirken, og det rummer tillige et
stort antal saneringsmodne ejendomme, hvil
ket er med til at gøre en § 22-tinglysning mere
kompliceret; men der er tale om et historisk
og bygningshistorisk meget værdifuldt område,
hvor der forlængst burde være gjort en indsats
på bred basis.
Konklusionen må være, at en interesse for en
bevaring af byens historiske huse og miljøer
ud fra en helhedsplan ikke synes at have ind
taget nogen overordnet plads hos de byråd, der
har afløst hinanden de sidste ca. 25 år. De be
varingsmæssige hensyn er altid kommet i an
den eller tredje række, og de helt store nedriv
ningskatastrofer har byen undgået mere ved
tilfældigheder end ved planlægning.

Omkørselsvejens gennemskæring vest om byen set fra opkørselsrampen til Ribe Landevej 1962 (tekst s. 31).

Bredgade, anlagt 1966-67, før og efter gennembruddet ned til Dammen 1976, da Storegade 35 blev ned
revet (tekst s. 39 og 43).

Allégade før og efter Allégade-gennembruddets gennemførelse 1966—67 (tekst s. 36).

Gåskærgade, øverst ca. 1930 og nederst 1977 efter rådhusbyggeriet. De små lave huse i baggrunden blev
nedrevet da bystationen blev etableret i begyndelsen af 1950’erne (tekst s. 30 og 43). Se også tegningen på
årsskriftets titelblad.

Henry Christiansens tømmerhandel ved Sejlstensgyde 1925, oprindeligt jernstøberi, nedrevet 1969 (teksts. 43)

Torvet m. Højgade 1 (Ansgar)’s tilbagetrukne facade, et minde om 1950’ernes byggelinje-filosofi (tekst s. 32)

Haderslevs centrale bydel 1977, således som man fra kommunens side forestiller sig trafikken afviklet. Man
ser den eksisterende centerring og de fremtidige udvidelser, Toldbodgade (til højre) med bro over havnen og
forbindelsen mellem Bredgade og Omkørselsvejen-Moltrupvej (øverst til venstre). De centrale gader skal hol
des fri for kørende trafik, ligesom det gamle kvarter øst for Domkirken ligger uberørt hen. — Teatersti-gennembruddet er opgivet. — Sammenlign byplanen 1950 s. 33.

EN BEVARINGSPLAN BØR
UDARBEJDES
Ikke desto mindre er det helt klart, at der er
sket en holdningsændring. Ethvert medlem af
byrådet i dag vil formodentlig karakterisere
målsætningen i byplanen 1950 som helt urea
listisk, ligesom alle formodentlig vil erklære
sig enige i, at det er en lykke for byen, at Teaterstigennembruddet ikke blev gennemført.
Den ændrede holdning ses klart i den pjece,
der er udsendt af kommunen med henblik på
borgermødet den 30. marts 1977. Kommunen
ønsker her forståelse for en række vigtige

grundsynspunkter: „At vi ikke vil ind på de
store gadegennembrud, at nybygninger i by
midten så vidt muligt skal harmonere med de
gamle huse i størrelse, at træer og værdifuld
beplantning i bymidten så vidt muligt skal be
vares, og det samme må gælde karakteren af
grønne haver ned mod Dam-anlægget og langs
Møllestrømmen.“ Et andet sted i pjecen hed
der det endvidere, „at vi vil beskytte de cen
trale bydele mod en utålmodig gennemfarts
trafik.“
Også i de sidste 4-5 års kommunale sane
rings- og bevaringsarbejde kommer den æn
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drede holdning til udtryk. Resultaterne heraf
kan ses mange steder i byen. I Kloster-kvarte
ret kan vi fortsat glæde os over de mange små
lave huse, hvoraf en del allerede er sat i stand
på privat basis, og øst for Torvet er det offent
lige bevaringsarbejde i fuld gang. De første re
sultater kan ses på Lille Klingbjerg og flere vil
følge. På Torvet skrider arbejdet med nr. 5
frem og den ny facade begynder at tegne sig.
Snart vil også Slotsgade 20 stå som en fugl
Fønix i sin gamle storhed som udtryk for både
hvad hertug Hans den ældres og vor tids hånd
værkere formår.
Teatersti-gennembruddet er opgivet, be
vidstheden om værdierne er der, bevaringsar
bejdet er igang, og det er derfor urimeligt og
helt uforsvarligt, at arbejdet foregår uden hel
hedsplan. Haderslev har ialt ca. 30 fredede
bygninger, der ligger spredt ud over hele byen,
dog med de fleste i kvarteret øst for og om
kring Domkirken. Herudover er der som nævnt
tinglyst bevaringsklausuler i Klosterkvarteret
vest for Domkirken, ligesom dette er sket eller
vil ske i saneringskvarteret (Højgades østside,
LI. Klingbjerg, St. Klingbjergs vestside og
Badstuegades nordside). Bevaringsværdige ga
demiljøer og huse findes imidlertid over hele
den centrale bydel, hvilket allerede erkendes i
„Alternative forslag“ 1964. Meget store dele
af de bevaringsværdige gademiljøer ligger der
for helt ubeskyttede hen, og der er allerede sket
skader mange steder, Bøndergårdene er helt
væk, Brøndstræde er næsten forsvundet som
gade, Storegade har fået kraftige brud i faca
derækken fire steder, Gammeltings sluttede
torvepræg er gået tabt, Skolegade og en del af
Gåskærgade er forsvundet, Sejlstensgyde er
forsvundet, Naffet gennemskæres brat af Alle
gade osv.
Kommunen bør afgjort roses for de sidste
3-4 års bevaringsarbejde, men hvordan vil
man gå til værks fremover, hvordan vil man
undgå skader, hvad har man tænkt sig for at
opfylde de bevaringsmæssige målsætninger,
som er opstillet, vil man stadig famle i blinde
og gå stykkevis frem og lade tilfældighederne
afgøre de enkelte huses skæbne? - Byen har en
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dispositionsplan, en vej- og en trafikplan og
får snart en centerplan, dvs. kommunen har
undersøgt og vurderet, hvad hensynet til by
ens økonomiske liv kræver, men den mangler
helt afgjort en helhedsvurdering af de histori
ske værdier i form af enkelthuse og sluttede ga
departier, som den rummer i så rigeligt mål.
Der bør derfor udarbejdes en helhedsplan
over bevaringsværdige huse og gadepartier i
byen, som kan indgå i den fortsatte planlæg
ning af den fysiske udvikling på lige fod med
vej plan, centerplan osv.
Kommunen bør, ligesom det er sket andre
steder, tage initiativet til udarbejdelsen af den
ne bevaringsplan. Offentliggørelsen af en så
dan plan vil give mulighed for at vurdere, hvor
særligt bevaringsværdige huse og gademiljøer
findes, og således være med til at hindre indgreb steder, hvor det må anses for uønsket. En
bevaringsplan vil samtidig kunne virke stimu
lerende på mange private husejere i retning af
en større bevidsthed om de kulturværdier, som
de sidder inde med og derved medvirke til en
større forståelse for de mål, som kommunen
har for den fysiske planlægning i den centrale
bydel. Med denne bevaringsplan vil den afvej
ning af målsætninger, som der tales så meget
om, lettere kunne ske.
NEDRIVNINGER ER TILINTET
GØRELSE AF HISTORISK
KILDEMATERIALE

Selv med en sådan bevaringsplan undgås ned
rivninger dog ikke i fremtiden, og meningen er
naturligvis heller ikke at sætte bom for udvik
lingen. Man bør imidlertid gøre sig klart, at
enhver nedrivning af et hus er en tilintetgørelse
af et historisk kildemateriale. Ca. 250 huse er
allerede forsvundet siden 1945, heraf ca. 113
forhuse, og selvom langt de fleste af dem ikke
kan anses for bevaringsværdige i særlig høj
grad, er der sket skade, fordi der ikke i noget
tilfælde er draget omsorg for for eftertiden at
bevare tilstrækkelig viden om det kildemateri
ale, man har destrueret. Et par eksempler:
I 1969 måtte Henry Christiansens tømmer
handel vige pladsen for det nuværende R-cen-

ter. Den største af tømmerhandlens bygninger
havde oprindelig været jernstøberi og var op
ført i 1850’erne. Det var den første store indu
strivirksomhed i Haderslev, og den beskæftige
de i 1850’erne op imod 100 mennesker. Der
findes en del billeder af dette tidligere jernstø
beris bygninger, men vi ved i dag intet om,
hvordan jernstøberiet var indrettet. En opmå
ling og indvendig fotografering i 1969 før ned
rivningen, kunne have sat os i stand til at sige
noget om, hvordan man indrettede en sådan
virksomhed i 1850’erne, om hvordan arbejds
processen var i jernstøberiet, hvilken produk
tion der foregik hvor i bygningerne, hvor
smelteovnen stod osv. Set fra en historisk syns
vinkel må det betegnes som skandaløst, at en
opmåling og gennemfotografering ikke blev
foretaget.
I 1970 blev Skolegades østside nedrevet i for
bindelse med rådhus-byggeriet. Gaden var
karakteriseret af en række småhuse, alle op
ført i 1850’erne. Her boede hovedsagelig hånd
værkere og arbejdsmænd. Vi har en del bille
der af gaden før den blev nedrevet, ligesom vi
i Axel Henningsens lille erindringsbog „Aus
einem Leben in zwei Kulturen“ har en fin lille
skildring af livet i Skolegade omkring århund
redskiftet. Vi har derimod ingen billeder af in
teriører eller opmålinger, som kunne give os et
præcist indtryk af de indre rammer for dette
liv. Vi ved derfor i dag intet om, hvordan en
lille håndværker i 1850’erne indrettede sit hus
her. Hvor mange rum omfattede det, hvor var
værkstedet placeret i forhold til beboelsesrum,
var noget af huset beregnet til udlejning, hvor
og hvordan boede svende og lærlinge osv. Og
så her blev vigtigt historisk kildemateriale til
intetgjort på utilbørlig vis.
Fra det småborgerlige miljø i Skolegade til
købmandsgården på byens hovedstrøg: en af
de sidste nedrivninger, der er sket, er ned
rivningen af Storegade 35 i forbindelse med
Bredgades forlængelse til Borgervænget. Dette
hus var opført i slutningen af 1700-tallet og
ejedes 1800-tallet igennem af slægten Kieldrup. Det var repræsentativt for byens større
købmandsgårde i 1800-tallet, og også her er

vi i den heldige situation at have bevaret skil
dringer af livet i købmandsgården. Afdøde
professor Carl Roos har i sine erindringer givet
et indtryk af livet her omkring århundredskif
tet (trykt i Haderslev-Samfundets Årsskrift
1955 s. 9—24), ligesom han også har skildret
familien Kieldrups tilknytning til huset (trykt
i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1943 s. 725). Nedrivningen af huset er imidlertid sket
uden gennemfotografering og opmåling, og vi
er således ude af stand til at sammenholde Carl
Roos’ omtale af de enkelte bygningers anven
delse og indretning med de oplysninger, som en
sådan opmåling kunne give. Dette er set fra en
historisk synsvinkel meget beklageligt.
Til slut skal nævnes nedrivningen af Gam
melting 6 og 7, det såkaldte Skulderbladet.
Denne nedrivning, der skete 1968, kan nok
give anledning til en stille undren. Huset, eller
rettere husene, var opført i 1854 og rummede
nogle meget store lejligheder. Husene, der ikke
på nogen måde var saneringsmodne, men må
ske nok lidt forfaldne, var velproportionerede
og symmetrisk opbyggede. De havde endvidere
en væsentlig funktion ved at medvirke til at
give Gammelting det klart afgrænsede torve
præg, som nu helt er forsvundet. Hvad var for
målet med denne nedrivning? Så vidt det frem
går af Dannevirke havde Håndværkerforenin
gen, der ejede bygningen, i 1964 planer om at
opføre en ny bygning på pladsen, men da for
eningen manglede kapital, lå disse planer et
stykke ud i fremtiden. Da det kom til stykket
opgav foreningen at bygge nyt og købte i stedet
Høppners Hotel (Nørregade 22), men Skul
derbladet blev alligevel nedrevet på trods af
Det særlige Bygningssyns betænkeligheder og
uden at der var klare planer for nybyggeri. Nu
er her parkeringsplads og kun enkelte billeder
samt et skitsemæssig facadetegning er bevaret.
Sådanne meget uheldige følger bør undgås
ved fremtidige nedrivninger. Derfor bør der
ved enhver kommende nedrivning - før ned
rivning sker — foretages en grundig gennemfo
tografering og tilvejebringes et fyldestgørende
opmålings- eller tegningsmateriale af det på
gældende hus i et omfang, som fastsættes i
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hvert enkelt tilfælde i samråd med historisk og
bygningshistorisk sagkyndige. — Dette gælder
ikke kun Haderslev, men overalt hvor bygnin
ger nedrives.
Da kommunen er den myndighed, der giver
nedrivningstilladelse og i mange tilfælde er

den, der river ned, påhviler der kommunen en
særlig forpligtelse på dette punkt. Fotografier
og tegninger giver os selv og vore efterkomme
re mulighed for at studere nu forsvundne mil
jøer og det liv som udfoldede sig der.

EFTERSKRIFT

Ovenstående artikel er oprindelig holdt som et
foredrag i tilknytning til en udstilling i marts
april 1977 på Haderslev Bibliotek, arrangeret
af forfatteren og af arkitekt Hans Chr. Grauslund for Haderslev byhistoriske Arkiv og Sel
skabet til Bevarelse af gamle Huse i Haders
lev. Udstillingen havde titlen „En by i foran
dring“ og viste billeder af en del af de huse,
der er nedrevet i de sidste ca. 25 år. Siden da
er spørgsmålet om en registrering af bevarings
værdige bygninger i Haderslev blevet overvejet
i kommunalbestyrelsen og der er i januar 1978

blevet truffet beslutning om at nedsætte en sty
ringsgruppe bestående af repræsentanter for
stadsarkitektens kontor samt bygningshistorisk
og historisk sagkyndige. Denne gruppe skal
overveje og afgive indstilling om registrerings
arbejdets organisering og praktiske gennem
førelse. Den ene af de to ting der efterlyses i
artiklen er altså således ved at finde en løsning,
men der mangler stadig en løsning på spørgs
målet om en fast fremgangsmåde ved nedriv
ning af bygninger med henblik på at sikre ma
teriale i form af fotografier og evt. tegninger.

HENRIK FANGEL

Storegade år 1900

VESTERSKOVEN OG ØSTERSKOVEN
Min Ungdoms Skove Nord For Haderslev
Husker du Vesterskoven? Man kom derud
ved at gå fra Haderslev ad Kløften, videre
over hovedvejen ad stien mod nord.
Stien bugtede sig med buske og træer på
begge sider. Til venstre strakte Eksercerplad
sen sig vidt mod vest, til højre løb hovedvejen
mod Kolding, op af en stejl bakke.
Det var den gang — inden man tænkte på
omkørselsveje, tænkte på at bygge en ny skole
i stedet for den gode gamle Patriæ et Literis på
Gaaskærgade overfor Harmonien. Tiden, in
den der kom et nyt Sygehus i stedet for de to
gamle: Byens Sygehus for medicinsk behand
ling og Amtssygehuset for dem, der skulle un
der kirurgens kniv.
Hvordan mon stien mod Vesterskoven ser
ud i dag? Det er mange år siden, jeg har været

i Haderslev. Jeg tør slet ikke tænke på, at man
måske har skåret min skovsti i stykker med
omkørselsveje, veje til den nye lærde skole, og
hvad man ellers kan tænke sig af rædsler.
Gik man den lange tur ad stien, nåede man
til sidst Vesterskovens sydøstlige hjørne og
snart passerede man Ulvslyst. Det lille traktør
sted.
Jeg husker bedst den lille statue i haven,
den lille Rødhætte og en lille ulv. I grunden
var jeg vist lidt bange for denne ulv, selvom
den kun var i lille format.
Selve beværtningen kan jeg ikke huske. Man
gik jo kun forbi. — Og dog har jeg en uklar
erindring om en skoleudflugt med røde, gule
og navnlig giftiggrønne sodavan’ner. Spænden
de konkurrencer i skoven. Kammerater og piger.
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Det gjorde spændingen større, at der var pi
ger med.
Om jeg var forelsket? Ja, bestemt! Det var
jeg i hele skoletiden. Min tragedie — thi jeg
var ulykkelig forelsket — bestod i, at jeg altid
var forelsket i to-tre piger på een gang. Når jeg
var i nærheden af den udkårne, blev jeg straks
i tvivl. Om det nu alligevel ikke var den anden
pige, jeg i virkeligheden var mest forelsket i.
Resultatet blev, at mine forelskelser altid
forblev min egen dybe hemmelighed. En pla
tonisk hellig forelskelse, der gik op i en højere
enhed med skoven og naturen.
Tilbage til Vesterskoven! Vi lister os forbi
ulven ad skovstien mod nord og passerer stien
ned til Skovridergården. Her var jeg flere gan
ge på fødselsdagsbesøg hos skovrider Dalgas’
børn. Sikken en dejlig te, fru Dalgas serverede.
Altid med rigelig mælk i og store franskbrodder
til. Jeg har aldrig brugt mælk i te, hverken før
eller siden.
Men denne specielle te står for mig som no
get særlig skønt i erindringen. Et gæstfrit hjem
midt ude i skoven.
Fortsætter vi ad stien, er det fristende at
dreje mod vest. Vi kommer på den måde tværs
over skydebanen inde i skoven. På vestsiden
findes her nogle gamle skumle træer. I et af
disse har en mand en gang hængt sig. Det må
have været et frygteligt syn. Kroppen hænger
og dingler, drejer sig i vinden. Snart vender
ryggen frem, snart forsiden af liget med det blå
ansigt og øjnene, der er lige ved at trille ud af
hovedet. Stakkels mand, der har været så for
tvivlet, at han har vovet springet ud i døden.
Mon det gør frygtelig ondt? Mon man fortry
der, idet rebet kvæler en?
Vinden suser stadig i det gamle træ. Træet
står ved en smal stil, i skovbrynet, tæt ved sky
debanen.
Eller man går den lange vej mod nord, helt
op, hvor skoven ender, og man kan se ud over
de uendelige marker mod andre fjerne skove.
En lang tur, hvor man tænker på uendelige
ekspeditioner på Grønland. Vesterskoven har
form som Grønland. Den fjerne nordlige del er
ligesom det utilgængelige Pearyland, det nord
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ligste Grønland, spændende, eventyrligt, farligt.
Man kan også nå frem til Vesterskoven fra
Haderslev gennem Eksercerpladsen. Man går
ad Louisevej op over den lange bakke. Den
store Eksercerplads ligger udbredt for en, med
skoven i det fjerne. Hist og her står lidt bu
skads, i lavningerne måske et lille vandhul, en
lille sø med salamandre, hundestejler, snegle,
vandkalve og vårfluelarver. Her fiskede jeg
meget med et lille net. Fangsten gik i et sylte
tøjsglas og hjem i et akvarium, der desværre
aldrig blev helt vandtæt.
Salamandrene vandrede op over akvariets
rand, en enkelt blev fundet indtørret som en
pind, indrullet i støv i en gulvsprække. Liget
flød ovenpå vandet, da jeg anbragte det i akva
riet igen. Men miraklet skete, den sank efter
hånden ned i vandet og blev til en levende sa
lamander igen. Sorg blev til glæde vendt. Des
værre gik det ikke så godt med hundestejlerne,
de fik efterhånden bylder og døde. Blev så er
stattet med nye fangster. En karudse blev døbt
Normandiet. Den var stor og levede i lange
tider.
Alle disse dyr. Jeg holdt af dem. Glæden
over dyrene blev ikke ødelagt i skolen. Tvært
imod var lektor Willy Buch inspirerende, selv
om pensum absolut ikke var til at grine af!
Skolens samling af mølædte fugle (jeg fik
en kasseret Måge til Moders store fortvivlel
se!), dyr i sprit og planter til dissektion efter
botanik-nøglen var lige ved at kvæle naturglæ
den. Men Buch kunne pludselig sætte tingene
på plads med usandsynlige beretninger fra det
friske naturliv, der sprængte musæumsstemningen.
Vinter på Eksercerpladsen. Tung, dyb sne over den store øde flade. Tan
ker om indlandsisen. Susende kold vind, be
sværlig tur med kolde fingre. Man kæmper sig
frem og muntrer sig ved tanken om Knud Ras
mussen og de andre arktiske helte, der heller
ikke gav op.
Foråret kommer med løfter om nyt liv, men
desværre også om eksamen og årsprøver. En
skønne dag springer bøgen ud i Vesterskoven.
Dejlige lysegrønne blade, der smager dejligt.

Fra Vesterskoven

Få dage senere bliver de lidt grovere med småhuller. Det gælder om at forsyne sig, mens de
endnu smager godt og sødt. Skoven er skøn i
disse dage. Alligevel foretrækker jeg på en
måde vinteren med de bare træer. Man får let
tere øje på rådyrene i den nøgne skov. - Og
på sporene i sneen.
Østerskoven ligger længere væk. Man må
cykle derud. Først ad hovedvejen, siden af en
vej til højre, så til venstre, så til højre igen, så
atter til venstre o. s. v., sådan snoer den lille vej
sig gennem landskabet.
Et sted ved vejen ligger en gruppe træer på
en høj ude på marken. Man kan mase sig over

marken op på højen, og det kan betale sig. Her
findes nemlig altid en masse uglegylp. Grå musehårtotter med rørende bittesmå musetænder
og knoglerester.
Vejen går ind i Østerskoven i dens sydvest
lige hjørne. Skoven har vel nærmest form som
Australien, og den er vildere og har flere dyr
end Vesterskoven.
Jeg tilbragte mange uger med at tegne et
stort kort over skoven. Det blev udført på stift
hvidt karton, købt i Carl Nielsens boghandel.
Omridset blev klippet ud og hele herligheden
hængt op på mit værelse. Også Vesterskoven
blev hængt op på væggen.
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På disse kort indførte jeg en inddeling i for
skellige „lande“, kaldet silvae (silva er latin
og betyder skov).
Den sydvestlige silvas grænser markerede
jeg i Østerskoven ved at forsyne en del træer
med træklodser. Klodserne blev bundet til træ
stammerne med snor, der forbandt to søm på
forsiden af hver klods. Jeg gad nok vide, hvad
skovvæsenet har ment om denne nye træ-mar
kering.
Kortlægningen skred langsomt frem. Efter
hånden kom den så langt, at allerede kortlagte
veje fra nord og syd skulle mødes på kortet.
Da gik det op for mig, at målingerne var meget
unøjagtige. En kort vejstrækning måtte gengi
ves som meget lang, ellers kunne kortet ikke
gennemføres. Jeg måtte acceptere denne store
unøjagtighed.
Jeg indførte nu alle fund af dyr på mine
kort. Hvis jeg mødte et rådyr på mine ensom
me ture, stod jeg fuldstændig stille og beundre
de det flygtende dyr. Den hvide ende, der gratiøst svang sig afsted på den lette flugt. Jeg
vidste, at der ofte kom yderligere 2—3 dyr, der
langsomt flygtede samme vej. Var jeg heldig,
kunne jeg snige mig efter dem og ofte nå at se
dem endnu en gang. De var åbenbart ikke sær
lig bange for mig, og jeg ville jo heller ikke an
det end se på dem, tale med dem og helst blive
ven med dem!
Når jeg kom hjem, noterede jeg fundet på
mit kort på væggen. På den måde fik jeg efter
hånden kortlagt mine vildtfund. Rådyr var
hyppigst i den nordlige del af Vesterskoven og
navnlig i den østlige del af Østerskoven. Sidst
nævnte sted havde de et yndlingsområde,
som også blev mit yndlingsområde. Midt i bø
geskoven var en lille granskov med en sti, der
gik gennem et græsbælte. Et yndigt sted, hvor
rådyrene kunne skjule sig.
Her så jeg også en dag en lang lav rød fyr,

der langsomt sneg sig hen over den lille sti, en
ræv med sin lange hale. Jeg kan endnu se den
for mig.
Nordøst for dette sted fandt jeg en skønne
dag en død grævling. Den lå på siden med de
lyse striber i pelsen henover hovedet. Jeg var
interesseret i skeletfund, men endnu var den
døde ikke blevet til skelet. Altså mødte jeg da
gen efter på stedet med en sav. Med angst og
bæven overvandt jeg mig til at save hovedet af
grævlingen. Det tog lang tid, men det lykke
des. Siden blev hovedet kogt derhjemme og det
blev til et nydeligt kranium, lige bortset fra
baghovedet, hvor der manglede den del, saven
var gået igennem. Kraniet blev udstillet i en
lille kasse med lyserødt vat i bunden. Mit bed
ste stykke i min zoologiske samling.
Kan man blive træt ude i skoven? Ja, jeg
kunne, selv i den alder! Det var fristende at
lægge sig på ryggen i det tørre græs og se op på
træerne, hvis kroner bevægede sig sagte i vin
den mod den blå himmel. Høre skovens lyde.
Helst ligge helt stille et sted, hvor rådyrene
færdes. Og lade tankerne gå deres egne veje.
Måske tænke på en strålende fremtid. Eller på
det tg+, man netop lige har fået af Gamst i
prøveregning. Med en faderlig formaning fra
denne store mand med det karseklippede hår,
en streng herre, der alligevel havde et mun
tert blik bag de tykke briller.
Ligge på denne plet blandt granerne i Øster
skoven, blive til eet med naturen.
Vågne lidt efter, høre fuglesangen igen, hø
re puslen i krattet, finde sin cykel og trampe
i pedalerne på vej hjem til Haderslev og til
lektierne.
MOGENS STIG NORN,
mat.nat. student 1943.
Denne fristil er påbegyndt på min 50 års
fødselsdag på ferie i Ludlow, England, og
afsluttet i Toftaholm, Sverige, Påsken 1975.

Karl Nielsen Bock
Rektor, dr. phil.
* 1897 f 1976
Formand for Haderslev-Samfundet 1932—1941,
medstifter og medredaktør af årsskriftet 1934—1940

Lektor J. S. Maltbæk
I Haderslev 1920-29

Lektor Svend Laugesen
Ansat ved Haderslev Katedralskole 1973—76

Studielektor Karen Kring, født Mogensen
I Haderslev 1939-42

Lektor Tove Lasson Andersen
Ansat ved Haderslev Katedralskole 1942-70

NEKROLOGER
Rektor, dr. phil. Karl N. Bock,
formand for H.-S. fra 1934-41, vort æresmed
lem, afgik ved døden den 1. 10. 76 på syge
huset i Nakskov i en alder af 79 år.
Landets aviser bragte, som skik er, nekro
loger med hovedvægt på de rent ydre begiven
heder i afdødes tilværelse, i dette tilfælde en
ret enestående karriere indenfor dansk skole
væsen : den vestslesvigske bondedreng, der blev
lærer fra Tønder Seminarium kort før gen
foreningen, fik lærergerning som dansk lærer
i Københoved endnu før afstemningen i 1920,
blev student fra privatkursus i København og
på kort tid teologisk kandidat for tre år efter
at blive cand. mag. med tysk som hovedfag.
Når Bock valgte skolegerning fremfor at blive
præst, hang det nok sammen med hans tidligt
vakte interesse for sprogvidenskab. Hans an
sættelse ved Duborgskolen skaffede ham mu
lighed for at studere Angel-dialekten på stedet,
og pr. cykel og tilfods gennemstrejfede han
Angel for at samle stof til det videnskabelige
værk, som skaffede ham doktorgraden i 1933,
efter at han var blevet ansat som adjunkt ved
Haderslev Katedralskole. Bocks teori, at den
plattyske dialekt, der nu tales i Angelområdet,
hviler på substrat af dansk (den sønderjyske
dialekt, der havde været talt i hele området,
før fortyskningen skete) var underbygget med
lange rækker af overbevisende eksempler. Af
handlingen vakte da også stor interesse og
mødte megen anerkendelse i såvel nordiske som
tyske dialektforskerkredse. Det bedste bevis
herfor er, at den blev trykt i en skriftrække,
der udsendtes af Marburg universitetets insti
tut for forskning af plattysk. Det er klart, at et
så omfattende videnskabeligt arbejde ved siden
af lærergerningen stillede meget store krav til
Bocks arbejdsevne, og uden opofrende støtte
fra hustruen, fru Norma Bock, født Henrik
sen, hvem Bock havde lært at kende i sin stu
dietid i København, havde han næppe på så
kort tid nået at fuldføre sin doktordisputats.

Med enestående energi og humør ordnede fru
Bock alt det praktiske i og udenfor hjemmet.
Følgende lille træk viser den praktiske kone
overfor den noget distraite videnskabsmand:
„Bock, Bock, du glemte din tegnebog!“ ly
der Normas stemme udenfor kupevinduet ude
på banegården Haderslev Vest. Bock er på vej
til København uden at have tænkt på usselt
mammon! De fleste aftaler angående Bocks
efterhånden mange hverv blev truffet af fru
Norma, som forstod at holde sammen på sa
gerne, og som var en dygtig husmor og en
fortræffelig værtinde, en gæv københavner
pige med stærk følelse for det sønderjyske. Imidlertid, selv om Bock i Haderslev var ble
vet mødt med største velvilje og faldt godt til,
lod han sig ikke nøje med den den gang ret
kummerlige tilværelse som adjunkt, men alle
rede i 1941 søgte han rektorstillingen i Nak
skov. Dette rektorat var forbundet med stillin
gen som direktør for Nakskov kommunale
skolevæsen, altså en dobbeltstilling af vigtig
pædagogisk og administrativ karakter. En vi
denskabsmand, teolog, cand. mag. med semi
narieuddannelse som basis måtte tilfredsstille
de krav, der fra alle sider i byens skolekredse
kunne stilles. Ved siden af sin skolegerning var
Bock tillige censor i tysk ved seminarierne og
ved skoleembedseksamen ved de to universite
ter. For at overkomme alt dette og samtidig
stadig sysle med dialektforskning måtte Bock
naturligvis støtte sig på dygtige medarbejdere,
som han i sin levnedsbog yder al mulig aner
kendelse. I det hele må det nok siges, at evnen
til at fordele ansvar og arbejdsglæde er en
væsentlig side i Bocks væsen, sådan som vi
også oplevede det i arbejdet med H.-S. Gen
nem sine forskellige hverv kom Bock i forbin
delse med en række interessante personligheder
landet over, ligesom han også som frimurer fik
mange kontakter i andre kredse end univer
sitets- og seminarieverdenen. Man forstår, at
Bock i sin levnedsbog „Et menneskeliv“ har

49

følt trang til at dvæle ved de mange oplevelser,
der har givet hans liv spænding og indhold. Til
tider beklager man under læsningen, at forfat
teren nøjes med at opregne fine titler og nav
ne i stedet for at give små karakteristikker,
anekdoter o. lign, om den skare mennesker, der
er gledet forbi ham.
For H.-S. er det naturligvis først og frem
mest de sønderjyske afsnit af levnedsbogen, der
har interesse, især Bocks barndom i Skast og
ungdomsårene i Tønder under verdenskrig I,
da den helt unge Bock ved en gunstig indgri
ben af skæbnen undgik at blive sendt til fron
ten, hvorfra hans lidt ældre bror var vendt
hjem som hårdt såret.
Da familien Bock i 1932 kom til Haderslev,
fik den hurtigt mange venner. Adskillige
gamle kammerater fra S. St. var bosat i Ha
derslev og genså Bocks med glæde, men også
i og udenfor kollegakredsen kom mange snart
i forbindelse med Bocks, hvis gæstfri hjem i
„Gud alene æren“ blev et yndet samlingssted,
vel især for Bocks jævnaldrende. Bock var tid
ligt blevet valgt til formand for skolens elev
forening, idet stifterne redaktør Bjørn Svens
son og museumsinspektør Neumann mente, at
det var praktisk, at en af skolens lærere var for
mand. Gennem venskabet med boghandler
Johs. Chr. Nielsen blev Bock optaget af ideen
om et virkelig gedigent årsskrift for H.-S.s
medlemmer. Det var nok Johs. Chr. Nielsens
storsyn, der smittede af på Bock. Det skulle
være et anseligt hefte, hvad format og udstyr
angik, men også med et indhold af karat, så
skriftet, foruden at være bindeled mellem gam
le elever og skolen, tillige skulle være et led i
genforeningsarbejdet; man var jo på det tids
punkt ikke så langt borte fra genforeningen, og
fra syd begyndte mørke skyer at tegne sig i ho
risonten. Det var klart, at interessen for hjem
egnen og dens historie kunne give en mængde
stof. Konrektor Edvard Lembckes utrykte
erindringer fra Haderslev var kildestof af før
ste klasse, og det lykkedes for Johs. Chr. Niel
sen at få efterkommernes tilladelse til at offent
liggøre disse interessante erindringer, der for
klarer et mysterium i Lembckes tilværelse.
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Senere fik vi fat på rektor Taubers optegnelser
fra rejser i det slesvigske med den afslørende
„Påskeexamen ved den lærde skole i Haders
lev i 1820“. Også senere har vi jævnlig bragt
kildemateriale, som ellers næppe ville være
blevet trykt. Naturligvis måtte et sådant års
skrift for en elevforening også bringe aktuelt
stof fra skolens liv og kom således til at sup
plere skoleprogrammernes mere statistiske stof
(ikke mindst, da de afhandlinger, lærere hav
de skrevet fra deres fagområder, ikke mere
blev trykt i programmerne).
Det var naturligvis forbundet med visse
økonomiske spekulationer at starte et så flot
skrift, men alt arbejde blev udført frivilligt og
uden vederlag. Boghandlerens fine illustratio
ner og forøvrigt også hans introduktioner til
Lembckes erindringer og til Fritz Jürgensens
berømte Haderslevbog bør her nævnes; men
det blev hurtigt fastslået at det måtte betrag
tes som en ære at få lov at skrive til H.-S.
Bock fik således et manuskript fra Kaj Munk,
overlæge Jonas Colin, professor Roos m. fl.
foruden medlemmer af lærerkollegiet; enkelte
tidligere elever og endelig redaktørerne selv
har naturligvis i tidens løb leveret bidrag. Det
rent tekniske (ekspedition, regnskab, med
lemskartotek) stillede også krav, som bl. a.
Carl og Maja Møller klarede, indtil Olav
Christensen kom til og helt overtog dette store
arbejde ved siden af redaktionssamarbejdet.
Foretagendet blev en succes, og første hefte
udkom uden at Bock fik alt for mange søvn
løse nætter. Det er helt sikkert, at uden Johs.
Chr. Nielsens optimisme, uden opmuntring fra
redaktør N. Th. Thomsen, „Dannevirke“, og
uden den generøse kredit, den gamle senior
chef i Carl Nielsens boghandel ydede H.-S. i
en årrække, var foretagendet ikke lykkedes.
Fra byens side, fra pengeinstitutioner samt fra
en lang række annoncører og endelig også fra
Brødrene Broust’s legat fik vi tilskud, så års
skriftet i flere år for medlemmer kun kostede
2 kr., en sum som en student i 30’erne kunne
få råd til, hvis man da ikke ønskede kredit til
efter embedseksamen! Sådan var tiden.
For H.-S. var det naturligvis en betænkelig

sag, at formanden blev forflyttet, netop som
arbejdet var i så god gænge, men vi var enige
om indenfor bestyrelsen at prøve på at videre
føre årsskriftet i uændret form, og vi har al
drig fortrudt denne beslutning. Naturligvis
medførte Bocks forflyttelse til Nakskov ikke,
at vi tabte ham af syne; selv tænkte han vist
ofte på at vende tilbage til sit egentlige hjem
land, hvortil han jævnligt kom, bl. a. på cen
sorrejser og på familiebesøg, men forbindelsen
måtte blive svagere i årenes løb ikke mindst i
betragtning af de mange krævende hverv, dr.
Bock havde at røgte.
For os, der nu slutter vor redaktionsperio
de, er det underligt at tænke på, at vi holder
op omtrent samtidig med Bocks død. Alt har
sin tid, vil man uvilkårligt sige, og vi stand
ser vor færd en stund og mindes med tak og
ærbødighed kollegaen og vennen, en mand,
der fik udrettet meget i sit liv, slesvigeren af
genforeningsgenerationen, der fik den lykke at
yde en betydningsfuld indsats i sit fædrelands
tjeneste.
Æret være mindet om Karl N. Bock.

M. FAVRHOLDT

Jens Maltbæk
1892-1976
Da Haderslev Katedralskole efter genforenin
gen i 1920 genåbnede som dansk skole fand
tes blandt de først ansatte 17 lærere adjunkt
Jens Sørensen Maltbæk, der var 28 år og hav
de været adjunkt i Ribe i godt et år, han blev
ved skolen til 1929, da han påny tog til Ribe
som lektor. Den 1. august 1943 blev han lek
tor ved Åbenrå statsskole, hvorfra han blev
pensioneret 31. januar 1957. Maltbæk skrev
i sin Haderslev-tid et par afhandlinger, som
han fik trykt i skoleprogrammerne, Frynsevin
ger (Thysanoptera). Et bidrag til kundskaben
om Haderslev-egnens fauna i Indbydelsesskrift
til afgangs- og årsprøverne ved Haderslev Ka
tedralskole. Juni 1927. Haderslev 1927, side
I—XIV og tillæg side II i Indbydelsskriftet
1928, hvor han også har fået trykt: Haderslev

Katedralskoles geologiske hjemstavssamling,
side V-IX, ill.
Maltbæks mangeårige kollega ved Åbenrå
statsskole, Peter Beck, har vist H.-S. den glæde
at skrive følgende mindeord:
Jens Maltbæk var født i Malt (derfor nav
net) i nærheden af Askov, og som barn fik han
et stærkt indtryk af et landsogns gammeldags
levemåde. I gymnasiet i Ribe fik han stor in
teresse for de klassiske sprog. Ved universitetet
studerede han naturfag, og efter embedseks
amen blev han gymnasielærer, en gerning der
kun interesserede ham lidt, og undervisningen
var ham ofte til ikke ringe besvær, og straks
det lod sig gøre, tog han sin afsked i 1957.
1920 giftede han sig med Astrid Thyssen,
en datter af den kendte provst Thyssen, Jacob
Knudsens ungdomsven og Sønderborgs første
danske provst efter genforeningen.
Maltbæk var noget af en videnskabsmand
og udgav i sin ungdom nogle afhandlinger og
havde frynsevinger som speciale. Men senere
udgav han intet; dog fortsatte han forskningen
på sin egen mærkelige facon. Et af hans spe
cialer var således at konstatere, at mange i
gamle dage, både videnskabsmænd og jævne
mennesker havde foregrebet nutidens indsigt i
naturen. Man vidste, at det var helbredende
at slikke den grønne skimmel af den fugtige
væg, og den ved vi nu indeholder penicillin.
Han havde ude på landet oplevet, at det var
gavnligt at lade sit vand over et snitsår i en
finger - det var nemlig sterilt. Fuld af interesse
fortalte han mig engang, at han i en gammel
fransk bibelkommentar havde læst, at hårlus
eksisterede før kroplus i overensstemmelse med
nutidens videnskab. Det var derfor ikke så
mærkeligt, at han gerne ville besøge en ældre
slægtning i Marup uden for Skjern, en repræ
sentant for klog gammel bondekultur.
Maltbæk kom her til Aabenraa i 1943 sam
tidig med mig, og vi kom hurtigt i kontakt
med hinanden, og det var en oplevelse at høre
ham fortælle, bl. a. på ekskursioner, hvor han
rigtig kunne udfolde sig og kombinere sin vi
den med sin store iagttagelsesevne. Uforglem
melig er således en oplevelse ved Stevns Klint,
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hvor han nede ved stranden tog et lille stykke
blæretang, gjorde opmærksom på nogle små
kalkdyr under bladet og samtidig pegede han
hen på den kilometerlange Stevns Klint og ci
terede Davids Salmer: For Dig, o Herre, er tu
sind år som én dag og én dag som tusind år.
Engang vi en morgen ved ottetiden gik over
legepladsen, gjorde han mig opmærksom på,
at nu samlede kragerne sig fra skoven for at
begynde en ny dag — det var for ham stadig et
naturens under. Han besad en egen stille hu
mor. Hjemme i hans have tog han mig med
om til et ganske lille espalierpæretræ med tre
små grene. På den ene hang en stor pære. Et
lille levende væsen havde påbegyndt sin be
stemmelse i tilværelsen. Samtidig gav han et
glimt med øjet, hans stilfærdige udtryk for
humor. Et sådant blink i øjet havde han også,
da vi engang stod sammen i min have, og en
kat, ganske lidt duknakket, gik over græsplæ
nen. Oppe på taget sad en drossel og skældte
ud på katten af alle livsens kræfter, samtidig
med at den spredte fjerene, så den så langt
større og - mere frygtindgydende ud! Katten
fortsatte ganske uanfægtet sin gang over for
denne reelle afmagt.
Ved en udgravning på skolens grund viste
der sig et interessant geologisk fænomen. Malt
bæk opdagede det straks og reagerede bare
ved at se på det, da han gik forbi. Den anden
naturfaglærer, Agnete Bisgaard, alarmerede
hele omegnen, en karakteristisk forskel på de
to lærere, der arbejdede udmærket sammen.
Men Maltbæk var ingenlunde verdensfjern.
Sammen med sin kone rejste han gerne til ud
landet og dyrkede også gerne selskabelighed
her i byen.
Gennem ham (og frk. Bisgaard) fik jeg
mere indsigt i naturens uendelige skønheds
verden, en indsigt jeg i stor stil fik uddybet
gennem studiet af Niels Stensen, for hvem
hele tilværelsen var én eneste altomfattende
guddommelig skønhedsåbenbaring. H. G.
Ørsted mente, at naturdyrkelse var religion,
et syn Maltbæk også havde.
Da hans kone var død, og han med pastor
Kofoed talte om begravelsen, sagde han, at
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han aldrig var nået længere end til Gamle
Testamente, derfor sang vi ved hendes be
gravelse:

For Dig, o Herre som dage kun
årtusinder er at regne.

Det gamle Testamentes Gud var også Malt
bæks. Efter begravelsen sagde han til mig:
Når vi dør, går vi hjem til Gud.
PETER BECK
☆

Karen Kring, født Mogensen,

der var ansat ved skolen fra 1939—1942, er
død i Odense den 8. januar 1976. I Gymna
sieskolen læses følgende mindeord:
Lektor Karen Kring, Falkonergårdens Gym
nasium, døde den 8. januar 1976. Hun var
min studiekammerat — og min bedste ven.
Da Historielærerforeningen ved et møde i
august 1945 havde stillet sig velvilligt over for
mine planer om et „Tidens Stemme“, hen
vendte jeg mig til Karen Kring og bad hende
være med i redaktionen - og i oktober ud
sendte vi så det første nummer.
Siden da har jeg været sammen med Ka
ren Kring ved ca. 300 redaktionsmøder — og
heldigvis yderligere ved mange andre lejlighe
der.
Karen Kring blev tidligt ramt af store per
sonlige sorger. Hendes mand blev dræbt ved
en sabotage under besættelsen, hendes foræl
dre blev ramt af langvarige sygdomme i deres
seneste år o. m. a. Men Karen Kring klagede
aldrig, lagde aldrig op til, at man skulle bekla
ge hende.
Hun var naturligvis et aktiv i redaktions
arbejdet og pligtopfyldende her som på alle
andre områder. Var hun på lejrskole i provin
sen - og det var hun hvert år — insisterede hun
på, at jeg skulle sende hende korrektur, og
hun ville så ringe sine rettelser tilbage. Og hun
var en meget levende kollega at diskutere fag
med; hun brændte for sine fag, og lige til det
sidste evnede hun at forny sin undervisning.
Jeg tror heller ikke, der er én kollega af

Karen Krings og min årgang, som har fulgt
efteruddannelseskurserne i historie i det om
fang, som hun gjorde. I slutningen af novem
ber var hun på kursus i Sønderborg. Jeg ad
varede hende nogle dage forinden, fordi jeg
fandt, at hun påtog sig alt for meget arbejde.
Hun rejste naturligvis alligevel, og på kur
sus’ sidste dag blev hun syg og måtte indlæg
ges på hospitalet. Herfra blev hun efter nogle
dages forløb overført til Finsensinstituttet, men
nu kunne hun — trods enestående sejhed og
vilje — ikke mere sidde sygdommen overhørig.
Jeg har ikke mødt en studielektor-udnævnel
se, der var så vel motiveret, som i Karen Krings
tilfælde.
Hun havde gennem mangfoldige år lærer
kandidater i begge sine fag hvert semester, og
i de senere år fungerede hun yderligere ved et
stort - altfor stort - antal pædagogikumprøver
ved andre skoler.
Når Karen Kring var en så dygtig undervi
ser, var det ikke et resultat af udstrakt pæda
gogisk læsning. Men hun havde - ved siden af
sin faglige dygtighed — en enestående intuition
for, hvad der var rigtigt. Hertil kom hendes
store samvittighedsfuldhed og hendes herlige
humør — og hendes fortælleevne. Naturligvis
kom både elever og kolleger til at holde af hen
de. Hun virkede mange år ved Nørre Gymna
sium og derefter i mange år ved Falkonergår
dens Gymnasium, og på disse skoler var hun
lige til det sidste en af de mest aktive, når det
drejede sig om at arrangere skolefester, lejr
skoler m. m. Hun har i sandhed altid været et
forbilledet for yngre koleger — en mere loyal
medarbejder har gymnasieskolen aldrig haft.
Når man ringede til Karen Kring, oplevede
man gennem årene igen og igen, at man mødte
en fremmed stemme i telefonen. Hun havde
nemlig næsten altid en elev eller en student el.
a. boende en tid, fordi hun vidste, at de havde
personlige vanskeligheder af den ene eller an
den art!
Karen Kring fremhævede naturligvis aldrig
sig selv, og når hendes kolleger på skolen nu
har bestemt, at der skal stiftes et „Karen Krings
mindelegat til fordel for Falkonergårdens

Gymnasiums elever“, ja,
at det var Karen Kring
at vi ikke kun er mange,
Kring, men at der også i
som vil høre om hende.
Og det er hun værd.

så må det vel siges,
aldrig gået med til.
der vil huske Karen
fremtiden er mange,

Hans Jensen,
Statens og Hovedstadskommunemes
Kursus.

Evt. bidrag til Karen Krings mindefond kan
indsendes til advokat Søren Lundsteen, Vimmelskaftet 42 B, 1161 København K., giro
2 233 320.
☆
Karen Kring er død. Dette livsbekræftende,
festlige, travle, altfavnende og varme menne
ske er ikke mere til stede blandt os. Falkoner
gårdens Gymnasium må forsøge at vænne sig
til en hverdag uden de formildende omstæn
digheder, Karen kunne skabe. Hun var stærkt
involveret i skolens liv på mange forskellige
felter, og hun forstod altid at skabe trivsel på
sin vej; hun var i alle forhold blottet for pe
danteri.
Ung af sind, smidig i tankegang, åben men ikke ukritisk — over for nyt og uprøvet.
Letkøbte meninger fik ingen medvind hos Ka
ren, ej heller mennesker, der ikke arbejdede
seriøst nok. Men ingen — hverken elever eller
kolleger — gik forgæves til Karen efter hjælp.
Travlt optaget som hun var, havde hun dog
altid tid - i stort som småt. Hendes hjælpsom
hed og betænksomhed var legendarisk.
Det er sært at skulle tale om Karen i fortid;
det strider mod hendes levende personlighed.
En personlighed så stærk og rigt facetteret, at
den virkede dragende på omgivelserne. Derfor
havde Karen så utrolig mange venner - man
følte det som et privilegium at høre Karen til.
Livet er blevet fattigere; men mindet om Ka
ren vil stå levende for alle os, det blev forundt
at møde mennesket Karen Kring.
Kollegerne,
Falkonergårdens Gymnasium.
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Når vi tænker på den friske og kvikke Aaben
raa pige, der i 1939-42 var vor kollega, og
når vi læser Hans Jensens og hendes kollegers
mindeord i „Gymnasieskolen“, er vi klar over,
hvor meget vi mistede her, da hun forlod os
for at søge embede ved Nørre Gymnasium og
skifte navn fra Karen Mogensen til fru inge
niør J. S. Kring. Hun var i sandhed et men
neske, der udstrålede liv. Hvis man blot en
enkelt gang havde set hende med stor dygtig
hed og smittende humør arbejde i en gymna
stiktime, forstod man hendes elevers begejst
ring for hende. De kolleger, der lærte hende
at kende som fagfælle og som deltager i eks
kursioner, var klar over, at hun havde meget
rige evner som pædagog og måtte sætte pris
på hende som en altid veloplagt og altid
hjælpsom kammerat. Vi, der blev hendes ven
ner, og vi var ikke få, vil stedse bevare min
det om hende som et af de fineste og bedste
mennesker, vi har mødt på vor vej! ...
M. FAVRHOLDT
☆
Svend Horsbøl Laugesen

født i Tistrup 25. februar 1921 (forældre: ma
lermester Lauge Jensen L. og Karen Horsbøl),
gift i Vejen 3. juli 1955 med lærer Karen
Knudsen, født i Lintrup 7. marts 1930 (for
ældre: mælkehandler Søren K. og Agnes
Gammelgaard). Student Vestjysk Gymnasium
1939, cand. mag. Århus 1947, udvekslingslek
tor i dansk ved Kings College, University of
Durham, Newcastle on Tyne 1947, lærer ved
Haderslev Statsseminarium 1950, studieop
hold i USA 1954-55, lektor ved Haderslev
Katedralskole 1973.
Rektor har i skolens årsskrift 1976 skrevet
følgende mindeord:
Lektor Svend Laugesen døde den 3. marts
1976. Han blev ansat i 1973, efter et langt
virke andre steder, og vi synes, at hans tilstede
værelse ved Haderslev Katedralskole blev me
get for kort. Han kunne ved sit væsen virke
stille, fåmælt, måske lidt forbeholden. Men
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hans øjne viste, at han ikke var uinteresseret i
hændelserne omkring ham, og hans mening
om dem kom frem i små hastige smil og ofte
i en befriende munter replik. Han havde tem
perament og sind, men han var et meget lidt
selvoptaget menneske. Han var engageret i
sine fag, og han var på en levende upedantisk
måde en lærd mand. Han havde begavelse til
også på andre områder end skolens at gøre
virkelig karriere. Men han kunne lide at være
lærer — og han havde som lærer format og sær
præg, han var ikke helt almindelig, men an
derledes, også i den rolle sig selv. Både i fag
lige, i pædagogiske og i menneskelige sammen
hænge havde han sans for, hvad der er ægte.
Den stille fordringsløse mand gjorde sig stærkt
gældende — han vil blive husket og savnet.
EIGIL LASSEN
☆

Lektor Tove Lasson Andersen
født i Hellerup den 20. 7. 1903, datter af
boghandler Anton Andersen og Ulla Lasson.
Student Ordrup 1922, cand. mag. 1930. Ti
melærer Nørre Gymnasium 1. 8. 1930, ved
Esbjerg Statsskole 1932. Adjunkt smst. 1935.
Lektor ved Haderslev Katedralskole 1942. Af
sked 1970. Afgået ved døden 31. 12. 1976.
Tove Lasson Andersen var mellem de 10-12
studenter, der i 1922-23 var elever på Askov
udvidede Folkehøjskole. Som huslærer for to
familier i Askov havde jeg den store oplevelse
at følge en del af timerne på højskolen, først og
fremmest de to „store foredrag“ daglig, og vi
studenter fandt hurtigt hinanden, bl. a. fordi
vi var et par år yngre end gennemsnittet af
eleverne - de kvindelige studenter var den
gang ofte Helleruppiger, hvis forældre havde
kontakt med eller stammede direkte fra
grundtvigske kredse, og som anså det for en
passende modvægt mod den „sorte skole“ at
give deres døtre et højskoleophold, for at de
kunne træffe unge fra andre befolkningslag. Alligevel var der ofte hos disse unge studenter
en følelse af, at de da „heldigvis var studenter“
og en vis fornemmelse af bedreviden----

Det gjaldt ikke for Tove Lasson Andersen,
der med sit bramfri Københavnervæsen virke
de overordentlig frisk og ligefrem og hurtigt
fandt sig godt tilpas sammen med sine hus
fæller på „Veum“. Den gang boede de kvin
delige Askov-elever fortrinsvis i lærerhjem,
hvor de kom i nær kontakt med den på
gældende familie — mens karlene, som de jo
kaldtes, var indkvarteret på skolen under ret
primitive forhold. Tove Lasson Andersen, der
var fra et boghandlerhjem i Hellerup, faldt
hurtigt til blandt sine kammerater i kraft af sit
kvikke væsen og sine muntre replikker. Hun
var let kendelig med sit mørke hår med den
karakteristiske midterskilning - en frisure hun
bevarede til sine dages ende. - Der var ikke
noget opstyltet ved hende. - Hun var for så
vidt en ener og blev det sit liv igennem, og
hendes trofasthed mod sine første lærere fulgte
hende. Hun valgte at studere gymnastik som
hovedfag med matematik, fysik, kemi og astro
nomi som bifag. - Agnete Bertrams metoder
og faglige indstilling kom til at spille en afgø
rende rolle for hendes virke som gymnastik
lærerinde, og hun syntes ikke at have næret
større interesse for alle de forskellige nyere
gymnastikpædagogers teorier. Da hun i 1942
blev lektor i Haderslev, var hun så vidt vides,
den første indenfor faget, der blev lektor. Hun havde blot søgt stillingen i Haderslev,
fordi hun efter 10 års lærergerning i Esbjerg
ønskede at skifte omgivelser, men sagde natur
ligvis ikke nej til et lektorat, som man i vore
dage normalt må vente på i 15—20 år.
I Haderslev befandt hun sig uden tvivl godt.

Efterhånden gik frk. Andersen mere og mere
over til at undervise i matematik og regning i
mellemskole og realklasse samt matematik på
de sproglige linjer og arbejdede med stor ener
gi og ikke ringe succes med disse fag, der altid
for mange elever har været meget krævende. I den daglige omgang med kollegerne kunne
Tove Andersen til tider virke chokerende med
sine rappe repliker, men hun var en fornøjelig
kolega.
Efter sin afsked i 1970 trak hun sig tilbage
fra alt og alle og levede meget ensomt i sine
sidste år, men kastede sig med iver over læs
ning, som altid havde spillet en stor rolle for
hende - vel fordi hun var et søgende menne
ske, der aldrig rigtig i sin tilværelse havde fun
det den harmoni, vi alle higer efter. Kun nogle
få ungdomsvenner blev ved at betyde noget
for hende og vil stedse bevare en trofast erin
dring om hende.
M. FAVRHOLDT
☆

Pedelmedhjælper Kaj Ove Nielsen
født i Kolding den 11. juni 1928 døde i Ha
derslev den 15. januar 1976, gift med Chri
stine Marie Olesen. Han havde haft sit virke
ved skolen siden 1967. I skolens årsskrift 1976
står der blandt andet følgende om Kaj Ove
Nielsen: „Han var vellidt, fordi han var god
til sit arbejde, fordi han kunne lide det, og
fordi han altid var så hjælpsom. Og så havde
han en venlig og original personlighed og et
smittende godt humør.“

HADERSLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT
1959-1977
Med fortegnelse over indholdet
Da jeg i 1958 bragte en indholdsfortegnelse
over årsskriftets første 25 årgange fra 1934 til
1958, foretog jeg en vis analyse af indholdet.
Det er ikke meningen her, jeg vil kun komme
med nogle ganske få bemærkninger. Indholds
fortegnelsen, som bl. a. Haderslev Bibliotek
har ønsket, omfatter kun 18 år og kun 10
udsendelser, idet seks bind dækker fra to til
fire årgange. De ti bind varierer fra 47 sider i
1959 til 109 sider i 1969-72, eller i alt 737
sider + bilag, det bliver foruden bilag til 73
sider pr. bind eller hæfte og til 38 sider pr.
år mod 68 sider pr. årgang i de første 25 år.

48 fortrinsvis lærere og elever har ydet 85 bi
drag til årsskriftet, hvoraf redaktionens to
medlemmer, Magnus Favrholdt og Olav
Christensen tegner sig for henholdsvis 18 og
15, medens den næste i rækken, Henrik Fan
gel, det kommende medlem af den nye redak
tion, har lagt navn til fire afhandlinger. Det
tredie redaktionsmedlem findes også i forfat
terregisteret, men præger fortsat samtlige år
gange med sine fine tegninger. Af illustrations
stoffet bør dog også fremhæves Haderslevmaleren Eduard Wassners billeder i årgang
1964.
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KRONIK
Vort årsskrift
Det har altid været redaktionens ønske at
bringe lødigt stof fra og om Haderslev. Måske
er det i dette årsskrift lykkedes ganske godt.
I hvert fald møder vi i rektor V. S. Lauritsens åbenhjertige beretning om hans Haderslev-tid en fremragende skolemands oplevelser
af vanskeligheder ved starten af en god dansk
skole oven på ruinerne af det kgl. prøjsiske
Johanneum i Haderslev. Det blev gode og
rige erfaringsår for den mand, der senere med
stor dygtighed beklædte to vigtige rektor
embeder. Der var brug for menneskekund
skab, karakterfasthed, medmenneskelig humor
foruden faglig overlegenhed. Lauritsen ejede
alt dette. Hans erindringer danner en slags
parallel til Edvard Lembckes, der ligeledes
var med til at starte et dansk skolearbejde
efter at skolen i århundreder havde været
præget af tyskdannede akademikere.
Fra vort moderne Haderslev med alle vore
problemer om byplanlægning, bevarelsesar
bejdet for at redde minderige bygninger osv.
giver adjunkt Henrik Fangel en fængslende
og kritisk redegørelse og efterlyser en helheds

62

plan, så der kan komme system i bestræbelser
ne for at redde, hvad reddes kan, af æstetisk
og kulturhistorisk værdi, uden at der slås
bom for fremskridt af rimeligt omfang. Vi
står her overfor den kyndige byhistoriker, der
har grundig viden om sit stof og som ved,
hvad han vil.
Ejendommeligt nok mødes Fangel med en
noget ældre Haderslev-elev, øjenlæge dr. med.
Mogens Norn, men som ser på byen og dens
omegn med naturelskerens øjne og fører os
ud i sin ungdoms skove med al deres skønhed
og rigdom. På indtagende vis genskaber Norn
gymnasieelevens følelser overfor alt levende,
såvel i naturen som i hans eget modtagelige
sind, hvor imidlertid matematikkens bastante
verden, formidlet af lektor Gamst, danner
kontrast til drømmerierne i skovensomheden.
Mon ikke mangen tidligere elev kan have lig
nende minder og tanker, om han eller hun
blot ville eller kunne komme frem med dem!
Det fremgår af hæftet, hvem forfatterne er
til de mange lærernekrologer. Da der er frem
kommet ønsker om en fortsættelse af den i
1958 bragte indholdsfortegnelse, har vi, da

redaktionen nu skifter, selv om der kun er
gået knap 20 år, fundet det rimeligt at opfyl
de dette ønske og ladet Olav Christensen ud
arbejde en sådan fortegnelse.
I øvrigt er vor kronik i år i høj grad præ
get af teamwork iværksat af lektor Aage Wielandt der har samlet bidrag fra forskellig side
om de pædagogiske og almenkulturelle akti
viteter, der har skolen som centrum. Endelig
skriver Favrholdt og Magelund en stærkt for
sinket jubilæumsartikel om Hakalytten, der
med sine opgaver som lejrskole og weekend
hytte i årenes løb har stået som et væsentligt
bindeled mellem elever og lærere, sådan som
også lektor Erling Knudsen har fremhævet det
i skoleprogram 1977.
I personalierne nævner Olav Christensen en
lang række kendinge og venner som ikke mere
er blandt os. Listen er lang, alt for lang synes
vi, og dog er der måske dødsfald, der ikke er
omtalt, fordi kredsen er så stor, men forfatte
ren har bestræbt sig på at samle så meget stof
som det har været muligt.
Fra skolens liv
I det følgende afsnit har en del lærere på for
skellige områder berettet om væsentlige for
andringer, der er indtrådt siden sidste årgang
af H.-S. udkom.

BIBLIOTEKET
Skolens bibliotek med tilhørende magasin var
allerede fra arkitektens side projekteret for
småt. Ved udvidelsen med den nye fløj viste
der sig mulighed for at inddrage to faglokaler,
der benyttedes til historie: i det ene er der nu
opstillet dansk og nordisk skønlitteratur, i det
andet en del ældre og sjældnere benyttede bø
ger. Det sidstnævnte lokale anvendes tillige
som konferencerum, og hermed har skolen
fået et længe følt savn afhjulpet. Det oprin
delige bibliotek er blevet rummeligere og om
dannet til en læsesal, omfattende knap 3200
bind faglitteratur, der nu er ordnet efter det
i folkebibliotekerne enerådende decimalsystem
og katalogiseret i et kartotek. Alt dette havde

ikke kunnet gennemføres uden assistance af
en uddannet bibliotekar. Læsesalen, hvortil
eleverne har adgang i skoletiden, benyttes gan
ske flittigt ikke blot af lærere, men også af
elever, navnlig af HF elever, der skriver spe
cialopgaver.
Aa. Wielandt.

SKOLENS NYE FLØJ

Ved oprettelsen af HF-kursus fra august 1972
forudså alle på skolen, at de eksisterende lo
kaler hurtigt ville blive for få, hvilket ville
medføre stor trængsel i kantine, garderobe
osv. og en forlænget skoledag for adskillige
elever og kursister. Direktoratet for gymnasie
skolerne og HF var straks meget velvilligt
indstillet over for en foreslået udvidelse, mi
nisteriet bevilgede de nødvendige millioner,
og arkitektfirmaet Lehn-Petersen, Odense,
som også havde forestået byggeriet i 1960erne, kunne hurtigt gå i gang med at udar
bejde tegninger til nybyggeriet. Arbejdet skred
frem næsten uden forsinkelser, og i efteråret
1974 kunne den nye fløj tages i brug.
I denne nye fløj findes ni normale fagloka
ler (3 engelsk, 3 fransk, 2 tysk, 1 russisk),
sproglaboratorium samt seks depoter (to til
engelsk, et til hvert af fagene fransk, tysk og
russisk, et til sproglaboratoriet). Gangarealet
udnyttes som — tobaksfrit — opholdsrum for
elever, ligesom en forbindelsesfløj mellem den
nye og den gamle bygning er indrettet som
opholdsrum/kantine. Endvidere findes der 2
gange 2 toiletter. I en forlængelse af den nye
bygning ud mod sportspladsen er indrettet
musikafdelingen med to store og et mindre
lokale. Efter at den nye fløj var taget i brug,
gik håndværkerne i gang med ændringerne af
den „gamle“ bygning fra 1967, først og frem
mest i den østlige del, hvor nyt lærerværelse
blev indrettet i det tidligere musiklokale. Sam
tidig nedlagdes lærernes frokoststue, som var
blevet for lille; den bruges nu som „stillerum“. Det tidligere lærerværelse blev delt og
indrettet til kontorer, maskinrum og depot. De
tidligere historielokaler indrettedes som afde-
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linger af biblioteket, centralgarderoben fik nyt
møblement, og „nicherne“ ved siden af op
gang til festsalen indrettedes som opholdsrum
for elever. De fleste fag fik øget deres antal
af faglokaler, men dette medførte ingen væ
sentlige ændringer af bygningen. På arealet
mellem den gamle og den nye fløj anlagdes
to gårdhaver.
Sproglaboratoriet (mærke Tandberg) med
24 elevbokse blev først indrettet og taget i
brug efter de øvrige lokaler i den nye byg
ning, og adskillige lærere nærede nok i lang
tid en vis frygt for at henlægge deres under
visning til dette lokale, var ligesom bange for
at sætte sig til „kommandobroen“ med dens
mange knapper. I den mellemliggende tid har
nok alle gjort deres erfaringer, har lært at ud
nytte sproglaboratoriet, og har fundet ud af,
hvilke fordele og uheldige sider det har. Ske
maet viser, at alle sproglærere i kortere eller
længere perioder regelmæssigt udnytter også
denne mulighed for at variere undervisningen.
J. Faaborg.

DEN SAMFUNDSFAGLIGE GREN
I 1975 kom den samfundsfaglige gren igang.
Det var et ønske, eleverne havde udtrykt gen
nem flere år, som nu endelig gik i opfyldelse.
Tidligere planer var strandet på den omstæn
dighed, at der blandt ansøgerne til den op
slåede stilling ikke fandtes nogen med den
ønskede fagkombination. Da denne gren var
ny og uprøvet, siger det sig selv, at den lige
fra starten fik god tilslutning. Det er kun
glædeligt, at skolen nu har en valgmulighed
mere at tilbyde eleverne, men samme år svig
tede tilgangen til den traditionsrige klassiske
linie - om det har nogen forbindelse med op
rettelsen af den samfundsfaglige gren eller ej,
får stå hen. Det ser ud til, at indtil videre er
det sidste hold klassisk-sproglige studenter fra
skolen dimitteret i 1976. Udsigten til at linien
atter lever op er foreløbig ikke særlig lys. Be
stemmelsen siger, at der skal melde sig mindst
10 ansøgere, for at den kan oprettes, og de
gamle sprog er jo upopulære og har ord for
at være vanskelige.
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Gymnasiet i det hele taget har gennem en
længere årrække været underkastet ustandse
lige forandringer - forbedring siger man - så
mange at det er helt uoverskueligt. På længe
re sigt er det vistnok meningen, at gymnasium
og HF skal smelte sammen i en højere enhed.
Et par enkelte sider af udviklingen kan det
måske have sin interesse at omtale i al kort
hed her. For at tage skoletiden først så er den
ved indførelsen af femdages ugen og arbejdstidsforkortensen dec. 1974 skåret ned med
i alt 25 pct. Det har dog ikke sat sig spor i
elevernes forberedelse hjemme, hvad vel hel
ler ingen havde forestillet sig. Hvad man der
imod er begyndt at kunne mærke så småt i
gymnasiet og HF, det er adgangsbegrænsnin
gen ved de højere læreanstalter. Den smitter
af på den måde, at elever oftere er betænkt
på at skaffe sig så godt et eksamensbevis som
muligt.
Antallet af elever i klasserne er blevet stør
re, der kan nu gå helt op til 28 i samme klas
se. Igen et forhold der forringer muligheden
for personlig kontakt mellem lærer og elev.
Udviklingen har nærmest gjort gymnasiet til
et kursus, idet en række fag afvikles på et eller
to år, og på så kort tid opstår der ikke noget
tilknytningsforhold til skolen og kammerater
ne. Her virkede morgensangen engang som en
slags dagligt fællesarrangement. Da enkelte
elever kun deltog modvilligt, indførtes der en
ordning med frivillig deltagelse for interesse
rede, men den blev opgivet efter et par års
forløb. I den nye gymnasieordning blev der
som noget nyt indført såkaldte fællestimer. I
dem samles eleverne i festsalen til fælles
kunstneriske oplevelser eller oplysende fore
drag om aktuelle problemer o. 1. Det virker
engagerende, hvad der altså var fejlen ved
den tidligere morgensang, at den ikke gjorde.
At komme nærmere ind på disse mere, enkel
te gange også mindre, vellykkede fællesarran
gementer ville føre for vidt.
Aa. Wielandt.

HF
Som nævnt i årsskriftet 73-74 begyndte sko
lens HF-kursus i 1972 med to klasser. Vi nåe
de kun at få to HF-årgange under den gamle
bekendtgørelse, den nye kom allerede i april
1974.
Den betød på flere punkter en forenkling.
Skellet mellem „første fremmedsprog“ og „an
det fremmedsprog“ ophævedes, nu er ganske
enkelt engelsk og tysk fællesfag, engelsk med
et noget større timetal end tysk. Som tilvalgs
fag kan tages engelsk, tysk og et tredie frem
medsprog, som normalt er fransk, men godt
kan være russisk, italiensk eller spansk.
Efter den gamle ordning var matematik
delt i fællesfag og tilvalgsfag fra den allerfør
ste dag, nu tager man fællesfaget det første år
(og det er meget lettere end før) og særligt
interesserede kan fortsætte med tilvalgsfaget.
Mens man efter gammel ordning havde spe
cialeuge to gange, er der nu kun én speciale
opgave, „andetårsopgaven“ kaldet. Fra 1975
blev kurset udvidet til tre spor, hvilket giver
eleverne bedre muligheder for at få deres til
valgsønsker opfyldt. Om vi med den vigende
tendens (der her som landet over er i ansøger
tallet) kan fastholde de tre spor vil vise sig.
På en 5—6 år gør man en del erfaringer.
Fra mange sider er der stillet store forventnin
ger til nyskabelsen „Højere Forberedelses
eksamen“. Den skal være et alternativ til
gymnasiet, den skal åbne dørene til uddan
nelsessystemet for befolkningsgrupper, der hid
til har været holdt udenfor. Den skal som for
målsparagrafen kort siger det „sikre tilstede
værelsen af det faglige grundlag og de øvrige
almene forudsætninger, der er nødvendige for
at påbegynde videregående uddannelser“. Den
skal appellere til selvstændighed og benytte
friere arbejdsformer.
Den, der skaber store forventninger risikerer
at skuffe, og nægtes kan det heller ikke, at en
vis skuffelse spores hos alle parter, men måske
mest hos eleverne. De store mål var nok ikke
så lette at nå som man havde tænkt sig. Måt
te skuffelsen blive afløst ikke af resignation,
men af mod til at erkende HF’s begrænsning

og vilje til indenfor denne at udnytte de rige
muligheder, denne skoleform rummer.
H. Fich.
MUSIK OG DRAMATIK
Musiklivet på skolen trives til overmål og bi
drager til at placere skolen i byens kulturliv.
Længst tilbage i tiden går de årlige opførelser
af større korværker som et fællesforetagende
af de sydjyske gymnasiekor og Sønderjysk
Symfoniorkester. Det er glædeligt at se, hvor
usvækket interessen hos eleverne har holdt sig
gennem årene, og hvor talrigt et publikum
koncertaftenerne altid samler. Det er betyde
lige værker, der indstuderes: i 1975 Honeg
gers „Kong David“, som Alf Sjøen dirigerede,
og som Danmarks Radio optog. I marts 1976
opførtes Schuberts Es-dur Messe med den en
gelske kapelmester Christopher Fry som diri
gent, i marts 1977 to kantater af J. S. Bach,
idet Mogens Wöldike denne gang som adskil
lige gange tidligere var dirigent.
Som noget nyt begyndte adjunkt J. Heramb Christensen 1971-72 og har siden fort
sat med at opføre operaværker eller lignende
musikdramatisk forestilling. År for år er det
stadig mere krævende opgaver, der er taget
op.
Den traditionelle skolekomedie er nok stil
let noget i skyggen af operaopførelserne, men
der ydes også her en betydelig indsats af ele
ver fra 2. g. og 1. HF. De tager gerne selv
initiativet både med hensyn til at finde in
struktør og til at vælge stykke, og begge dele
kan være lige vanskelige. Soya er stadig vel
renommeret, da han stod på programmet
både feb. 1975 og feb. 1976. Der spilledes
henholdsvis „Frit valg“, instrueret af Th. Kle
mann og Birgitte Sørensen, og to enaktere:
„Gravkaffe“, instrueret af Egelund Poulsen,
og „En skefuld katharsis“, instrueret af Th.
Klemann. Men i 1977 lykkedes det ikke at
gennemføre skolekomedien, hvad de fleste nok
følte som et savn.
Aa. Wielandt.
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OPERA
Haderslev Katedralskole har siden 1972 år
ligt opført en skoleopera eller anden musik
dramatisk forestilling. Det er et foretagende,
hvor mange elever på forskellig måde kan
deltage. Det være sig i kor, solosang, orkester,
sceneteknik, dans, aktion m.m., og på denne
måde kan forskellige fag samarbejde på
tværs: dansk, musik, formning, gymnastik,
fysik (lyd og lys) og andre fag.
Det startede med, at man i 1971-72 ind
studerede Purcells „Dido and Aeneas“ til en
forårskoncert sammen med Kolding Gymna
sium, og siden har der været elevtilslutning
nok til at lave en forestilling hvert år. I 1973
spilledes Gilbert and Sullivan’s operette „Mi
kadoen“, og i 1974 skrev to af skolens elever
tekst og musik til „Musikpavillonen“, et lej
lighedsstykke i anledning af indvielsen af sko
lens ny musikfløj. I 1975 blev Glucks „Or
pheus og Eurydice“ opført, og i 1976 kom
turen til Shakespeares „En skærsommernats
drøm“ med musik af Purcell. I 1977 råder
skolen over både beat-, jazz- og symfoniorke
ster, og årets forestilling blev „Joseph and the
amazing technicolour dream coat“, en rockmu
sical af Tim Rice og Lloyd Webber, hvor ca.
120 medvirkede.
J. Heramb Christensen.

LÆRERKOLLEGIET
Det tynder mere og mere ud i rækken af læ
rere, der har virket ved den gamle skole i
Gåskærgade. Ved udgangen af skoleåret
1976/77 tog endnu tre af den gamle stab de
res afsked. Følgende personalia er hentet fra
Magisterstaten:
Folmer Andersen, født 1907 i Århus. Stu
dent fra Høng, cand. mag. 1934 med fransk
og engelsk. Lærer ved Forældreskolen i Århus,
overlærer sammesteds 1946, lektor ved Ha
derslev Katedralskole 1. 8. 1962. Medlem af
hovedbestyrelsen for Danmarks Realskolefor
ening 1952-62.
Finn Kristiansen, født 1909 i Nyborg. Stu
dent fra Tønder, cand. mag. 1935 med en
gelsk og gymnastik. Timelærer ved Tønder
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Statsskole, adjunkt sammesteds 1941, lektor
ved Struer Statsgymnasium 1946, ved Ha
derslev Katedralskole 1. 8. 1961, studielektor
1. 1. 1973.
Ejnar Mathiassen, født 1918 i Korsør. Stu
dent fra Slagelse, cand. mag. 1945 med musik,
engelsk og gymnastik. Timelærer ved Ribe
Katedralskole, adjunkt ved Haderslev Kate
dralskole 1. 8. 1947, lektor sammesteds 1. 10.
1962. Gennem årene kasserer for skolens lejrog weekendhytte.
Den 3. 3. 1976 døde lektor Svend Laugesen
brat, hvad der gjorde et dybt indtryk på kol
leger og elever. Hans virke ved Katedralsko
len, hvortil han flyttede over fra Statssemina
riet i 1973, blev kun alt for kortvarig. I
„Gymnasieskolen“ kan læses disse mindeord:
Han kunne ved sit væsen virke stille, fåmælt,
måske lidt forbeholden. Men hans øjne viste,
at han ikke var uinteresseret i hændelserne
omkring ham, og hans mening om dem kom
frem i små hastige smil og ofte i en befriende
munter replik. Han havde temperament og
sind, men han var et meget lidt selvoptaget
menneske. Han var engageret i sine fag, og
han var på en levende upedantisk måde en
lærd mand. Han havde begavelse til også på
andre områder end skolens at gøre virkelig
karriere. Men han kunne lide at være lærer og han havde som lærer format og særpræg,
han var ikke helt almindelig, men anderledes,
også i den rolle sig selv. Både i faglige, i pæ
dagogiske og i menneskelige sammenhænge
havde han sans for, hvad der er ægte. Den
stille fordringsløse mand gjorde sig stærkt gæl
dende - han vil blive husket og savnet.
Lektor Tove Lasson Andersen, der trak sig
tilbage ved skoleårets slutning juli 1970 for
at nyde sit otium, afgik ved døden 31. 12.
1976. Der henvises til omtalen i H.-S. 1969—
72. Ved testamente havde frk. Andersen op
rettet et legat, der første gang blev uddelt i
1977, en gestus der viser hvor stærkt hun følte
sig knyttet til skolen.
Perioden 1974-77 har været præget af et
stigende antal elever — sidste skoleår nåede
tallet således op på ca. 570 elever — og dette

har været medvirkende til, at der hvert år
har kunnet tilgå skolen nye og friske kræfter.
I 1974 ansattes således adj. Christel Hansen
og adj. Tuula Kristiansen, der kom til at vir
ke henholdsvis to og tre år, inden de søgte
andetsteds hen. I 1974 ansattes desuden adj.
Tove Jensen, adj. Mads Pedersen og Jette
Pedersen, i 1975 adj. Jens Axel Staugaard,
adj. Birthe Nielsen, adj. Birthe Keller Søren
sen og adj. Henning Lausten, i 1946 adj.
Flemming Andersen, adj. J. Gjesing, adj. Th.
Laursen og adj. Birgitte Svendsen.
Derved er det fungerende lærerpersonale pr.
1.5. 77 nået op på 50 personer, nemlig føl
gende (fag tilføjet i parentes):
Lektor Anna Andersen (engelsk, fransk,
russisk)
Adjunkt Flemming Andersen (fysik,
matematik)
Lektor Folmer Andersen (fransk)
Lektor Karen Bjerresø (dansk, historie)
Adjunkt J. Heramb Christensen (latin,
oldtidskundskab, musik)
Adjunkt Margit Clausen (religion, tysk)
Adjunkt Finn Dræby (fysik)
Adjunkt Thomas Egelund (dansk, tysk)
Lektor H. Ehlers Olsen (fransk, engelsk)
Studielektor H. Fich (matematik)
Adjunkt Franz C. Franzen (matematik, kemi)
Cand. psyk. Hanne Franzen (psykologi)
Lektor Jens Faaborg (fransk, tysk)
Adjunkt J. Gjesing (historie, religion)
Lektor Klaus Holt (latin, oldtidskundskab)
Adjunkt Ane Lise Jacobsen (matematik)
Lektor Luth Jacobsen (engelsk)
Adjunkt Jørn Folden Jensen (biologi)
Adjunkt Tove Jensen (fysik, matematik)
Gymnastiklærer Aa. Kamp (gymnastik)
Lektor Lisbeth Kiil (dansk, tysk, musik)
Adjunkt Thomas Klemann (russisk, fransk)
Lektor Erling Knudsen (kemi)
Adjunkt Leif Kock (religion, historie)
Studielektor Finn Kristiansen (engelsk)
Adjunkt Tuula Kristiansen (fransk, engelsk)
Adjunkt Anna Jacobsen Lander (russisk,
dansk)
Rektor Eigil Lassen (dansk, fransk)

Adjunkt Ellen Lassen (matematik)
Adjunkt Th. Laursen (fysik, matematik)
Adjunkt Henning Lausten (geografi,
samfundsfag)
Lektor Poul Magelund (biologi)
Gymnastiklærer Ulla Magelund (gymnastik)
Lektor E. Mathiassen (engelsk)
Adjunkt Lillian Martinusen (formning)
Adjunkt Birthe Nielsen (biologi)
Adjunkt Torben Nielsen (historie,
samfundsfag)
Adjunkt Mads Pedersen (matematik, fysik)
Gymnastiklærer Jette Pilegaard (gymnastik)
Studielektor Svend Poulsen (religion, dansk)
Adjunkt Annemarie Schouboe (tysk, dansk)
Adjunkt Knud-Erik Smith (matematik, fysik)
Adjunkt J. Staugaard (dansk)
Adjunkt Ove Stets (geografi)
Adjunkt Birgitte Svendsen (tysk, engelsk)
Cand. mag. Kirsten Søholm
Adjunkt Birthe Keller Sørensen (fransk,
dansk)
Adjunkt Poul Sørensen (matematik)
Adjunkt Ole Ullby (historie, samfundsfag)
Lektor Aage Wielandt (religion, latin,
oldtidskundskab)
TO 70 ÅRSDAGE
19. 6. 1976 fyldte fru rektor Jacobsen (H K e 1
L 53) 70 og blev hjertelig hyldet af sin store
vennekreds i Sønderborg og Haderslev lærer
kollegierne samt af sine mange øvrige venner.
Vi har tidligere omtalt fru Ingrid Jacobsens
store betydning som rektorfrue og som kollega
og skal blot her ønske many happy returns of
the day.
22. 9. 76 var det Willy Buch himself (H K
el L 32), der rundede de syvti år i god form
og i stadig aktivitet som det fremgår af følgen
de presseomtale i „Jydske Tidende“:
Lektor Willy Buch, Haderslev, kom til Søn
derjylland i 1932, da han fik ansættelse på
katedralskolen i Haderslev. Willy Buch mødte
med et godt kendskab til og forståelse for pro
blemerne i landsdelen, som hans familie har
haft tilknytning til på forskellig vis, og til
knytningen blev ikke mindre gennem ægte
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skabet med Marianne Kaper, en datter af
borgmester Ernst Kaper. På mange områder
har Willy Buch virket i grænselandet. Dan
marks Naturfredningsforening har i mange år
haft en trofast forkæmper i ham. Det gælder
også Herbergsringen, som han har arbejdet
for i over 40 år som driftsinspektør og som
næstformand. Rejse- og foredragsvirksomhed
har også altid optaget ham meget og lokalt
endvidere posten som formand for Danmarks
Samfundet og Foreningen til Gigtens Bekæm
pelse. Spejderbevægelsen har også nydt godt
af hans indsats, og det var ham, der sammen
med lektor Klaus Holt i sin tid stiftede Søn
derjysk Universitets Forening.
Hertil bør tilføjes, at når Haderslev i dag
har et ideelt beliggende og fortræffeligt ud
styret vandrehjem, det tidligere Erlev Børne
hjem, skyldes det en utrættelig indsats fra lek
tor Buch, der således i vor by har set en af
sine livsdrømme blive til virkelighed.

HAKALYTTEN
I 1972 kunne „Hakalytten“ (den gængse be
tegnelse for Haderslev Katedralskoles Lejr
hytte) fejre sit 25-års jubilæum. Det må be
klages, at vi først nu gør alvor af at omtale
denne institution, der på sin vis har spillet en
stor rolle for vor skole. En gennemgang af
skoleprogrammer og beretninger i H.-S. (med
regnskaber) vil give mange smukke træk om
den offervilje af økonomisk og praktisk art,
som førte til opførelsen af denne hytte, der for
elever og for lærere har været en stor berigelse
i deres skoletilværelse.
Den første begyndelse må dateres til 1942,
da adjunkt Peter Jeppesen fremkom med ide
en om at skaffe skolen en hytte i lighed med
„Tønder Kahytten“, som lektor Rosenkjær
havde indrettet på en dejlig plet ved Vejle
fjord, hvortil Tønder-elever kappedes om at
komme i ferierne for at være sammen med
deres afholdte lærerpar. Det ville, mente Jep
pesen, være af stor værdi at få en lignende
mulighed for at lære hverandre at kende på
en helt anden måde end i skolestuerne.
Men hvordan skaffe kapital? Det måtte
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nok blive en langtidsplan. Alligevel gik Jep
pesen og en flok elever, der var begejstrede
for tanken, i gang med at skaffe penge i form
af overskud fra klassefester og smårevyer osv.
Jeppesens forflyttelse til Århus, bl. a. medførte
en vis træghed i indsamlingsarbejdet, men så
nærmede 25-året for genforeningen sig, og den
gudbenåede pengeindsamler Willy Buch kom
ind i billedet. En komité med stiftsprovst Pon
toppidan Thyssen blev dannet og ved at slå
på de rette strenge kom der gang i tingene.
Hytten skulle være jubilæumsgave til skolen
som tak for 25 års godt arbejde i grænselan
det. Det var der virkelig forståelse for, og tids
forholdene var gunstige, den almindelige glæ
de over, at Danmark atter var frit, og en vis
pengerigelighed bidrog sit. Ved skolens 25 års
jubilæum 25. 9. 1945, som vi på grund af
forholdene fejrede i Kasernens gymnastiksal,
kunne amtsvejinspektør K. A. Jørgensen over
række rektor en sum på ca. 30.000 kr. til op
førelse af en påtænkt hytte på en vidunderlig
skønt beliggende grund ved Sandersvig, som
gårdejer Rasmus Møller, Knud, havde stillet
til rådighed. - Der kom imidlertid til at gå
lang tid, før hytten kunne bygges. Det lykke
des nok at skaffe tømmer, skønt der var stor
knaphed, men det var alt for frisk og måtte
lagres en vinter over. Tegningen til hytten var
udført af arkitekt Johannes Blöcher, og den
var blevet udsendt til alle bidragydere, så de
kunne se, hvad deres bidrag skulle anvendes
til. Endelig, den 30. august 1947 kunne ind
vielsen ske under festlige former. Der blev ved
et kaffebord i hytten talt af adjunkt Poul Ma
gelund, formand for byggeudvalget, senere
arbejdsudvalget. Han rettede en tak til arki
tekt Blöcher og de tre håndværksmestre, Nis
Hansen, Stenderup og Carl Johnsen for deres
dygtige indsats. Fra alle sider udtryktes glæde
over den storslåede gave på dette sted, måske
et af de skønneste i Danmark. Stiftsprovst
Pontoppidan Thyssen talte om de unges for
pligtelse til at dygtiggøre sig, hvortil også den
ne hytte skulle bidrage. Rektor dr. phil. N. H.
Jacobsen takkede for den pragtfulde gave, der
så stærkt gav udtryk for forældre- og venne

kredsens påskønnelse af dansk skolearbejde i
grænselandet. Dr. Rasmussen, Sommersted,
formand for skolenævnet, tolkede sin glæde
over de muligheder, der i vore dage gives ung
dommen for at komme i direkte kontakt med
naturen gennem kammeratligt samarbejde
med forstående lærere.
Formanden for H.-S. udtalte det ønske, at
de mange gamle elever, der glædede sig til at
mødes i hytten, på værdig måde måtte leve
sig ind i fællesskabet med den skønne natur
og den gode ånd, der gerne skulle komme til
at præge dette sted.
Hvad dette ønske angår, kan det uden tvivl
siges, at der altid har hersket en udmærket
kammeratlig atmosfære over stedet, takket
være de kolleger, der i særlig grad har lagt sig
i selen for, at alle kunne få noget ud af ophol
det derude. I denne forbindelse må lektor H.
Holmgaard ikke glemmes for en stor og dyg
tig indsats. Endvidere må nævnes Magelund,
Buch og E. Mathiassen for deres virksomme
arbejde til gavn for hytten.
Men der er mange andre lærere, der har
været med til at præge livet i hytten, hver på
sin måde, når de har været værter for klasser
eller grupper af elever i „Hakalytten“, på
weekend ture, lejrskoleophold eller i sommer
ferierne.
I det følgende vil lektor Magelund, for
mand for arbejdsudvalget, fortælle om hyttens
funktion, administration osv.
M. Favrholdt.
Som Jeppesens (tvangsindlagte) efterfølger i
hyttesagen vil jeg gerne knytte et par bemærk
ninger til Favrholdts afsnit.
Det var en stor ting, at finansieringen af
den ønskede hytte var afklaret, men lige så
væsentligt var det at opnå byggetilladelse,
hvad der i efterkrigstiden var en vanskelig
sag. Vores ansøgning til ministeriet om byg
ning af en weekend hytte blev pure afvist.
Dette afslag måtte vi tygge lidt på, hvorefter
vi indsendte en ny ansøgning om tilladelse til
at bygge en lejrskolehytte under henvisning
til sp. naturfagenes situation under den lange

forvisning (43—48) fra skolen, der havde væ
ret kaserne, flygtningelejr, hospital m.m. Den
ne ansøgning fik en bedre behandling, og vi
fik byggetilladelse.
Næste punkt var så materialebevilling, som
også var en vanskelig sag, da sp. tømmer
var en mangelvare. Her var vi dog heldige,
idet vi fra en lokal tømmerhandel fik tilsagn
om det nødvendige træ, dersom vi kunne
skaffe erstatning i form af frisk træ. Dette
sidste var ikke nemt at klare, men vi fik dog
opklaret, at en af vore elevers forældre var
skovejer, og ved henvendelse her blev proble
met klaret.
Derefter kom der endelig gang i sagerne, i
46 blev fundamentet støbt, og i 47 kom tøm
rer, snedker og maler igang - på meget favo
rable betingelser for os; hvis de har haft en
fortjeneste, har den været yderst beskeden.
Som kuriosum kan nævnes, at da der ikke
var nogen vej til hytten, måtte en del af ma
terialet køres ad stranden så langt det var
muligt og derefter bæres det sidste stykke.
Endelig den 30. august 47 kunne hytten ind
vies — men hvem ejede den? Dette spørgsmål
stod endnu åbent. Skolen har ikke midler til
at drive en sådan hytte, og ministeriet gav
afslag på ansøgning herom. Som den eneste
udvej måtte vi i forbindelse med et forældre
møde (6. 4. 49) oprette en forening, der
skulle stå som ejer, navnet blev „Haderslev
Katedralskoles Lejrhytte“.
Bestyrelsens sammensætning til enhver tid:
formand er skolens rektor,
næstformand og kasserer: to af skolens læ
rere,
en sekretær der vælges af bestyrelsen,
en repræsentant for Haderslev Samfundet,
to forældrerepræsentanter der vælges på
forældremødet og en elevrepræsentant der
vælges af elevrådet.
Navnet „Hakalytten“ blev til efter udskriv
ning af en konkurrence, og det blev officielt
i august 49. (Nogle år senere optrådte det til
alles store forbavselse pludselig på et officielt
vejskilt, det må således nu være indgået i sted
navneregistret. )
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Medlemskredsen består fortrinsvis af foræl
dre og lærere, og gennem et beskedent års
kontingent og et endnu mere beskedent over
natningsgebyr - samt gennem flere år den
populære „Hakalyt-revy“ ordnedes økonomi
en, men kom der noget ekstra, kunne det nok
knibe. Da der blev mulighed for at få indlagt
elektrisk lys, klaredes det ved en bortlodning,
som indbragte det nødvendige beløb. Efter
hånden er forskellige forbedringer opnået:
bedre køjer, indlæggelse af vand m.m. Hakalyttens økonomiske situation i dag er ikke den
bedste. De nye bestemmelser ang. brandsik
ring måtte følges, det betød nye vægge i so
vesalene, branddøre ind til dem og ekstra
nøddøre. Dermed var hele den beskedne ka
pital væk, og kun takket være en smuk ge
stus fra sparekassen „Sydjylland“ var vi i
stand til at betale regningen. Senere har vi
med tak modtaget et legat fra Haderslev
Creditbank som grundlag for vor fornyede
opsparing. Såvel kontingent som overnatnings
gebyr er forhøjet og bliver snart yderligere
forhøjet. Vi må jo se i øjnene, at Hakalytten
nu er 30 år gammel, og det vil uvægerligt
medføre, at der må blive reparationer, som
ikke kan klares ved frivillig arbejdskraft.
Opkrævning af kontingent samt opfordring
til at tegne sig som medlem kommer én gang
årligt, idet vi beder alle elever tage et brev
og en giroblanket med hjem til forældrene.
Mange forældre reflekterer, men det er vores
indtryk, at en del forældre intet kendskab får
til denne skrivelse. Det må derfor henstilles
kraftigt til eleverne, at de lader denne hen
vendelse gå videre til „rette sted“.
Det er ikke tanken, at Hakalytten skal væ
re en luksusting, den er ret primitiv — og efter
min mening bør den blive ved med at være
det - og under sådanne forhold, hvor der er
praktiske opgaver at varetage for alle delta
gerne i klassebesøgene, er der mulighed for
gennem samarbejde også at lære noget om
sammenhold og samhørighed. Disse tre ord
kan i virkeligheden udtrykke det, der kan be
tegnes som Hakalyttens formålsparagraf.
Hakalytten er en „institution“, som mange
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elever har haft glæde og udbytte af, og man
ge mindes med glæde besøgene der. Forhå
bentlig vil også nuværende og kommende ele
ver få glæde deraf, men det kræver, at Haka
lytten behandles ordentligt, og at alle husker
på, at der „kommer et hold efter os, som
også skal have mulighed for at befinde sig
godt“.
Poul Magelund.

Haderslev-Samfundets regnskab for tiden
1. november 1974 til 31. oktober 1977

Indtægter
Overført fra tidligere år:
Kassebeholdning
(efter opr. m. 2 øre)
612,35
Sparekassebog ............
507,35
Postgiro ....................... 2 581,58 3 701,28
Kontingent (incl. restancer) ....... 17 420,00
Salg ...................................................
365,00
Salg af jubilæumsbogen ................
720,00
Portogodtgørelse og ekspedition ... 3 575,00
Tilskud fra Sparekassen Sydjylland 2 000,00
Tilskud fra Haderslev kommune 1 800,00
Gave fra to medlemmer ................
90,00
Legat ................................................. 1 000,00
Renter ..............................................
133,89
Ialt kr. ... 30 805,17

Udgifter
Årsskriftet:
Papir, tryk 1973-74 24 017,75
Clichéer m. m........... 2 600,60 26 618,35
Porto og postgirokort m. m.......... 2 346,83
Repræsentation ...............................
154,30
Flidspræmier ....................................
67,00
Beholdning:
Kassebeholdning ......
674,80
Sparekassebog ..........
356,77
Postgiroen ................
587,12
1 618,69

Ialt kr. ... 30 805,17

Haderslev, den 1. november 1977.
Olav Christensen.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab gerne
knytte en hjertelig tak til Sparekassen Sydjyl
land, Haderslev byråd og bestyrelsen for Brød
rene Broust’s legat for den støtte, vi gennem

årene har modtaget. Alt dette har gjort det
muligt for os at opretholde årsskriftets ud
styrsmæssige standard.
M. Favrholdt.

Domkirken

PERSONALIER
Som vi tidligere har oplyst i årsskriftet, bringer
vi foreløbig kun væsentlige tilføjelser til bio
grafierne i jubilæumsskriftet „Haderslev Kate
dralskoles elever og lærere 1920-1970“ og vil
hovedsagelig holde os til meddelelser om af
døde kammerater i så vid udstrækning, som
vi bliver opmærksomme på dødsfaldene. Op
lysningerne bringes med henvisning til årgang
og pågældendes nr. i jubilæumsbogen, der
stadig kan fås ved indsendelse af 45 kr. til Haderslev-Samfundets postgiro 6 02 67 53. Re
daktionen af personalier er afsluttet 31. okto
ber 1977.
Realist 1921
3 Dodt, Oscar Christian Jensen, farmaceut,
født i København 29. juli 1905 (forældre:
grosserer Oscar Peter Stibolt Dodt og Chri
stine Jensine Jensen). Ugift.
Oscar Dodt døde i Åbenrå den 2. april
1975. Jydske-Tidende-Dannevirke skrev den
4. april blandt andet:
Oscar Dodt var i sine unge år farmaceut,
men måtte på grund af svaghed tidligt opgive
sit arbejde. Han boede sammen med sin søster
og prægede det fælles hjem med sin store mu
sikinteresse og med den tålmodighed, hvormed
han bar sin stedse større svaghed, der bandt
ham til lejligheden. Han var ugift og efterlader
sin søster, Margrethe Dodt (R. 1923, nr. 48).
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Realist 1922
28 Nielsen, Hans Aage Anton, automobilfor
handler, født Middelfart 20. august 1906 (for
ældre: overbaneformand Hans Nielsen og
Hansine Jensen). Gift Åstrup 2. april 1933
med Kirsten Petersen.
Aage Nielsen døde i Haderslev den 21. ja
nuar 1977. Jydske Tidende-Dannevirke skrev
den 23. januai' følgende:
„Aage Nielsen har i mange år været for
handler af Renault i Haderslev, og begyndte
sin forretning, hvor rutebilstationen nu ligger i
Nørregade. Aage Nielsen var kendt som en
dygtig forretningsmand.
Han blev først uddannet i byggeforretnin
gen Paul Christiansen og var derefter i 18 år
på lageret hos automobilforhandler R. Hes
selberg, Haderslev.
I 1945 startede Aage Nielsen sin egen for
retning, og i 1960 flyttede han til Bygnaf, hvor
forretningen har til huse i dag. I mange år var
han kasserer i Centralforeningen for Autore
paratører, men flyttede derefter over i Dan
ske Bilhandleres Forening.
For fire år siden fik han en blodprop, og
siden var han hæmmet af dette. For en uge si
den blev han syg og blev indlagt på Haders
lev Sygehus, hvor han døde fredag aften.
Han efterlader sin hustru, en datter og to
sønner.“

Student 1923
41 Refslund, Ejnar, læge, født Haderslev 24.
maj 1903 (forældre: frimenighedspræst Ras
mus Thomsen og Anne Helene Refslund).
Gift Tønder 12. juni 1933 med sygeplejerske
Esther Svendsen (1905-71).
Johs. Chr. Nielsen skriver om sin gamle
kammerat:
Ejnar Refslund Thomsen, født den 24. maj
1903 - død den 1. januar 1977, var nr. 8 og
sidst i søskendeflokken. Der var 4 piger og 4
drenge, hvoraf de ældste var født i Nybøl på
Sundeved, de mellemste i Fredsville, lova,
USA, og Sigurd og Ejnar i Haderslev.
Fra vor spæde barndom har Ejnar og jeg
kendt hinanden, var i perioder dagligt sam
men. Vi voksede op i kredsen omkring den
danske frimenighedskirke i Haderslev, hvis
første præst Ejnars far havde været.
Det var en levende dansk grundtvigskpræget
kreds, der trods tvang og forfølgelser fra de
preussiske fanatiske embedsmænd og trods en
øjensynlig håbløshed — havde en urokkelig tro
på dansk folkelivs grokraft i Sønderjylland.
I denne kreds dannedes „Kirkeligt Samfund
for Haderslev og Omegn“. Den 16. juli 1894
skrev man til Ejnars far, der var præst for de
danske i Fredsville, lova, USA, „med Bøn om
at komme tilbage til os for at hjælpe os i vor
Kamp for Bevarelsen af vort kristelige Liv og
vort Modersmaal“.
Og Ejnars far kom.
I Laurids Skausgade (dengang Ringgade)
blev den smukke Kristuskirke bygget med præ
stebolig til, men da den skulle indvies den 24.
oktober 1897, trådte en politibetjent med pikkelhue på hovedet og sabel og pistol i bæltet
frem i koret og kundgjorde, at det var „poli
zeilich verboten“ at holde møde i dette lokale,
og bad menigheden forlade sin kirke.
Først den 27. marts 1903 — efter mange rets
sager, kunne menigheden tage sin kirke i brug.
Den 8. august 1905 døde Ejnars far. Denne korte beretning om faderen er taget
med, fordi det er nødvendigt for at forstå søn
nen, personligt kunne faderen af gode grunde
ikke have påvirket Ejnar, men den kamp fa

deren så aktivt og med hele sit hjerte havde
været med i, og som fortsatte efter hans død,
prægede Ejnar for hele livet — gav ham trang
og inspiration til grundigt at fordybe sig i sit
hjemlands og sit folks historie og leve helt med
i dets nutid.
Ejnar hørte med i den flok tyske latinskole
elever, der efter genforeningen dannede den
første gymnasieklasse på den danske Haderslev
Katedralskole.
Hans studier endte med, at han blev læge,
først i Agerskov, så i Toftlund og til slut i
Esbjerg.
Han var bleven gift med Esther Svendsen,
en barndomsveninde fra Haderslev, dengang
var Esthers far redaktør af dagbladet „Modersmaalet“. Efter genforeningen blev han
amtsskolekonsulent i Tønder. Sammen fik de
fire børn, to piger og to drenge.
Ejnar var en meget afholdt læge og kom
med i meget velgørenhedsarbejde, han var så
ledes blandt de 40 læger, der blev sendt ud som
hjælp i Koreakrigen.
Han holdt meget af at rejse og opleve - og
var meget grundig i studiet af landenes kultur,
han vidste simpelthen alt om de kulturminder
han besøgte.
Bag Ejnars ofte barske væremåde og en un
dertiden lidt pågående drillelyst gemte der sig
et varmhjertet og hjælpsomt menneske — en
trofast ven - mangfoldige er beviserne herpå —
her skal blot nævnes et.
Hans svoger, Erik Svendsen, der var bank
mand i Tønder og under krigen i modstands
bevægelsen, blev taget af Gestapo og sendt til
Neuengamme. Herfra blev han sammen med
andre 504 fanger i SS Baubrigade - der skulle
udbedre bombeskader på jernbanelinierne sendt mod syd, helt ind i Chekoslovakiet.
Ufattelig var deres lidelser, de fleste døde af
konstant sult og mishandling. I Stankow syd
vest for Pilsen forsvandt Erik Svendsen spor
løst, kammerater, der sidst så ham, siger, at
han da var så svækket, at han ikke kunne
holde sig oprejst.
Det var den 20. april 1945 - kun få dage
før krigens slutning.
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Ejnar gjorde alt, hvad der var menneskeligt
muligt, så hurtig det var gørligt at komme
derned og få vished for, om Erik endnu levede.
I sin bil kørte han utrættelig rundt i de egne,
fangerne var bleven slæbt igennem - spurgte
og søgte — men Erik Svendsen var og blev
borte.
Selv havde Ejnar været med i modstands
bevægelsen og transporteret våben i sin læge
bil.
Den 9. februar 1971 døde Esther — det ram
te ham hårdt og prægede ham de sidste år,
han havde at leve i.
Pastor Louis Schützsack — Ejnars gode ven
og fortrolige gennem mange år - fik under
samtaler efter Esthers død - en klar erkendelse
af, at Ejnar havde på fornemmelsen, at tiden
snart var inde til at bryde op, og at han - der
havde hjulpet så mange - nu selv følte, at han
havde brug for en håndsrækning fra Gud.
Men endnu engang ville han — trods et svagt
helbred — ud og se de store kulturminder.
Sammen med datteren Birthe rejste han til
Ægypten i december 1976. Det blev hans sid
ste rejse. Den 1. januar 1977 døde han i
Luxor.
Realister 1923
50 Wäny-Hansen, Gerda, humoder, født
Svendborg 26. marts 1907 (forældre: over
lærer (skoleinspektør) Ernst August Hansen
og Wilhelmine Jensen). Gift Haderslev 1. maj
1931 med hotelejer Hermann Wäny.
Gerda Wäny-Hansen døde i Ringgenberg i
kantonen Bern i Schweiz den 28. august 1975.
Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 2. sep
tember:
„Gerda Wäny-Hansen åbnede sammen med
manden og søsteren Aug. Hansen, Odense, i
1937 en dansk folkehøjskole i Schweiz, men
allerede i 1940 satte krigen en stopper for den
ne skole. Mens Hermann Wäny var indkaldt
en kort tid, ernærede Gerda sig ved at op
drætte kyllinger og kaniner. Senere var ægte
parret ledere af en flygtningelejr i Hasleberg.
I 1946 købte de pension Eden i Ringgenberg
ved Interlaken. Her holdtes i en lang årrække
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en række godt besøgte kurser for danske lærere
og sygeplejersker. Mens Hermann var en dyg
tig foredragsholder, var Gerda en ypperlig hus
moder, der ikke bare lavede god mad, men
som også fik tid til, på sin muntre måde at hyg
ge om gæsterne.
Hun var udlært i Carl Nielsens boghandel
i Haderslev og bevarede hele livet den største
interesse for dansk åndsliv og litteratur, nyere
som ældre (Gerda Wäny var blandt andet en
stor ynder af H. C. Andersen). Hun var med
lem af Dansk Samvirke og i mange år i be
styrelsen for Dansk Forening i Schweiz. Da
den danske valuta forringedes, omdannedes
Pension Eden til et ferie- og rekreationshjem,
hvor talrige gæster fra ind- og udland nød godt
af Hermann og Gerdas kærlige omsorg.“

72 Simonsen, Hans Petersen, gårdejer, født
Hyrup, Øsby sogn, den 3. oktober 1906 (for
ældre: gårdejer Nis Peter Simonsen og Bine
Ceciliane Bramsen). Gift Øsby 14. december
1934 med Ellen Eriksen.
Hans Simonsen døde på Haderslev sygehus
den 24. februar 1977. Jydske Tidende-Danne
virke skrev den 26. februar:
„Han var en halv snes år sognerådsformand
i Øsby sogn og blev ved kommunesammenlæg
ningen medlem af Haderslev byråd. Desuden
havde han været medlem af det gamle Ha
derslev amtsråd samt af amtsrådet for hele
Sønderjylland i den første fire års periode efter
kommunalreformen i 1970. Hans Simonsen
var Venstre-mand, men var respekteret i alle
politiske kredse som en saglig og fordragelig
kommunalpolitiker. Han var formand for hav
neudvalget under Haderslev byråd og medlem
af teknisk udvalg. Indtil udvalget for de kom
munale værker blev nedlagt, var han dettes
formand. Derefter blev han som en selvfølgelig
ting formand for Haderslev og Omegns Elfor
syning.
I sine yngre år var Hans Simonsen stærkt
optaget af det nationale arbejde og af arbejde
for Sønderjysk Idrætsforening, hvor han en
lang årrække beklædte posten som hovedkreds
formand.

Hans Simonsen var beskeden af fremtræ
den, men dygtig og flittig til at passe de til
lidsposter, han blev betroet. Ganske særlig vil
han blive mindet på Haderslev Næs, hvis in
teresser han altid har varetaget på en god
måde.“

Student kl. 1924
76 Gadeberg, Peter Eduard Christensen, sog
nepræst, født Vilstrup 25. september 1904
(forældre: mejeribestyrer Anton Christian
Gadeberg og Johanne Christine Christensen).
Gift Venge 17. maj 1932 med lærerinde Rig
mor Julie Hansen.
Peter Gadeberg døde den 4. oktober 1975
på Solgården i Bedsted. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 8. oktober:
„Peter Gadeberg var i sin ungdom aktiv i
Det unge Grænsevæm og i de danske ung
domsforeninger. Han virkede som præst både
ved Haderslev og Åbenrå, ved Århus og i Hørning, og blev til sidst sognepræst i Sørbymagle
ved Slagelse, hvor han gjorde sig kendt som en
præst med meninger og meningers mod. Han
stod af overbevisning blandt de højkirkelige.
For seks år siden slog han sig ned i Løgumklo
ster, stadig lige aktiv og engageret i samfunds
debatten. Det førte bl. a. til, at han i 1973 lod
sig opstille for Centrumsdemokraterne.
Sygdom gjorde det nødvendigt for ham at
flytte ind på Solgården, hvor han døde samme
dag ved ankomsten.“
Realist 1924
108 Jensen, Christian, købmand, født Haders
lev 24. december 1907 (forældre: købmand
Jørgen Jensen og Anne Marie Jørgensen).
Gift 2° Haderslev 12. maj 1951 med Christi
ne Gormsen. (Realist 1943, nr. 1103).
Christian Jensen, der i mange år drev for
retning i Haderslev, senest med tæpper i Storegade 25, døde i Haderslev 24. april 1976.
Realist 1926
219 Iversen, Aage, kommunebogholder, født
Haderslev 17. december 1909 (forældre: køb
mand Jørgen Iversen og Johanne Jensine Boy

sen). Gift Haderslev 20. april 1940 med Anne
Marie Laasholdt.
Aage Iversen døde i Århus den 1. maj 1975.
Han var Ha’sledreng og fik sin uddannelse i
firmaet Asmus Hansen, ved grosserer Peter
Sørensen, på Sønderbro i Haderslev. Det var
i en krisetid, forholdene i 1930-erne var meget
vanskelige med en arbejdsløshed så stor som
ingensinde, så da der bød sig en mulighed,
søgte Iversen ind til kommunen, hvor han blev
ansat i 1932, og hvor han avancerede gennem
graderne, til han ved kommunebogholder Jo
hannes Ravns pensionering i 1969 overtog
dennes stilling. Iversen var en god og afholdt
kollega, en dygtig embedsmand og vellidt af
publikum. Den 1. februar 1975 blev Iversen
pensioneret og glædede sig til blandt andet at
få læst en mængde, hvad han på grund af sin
flid og nidkærhed i sit embede ikke havde fået
tid nok til; men der blev kun beskåret ham
kort tid til at nyde sit otium, han døde allerede
den 1. maj 1975 i Århus på besøg hos datteren.

Student kl 1929
330 Eichhorn, Heinrich Johannes Christian
Hans, konrektor, født Haderslev 28. septem
ber 1909 (forældre: lokomotivfører Wilhelm
Eichhorn og Anna Christine Rehder), gift
Kiel 7. maj 1934 med Rose Kayser.
Eichhorn fik sin læreruddannelse i Kiel og
var derefter indtil 1945 ansat ved tyske pri
vate skoler i Nordslesvig og senest ved Ulke
bøl kommunale skoles tysksprogede afd. Han
blev i 1950 lærer i Ladelund i Sydslesvig og
blev i 1962 konrektor. Han var bl. a. med
lem af bestyrelsen for Heimatverein für die
Schleswigsche Geest og af redaktionen af den
ne forenings årbog. Eichhorn døde i Lade
lund 9. januar 1977.

Student ns. 1931
426 Hagedorn, Henry Thagaard, motorcyklehandler, født Holstebro 29. marts 1912 (for
ældre: cyklehandler Simon Clausen Hagedorn
og Karen Thagaard Olesen). Gift Skibet,
Vejle sogn, 6. april 1939 med Caroline Wit
tenborn.
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Henry Hagedorn døde i Haderslev 13. marts
1976. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den
16. marts:
„Hagedorn var født i Holstebro. Efter gen
foreningen flyttede familien Hagedorn til Ha
derslev, hvor Simon Clausen Hagedorn starte
de cykel- og motorcykelforretning i Storegade,
hvilket dengang var en nyskabelse.
Henry Hagedorn interesserede sig meget for
motorcykler, især havde BSA og Nimbus hans
store interesse. Ved faderens pludselige død
overtog moderen forretningen sammen med
Henry Hagedorn. Tidligt blev Hagedorn kø
relærer, og mange har fået deres kørekort på
hans Nimbus. Han var medstifter af kørelæ
rernes teorilokale på A. D. Jørgensensvej og
var en årrække formand for kørelærernes sam
menslutning. Han var medstifter af Motor
klubben Haderslev, hvis formand han var i
mange år, og hvor han var æresmedlem, lige
som han i en årrække var bestyrelsesmedlem i
Cykelhandlerforeningen i Sønderjylland.
På hans lille hyggelige værksted bag forret
ningen i Storegade er der i årenes løb blevet
tid til mangen en hold snak. Med stor inter
esse fulgte han med i byens liv. I december blev
Henry Hagedorn pludselig syg. Han efterlader
hustruen Caroline og sønnerne Jørgen, der bor
i Haderslev, og Knud, der bor i Silkeborg.
Student kl. 1933
518 Fuglsang, Peter Jensen, lektor, født
Maugstrup 25. december 1914 (forældre sog
nefoged Peter Jensen Fuglsang og hustru Ma
rie Sørine Kristensen) gift Maugstrup 15. ok
tober 1939 med bibliotekar, mag. art. Irene
Frisch.
Peter Fuglsang døde i Helsingør i novem
ber 1975. Jydske Tidende-Dannevirke skriver
den 14. november 1975 blandt andet: „Han
fik lejlighed til at skrive flere værker over
græske religions- og samfundsforhold og var
desuden medudgiver af „Europas Kultur
historie“.
Realist 1933
550 Jørgensen, Frederik Ernst, adm. direktør,
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født Haderslev 20. august 1916 (forældre:
maleren Frederik Ernst Jørgensen (-Løjt) og
Magdalene Martine Nissen). Gift Middelfart
25. november 1944 med Karen Vera Hen
ningsen.
Fred. Jørgensen døde i Haderslev den 3.
juni 1977. Jydske Tidende-Dannevirke skrev
den 4. juni:
„F. E. Jørgensen fik handelsuddannelse i
Asmus Hansens engrosforretning på Sønder
bro, Haderslev. I 1944 knyttedes han til dag
bladet Dannevirke, først som bogholder, sene
re som prokurist, forretningsfører og direktør.
De økonomisk hårde tider for bladdrift sled på
ham, og allerede i 1971 ramtes han alvorligt
af sygdom. Han var en medvirkende kraft, da
beslutningen om Dannevirke-Hejmdals fusion
med Jydske Tidende blev truffet i slutninger
af 1972. Han fortsatte som direktør for Mo
dersmålets Trykkeri, der netop har gennem
gået en omfattende modernisering, og er ble
vet udstyret med den nyeste teknik inden for
den grafiske branche.
Direktør F. E. Jørgensen var en kort periode
før sin sygdom formand for arbejdsgiverfor
eningen i Haderslev. I de sidste år samlede han
alle sine sparsomme kræfter om trykkeriets
virksomhed. Han efterlader hustru, Vera Jør
gensen, f. Henningsen, og datteren Lis-Vera,
der er lærer.“
Haderslev-Samfundet vil hertil føje en tak
for mange års godt samarbejde. Jørgensen
fulgte med stor interesse udsendelsen af års
skriftet, der siden starten i 1934 er trykt i Mo
dersmålets Trykkeri.

Student mn. 1935
624 Andersen, Erik Toft, civilingeniør, født
Grenå 27. februar 1917 (forældre: seminarie
lektor Thorvald Toft Andersen og Anna Ma
rie Jensen Bilde). Gift 1940 med Tove Schlebaum.
Toft Andersen døde i Sydafrika i begyndel
sen af december 1975 ved et ulykkestilfælde.

Student kl. 1938
752 Wogensen, Alfred Christian, kreditfor
eningsfuldmægtig, født Starup 18. oktober
1917 (forældre: bygmester Jørgen Nissen
Wogensen og Kjesten Marie Ravn). Gift
Jelling 23. juli 1944 med Kristiane Jørgensen
Nielsen.
Alfred Wogensen døde i Haderslev den 26.
september 1976. Jydske Tidende-Dannevirke
skrev den 29. september:
„Wogensen kom i 1939 til kreditforeningen,
hvor han i 1963 udnævntes til fuldmægtig.
Han var beskæftiget i ekspeditionskontoret og
var vellidt af såvel kolleger som kunder i kre
ditforeningen. Uden for sit arbejde var han
bl. a. interesseret i luftmeldekorpsets arbejde,
og gennem en årrække var han eskadrillechef.
For et halvt års tid siden modtog han 25 års
hæderstegnet. Han overleves af hustru og tre
børn.“
Student mn. 1939
823 Gram, Jørgen Østergaard, ekspeditions
sekretær, født Nustrup 14. oktober 1920 (for
ældre: gårdejer Jens Nielsen Gram og Jørgine
Marie Østergaard). Gift Åbenrå 2. august
1947 med Ester Holm Andersen.
Jørgen Gram, der havde sit virke i Direk
toratet for Bøme- og Ungdomsforsorgen, og
som havde været konservativt medlem af
Hvidovre kommunalbestyrelse, døde i Hvid
ovre 25. september 1976.
Realist 1939
858 Iversen, Aksel, skovrider i Lindet, Amum
sogn, født Haderslev 25. juli 1922 (forældre:
distriktsvejingeniør Harald Iversen og Gurli
Alvilda Esmeralda Larsson). Gift Vedsted 21.
november 1953 med Elsebet Roust. (Realist
1948, nr. 1428).
Aksel Iversen døde den 22. februar 1977.
Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 26.
februar:
„Aksel Iversen var forstkandidat fra 1949
og kom i 1958 til Lindet, hvor han hjalp stats
skovrider N. L. Thomsen i Lindet skovdistrikt.
Samtidig arbejdede Aksel Iversen ihærdigt på

at danne grundlag for en skovdyrkerforening,
hvor private skovejere kunne få råd og vejled
ning. Det resulterede i oprettelsen af Tønder
Amts Skovdyrkerforening i 1961, og Iversen
var meget aktiv i foreningen, der siden opret
telsen fik stor tilslutning. Aksel Iversen, der var
kendt som en hyggelig og munter mand, ef
terlader sig foruden hustruen Elsebet Iver
sen, datteren Jette og sønnen Niels.“

Student ns. 1943
1069 Nielsen, Niels Peter, lektor, født Kel
strup, Vilstrup sogn, 5. november 1923 (for
ældre: malermester Ingvard Friedrich Niel
sen og hustru Christine Sophie Friis) gift Ha
derslev 30. august 1952 med Edith Wilfert st.
1943 ns nr. 1073. Han blev cand mag. i
dansk og tysk i 1952 i Århus.
Niels Peter Nielsen, der var lektor ved Es
bjerg Statsskole, døde den 15. september
1975. I Gymnasieskolen skriver en kollega
blandt andet: „Der er vist få dansklærere,
der har sat så meget ind på at følge med i
litteratur og litteraturvidenskab, som lektor
Nielsen gjorde. Frikvarter efter frikvarter så
man ham med en bog foran sig, intenst opta
get af hvad han læste ... Nu kan vi kun ære
hans minde og huske vor gode og lærde kol
lega.“

Student mn. 1947
1345 Forum, Robert, civilingeniør, født Ha
derslev 11. april 1928 (forældre: landsretssag
fører Edgar Forum og Astrid Carlsen). Ugift.
Robert Forum, der blev cand. polyt. i 1953,
døde i Farum 29. februar 1976.

Student mn. 1965
2689 Biosen, Hanne Kirsten, læge, født Ha
derslev 7. september 1945 (forældre viktualiehandler Svend Schelde Spedtsberg og Doro
thea Sofie Jørgensen). Gift Haderslev 22.
november 1969 med forstander, amanuensis
Hans Biosen.
Hanne Biosen er død i Århus den 8. de
cember 1976 efter en trafikulykke nær sit hjem
i Egå ved Århus.
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Tyske afviklingsklasser, st. 1921
Johann Asmus Brüning og Magdalene Chri
3245 Hansen, Hans Heinrich, apoteker, født stine Gydesen). Gift Haderslev 9. juni 1935
Haderslev 26. juli 1902 (forældre: apoteker med Marie Emilie Else Mühlig.
Ernst August Hansen og Marie Mathilde SieBrüning døde i Sønderborg den 2. oktober
monsen). Gift 2° Preetz 23. juli 1964 med 1976. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den
fagskolelærerinde Ilse Klara Margarethe 8. oktober:
Schnorr.
„Walter Brünins; beskrives af bekendte som
Apoteker Hansen døde i Haderslev den 15. en stilfærdig personlighed, hvis forretning var
marts 1976. Jydske Tidende-Dannevirke skrev søgt af mange trofaste kunder. Han overtog
guldsmedeforretningen på Gravene 15 efter
den 18. marts:
„Apoteker, dr. phil. Hans Heinrich Hansen sin far, guldsmed Ernst Brüning, og han holdt
drev i 34 år Løve Apoteket i Haderslev, og han op med at drive forretning i forbindelse med
blev den sidste i familien, som røgtede dette at lokalerne overgik til naboforretningen.
W. Brüning efterleves af sin hustru, Marie,
hverv, der indtil hans pensionering var gået
i arv i familien i henved halvandet hundrede født Mühlig, og der er to sønner i ægteska
år. Det var i Hans H. Hansens tid som leder, bet.“
apoteket flyttede fra ejendommen Apoteker
gade 1 til Nørregade. Hans Heinrich Hansen
Mellemskole eksamen 1936
var medlem af det tyske mindretal, og hans 3406 Jensen, Niels Holger Steen, papirhand
interesse for det tysk nationale rettedes især ler, født Fredericia 2. august 1920 (forældre:
mod kulturlivet. Han trådte stærkt frem i min papirhandler Gotthard Jensen og Anna Ka
dretallets arbejde efter 1945, da der blev kaldt trine Nielsen Sondergaard). Gift Haderslev
på nye kræfter. Med et udpræget organisa 5. april 1949 med Ellen Margrethe (Bitten)
tionstalent, og, hvilket bør nævnes: Et stærkt Jensen.
personligt præget offer, var han vel nok den
Steen Jensen døde i Haderslev 26. december
mest drivende kraft ved stiftelsen af den tyske 1976. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den
privatskoleforening for byen og omegnen. Han 28. december:
var i nogle år i begyndelsen af 50’eme for
„Papirhandler Steen Jensen kom som dreng
mand for den nystiftede tyske skole- og sprog til Haderslev, hvor hans fader var stabssergent
forening for Nordslesvig og mangeårigt med på Haderslev kaserne, en stilling han opgav
lem af hovedbestyrelsen for Bund deutscher ved hærordningen af 1923. Faderen startede
Nordschleswiger. Som en uhyre hjemstavns derefter G. Jensens Papirhandel i Lavgade,
bevidst personlighed ydede han også en stor men flyttede senere til hjørnet af Apotekerga
indsats i den tyske historiske forening, som de og Præstegade, hvor forretningen ligger i
gennem årene har udgivet et væld af skrifter dag. Steen Jensen kom som ung ind i faderens
og bøger m. v. Afrundende skal nævnes, at han forretning. Her mødte han sin kone, Bitten,
i adskillige år var indvalgt i Haderslev Dom som var ekspeditrice i forretningen. Steen Jen
sogns menighedsråd, hvilket for øvrigt var et sen var i mange år en meget aktiv kompagni
tillidshverv, hans far også bestred. H. H. Han chef i Hjemmeværnet, som havde hans store
sen var gift to gange og efterlader hustruen, interesse. Altid var han i vigør, og han kunne
Ilse Schnoor, fire døtre og en søn, Hans Hein overkomme det utrolige. Han var også en
rich Hansen, som driver dyrlægepraksis i uvurderlig støtte for Haderslev Svømmeklub i
Hejsager.“
den periode, da den var en af landets største
og mest aktive klubber, og han gjorde der et
Tyske afviklingsklasser, r. 1923
stort arbejde som kasserer. Han var særdeles
3269 Bruning, Walter, guldsmed, født Ha aktiv inden for Lions-bevægelsen, så længe
derslev 1. maj 1907 (forældre: guldsmed Ernst hans helbred tillod det, ligesom han i over 20
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år var sekretær i Forsvarsbrodrene. Sidste år
belønnedes han med Forsvarsbrodrenes højeste
udmærkelse. Desuden var han et aktivt med
lem af Odd Fellow Logen. For et par år siden
blev Steen Jensen ramt af en blodsygdom, som
langsomt tappede hans kræfter. Han lod sig
dog aldrig mærke med sygdommens alvorlige
karakter. Altid så han optimistisk på fremti
den, og altid lod han skinne igennem, at den

moderne lægevidenskab kunne udrette mi
rakler. Med levende interesse engagerede han
sig i værdifuldt kulturelt arbejde, og hans kær
lighed til alt, hvad der var dansk, var stor.
Han var en god og hjertevarm kammerat, som
altid var parat til at give en hjælpende hånd —
også uopfordret. 2. juledag døde han på Ha
derslev sygehus. Han efterlader sig moderen,
hustruen, Bitten, og tre voksne døtre.“
OLAV CHRISTENSEN

