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FORORD
Forhold, vi ikke har kunnet bestemme over, har været Aarsag til,

at dette Aarsskrift desværre er blevet meget forsinket.
Naar vi nu omsider kan sende det ud med Hilsen fra den gamle
Skoleby, føjer vi dertil en Bøn om, at man vil tage vel imod den lille
Henstilling, der vedlægges, saa Haderslev-Samfundets Økonomi maa
blive bedret. Kan dette — som vi haaber — ske gennem frivillige Gaver,
vil det være en smuk Bekræftelse paa den Kammeratskabsfølelse, der
er Grundlaget for vor Elevforening.
Haderslev, i April 1947.
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HVONÆR VI BLYWER GLAJ’
Den Ti, te do drow fra mæ, da blow a saa aaljen’,
som aller a førrend ha’ væn;
den Ti, te do kommer, som tit do ha’ skrøwn,
a bliwer glaj, som a aller æ bløwn.

Den Ti do kund itt’ svær’ mo’ vor gammel Rø’ o Hvi’,
— a glemmer vist aller den Ti, —
da svor a, te baade i Lykk’ aa i Nø
a tror o dæj te mi salige Dø!
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Nu gaar a da aa sanser aa tænker o mi Ven,
hvonær a ska se dæ igen;
de var saa bedrøw’le om læng de sku var’,
a bejer Guj, han vil hjælp vos lidt snar.
Ja, vel er a bedrøw’t i mi Hjart aa mi Sind,
men dér kan der ingen se ind,
e Tysker, di skal itt’ ha Mæynk mæ mæj,
di skal itt’ se, hvor a længs etter dæj.

A gor no saa aa bejer saa mindele til Guj
for e Daw, te a ska staa Bruj,
a bejer for vor Kong aa hver tappere Jens,
aa for den Daw, di ska flytt’ vos e Græns.
Ja, tro do mæ, aa faar vi e Tysker astej,
— e Daw jyst for dæj aa for mæj —
saa holder vi et Høtte, som aller før er nøwn,
vi bliwer glaj, som vi aller er bløwn!
J. LOHMANN

MARSHAL VON WRANGEL THE PRUSSIAN COMMANDER IN CHIEF AT HADERSLEBEN
FROM A SKETCH BY OUR SPECIAL ARTIST

VINTEREN 1863-64 I EIADERSLEV
1 Kong Frederik den Syvendes sidste Dage
saa det ud til at være kommet et mere
forsonligt Forhold mellem Danske og Tyske
i Nordslesvig. Der er ingen Tvivl om, at
dette i væsentlig Grad skyldtes Kongens
jævne og ligefremme Færden blandt Befolk
ningen. Saaledes vajede Dannebrog fra
mange tyske Borgerhuse i Haderslev ved
Frederik den Syvendes sidste Besøg, og ved
Festen paa »Harmonien« mødte tyske Bor
gere op sammen med de danske for at fejre
deres Konge. Man havde indstillet sig paa,
at Sønderjylland var og vilde forblive dansk.

Frederik den Syvendes Død paa Lyksborg
den 15. November 1863 var derfor den stør
ste Ulykke, der kunde times Danmark, det
var, som om al Tryghed og Tillid til Frem
tiden havde forladt det danske Folk sammen
med Kongen.
Gribende var hans sidste Færd fra Lyks
borg til Flensborg. Fra alle Egne af Sønder
jylland var hans »tro Slesvigere« strømmet
til for at følge deres Konge det sidste Stykke
Vej over sønder j y dsk Jord.
Fra Haderslev mødte Raadmand, Køb
mand Jacob Lund Thisenius, de deputerede
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Borgere Garver Adser Bløcher og Tobaks
fabrikant Carl Sørensen.
Knap havde Kongen lukket sine Øjne,
før Begivenhederne tog Fart. 2 Dage efter
indsendte Hertugen af Augustenborgs Søn,
Prins Frederik fra Gotha en Proklamation
om sin »Tronbestigelse« i Hertugdømmerne
som »Herzog Friederich der Achte«. — Da
gen derefter underskrev Danmarks nye
Konge, Christian den Niende, efter svære
Anfægtelser modvilligt Fællesforfatningen
for Kongeriget og Sønderjylland; han var
fuldkommen klar over de skæbnesvangre Føl
ger, denne Handling kunde faa.
For at takke Kongen for Fællesforfatnin
gen samledes Magistraten og de deputerede
Borgere i Haderslev den 24. November og
vedtog enstemmigt en Hyldestadresse, hvori
det bl. a. hedder: »— Deres Majestæts ufor
glemmelige Forgjænger kjæmpede i Hans femtenaarige Regjeringstid mandigt for at frede
om Rigets Rettigheder, men hvor mandigt han
stred, lykkedes det ham ikke at bringe Kam
pen til Ende. I en skjæbnesvanger Tid kal
des Deres Majestæt til Thronen, netop i et
Øieblik da afseet fra alle ydre faretruende
Forhold Høisalig Kong Frederik med Fol
kets Udvalgte havde forberedt, men ei end2U stadfæstet en nye Forfatning, af hvilke
Alle lovede sig Rigets Frelse.
Denne begyndte, men endnu ikke fuldendte
Kongedaad har Deres Majestæt nu fuldbyr
det, idet Deres Majestæt har sat Deres kon
gelige Navn under den af Folkets udvalgte
nylig vedtagne Fællesforfatning, som, for
uden at den værner om den af den Høisalig
Konge Folket skjænkede Frihed, kan blive,
og det haabe vi tilvisse af Deres Majestæt, ogsaa vil blive udviklet til at danne en fast og
uopløselig Forbindelse mellem det gamle
danske Kronland Slesvig og det øvrige
Danmark!
Allernaadigste Konge!
Ved i Anledning af Deres Majestæts
Thronbestigelse at bringe Dem vor allerun
derdanigste Hyldest og Lykønskning kunne
vi ikke undlade tillige at ytre vor Glæde og
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vor levende Taknemlighed for denne Deres
Majestæts første Kongelige Handling. Den
synes at bebude, at Deres Majestæt vil følge
den af Deres folkekjære Forgjænger anviste
Vei til en endelig Ordning af Statsforhol
dene.
Gid Forsynet maa give Deres Majestæt
Styrke og Kraft til med Ære og Held frem
deles at værne om Danmarks Riges Frihed
og Selvstændighed!« Adressen overraktes
Kongen 3 Dage senere.
Mens de mørke Uvejrsskyer Syd fra trak
fortættet op over Nordslesvig, fejrede det
danske Borgerskab i Haderslev Julen, og
med bange Anelser saa man det nye Aar
imøde.
Man havde sunget: »Vi byde Fjenden
Trods, naar Kongen er med os!« Nu var
denne Konge død — hvordan vilde Aaret
1864 blive under den nye Konge?
Man var klar over, at Krig var uundgaaelig, og man forberedte sig paa den.
De efterfølgende Uddrag af »Dannevir
ke« giver i Glimt Stemningen i Haderslev i
Tiden før Krigsudbrudet 1864 og i Krigens
første Dage. Ved at lade Datiden tale direkte
til os, kommer vi selv med i Oplevelserne, vi
erfarer, hvad man talte og tænkte i Hjem
mene, i Forretningerne, paa Gaden og i
Klubben »Harmonien«. Vi mærker, at bag
Ordene om Tillid til Hæren, en kommende
Sejr for de danske Vaaben, ligger Nervøsi
tet og Ængstelse for Fremtiden.
»Dannevirke« Tirsdag den 5. Januar 1864:
»De militaire Lasarether her i Haderslev
ere nu constituerede med 225 Senge, fordeelte i 4 Lokaler: »Harmonien«s og »Bor
gerforeningen« s store Sale samt Iversens og
Knutzens Dandsesaloner. Til Overlæge er
udnævnt praktiserende Læge M. Vahl her i
Byen, under hvem tre Underlæger fungerer,
nemlig praktiserende Læge Holm her i Byen,
praktiserende Læge i Skjærbæk Petræus og
Stud, med., Underlæge Levison. Lasaretherne maa betegnes som meget hensigtsmæssi
ge; Lokalerne ere baade luftige og lune, og
Sengene saa gode, som forlanges kan, saa

den Angst, som Menigmand stadig nærer for
alt Hospitalsvæsen, hvad disse Lokaler angaaer, er aldeles ugrundet.
Endnu er der ingen Syge paa Lasaretherne, men det vil næppe vare mange Dage, in
den der vil ankomme Sendinger fra de syd
ligere Lasarether, og vi henstille da til Pub
likum at yde de Syge forskjellige Smaabekvemmeligheder, som Bestyrelsen ej kan
raade over. Hertil regne vi Læsning: Bøger,
Tidsskrifter og Blade. Fra »Dannevirke«s
Redaktion vil der blive tilstillet Lasaretherne
et Antal Blade, men dette vil kun lidt for
slaa, naar Stuerne blive fuldt belagte, og vi
henlede derfor Opmærksomheden paa et Op
slag fra Overlægen paa »Harmonien« angaaende denne Sag.«
I de følgende Numre af Bladet annonceres
om Leverancer til Armeen, bl. a. Brændevi in
og Kogeærter. Intendanturen behøver Vogne
til Transport af Syge til Aabenraa og Chri
stiansfeld, Kolding og Sønderborg, særlig
lukkede Vogne er eftertragtet. Den 6. Januar
fortælles der om Hærskuet ved Lille Danne
virke, hvori ca. 18.000 Mand har deltaget, et
københavnsk Dameudvalg har samlet Uldtøj
til Soldaterne, og Maalene paa militære Uld
strømper offentliggøres. Damerne i Haders
lev strikker paa fuld Kraft.
Den 8. Januar staar Ohr. Richardts Digt
»Godt Mod« aftrykt i Bladet, det begynder:

»Mit Folk, hvor var du ofte
ved Undergangens Rand!
Alt i din Drengekofte
i Keiserens Ban!«
Og til Preusserne siger han:
»Og tro mig, du blinde,
du maanesyge Hær,
— i tusind Aar vor Fjende
endnu os lige nær. —
Hvad Folkeaanden føied,
ret ingen skille skal;
men alt hvad du har løiet,
skal vorde dig til Fald.«

Mandag den 11. Januar erfarer vi, at
»herfra Haderslev By er der udskrevet til at
møde i Kjøbenhavn den 18. ds. 43 bosidden
de Mænd til Forstærkningen, hvoraf kun een
ugift og forskjellige af dem [ij temmelig
smaa Kaar, saa at Firskillingsselskabet
)
*
vil
komme til at trænge til ny Tilgang, dersom
det skal kunne tilfredsstille alle de Krav paa
Understøttelse, som sandsynligviis ville blive
rettede til det. Men først og fremmest træn
ge forskjellige af de Indkaldte, som for de
dem tilstaaede Marschpenge (20 Mk.) ikke
kunne befordre sig til Bestemmelsesstedet,
og det var derfor i høj Grad ønskeligt, om
Postbestyrelsen kunde tilstaae dem nogen
Moderation idetmindste i Dampskibsfrag
ten.«
Og Onsdag den 13. Januar aftrykkes et
Brev til »Fædrelandet« fra Hæren ved Dan
nevirke, hvori det bl. a. hedder: »Der har
udbredt sig den Mening herovre, at Stem
ningen i Hovedstaden er mismodig og ned
trykt, og det har vakt en vis Forargelse. Vi
Soldater, som skulle lægge Skindet til — ligesaavist som vi haabe, at Tydskerne skulle
komme til at lægge Ryggen til ■—, vi synes,
at naar vi er lystige, ved godt Mod og fulde
af Fortrøstning om, at vi ligesom sidst ville
gaae seirrige ud af Kampen, fordi vi Alle
som Een slaaes for vor Arne, saa er det en
forunderlig Fejghed, at de, for hvem vi
kæmpe, hænge med Næbet.«

Midt i al denne Uro er Edv. Hansens
Skuespilselskab kommet til Byen fra Ribe og
aabner den 15. Januar en Række Forestillin
ger paa Teatret med følgende Aftenpro
gram: »De Danske i Paris« Vaudeville i 2
Akter af J. L. Heiberg. Derefter »La Gita
na«, spansk Nationaldands, dandses af
Dmslle. Godeau. Derpaa (for første Gang) :
»Redaktionssekretairen«, Vaudeville i 1 Akt
af Erik Bøgh. Til Slutning: »Irish«, skotsk
Nationaldands, danses af Dmslle. Godeau.
*) Carl Nielsen, født 20. 5. i860, fortæller, at hans
Forældre hver Lørdag blev krævet for 4 Skil
ling til veldædige Formaal.
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Lørdag den 19. Januar: »Igaar afgik
herfra Syd paa det Batteri, som er blevet
dannet her i Haderslev under Major Jørgen
sen; det skal stationeres Vest for Slesvig By.
I Søndags og igaar ankom hertil fra Øerne
en Afdeling af 6. Dragonregiment (som lig
ger i Treia) med et stort Antal Heste; de
skulde idag være marcherede Syd paa, men
ere bievne holdt tilbage af det lisslag, som
er indtruffet inat. Ligeledes er der i det sid
ste Par Dage ankommet et større Antal
Vogne og Trainheste, som tildels atter ere
afgaaede.«
Det Hansenske Skuespilselskab har trods
Publikumsyndest fra tidligere Besøg sløjt
Besøg ved sine Forestillinger — ingen har
i disse tunge Dage Lyst til at se Skuespil —
Tiden selv er fuld af Drama.
Lørdag den 23. Januar: »Det 2. Dra
gonregiment (Næstved), som skal statio
neres i Haderslev, er ifølge hertil ind
løben Underretning kommet til Nyborg
igaar. Foruden en større Transport Train
heste, der imorges gik sydpaa, ankom hertil
igaar fra Fyen en Afdeling af det 5. Dra
gonregiment (Randers), som holder Rast her
idag. Idag kom, ligeledes fra Fyen, en Af
deling af 3. Dragonregiment (Aarhus) med
Haandheste. Desuden passerede det 3. Bat
teri af i. Artilleriregiment under Kaptajn
Klein igaar Byen paa Vej til Hoptrup. •—
Hestegarden er af Hs. Maj. Kongen stillet
til Krigsministeriets Raadighed og vil efter
Forlydende afgaae en af Dagene fra Kjøbenhavn til Hæren«.
Mandag den 25. Januar slutter Edvard
Hansens Teaterselskab sit Ophold i Haders
lev med denne Aften:
»En Gudfader«, Vaudeville i 1 Akt. Der
efter: »Mit eget Compagni«, synges af Frø
ken Brix. Derpaa: »Kjærlighedsfolkene«,
Eventyr af Prof. H. C. Andersen, fortælles
af Edv. Hansen. Derefter: »Et Eventyr i
Rosenborg Have«, Vaudeville i 1 Akt af
J. L. Heiberg. Derpaa: »La Seguidilla«,
dandses af Dmslle. Godeau. Derefter (for
første Gang) »Jens«, Idyl med Sang af H. P.
TO

Holst. Til Slutning: »Polka Fantasi«, dand
ses af Dmslle. Godeau. Det bemærkes sær
ligt, at Lokalet bliver opvarmet.
Onsdag den 27. Januar: »Igaar Nat pas
serede Fids. Maj. Dronningens Søster,
Prindsesse Marie Louise Charlotte af An
halt-Köthen, Haderslev for over Fyen at be
give sig til Kjøbenhavn, hvor hendes Moder,
Landgrevinden af hiessen, skal ligge meget
syg.«
»Det hedder nu fra flere Sider, at den
færdige Strækning af den nordslesvigske
Jernvei (fra Flensborg til Røde Kro) skal
tages i Brug for at lette Transporterne.«
Torsdag den 28. Januar: »Ifølge »Hamb.
Nachr.« vilde Wrangel idag opfordre de Meza
til inden 24 Timer at overlevere ham Sles
vig som Pant for Forpligtelserne fra 1851
—52. I Tilfælde af et Afslag strax Over
gang over Ej deren. — Rigsraadsvalg siges
snarest muligt at skulle udskrives«.
Fredag den 29. Januar bringes et Digt,
»Til Danmark«, mærket —<n, hvori det i de
to sidste Vers lyder:

»Du skal aldrig ydmygt bukke
Dig for fremmed Herskers Magt,
Du skal aldrig lønligt sukke,
klædt i en Slavindes Dragt!
Du skal staae, mens Tider svinde,
evig frisk og evig skjøn.
Derfor, Moder, vær ei bange
for den Tid, som komme vil,
dine Sønners Seirssange
skal du atter lytte til«.
I samme Nummer indrykkes følgende:

»Til de danske Kvinder i Haderslev!
Vi takke Dem, fordi De ikke have glemt
os, og for de mange venlige Tanker, som
De have sendt os, mens Pindene gik. — De
ere vor Reserve, som vi stole paa, hvordan
det saa gaaer, og stol De paa, at saavidt det
staar til os, skal Fjenden aldrig forstyrre De
res huuslige Fred.

THE WAR IN SCHLESWIG: BAND PLAYING BEFORE MARSHALWRANGEL’S HEAD-QUARTERS AT HADERSLEBEN,
FROM A SKETCH BY OUR SPECIAL ARTIST

Hidtil have vi kun maattet døie lidt Kulde
og Slud, men snart gaaer det vist løs, — og
haabe vi da at skulle fortjene ikke alene De
res Uldtøi, men ogsaa Deres Agtelse og
Kj ærlighed.
Taknemligst
Haderslevere af 10. Regiments
5 . og 7. Comp.«.

Mandag den 1. Februar udløses Spændin
gen:
»Krigen er erklæret. Igaar Aftes afholdtes
Geheimestatsraad, hvorefter Hs. Maj. Kon
gen med Monrad inat Kl. 12 afreiste til Sles
vig. Det preussiske og det østerigske Sende
bud ere afreiste. Forbindelsen mellem Rendsborgs to Dele afbrødes igaar. Wrangel er i
Rendsborg, og Indrykningen ventes snarest«.

Hertil knyttes følgende Kommentar:
«— Paa Grund af Yttringer, der fra forskjellig Side er kommet os for Øre, og hvori
Bekymringer udtales over, at de danske
Tropper ved at forlade Rendsborgs Kronværk
»atter ere gaaede tilbage«, skulle vi oplyse
om, at Stillingen foran Rendsborg var uhold
bar i militair Henseende og maatte forlades
af selv den mest stridslystne Hær, saa snart
en Overgang kunde ventes. Kronværket er
nemlig nu ikke — som Navnet kunde antyde
— noget Værk ei engang en Forskandsning,
men en blot og bar flad Mark med nogle
Pakhuse, hvor en Afdeling var anbragt for
at betegne Grænsen«.
Nervøsiteten spores i Befolkningen!
I samme Nummer findes et Digt »Danmarks
Kæremaal«, mærket med 2 altsaa et græsk
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1. Ganske naturligt falder Tanken paa Lemb
cke som Digtets Forfatter, ikke mindst i
Betragtning af, at denne Sønderjyllands
Sanger havde skrevet flere Digte til »Danne
virke« op mod Jul det foregaaende Aar, men
da disse alle er mærket —e, kan man ikke
uden videre lade det sidstnævnte Digt være
skrevet af samme Digter. Fler er nogle af
de 18 Vers:
Og skal nu histnede paa Valen rød
Imellem os Sværdene skifte,
Saa skal for hver Synd, Du mod Danmark
forbrød,
Forinden Du stande til Skrifte.

Ret aldrig Du har været Dansken god,
Saa vidne de fremfarne Dage,
Og listed herind Du paa Rævefod,
Du kom for at mele Din Kage.

Med krummede Ryg Du Dig betlede frem;
Men sad Du først bænket ved Bordet,
Saa haaned Du os i vort eget Hjem,
Og hovmodig førte Du Ordet.
Vort Sprog Du forfulgte; den liden graa Fugl,
Der kvidrer saa deiligt i Lunde,
Du jaged og skræmmed fra Skjul til Skjul
Og stækked saa godt, som Du kunde.
Vor Frihed Du haded, med Harme Du saae,
At Livstræet bragte os Frugter,
Og længe ved Foden af Træet Du laae,
Omsnoede det med Dine Bugter.

Vort Navn har Du spottet, vort ældgamle
Flag,
Der lyser som Morgenrøden
Og vaied saa stolt under Vaabnenes Brag,
Hvor Danske vandt Seir eller Døden.
Det fordrer Du af os med Frækhedens Mod,
At vi skal i Støvet henslænge!
Nei, først maa Du drikke vort Hjerteblod,
Før det skal i Skamkrogen hænge.
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Af Huset Du jagede Freden os bort,
Du saaede Klinte blandt Hveden,
Med Løgnsord Du prækede Hvidt til Sort
Og fyldte med Gjøgeæg Reden.

Vor Konge Du haaned, vor første Mand
Du raaded sin Ed at forvanske.
Den tydske Alen Du der lagde an,
Men den var for kort til os Danske.

Gud bedre for Naboskab, som Du os gav,
Din Mund spy’de Gift kun og Galde,
Altid har Du gravet paa Danmarks Grav,
Deri skal Du selv maaskee falde.
Drag dette til Minde da nu i en Sum,
Saa kan Du vel faae det i Panden,
At Danske og Tydske i samme Rum
Ei mer kunne være selvanden.
Saa
Hvi
Saa
Dig

vil Du forstaae det paa Kampens Dag,
saa vore Hurraer runge,
vil Du forstaae det, at Danskens Slag
ramme saa tætte og tunge.

Saa vil Du forstaae, hvad der nu gjør os stærk
Og enig i Tiderne trange,
Saa vil Du begribe det Underværk,
At Faae kunne staae mod de Mange.

Den 2. Februar: »Efter at Gaarsnummeret af »Dannevirke« var lagt i Pressen, og
Trykningen begyndt, modtog vi tvende Tele
grammer fra Kj »benhavn, der omdeeltes som
Løbeseddel og forhaabentlig ville være kom
ne de fleste af vore Abonnenter ihænde, —«
»Kjøbenhavn den i. Februar. Tydskerne ere
gaaede over Eideren, de første Skud ere
vexlede; alt er bragt i Sikkerhed og Bro
erne over Sorgfloden afkastede.«
»Et aabent Brev af Gaars Dato udskriver
Folketingsvalgene til Rigsraadet til den 5.
Marts, Landstingsvalgene til den 29. Marts.«
Onsdag den 3. Februar følger som gratis
Bilag et Kort over Sydslesvig. Og Efterret
ningen om den første danske Sejr:

»Tydskernes første alvorlige Sammenstød
med de Danske er blevet en Seir for os!
Et i Middags modtaget Telegram fra Kø
benhavn melder os Følgende:

»I Mandags har der fundet en Fægtning
Sted ved Gettorf; 18. Regiment erholdt nogle
faa Saarede. Igaar (Tirsdag) have Forpost
fægtninger fundet Sted ved Kosel og Breken
dorf, hvorefter Fjenden besatte Ekernførde.
Kl. io igaar Formiddags foretoges et Angreb
paa Mysunde, der tilbagesloges efter en 6
Timers Kamp. Mysunde er brændt. Halvan
det Regiment deeltog i Kampen. Kapitain
Schau er falden, Premierleutenant Meulen
gracht haardt saaret, Kapitain Arntz samt
Leutenanterne Bluhme og Sommer saarede«.
Vi bede vore Medborgere, i Tillid til vor
retfærdige Sag, med rolig Besindighed, der
er lige langt fra Overmod og fra Undervur
dering af vore Kræfter, at imødesee Fremti
dens Begivenheder. Navnlig bede vi dem ei
at fæste Lid til de uafladelige omsværmende
Rygter, hvoraf mange usandfærdige synes
satte i Omløb med Forsæt. Enhver paalidelig
Meddelelse, som vi ere istand til at forskaffe
os, vil stra.v komme til Publikums Kundskab
ved Opslag i Trykkeriets Port og saaledes
være tilgængelig for Alle og Enhver, lige
som vi, naar det maatte anses for nødven
digt, og Tiden paa nogen Maade tillader os
det, skulle udsende trykte Løbesedler. —«
Torsdag den 4. Februar: »Af Haderslev
Amt er der forlangt c. 1000 Vogne til at
møde strax, senest Løverdag, ved Flensborg«.
Dagen efter bringes Læserne et ildnende Digt af Carl Ploug, hvoraf to Vers lyder:

»Tøv ikke længere og frit ei forsigtig
Vest eller Øst!
Veien er lige og Retningen rigtig;
Gaa ikkun trøst!
Fremad, hvor Faren og Nøden er fælles!
Fremad, hvor Hæderens Krone skal naaes!
Fremad, hvor Fjendernes Skare ei tælles,
Men hvor der slaaes!

Ingen kan leve af Fortidens Minder;
Daad maa der til.
Hensmuldret Storhed kun blænder og binder
Kræfternes Spil.
Fremad at see og mod Maalet at stræbe,
Aldrig for Møie og Hindringer ræd,
Lovsang at høste af Fremtidens Læbe —
Saadan var Fædrenes Sæd.

Og saa —! Det kom som et bedøvende
Slag!
Lørdag Middag den 6. Februar naaede den
forfærdelige Meddelelse pr. Telegraf Ha
derslev:
»Ved Bladets Slutning modtog vi følgen
de Telegram fra København af Kl. 12. 26
M.: Ifølge Overkommandoens Beslutning har
Hæren igaar Aftes Kl.
forladt Dannevirke-Stillingen og trukket sig tilbage til
Flensborg.
I Krigsministeriet har denne Efterretning
vakt Bestyrtelse. Det hedder, at de Meza
først efter to Divisionsgeneralers Tilskyndel
se har taget denne sørgelige Beslutning.

En senere Depeche (Kl. 2. 18 M.) fra
Kjøbenhavn melder:
Tilbagetogs-Beslutningen fattedes i et
Krigsraad iforgaars, men telegraferedes først
igaar Eftermiddags til Krigsministeriet. Det
te sendte øjeblikkelig Contraordre, men fik til
Svar, at Flankerømningen var begyndt. Ingen
Kamp foregik under Tilbagetoget«.
Vi, der har oplevet den 9. April, har til en
vis Grad Forudsætninger for at forstaa vore
Forfædre i hine Dage. Dog — kun til en
vis Grad. Dengang havde man endnu TreAars Krigen i frisk Erindring. Sejrens San
ge tonede endnu i deres Øren, man mærker
Efterklange af disse Toner i de citerede
Vers.
Alle fagre Drømme brast paa en Nat, og
hvad havde man ikke haabet og drømt!
Den 8. December 1863 havde Pastor
Hertel i Moltrup Præstegaard skrevet et
Digt, der offentliggjordes i »Dannevirke«
den 10. December.

Iß

Deri udtryktes følgende Haab og Tro:

»Fast hviler Danmark paa nordisk Grund,
Den mægter ei Tysken at rokke,
De danske Drenge i Farens Stund
Sig kækt og enige flokke.

Dyb Landesorg vi rundt om os see,
Kong Frederik til Graven (vi) bære;
Hans Kongeord: »Det skal ei skeel«
Vort Løsen i Kampen skal være.
Og Danmark har sig i Norden en Ven,
Kong Carl vi glade ham nævne,
Ham følger Nordens raske Svend
Til blodige Fostbroder-Stevne.
Ei heller er glemt ved Seinens Bred
Den danske trofaste Pagt,
Og Offeret som i den dyre Fred
Blev for den store Keiser bragt.

Og Britten harmes ved den frække Vold
mod de Danskes fredsæle Lande,
Vil han nu løfte sit mægtige Skjold
For sin Frændes krænkede Strande?
Op Nordens Søn, paa Land og Sø,
Sving høit din Dannebrogsfane!
Før skal Danmarks Hjerte døe,
Før den de mægte at rane!

Og høit over Stjernerne throner han,
Som raader for Folkenes Lykke;
Han værne vil om den danske Strand,
Med Seieren Danmark smykke!«

Stakkels troskyldige Pastor Hertel!
To Dage efter Rømningen, Mandag den 8.
Februar, bringer »Dannevirke« Lembckes
Artikel »Hvad er der sket?« Allerede Over
skriften rummer Fortvivlelse og Raadvildhed. Op og ned, op og ned har denne varm
hjertede Patriot vandret derude i de lavlof
tede Stuer paa Aastrupvej, Budskabet fra
Dannevirke var for ham som for alle andre
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danske Borgere i Byen saa forfærdeligt, at
Tanken vægrede sig ved at antage den. Men
der var ingen Vej udenom, det var sket!
-»Hvad er der sket? Da Budskabet kom i
Løverdags som et Lyn fra klar Himmel,
var der kun Rum for en eneste Følelse i
alle danske Hjerter: en usigelig dyb Harme,
en bitter Mistillid til Alt og Alle. Vi havde
jo rigtignok aldrig den daarlige Indbild
ning, at Danevirke kunde forsvares til evige
Tider mod det store Tydsklands hele for
enede Magt. Men vi vidste dog, at den ef
ter alle Sagkyndiges Dom var en meget
stærk Stilling; vi vidste, at den var for
svaret af den største, bedst udrustede Hær,
som Danmark i de sidste hundrede Aar
har kunnet stille i Marken, en Hær, der
allerede i denne Tid har viist, at man kan
stole paa dens Tapperhed i Kampen og
dens trofaste Udholdenhed i at bære alle
Krigslivets Besværligheder; vi vidste, at en
Mængde af dens Førere vare erfarne Mænd,
der hæderlig havde bestaaet Ildprøven ■— og
derfor havde vi den sikre Fortrøstning, at
den kunde forsvares mod den Magt, der nu
stod imod den, i lang Tid, eller, hvis Fjen
den vilde tage den for enhver Pris, da vilde
Prisen blive saa høi, at Tabet af Dannevirke
vilde blive et af de Tab, som Folk optegner
med Stolthed blandt sine hæderlige Minder.
Var dette skeet, saa vare vi beredte paa at
finde os deri uden Modløshed; dermed var
jo ingenlunde Alting tabt; vi havde jo vore
stærke Flankestillinger; vi havde vor Flaade,
der snart kan tumle sig i Søen; vi havde en
delig under saadanne Omstændigheder et ri
meligt Haab om, at Kanonskudene fra Dan
nevirke vilde have gjenlydt saaledes i Euro
pa, at det havde vakt os Hjælpere; og vi
vilde da med Selvfølelse kunnet modtage
Hjælpen, naar vi først havde viist, at vi selv
kunde tage den første haarde Tørn.
Men det kom anderledes, end vi ventede.
Dannevirke er rømmet uden Sværdslag, i et
Øieblik, da det for menneskelige Øjne maatte synes, at Fjendens Stilling vilde inden faa
Dage være bleven høist mislig; den er røm-

met »paa Overcommandoens Befaling« af
ubekjendte Grunde.
Det pleier at være et Folks Trøst selv i
den dybeste Nød, naar det kan sige: »Alt er
tabt — kun ikke Æren«. Gjælder maaske her
dette Ord omvendt? Ja, saa var rigtignok
Alting tabt uden Undtagelse; thi Æren taber
et Folk først, naar det svigter sig selv, og
saa — er Historien ude! Men Gud være
lovet, saa vidt er det ikke kommet, og derfor
er der endnu ikke blot Trøst, men ogsaa Haab
i denne dybe, forsmædelige Nød. Den eller
de, der have svigtet, lad dem bære Van
æren; vore trofaste Soldater, der nu vende
harmfulde tilbage fra den gamle Grænsevold,
som de vilde have værget med deres Liv,
hvis det var blevet dem tilladt, de have ikke
svigtet, og de skulle ikke bære Skammen; og
det danske Folk, der stod bagved dem, og
som var hos dem med hele sin Sjæl og hele
sin Kjærlighed, som vilde bringe ethvert
Offer og ikke fandt nogen Priis for høi for
Danmarks Ære og Frihed, det har heller
ikke svigtet i Fremtiden, hvor tung den saa
kan blive. Deri bestaar Haabet; thi derved
kan Æren endnu reddes, og derfor have vi
Mod til at se rolig endnu en Gang paa vor
hele Stilling og spørge: — hvad er der da
egentlig skeet? —
Dannevirke er rømmet; Hæren er gaaet i
sine Flankestillinger paa Als og i Frederits.
Det samme skete i 1848 efter Slaget ved
Slesvig. Vi vide Alle, at Fjenden dengang
to Gange besatte Slesvig og trængte høit op
i Jylland; men vi vide tillige, at han efter
ikke saa grumme lang Tids Forløb kom ud
deraf igjen. Hvad der hændte dengang, kan
vel hændes igjen. Der er en Forskjel paa
dengang og nu; dengang havde vi næppe
12.000 Mand samlede; nu have vi om kort
Tid 60.000; dengang var vor Hær siettere
bevæbnet end Fjendens; nu er den saa vel
udrustet som nogen i Europa; dengang var
der ganske faa af Førerne, der havde seet
en Krig, nu er en stor Mængde af dem øve
de, krigsvante Befalingsmænd. Een Sam
menligning er der jo rigtignok, som fylder

os med Sorg: dengang levede Frederik den
Syvende, som forstod at indgyde hele Fol
ket og Hæren Haab og Tillid; men saa ville
vi igjen sige: nu lever hans Minde, som vi
ikke ville beskjæmme, hans Aand, der peger
paa det Dannebrog, som han efterlod uplet
tet, men som vi skulle tvætte reent igjen, og
paa det Dannevirke, han rejste, og som vi
skulle vinde tilbage.
Ja, for Hæren ville disse Paamindelser
være stærke nok til at lægge dobbelt Vægt
i hvert Slag; for vore Brødre i Kongeriget
ville de være stærke nok til at samle dem i
en saa mægtig fædrelandsk Følelse, at intet
Offer vil være dem for stort, og at Fejghedens og Hjerteløshedens fine Politik, hvor
den saa findes, skal skjule sig i de mørkeste
Kroge.
Vore Brødre i Kongeriget; ja de kunne
bevare Modet; thi de kunne handle; men vi
— vi her i Sønderjylland, som allerede ere
eller om faa Dage eller Timer ville være næ
sten som Fanger i Fjendens Vold, vi have
maaskee tungere ved at bevare Modet; thi
vi kunne jo Intet udrette? Jo, sandelig fik
vi en Gjerning at gjøre, og det er maaskee
den tungeste Gjerning for en Mand: den at
bære al den kommende Tids Tryk og Piinagtighed, bære den stille og rolig og aldrig
opgive FIaabet. Og den Gjerning ville vi
gjøre; vi ville mindes 1848; vi ville mindes,
at de troe Slesvigeres trofaste Udholdenhed
under den Tids tunge Tryk havde en stor
og hæderlig Deel i Danmarks Frelse den
gang, og saa vidt som ingen Magt kan tage
vort danske Hjerte fra os, saa vist skal hel
ler Ingen berøve os Haabet om bedre Tider
og Troen paa den danske Sag og dens ende
lige Seir.«
I samme Nummer skriver »Dannevirke« :
»Et igaar Aftes modtaget Telegram fra Kjøbenhavn melder os:
General de Meza og Oberstløjtnant Kauf
mann ere suspenderede og kaldte til Kjøbenhavn for at retfærdiggjøre sig. General Lüt
tichau er udnævnt til Overgeneral og Major
Stjernholm til Stabschef«.
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Endnu medens Lembcke skrev sin Artikkel, naaede de første Afdelinger af den vi
gende danske Hær Haderslev.
»Igaar, 7. Februar, kom en uendelig Ræk
ke af Train af alle Arter igjennem Haderslev
tilligemed enkelte Saarede og nogle mindre
Afdelinger samt Husarregimentet, som end
nu var paa Marschen, da de fik Tilbagetogs
ordren. Et Espingolbatteri, som det samme
var Tilfældet med, overnattede her. Ved
Middagstid ere 5. og 3. Dragonregiment
komne herigjennem, og senere ere flere Af
delinger komne hertil. En Deel af Hæren
er gaaet til Nørrejylland ad Oksevejen.«
Tirsdag den 9. Februar bringer »Danne
virke« en Artikel »Hvad kan der ventes?«,
der efter Formen synes at være skrevet af
Lembcke. Her følger nogle Uddrag:
»Besættelsen af det slesvigske Fastland er
i disse Øjeblikke i Begreb med at blive en
fuldbyrdet Kjendsgjerning, med Undtagelse
af den lille Landstrimmel, som Dybbølstillingen danner.
Hvad kan der da først og fornemlig ven
tes fra de besættende Magters Side? De vil
le sandsynligvis søge at afslutte Kjendsgerningen uden Krig eller, saavidt en Krig dog
maa siges at være begyndt, lade den standse
hermed. Besættelsen er efter den mange Gan
ge udtalte Hensigt foretaget for at forebygge
Krig i Europa; og selvfølgelig vilde man
handle mod sin egen Interesse, hvis man
lod Besættelsen gaae over til fortsat Krig.
De besættende Magter ville arbeide paa at
faae en Conference istand efter Englands
Forslag, og indbringe det slesvigske Spørgsmaal for samme. — ,
Men nu bliver Hovedspørgsmaalet, hvad
der kan ventes fra dansk Side? Og i den
Henseende vakle vi ikke et Øieblik ved at
svare: Krig, fortsat Krig, Krig til det Yderste. — Igrunden har der aldrig kunnet være
Tvivl om, at Følgen af Slesvigs Besættelse
maatte blive denne, at Danmark efter et saadant ved Vold frembragt Grundlag aldrig,
saalænge det staaer ved Magt, vil gaae ind
paa et Conferenceforslag.------------
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Men — hvad kan der ventes i og af Euro
pa? Der gaaer unægtelig et Forventningsgys
igjennem vor Verdensdeel, nærmest frem
kaldt ved den Stilling, Frankrig indtager.
Det er aabenbart, at den franske Keiser end
nu ikke skjønner det Tidspunkt kommet,
som for ham er det beieilige. De to Magter,
som nærmest ere knyttede til Frankrig: den
italienske og den skandinaviske Halvø, staar
ganske som Frankrig. Forberedelser giøres
paa de to sidstnævnte Punkter, og Frankrig
har jo stadig sit paa rede Haand. Men alle
Tegn maatte skuffe, dersom der ikke fra Ita
liens og Sveriges Side ventedes paa et Sig
nal . . . og . . . trods Krigens Udbrud bli
ver Danmarks Stilling væsentlig den samme
som Italiens og Sverrig-Norges.« —
Den bitre Virkelighed var en ganske an
den. En barmhjertig »Fremtidstaage« skjul
te den for Datiden. Iflg. Blædel var Sand
heden denne: »I Virkeligheden havde hver
ken det engelske Folk, Underhuset eller den
tyskvenlige Dronning Victoria nogen som
helst Tilbøjelighed til at gaa i Krig mod
Prøjsen og Østrig. Napoleon III havde det
i endnu mindre Grad. Tværtimod, han be
gunstigede den tyske Enhedspolitik i det
Haab, at Bismarck vilde give ham Kompen
sationer og Frankrig saaledes opnaa den ter
ritoriale Udvidelse, som Regimet efter hans
Mening ikke kunde undvære. Hans Maal var
et prøjsisk-fransk Forbund. Derfor støttede
han Preussens og Østrigs Lemlæstelse af det
danske Monarki. Og derfor bifaldt han Pla
nen om en prøjsisk Annektion af Hertug
dømmerne. Mens Palmerston skimtede, hvad
Kiel som tysk Havn vilde komme til at be
tyde, foreslog den franske Udenrigsminister
Droyen de Lhuys i November 1863 den
preussiske Ambassadør i Paris at gøre Her
tugdømmerne til en preussisk Provins til
»Fremme og Styrkelse af den tyske sømili
tære Magt«.
Artiklen i »Dannevirke« slutter: »— Vist
nok maae vi tilsidst bekjende, at der kan
skee Meget i den nærmeste Fremtid, som
nu ikke kan anes og derfor ei heller ventes.

TORVET I HADERSLEV, EFTER PRØJSERNES INDTOG I 1864

Men hvad vi vente med Sikkerhed selv un
der det mest Uventede, det er: at Slesvig vil
hævde sit Ry for Hengivenhed mod Konge
og det hele Fædreland, som det saa herligt
vandt i Frederik den Syvendes Dage. Befolk
ningen og Embedsstanden maae i disse Ti
der slutte sig sammen, besjælede af een Fø
lelse: Kjærlighed til Fædrelandet. Og for
resten maae vi alle med rolig Fortrøstning
vente, hvad der kan komme. Vi have seet
større Trængselstider end disse nærværende
og erfaret, at hvad der tilsidst kan ventes,
er den Hjælp, som sikrest af alle ikke svig
ter dem, der i fortrøstningsfuld Forvent
ning bie paa den: Hjælpen fraoven. Lad os
da ogsaa nu sætte vor Lid allermest til den«t
Samme Dag fortæller Bladet: »Igaar var
Haderslev fra Middagstid til sent ud paa
Aftenen opfyldt af Militair, som deels drog
igjennem, deels holdt Rast her. General Hegermann-Lindencrone, som fulgte med den
ne Afdeling, tog ind hos Amtmanden. Søn
derbro og Højderne Syd for Byen besattes
af Infanteri og Cavaleri, medens et Batteri
opkjørtes paa Højderne Nord for Byen. Arriergarden stod ved Hoptrup og Gjenner.
Man ventede egentlig ikke noget Angreb, da
Fjenden paa Hovedlandeveien endnu var
Syd for Aabenraa, idet han vistnok fore
trækker at rykke frem ad Oxeveien fremfor
ad den ved de to Passer: Hoptrup og Ha
derslev besværede Chausse. Ad Oxeveien
gik i Gaarsdagens Løb to danske Colonner
tilbage ad Kongeaaen til. Paa Højden af Aa
benraa eller noget sydligere antages der i
Gaar ved Middagstid at have været en min
dre Fægtning med den forfølgende Fjende,
da der hørtes Skydning i den Retning, og i
Aftenstunden have to Colonner været paa
Høide med Haderslev. Da begyndte det her
liggende Korps at drage Arriergarden til sig
og selv at drage Nord paa, Infanteriet paa
Vogne, som til den Ende bleve holdte til
bage eller tilveiebragte i Byen. Henimod
Midnat afgik de sidste danske Tropper.
De stakkels Folk, som, efter tildeels at ha
ve havt strengt Vagthold ved Dannevirke i

flere Dage, nu havde marcheret 3 Dage
uden tilstrækkelig Forpleining, imod en
skarp Nordenvind og under jevnligt Snefog,
kom hertil i en temmelig trængende og ud
mattet Tilstand. De havde ligesom de øvrige
Tropper, der gik nordpaa, fulgt Oxeveien,
og var derfor ikke komne igjennem nogen
Kjøbstad siden Afmarchen fra Dannevirke.
Desto større Vederkvægelse var det for dem
igaar at opholde sig endeel Timer i Haders
lev. Rigtignok fik ingen af Afdelingerne Lov
til at træde af og fordele sig i Husene; Fol
kene maatte enten lægge sig paa Fortougene,
hvor de stode, eller kunde i det Høieste gaae
ind i det nærmeste Huus et Øieblik. Men der
var saagodtsom hos alle, uden Hensyn til
Partifarve, den største Redebonhed til at
bespise og forpleie Officerer og Mandskab
paa bedste Maade; baade til de Igjennemdragende og til dem, som holdt Rast her,
blev der fra næsten hvert Huus baaret Spi
se- og Drikkevarer ud, og med vore Jensers uslukkelige Humeur var snart Træthe
den glemt og Munterheden gjenoprettet;
fædrelandske Sange løde saa fra en, saa fra
en anden Klynge, og det ene Hurra for Ha
derslevs Borgere rungede efter det andet.
Den herskende Stemning imellem disse
Soldater og Officerer, ialfald med Undtagel
se af Stabsofficererne, var Misfornøielse og
Harme over Tilbagetoget, hvorved Landet
var ladt aabent for Fjenden. Uagtet den
anstrengende Tjeneste i og foran Skandserne
var det de Allerfærreste, som ikke hellere
vare bievne og havde holdt ud, indtil de hav
de maalt Fjenden i en alvorlig Dyst«.
Samme Aften (Mandag) forlod de danske
Soldater Haderslev og marcherede nordpaa.
I »Vor sidste Kamp for Sønderjylland« for
tælles der: »Marchen blev tiltraadt i Mulm
og Mørke. Snart efter rejste der sig en hef
tig Storm fra Nord, som piskede Frostsne i
Øjnene paa Folkene; det blev Billedet af den
første Tilbagetogsnat om igen; Heste snub
lede og faldt hvert Øjeblik paa den spejlglat
te Vej, Kanonerne og de Vogne, der var
skaffet paa Haderslev-Egnen til Befordring
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af Fodfolket, vandt kun frem med store An
strengelser; men Divisionen naaede dog Kl.
2 om Morgenen den 9. Februar til Kolding«.
»Dannevirke« Onsdag den 10. Februar:
»I det Mindre som i det Større vise sig de
fordærvelige Virkninger af Dannevirke-Stillingens pludselige Opgivelse. Tilbagetoget er
skeet med et Hastværk, som nu viser sig at
have været unødvendigt, idet navnlig de Af
delinger af vor Hær, som gik nordpaa, have
ladet sig forurolige af falske Efterretninger
om Fjendens Nærhed, og naar dette var Til
fældet med Tropperne, kan man slutte sig til
Virkningen paa Befolkningen, som desuden
var priisgiven til de fra alle Kanter opsvulmende Rygter. Allerede i Mandags Formid
dags udbredte sig pludselig her i Haderslev
det Rygte, at Fjenden var en halv Miil Syd
for Byen; det var fremkaldt ved at see Dra
goner komme sprængende igjennem Byen
med Sablen ved Haandledet og spændte Ka
rabiner. Denne første Skræk lagde sig vel,
da den store Afdeling Ryttere og Fodfolk
indfandt sig en Timestid efter; men baade
saae man af disses Holdning og hørte af
Officerernes Mund, at de ingen Forestilling
havde om Fjendens Stilling og Bevægelser.
De antoge, at han maatte være i Aabenraa,
eller ialtfald, hvis han ikke havde villet følge
Hovedlandeveien af Frygt for vore i Aaben
raa Fjord liggende Krigsskibe, at han fra
Flensborg var gaaet vesterpaa efter de dan
ske Colonner, som ad Oxeveien droge til
Nørrejylland. Derfor var det, at der ikke
blot blev truffet de almindelige, men over
ordentlige Sikkerhedsforanstaltninger, og at
der ikke blev undt de af saa mange Dages
Vagthold og Marsch udmattede Tropper den
Hvile, de trængte saa høilig til, og som Byen
saa gjerne vilde have beredt dem. I sex til ti
Timer maatte de stakkels Karle for den al
lerstørste Deel blive staaende paa Gaden ;
af Dragonerne maatte flere Afdelinger mere
end een Gang sidde op og enten ud paa lan
ge Patrouiller eller blive paa Gader og Plad
ser for efter en Tids Forløb atter at sidde
af. Naar der undtes de Tropper, som stode i
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selve Byen saa liden Ro, fik selvfølgelig de
stærke Afdelinger, der stode paa Feltpost
Nord og Syd for Byen endnu mindre Hvile,
og den Styrke, som gik ad Oxevien, har, ef
ter hvad vi erfare, befundet sig i den samme
Uro. Endelig i Mandags Aftes blev fuld
stændig Allarm og temfnelig iilsomt Opbrud
paa de i Huj og Hast fra alle Sider sam
menskrabede Vogne, og da de sidste Trop
per kort efter Midnat droge bort, maatte
hele Byen staa i den Formening, at Fjenden
kunde ventes næste Formiddag.
Men det viste sig, at hele dette Hastværk,
al denne Allarmering var fuldstændig grund
løs. Tropperne kunde meget godt have holdt
Rast i Haderslev til næste Morgen og længer
endnu, om det skulde være, ligesom de ad
Oxeveien dragende Afdelinger uden mindste
Fare kunde have været indkvarteret i Lands
byerne paa Høide med Haderslev. Thi Fjen
den havde standset sin Fremrykning ved
Krusaa og Bov, og endnu inat havde han
ikke forladt denne Stilling. Ikke et eneste
fjendtligt Korps er gaaet frem Vest for Ho
vedlandeveien, og ad denne er der kun i
Mandags udsendt en ikke stærk Patrouille til
Søgaard, midtveis mellem Flensborg og Aa
benraa, hvilken dog strax efter trak sig til
bage til Hovedkorpset. Der er igaar kom
met Vogne hertil fra Sønderborg uden at
have seet Fjender, med Aabenraa og Løgum
kloster har Forbindelsen ligeledes hidtil væ
ret uhindret, fra Tønder er der kommet Bre
ve hertil baade igaar og idag; kort sagt: hele
Nordslesvig indtil Bov-Stillingen paa Østsi
den og endnu sydligere paa Vestsiden var
endnu imorges fuldstændig blottet for Fjen
der. Hvad enten nu det voldsomme Snefog
iforgaars og igaar har bragt Fjenden til at
standse, eller han er tilfreds med at have
blæst vor Hær bort fra Sønderjylland paa
Dybbøl-Stillingen og Forposterne ved Kol
ding nær — derom vide vi Intet, men
Kjendsgerningen er sikker.
Men hvori maa da Grunden søges til, at
vor Hær saaledes har ladet sig blæse bort
igjennem hele Nordslesvig? Vi saae det for
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vore Øine i Mandags her i Haderslev: den
fuldstændige Mangel paa Efterretningsvæ
sen. Naar vi her i Byen allerede igaar havde
grundet Formodning om, at Fjenden havde
standset sin Fremrykning tæt nordfor Flens
borg, hvor let maatte det da ikke have væ
ret for en Hær paa en halv Snees Tusind
Mand, der drog igjennem Landet ad flere
Veie, at have sørget for Underretninger fra
alle de Steder, den havde passeret! Hele
denne Strækning er jo beboet af en tro og
paalidelig Befolkning, som var rede til paa
enhver Maade at staae vore Tropper bi og
betrygge deres Tilbagetog. Havde der staaet
en Mand i Spidsen for Efterretningsvæsenet,
som var bekjendt med stedlige Forhold og
Personer, og som havde Grebet paa at sætte
et saadant Maskineri igang hurtig og sik
kert, da var baade Hæren og Befolkningen
bleven forskaanet for al hiin Uro og Hast
med alle de mindre heldige Følger, som nød
vendig have maattet flyde deraf.
For den Hærafdeling, som er gaaet Nord
paa, have vel nu de unødige Allarmeringer
ikke havt nogen værre Følge, end at Trop
perne ikke kom til at raste før i Kolding og
Frederits, og dette have vore Jenser nok for
vundet, efter at de have udholdt saa Meget
iforveien. Men for os her i Haderslev og
overhovedet i Nordslesvig er Følgen bleven,
at alle Forbindelser uden mindste Nødven
dighed ere bievne deels afbrudt, enten til As
sens eller til Orø, deels bragte i fuldstændig
Uorden. Det er rigtigt nok, at Dampskibet
og andre Fartøier fra Aarøsund ere bragte
enten til Assens eller Orø, da det nævnte
Færgested, som ligger Syd for Haderslev
Fjord, kunde være udsat for Besøg af en
fjentlig Patrouille. Men der var intet til Hin
der for, at Postforbindelsen gik regelmæssig
deels imellem Kolding, Haderslev og Aa
benraa, deels vesterpaa til Ribe, Løgumklo
ster og Tønder. Herfra har man bestræbt
sig efter bedste Evne for at holde Forbin
delsen med disse Steder vedlige, men i Kon
geriget har man formodentlig betragtet hele
Nordslesvig som besat, og vi have været af-
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skaarne fra at opklare Vildfarelsen, da Tele
grafen efter Befaling af Telegraf bestyreren
blev standset, og Apparaterne bortførte baa
de her og i Aabenraa allerede inden Tropper
nes Afmarsch. Havde Telegrafen været holdt
aaben i Aabenraa, vilde Troppernes Allarmering i Haderslev, . ialfald sydfra, have kun
net undgaaes, og havde begge Telegrafstati
oner været bevarede, vilde Postforbindelsen
baade med Kongeriget og imellem de nord
slesvigske Stationer have kunnet holdes i re
gelmæssig Gang. Telegrafforbindelsen kunde
blot have været vedligeholdt med een Traad,
og naar Telegrafisten var beredt derpaa,
kunde Traaden afbrydes, og Apparatet gjøres ubrugeligt i et Øjeblik. — Vi troe saaledes, at der er begaaet alvorlige Feil fra
forskjellige Sider, men — hvorledes har det
kunnet være Andet under den Forfærdelse,
hvormed den ene store Feil, selve Tilbageto
get, havde opfyldt Alle«.
»Her i Byen gaar der idag et Rygte om et
Angreb paa Dybbøl-Stillingen, idet man med
den i disse Tider skærpede Lydhørhed vil
have hørt en Kanonade i den Retning.«
Torsdag den n. Februar: »Nordslesvig
befinder sig næsten fuldstændig afskaaret
fra Omverdenen, som om vi vare indefros
ne imellem de to Hæres Forpostkjæder. Der
er siden vore Troppers Bortgang et Par Gan
ge sendt Post herfra til Kolding, men ef
ter Troppecommandeurens Befaling holdes
Kudsk, Heste og Vogne tilbage, saasart de
ere komne indenfor den danske Forpostlinie,
hvorfor Posten herfra igaar Aftes blev sendt
over Ribe. Igaar kom rigtignok ved et Til
fælde endeel Breve af 8. ds. fra Kjøbenhavn
hertil over Kolding, men ingen Blade fra
Hovedstaden og Øerne medfulgte, og det
seer ud, som om Postvæsenet i Kjøbenhavn
i Mandags slet ikke har modtaget eller af
sendt Post til Nordslesvig, da de omtalte
Breve alle, saavidt vi vide, vare stemplede
med den sjællandske Jernbanes Postexpediti
ons Mærke og altsaa nedlagt i Brevkassen
paa Banetogets Postvogn. Fra Nørrejylland
medfulgte derimod nogle Aviser, hvilke dog

alle vare af Mandag, altsaa uden nyere Ef
terretning fra Kjøbenhavn end vort Man
dagsblad, paa »Kolding Avis« nær, som var
af Tirsdag. Af det sidstnævnte Blad ere de
ovenfor meddeelte Efterretninger fra Kjø
benhavn tagne«.
»Igaar ankom flere danske Soldater hertil
sydfra. Det var deels Marodeurer,
)
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som vare
bievne tilbage i Aabenraa og forgjæves hav
de forsøgt at blive overførte tilsøes til Søn
derborg, deels Krigsfanger, undvegne fra
Rendsborg eller fra de bevogtede Fjender.
De havde paa forskjellig Maade eventyret
igjennem hele Slesvig. Ligeledes ankom en
Dragon, som var bleven afskaaren fra sin
Eskadron ved Bilskov: De ere idag afgaaede
til Kolding, efter at have overnattet her. An
dre Undvegne eller Efternølere skulle være
komne ad Oxeveien. — Der gaaer det Sagn,
for hvis Rigtighed vi dog ikke tør indestaae,
at Fjenden har frigivet eller vil frigive alle
Sønderjyder, som ere tagne tilfange.«
Fredag den 12. Februar: »Mellemtilstan
den, som jo kunde forudsees ikke at ville
vare mange Dage, er allerede igaar henimod
Aften gaaet tilende — og Haderslevs Be
sættelse af Preusserne er fuldbyrdet.-------Vi slutte os ganske til den i Feltmarskal
Wrangels Proklamation udtalte Advarsel
imod Partidemonstrationer og skulle for vort
Vedkommende nøiagtig efterkomme dette
Bud------- «
»Efter at Aabenraa igaar Morges var ble
vet besat med preussisk Infanteri og Cavaleri, indtraf igaar Eftermiddags Kl. 5 en
preussisk Cavaleriafdeling her til Haderslev
og erklærede Byen for besat og Øvrigheden
for suspenderet, samt lagde Beslag paa de of
fentlige Kasser.«
»Senere ud paa Aftenen drog en Skare
gjennem Gaderne, idet den paa forskjellig
Maade gav sin Stemning Udtryk. Hoben,
der efterhaanden voxede til et Hundrede
Personer, deraf ikke faa fra Landet, lagde
ingen egentlige tumultuariske Hensigter for
*) Meyers Fremmedordbog, 3. Udg. 1844, giver
Oversættelsen »Efterskulker«.

Dagen, og efter nogen Underhandling med
Politiet skiltes den efter sine Føreres Op
fordring.«
»Imorges foretog endeel Personer paa
Søndertorv en Proklamering af Prætenden
ten (Hertug Frederik VHI af Slesvig Hol
sten), hvorpaa de slesvig-holsteenske Faner
droge den preussiske Infanteri-Afdeling imøde, som ventedes hertil i Formiddags, men
som først ankom Kl. 2.«
Ak ja, der er intet nyt under Solen!
Den brave og frygtløse danske Borger
Garver Bløcher i Storegade var, ligesom hans
danske Medborgere, blevet vred over de slesvig-holstenske Demonstrationer og sammen
kaldte i sin Egenskab af Formand for Depu
teretkollegiet til Protestmøde. Med Byen be
sat af Fjenden og de tysksindede Borgere i
en Sejersrus, var det en modig Handling.
Kl. 10 samme Formiddag som Tyskerne til
tvang sig Adgang til Raadhuset og her hejste
Oprørsfanen, mødtes det danske Bystyre
samme Steds. Der staar i Protokollen:
»Formanden for deputeret Kollegiet frem
drog derefter for de samlede Kollegier, at
han havde bragt i Erfaring, at nogle faa Per
soner igaar paa Torvet her i Byen skal have;
foretaget en Art Proklamation af den saakaldte Hertug Frederik VIII af Slesvig-Holsten. Da denne Handling var bleven foretaget
til en Tid, da Politimesteren ikke havde været
tilstede paa Torvet, og der af den Grund
ikke straks var bleven grebet ind mod den
ulovlige Handling, formente han, at der fra
Bykollegierne burde nedlægges en høitidelig
Protest mod samme.
Da samtlige tilstedeværende Medlemmer
af Magistraten og deputeret Kollegiet erklæ
rede sig fuldkommen enige heri, blev føl
gende af deputeret Kollegiet foreslaaede Pro
test vedtaget af de samlede Kollegier, indført
i Protokollen og underskrevet af alle Tilste
deværende.
»Ved en igaar paa denne Bys Søndertorv
afholdt Forsamling have nogle Borgere og
nogle andre Personer tilladt sig at udraabe
Prinds Frederik af Augustenborg som Her-
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tug af Slesvig-Holsten, og de vilde sandsyn
ligvis give denne Partidemonstration Udse
ende af at være en høitidelig Proklamation
fra Byen Haderslevs Side. Undertegnede
Magistrat og deputeret Kollegium, hvis
samtlige Medlemmer have aflagt Hyldingseed til Hans Majestæt Kong Christian d.
9de, ansee det enstemmig for vor uafvigelige
Pligt paa det bestemteste at udtale, at vi al
deles ikke kunne tiltræde den stedfundne
Partidemonstration, men at vi meget mere
paa det høitideligste maa protestere mod
den, idet den ikkun er udgaaet fra et alde
les forsvindende Mindretal af Byen Haders
levs Befolkning, hvis langt overvejende Flerhed
er sån retmæssige Konge tro og hengiven.

Haderslev, d. 13. Februar 1864.«

Og saa følger nedenstaaende 16 Under
skrifter.

Det blev besluttet ved første Lejlighed
at indlevere denne høitidelige Protest enten
til Hs. Exellence Hrr. Feldmarschal Friherre
v. Wrangel eller til den Civilkammerforvaltning, som af den preussiske og østrigske

22

Regering vilde blive nedsatte i Hertugdøm
met Slesvig.
Samme Dags Eftermiddag melder »Dan
nevirke«: »Under den anarkistiske Tilstand,
som herskede her i Haderslev endnu i For
middags, tiltvang nogle Personer sig Ad
gang til Raadhuset, Kirken og Hospitalet og
stak slesvigholsteenske Flag ud derfra. End
nu efter det preussiske Infanteris Ankomst
gjentog det samme sig paa Latinskolen, men
efter at den lovlige Myndighed var traadt i
Virksomhed igjen, bleve disse Faner fjerne
de om Aftenen. Ialt vaiede der igaar Faner
fra 30—40 Huse; der taltes 41 Flag. Idag
sees kun enkelte Flag, og paa Hospitalet
blev der atter i Formiddags heiset et Flag,
som dog strax efter nedtoges af Politiet,
løvrigt hersker der fuldkommen Ro og Or
den i Byen«.

»Da Postforbindelsen endnu ikke er gjenoprettet sydpaa, ere vi uden Efterretning fra
andre Steder. —«
Med dette Nummer ophører »Dannevirke«
pludselig at udkomme.

Efterfølgende viser, hvor fejlagtig det var
at regne med en preussisk Retfærdighedssans.
Den 15. Februar blev Borgmester Hammelieh arresteret. Bykollegiernes Protokol mel
der, at der den 16. Februar afholdtes nyt
Møde, hvori meddeltes, at Borgmesteren,
Etatsraad Hammerich, var blevet arresteret
af den preussiske høist kommanderende Of
ficer, og at Amtet havde truffet Skridt til
at faa hans Embeder besørgede af konstitu
erede Embedsmænd. Kancelliraad Heide var
konstitueret som Borgmester og Politime
ster og Herredsfoged With som Stadssekre
tær. »De tilstedeværende Raadmænd og de
puterede Borgere bade tilførte Protocollen, at
de agtede at henvende sig til den commanderende General med en skriftlig Bøn om, at
Etatsraad Hammerich snarest mulig maatte
blive gjenindsat i sine Functioner.«
I et den 25. Februar 1864 afholdt Møde,
hvori den konstituerede Stadssekretær fore
lagde to fra Amtet modtagne Skrivelser,
meddeltes, at tidligere Regeringskancellist
Hansen, en udpræget Slesvig-Holstener,
af den øverste Civiløvrighed i Hertug
dømmet havde faaet overdraget den inter
imistiske Bestyrelse af Embedet som Borg
mester, Politimester og Stadssekretær i Ha
derslev, hvorefter den konstituerede Borg
mester Heide og den konstituerede Stadsse
kretær With aftraadte.
Og saa havde Tyskerne atter med Brask
og Bram holdt deres Indtog paa Raadhuset
og i Protokollen. De nye Magthaveres Syns
punkter, som vi lærer dem at kende i den nu
paa tysk førte Protokol, stod i skrigende
Modsætning til de tidligere fremførte og til
den dansksindede Befolknings Ønsker.
Ved Skrivelse af 21. Marts meddelte den
øverste civile Myndighed Raadmændene
Gyldenfeldt og Thisenius deres Afsked og
indsatte paany de i 1850 afskedigede depute
rede Borgere i deres Hverv og anmodede
om, saafremt der i Aarenes Løb var fore
kommet Afgang i deres Rækker, paa den fo
reskrevne Maade at foretage Valg af nye
Medlemmer. Den 7. April meddeltes der li

geledes fuel Afsked som Raadmand efter
Ansøgning og paa Grund af Sygdom. Af
de tidligere fra 1850 genindtraadte depute
rede Borgere aftraadte Paul Christiansen, der
gentagne Gange udeblev fra Møderne i April.
Den 9. April afholdtes Møde Kl. 7 Aften,
hvori deltog samtlige Raadmænd og depute
rede Borgere med Undtagelse af Sohl, der
ligeledes tidligere gentagne Gange glimrede
ved sin Fraværelse, og behandlede blandt an
det følgende Sag:

»Dagegen wurde mit Rücksicht darauf,
dass die entlassenen städtischen Kollegien
unterm 21. Nov. v. J. eine Huldigungsadres
se an den König Christian IX von Dänemark
beschlossen, worin sie unter anderen ihren
Dank für die Sanction der Novemberverfas
sung aussprachen, dass sie ferner unterm 13.
Februar d. J. einen Protest gegen die von
Bürgern hiesiger Stadt vorgenommene Pro
clamation des Herzogs Friedrich VIII be
schlossen, worin sie die unwahre Behauptung
aufstellen, dass die weit überwiegende An
zahl der Bevölkerung dem König Christian
IX als ihrem rechtmässigen Könige treu und
ergeben seien, sowie in der Erwägung, dass
ein Schweigen den vorstehenden Kundgebun
gen gegenüber in Angesicht der bevorste
henden Conferenz der europäischen Mächte
dem Land und in Besonderheit dem nordlihen Theil desselben zu grossen Unheil gerahten kann, einstimmig nachstehende Erklä
rung beschlossen:
»Wir, die unterzeichneten Vertreter der
Stadt Hadersleben haben Angesichts der be
vorstehenden Conferenz der europäischen
Mächte, welche die Erörterung unseres Lan
dessache zum Zweck hat, einstimmig be
schlossen, gegen jede Entscheidung über das
Schicksal des Landes ohne dessen Zustim
mung Verwahrung einzulegen u. zu erklären:
dass nur durch die vom Landesrecht ent
sprechende vollständige Trennung der Herzogthümer Schleswiig-Holstein von dem Kö
nigreich Dänemark die Grundlage eines dau
ernden Frieden gewonnen werden kann,
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dass der nach unserer rechtlichen Ueberzeugung Herzog Friedrich VIII der einzige
legitime Landesherr der unzertrennlich ver
bundenen Herzogthümer ist,
dass insonderheit eine Theilung Schles
wigs Unglück und Unfrieden über das Land
bringen werde, u. sowohl von den Einwoh
nern der Stadt Hadersleben als von der dä
nischredenden Bevölkerung Nordschleswigs
als das grösste Unglück angesehen wird.«
Es ward zugleich beschlossen diese Erklä
rung nachdem sie von Magistrat und u. deputirten Collegium unterschrieben worden,
die obersten Civilbehörde mit der Bitte zu
übersenden, dieselbe event, der Konferenz zu
übermitteln.«
Med den preussisk-østrigske Hær kommer
»The Illustrated London News’« Tegner
Landeil til Byen, og Haderslev bliver plud
selig Forsidestof i et af Verdens fornemste
illustrerede Blade. Saaledes dominerer Bille
det »High-Street, Hadersleben« hele Forsi
den paa Numret for den 12. Marts (her gen
givet noget formindsket paa Side 19).
I Teksten til dette Billede hedder det bl.
a. : »Paa første Side en Skitse af vor særlige
Tegner af Hovedgaden i Haderslev, nu Ho
vedkvarter for de fornemste preussiske og
østrigske Hære. Denne By, som ligger ved
en Fjord, der gaar ind fra Østersøen paa
Østkysten af Slesvig, har en Befolkning paa
6000 Sjæle ... «
Et andet Billed har Underskriften: »Or
kester, der spiller foran General Wrangels
Hotel.« Og Beskrivelsen lyder: »Vor Kunst
ner har tegnet en anden Scene i Haderslevs
Gader. — Den preussiske Øverstkommande
rende, Feltmarskal v. Wrangel, bor paa Jür
gen Råbens Hotel (nu den Rabenske Stiftelse,
Nørregade Nr. 15), hvor han om Aftenen
opvartes med Musik af et Militærorkester.
Den østrigske Øverstbefalende, General v.
Gablenz, bor ogsaa i dette Hus. Orkestret, der
er afbildet, er Jægerkorpsets (det østrigske).
Et tredie Billede viser os General Wran
gel med Adjudant ridende over Gammel
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ting (her gengivet paa Side 7, ligeledes
stærkt formindsket). Teksten hertil lyder:
»Skitsen blev taget af vor særligt ud
sendte Kunstner en Dag, da den preussiske
Øverstbefalende red over den nordlige Mar
kedsplads i Haderslev, ledsaget af Løjtnant
von Wrangel, sin Adjudant. Det er et karak
teristisk Portræt af den gamle Feltmarskal,
som tappert sidder til Hest elleve eller tolv
Timer i Træk, og som til Trods for sin høje
Alder udholder Strabadser og haardt Vejr
meget bedre end mange yngre Mænd.«
Bemærkelsesværdigt ved Billedet er den
civile Befolknings Holdning. Medens en Sol
dat til venstre hilser stramt paa sin Felt
herre, synes dennes Tilstedeværelse ikke at
aftvinge de spadserende Civilister ovre paa
det andet Fortov den allermindste Interesse,
ikke een vender sig for at se den høje Herre.
Og endelig er der Billedet af Ordensudde
lingen i Hoptrup (her gengivet stærkt for
mindsket paa Side 25). Beskrivelsen hertil
er som følger: »Uddeling af Medaljer i Hop
trup til den østrigske Brigade Gondrecourt
for god Holdning i Slaget ved Oversø. Prins
Albrecht af Preussen dekorerer een af Østri
gerne. Von Gablenz, den østrigske Overge
neral, ses til venstre, lidt tilbage i Billedets
midterste Del. Tilvenstre ved Bordet den
østrigske Stab.«
Om den engelske Tegners Tilstedeværelse
i vor By fortæller »The Ill. London News« :
»Da begge Hovedkvartererne, Marskal
Wrangels og General Gablenz’, var i Ha
derslev, plejede den engelske Tegner Lan
deils Ankomst at vække ligefrem Sensation i
den overfyldte Skænkestue i Mad. Petersens
Værtshus (coffee-rom), som paa den Tid var
stærkere besøgt og ude for større Efterspørg
sel, hvad angaar Kælder og Spisekammer,
end det sandsynligvis nogensinde havde væ
ret Tilfældet siden dets Oprettelse.«
Landeil havde fulgt den preussisk-østrig
ske Armee op gennem Holsten og Slesvig.
»The Ill. London News« vrimlede med Bil
leder af denne sejrrige Hær, af slesvig-holstenske Møder og Tilkendegivelser og af
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»Herzog Friedrich’s« Indtog og Hyldning.
Paa dansk Side havde Bladet ingen Teg
ner, men den danske Kunstner, Simon Si
monsen, blev senere — hen paa Slutningen
— Bladets danske Billedreferent. Ligeledes
findes i Bladet et Billede af danske Soldater,
der tager Opstilling i Koldinggade i Frede
ricia efter Tegning af en Ingeniør Nielsen.
Som dansk kan man ikke undgaa at føle
nogen Bitterhed over denne Favorisering af
den sejrende store Overfaldshær, selv om
man ved Læsningen af Teksterne til de
offentliggjorte danske Tegninger kan spore
en vis Objektivitet.
Der mærkes til Tider Sympati for den
danske Soldat — hans gode Disciplin, den
mønsterværdige Retræte fra Dannevirke,
Soldaternes Haardførhed og Udholdenhed.
De danske Dragoners gode Holdning og

støtte Ro — den lille Pibe, de alle sad og røg
paa, som om den var en Del af Udrustnin
gen, saa ensartede var disse Piber.
Den danske Soldats høje Intelligens næv
nes: »the commonest Dane knows exactly
what he is fighting for.«

*

Som Afslutning skal her genfortælles,
hvad gamle Haderslev-Borgere har berettet
om de bevægede Dage i 1863—64.
Peter Lauesen Petersen, født den 22.
November 1853, død den 30. Maj 1945,
var Søn af Gæstgiver og Landmand Laue
Petersen, Lavgade. Gæstgivergaarden laa
lige overfor Raadhuset (nu Nr. 4). Fra
Vinduerne i Skænkestuen, der paa Grund af
den høje Kælder under Huset, laa højt over
Gadens myldrende Liv, kunde man følge alt,
hvad der skete, derude i Lavgade, der var
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et Stykke af Hovedfærdselsaaren mellem
Nord og Syd. Fra det øverste Trin paa den
høje Stentrappe havde den io-aarige Dreng
set Frederik den Syvendes straalende Ind
tog den 2. Oktober Aaret iforvejen. Kanon
skud og Klokkeringning havde Kl. 5% om
Eftermiddagen bebudet den folkekære Kon
ges Ankomst til Haderslev. Fra Sønderbro
op gennem Lavgade og op til Torvet stod
Vaabenbrødrene med deres Faner og Laugene med deres Emblemer og paraderede til
Ære for Majestæten og bag dem Bønder og
Borgere tætpakket op til Husmurene i den
smalle Gade. Fra Æresporten i Hoptrup
havde 150 beredne Bønder — 120 fra Hadreslev Herred og 30 fra Gram — eskorteret
deres Konge til Haderslev.
Godt 4 Maaneder senere, Lørdag Efter
middag den 6. Februar, foer det som en Lø
beild over Byen: »Den danske Hær har røm
met Dannevirke.«
Mandag den 8. Februar var Fastelavns
mandag, Byens store Markedsdag. Under
normale Forhold begyndte Markedet allerede
om Lørdagen med, at de første Gæster an
kom til Byen. Det var Køb og Salg af Heste,
Markedet gjaldt. Fra Lørdag og over Søn
dag til Mandag tiltog Hestetravet over Ga
dernes Brosten i Styrke. Trods Krigen var
der kommet mange Landmænd til Byen hin
skæbnesvangre Fastelavnsmandag. Hos Pe
ters Forældre var der Travlhed. Fra aarie
Morgen var den ene Vogn efter den anden
skrumlet ind over Gaardens toppede Brosten
for at spænde fra. Og i Køkkenet var, som
i alle Byens talrige Gæstgiverier, de store
Suppegryder sat over.
I den tætpakkede Skænkestue damper det
fra Suppetallerkener og Kødmad, Grogger,
Piber og Cigarer, det er nemlig op mod Mid
dag. — Da, pludselig, lyder der Hestegalop
op gennem Gaden. Man hører straks, at det
ikke er Handelsheste. Gæsterne farer til Vin
duerne. — Det er danske Dragoner, der i
strakt Galop, med Sablerne ved Haandledet
og spændte Karabiner, jager nordpaa gen
nem Byen.
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Et Øjeblik efter fortælles der i Skænke
stuen, at Fjenden staar en halv Mil Syd for
Byen. — Den gemytlige Markedsstemning er
pludselig som blæst bort. Hurtigt Opbrud og
Forvirring over det hele, man vil pludselig
hjem til Gaarden.
Ude i Gaden er der Trafikstandsning,
hvad er nu det? En stor Drift Kvæg er
standset nede foran Wägers Gæstgivergaard
ved Slotsvandmøllen, hvor de skal betale
Bropenge. Men det er ikke det, der har
standset dem. Det er den paa Egnen saa
kendte Kreaturhandler Martin Erzinger fra
Lütjenholm, der saa ofte er kommet gennem
Haderslev med sine Kvægdrifter, der er ble
vet standset af Troppeafdelingerne sydfra.
Erzinger holdt altid til hos Peters Forældre.
Mange Gange havde han selv tjent en Skil
ling ved at drive med Studene et Stykke Vej
sydpaa, man fik 8 Skilling til Bomhuset, 1
Mark til Mastrup og 1
Mark til Warten
berg, det længste Stykke Drengene maatte
drive med.
Alle Veje sydfra maa altsaa være spærret
af Tropper, er det Fjenden?
Snart bliver dog Gaaden løst, thi nye Ryt
tere kommer gennem Gaden, og saa følger
Fodfolket. Det er danske Soldater.
Blandt de første Dragoner, der er kom
met, er Grynmøller Schrøder fra Naffet
(hans Mølle laa lige over for den gamle
Provstegaard). Han har faaet til Opgave at
skaffe Vogne til Ægtkørsel for Hæren, og
man har i ham netop faaet fat i den rette.
Bønderne har nemlig skyndt sig at faa Heste
og Vogne ud fra de kendte Afspændings
pladser i Byens Gæstgivergaarde, og da de
ikke kan komme hjem, har de forsøgt at
gemme sig selv og deres Køretøjer rundt
omkring i Byen, for at slippe for Ægtkørse
len, men Grynmølleren kender alle Smuthul
lerne og faar Synderne halet frem — »han
var it te aa vis a og it te aa bestik!« Altsaa
en Mand med den rette Sans for Fædrelan
dets Vel. Saa der er ikke ret mange Bønder,
der naaede at komme fra Byen den Dag.
Dragonerne, de første danske Soldater,

holder Rast paa Møllepladsen. Standerbære
ren ved denne Afdeling var Matthias Rudbæk fra Flovt. Det ærgrede Peter at se, at
han lader Standeren — Fanen — staa og
skøtte sig selv ovre i Bagermester Hübbes
Port hele Dagen.
Lige efter Dragonerne kommer Infante
riet.
Bønderne har langtfra naaet at faa spist al
Suppe og Kød, det gaar nu i de forkomne og
sultne Jenser.
Med det danske Fodfolk er den unge
Gaaridmand Jerk (Erik) Ravn fra Hyrup
kommet saaret tilbage. Det er en Ynk at se
ham komme humpende ved to Stokke. Peters
Far faar i Hast spændt for, og Peter faar
Lov til sammen med sin Far at køre den
saarede Soldat hjem til Hyrup.
Saa kommer Fjenden til Byen. Torsdag
den il. Februar henimod Aften jager atter
en Skare Ryttere op gennem Lavgade med
Karabinerne parat, men denne Gang er det
preussiske Kyrasserer. Inde fra Petersens
kan man se dem standse uden for Raadhuset,
hvor de fleste staar af og gaar ind. Snart
ved man i Byen, at Rytterne først er stand
set oppe ved Ryes Mølle for at »revidere«
denne og »Møllehuset«, der ligger ved
Aabenraavej (nu Ryes Møllevej 18).
Den næste Morgen kommer Garden, »store
Karle«.
Nu kan Peter ikke styre sin Nysgærrighed længere. Sammen med en Del Kammera
ter fra den Lærde Skole staar han oppe paa
Søndertorv for sammen med den nysgerrige
Folkehob — mest Tysksindede — at se den
opmarcherede Fjende. Pludselig vendes alle
Tilstedeværendes Opmærksomhed fra de nysankomne Soldater over mod den lille Flok
Disciple fra den Lærde Skole. De er let ken
delige i deres Skolekasketter, der foruden to
Snore, tvundet af røde og hvide Strenge,
bærer den danske Kokarde. De preussiske
Soldater har faaet Øje paa Drengene og
navnlig paa deres Hovedbeklædning, sikkert
ved nogle Hjemmetyskeres velvillige Hjælp.
Nu bliver Drengene en efter en kaldt frem,

Kasketten revet af Hovedet og Snore og
Kokarde flaaet af. —
Næste Morgen møder en Søn af Falle
Thede paa den Lærde Skole i Gaaskærgade
pyntet med et Schærf i slesvig-holstenske
Farver. I den Thedeske Familie gentog den
fra Grænselandet saa kendte Tragedie sig.
Medens Falle Thede var tysk, var hans Bro
der, Hans, dansk. Ligesaadan forholdt det
sig med den føromtalte Gæstgiver Wägers
Familie. Medens denne var en brav dansk
Mand, var hans Broder, Slagteren paa Tor
vet, populært kaldet »æ Greifswalder Slaude«, en Vendekaabe, en af de Mænd, der for
agtes i begge Lejre. Han boede i Hjørnehu
set Klostret—Lavgade. Ved Frederik den
Syvendes Indtog havde han spændt en Guir
lande fra sit Hus over til det modsatte Hjør
ne til den lille vimse Manufakturhandler
Lassens Ejendom, til daglig kaldet »Fedtlassen«. Midt paa denne grønne Ranke pran
gede følgende Inskription: »Velkommen, du
ædle danske Drot!«
Nu, da Preusserne drog ind i Haderslev,
hang der paa samme Sted atter en Guirlande,
men nu stod der: »Wilkommen, ihr tapferen
Befreier Schleswig-Holsteins.« Slagteren var
aktuel paa en lidet tiltalende Maade. — Man
sagde, at hans danske Demonstrationer havde
skaffet ham Beværtningen og Danseboden
ovenpaa; hvad Omvendelsen til tysk Sinde
lag skaffede ham, meldes der ikke noget om.
Hos Peters Forældre blev der atter Leben
i Gæstgivergaarden. Man havde faaet Ind
kvartering af østrigske Jægere, Mændene
med de sjove Hatte med Fjerbuske. Blandt
dem var der to gode Venner, der var Nabo
sønner hjemmefra. Da de en Dag sad og spi
ste deres Suppe, kom den ene i Kaadhed en
Del Peber i den andens Suppe, da denne saa
bort et Øjeblik. Da han smagte det, blev han
saa rasende, at han sprang op og skød Ven
nen ned. Drabsmanden blev omgaaende ar
resteret og ført ned paa Råbens Hotel til
Generalen. Efter Forhøret skulde han føres
ned i Arresten paa Raadhuset, men paa Søn
dertorv blev han pludselig stædig og vilde
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ikke med længere, saa gjorde man kort Pro
ces og skød ham paa Stedet.
Den lærde Skoles Bygninger i Gaaskærgade blev beslaglagt til tysk Lazaret. Elever
og Lærere fik Husly nede paa Naffet paa det
ene af de to Jernstøberier, der laa sønden for
Gaden ned mod Fjorden (nu Henry Christi
ansens Tømmerlager). Man indrettede sig i
det store Forhus. I Frikvarteret legede Pe
ter og Kammeraterne paa den store Plads,
der strakte sig helt ned til Fjorden. De uvor
ne Knægte morede sig med at skubbe Støbe
riets store, tunge Vogne ud i Vandet.

Bagermester Peter Jensen, født den i. Au
gust 1856, død den 1. Februar 1942.
Gamle Bagermester Jensen huskede ogsaa
tydeligt Frederik den Syvendes Ankomst til
Haderslev. Da Kongen holdt sit Indtog i Byen,
stod den 7-aarige Peter oppe paa Banken ved
Vejsiden paa Sønderbro og saa hele Herlig
heden. Der var dengang ingen Huse paa Søn
derbro, og Vejen gik mellem Banker ned mod
Byen, saa oppe fra sit høje Stade kunde Pur
ken se hen over alt Folket og faa det hele med.
Den næste Dags Aften, efter at Majestæ
ten med Gemalinde havde været til Fest i
Christiansfeld, var han Borgmester Hammerichs Gæst. Borgmesteren boede paa Gammel
ting (nu Retsbygningens 1. Sal). Peter var
med sin Fader gaaet op paa Gammelting for at
se paa det Fakkeltog, som Laugene, Haandværker-, Handelsforeningen og Vaabenbrødrene vilde bringe deres Konge. Bagermesteren
satte Peter op paa sine Skuldre, og han saa
derfra det pompøse Fakkeltog marchere op,
saa Kongen komme frem i et af de festligt
oplyste Vinduer hos Hammerich og hørte
Majestæten tale til sine tro Haderslevere.
Men de festlige Dage afløstes af Mørke?
Det første, man i Gaaskærgade saa af den
vigende danske Hær, var Artilleriet. Det var
Fastelavnsmandag. De stakkels Soldater laa
langs Gaden med deres Kanoner i Snesjap
og Pløre, helt udmattede. Men Hadersleverne
forsøgte at lindre deres Lidelser ved at give
dem det bedste, de formaaede af Mad og Drik
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ke. Senere kom Dragoner igennem. I Bager
mester Jensens gode danske Hjem blev alt
spiseligt ofret. De røgede Skinker og Pølser
blev hentet ned fra Loftet. Nede i Kælderen
i Bageriet stod Bagermesteren og skar det
ene Rugbrød op efter det andet. Naboko
nerne smurte Smør paa og belagde Klem
merne med Paalæg. Peters Mor, der paa den
Tid var svagelig, kogte Kaffe og bragte den
ud i Gaden, hvor den blev skænket op —
ikke i Kopper — den Luksus kendte man
ikke, men i smaa Kummer. Peter og Kam
meraterne løb derpaa saa hurtigt, den fyldte
Kumme tillod det, hen til Rytterne i Nørre
gade og rakte den op paa Hesten til dem til
ligemed Mellemmaderne, for Rytterne maatte
ikke staa af Hestene, men spiste og drak,
alt imens de red videre nordpaa. Peter og
Drengene fulgte i Løb ved Siden af Rytter
ne, og i Reglen gik Turen helt »op te øwn
æ Bjerre« -—■ helt op ad Christiansfeldvejens
Stigning, inden Kummen var tømt. Saa gik
det i skarpt Trav tilbage for at faa ny For
syning. Fysikus Madvig, hele Byens og Om
egnens gode, faderlige Læge, var ogsaa paa
Benene i de Dage, overalt var han med. Da
han saa Peters Mor staa ude i Kulde og Sne
sjap og skænke Kaffen i Kummerne, sagde
han, idet han rakte efter Kanden: »Lad mig
skænke, dette her kan De ikke holde til, Ma
dam Jensen«. Og saa skænkede han op. Alle
Standsforskelle udviskedes af Trangen til i
Nødens Stund at hjælpe, hvor der trængtes.
Murermester Andreas Schøning, født den
16. September 1857, død den 12. August 1943.
Da det i 1864 rygtedes her i Byen, at de
danske Tropper var paa Vej fra Christians
feld ind mod Fladerslev, gik den syvaarige
Andreas og Handskemager Magnussens Søn,
hans godt 2 Aar ældre Kammerat, ud ad
Christiansfeldvejen for at tage imod de
danske Jenser, Magnussens Bror skulde nem
lig være med som dansk Soldat. Da de var
naaet ud til Thomashus, fik de Øje paa Sol
daterne langt oppe paa Vejen. »A kan se
dem enno kom aa æ Chausse«, sagde gamle

Schøning, »i deres blaa Uniformer med det
hvie Bandoler aa æ Chakoer aa æ Hoj«.
Magnussens Bror var ogsaa ganske rigtig
med, og hans lille Bror fik Lov til at bære
hans Gevær ind til Haderslev.
Schøning huskede ogsaa klart, da de dan
ske Soldater kom den modsatte Vej. Nogle
blev indkvarteret i Frue Kirke. Næste Mor
gen Klokken 8 drog disse videre. Ligeledes
staar de preussiske Kyrasserers Indtog klart
i hans Erindring. Andreas saa dem drage
ind paa Raadhuset — »Vi boj dengang aa
æ Hægerstift, saa vi saa jo det mest a’, hvad
der gik for sig i den By-æn.« Om førnævnte
Gæstgiver Wäger paa Torvet — Vendekaaben — bemærkede Schøning: »De soj, at
gammel Wäger op aa æ Torre haj manne
dansk Flag ue aa sin Balkon lau Frederik
den Syvn besøgt æ By — men sin bløw han
saa tysk!«
Schønings Far havde været med som
dansk Soldat i Krigen 1848—50. Han var lø
ben af Lære for at blive dansk Soldat. Han
og Kammeraten, Jep Sørensen, slap over til
Assens. »Her vil vi blyw, for her er æ Snaps
glas saa stoe«, sagde Jep. Der havde været
en Del Tyskere blandt de danske Soldater,
bl. a. Tyrol og Phillipsen fra Haderslev.
Ved Fredericia hed det: »I skal grave et Hul
for at søge Dækning mod Tyskerne!« Men en
af ovennævnte svarede: '»Det kan it nyt
naue, for vi løffe alivel.«
Blikkenslagermester 0. F. Crüger, født
den 30. Juni 1862, død den 19. April 1942.
Da Østrigerne i 1864 var kommet til Byen
fik hans Fader, der ogsaa var Blikkenslager,
meget travlt. De østrigske Officerer og Me
nige kom nemlig og bestilte smaa Blikplader
til at spænde deres Ordensbaand paa. Crügers boede dengang i Hjørnehuset Klostret—
Torvet, en lille enetages Hytte. Gennem en
lang Gang kom man op til Blikkenslager
værkstedet i Gaarden. Der var et Rend hele
Dagen efter Ordensblik, saa Crüger sen.
maatte indrette sig paa Massefremstilling.
Gennem »The Ill. London News« har vi nu

faaet Forklaringen paa denne pludselige Ef
terspørgsel, der havde jo nemlig været større
Ordensuddeling i Floptrup til Østrigerne.
Flusets tidligere Beboer, Skomagermester
Fridrichs, havde selv garvet sit Læder; fra
den Tid var der i Gaarden en stor Garvegrube, nu overdækket med et Laag, der ra
gede en Kende op over Stenbroen. I de mørke
Februaraftener faldt mangen en Østriger
over denne Bræddekant. Mester Crüger kun
de inde fra sit Værksted altid høre, naar der
kom en Soldat, ved Rabalderet i Gaarden.
Kunden kunde kun se Petroleumslampens
Skin fra Værkstedet, og blev ikke Laaget var.
Østrigernes Øverstkommanderende, Gene
ral Gablenz, beærede ogsaa en Aftenstund
Mesteren med sit Besøg for at faa en Blik
plade til sine Ordensbaand. Crügers Far hav
de rejst i Østrig og været i Wien, og snart
kom han og Generalen i en livlig Samtale om
det skønne Land og den dejlige Donaustad",
de opfriskede gamle Wienerminder, hvilket
glædede Generalen overmaade.
*
Vi har nu for en Stund levet sammen med
vore Forfædre i de tunge Dage i 1863/64.
Vi har kunnet fornemme, hvor lammende
Tilbagetoget fra Dannevirke var, og vi ved
nu, at Mørket fra hine tunge Dage kom til
at kaste lange Skygger ind over Danmarks
Fremtid, kom til at lamme det danske Folks
Handlekraft lige op til denne Dag. —
Atter staar Danskerne over for en for
dem og Rigets Fremtid livsvigtig Afgø
relse — et »to be or not to be«, ikke alene
for Sydslesvig, men for Nordslesvig, for
hele Danmark, thi et andet Tilbagetog fra
Dannevirke vil Danmark ikke kunne over
leve, vi vil da sætte saa meget af vor natio
nale Ære og Selvhævdelse over Styr, at
Dødsklokkerne før eller senere vil komme til
at ringe over vort aartusindgamle Fædreland.
Maatte vi derfor nu vise os stærke og mo
dige nok til med Tak at tage imod den store
og smukke Opgave, det er givet vor Genera
tion at løse, den at samle hele Danmarks Rige.
JOHS. CHR. NIELSEN.
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OMKRING 29. AUGUST 1943
FORHV. FOLKETINGSMAND A. SVENSSON OM SIN ARRESTATION

OG INTERNERING I 1943
Nedskrevet paa Grundlag af Dagbogsoptegnelser

L ørdag den 28. August om Aftenen deltog

min Hustru og jeg i et Fødselsdags-Samvær
hos Stiftsprovst Hjortkjær i Gammel Ha
derslev. Der var samlet ca. 15 Personer, og
Samtaleemnet var naturligt de Meddelelset,
jeg havde modtaget i Dagens Løb om det
tyske Ultimatum og Regeringens Svar, at
den ikke saa sig i Stand til at medvirke til
de foreslaaede Foranstaltningers Gennemfø
relse.
Vi var hjemme ved godt 12-Tiden, og
skønt stærkt optaget af, hvad den næste Dag
vilde bringe, sov vi hurtigt ind.
Arrestationen.
Kl. ca. 4,30 den 29. August om Morgenen
blev vi vækket ved, at den ældste af vore
hjemmeværende Drenge, (Poul, Seminarieelev,
22 Aar) tog haardt i den laasede Dør til vort
Soveværelse og raabte: »Tyskerne er her!«
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Kun halvvaagen raabte jeg tilbage: »Hvad
er der?« Poul: »Tyskerne er her! De slaar
vore Døre itu!« Jeg, uden at være paa det
rene med endnu, hvilke Tyskere der kunde
være Tale om: »Ring til Politiet!«
Imens var min Hustru sprunget ud af
Sengen og havde taget sin Kimono paa. Da
hun hørte Tummel ude i Køkkenet, aabnede
hun Døren til det mellemliggende Badevæ
relse og blev her mødt af en Soldat i Staalhjelm og med opplantet Bajonet, der med en
Lommelampe lyste hende ind' i Ansigtet og
spurgte: »Wohnt Dalbom hier?« Min Hu
stru: »Hier wohnt kein Dalbom! Was wol
len Sie? Wie kommen Sie hier?« I Hælene
paa ham trængte en Overfeldwebel (Stabsofficiant) sig ind i Soveværelset med Spørgsmaalet: »Wohnt Svensson hier?« Jeg havde
imidlertid faaet Benklæder paa og svarede:
»Svensson, das bin ich. Was ist denn los?«

Men nu raabte og skreg de i Munden paa
hinanden: »Schweigen Sie! Seien Sie still!
Kleiden Sie sich an und kommen Sie gleich
mit nach der Kaserne!« Da det øjensynligt
ikke gik hurtigt nok, raabte de gentagende,
at jeg skulde skynde mig. »Du maa hellere
skynde dig«, sagde min Hustru. Men det
var hende dog bagefter en Tilfredsstillelse,
at jeg havde bundet mit Slips lige saa ro
ligt og omhyggeligt som ellers.
For at aflede Opmærksomheden spurgte
min Hustru ind imellem Overfeldweblen,
hvor han var fra. »Aus Grossdeutschland!«
svarede han. »Das sieht man schon«, bemær
kede jeg henne foran Spejlet. Hertil sagde
han ikke noget.
I Mellemtiden havde Poul søgt at ringe
til Politiet. Men der var ingen, der svarede.
En Soldat, der opholdt sig i Forstuen, lige
ledes med opplantet Bajonet, aabnede Døren
til Telefonstuen, da han hørte det ringe, gik
frem med fældet Bajonet og raabte: »Smid
Telefonen!« Poul lagde Telefonrøret paa
igen, hvorefter Soldaten afbrød Forbindel
sen.
Da jeg havde faaet mig klædt paa, tog jeg
min Haandkuffert, puttede min Insulinkas
se i den og sagde Farvel til min Hustru. I
Telefonstuen var imidlertid ogsaa »Lille
Bror« (Erik, 3. G, 18 Aar) kommet til. Han
sov i den modsatte Ende af Huset og havde
til en Begyndelse heller ikke hørt noget,
mens Poul, der sov ovenpaa, havde haft et
Vindue staaende aabent og var derfor ble
ven vaagen ved, at Soldaterne slog Yderdø
ren og en Mellemdør til den store Forstue
ind. Da Soldaten, der sammen med Overfeld
weblen havde været inde hos os, saa »Lille
Bror«, raabte han: »Da ist ja noch einer!
Sollen wir Hausuntersuchung machen?« Det
ansaa Overfeldweblen dog ikke for nødven
digt. Jeg sagde Farvel til mine to Drenge,
der hver gav mig et fast Haandtryk, hvor
efter vi gik ud gennem Verandaen. Det vi
ste sig bagefter, at der var slaaet en Fyl
ding ud i Mellemdøren til Forstuen, og at
Nøglen var brækket. Men samtidig var Yale-

laasen gaaet i Baglaas, saa de har maattet
kravle ind gennem Hullet. Uden for Veran
daen stod en fjerde Soldat posteret, og han
fik Ordre til ikke at lade nogen slippe ud før
»Tagesanbruch«. Telefonen tog de med sig.
Da vi havde gaaet lidt, forlangte Over
feldweblen, at jeg skulde gaa hurtigere. Jeg
sagde, at det kunde jeg ikke, da Hjertet ikke
var stærkt. Naaet hen til Gammelting sagde
jeg, at nu maatte jeg standse lidt, før vi gik
op ad Bakken. Det skete ogsaa.
Ankommet til Kasernen spurgte man paa
Vagten, om det var Amtmanden. Men det
var det altsaa ikke. Jeg regnede efter dette
med, at ogsaa fremstaaende danske Myndig
hedspersoner var blevet arresteret. Det viste
sig imidlertid ikke at holde Stik. De havde
kun faaet Anmodning om at komme til Stede
for at afgive en Erklæring om, at de var vil
lige til at fungere videre under de ændrede
Forhold.
Paa Kasernen.
Jeg blev herfra ført op paa tredie Sal i
den Fløj af Kasernen, der vender ud mod
Haven. En Løjtnant modtog mig og anviste
mig et Værelse i en Løjtnants-Lejlighed,
hvor jeg kunde opholde mig indtil videre.
Først her fik jeg at vide, at der fra om Mor
genen Kl. 4 var proklameret Undtagelsestil
stand, og at jeg var Gidsel
).
*
Jeg proteste
rede baade mod selve Arrestationen og mod
den Maade, hvorpaa den var gennemført.
Hertil svarede Løjtnanten med et Skulder
*) Det viste sig senere, at en af de internerede fra
Tønder havde faaet bekræftet skriftligt, at han
var Gidsel. Da det er bleven benægtet, at der er
taget Gidsler i Danmark under Besættelsen, gen
gives her det paagældende Dokument :
Der Standortälteste in Tondern.
Tondern, den 29. Aug. 1943.
Haftbefehl.
Herr Schuelein, Poul, Probst, Liigumkloster.
Zur Sicherung der Durchführung der von mir
getroffenen Massnahmen aus Anlass des vom Be
fehlshaber der deutschen Truppen i Dänemark
verkündeten militärischen Ausnahmezustandes
werden Sie als Geissel vorläufig festgenommen.
Sie haben den Anordningen des Überbringers
dieses Haftbefehls unverzüglich Folge zu leisten.
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træk: »Wo gehobelt wird, fallen Spähne«, og
at de havde deres Ordrer. Han tilføjede, at
jeg var taget som Gidsel, fordi jeg ikke hav
de sat min Autoritet ind paa at vedligeholde
Ro og Orden. Jeg svarede, at jeg i den for
løbne Uge havde afholdt 3 Møder her i
Landsdelen med den foreliggende Situation
paa Dagsordenen, og at jeg netop paa disse
Møder havde opfordret til at bevare Ro og
Orden. Endvidere bad jeg ham foranledige,
at min Hustru fik Besked om, hvor jeg var
anbragt.
Dette har sandsynligvis været Anledning
til, at min Hustru forholdsvis hurtigt fik
Meddelelse om, hvorledes det stod til. Selve
Arrestationen havde i Virkeligheden formet
sig saadan, at det var, som om der forestod
en Henrettelse. Den første Tid efter, at jeg
var ført bort, sad min Hustru da ogsaa paa
Sengekanten og lyttede, om der skulde lyde
Geværsalver. Noget senere mødte en Officer
fra Kasernen og ønskede at tale med hende.
De stod hver paa sin Side af den ituslaaede
Dør, der ikke kunde aabnes, og han skulde
undskylde, vistnok fra Kommandanten, og si
ge, at jeg var anbragt paa Eneværelse, fik For
plejning, og at »dem alten Herrn wird nichts
geschehn«. Det var naturligvis til stor Bero
ligelse for min Hustru, der i øvrigt fortalte
ham, at jeg ogsaa havde været arresteret ved
Krigens Udbrud i 1914. Men da slog man i
Bei Fluchtversuchen oder bei Widerstand wird
von der Waffe Gebrauch gemacht.
(sign.) Onnen,
Stempel.
Major und Standortältester.
/ Oversættelse :

Arrestordre.
Hr. Schülein, Poul, Provst, Løgumkloster.
Til Sikring af Gennemførelsen af de af mig
trufne Forholdsregler i Anledning af den af
den Øverstkommanderende for de tyske Trop
per i Damark forkyndte militære Undtagelsestil
stand arresteres De foreløbig som Gidsel.
De skal ufortøvet efterkomme de Anordninger,
som træffes af Overbringeren af denne Arrest
ordre.
Ved Flugtforsøg eller Modstand bliver der
gjort Brug af Vaabnene.
(sign.) Onnen,
Stempel.
Major og Standortältester.
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alt Fald ikke vore Døre ind med Gevær
kolber.
Klokken 5,15 blev Rektor, Dr. phil. N. H.
Jacobsen samt Bagermester Hans Andersen,
Haderslev, ført ind til mig, og førstnævnte
følte sig tydeligt nok opmuntret ved at se
mig sidde i en stor Lænestol midt for Bordet
og tage imod. Til sidst blev Højskoleforstan
der Hans Lund fra Rødding bragt ind til
os og Dagen efter Landstingsmand Schau
mann, hos hvem man ogsaa havde moleste
ret en Dør, da ingen aabnede. Familien var
ved Stranden, og her blev Hr. Schaumann
saa hentet i Bil og ført ind til Kasernen.
Vi fik derefter Tilladelse til at faa Mad
hjemmefra eller ude fra Byen, hvis vi øn
skede det, og der blev omgaaende sendt Bud
herom. Vor Telefon blev ogsaa bragt tilbage.
Jeg spurgte, om vi kunde faa Lov til at gaa
Ture i Haven, og det havde Løjtnanten ikke
noget imod. Kun maatte det foregaa under
Bevogtning. Det hele vilde muligvis blot vare
et Par Dage. I Haderslev var der jo kun
forefaldet nogle »Ungezogenheiten«. Løjtnan
ten sluttede: »Wir werden uns schon ver
tragen.«
Det næste Besøg blev aflagt af »Standort
ältester«, Overløjtnant Hebstreit, der spurg
te, om vi havde faaet vore Ønsker opfyldt.
Han forklarede, at Regeringen var gaaet, og
Rigsdagen eksisterede ikke mere. Alt var ro
ligt, det vilde nok glide efterhaanden. Hen
mod Aften kom Overløjtnanten endnu en
Gang ind til os og fortalte bl. andet, at
Kredslægen havde udtalt sin Forundring
over, at jeg var bleven arresteret, skønt jeg
var sukkersyg. Men jeg kunde jo faa min
Diætmad hjemmefra.

Dagenes Forlob.
Morgenmaden blev den første Dag bragt
op til Kasernen af en ung Pige, vi havde
som foreløbig Udhjælp. Hun meddelte ved
sin Hjemkomst, at en havde spurgt hende,
om vi havde noget med England at gøre. Det
vidste hun ikke, hun havde kun været hos os
i kort Tid. Derefter blev »Lille Bror«, Poul
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en enkelt Gang, den faste Mad- og Budbrin
ger. Vort Hjem var i disse første Dage en
Central for samtlige internerede. »Lille
Bror«, der af sin Rektor havde faaet carte
blanche med Hensyn til Lektielæsning, hav
de Hilsen med fra alle de hjemmeværende,
og dels personlig og dels pr. Telefon holdt
han Forbindelsen vedlige med de internere
des paarørende. Paa samme Maade var han
Mellemled mellem Rektor Jacobsen og Sko
len og mellem Rektor og Frue, der var ind
lagt paa Haderslev Amtssygehus. »Lille
Bror« virkede efter alles Udsagn som et
Lyspunkt i vor daglige Tilværelse. Ogsaa
Soldaterne paa vor Gang kendte ham efterhaanden. En Dag, da jeg kom ud paa Gan
gen, raabte en af dem fra en over for lig
gende Stue:- »Klein Bruder ist schon da, er
lacht übers ganze Gesicht!« Jeg gik hen til
Vinduet, og han vinkede op til mig.
Selvfølgelig havde han ogsaa nu og da lidt
Brevpost med. En Dag undersøgte Bogtryk
ker Kley, Fladerslev, der var fremtrædende
National-Socialist, og som var sysselsat paa
»Standort-Geschäftszimmer«,
hans Kurv
meget indgaaende, men fandt ikke noget. Nej,
for Brevene havde jeg jo i Brystlommen,
sagde »Lille Bror« bagefter.
Den første Nat sov jeg kun lidt, fordi
Hjertet var blevet for anstrengt af det fore
faldne. Efter at jeg havde faaet Tabletter
først fra Kredslægen og senere fra Over
stabslæge Mordhorst paa Kasernen, der fo
retog en let Undersøgelse og optraadte me
get høfligt, blev Søvnen normal igen.
Vi fik ret hurtigt en fast Orden paa vort
Dagligliv, saa det forløb næsten program
mæssigt. Jeg har i et Brev hjem for mit Ved
kommende opridset følgende Timeplan:
Kl. ca. 7,30 gøres Toilette og tages Insu
lin.
Kl. ca. 8: »Lille Bror« med Morgenmad.
Kl. ca. 10—11,30: Tur i Haven.
Kl. ca. 12: »Lille Bror« med Middags
mad.
Kl. ca. i—2,30: Middagssøvn.
Kl. ca. 3: »Lille Bror« med Kaffe.

Kl. ca. 3,30—4: Avislæsning.
Kl. ca. 4—5,30: Tur i Haven.
Kl. ca. 6: Insulin.
Kl. ca. 6,30: »Lille Bror« med Aftens
mad.
Kl. ca. 7,30—8: Avislæsning.
Kl. ca. 8—9: Et Parti Skak (H. Lund cg
jeg).
Kl. ca. 9—10,15: Bridge (FI. Lund, Rek
tor Jacobsen, Bagermester Andersen og jeg,
Hr. Schaumann dyrker Læsning).
Kl. 10,30: I Seng.
I det store og hele var dette Dagens For
løb, fælles for os alle.
Vi havde tre Stuer til vor Raadighed, en
fælles Opholdsistue, hvor Landstingsmand
Schaumann sov, en Stue foran, hvor For
stander Lund og Bagermester Andersen sov,
og en Stue bagved, som Rektor Jacobsen og
jeg trak os tilbage til.
Her maa indføjes, at især Borgmester
Thulstrup, men ogsaa andre Venner og Be
kendte sendte os Gaver, for det meste Vin
og Cigarer, mens vi var i Haderslev. Da vi
Tirsdag den 31. August kom ned paa Ef
termiddagstur, forefandt vi tre »nye« Herrer
i Haven, Oberstløjtnant Elmgreen, Stabsofficiant Hansen og Overofficiant Jacobsen. De
havde været paa Orlov, havde meldt sig hos
de tyske Militærmyndigheder og var blevet
interneret. De boede en Etage længere nede,
og vi betragtede det som en Selvfølge, at
de fik deres Andel af de Gaver, vi modtog.
Vi maatte dog ikke tale med hinanden, og
fra nu af var der to Vagtposter i Haven, een
til at passe paa Militæret og een til at passe
paa os. De fleste af Vagtposterne var indstil
let over for os som de foresatte og optraadte
meget diskret.
Vore Vagtposter.
Nogle var endog meget velvillige, og det
viste sig snart, at vi kunde tale med dem
om alt muligt.
Der var saaledes Wupperthal-Manden, som
vi kaldte ham. Han var, som Betegnelsen si
ger, fra Wupperthal i Vesttyskland. Han
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havde tilhørt en international socialdemokra
tisk Ungdomsorganisation og var derfor ved
Krigens Udbrud bleven sendt i Koncentra
tionslejr. Men jeg ønsker ikke noget Men
neske at prøve det, jeg har prøvet, tilføjede
han. Hans Hustru og Børn var blevet dræbt
under et stort Bombeangreb, og nu havde
han intet tilbage at leve for. Kun Hævn, sag
de han, og viste os en Knytnæve. Naar vi
først er saa vidt, vil min Haand ikke blive
savnet.
En anden af Vagtposterne, som ikke bar
Hjelm, fordi han havde været saaret i Ho
vedet, viste sig at være fra Køln. Han var
uhyre fornøjelig og spillede vistnok Mili
tæret alle de Puds, han kunde overkomme.
Hans let henkastede Udtalelser var til Tider
næsten profetiske. »Ich seh’ schon den gros
sen Sieg entgegen«, sagde han en Dag til
mig. »Wir werden siegen, bis die anderen
vor den Thoren Berlins stehen.« Den 9. Ok
tober 1944 rendte jeg uventet paa ham igen
i Nørregade i Haderslev. Jeg var ikke lige
frem begejstret for en Samtale med ham paa
Byens mest befærdede Strøg. Men han havde
paa den anden Side været saa venligt ind
stillet, at jeg heller ikke vilde vende ham
Ryggen. Han spurgte, hvorledes jeg havde
det, og jeg kunde jo meddele, at foreløbig
var jeg ikke bleven hentet igen. Han selv
havde i lang Tid været i Oksbøl-Lejren ved
Varde. »Na, hoffentlich hat der ganze
Schwindel bald ein Ende!« raabte han saa
højt, at alle forbipasserende kunde høre det.
»Dies Lumpenpack!« forlød det videre. Og
saa fortroligt og med et uforligneligt Glimt
i Øjnene, mens han fjernede sig: »Ich spiele
verrückt augenblicklich.«

Hjemmetysk Reaktion.
Da de første Dage var gaaet, fik ogsaa Hr.
Schaumanns Sønner og en Datter Lov til at
komme ind, enten med Mad eller for at tale
Forretninger. Baade gennem dem og »Lille
Bror« blev vi bekendt med, at vor Arresta
tion havde vakt stærkt Røre ude i Byen, og
at der i Haderslev og andetsteds udfoldedes
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ihærdige Bestræbelser for at faa os løsladt.
I Haderslev virkede fornemmelig Borgme
ster Thulstrup og en Del fremtrædende hjemmetyske Borgere, og Schaumanns Sønner
havde en Dag Foretræde hos Major Peter
sen, der forholdt sig imødekommende. Amt
mand Thomsen, Aabenraa, aflagde Besøg hos
min Hustru og meddelte, at han paa forskel
lig Vis søgte at faa disse Bestræbelser sam
let under eet, og at han ogsaa havde talt med
forhenværende Folketingsmand J. P. Nielsen,
der stod i Forbindelse med den tidligere ty
ske Folketingsmand Pastor Schmidt og den
ne igen med den tyske Partifører, Dyrlæge
Møller, Graasten. I Haderslev var det Køb
mand P. Frees og Landsretssagfører Erich
sen, der gik i Spidsen for den hjemmetyske
Bevægelse. Ogsaa de havde paa et vist Tids
punkt Foretræde hos Major Petersen, og der
blev indsendt et tysk Andragende om vor
Frigivelse, som Majoren anbefalede. I alt 17
fremtrædende tyske Borgere i Haderslev un
derskrev det paagældende Andragende, og
det maa anses for givet, at det var den hjem
metyske Haderslev-Bevægelse, der blev den
).
*
udslaggivende
Onsdag den 1. September kom Overløjt
nant Hebstreit igen ind til os og forespurgte,
*) Efter Ønske har jeg senere modtaget efterføl
gende Liste over Underskriverne paa Ansøgningen
om Løsladelse af de den 29. August 1943 tagne
Gidsler, rettet til den Øverstkommanderende i
Danmark, General von Hannecken:
Landsretssagfører 5. Erichsen, Haderslev, Gros
serer Peter Frees, Haderslev, Fabrikant Carl En
gel, Haderslev, Fabrikant Jacob Engel, Haderslev,
Lærer H. Holst, Haderslev, Raadmand D. Tams,
Haderslev, Rentier Paul Dall, Haderslev, Gartner
Carl Paulsen, Haderslev, Fabrikant Sophus Fugl
sang, Haderslev, Teglværksejer G. Wittenborn,
Haderslev, Apoteker, Dr. H. Hansen, Haderslev,
Fabrikant Matthias Hansen, Haderslev, Grosserer
Albert Steffens, Haderslev, Gaardforpagter Ed.
Barsøe, Ladegaard, Bankdirektør Heinr. Loren
zen, Haderslev, Bankdirektør Chr. Danielsen, Ha
derslev, Bankprokurist Carl Petersen, Haderslev.
Ved samme Lejlighed blev der overrakt mig
en skriftlig Fremstilling, af hvilken det nedenfor
gengivne Uddrag turde være af offentlig In
teresse :
»Da vi den 29. August 1943 fik at vide, at nogle
danske Medborgere var bleven anholdt, tog vi
uden nogen som helst Paavirkning fra dansk Side
straks og spontant Affære.
Vi vilde gøre alt,

om der var noget at klage over. Det var der
ikke her, sagde jeg. Men Arrestationen den
29. August havde i mit Hjem formet sig paa
en saadan Maade, at jeg senere agtede at be
svære mig over det. Overløjtnanten und
skyldte sig med, at alt var kommet saa plud
seligt, saa der ikke havde været Tid til at
instruere de udsendte Patrouiller nærmere.
Den nævnte Overfeldwebel var ellers en
»verdienter Mann, sehr gut angeschrieben«.
Det er muligt, svarede jeg, at han er god
ved Fronten. Men her mente jeg ikke, at han
havde været særlig heldig. Det indrømmede
Overløjtnanten. Før han gik, udtalte han, at
vi sad i »Ehrenhaft«, en Betegnelse, vi tyg
gede lidt paa, men som jeg andetsteds fik
god Brug for.
Lørdag den 4. September sagde jeg til
Overløjtnanten, at jeg gerne den paafølgen
de Dag vilde deltage i Gudstjenesten i Gam
mel Haderslev Kirke, hvis det kunde tilla
des. Overløjtnanten saa noget betænkelig
hvad vi kunde, for at hjælpe disse Mænd, som vi
respekterede som hæderlige og fornemme Dan
skere, der kender og forstaar Grænselandets At
mosfære og Problemer, og vilde derfor afbøde
den store Uret, der her skete.
En af vor Kreds, der Mandag den 30. August
skulde rejse bort, gik, før han rejste, til en af
vore politiske Venner og bad ham gøre noget for,
at Landstingsmand Schaumann kom fri. Den
gang vidste vi ikke bestemt, hvilke og hvor mange
Personer der var bleven anholdt, men Herr Schau
manns Navn havde vi hørt. Rygterne vilde vide,
at der var mange flere, hvilket dog siden viste sig
ikke at være rigtigt. Den paagældende gik ogsaa
samme Formiddag sammen med en anden tysk
Medborger op paa Kasernen og fremlagde Sagen
for Majoren. De kunde dog blot opnaa, at han
velvilligt lovede dem at lede Sagen videre.
Dette Skridt blev snart bekendt i vor Kreds,
men vakte dog ikke fuld Tilfredsstillelse. Imid
lertid fik vi ogsaa bestemte Oplysninger om de
anholdtes Navne, blandt andre ogsaa Folketings
mand Svenssons.
Ved gensidige personlige Henvendelser og tele
foniske Opringninger gav vore Venner Udtryk
for deres Harme over det skete.
Vi rejste saa
en Aktion for at faa alle anholdte i Danmark sat
paa fri Fod. Der blev sendt en Ansøgning til
den Øverstkommanderende desangaaende med Un
derskrifter af tyske Medborgere, som ikke stod i
Partiet.
Efter alt at dømme har det bidraget til, at man
ge af de anholdte blev løsladt, først og fremmest
de anholdte fra Nordslesvig og senere ogsaa en
Del fra det øvrige Danmark.«

paa mig, mens mine Medfanger trak sig til
bage. Vi havde saa en Samtale paa Tcmandshaand, hvorunder han lovede, at han
vilde tale med Majoren om det. Men man
vilde nok være bange for Demonstrationer,
da jeg var en kendt Personlighed i Byen. Jeg
bemærkede, at de godt kunde sende en Sol
dat med. Mig vilde det ikke genere. Dog ikke
en af dem, der brød ind i mit Hjem hin be
givenhedsrige Morgen. Dette sidste svarede
Over løjtnanten ikke noget paa.
Jeg spurgte saa, hvorfor vore Slægtninge
pludselig skulde tale Tysk, naar de bragte
Maden. Det var unaturligt for os at tale
Tysk med hinanden. Overløjtnanten erklære
de hertil, at egentlig maatte de vel slet ikke
tale med os. Men det havde han under de
foreliggende Omstændigheder set bort fra.
Og naar der undtagelsesvis ingen var til
Stede, som forstod Dansk, maatte det være
saadan.
Senere paa Dagen fik Forstander Lund
Besøg af sin Hustru, der var kommet tilrej
sende, og hun fik af Overløjtnanten Lov til
at drikke Kaffe sammen med os, mens en
tysk Frivillig fra Byen saa til. Hun fortalte,
at de tysksindede paa Røddingegnen var for
tvivlede over Arrestationerne. Bogtrykker
Kley havde overensstemmende hermed over
for Hr. Lund oplyst, at Arrestationerne var
ikke ønsket af Mindretallet. Ordren var
kommen fra København.

En Samtale.
Søndag Formiddag kom Overløjtnanten
ind og meddelte, at min Henvendelse om
Kirkegang var blevet afvist af de højere
Myndigheder. Han selv havde ikke haft no
get imod det. Vi havde saa en halv Times
Samtale om alt muligt. Han var Studienrat
(Statsskolelærer) i Hamborg og Romanist
og havde studeret i de romanske Lande.
Hans Hjem var nu ødelagt, hans store Bog
samling og en værdifuld Manuskriptsamling
var brændt. Han havde kun Hustru og Barn
tilbage, der tilfældigt havde været borte fra
Byen under de store Bombardementer. Over
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for dette vilde vort være smaat, naar vi først
var paa fri Fod igen. Jeg svarede, at det jo
til en vis Grad var rigtigt. Men ganske bort
set fra, at hans Land var i Krig, hvad vort
ikke var, saa var mit Anliggende for mig
ogsaa et Retsspørgsmaal. Jeg fremholdt der
efter mit Arbejde gennem mange Aar for et
godt og nabovenligt Forhold mellem Dan
mark og Tyskland og for et fordrageligt
Samliv mellem Danske og Tyske i Grænse
landet. Henviste ogsaa til, at jeg havde
medvirket til Vedtagelsen af en Ikke-Angrebspagt mellem Danmark og Tyskland,
som Tyskland dog uden videre havde brudt.
Den Undtagelsestilstand, vi nu levede un
der, var et nyt Brud paa de Aftaler, der var
truffet. Jeg fremhævede endelig, at jeg i
Ugen før den 29. August havde holdt tre
Møder hernede, et i Aabenraa og to i Ha
derslev, hvor jeg havde opfordret til Ro og
Orden. Svaret var, at man arresterede mig,
og at man betjente sig af en Fremgangsmaade, som jeg fandt oprørende. Overløjtnanten
beklagede det skete. Han forstod mine Fø
lelser og var ked af, at jeg havde haft »Pech«
med den Overfeldwebel, som havde været
den ledende.
Til Gengæld udtalte han sin Beklagelse
over, at den danske Befolkning var saa af
visende over for den tyske Værnemagt, i
Modsætning til, hvad han havde oplevet i
Frankrig. Han havde som »Ortskomman
dant« i en fransk Landsby boet hos en Bon
dekone, som den første Dag var fuldkommen
utilnærmelig, den næste tilbageholdende. Men
den tredje Dag havde hun sat en Blomst paa
hans Bord, og Forholdet mellem Befolknin
gen og det tyske Militær havde i det hele ta
get været ligefrem hjerteligt. Jeg gjorde
herover for opmærksom paa, at fransk og
dansk Mentalitet for det første var vidt for
skellig. Franskmændene var temperament
fulde, vi Danske køligt vurderende. Men der
næst vilde man i et lille Land og ikke uden
Grund let være mistænksom over for de om
liggende Stormagter, i Danmark paa Grund
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af Besættelsen over for Tyskland. Vort Folk
og vor Kultur frygtede jeg ikke for, lige me
get hvordan Europa blev omkalfatret. Men
vort tusindaarige Rige, den danske Stat,
kunde blive udsat for Overlast. Overløjt
nanten havde aldrig hørt, end ikke blandt
de mest ekstreme Partifæller, at man tænkte
sig at røre ved den danske Grænse, skønt
den var blevet flyttet sydpaa i 1920. Han
troede, at vi i saa Henseende kunde være
rolige. Til Slut beklagede han sig over den
Behandling, der var bleven unge Piger til
Del, som havde indladt sig med tyske Sol
dater. Paa Lazarettet i Kolding laa for Ti
den 12 unge Piger, af hvilke den ene var
blevet skalperet med en Barberkniv. Jeg sva
rede, at jeg hverken kunde billige Pigernes
eller den over for dem anvendte Adfærd.
Nævnte en tysk Officer i Fredericia, der
havde været beruset og voldt stor Ravage i
Byens Omegn.

Ogsaa Fru Bagermester Andersen var en
Dag oppe at drikke Kaffe sammen med os.
Tirsdag den 7. September paa Katedralsko
lens Fødselsdag, hvor vi mindedes Dagen
med en Flaske Rødvin fra forhenværede
Lektor, Frk. Dr. Petersen, kom Turen til
min Hustru og Fru Schaumann. Men da
maatte vi desværre meddele dem, at vi næste
Dag skulde flyttes til Fredericia. Overløjt
nanten havde fortalt mig, at der vist skulde
være Samlelejr deroppe, og at der antage
lig skulde samles ca. 60 internerede fra hele
Jylland.
Aftenen før vor Afrejse fik Forstander
Lund endnu talt med sin Hustru og sine to
Døtre. De kom til Haderslev, boede hos os
om Natten og haabede saa næste Dags For
middag at kunne faa sagt Farvel. Ved »Lille
Bror’s« Mellemkomst lykkedes det dem at
faa Lund i Tale samme Dags Aften. Rektor
Jacobsen fik Tilladelse til, med Bogtrykker
Kley som Ledsager, at gaa ud paa Amts
sygehuset og tage Afsked med sin Hustru,
og han vendte opmuntret tilbage.

Nogle Smaatrœk.
Mens Fru Forstander Lund var oppe hos
sin Mand, forefaldt der en lille Episode nede
i Vagtstuen, hvor »Lille Bror« havde an
bragt sig i Ventetiden, og hvor han var
kendt fra sine daglige Besøg af de fleste af
Vagtmandskabet. Pludselig kom der en
Løjtnant ind og spurgte, hvad han vilde her.
Jo, »Lille Bror« vilde vente paa en Dame,
som var inde paa Kasernen. Det kan De
gøre udenfor, bestemte Løjtnanten. »Lille
Bror« mente, det var bedre indenfor. Jeg
forlanger, at De forlader Lokalet, fortsatte
Løjtnanten, hvorefter »Lille Bror« rejste sig,
bukkede og sagde: »Dann schlafen Sie wohl,
mein Herr!« Løjtnanten saa noget desorien
teret ud. Soldaterne smilede højlydt.
Her maa jeg indflette endnu en lille Hi
storie, som hører med til vore KaserneMinder fra Haderslev.
Man havde givet os to Mand til at gaa os
til Haande med at gøre Sengene i Stand,
tage af Bordet, naar vi havde spist osv.
Den ene var en fransksindet Elsasser, som
først havde deltaget i Krigen paa fransk Si
de, derefter var bleven taget til Fange og til
sidst presset til at gøre tysk Krigstjeneste,
den anden en ung Student fra Flensborg, for
hvem de nationale Forhold dernede aabenbart var ret udflydende, og som i det hele
gjorde et meget barnligt Indtryk. Men den
Aften havde han Held til at komme med en
Bemærkning, som blev mindet. Elsasseren,
der trods alt stadig var i godt Humør, stod
og forlystede os med en Skildring af alle
de Lande, han havde set under Krigen. Han
havde været vestpaa, østpaa og sydpaa.
»Bloss in England bin ich nicht gewesen«,
endte han sine Betragtninger. »Da kommst
Du auch nicht hin!«, indskød Flensborgeren
ganske tørt. Almindelig og munter Tilslut
ning.
Det var oprindelig Meningen, at vi skulde
have været med Morgentoget nordpaa, og
fra hver Familie havde een eller to Personer
faaet Tilladelse til at tage Afsked med os

paa Banegaarden. Til stor Skuffelse for de
ventende var der ingen med Toget, hverken
paa Hovedbanegaarden eller paa Vestbanegaarden, hvortil en behjertet Mand kørte
dem i Bil. Fra Kasernen kom der imidlertid,
Bud om, at hvis man vilde have en Kuffert
sendt med eller lignende, maatte den være
deroppe Kl. 9, senest 9,30, da man ventede,
vi skulde køre med Bil ved 11-Tiden. Da
Familien Lund derefter mødte paa Kasernen
ved 9-Tiden, var vi kørt en halv Snes Minut
ter før. Ogsaa det blev hurtigt kendt ude i
Byen og vakte megen Harme rundt omkring.
Der foreligger antagelig her et af de Tilfæl
de, som ikke paa Forhaand kan beregnes. Vi
forefandt i Bilen, en stor overdækket Lastbil
med Brædder til Sæde, tre Mand fra Tøn
der, Seminarielærer Claus Eskildsen, Læge
Dahl og Provst Schiilein, Løgumkloster,
samt to Mand fra Aabenraa, Rektor Buchreitz og Lærer P. Marcussen, Graasten. Der
imod ingen fra Sønderborg, hvor vi vidste,
at Landstingsmand Jørgen Otsen og Folke
tingsmand Frede Nielsen havde siddet arre
steret. De kom først til Fredericia halvandet
Døgn senere. Jeg maa formode, at Trans
portføreren har glemt at tage til Sønderborg,
og at det er derfor, man er kommen til Ha
derslev tidligere end ventet.
Vi kørte altsaa nordpaa og med en Fo
restilling om, at vi i Fredericia vilde blive
indkvarteret omtrent som i Haderslev. In
gen maatte se os undervejs, og derfor lod to
Soldater, som sad bagest i Bilen, Presennin
gen gaa ned, da vi kom gennem Christians
feld og Kolding.

I Fredericia.
Ved 10-Tiden gjorde vi Holdt paa Kaser
nepladsen i Fredericia, blev stillet op tre
Mand høj og ført til et underjordisk Rum
uden Dagslys, kaldet »Verwaltungsraum«,
med Cementgulv og et Par snavsede Halm
sække. Herinde befandt sig en menig dansk
Soldat i Civil, der havde været paa Orlov,
og som havde været holdt indespærret alene
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i 8 Dage, desuden den konservative Lands
tingsmand Poulsen fra Stenderup, som var
bleven overført hertil Dagen i Forvejen, og
som i de forløbne 22 Timer ikke havde faaet
hverken vaadt eller tørt eller en Seng at ligge
paa. Soldaten havde laant ham et Tæppe til
at svøbe sig ind i, og Lejet havde været den
ene af de snavsede Halmsække. I et Hjørne
forefandtes et Maskineri, som Soldaten sag
kyndigt betjente ved at dreje rundt paa et
stort Haandtag, hvorved der blev pumpet
frisk Luft ned. Begge var ret medtaget, og
Poulsen fortalte mig bagefter, at han havde
grædt af Glæde, da han saa Schaumann og
mig komme ind sammen med de andre.
En lille Feldwebel med Næseklemmer, der
kom ned for at tage et Overblik over Loka
liteterne, blev straks Genstand for en kraf
tig Opposition fra de nyankomne. Vi spurg
te, om det var Hensigten, at vi skulde an
bringes i et saadant Hul. Ja, det gik Feldweblen ud fra, at vi skulde foreløbig. Vi
klagede saa over den Behandling, Soldaten
og Landstingsmand Poulsen havde været
Genstand for. Feldweblen blev usikker og
begyndte at notere i sin Lommebog. For Sol
datens Vedkommende frugtede Paatalen me
get hurtigt. Da vi om Eftermiddagen gik
Tur i Kasernegaarden — jeg havde ogsaa
her som noget af det første fremsat Ønske
om at komme ud et Par Gange daglig —, saa
vi Soldaten hænge med Overkroppen ud af
et Vindue paa i. Sal, straalende over hele
Ansigtet i Anledning af den Forbedring, der
var indtraadt.
Da der var gaaet nogen Tid, kom en Løjt
nant Schwenk ned og præsenterede sig som
den, der skulde tage sig af os. Han havde
først nu faaet Ordre til at sørge for Logi til
os, og han skulde gøre sit bedste. Da hele
Atmosfæren saa aabenbart var en anden end
i Haderslev, var vi temmelig enige om ikke
at vente os for meget.
Det viste sig da ogsaa, at heri havde vi
gjort ret. Ved 12,30-Tiden blev vi flyttet
over i et større Mandskabsrum, der ligele
des befandt sig nærmest under Jorden. Der
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sivede dog lidt Dagslys ind fra et Par Lys
kasser til Gaardsiden. Men det elektriske
Lys maatte holdes tændt Dagen igennem, og
der var fuldt af Fluer, som satte sig paa
Bordene, paa vore Flænder og paa vor Mad
i stort Antal. Der blev straks lavet Flue
smækkere af nogle Aviser, og det paasrodes, at Provst Schülein med eet Slag havde
myrdet over en halv Snes. Den lille Feld
webel fulgte med os ned, og jeg spurgte om
Lejlighed til at tage Insulin under renlige
Forhold. Det vilde han melde til Løjtnant
Schwenck. Da jeg endvidere spurgte, om vi
kunde sende Post af Sted, svarede han, at
det kunde han ikke afgøre. »Dazu bin ich
zu klein.«
Klokken godt 2 blev vi ført over til en
stor Mandskabssal for at spise til Middag.
Det gav gule Ærter (»Eintopfgericht«), el
lers intet. Fra Esbjerg ankom paa det Tids
punkt Redaktør Jensen og Bankdirektør Paludan.
Et Besøg.
I Sengen var der Halmmadrasser, og vi
havde faaet udleveret Tæpper, men intet Be
træk. Lærer Marcussen havde to Hovedpu
der med og tilbød mig den ene, som jeg tak
kende tog imod. Oven paa Middagen lagde
jeg mig til at hvile, glad over i alt Fald at
have noget godt under Hovedet. Pludselig
blev der kaldt paa mig, og da jeg naaede
hen til Indgangen, stod Helge, vor tredjeældste Søn, der var 1. Styrmand paa »Carl
Clausen« (Clausens Rederi, Svendborg), for
an mig. Hans Skib laa i Øjeblikket i Frede
ricia Havn, hvor min Hustru havde opnaaet
Forbindelse med ham, og han havde nu faaet
Adgang til at tale med mig. »Men Goddag,
Helge, er du her!« sagde jeg glad overrasket.
Jeg fik heller ikke sagt saa forfærdelig me
get mere. Kort efter kom der Bud, at han
skulde komme op til en af Officererne, og
han viste sig ikke senere. Ovenfor havde han
faaet at vide, at det var en Misforstaaelse,
at der var givet ham Lov til at tale med
mig, og trods meget store Anstrengelser fra
hans Side blev Forbudet opretholdt. Han

kunde da telefonere hjem, at han havde tryk
ket mig i Haanden, og at vi havde det godt.
Men, tilføjede han: De har det alt andet end
godt. For os alle havde hans Tilsynekomst
dog været en Opmuntring. De andre var
overbevist om, at min Hustru nok vilde lade
hans Hilsen gaa videre. Og det gjorde hun.
Mens Helge og jeg talte sammen, stod
en ny Feldwebel, der var fulgt med ham,
og søgte at gøre nogle af mine Medfanger
begribeligt, at faktisk havde vi det meget
tilfredsstillende. I Rusland, hvor han havde
været, blev Folk af vor Slags vendt med
Ansigtet mod Muren, enten de var skyldige
eller uskyldige, og: Bum — dermed var Sa
gen afgjort.
Da Løjtnant Schwenck næste Gang viste
sig, fik vi Meddelelse om, at vi var afspærret
fra Omverdenen. Vi maatte ikke afsende og
heller ikke modtage Post. Aarsagen var den,
at vi havde indtaget en fjendtlig Holdning
over for Tyskland. Enstemmig Protest. Vi
vilde formentlig kun blive i Fredericia en
Overgang. Hvorhen vi saa skulde, vidste han
ikke. Vi kunde gaa i Kasernegaarden 2
Gange %! Time daglig, og jeg kunde tage
Insulin i Bataillons-Sygestuen. Jeg meddel
te, at jeg ønskede at afsende et Telegram til
Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet.
Det blev nægtet.
Aftensmaden var Sylte med Kartoffelmos.
Spiste denne Gang i Underofficers-Kasinoet.
Til vort Opholdsrum, hvor der var bleven
anbragt et Skilt ved Nedgangen med Ind
skrift: »Zum Verwahrungsraum«, blev der
bragt Kaffe i en Spand og Blik-Drikkebægere samt Brød og en lille Klat Smør.
Oven paa den begivenhedsrige Dag sov
jeg godt til Kl. 5 Morgen. Men saa mærkede
jeg Hjertet igen og laa vaagen, til vi blev
purret ud. Der blev paa ny bragt Kaffe ind
og muggent Brød. Noget af det, der gene
rede os mest, var den Jerndør, der dannede
Skel mellem os og den øvrige Verden. Den
havde intet Haandtag indadtil, og naar en
eller anden vilde ud, maatte han banke paa
Døren, hvorefter Vagtposten lukkede op.

Men desuden var der stadig det, at vi ikke
kunde skrive hjem. De internerede fra Tøn
der og Aabenraa var kommet af Sted med
Times Varsel, og deres paarørende havde
ikke faaet Efterretning om, hvor de skulde
hen.
Vi spekulerede saa over, hvad der yderli
gere kunde gøres, og kom til det Resultat,
at vi vilde forlange Foretræde hos Komman
danten. Hertil blev udpeget 3 Mand, Lands
tingsmand Schaumann, Cl. Eskildsen og jeg.
Vi lod sende Bud til Løjtnant Schwenck og
forebragte vor Anmodning. Men det ansaa
han for ørkesløst, og Kommandanten var
bortrejst. Saa maa han vel have en Stedfor
træder, sagde jeg. Det endte med, at Løjt
nanten vilde lade vor Anmodning gaa videre.

En Vending.
Og virkelig, da vi var paa Gaardtur over
Middag, kom der Besked, at jeg om 10 Mi
nutter vilde faa Foretræde for Kommandan
tens Stedfortræder. En Feldwebel fulgte mig
derover. Men det blev ikke til noget i denne
Omgang, da Kommandanten var optaget.
Først Kl. 3,15 fik jeg Foretræde, og jeg
havde da. faaet Tid til ind imellem at opnotere forskellige Hovedpunkter af, hvad jeg
agtede at fremføre.
Fra Skrivestuen blev jeg ført gennem
Adjudantens Værelse og ind til den stedfor
trædende Kommandant, der sad bag sit Skri
vebord i Baggrunden af et stort og langstrakt
Rum. Det oplystes senere, at det var en Kap
tajn Parchow. Han var SS-Officer, og jeg
takserede ham til at være en Mand omkring
de fyrre. Idet jeg hilste, rejste han sig, høj
og rank og haard i Blikket og rakte højre
Arm i Vejret. Jeg sagde, at jeg havde øn
sket paa egne og Medfangers Vegne at tale
med Kommandanten. Det er mig, lød det;
korte Svar. Hvorefter jeg fremkom med et
Indlæg paa ca. 10 Minutter, hvori jeg fik
sagt, hvad jeg vilde. Mens jeg talte, stod vi
over for hinanden. Kun Skrivebordet var
imellem os.
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Vi kom i Gaar ti arresterede hertil fra
Nordslesvig, begyndte jeg, deraf fem fra
Haderslev, og af dem er jeg den ene. Vi er
paa Grund af Undtagelsestilstanden bleven
interneret som Gidsler. Men det er en Misforstaaelse at tro, at vi er Straffefanger.
»Standortältester« i Haderslev, Overløjtnant
Hebstreit, har over for os erklæret, at vi
var bleven arresteret, fordi vi hørte til de
mest ansete der paa Egnen, og at vi sad i
»Ehrenhaft«.
Da vi i Gaar kom her til Fredericia, blev
vi smidt ind i en Kælder uden Dagslys,
hvor Landstingsmand Poulsen allerede hav
de opholdt sig i 22 Timer uden Seng og uden
at faa vaadt eller tørt. Han havde kun en
snavset Halmsæk at ligge paa og fik ikke
engang et Tæppe udleveret. Her afbrød
Kommandanten mig og sagde i et skarpt To
nefald, at vi havde udvist en meget fjendtlig
Holdning over for Tyskland. Jeg svarede
lige saa skarpt, at det var aldeles ikke Til
fældet, at det skulde jeg senere komme til
bage til, og fortsatte:
Senere blev vi anbragt i en anden Kæl
der med kun lidt Dagslys, fik intet Senge
tøj udleveret, kun Tæpper, og er afskaaret
fra alt Samkvem med Omverdenen. Vi maa
ikke skrive hjem og ikke modtage Breve
hjemmefra, og da en af mine Sønner, der
er Styrmand paa et i Gaar i Havnen liggen
de Skib, vilde tale med mig, blev det ham
forment. Jeg finder denne Behandling gan
ske urimelig. Kommandanten afbrød igen:
Jeg er kun Mellemmand og har at udføre de
mig tilgaaede Ordrer. Jeg fortsatte:
Og nu kommer jeg til Paastanden om, at
vi skulde have indtaget en meget fjendtlig
Holdning over for Tyskland. Jeg veed, at om
de fem internerede fra Haderslev kan noget
saadant ikke paastaas. Jeg kender ikke samt
lige andre internerede saa nøje. Men jeg
skulde tro, at for dem gælder noget lignende.
Hvis Kommandanten vil gøre sig den Umage
at telefonere til Kommandanten i Haderslev,
Hr. Major Petersen, vil De faa at vide, at
fremtrædende Medlemmer af den tyske Fol
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kegruppe der i Byen har indsendt et skrift
ligt Andragende om at faa os frigivet, cg
at to af disse fremtrædende Folketyskere
personligt har været hos Kommandanten for
at virke i samme Retning. Majoren har
ydermere, efter hvad der er mig bekendt,
selv anbefalet det førnævnte Andragende.
Det vilde vel ikke være sket, hvis vor Hold
ning var udpræget tyskfjendtlig.
Hvad mig selv angaar, saa har jeg i Aa
rene før Krigen som Rigsdagsmand og Pres
semand arbejdet for et godt Forhold mellem
Danmark og Tyskland og de nordiske Sta
ter og Tyskland, naturligvis ud fra den Be
tragtning, at mit eget Land herunder skulde
indtage det Stade, der tilkommer det. Rigs
dagens Annaler og de Artikler, jeg har
skrevet i Aarenes Løb, afgiver tilstrækkeligt
Bevis herfor.
Jeg andrager nu paa de interneredes Veg
ne om følgende:
Først og fremmest, at der gives Tilladelse
til, at vi maa sende Breve eller Kort hjem og
modtage Breve eller Kort hjemmefra. Des
uden, at Medlemmer af vor Familie maa be
søge os, saa de personligt kan overbevise sig
om, hvorledes vi har det. Dernæst ønsker vi
et bedre Opholdssted og Betræk udleveret til
vore Senge. Endvidere, at der kan sendes
Bud ud i Byen, saa de, der er kommen ho
vedkulds af Sted, kan købe sig de nødven
digste Brugsgenstande.
Jeg tror ikke, sluttede jeg, at det er de
øverste tyske Myndigheders Mening, at vi
skal behandles, som det er sket her i Frede
ricia. Jeg tror tværtimod, at man ønsker os
behandlet paa Højde med det Niveau, vi be
væger os i hjemme, alt selvsagt afpasset
efter den Stilling, vi befinder os i indtil vi
dere. Og dermed appellerer jeg, Hr. Kom
mandant, til Deres Forstaaelse af vor Situa
tion, som jeg har fremlagt den for Dem.
Jeg forstaar Deres Synspunkter, svarede
Kommandanten. Jeg vil nu telefonere til Kø
benhavn, og saa snart Sagen er klarlagt, vil
der tilgaa Dem Meddelelse herom.
Derefter blev jeg ført over til Kælderen

igen, hvor jeg aflagde Referat for mine Med
fanger.
Næppe var jeg færdig med at fortælle om
det foreløbige Udfald af min Mission, saa
kom der Bud om, at jeg paa ny skulde have
Foretræde for Kommandanten. Da jeg
traadte ind, rejste han sig, pegede paa en
Lænestol skraat foran Skrivebordet og sag
de: »Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Svens
son.« Hvorefter han siddende udtalte:
Jeg har nu telefoneret til København, og
jeg foreslaar Dem følgende Ordning, som
saa vil blive gennemført hurtigst muligt. De
arresterede underskriver en Erklæring om,
at de ikke vil flygte eller foretage nogen
fjendtlig Handling over for den tyske Vær
nemagt, mens de er interneret. De vil der
efter omgaaende blive flyttet over til den
Barak, De ser uden for mine Vinduer, og
som altsaa ligger uden for Kasernen, med
den gamle Vold paa den ene Side og en
Række grønne Træer paa den anden. De vil
faa Adgang til at skrive Breve hjem og
modtage Breve, men Brevene vil blive cen
sureret. De kan ogsaa modtage Pakker hjem
mefra. Men de vil blive aabnet, for at der
ikke skal blive indsmuglet Vaaben i dem. De
kan faa Mad ude fra Byen, hvis De ønsker
det, og der vil blive stillet en Ordonnans til
Deres Raadighed, som kan besørge Ærinder
for Dem. De vil ogsaa faa udleveret Betræk
til Sengene, saadan som Soldaterne faar det.
Bedre har vi det ikke.
Endelig vil Hr. Løjtnant Schwenck finde
Anvendelse andetsteds, og De vil faa tilfor
ordnet Hr. Løjtnant Paasche i Stedet som
Forbindelsesofficer.
Jeg takkede og sagde, at Erklæringen
nærede vi ingen Betænkelighed ved at under
skrive, og alt det andet svarede til, hvad jeg
havde anmodet om. Kun een Ting var glemt,
at vi vilde sætte stor Pris paa at modtage
Besøg af vore paarørende. Kommandanten
saa paa mig. Saa tog han Telefonen. Det va
rede kun et Øjeblik, før han havde Køben
havn, og efter en kort Samtale lagde han
Røret igen og sagde: Saa vil vi indrette det

saadan, at et Værelse her i Barakken stilles
til Raadighed for Besøg, dog at en Tolk er
til Stede, mens Samtalen finder Sted. Og
dermed, han rejste sig, har jeg gjort for
Dem som Militær, hvad jeg formaar. Og
som Menneske, sagde jeg og gav ham Haan
den.
Da jeg kom tilbage til mine Medfanger,
hvor, efter hvad der senere er fortalt mig,
alt havde hvilet i Mellemtiden, Kortspil
m. m., berettede jeg om Udfaldet, og der var
stor Glæde over det opnaaede. Der blev ud
bragt et dæmpet Leve for mig, og adskillige
takkede mig personligt for, hvad jeg havde
udrettet. I det hele taget var det, som alt paa
een Gang laa i et nyt Lys for os. Det vær
ste Tryk var taget bort, og vi aandede lettet
op igen. Lidt senere kom Løjtnant Schwenck
ned for at meddele officielt, hvad jeg allerede
havde fortalt, samt at vi skulde gøre os fær
dige til Omflytning.
Hen paa Eftermiddagen flyttede vi over i
Barakken, hvor vi fik anvist Stuerne 3 og 4.
Stuerne blev ikke fuldt belagt, saa der var
rigeligt med Plads. Til Aftensmaden kom
Landstingsmand Jørgen Otsen og Folke
tingsmand Frede Nielsen fra Sønderborg til
samt noget efter Folketingsmændene Boeck
Hansen og Karl Olsen. Vor Forbindelses
officer, Løjtnant Paasche, Hannoveraner, vi
ste sig at være yderst forekommende. I Ba
rakken var der Vagtstue og paa flere Stuer
Soldater. En lang Gang gav os god Mulig
hed for at røre Benene, naar vi trængte til
det.
Den 10. September, første Dag efter Om
flytningen, forløb i alle Henseender behage
ligt i Modsætning til tidligere. Ved Middags
tid ankom som ny Gæst Redaktør Ree fra
Esbjerg, og ved Middagsmaden bød Lands
tingsmand Schaumann som Alderspræsident
de nyankomne velkommen, bad dem ikke forsmaa, hvad Huset formaaede osv. Paa Dørene
til vore Stuer var opslaaet de Bestemmelser,
der skulde gælde, saa længe Interneringen
vedvarede (»Allgemeine Anweisung für Zi
vilinternierte«). Claus Eskildsen paa Stue 4
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paatog sig at organisere Indkøbene i Byen,
og Bankdirektør Paludan paa samme Stue
overtog Hvervet som Kassemester. Paa Stue
3, hvor alle Hadersleverne boede sammen,
blev Bagermester Andersen udnævnt til
Vagtmester, skulde slukke Lysene, naar vi
var gaaet i Seng, og andet mere. Fra »Jydske Tidende’s« Lokalredaktion var der bleven
sendt Aviser, og gennem den lokale social
demokratiske Redaktør kom vi i Kontakt
med en Bibliotekar, der vilde sørge for anden
Læsning. Ved Kaffetid samledes vi alle paa
Stue 4 og drak Kaffe ude fra Byen med
Kage til. Fra Fredericia-Borgere var der
begyndt at komme Gaver, fra Tobaksfirmaet
J. P. Schmidt saaledes en Æske gode Cerut
ter til hver og fra Ingeniør Bogø 25 fine Ci
garer. Vi fik ogsaa indrømmet mere Tid til
Gaardturene.

Den hjemmetyske Aktions Virkninger.
Dermed var vi naaet saa vidt, at vi syn
tes, vi godt kunde klare Interneringen fore
løbig. Da H. Lund og jeg, Bceck Hansen og
Andersen ved 9,15-Tiden om Aftenen sad
midt i et Spil Bridge, og Lund og jeg havde
gode Kort paa Haanden, kom Løjtnant Paa
sche ind og bad os følge med over paa Stue
4, da han havde en Meddelelse at give os
Her fortsatte han: »Ich habe Ihnen die er
freuliche Mitteilung zu machen, dass fol
gende entlassen sind«, og saa fulgte Navne
ne paa de sønderjyske internerede i alfabe
tisk Orden, Bagermester Andersen først og
Hr. Schaumann og jeg til sidst. Noget saadant havde vi slet ikke ventet paa det Tids
punkt, og jeg spurgte straks, om ikke ogsaa
de tiloversblevne kunde ventes løsladt med
det første. »Höchst wahrscheinlich«, svarede
Løjtnanten, hvorefter han anmodede de ikke
løsladte om at vente paa Stue 3, da Kom
mandanten om lidt vilde tale til os. Kort
efter indfandt ogsaa Kommandanten sig
sammen med Adjutanten, gav mig Haanden
og bad mig oversætte. Da alle erklærede, at
de forstod Tysk, var dette overflødigt. Kom
mandanten indledede med nogle Bemærknin
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ger om, at i en Tid, da Tyskland var omgi
vet af Fjender, og da selv Venner svigtede,
han nævnte Italien, var det ikke mærkeligt,
om man blev mistænksom. Vi var nu »Auf
Betreiben des deutschen Volksgruppenführers«, hvad er det, han hedder, spurgte han
Adjudanten — Dr. Møller, svarede denne —
ja, Dr. Møller, bleven frigivet, og han haabede, vi vilde se med Forstaaelse paa Tysk
lands Kamp og muligvis engang i Fremtiden
være med i et Samarbejde med Tyskland.
Han haabede ogsaa, vi vilde glemme den
Modtagelse, vi havde faaet her i Fredericia,
ønskede os en god Hjemrejse og anbefalede
os at blive her i Nat, da vi dog ikke kunde
komme med Togene før næste Dags Morgen,
jeg spurgte, om vi ikke kunde faa Lov til at
telefonere hjem, da enkelte af vore paarøren
de maaske allerede næste Morgen vilde være
undervejs for at besøge os. Det fik vi Lov
til, og fra en Telefonboks oppe i den ene
Ende af Barakken bestilte vi en Række
Numre samtidig. Jeg fik først Forbindelse,
meddelte min Hustru den glædelige Nyhed
og bad hende bringe den videre. Da Helge
havde sendt Kort, at han næste Dag vilde
være i Fredericia igen, og jeg tænkte at
træffe ham før Hjemrejsen, vidste jeg ikke,
hvornaar jeg kunde være hjemme.
Det blev lidt sent, før vi kom i Seng den
Aften. Der blev sagt Tak for godt Kamme
ratskab, og vi ønskede for de tilbageblevne,
at de snart maatte følge efter. De fleste tog
med Morgentoget 4,50. Ved 9-Tiden var
Helge i Barakken. Jeg havde telefoneret ned
til Havnekontoret, og han førte mig nu i
Triumf, som han selv sagde, ud af Fangen
skabet. Mens en Soldat tog sig af min Kuf
fert, fulgtes Helge og jeg op til Stationen, og
vi fortalte hinanden, hvad der var foregaaet,
siden han sidst mødtes med mig i Kælderen.
Der var endnu Tid til at drikke en Kop
Kaffe sammen, før Toget 10,53 gik sydpaa.
Den festlige Hjemkomst til Haderslev er
et Kapitel for sig. Her ender Beretningen om
min Internering under Undtagelsestilstanden
i August—September 1943.

LEKTOR

ANDERS DIEMER
IN MEMORIAM

V ed Lektor Anders Diemers Død den 18.
Marts 1946 er en ejendommelig Lærerskik
kelse gaaet bort. Han var vel een af de mest
særprægede Skikkelser i den Lærerstab, der i
1920 begyndte et dansk Skolearbejde ved
den Skole, der blandt sine Medarbejdere har
haft adskillige digterisk begavede Sprogets
Riddersmænd. I Haderslev Læreres Skole i
København, havde han haft Lembcke som
Lærer. I H.-S. 1934, p. 35, har Lektor Die
mer fortalt Smaatræk om denne mærkelige
Mand, der utvivlsomt har betydet meget for
ham. I H.-S. 1935, p. 52, findes ogsaa Sko
leminder fortalt af Lektor Diemer i hans ka
rakteristiske Form. Utvivlsomt vil Navnet
Anders Diemer bedst blive husket i Forbin
delse med den blaa Sangbogs Nr. 105, »Der
er Sol over Land« med den smukke Slutstrofe:
Vi vil gi’ det det Bedste, vi kan.
Derfor bruser vor Sang nu som Viljernes
Tolk:
Alt for Danmark, vort Fædreland!

Det Digt af Diemer, der findes i H.-S.
1938 viser os hen til den Arv fra Hjemmet,
som han levede paa:

Jeg saa, hvor min Far retted’ Ryggen
og agtede Lef len slet;
han spurgte ej efter Lykken,
men kun efter: hvad er Ret?

Og Mor jo det samme vilde,
og ingentid blev hun træt,
hun brugte blot Ord mer milde:
»Vær tro mod vor Odelsret!«

De to har tiet og biet
i Sorg og i Nød og i Gru;
den Kamp, som de Livet vied’,
den fylder min hele Hu.
Gennem saadanne Linjer vil Diemers
Navn huskes, som Lembckes vil være knyttet
til »Vort Modersmaal er dejligt« og »Du
skønne Land med Dal og Bakker fagre«,
som Anker Jensen vil mindes, naar man læ-
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ser de værdige og prægnante Vers i Et Til
bageblik (H.-S. 1934), der fremmaner den
gamle lærde Skole paa Kirkepladsen, og som
Egeberg Jensens Navn hører sammen med
den enkle, højtidsfulde »For en fremmed
barsk og fattig« (Blaa Sangbog Nr. 130).
Disse Sange vil bevare Mindet om de Mænd,
der saaledes gav Udtryk for Kærligheden til
deres Gerning paa Slesvigs Jord, længe efter,
at de fleste vil have glemt, hvem de egentlig
var, og hvad de ellers ydede af Indsats.
Danske Gymnasielærere Landet over og
ikke mindst Kolleger ved Haderslev Skole,
vil ogsaa med Tak huske det vældige Arbej
de, Anders Diemer gjorde for at faa rejst
Tarupskolen, der blev danske Gymnasielæ
reres Gave til Sydslesvig. Faa Steder har vel
Diemers Initiativ givet sig et saa betydnings
fuldt Udtryk som netop gennem dette Arbej
de for Sydslesvig, der havde hans Hjerte
som ingen Plet paa Jorden.
M. FARRHOLDT.

*
Natten mellem den 17. og 18. Marts døde
Lektor Diemer efter den 19. Februar at
være blevet indlagt paa Sygehuset, lidende af
en alvorlig Hjerneblødning. Han skulde
netop den Dag være rejst ud for at holde
nogle Foredrag om Sydslesvig og havde glæ
det sig ganske overordentlig til at tage til
Orde for det, der altid har ligget ham saa
inderligt paa Hjerte. Alle, der har kendt
Lektor Diemer, ved, hvor dyb hans nationale
Følelse var, samt med hvilke varme Tan
ker han omfattede vore nordiske Brødrefolk,
og da i særlig Grad Sverige, som man næ
sten kan sige var blevet hans andet Fædre
land. I 14 Aar (1906—20) opholdt Lektor
Diemer sig i Stockholm som Medarbejder
ved forskellige svenske og danske Blade og
gjorde her et stort og fortjenstfuldt Arbejde
for at fremme det nordiske Samarbejde.
Hans rige Initiativ bar gode Frugter, ikke
mindst under den første Verdenskrig, da
han var meget virksom for at faa etableret
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en Vareudveksling mellem de nordiske
Lande.
Men da 1920 kom, maatte han ned til sin
kære Hjemstavn, til Sønderjylland. Helst
havde han vel nok set, at han havde faaet en
Gerning ovre i Vestslesvig, hvor han var
født, men det blev Haderslev Katedralskole,
han blev ansat ved, en Skole, som han iøvrigt
havde en særlig Tilknytning til, fordi han
havde haft mange af de Mænd, der havde
virket ved Haderslev lærde Skole mellem
1850 og 1864, som Lærere. I omtrent 26
Aar kom han til at virke i Haderslev og
kom til at sætte Gang i adskilligt, der blev
af Betydning for Danskheden, ligesom han
ofte var Gæst i de sønderjyske Forsamlings
huse.
Lektor Diemer hørte til de Skikkelser,
gamle Elever ikke glemmer. Hans Undervis
ning prægedes af hans stærke Følelser, og
hans Timer fik deres særlige Præg derved,
at han altid maatte give Udtryk for det, der
laa ham paa Hjerte. Som Inspector kom han
i nær Forbindelse med Eleverne, over for
hvem han gerne havde en kammeratlig Tone.
Vi paa Haderslev Katedralskole vil min
des denne særprægede og ranke Skikkelse
med Tak for det Arbejde, han gjorde for at
opdrage Eleverne her til gode Danske.
N. H. JACOBSEN.

*
Det er rimeligt, at man forsøger at udre

de, hvorfra det livsindhold stammer, som
ens tilværelse er bygget op omkring. Det
hænder, at jeg tager en tanke, en ide eller
en vending frem og skræller den, og jeg fin
der, at den er stemplet A. M. D.
Lad mig da prøve, ud af en tidløs forvir
ring af øjebliksbilleder og replikker at for
me et portræt. Hvordan var han?
Jeg kan huske Diemers smil, som oftest
lidt snerrende; det kunde bide, men det var
aldrig giftigt. Jeg kan se hans hænder for
mig, fint tegnede, med den grove hud og de
stærke fingre, krummede af arbejde med jor-

den. De fingre havde altid lettest ved at bli
ve til en knyt næve. Han var jo slesvigsk
bondesøn, og derfor var han snutte.
Og nu staar skikkelsen for mig. Han var
rankere i ryggen end vi andre, og han kunde
understrege det statelige ved at gaa med
skindlue og vandstøvler. Eller den blaa sømandssveater paa skoleskovturen, naar han
var røverkaptajnen. Hans glæde over det ma
leriske finder jeg ogsaa i hans daarligt skjul
te fornøjelse ved de udvendige udmærkelser.
Han var i bedste forstand naiv, og det var
vel egentlig det, der fik børnene til at synes
om ham. I de større klasser kunde hans selv
følelse skrue ham op i et plan, hvor hans si
tuationsfølelse svigtede — ligesom han vel
overvurderede sin formskabende evne —
hans poesi har en anstrengt flugt, men han
elskede aand og sandhed, og hans inspiration
gik over paa os. Han var individualist og for
agtede klikedannelse og borgerskab. Alt hvad
der var jævnt, hadede han. Karakteristisk er
det, at netop de store romantiske figurer,
som f. eks. Hakon jarl, i hans fortolkning
fik et liv, der skabtes ud af ham selv. Og
han kunde blive eet med Tegnérs Frithjof.
Han lærte os at tage varsomt paa sproget,
og i sin oplæsning beaandede han sit stof,
saa det sprang frem i klare og enkle bille
der. Smagen for poesi, og vi kan tage sal

merne med, den har jeg fra Diemer, og klan
gen af hans svenske har jeg endnu i øret.
Hans form var dramatisk, og klangen af
hans replik — den altid faste og ligelydende
udtale — bed sig ind i elevernes hukom
melse. Han gav tingene et navn, og han for
beholdt os ikke, hvad han inderst inde men
te; fejg neutralitet kunde han ikke med. Han
var altid sig selv, og det maa vel forstaas
paa flere maader. Han var ikke nogen yd
myg mand og kunde gøre sine elever op
mærksomme paa det initiativ, som han visse
lig var i besiddelse af, vel nok ud fra en
følelse af, at hans arbejde blev underkendt.
Han blev ikke underkendt, men han egnede
sig ikke til at arbejde sammen med andre.
Hans bryskhed hænger vist meget nøje
sammen med hans store følsomhed, og hans
hjertelag gjorde, at han undertiden kunde gaa
paa akkord med sin mere rationelle indstil
ling. Det finder jeg et eksempel paa i hans
forhold til Finland.
Men jeg vil glemme det vrange hos ham,
og jeg vil finde glæde og varme ved ofte
at tage hans billede frem i tankerne, og saa
vil jeg tro paa, at jeg betaler lidt af paa
min gæld til ham. For jeg skylder ham me
get, og jeg holdt af ham.
LAUS ADOLPHSEN.

HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.
Julemødet 30. December 1945 omtales i
»Dannevirke« saaledes :
»Haderslev-S amfundet afholdt i Aftes sin
Julefest, der ganske vist er traditionel, men
denne Gang foregik under lidt andre For
mer end sædvanligt. For at udnytte den
korte Tid bedre til Dans havde man strøget
det sædvanlige Kaffebord og overladt det
mere materielle til det private Initiativ. —
Som altid var der en glimrende Stemning.
De mange gamle Elever fra »den gamle
Skole« har jo Emner nok at tage op, hvis
Underholdningen truer med at gaa i Staa.
Og mange var der — falktisk flere, end der
var Plads til i den hvide Sal med tilstødende
Lokaler.
Det muntre Bal blev afbrudt af en Pause,
hvori der holdtes Generalforsamling. Tradi
tionen tro afvikledes den i amerikansk Lyn
tempo. Dirigent var Lektor Diemer, og Be
retningerne blev aflagt af Formanden, Ad
junkt Dr. Favrholdt, der i øvrigt genvalgtes
til Bestyrelsen sammen med Kommunefuld
mægtig Olav Christensen og Boghandler
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lohs. Nielsen. — Til Revisorer genvalgtes
Adjunkt Willy Buch og Kreditforeningsassi
stent Carl Møller.
Saa blev der sunget en smuk Sang af
Lektor Diemer, og Boghandler Wulffs Film
om Haderslev den 5. Maj i Aar og efterføl
gende Dage vistes.
Blandt de Hilsener, der var indløbet til
Festen, vakte een særlig Opmærksomhed.
Det var et Telegram fra S/S »Alabama« i
Nordatlanten, afsendt fra Radiotelegrafist
Johannes Raun, Søn af Mejeribestyrer Raun,
Hejsager. Raun plejer ellers ikke at savnes
ved Julefesten.«
Referatet af Sommermødet findes i »Dan
nevirke« den 22. Juni 1946:
»Haderslev-Samfundets Sommerfest fik i
Aar sit særlig festlige Præg ved, at Reali
sterne af Aargang 1921 var mødt næsten
fuldtalligt op for at markere 25-Aars Jubi
læet for deres Dimission. Ved den godt be
søgte Fest, der holdtes paa »Ulvslyst«, her
skede der fra først til sidst den fornøjelige
Kammeratskabsaand, der plejer at give Fe
sterne i H.-S. deres særlige Hygge.

Formanden, Dr. Favrholdt, bød velkom
men, specielt til Jubilarer, men ogsaa til de
nybagte Studenter og Realister. Paa Grund
af Rektors Fraværelse i Anledning af Taflet
i Graasten, var det Lektor Østergaard, der
paa Skolens Vegne talte for Jubilarerne, idet
han fremhævede, at det Maal, Rektor Mor
tensen for 25 Aar siden formulerede i sin
første Dimissionstale: at gøre Eleverne paa
Katedralskolen til kundskabsrige, gode dan
ske Mennesker, var et Program, som Lærer
staben af i Dag fuldt ud vedkender sig som
sit. Den Omstændighed, at Aargang 1921
var saa godt repræsenteret ved denne Lejlig
hed, maatte tages som Vidnesbyrd om, at
Skolens Arbejde ikke havde været helt for
gæves og var et smukt Bevis paa Trofast
hed mod Haderslev Katedralskole.
Fabrikant Kai Schaumann dvælede ved
Minderne fra Overgangen fra tysk til dansk
Skole ved Genforeningen. For Elever, der
var vokset op i den stramme prøjsiske Sko
le, var det en vidunderlig Oplevelse pludse
lig at komme i et ret frit, kammeratligt For
hold til de Lærere, der nu underviste dem.
Hr. Schaumann adresserede sin Tak til Sko
lens Lærerstab.
Lærerinde Frk. C. Christensen fremdrog
derefter en Række Smaatræk fra Skolens
Start, der viste, hvordan man forstod at fin
de sig til rette, fordi der var Fest og Glæde
i alles Sind i Genforeningens skønne Tid.
Lektor Reincke, der ligesom Frk. Chri
stensen hører til det gamle Lærerkollegium
af 1920, talte personligt og fornøjeligt til
Jubilarerne.
Lektor Olrik lykønskede Dimittenderne og
gav en almindelig Karakteristik af dem ud
fra sit Kendskab til til dem gennem de tre
(eller flere) Aars Arbejde og Fællesoplevel
ser i den Periode, der paa saa mange Maader fik os alle til at rykke tættere sammen i
Tillid og Fortrolighed.
Paa Dimittendernes Vegne talte Erik
Christensen. Stud. jur. N. Hartmann udtalte
smukke Mindeord over Lektor Diemer. Se
kretær i Indenrigsministeriet, Oluf Skau

Wogensen, rettede en Tak til Bestyrelsen for
H.-S. og fremhævede stærkt Betydningen af
at træffe gamle Lærere. Det er nemlig Læ
rerne mere end nogle ukendte Elever, der er
Skolen for een, naar man først selv er blevet
Student.
Dr. Favrholdt takkede de mange Talere
for de gode og smukke Ord, der havde lydt
ved Kaffebordet, og der spilledes saa op til
et meget vellykket Sommerbal.«

VORT AARSSKRIFT.
Til Indledningsvignetten har Johannes
Chr. Nielsen valgt et sydslesvigsk Motiv,
nemlig Indkørslen til den dejlige gamle
Fruergaard (Brunsholm, Sydangel), som den
ligger en tidlig Foraarsdag, omgivet af mæg
tige gamle Træer, hvis Grene svulmer af
Saft, og hvor Knopperne er lige ved at briste,
fulde af gærende nyt Liv. Dette Motiv har i
Dag en symbolsk Karakter, som ikke behøver
nærmere Udredning. Man vil maaske ogsaa
forstaa, hvorfor vi har valgt Den Ti te do
drow fra mæ, da blew a saa alfen’ som Ind
ledningsdigt i Aar. Dette Digt har ved sit
Indhold og sin hele Steming nøje Tilknytning
til Aarsskriftets første Artikel om den skæb
nesvangre Vinter 1863—64. Forfatteren til
Digtet er Pastor J. J. Lohmann, der døde i
1894 som Præst i Skive. Han var født 1842
i Haderslev, hvor hans Fader var Guld
smed, og tog Studentereksamen fra Haders
lev Lærde Skole i 1861. I 1864 meldte han
sig som frivillig uden dog at blive taget. Om
Oprindelsen til Digtet oplyses, at en Bekendt
af Lohmann, en ung Haderslevpige skal have
sagt til ham, at nu glemte han jo nok sit Haderslevmaal, naar han studerede i København.
Haderslevstudentens Svar paa Drilleriet var
denne Sang, som blev trykt under Titlen
Hvonær vi bliver glaj’ i »Sønderjydske Vi
ser med Melodier af Chr. Barnekow« i 1868.
Hvor ofte er den ikke blevet sunget med
Tanken paa de Sønderjyder, der maatte drage
hjemmefra under baade den første og den
anden Verdenskrig! Hvor ofte har vi ikke her
i Sønderjylland i Besættelsestiden sunget det
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sidste Vers, idet vi i Tanken forestillede os
det Høtte, hvormed vi skulde fejre Befrielses
stunden, da vi fek e Tysker’ astæj! Vi vid
ste jo, at den Dag maatte komme.
Mindet om Besættelsestiden, og ikke mindst
om 9. April 1940, leder ganske naturligt
Tanken tilbage til Begivenhederne i 1864, da
vort Land ogsaa oversvømmedes af fremme
de Krigshorder. Johs. C. Nielsen har i Sam
arbejde med Olav Christensen og Favrholt
søgt at gengive den Stemning, der maa have
præget Haderslevs Borgerskab i disse alvor
lige Februardage. Stoffet er, som det vil ses,
for en stor Del hentet fra »Dannevirke«, hvis
Spalter sammen med Breve og Optegnelser
som f. Eks. Magistrats- og Deputeretkollegi
ets Protokoller er Hovedkilden til Kendskab
om den Tids Haderslevhistorie. En Række
gamle nylig afdøde Hadersleveres Barndoms
erindringer sammenholdt med Datidens euro
pæiske Pressereportage, repræsenteret af Lon
don Illustrated News, supplerer den mere
skematiske Viden, der ellers haves om denne
Periode. Billedstoffet er næppe videre kendt,
da det er hentet fra Illustrated London News,
hvis udsendte Tegner ledsagede de tyske og
østrigske Hære.
Fra de spændende August- og September
dage i 1943, da vi var fyldt af bange Anel
ser om Naziterror, men ogsaa med en vis
Befrielse ved Tanken om, at vi endelig
havde sagt Nej til nedværdigende tyske
Krav, bringes derefter et Stykke Haderslevhistorie. Det er Redaktør, fhv. Folketings
mand A. Svensson, som har bearbejdet sine
Dagbogsnotater
fra
Interneringsperioden
efter 29. August, da saa mange gode danske
Mænd maatte finde sig i at blive slæbt bort'
fra deres Gerning og deres Hjem som Gids
ler. Hvad kunde der ikke ske disse Menne
sker, som vi kendte saa godt, og hvis Skæb
ne vi derfor fulgte med saa stor Bekymring.
Situationen var saa spændt og saa uklar, at
de Gidsler, Tyskerne havde taget, i Tilfælde
af Uroligheder meget let kunde faa samme
Lod hos os som i andre besatte Lande. Paa
Skolen savnede vi Rektor, og naturligvis
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fulgte vi gennem Erik Svensson med stør
ste Interesse fra Dag til Dag, hvad der fore
gik paa Kasernen.
I Nekrologer over Lektor ¡ Anders Die
mer har Formanden for H.-S., Skolens Rek
tor og en gammel Elev, Seminarielærer Laus
Adolphsen, ud fra forskellige Synspunkter
udtalt Mindeord over den afdøde Haderslevlærer, hvis høje Skikkelse for saa mange var
blevet noget af Katedralskolen selv.
Det tidligere Kronikstof (Meddelelser om
H.-S., Nyt fra Skolen m. m. og Oplysninger
om Medlemmer af H.-S.), der hidtil har væ
ret redigeret af Adjunkt Favrholdt og Fuld
mægtig Olav Christensen, er i Aar for før
ste Gang delt, saaledes at førstnævnte har
Ansvaret for den mere almindelige Del, mens
det personalhistoriske Stof er udarbejdet af
sidstnævnte.
I Aar bringes saaledes fyldigst mulige
biografiske Data for Dimittender af Jubilæumsaargang 1921, og det er vor Hensigt
fremtidig hvert Aar at give gamle H.-S.ere
Lejlighed til at følge deres Aargang gennem
de 25 Aar, der er forløbet fra Skoletidens
Ophør, i hvilke de fleste Menneskers Livs
bane vil være lagt ind i sit afgørende Spor.
40 Aars- og 50 Aarsjubilarer vil naturligvis
til sin Tid faa deres Chance. Gid de maa
være fuldtallige, naar den Dag kommer.
Fremtidig vil Redaktionen af H.-S. blive
suppleret med stud. mag. Richardt MeyerHeiselberg og stud. jur. Hans Otto Thul
strup, hvis Medarbejderskab utvivlsomt vil
tilføre Aarsskriftet frisk Initiativ og medføre
en nærmere Kontakt med H.-S.-Medlemmer
i Hovedstaden.
LÆRERKOLLEGIET
I Skolens Lærerkreds har Aaret ikke bragt
store Forskydninger.
Efter Lektor Diemers Død blev det be
stemt at opslaa det ledige Embede saadan, at
Skolen kunde faa en Dame, der foruden at
tage Lektor Diemers Dansktimer bl. a. og
saa kunde tage Pigegymnastik, hvor der var
Vanskeligheder ved at faa Timerne besørget.

Frk. Inger Jensen, der er Realist fra Skolen
fra 1940, og som har Lærerindeeksamen fra
Haderslev Statsseminarium 1945, søgte da
fra Lunding ind til sin gamle Skole og un
derviser nu i Religion, Dansk, Gymnastik
og Haandarbejde.
Frk. Jensen er altsaa den første af Sko
lens tidligere Elever, der er blevet fast knyt-'
tet til dens Lærerstab. Ad Aare vil maaske
flere af Haderslev-Samfundets Medlemmer
følge Frk. Jensens Eksempel.

*
Adjunkt C. C. Lund, der ved Adjunkt Pe
ter Jeppesens Forflyttelse til Aarhus Kate
dralskole kom hertil, blev 1. September 1946
fast ansat ved Skolen.
*

Hr. Kalsbøll, som kom til Haderslev som
Lærer allerede før Genforeningen 1920, kun
de i. August 1946 fejre sit 25-Aars Jubi
læum for sin Ansættelse ved Haderslev Ka
tedralskole.

*
Adjunkt M. Favrholdt modtog pr. 11. No
vember 1946 i sin Egenskab af Formand for
Alliance Française den franske Dekoration
som officier d’académie.

MÆRKEDAGE
I Aarets Løb har en Række tidligere Læ
rere fra Skolen passeret »runde« Fødsels
dage, som bør noteres:
Lektor, Frk. Dr. H. Petersen, der stadig
bor i Haderslev og med Interesse følger sin
gamle Skole, fyldte 70 Aar den 14. Maj.
Rektor S'. Lauritsen, Roskilde, i sin Tid
vor Skoles myndige Inspector, naaede Al
dersgrænsen ved den 25. Oktober ligeledes
at fylde 70.
Rektor L. Willes en, Nykøbing F., der del
tog i Festlighederne i Anledning af Skole
jubilæet 7. September 1945, blev 60 Aar
gammel den 6. November.

Lektor H. M. Linnet, Odense, der er
meget kendt af yngre Aargange, ikke mindst
paa Grund af Medarbejderskab ved Ekskur
sionernes Lejraviser, blev 50 Aar gammel
den 14. November.
PI.-S. sender sin hjertelige Lykønskning
til alle disse tidligere Lærere ved Haders
lev Katedralskole.
FRA SKOLENS LIV I AARET,
DER GIK.
Krigens fuldstændige Lukke for al For
bindelse med Udlandet har hos mange Men
nesker skabt en stærk og meget forstaaelig
Udlængsel. De fleste af os maa vel resig
nere, men vi har i Lærerkollegiet med stør
ste Interesse fulgt det vældige Arbejde, der
blev gjort af Lektor Olrik og Studenterhol
det 1946 for at komme en Tur til Norge.
Forsøget strandede, da der ikke kunde skaf
fes Transportmidler og Natlogis. Adskillige
af Studenterne tog alligevel privat til Norge
og havde uforglemmelige Oplevelser.
Men Hovedinteressen samler sig dog om
III Gn’s Englandstur, der er den første Eng
landsrejse, noget Skolehold fra Haderslev
har været ude paa. Een af Deltagerne har
været saa venlig at skrive følgende Beret
ning om den storartede Rejse:

»MULLIGATAWNY.«
Ill ns. i ENGLAND 24/6—12/7 1946.

Life is a story told by an idiot, hævdede
Shakespeare. Skønt naturen havde pyntet sig
med forsommerens skønneste kontrastfarver,
skønt Nordsøens solplettede overflade kun
var kommet i oprør ved Delfinernes muntre
leg, skønt aftenskumringens dæmpede graa
udviskede Harwich’ havnesnavsede kontu
rer, virkede ankomsten til England ikke
egentlig opmuntrende. Særlig ikke, hvis man
erindrede det gigantiske arbejde, holdets le
der, adjunkt H. G. Holmgaard, havde haft
med at faa turen arrangeret, og dernæst fo
restillede sig, hvad der forestod i de følgende
timer. Klokken var 21. Den første regn-
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draabe faldt, da vi satte foden paa Englands
jord. Og vi havde en tur paa ca. 60 km foran
os. Da vi kl. ca. 2 steg af cyklerne i Maldon,
var alle enige: Life is a story told by an
idiot.
En styrkende nattesøvn og en smilende
morgensol forandrede fuldstændigt situatio
nen. (Resten af tiden havde vi det dejligste
vejr.) Vi skulde blive i Maldon en dag og
benyttede tiden — to go shopping. Det viste
sig snart, at det eneste, der ikke var ratione
ret, var cigaretter, cykeldæk og cacao. 3 gode
e’er. Man forstaar tobakshandlernes hoved
rysten, naar vi benovet stoppede 100 Players
i lommen og dernæst hurtigt forsvandt. For
tænk, om han havde fortrudt handelen!
En dansker tænker først paa mad, dernæst
paa mad og saa — ja, saa tænker han paa,
om han ikke snart skal spise. Mulligatawny
blev vort slagord. Englænderne forstod det
ikke. For dem betød det bare nyresuppe. For
os betød det meget mere. Hele den fortryl
lende stemning, hvoraf en rejses succes af
hænger, gemtes i det ord. Forhistorien var:
Hver aften naaede vi efter dagsmarsjer paa
60—80 km trætte og sultne vandrehjemme
ne. Lad mig med det samme fortælle, at
vi fik tre retter mad serveret til middag kl.
iq,3o. Det lyder mægtigt fint. Ak, ja. Den
Tørste ret var Mulligatawny. En brun uap
petitlig suppe, der smagte værre end koge
sprit. Jeg har selv smagt kogesprit, saa jeg
véd, hvad jeg taler om. Den næste ret var
et stykke raa salatblad, raa kaal, raa ri
vende løg, en skefuld sauce, 2 kg kartofler
og dertil intet. Desserten var ganske for
træffelig — sæbemæssig set. Lyder det slemt,
saa var det meget værre! Thi det samme gen
tog sig hver 24. time. Saa forstaar De, at
Mulligatawny maatte blive turens løsen. Nu
bagefter er det jo meget pudsigt.
Turens formaal var vel egentlig ikke at
studere Englands gastronomiske forhold,
men derimod at aktualisere og levendegøre
det stof, vi havde gennemgaaet i I og II G.
Vi cyklede igennem Essex, cyklede og gik
i det stærkt bakkede Surrey, stoppede af og
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til helt op i Kent for at nyde udsigten over
det trærige landskab, og naaede til sidst til
Sussex — Sussex by the Sea — hvor de
græsgrønne og kridhvide downs omskabte
den ellers saa prosaiske lige horisontlinie til
en tunget bræmme. Vi kom igennem typisk
engelske landsbyer, gamle og skønne var de
alle. Herhjemme vilde kirken være lignende
smaabyers seværdighed. Derovre var det ikke
kirken, men kroerne, disse festlige, gamle
kroer, med de skøntklingende navne: Red
Lion, White Horse, Bell Inn og hvad de
nu alle hed. Vi kom igennem større byer,
bl. a. Brighton, Londons badeby, hvor vi høj
tideligt blev budt velkommen i Old St. Peter
kirken, Winchester, Englands tidligere ho
vedstad, hvor vi saa den berømte domkirke
med Knud den Stores og Hardeknuds kister,
samt besøgte Englands ældste kostskole
(1382) og endelig universitetsbyen Oxford.
Er de almindelige engelske byer ikke sær
lig skønne, er det fordi Oxford har tilranet
sig al skønhed. Der hviler en egen ro over
den, en atmosfære af stille værdighed og be
rettiget stolthed. Side om side ligger de
mange colleges langs hovedgaden, High
Street. Der er en værdig patina over disse
sandstensfacader. Bag facaden gemmer sig
klasseværelser, spisehalle? og skolekapeller.
Hvert college har sit eget rigt udsmykkede
kapel med aarhundredgamle altertavler og
glasmalerier.
Gennem Oxford løber The Thames. Et
par timers punting under de ærværdige gam
le træers løvhvælvinger var en af turens
skønneste oplevelser.
Is life a story told by an idiot?
Forinden havde vi, efter at den af varmen
opløste tjære var blevet flyttet fra vejen
over paa tøj og hænder, været i Stonehenge,
det imponerende ca. 4000 aar gamle soltempel, der har været skueplads for menne
skeofringer.
Vi saa den navnkundige kostskole Eton,
der fylder hele byen, Windsor Castle, det
berømte kongelige slot, og naaede London,

det mægtige engelske imperiums hovedstad,
verdens største by.
Dette støjende, arrede uhyre af en by kan
opvise saa mange seværdigheder, »man maa
se«, at det i tre døgn er vanskeligt ogsaa at
danne sig et skøn over det almindelige, der
dog først og fremmest har interesse. Der er
St. Paul, The Houses of Parlament, West
minster Abbey, Buckingham Palace, East
End, West End, Madam Tussauds Vokska
binet, Petticoat Lane, Londons sortbørs, der
kun har aabent om søndagen, og Hyde Park.
Hyde Park er den lille, graa mands parla
ment. Her kan han staa op og sige sin me
ning om alt og alle. Den lørdag, vi var der,
talte foruden »almindelige« englændere, en
tyrk i rød fez, en neger og en muhamedaner.
Et sted stod en lille mand. Hans sko hav
de oprindeligt været sorte, men var nu lidt
hvide af støv, hans ben havde vel oprinde
ligt været hvide, men var nu meget sorte af
støv. Ellers var han iført frynsede benklæ
der, en gammel jakke og et straalende hu
mør. Paa skægget kunde hans alder omtrent
lig fastslaas. Han dirigerede et sangkor.
D. V. s. korsang var det ikke. Han alene me
strede nemlig hele toneskalaen saa godt, at
han anvendte den paa een gang. Pragtfuldt
lød det! Kan De goutere en saftig spøg, saa
gaa til Hyde Park. De vil ikke blive snydt.
Under hele Turen boede vi paa engelske
vandrehjem. Der var flinke værter og sure
værter og værter, der ikke var værter, men
værtinder. At disse er de skrappeste, forstaar
De, hvis De hører en salut, vi fik et sted:
»Gør jert rengøringsarbejde ordentligt, eller
gør det om. Vær hjemme præcis til tiden.
Kommer I blot et minut for sent, gaa saa til
politiet. Jeg lukker ikke op! Jeg kunde godt;
men I skal lære at være præcise. Spis ma
den, hvadenten I synes om den eller ej, og
vel at mærke, spis op!«
Aftnerne sluttede i kammeratligt samvær
med de engelske vandrere, der var uhyre
flinke, naar deres reserverethed først var
brudt. Vi havde faaet ordre til at benytte en
hver chance til at tale engelsk. Denne ordre

blev fulgt lige til vi atter stod i Esbjerg —
journey’s end.
■»Life is a story told by an idiot.«
Er dette sandt, er det fortalt i en af disse
stones, hvor af og til en lille passage funk
ler, hvor en lille detalje i al sin kunstneriske
vellykkethed opvejer mange siders maadelige indhold.
Denne tur var en saadan detalje!
Egon Hansen.

DET BRÆNDENDE PROBLEM:
DEN NY SKOLE.

Endnu saa længe efter Kapitulationen sy
nes der fra Autoriteternes Side ikke at være
megen Fart paa med at faa opført den saa
haardt tiltrængte ny Skole; men Planerne
er i hvert Fald ikke skrinlagte, og der sy
nes nu at være en Mulighed for, at der vil
komme lidt mere Gang i Foretagendet. Na
turligvis er der meget store Vanskeligheder
i Byggefagene, og man forstaar, at der kan
være enkelte Byggeforetagender, der maa
gaa forud for Skolebyggeri, men det er
svært at fatte, hvorfor Haderslev Katedral
skole er den eneste Gymnasieskole i Lan
det, der fortsat skal leve paa Krigsfod. For
Elever som for Lærere kan en midlertidig
Ordning som den nuværende kun føles mere
og mere utilfredsstillende, jo længere den
varer. En Skole lider i det lange Løb alt for
meget under dette ikke at være sig selv og
at være tvunget til at skulle læmpe sin Ar
bejdsplan efter mange Faktorer, der er det
egentlige Arbejde uvedkommende. Enhver
vil kunne forstaa, at en Ordning med Lek
tioner i Stedet for Normaltimer Aar efter
Aar vil være direkte uheldig og maa bi
drage sit til at give Undervisningen et kursusagtigt Præg, som en normal Statsskole
netop bør undgaa.
Naar dette er sagt, maa det i Sandhedens
Interesse indrømmes, at Skdlen ved efter
Sommerferien at overtage alle Lokaler i
det tidligere »Bücherei«, Lembckesvej 2, paa
en Maade fik sin egen Bygning, som efter
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en nødtørftig Istandsættelse nu optræder
som Hovedbygning.
Imidlertid rummer
denne Hovedbygning med Udnyttelse af alle
brugbare Lokaler kun 8 Klasser ialt. Paa
Teknisk Skole er der for Tiden kun 4 Klas
ser. I Idrætshuset er der tre Gymnasieklas
ser og et meget trangt Klassikerværelse.
Endelig var der en Klasse, der blev helt
husvild, da Teknisk Skole selv fik Brug for
mere Plads; den er blevet anbragt paa selve
Seminariet, hvor vi ogsaa har Adgang til
Fagklasser, som benyttes til Fysik-, Kemiog Naturhistorieundervisning. De Ulæmper,
der følger af at skulle dele disse Lokaler
med andre, vil man sikkert let kunne fore
stille sig.
Som Samlingssal for hele Skolen til den
daglige Morgensang og til de Foredrag og
Underholdninger, der har været fælles for
hele Skolen, har Seminariets dejlige Fest
sal været et fast Punkt i vor Tilværelse.
Et meget føleligt Savn er afhjulpet der
ved, at Pigegymnastiksalen paa Katedral
skolen i Skolegade fra Juletid vil være til
gængelig for vore Piger, efter at den siden
Oktober 1943 har været benyttet af Tysker
ne til Vaabendepot og -Værksted, derefter
Flygtningesovesal og til sidst Kvarter for
en tysk Sprængkommando.
Saadanne er de Forhold, vor gamle Skole
lever under. Set ud fra en aarhundredgammel Skoletradition bliver det maaske et In
termezzo, man ikke vil tillægge nogen afgø
rende Betydning, men for den enkelte Elev
vil det kunne komme til at gaa saadan, at
han eller hun maaske kommer til at gaa i
Katedralskolen i en Aarrække uden nogen
sinde at have været i andet end i tilfældige
og ufyldestgørende Lokaler, der staar langt
under, hvad f. Eks. Byens Kommuneskoler
har af Klasseværelser.
Er det forsvarligt at lade os blive ved
med at vente? Kan man være det bekendt?
WEEK-END-HYTTEN.
Grundet paa de store Vanskeligheder, der
er med Fremskaffelse af Tømmer, er der fo
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reløbig kun støbt Fundament til Week-endHytten, men bare det at se Soklen er en Op
levelse. — Man kan ikke tænke sig en skøn
nere Beliggenhed, og et Besøg derude i San
dersvig vil overbevise enhver om, hvor store
Muligheder denne Hytte vil kunne byde paa
til Fremme for Naturglæde og Naturforstaaelse, Friluftsliv og Kammeratskabsaand for
slet ikke at tale om den pædagogiske Side af
Sagen: Det betydningsfulde Lejrskolearbejde,
der vil kunne udføres med denne Week-endHytte som Basis.

NYE LEGATER VED SKOLEN
Som nævnt i Referatet af Jubilæumsfest
lighederne (H.-S. 1945, p. 72), er der af Lek
tor Reincke skænket Midler til en særlig
Ærespræmie, der ved hvert Skoleaars Slut
ning af Skoleraadet tildeles en Discipel i III
Gymnasieklasse, der ved sin Holdning har
gjort sig værdig til Belønning.
Endvidere har Skolen modtaget en meget
betydelig Forøgelse af sine Legatmidler gen
nem Oprettelsen af Fabrikejer Max Schau
mann og Hustrus Legat, der er oprettet 30.
December 1945 paa Fabrikejer, Landstings
mand Max Schaumanns 70-Aars Dag. For
muen er paa 30.000 Kr., og Hovedindholdet
af Fundatsen er, at Legatets Renter anven
des aarligt til to dansksindede- Elever fra
Haderslev Katedralskole, der i mindst fem
Aar har haft deres Hjem i Sønderjylland, og
som udvælges paa følgende Maade:
Af Aarets Studenter, der vil søge Uddan
nelse ved et af Landets to Universiteter eller
paa Polyteknisk Højskole, indstiller Lærerraadet tre fra Fladerslev By og tre fra Ha
derslev Amt til nærværende Legats Besty
relse, der da træffer Afgørelse mellem de seks
indstillede saaledes, at een Portion af Lega
tets Midler tilfalder een af de tre fra Byen
og en anden Portion, af Legatets Midler een
af de tre fra Amtet indstillede. — Hvis Be
styrelsen finder det ønskeligt, kan Tildelin
gen fornyes til den enkelte Legatnyder, dog
ikke ud over tre Gange. Den af Bestyrelsen
trufne Beslutning bekendtgøres af Skolens

Rektor i Forbindelse med Translokationen,
første Gang ved Translokationen i 1947.
Vi henviser iøvrigt til Skoleprogrammet
for 1946, hvor den fuldstændige Ordlyd af
Fundatserne for begge d'isse nyoprettede Le
gater findes optrykt.
REKTOR DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.
Af Legatet uddeltes 1946 to Portionei
à 300 Kr. til stud, polyt. Willads Junker
(St. 1942) og til stud. med. Falle Erichsen
(St. 1944)-

H.-S.s BOGPRÆMIER.
Ved Juleafslutningen 1945 uddeltes to
Bogpræmier, nemlig til Erik Jensen Møil,
III ns, og til Knud Olav Knudsen, III m.

overført 3415,05
Portoudlæg, Blanketter til Post
giroen m. m.................................
253,70
850 Eksemplarer af Skolens
Jubilæumsskrift ......... 850,00
Kuverter og Porto til Ud
sendelsen ..................... 118,60 968,60
Udgifter til Møder:
Julemødet ..................... 18,00
Sommermødet ................. 14,00
32,00
Vedligeholdelse af Rektor Brauneisers Grav .................................
Flidspræmier ....................................
Kranse, Blomster m. v.....................
Beholdning pr. 31/10 1946:
Kassebeholdning .............. 40,74
Indskud i Sparekassen .. 2,04
Postgiroen ......................... 30,18

Haderslev, den 1. December 1946.
Olav Christensen,
Kasserer.

31,44
852,50
474,00
680,00
171,80
200,00
20,00
1,07

Ialt Kr. 4830,81
Udgifter:
Aarsskriftet:
Sætning og Trykning . . 2
Papir ............................ i
Billeder og i Clichéer
Indbinding
.................

72,96

Ialt Kr. 4 830,81

REGNSKABET 1945/46.
Indtægter:
Overført fra Regnskabsaaret 1944/45.
Kassebeholdn. pr. 1/11 1945 11,34
Indestaaende i Sparekassen
pr. 1/11 1945 ................. 2,04
Postgiroen pr. 1/11 1945 .. 18,06
Kontingent ........................................ 1
Salg af Aarsskriftet .........................
Annoncer ............................................ 1
Portogodtgørelse .............................
Bidrag fra Haderslev By...
400,00
Legat
................................................
Bidrag til Flidspræmie til Realist ..
Renter ................................................

5,00
35,00
48,50

065,05
244,00
702,01
789,00

4 800,66

-i- Gæld til Boghandler
Carl Nielsen ......... 1385,61 3415,05

at overføre 3415,05

Regnskabet revideret og fundet i Over
ensstemmelse med Bilagene. Kassebeholdnin
gen, Kr. 40,74, var til Stede. Paa Postgiro
indestod Kr. 30,18, og paa Bankbogen (Spa
rekassen for Haderslev Byes Omegn) Kr.
2,04.
Fladerslev, den 12. December 1946.
Carl Møller.

Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstaaende Regnskab
gerne knytte en hjertelig Tak til vore Annon
cører for den Trofasthed, hvormed de Aar
efter Aar støtter H.-S., en Tak til vort Æres
medlem, Præsident Holger Andersen, for
det Legat, han har skaffet H.-S., og til Ha
derslev Magistrat, der atter har ydet os et
Tilskud.
H.-S. havde ved Regnskabsaarets Begyn
delse en Gæld paa 1 568,75 Kr. Heraf er der
i Løbet af Aaret til »Dannevirke« for Sko
lens Jubilæumsskrift betalt 888,60 Kr., men
til Gengæld er Gælden til Carl Nielsens Bog-
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handel vokset med i 487,81 Kr., saaledes at
vi ved Regnskabsaarets Slutning har en sam
let Gæld paa 2 167,76 Kr. Da vi imidlertid
har en Del Kontingenter til Gode, ca. 200
Kr., er det faktiske Underskud ca. 2000 Kr.
Vort i sidste Aarskrift udtalte Haab om i
Aar at kunne møde med en bedre Status blev
altsaa beskæmmet, hvilket alene skyldes Be-

frielsesaargangens store Omfang og mange
Clichéer. Paa Baggrund heraf maa den Op
fordring, der vedlægges Aarsskriftet, altsaa
ses. Vi beder alle vore Medlemmer, der har
Raad til det, for at vi kan undgaa en Kontingentforhøjelse, om i Stedet for det sædvanli
ge Kontingent at indsende mindst 5—6 Kr.

M. FAVRHOLDT.

PERSONALIER
Da der i Aar er forløbet 25 Aar siden de
første Dimittender udgik fra Haderslev Ka
tedralskole, har Redaktionen fundet det be
timeligt at bringe en mere fyldig Biografi af
disse. Det er Meningen, at vi fremdeles
hvert Aar vil bringe en saadan »Blaa Bog«
over Aarets Jubilarer, og det er vort Haab,
at alle gamle Haderslev-Elever vil medvirke
hertil ved at besvare de udsendte Spørge
skemaer udførligt og omhyggeligt, saa at vi
kan bringe Oplysningerne saa rigtige som
muligt.
Foruden Aargang 1921 bringer vi des
uden de sædvanlige Rettelser til Aargangene
1922—37 samt Aargang 1938.

Juridisk Embedseksamen 1927: Se
kretær i Invalideforsikringsraadet 1927
—28, fg. Dommerfuldmægtig 1927—28,
Sagførerfuldmægtig 1928—34 (Sagfø
rerbestalling 1934), Sekretær i Handels
ministeriet 1928, Ministersekretær 1934
—40, Fuldmægtig i Handelsministeriet
1935, Ekspeditionssekretær 1937, mid
lertidig Kontorchef 1940, kgl. Udnæv
nelse 1941, midlertidig Afdelingschef
1943, kgl. Udnævnelse 1946.
Sekretær for, Medlem af og Formand
for en Række Udvalg og Kommissioner.
Adresse: Skovbrynet 31, Kongens
Lyngby.

AARGANG 1921

nsp.
Skat-Rørdam, Karsten, Afdelingschef i Han
delsministeriet, R. af Dbg., født i Ged
ved, Tolstrup Sogn, 19. Juni 1903; Søn
af Seminarieforstander H. Skat-Rør
dam (død 1925) og Hustru Ingerid,
født Faber (død 1928); gift i Køben
havn 26. Marts 1931 med Ellie Jochim
sen, født i Næstved 6. Juli 1905, Datter
af Grosserer M. Jochimsen og Hustru
Anna Marie, født Zoffmann.

R.

Thomsen, Mary, født Clausen, Husmoder,
født i Haderslev 1. Juni 1903; Datter
af Kaptajn Carl Clausen (død 1921) og
Hustru Ida, født Huusmann; gift i Ha
derslev 14. September 1924 med Over
trafikassistent F. H. S. Thomsen, født i
Skanderborg 6. Februar 1894, Søn af
Postmester Frants Thomsen og Hustru
Dagmar, født Schulz.
Adresse: Marielystvej 11, Haderslev.
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Dodt, Oscar Christian, Fotograf, født i Kø
benhavn 29. Juli 1905; Søn af Grosse
rer Oscar Stibold Dodt og Hustru Chri
stine, født Jensen; ugift.
Farmacevt. Medhjælpereksamen 1925;
Enemedhjælper paa Nordborg Apotek
1925—30, paabegyndte i 1930 Studier
ne til Kandidateksamen, men maatte
paa Grund af Sygdom efter nogle Maaneders Forløb opgive; efter nogle Maaneders Tjeneste paa Apotek, dels i Ka
lundborg, dels i Odense, maatte Faget
helt opgives i 1931.
Har skrevet: Hvordan bliver Vejret?
1942. Eget Forlag.
Adresse: Lindevej 8, Haderslev.
Orbesen, Anne Marie, født Hiibbe, Husmo
der, født i Haderslev 29. Juni 1903;
Datter af Bankdirektør Christian Hiib
be (død 1945) og Hustru Emilie, født
de Vos (død 1920); gift i Haderslev 31.
Marts 1928 med Købmand Knud Orbe
sen, født i Haderslev 18. Juni 1898,
Søn af Gæstgiver Jep Orbesen (død
1927) og Hustru Jørgine Kjestine, født
Scherrebeck (død 1923).
Adresse: Aastrupvej 19 a, Haderslev.
Holm, Esther, født Iversen, Husmoder, født
i Haderslev 9. Marts 1905; Datter af
Smørhandler Peter Iversen (død 1922)
og Hustru Marie, født Boysen (død
1933) ; gift i Haderslev 17. Oktober
1930 med Bankassistent Arnold Holm
(R 1922), født i Sillerup 30. September
1902, Søn af Viceskoleinspektør Peter
A. Holm (død 1922) og Hustru Kjesti
ne, født Nissen (død 1930).
Kontorassistent hos Landsretssagfø
rer Thulstrup fra 1922 til 1934.
Adresse: Aarøsundvej 58, Haderslev.
Nielsen, Johannes Christian, Boghandler,
født i Haderslev 14. September 1904;
Søn af Boghandler Carl Nielsen og Hu
stru Kristence Mathilde Julie, født
Matthiesen; gift i Haderslev 11. Decem
ber 1930 med Patrine Marie Gellert,
født i Kabdrup 27. November 1900,
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Datter af pens. Postbud Andreas Knud
sen Gellert og Hustru Anna Marie, født
Petersen.
1911—15 Königliches Gymnasium,
Haderslev (udvist herfra paa Grund af
Majestætsfornærmelse), 1915—19 Friedrich-Schule i Haderslev; i Boghandler
lære i Carl Nielsens Boghandel; Vinte
ren 1919—20 Skibelund Efterskole,
1920—21 Sprog- og Historietimer i Ka
tedralskolens Realklasse, Ryslinge Høj
skole; 1930 Skolen for dansk Kunsthaandværk, København; 1930—46 Pro
kurist i Carl Nielsens Boghandel, 1. Ja
nuar 1947 overtaget samme Forretning.
Bestyrelsesmedlem af Selskabet »Har
monien« og Marie Nielsens Børnehave.
Medlem af Sydslesvig-Udvalget af 5.
Maj 1945 og Haderslev Rotaryklubs
Sydslesvigudvalg. Sekretær i Haderslev
Kunstforening og Haderslev-Samfundet.
Formand for Dansk Samlings Haders
lev Kreds og Haderslev Turistforening,
Tillidsmand i Sprogforeningen og Ha
derslev Handelsforenings Tillidsmand
for Bog- og Papirbranchen.
Litterære Arbejder: »165 Aar, et
nordslesvigsk Bogbinder- og Boghand
lerfirma og dets Ejere fra 1765—1930«.
»Frederik den Syvendes sidste Rejse i
Sønderjylland« (Kroniker i »Jydske Ti
dende« 15. 8.—21. il. 1937). »Gadens
Historie« (Kroniker sammesteds 25.
9.—25. il. 1940). »Fritz Jürgensen i
Haderslev« (H.-S. Aarsskrift 1944 og i
Særtryk). »Vinteren 1863—64 i Ha
derslev« (H.-S. Aarsskrift 1946).
Adresse: Hiort Lorenzensvej 11, Ha
derslev.
Petersen, Edvin A., Lagerforvalter i A/S
Axel Schou, født i København 4. Maj
1904; Søn af Rangerformand Vilhelm
Petersen og Hustru Caroline, født Jacobsdotter; gift i Haderslev 19. April
1931 med Christiane Charlotte Ravn,
født i Haderslev 3. November 1905,
Datter af Hestehandler Boh Caliesen

Ravn (død 1938) og Hustru Anna Ca
thrine, født Nissen.
Adresse: Kalkovnsvej 1, Haderslev.
Schaumann, Kai, Driftsleder, født i Haders
lev 3. Maj 1903; Søn af Fabrik ej er
Max C. Schaumann, M. L., og Hustru
Jensine, født Christensen (død 1944);
gift i Chemnitz i Sachsen 23. Oktober
1933 med Ilse M. G. Ullrich, født i
Werdau i Sachsen 14. Marts 1908, Dat
ter af Fabrikejer Karl Ullrich (død
1916) og Hustru G., født Hetzer.
To Aars Læretid paa Haderslev Klæ
defabrik, eet Aar paa Textilhøj skole i
Lambrecht (Rheinpfalz), et halvt Aar
som Volontør paa forskellige tyske Klæ
defabrikker, i%! Aar som Textiltekniker paa en Klædefabrik i Budapest, 2
Aar som Dessinatør paa Kjærs Mølles
Fabrikker i Aalborg, fra 1928 Drifts
leder paa Haderslev Klædefabrik v/ M.
Schaumann.
Formand for Folkebørnehaven »Ca
thrine Asylet« i Haderslev.
Adresse: Marie Margrethevej 10, Ha
derslev.
DØDE I AARETS LØB

Henningsen, Johan Christian (Udg. af 4.
Mel. 1924), Sølvsmed i Haderslev. Død
paa Vejle Fjords Sanatorium 19. April
1946.
Sørensen, Ebbe Peter (1929 St.); efter
Sprogstudier ved Københavns Univer
sitet Lærer ved Duborgskolen i Flens
borg og ved den danske Skole i Ladelund ;
Paasken 1945 Doktor paa et sprogligt
Emne ved Universitetet i Rostock; efter
Maj 1945 knyttet til det dansk-engelske
Samarbejde, senest ved Flensborg Pas
kontors Visum-Af deling. Død i Flens
borg 8. Marts 1946.
Rokahr, Hans Christian (1936 R.), Boghol
der. Død paa Hospital i København
29. Juni 1946.
Hansen, Kristian (1943 St.), Tandlægestu

derende. Død i Gentofte den 27. Maj
1946.
AARGANGENE 1922—1937
ADRESSEÆNDRINGER M. V.

Hansen, Georg (1923 R.), Toldassistent. —
Navneforandring til Birkedal-Hansen.
Adresse: Skovhøj 5, Kolding.
Knudsen, Otto (1923 R.), Repræsentant. 17.
Marts 1946 en Søn Hans Christian Fo
ged Knudsen. Adr. : Aastrupvej 68, Ha
derslev.
Skourup, Hans Andreas (1923 R.), Stations
leder, 16. November 1945 dekoreret med
Kong Haakon den 7.s Frihedsmedaille
og December 1946 med Dansk røde
Kors’ Mindemedaille for KrigshjælpsArbejde 1939—45. Adr.: Vestergade 31,
Haderslev.
J^arsen, Børge (1924 1. G), 1. Oktober Red
aktionssekretær ved Dagbladet Hejmdal i Aabenraa.
Hildebrandt, Thorvald (1925 St.), 1. Febru
ar 1946 Overbibliotekar ved Centralbib
lioteket i Haderslev. Adr.: Jomfrustien
24, Haderslev.
Lænkholm, Ingeborg, f. Andersen (1925 St.),
nu Ole Borohsvej 15, København, Valby.
Hesselberg, Joachim (1926 St.), gift i Som
mersted den 20. September 1946 med
Martha Lorentzen, Datter af Gdr. Lo
rentzen, Storetønde Mark. Adr.: Som
mersted.
Horsten, Holger (1926 St.), 1. April 1946
Ekspeditionssekretær og 1. Juli konsti
tueret Kontorchef i Arbejds- og Social
ministeriet. Adr., Ordrup Jagtvej 167,
Charlottenlund.
Juhl, Eduard (1926 R.), 1. Januar 1946
Overassistent ved Haderslev Kommune.
Adr.: Simmerstedvej 22, Haderslev.
Skytt, Andreas (1926 R.), 1. Januar 1946
Fuldmægtig ved Haderslev Kommune.
Adr.: Ryes Møllevej 34, Haderslev.
Tonnesen, Alfred (1927 St.), Adjunkt, gift
24. Juni 1946 i Assens Kirke med Sy
geplejerske Ane Marie Boesen, Datter
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af Postmester Boesen, Assens. Adr.:
Herning.
Diemer, Arne (1927 R.), Havebrugskonsu
lent, nu Gram.
Delholm, Bent (1928 St.), Civilingeniør, nu
Bøgevej 6, Hellerup.

Haarløv, Tyge (1928 St.), Fuldmægtig i So
cialministeriet, nu Bekkasinvej 3, Helle
rup.
Speth, Johannes (1928 St.), Bankassistent,
gift 16. December 1945 i Haderslev med
Damefrisør Marie Christiansen, Datter
af Hestehandler Christiansen, Haderslev.
Adr.: Hørregaardsvej 1, Haderslev.
Jochumsen, Svend (1929 St.), Lærer, nu
Rødding.

Levinsen, Frederik C. (1931 St.), Landsrets
sagfører, nu Nakskov.
Svensson, Helge Billum (1931 R-), August
1946 Kaptajn i Clausens Rederi.
Lomholt-Thomsen, Lili, f. Petersen (1932
St.), cand. mag., nu Ordrupvej 107,
Charlottenlund.
Quistgaard, Bodil (1932 St.), Husholdnings
lærerinde, gift i Vedsted 23. Juli 1946
med Lærer Helge Ovesen, Søn af Lærer
Ovesen, Vadum. Adr.: Sydhavnsvej 26,
Haderslev.
Ravn, Marie (1932 St.), Lærerinde, nu Jyllandsgade 98, Esbjerg.
Heiberg, Andreas M. (1933 St.), 22/6 1945
konstitueret som Politiadvokat i Køben
havn. 18/4 1945 en Søn. Adr.: Ved Eltham 7, St., Hellerup.
Mussmann, Olaf (1933 St.), Bogholder, gift
i Frederikshavn Kirke 10. August 1946
med Sygeplejerske Tove Wøhlk Peter
sen, Datter af Tandlæge Werner Peter
sen, Frederikshavn. Adr.: Vanløse Allé
80, Vanløse.
Ammundsen, Einar (1933 St.), cand. med.,
Sommeren 1946 praktiserende Læge i
Bangkok i Siam.
Bork, Nis (1933 St.), i. April 1946 Politi
fuldmægtig af II Grad. Adr.: Christiansfeldvej 28, Haderslev.
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From, Franz (1933 St.), mag. art. Nu Aza
leavej 28, Valby.
Toft, August (1933 St.), September 1946
udsendt som Missionær til Øst Jeypore
i Indien.
Andresen, Hans J. (1934 St.), cand. pharm.,
nu Direktør hos Fa. Jens Hansen. Adr.:
Knud Rasmussensvej 6, Gentofte.
Allarp, Merry, f. Ludvigsen (1934 R-), nu
Tornerosevej 171, Herlev.
Hansen, Hans Jørgen (1934 St.), 1. Januar
1946 Stads- og Havneingeniør i Ha
derslev, og Hustru
Hansen, Helga, f. Grastrup (1934 St.), nu
Zeisesvej 17, Haderslev.
Schmidt, Gunder (1934 St.), gift 22. April
1946 i Trinitatis Kirke i København
med Vandinspektør Paul Kyng, Søn af
Viceskoleinspektør Kyng, København.
Adr.: Holsteinsgade 42* t. v., Køben
havn 0.
Andreasen, J. Sigurd (1935 St.), cand mag.,
nu Ibstrupvænget 91, Gentofte.
Clausen, Nis (1935 St.), cand. pharm., nu
Ordrupvej 63 c, Charlottenlund.
Elmgreen, Kirsten (1935 St.), gift i Køben
havn 15. December 1945 med Direktør
Bang Haas, Søn af Godsejer Bang Haas,
København. Adr.: Rebekkavej 7 a, Hel
lerup.
Hellesøe, Gotfred (1935 St.), Korrespondent,
nu Falen 12 St., Odense.
Winther, Ester, i. Balthazar-Christensen
(1935 St.), nu Ordrupvej 33, Charlot
tenlund.
Adolphsen, Laurids B. (1936 St.), cand.
theol., i. August 1946 ansat som Aspi
rant til et Lærerembede ved Jonstrup
Statsseminarium.
Egeskjold, Halfdan (1936 St.), konstitueret
som Forstander for Efterskolen i Ege
desminde ved Diskobugten paa Grøn
land.
Niemann, Aage (1936 St.), 1. Oktober 1946
Prokurist i Firmaet Fr. Lumbye, Papir
en gros, Papirfabrik og Bogtrykkeri,
Rendebanen 5, Kolding.

Gunstrup, Anna Dorthea (1936 R.), gift 9.
Februar 1946 med Toldassistent Erik
Sørensen, Søn af Politiassistent Søren
sen, Strib. Adr. : Slotsgade 3, Køben
havn N.
Hansen, Gunnar (1936 R.), 1. Januar 1946
Assistent ved Haderslev Kommune. —
Adr.: Aabenraavej 42, Haderslev.
Hansgaard, Hartvig (1936 R.), Løjtnant, gift
i Aarup 20. Juli 1946 med Kontorassi
stent Karen Hauge, Datter af Førstelæ
rer Kai Hauge, Aarup.
Ladegaard, Ebbe Balling (1936 St.), cand.
jur., nu Vinkelvej 6, Risskov.
Larsen, Aase Frøsig, f. Schmidt (1936 R.),
nu Isefjordsvej 51, Holbæk.
Have, Mads Peter (1937 St.), Bankassistent,
nu Saltværksvej 107, Kastrup.
Lynge, Ella (1937 St.), 1. August 1946 an
sat som Timelærerinde ved LyngbyTaarbæk Kommunes Skolevæsen.
Bøg, Carl Henry (1937 R-), 1. Marts 1946
Fuldmægtig ved Tønder Skattevæsen.
Jensen, Georg (1937 R.), Disponent, gift 20.
April 1946 i Haderslev med Ketty Jen
sen, Datter af Montør Th. Jensen, Kø
benhavn. Adr.: Læsøgade 7, Aalborg.
AARGANG 1938

kl.
Finnemann, Ingeborg, uddannet som Syge
plejerske. Gift 18. Juli 1944 med Læge
Ejner Gadborg, Søn af Overlærer Gadborg, Holme ved Aarhus. Adr.: Gudenaavej 5 St. t. v., København F.
Hansen, Kai Nis, Navneforandring til Kørst,
jur. Embedseksamen Sommeren 1945,
Fuldmægtig hos Landsretssagfører M.
Langberg, Haderslev, 1. August 1945 til
i. Marts 1946, fung. Sekretær i Arbejdsog Socialministeriet fra 1. Marts 1946,
tillige Fuldmægtig hos Landsretssagfø
rer Krøl Nielsen, København, fra 1. Maj
1946. Adr. Ordrupvej 63 C, Charlottenlund.
Høgild, Palle, i Lære paa Vojens AndelsSvineslagteris Kontor fra 1. Januar

1939. Kontorist samme Sted 1. Januar
1942 til 15. Maj 1944, derefter Assistent
i Slagteriernes Fællesindkøbsafdeling
under De samvirkende danske Andels
slagteriers Fælleskontor. Adr.: Solsorte
vej 39, København F.
Jensen, Ingemarie, uddannet paa Holte Hus
holdningsskole 1938—39, Kontorist hos
Firmaet Carl Faaborg, Haderslev, 1939
—40, og i Statens Udvandringskontor,
København, 1940—43. Gift 11. Juni
1943 med Premierløjtnant Povl Birke
land, Søn af Overlærer A. Birkeland,
Sønderborg. — 2 Børn: Jørn og Jytte.
Adr. Chr. Wærumsgade 25 I t. h., Aar
hus.
Kildeby, Knud, juridisk Embedseksamen,
Sagførerfuldmægtig i Vejle. Gift 8. De
cember 1943 med Adeline Hansen (1938
R.). Adr.: Vesterbrogade 30, Vejle.
Petersen, A. Bothilde, gift Holm, uddannet
paa Graasten Husholdningsskole 1938—
39 og til Ordblindelærerinde 1942—43
hos Forstanderinde Edith Norrie, deref
ter Assistent samme Sted, og senere
Ordblindelærerinde i Aabenraa og Ha
derslev. Adr.: Vejbøl pr. Marstrup.
Petersen, Ernst Eduard, stud. mag. Adr.:
Studenterkollegium I, Aarhus.
Schuldt, Walter, stud, mag., paabegyndte
Studierne (Forhist. Arkæologi) ved Kø
benhavns Universitet i 1938, men blev
afbrudt i disse paa Grund af Mili
tærtjeneste 1940—41 og ved Univer
sitetets Lukning 1944—45. Adr.: Æbeløgade 42 II, København 0.
Sørensen, Sigfred Bjerregaard, Dyrlæge. —
Adr.: Rømersgade 7, København K.
f Vindel, Knud Henrik, Elev ved Toldkam
ret i Haderslev 1. Marts 1939, Toldmed
hjælper i Graasten 1. Januar 1942,
Tropsassistent ved Haderslev Spejder
trop 1937—41. Arresteret af Tyskerne
6. Juni 1944 og 15. September overført
til Koncentrationslejr i-Tyskland, hvor
han døde under en Transport den 6. De
cember 1944. (Se H.-S. 1945, S. 51).
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IVittrup, Ole Sven, juridisk Embedseksamen
Februar 1945, Fuldmægtig ved Aabenraa-Sønderborg Amt 1. Maj 1945, Poli
tifuldmægtig i Tønder 1. September
1946. Adr.: Carstensgade 6, Tønder.
IVogensen, Alfred Christian, Lærling i Korn
firmaet »Union« i Haderslev 1. Novem
ber 1938, Kontorist i Sønderjyllands
Kreditforening 1. April 1939, Assistent
i. April 1942. Aftjent Værnepligt ved 5.
Bataillon i Odense fra 3. Maj til 29. Au
gust 1943, interneret i Assens fra 29.
August til 15. Oktober 1943. Gift 23.
Juli 1944 med Kristiane Nielsen, Dat
ter af forhenværende Gaardejer Lars
Nielsen, Kolding. Adr.: Aastrupvej 140,
Haderslev.
nsp.
Callø, Eva Elisabeth, uddannet paa Holte
Husholdningsskole. Gift 3. Maj 1940
med Civilingeniør Poul Holger Bayer,
Søn af Læge K. O. Bayer, Aarhus. —
Adr.: Hiort Lorenzensvej 1, Haderslev.
Holst, Mads, Filosofikum 1939, Lærereksa
men 1943, Aarskursus i Tysk 1945.
Kommunelærer i Holbæk. Adr.: Mar
kedsplads 8, Holbæk.
Kirchheiner, Inge Grethe, uddannet som Sy
geplejerske paa Sundby Hospital, nu an
sat ved Rigshospitalet. Adr. Rigshospi
talet, København.
Larsen, Karen Faldt, uddannet paa Vældegaard Husholdningsskole og som Syge
plejerske paa Københavns Amts Syge
hus i Gentofte. Gift 25. Marts 1945 med
Civilingeniør H. O. Knudsen, Søn af
Lærer Knudsen, Spandet. Adr.: Højdevej 573, København S.
Orbesen, Annelise, uddannet 1938—39 paa
Mariaforbundets praktiske, sociale Kur
sus i København, 1939—41 3-sproglig
Korrespondentuddannelse paa den han
delsvidenskabelige Læreanstalt i Køben
havn. Ansat hos Firma Michelsen & Ja
cobi i Haderslev Juni 1943, Korrespon
dent hos A/S Thomas Ths. Sabroe &
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Co., Aarhus, August 1945. Gift 18. Maj
1946 med Ingeniør, M. af I. Ib Knud
sen, Søn af Direktør I. Knudsen, Kellerup. Adr.: Vestre Alle 52, Silkeborg.
Petersen, Johannes Christian, Filosofikum
1939, Lærereksamen 1943, Aarskursus
paa Statens Lærerhøjskole 1943—44;
Faglærereksamen i Historie 1946. Time
lærer ved Randers kommunale Skolevæ
sen. Adr.: Houmeden 11, Randers.
Skov, Ingeborg. Uddannet paa Kontor samt
som Fotograf. Har besøgt Niels Brocks
Handelsskole. Adr.: Vendersgade 33*,
København K.
Sønberg, Hans, Bankuddannelse. Assistent
i Handelsbanken i Aarhus. Gift 22.
April 1943 med Dorit Bylow Jensen,
Datter af Postinspektør Kaj Bylow Jen
sen, Aarhus. Adr.: Poulsgade 113, Aar
hus.

m.
Bruun, Peter Karl, Lærereksamen 1941 fra
Haderslev Seminarium, Lærer ved Ab
salons Skole i Roskilde, f. T. indkaldt
til Militærtjeneste ved Artilleriskydesko
lens Forsøgsafdeling, Artillerivej, Kø
benhavn S. Adr.: Absalons Skole, Ros
kilde.
Enemark, Arne F., 1939—43 praktisk Ud
dannelse paa Værksteder og Laborato
rium hos Brdr. Gram A/S, Vojens, 1943
—46 Odense Maskinteknikum, 1946 In
geniør i MaSkinteknik. Ingeniør ved A/S
Nordisk Køleteknik. Adr.: Rosenørns
alle il, København V.
Grønkjær, Kerner, Assistent i Generaldirek
toratet for Post- og Telegrafvæsenet. Gift
27. December 1942 med Yrsa Jagd Niel
sen, Datter af Repræsentant Nielsen,
Fredericia. Adr.: Statholdervej 8 III,
København NV.
Hansen, Eva Conny, lægeautoriseret Massø
se og Sygegymnast. Gift 26. Juli 1942
med Driftsingeniør K. E. Schaltz, Søn
af Fabrikant J. Schaltz, Aalborg. Juli

1946 en Datter. Adr.: Marstrandsgade
29, Aarhus.
Jensen, Onse Bjarna, Tandlægeeksamen 1943
(jus pract. 1945). Specialkursus i Bak
teriologi paa Statens Seruminstitut og
Institut for alm. Patologi. Videnskabelig
Assistent paa kirurgisk Afdeling samt
Assistent paa Tandfyldningsafdelingen
ved Danmarks Tandlægehøjskole. Adr.:
Vildandegade 5, København K.
Jensen, Viggo Kjærgaard,
Civilingeniør
(Bygningsingeniør) Januar 1943, ansat
i Generaldirektoratet for Statsbanerne
under Overingeniøren fra Marts 1943,
Baneingeniør 1. April 1946. Gift 28.
Maj 1944 med Elisabeth K. Petersen
(1939 St.). Adr.: Skovridergaardsvej 61,
Holte.
Jørgensen, Knud, Galster og Holbølls Offi
cerskursus 1938—39, Rekrut 1939, Kor
net 1940, Officersskolen 1940—42, Pre
mierløjtnant 1942, Flyverskolen 1. Mai
1946 til December 1946. Gift 19. De
cember 1942 med Irma Heil, Datter af
Politibetjent A. Heil, København. Adr.:
Norgesgade 33 II t. v., c/o Heil, Kø
benhavn S.
Kjær, Anders, Civilingeniør (Fabriksingeni
ør) Januar 1943. Ansættelse ved Uni
versitetets kemiske Laboratorium, Kø
benhavn. Gift 29. August 1943 med In
ger Jensen, Datter af Papirhandler G.
Jensen, Haderslev. Adr.: Stærevej 22,
København NV., p. t. Studieophold i
Amerika ved Squibb Medicinal Institu
te, New Yersey.
Lauritzen, Jens Bjerg, begyndte 1. Septem
ber 1939 paa Aarhus Universitet som
stud, oecon., men fik — efter at have af
tjent C. B.-Tjeneste og i ca. 1 Aar at
have forestaaet C. B.-Politiets Lønnings
kontor — Ansættelse hos statsautorise
ret Revisor M. Glytting, Aarhus. 1. Sep
tember 1945 Revisor hos statsautoriseret
Revisor Kai Jacobsen, Vesterbrogade
2 D, København V. Adr.: Poppelhøj 12,
Hellerup.

Lindhard, Karsten, Landinspektør, Assistent
hos Landinspektør Hvenegaard, Svend
borg. Adr.: Vestergade 27, Svendborg.
Nielsson, Carl, Galster og Holbølls Officers
kursus 1938—39, Rekrut 1939, Kor
net 1940, Officersskolen 1940—42, Pre
mierløjtnant ved il. Bataillon i Roskil
de i. November 1942. Gift 3. August
1943 med Inge Petersen, København. —
Adr.: Holbækvej 26 I, f. T. (Okt. 1946)
paa Grænsevagt ved Sæd pr. Tønder.
Pedersen, Egon L., Bagersvend. Adr.: Øster
gade 9, Vamdrup.
R. a.
Adolphsen, Ellen Marie, Telefonist. Gift 25.
September 1942 med Fabrikant Hans
Nielsen, Søn af Grosserer P. M. Niel
sen, Haderslev. Adr. : Hiort Lorenzens
vej 7, Haderslev.
¡
Andersen, Ingrid, Uddannelse paa Kontor,
f. T. Elev paa Statsseminariet i Haders
lev. Gift 25. December 1940 med Politi
betjent Peter Boesen, Ægteskabet op
løst 1945. Adr.: Naffet 32, Haderslev.
Bramsen, Holger, uddannet ved Handelen,
f. T. Kornet i Hæren. Adr.: Kjellerupgade, Aalborg.
Hansen, Piggo, Elev ved Haderslev Kom
mune 1939, Kontorist 1943, Kontorassi
stent ved Aabenraa Amtsraad 1945,
Kommuneassistent i Viborg 1. Juni
1946. Gift i. December 1946 med Kon
torassistent Ragnhild Petersen, Datter
af Kirketjener Thomas Petersen, Valby.
Adr.: Lille Pederstræde 10, Viborg.
Hybschmann, Svend, uddannet ved Landvæ
sen. P. t. hjemme. Adr.: Bordiggaard
pr. Rødekro.
Jensen, Harald Thomas, Skorstensfejersvend.
Adr.: Aabenraavej 5, Haderslev.
Jensen, Mette Kathrine, Sygeplejeelev, Kol
ding Sygehus.
Jepsen, Gudrun, huslig Uddannelse, derefter
fra i. April 1940 til 1. Marts 1946 An
sættelse ved Rigstelefonen i Haderslev.
Gift 19. December 1945 med Lærer Jo
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hannes Holm, Søn af pens. Lærer V.
Holm, Rødding. Adr. : Bøvlingbjerg.
Møller, Erik, uddannet ved Kontor og Han
del, 15. September 1938 Elev i Firmaet
Hansen & Christiansen i Haderslev, 16.
Oktober 1942 Assistent, 1 Marts 1943 i
Faderens Vognmands- og Speditionsfor
retning, 5. Juli 1944 Assistent i A/S
Holm & Molzen og 16. Oktober 1945
Sygekasseassistent. Gift 3. November
1945 med Catharine H. Staniullo, Dat
ter af Fru Købmand Eg, Haderslev.
Adr.: Simmerstedvej 65, Haderslev.
Nielsen, Peter Sørensen, uddannet som Elek
triker. Kornet i Ingeniør-Tropperne.
Adr.: Løjtnantsskolen, København.
Nielsen, Thora, Student 1941, 5 Maaneders
Kursus paa Idrætshøjskolen ved Ger
lev 1941—42, nu Lærerinde ved denne.
Gift 16. August 1944 med Gymnastikog Idrætslærer Kr. Sørensen. Adr.:
Gerlev pr. Slagelse.
Ohlsen, Marie Louise, Handelsmedhjælper
eksamen med Tysk og Engelsk fra Køb
mandsskolen i København. Bogholder
ske. Adr.: Engtoftevej 2, København V.
Rosenlund, Erik, Student 1941, Assistent i
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening i
Aarhus. Aftjent Værnepligt ved For
plejningskorpset. Reserveintendant 19.
Oktober 1946. Adr.: Nørre Allé 271,
Aarhus.
Scherrebeck, Bente Elisabeth, Telefonist,
f. T. Sygeplejeelev. Adr.: Frederiksberg
Hospital, København F.
Sørensen, Grete Marie, Telefonist, Lærerin
deeksamen fra Haderslev Statssemina
rium 1946. Lærerinde ved Kommune
skolen i Flensborg. Adr.: Eichen
strasse 5, (24) Flensborg, Tyskland,
britiske Zone.
Sørensen, Svend Erik, Elev og Medhjælper
i Meyers Boghandel i Haderslev 1938
—43, Provinsboghandlerskolen, Køben
havn, Foraaret 1943, P. Haase & Søns
Boghandel, udenlandske Afdeling 1943,
Fuldmægtig i Bentzons Boghandel i Ri
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be 1944, Salgschef i P. Haase & Søns
Forlag, Løvstræde 8, København K,
i. Marts 1946. Gift 18. Maj 1944 med
Ane Thorsted, Datter af Postkasserer
Johs. Thorsted, Højbjerg. Adr.: Frederiksdalsvej 37a t. h., Virum pr. Lyngby.
Wogensen, Jacob Borch, Bankelev i Haders
lev Bank 1. November 1938, indkaldt
til Militærtjeneste 1. November 1941,
Kontorassistent i Fa. Severin Schmidt,
Haderslev, 1. November 1942, Revisor
assistent i Haderslev Revisionsselskab
i. Januar 1945, Revisorassistent i Re
visions- og Forvaltningsinstitutet A/S,
København, 1. Februar 1946. Adr.: Ve
sterbrogade 35* t. V., København V.
R. b.
Bruhn, Erik Matthias, Navneforandring til
Lindenstjerne, handelsvidenskabel. Kan
didateksamen Maj 1946, Direktions
sekretær i General Motors International
Ltd., København. Adr. : Havnegade 47d,
København K.
Christiansen, Henry, Student 1941, stud,
med., maatte paa Grund af Arbejde i
Modstandsbevægelsen gaa under Jorden
i 1943, hvorefter han tog til Sverige;
her studerede han ved Universitetet i
Upsala, meldte sig ved den danske Bri
gades Oprettelse straks til denne og kom
som Feltgendarm som een af de første
til Danmark, hvor han forrettede Tje
neste ved Grænsen. Adr. : Pensionat
»Gotha«, Gothensgade 129, Køben
havn K.
Darling, Lis, uddannet som Bogholder hos
Fa. Sachs & Hennig, Haderslev, se
nere Korrespondent i Ingeniørfirmaet
Mogens Jacobsen & Co., København.
Gift 23. Juli 1944 med Uddeler, Violi
nist Arne Nørgaard-Pedersen, Søn af
Uddeler Andr. Pedersen, Brovst. Adr.:
Villa »Elmely«, Brovst.
Duus, Christian, 1. Maj 1939 Kontorelev hos
Holm & Molzen A/S, Kul & Koks Im
port, Haderslev, 1. Maj 1942 Assistent.

Gift i. Marts 1946 med Elise Grün,
Datter af Grosserer Grün, Haderslev.
, Adr.: Sønder Ottinggade 8, Haderslev.
Erichsen, Kaj Willy, i. September 1939
Elev i Firmaet Fr. Lumbye, Papir en
Gros, Kolding, 1941 Handelsskoleeksa
men fra Kolding Købmandsskole, 1.
September 1943 Assistent, 15. August
1945 Assistent i Firmaet Klinge &
Lindtner, Papir en Gros, København,
senere Fuldmægtig. Gift i Kolding 17.
April 1946 med Jytte E. Thomsen, Dat
ter af Vognmand Ingv. Thomsen, Kol
ding. Adr. : Grundtvigsvej 23, Køben
havn V.
Hansen, Adeline Anna, Bankassistent. Gift
8. December 1943 med Knud Kildeby
(1938 St.). Adr.: Vesterbrogade 30,
Vejle.
Henriksen, Peter Jensen, handelsuddannet
hos Brødrene Dahl A/S, Aafhus, Rør
& Sanitet en gros. Kontorassistent hos
Brdr. Gram A/S, Vojens, og Forret
ningsfører for Boligselskabet af 1943 i
Vojens. Adr.: Vestergade 49, Vojens.
Højberg, Kaj Thune, Vulkanisør. Gift 13.

Juni 1943 med Astrid Lassen, Datter
af Vulkanisør Lassen, Ribe. Adr.:
Plantagevej, Ribe.
Nasser, Peter Christian, uddannet som Revi
sor hos statsautoriseret Revisor O. Olsen,
Haderslev, derefter Ansættelse i Jysk
Revisionsinstitut A/S i Aalborg, fra 1.
Febr. 1945 Revisor ved A/S Revisions
kontoret i Kolding med Afbrydelse af
Militærtjeneste fra 1. Juni 1945 til 15.
April 1946, Korporal ved Intendantu
ren. Adr.: A/S Revisionskontoret, stats
autoriserede Revisorer, Helligkorsga
de 14, Kolding.
Nissen, Marie, Sommeren 1941 paa Borrehus Husholdningsskole, derefter videre
Uddannelse paa
forskellige
større
Gaarde. Husjomfru. Adr.: Henningsens
Allé 13, Hellerup.
Skau, Anton, Kontoruddannelse, Kontorassi
stent i Firmaet Oluf Thielst, Haderslev.
Adr.: Langkjær, pr. Haderslev.
Svensson, Poul, Lærereksamen, Timelærer.
Adr.: Ramsherred 20, Aabenraa.

OLAV CHRISTENSEN.

TILLÆG:

VIDAR
»vidar«s sædvanlige julebal afsluttede året
1945. adskillige gamle elever og enkelte læ
rere var mødt op. dansen vekslede med
»åndfuld« underholding af forskellig karak
ter. også for det materielle var der draget
omsorg, pølser og sodavand serveredes kl. 23.
succes’en sluttede kl. 1 — og medførte et
usandsynligt højvande i foreningens kasse.
grebet af denne pengerigelighedens rus
besluttede bestyrelsen at indlede det nye år
med en biografaften (17/1); for en gangs
skyld var næsten samtlige foreningens med
lemmer til stede, i februar holdtes et fore
drag om ungdomskriminaliteten, hvilket des

værre dog kun fik ringe tilslutning. 23/2 fo
retoges en — trods alt — vellykket skitur til
christiansdal i sjaskende tø. til gengæld spen
derede »vidar« kaffe med boller. 26’ i sam
me måned forsøgtes på grund af en uover
ensstemmelse redaktion og bestyrelse imel
lem afholdt en extraordinær generalforsam
ling, der dog løb ud i sandet, deltagerantallet
var for lille.
1/3 arrangeredes en lidt improviseret fa
stelavnsfest med dans i seminariets frokost
stue.
»er skolen demokratisk?« var programmet
for et møde d. 9/4, hvor adjunkt’erne schau,

63

wielandt-hansen og gr av ersen lagde for. en
— til tider lidt anstrengt — diskussion af
sluttede aftenen.
i bededagsferien cyklede nogle få af for
eningens medlemmer til kollund for sammen
med Sønderborgs gymnasieforening — også
»vidar« — at puste lidt ud inden examen og
årsprøve, en helt igennem hyggelig og for
nøjelig tur.
på den afsluttende generalforsamling (23/5)
kunde det meddeles, at foreningen havde
haft rekordsæson med 18 arrangementer,
regnskabet balancerede med næsten 1000 kr.
en del af overskuddet anvendtes til en bio
graftur den følgende dag.
efter denne exceptionalt strålende sæson
var det en svær arv, den nye bestyrelse —
valgt d. 22/8 — skulde løfte, efter bedste
evne har den dog prøvet at føre de mange
års traditioner videre.
i den forløbne del af perioden har forenin
gen søgt at knytte forbindelse med de øvrige
syd-jydske byers gymnasier, »vidar« har
(21/9) besøgt åbenrås gymnasieforening »opnør«, der også — sammen med kolding —
har været til bal i haderslev (2/11).
desværre har katedralskolen ikke egne lo
kaler til disposition, men »vidar« har — tak
ket været seminarieforstanderens velvilje —
endnu aldrig manglet husly ved sine arran
gementer. møderne har hidtil udelukkende
været diskussionsmøder, hvilket bestyrelsen
har ment vilde både foreningen bedst —
hvad erfaringen også viser.

foreningen lagde ud med »klassisk musik
contra jazz« — en mere velment og velbe
søgt end egentlig vellykket aften (20/9).
»danmarks udenrigspolitik« (10/10) med ind
ledning ved erik nissen, var derimod et em
ne, der gav stof til en livlig og god diskus
sion — uden at der dog opnåedes enighed
(hvilket vel heller ikke var meningen). 4/12
arrangeredes »hvilken sport foretrækker
du?« med mange indlæg — nogle mere mun
tre end saglige, den påfølgende diskussion
var fornøjelig og interessant.
i efteråret (26/10) vovede en lille, men ud
søgt skare sig til christiansdal på den efter
hånden traditionelle fodtur, i betragtning af
deltagerantallet bevilligede bestyrelsen - —
efter et hastigt overslag — kaffe.
foreningslivets clou blev juleballet, en del
gamle elever samt en betydelig del af lærer
kollegiet med rektor i spidsen kastede glans
over arrangementet ved deres nærværelse,
uddeling af is, underholdning og amerikansk
lotteri forhøjede stemningen yderligere, »vi
dar« kunde (også økonomisk) trygt se frem
tiden i møde.
har dette lille rids af livet i »vidar« givet
gamle medlemmer et lille glimt tilbage og
vist dem, at foreningen lever i bedste vel
gående, skønt den efterhånden har trådt sine
barnesko, så er hensigten med denne artikel
nået.
— og »vidar« sender en hilsen til sine
gamle medlemmer.
jørn jessing.

HERRE-MAGASINET

U|

%

|

ßff.

HADERSLEV

ALT TIL SPORT

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK

O

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Statsanstalten
for Livsforsikring

Cueillit¿

Hovedagentur for Haderslev

Billige Præmier — Kontant Bonus
Forlang Tilbud

HADERSLEV BILLEDER
Originale og i Nytryk
*

A. Kalsbøll - Haderslev
Ved Postgaarden 3 - Telefon 2335

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse
Nørregade 32
•

Kontortid: 9—12 og 14—16
Lørdag 9—13

Kamma Svenssons

Telefon 2355

Børnetegninger

Guldbrandts
Malerforretning
1. Kl. Arbejde, hurtig og reel Betjening
Forlang Skitser og Tilbud

Carl Nielsens Boghandel
Indehaver J. C. Nielsen
Haderslev . Nørregade 25 . Telf. 2371

Haderslev
Slotsvandsmølle A/s

Telefon 2535

Elegant og moderne

FODTØJ

RUD. SCHØNING
Murermester

E. RASMUSSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Telf. 3083

faas i

Nissens Skotøjsforretning
Søndertorv - Haderslev - Telf. 3371

Gaaskærgade

Telefon 2723

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader.
Yder Dem Fagmandens Garanti

Haderslev Kul & Koks-KompagniA/s
Telefon 2012 (3 Lin.)

H. Christensen

Kontor: Nørregade 27, Haderslev

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Smedeforretning
Gaaskærgade 46

Telf. 3179

Gaaskærgade 56 . Telefon Nr. 3160
Haderslev

Storegade 37 - Telf. 3626 - Haderslev

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Telefon 2179 - Haderslev

Gaaskærgade 15

Ure, Guld- og Sølvvarer
Briller - Barometre

1. Kl. Reparationsværksted

J. Q. Jensen

PETER DUUS

cA*

Herre-Ekvipering
MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TELF. 2557

Haderslev - Lavgade 2 - Telefon 2714

Haderslev

Bispegade 13

Sparekassen
HADERSLEV-SAMFUNDETS
AARSSKRIFT

for Haderslev

Byes Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

Frugt-Centralen

er trykt i

A. Hansen
A/S MODERSMAALETS TRYKKERI

Bispegada 14 - Tlf. 3084 ■ Haderslev

HADERSLEV

Grundlagt 1856

JOHS. STROBEL

Telf. 2133 og 2134. Postgiro 8356
Kontortid 9—12, 2—4
Lørdag 9—1

CHR. TAUSON

STATSAUTORISEREDE REVISORER

Den elegante Tryksag
er fra Modersmaalet
NØRREGADE 36 - TELEFON 3213

Køb Manufakturvarer hos

MICHELSEN «JflCOBI
Herre- og Damekonfektion
Telefon 2221

Godt Udvalg! Billige Priser!

Telefon 2221

Gravene 5 - Telefon 2729

Haderslev

Største og billigste
Trikotageforretning i
Sønderjylland

JSamftmó
fot ¿^onóotj'pllanó

FOTOGRAF

(Lundt Eftf )

Aarskontingent 6 Kr. -j- Porto
Haderslev . Telefon 23 I4

Sønderjydske Aarbøger
sendes gratis

A/sNicolai Outzen
Haderslev

Indmeldelser til:
Dr. Lausten-Thomsen, Aabenraa, Mu
seumsinspektør Neumann, Haderslev,
Højskoleforstander Lund, Rødding og
Arkivar P. K. Iversen, Aabenraa.

Henry Christiansens
Tømmerhandel
Haderslev

Telefon 2541

Ruteaulomobil-Aktieselskabel
for Haderslev Amt og By

fra

BOGHANDEL
Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2653

N. Chr. Thorsen
Telf. 2755, Haderslev, Bispegade 14

Ole Jensen
Bageri - Konditori
Gaaskærgade
Telf. 2670

HADERSLEV
TELEFON 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

HADERSLEV

Valdemai
Haderslev

Varme- og
sanitære Anlæg
Elektriske
Installationer
Radio

Mineralvandsfabrik
Haderslev

HANSBORG

Nørregade 1 - Haderslev
Telefon 3716

Herreklæder

Bispegade 8
Telefon 2631

AKTIESELSKABET

SCHMIDT

siden 1900

Waldemar
Christensen

□

/jføsel ^ielsm
Trikotage

Dame- og Børnekonfektion

Elektrisk Installation
Savværk og Tømmerhandel

Centralvarme

□

og sanitære Anlæg
Telefon 2909

HADERSLEV - TELEFON 3086
Storegade 18

Telefon 3742

Haderslev

DAMDEL IB RU HIM
ISEN KRAM- OG UDSTYRSFORRETNING
HADERSLEV - TELEFON 3185

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opelog Bedfordforhandler

Kuit S. $eme^
Manufaktur
Trikotage

Haderslev - Telf. 3650 - 3651 - 3652

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

Kim Palæet
(Holst Christensen)

VOJENS . Telefon 57

Nørregade 24 - Haderslev - Telf. 2644

Nørregade 20 - Telf. 2414

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

O. Mlkkelbergs Eftf.

gavelet,

cS&lv

Damehatte, Tørklæder

altid bedst og billigst

Nørregade 5 . Haderslev
Telefon 3573

M. MØLLER
Indeh: THORVALD MØLLER
Faglært Guldsmed og Gravør

H. C. Gleisen
Bageri - Konditori
Jomfrustien 30 - Telf. 2268

Grundl. 1842 - Blspegade 9 - Telefon 2715
»

LÆ S

Fodtøj
Reserveret

Sønderjyllands største

og mest udbredte
Blad!-------------------------

- saa gaar man til

Er Deres INSTALLATIONER

* Møbler
* Tæpper
* Gardiner

for Gas, Vand og Elektricitet

i Orden?
Gas :

Det er uforsvarligt at have Gastryk paa en

Gummislange, naar Apparatet ikke er i Brug
Gashanen skal være i fast Forbindelse med Rør
installationen. — Ved Tilslutning med Slange fjern
eller laas Hanen paa Apparatet.

Vand:

A.

hsen

6- §øn

BOLIGMONTERING
Storegade 11 - Telefon 3580

Pas paa utætte W. C.’er og de private Uden

dørsledninger. Beskyt Vandmaaleren og udsatte
Ledninger mod Frost; isoler disse, luk Kælder

Elektricitet:

M. FISCHER

vinduerne.

Kød- og Paalægstorrefning

Radiostøj hidrører ofte fra Fejl i Deres egen
Installation. Naar et eller andet i Deres Hus
»støder«, er Installationen i Uorden.

Gaaskærgade 7 . Tail. 2533

De har selv Ansvaret
for Skader og Spild
af Gas, Vand og Elektricitet, som hidrører
fra Frost og Fejl paa Installationen.

Kolonial- og Delikatesseforretning

Specialitet: Vine
Bispegade 16 - Telefon 2766

Bliv Medlem

Det koster intet

af

at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s Kontor
til Raads i tekniske og økonomiske Anliggender

Dansk-Nordisk
Ungdomsforbund
(Det unge Grænseværn)

vedrørende enhver Anvendelse af GAS, VAND og

ELEKTRICITET!

Det bedste Indkøbssted for

De kommunale Værker
Telefon 3215 - Haderslev

Kolonial, Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2965

&CLT-L (QuÄ&LpJ/L
Fotograf
Apotekergade 7 - Telefon 2509

Abonnér paa
avertér i

Sønderjyden

Michael Mikkelsens EM.
v/ Max Mikkelsen
Fabrikation af fast Bonevoks wRexo“ og
flydende Bonevoks „Gulv-Rexolin"

Haderslev - Tell. 3540 (2 Lin.)

HOLM & MOLZEN A.S
HADERSLEV . TELEFON 3701 (3 LIN.)

Kul - Koks - Briketter

Direkte Import af kun prima Kvaliteter

Vojens Andels Svineslagteri
Telf. Vojens 4111 - 4112 ■ 4113

Damgaard

Asmus Hansen

Bageri og Konditori

Kolonial og Kortevarer
en gros

Storegade 47 - Telefon 2286

MAGNUS KNUDSEN
i. Kl. Herreskrædderi
Jomfrusti 3

Telefon 2728

•

JL t Wulff.

Fierre- og Damesalon

BOGHANDEL
GRAVENE 21 - TLF. 3487

Haderslev
Telefon 2131 . Sønderbro 13
Storegade 16

Altid først med Nyhederne

-

Telefon 3304

J.D. KOOPMANNS

Haderslev Centralbibliotek

Benzin og Olie

^üínesla^teii

Jomfrustien 20
Telefon 2 6 5 6

E. ANDERSEN
Nørregade 42 . Haderslev

Haderslev

Dansk Shell

a-s

Bogbestand: Ca. 24000 Bind

Paul Christiansen & Søn

N. C. Kloster

Bygningsarti kier

Frugt en gros
O

Haderslev - Telefon 3663

Telefon 2210

Ny Allegade 2-4, Telf. 3570
HADERSLEV

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

1872 - 28. APRIL - 1947

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2544

-

Gravene 7, Haderslev

-

Postgiro 6133

enne elegante BIG BEN
Pen er fremragende i Kva
litet og Ydeevne. Guldpennen
er haandforarbejdet, der er
synlig Blækstand og Vacuumfyldning og hver lille Del er
nøie kontrolleretog efterprøvet.

ALLE
REPARATIONER
UDFØRES

^rænseforeningen

4

Axel Skaarenborg

Carl Nielsens Boghandel
Indehaver J. C. Nielsen

Isenkramforretning

HADERSLEV

Gravene 8

BRIDGE-KORT

Telefon 2424

i

Nis Nissen

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJERARTIKLER
PARFUMER

&

KOSMETISKE

PRÆPARATER

Sønderbro 31 - Telefon 3506

REGERSEN

CAND.PHARM.

Finere Kolonial-og Delikatesser
NØRREGADE 12

-

TELF. 2066

