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FORORD
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KUN I TROEN KAN VI EJE
Danmark, dejligst Vang og Vænge, lukt med Bølgen blaa, 

saadan stod du os for Øje, helt fra vi var smaa, 
saadan vil for os du lyse indtil Dommens Dag, 
trygge i en utryg Verden ved vi, Gud staar bag.

I det store Verdensdrama er du kun en Brik, 
men du vandt din Ret til Livet, da du Mæle fik; 
som dit Hjerte banker Sproget under Verdens Gang, 
midt i Striden vil du høre Evighedens Sang.

Tid og Rum er kolde Skygger, Intethed og Død, 
naar vi ikke kan fornemme Livets varme Glød; 
men i Tiden og i Rummet og alene der 
stiller Livet os paa Prøve, om vi er det værd.
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Kræfter, eventyrligt store, os til Rede staar, 
Undergangens Bølge bruser i den Sæd, vi saar, 
medens Bæreplanet sejler dristigt over Jord, 
Hjertets Frihed som et Vildskud mellem Stene gror.

Det, som efter Skaberviljen hjemler Byrd og Rang, 
fandt som Flygtning paa vor Klode Skjul i Krybben trang; 
Vejen gik fra Krybbeskjulet ud til Kors og Grav, 
kun i Troen kan vi eje, hvad Vor Herre gav.

Danmark, vil du agte Gaven, som gør glad og stærk, 
Gaven, som i Tiden øver Evighedens Værk, 
Gaven, som forkynder Livet, ja, som selv er Liv 
og gør Støvet til Forvalter af Guds Skaberliv.

Ej med denne Verdens Visdom straaler den om Kap, 
men den aabner Vej mod Maalet, hvor vor Visdom slap; 
af dens dybe Kilder, Danmark, sprang det Offermod, 
som for dig og for din Ære alle Ting forlod.

Frihedsaanden har sin Hjemstavn over Stjernetop, 
som Kong Christians stiger hele Danmarks Tak derop; 
der er Stræben i en Tak, som ej er sagt paa Skrømt, 
vender Takken tom tilbage, vi os selv har dømt.

Vidt om Lande er der fablet om et Broderskab, 
brat for vore Fødder aabner sig et Afgrundsgab; 
raadvild favner Jordens Fierre Jorden, rig og rund, 
Sejren glider haml af Hænde just i Sejrens Stund.

Danmark, dejligst Vang og Vænge, lukt med Bølgen blaa, 
du skal folde ud i Dagen, hvad du nynner paa;
lad din Hjertetone møde Verdens Kæmpespil, 
vi i Fællig gaar i Kampen for, hvad Livet vil.

EIGIL REUMERT.



Skamlingsbanke i 1840 erne

HADERSLEV 
LÆRDE SKOLES OMDANNELSE 

TIL DANSK SKOLE

1847-1850

Den 28. Juni 1847 afholdtes paa Skamlings- 
banken et Møde, der var besøgt af ca. 10.000 
Mennesker. Mødet var begunstiget af det 
smukkeste Vejr, man kunde tænke sig, saa- 
ledes at det storslaaede Landskabs Skønhed 
traadte frem i fuldeste Maal. Men naar dette 
Skamlingsbankemøde fik en egen Karakter, 
en egen Tone, saa var det ikke først og frem
mest Vejrets Skyld, men det var især Nyhe
den om det kongelige Reskript, der var kom
met kort forinden, og som bestemte, at Ha
derslev lærde Skole skulde omdannes til en 
dansk Skole, samt at der skulde oprettes et 
dansk Skolelærerseminarium i Nordslesvig. 
Denne Nyhed bevirkede, at Laurids Skau, 
der egentlig ikke havde tænkt sig at tale ved 
dette Møde, fordi han ikke syntes, at der i 
det forløbne Aar var sket noget, som det var 
værd at anstille Betragtninger over, kom ril 
at holde en Tale, der blev Mødets Hovedtale.

»Netop i disse Dage«, udtalte han ifølge 
Referatet i »Dannevirke« for den 30. Juni 

efter en kort Indledning, »have Bladene ud
bredt stærke Rygter om tvende høistvigtige 
Bestemmelser af Hs. Majestæt, og stridt om, 
hvorvidt disse Rygter kunne troes eller ikke; 
idag erfarer jeg, at angaaende den ene er den 
kgl. Befaling allerede kommet til Amtshuset, 
og om den anden have vi stor Grund til ikke 
at tvivle. Jeg kan derfor umulig forblive gan
ske taus paa Høiskamling. Den ene af disse 
Efterretninger har især overrasket mig, men 
begge fortjene de vor varmeste Tak. Den 
første er, at der skal oprettes et dansk Sko
lelærerseminarium i Nordslesvig; den anden, 
at Latinskolen i Haderslev fra Paaske næste 
Aar skal forandres fra en tydsk til en dansk 
Skole og altsaa besættes med nye Lærere, 
forsaavidt som de gamle ikke ere i Stand til 
at undervise paa Dansk. — Livad sige I om 
slige Bestemmelser? (Stærkt Bravo). Dansk 
Skolelærerseminarium og dansk Latinskole i 
Nordslesvig! Er det ikke, som om den dan
ske Aand, der i Aarhundreder har ligget be

7



døvet i den fortryllede Borg, nu med eet blev 
bragt ud i Guds frie, friske Luft og nu be
gyndte at trække Veiret til nyt opvaagnet 
Liv? I Sandhed! Nu kunde jeg have Lyst til 
at holde en Tale for at give min Glæde og 
min Tak Luft; men jeg vil det ikke, fordi i 
samme Øieblik Kongen taler: »Der skal være 
et dansk Skolelærerseminarium, og der skal 
være en dansk Latinskole i Nordslesvig«, har 
jeg ikke Lyst til, i matte og svage Ord at ud
tvære denne stærke og kraftige Konge-Tale, 
men kun Lyst til at raabe: Tak, Konge, saa- 
ledes skal det være! Lyst til, i Forening med 
Skamlingsbankens mange tusinde Røster at 
raabe Hurra for Kong Christian den Ottende, 
der nu begynder at vække Livet i Slesvigs so
vende Løve.«

»Disse Ord«, fortsætter Referatet i »Dan
nevirke«, »vakte overordentlig Begejstring i 
Forsamlingen, som næppe tillod Taleren at 
ende, før den udbrød i et ni Gange gjentaget 
Hurra for Hs. Maj. Kongen; Jubelen run
gede som en Torden vidt over Land og Hav.«

Dette Skolespørgsmaal blev saaledes det 
centrale i Skamlingmødet 1847, og det er 
naturligt, at det blev saaledes. Det var jo 
nemlig ikke alene et Skolespørgsmaal; den 
Bestemmelse, der var taget, betød et betyde
ligt Fremskridt for Danskhedens Sag, men var 
paa den anden Side en logisk Følge af den 
Udvikling, der var sket i Sønderjylland si
den 1830’rne, da den nationale Vækkelse i 
Sønderjylland begyndte for Alvor. Et af de 
første Skridt for Hævdelsen af det danske 
Sprog var Skabelsen af en dansk Presse. I 
1838 havde »Dannevirke« set Dagens Lys, 
og i Slutningen af 1839 fulgte Frederik Fi
schers »Aabenraa^ Ugeblad«. Starten af en 
dansk Presse betød overmaade meget for den 
vaagnende Danskhed, og Sprogreskriptet af 
14. Maj 1840, hvor det danske Sprog for 
første Gang i lange Tider opnaaede offi
ciel Anerkendelse, blev naturligvis ogsaa 
modtaget med Glæde af den danske Befolk
ning, som nu efterhaanden begyndte at vinde 
mere Selvtillid.

Men meget var endnu at ønske, hvis 

Danskheden skulde faa de Kaar, som den var 
berettiget til. Saalænge f. Eks. alle Embeds- 
mændene havde faaet deres Uddannelse ved 
Universitetet i Kiel, kom der til Sønderjyl
land en Strøm af Embedsmænd, hvoraf over
maade mange saa ringeagtende ned paa alt, 
hvad der havde med dansk Kultur at gøre. 
Savnet af verdslige og gejstlige Embedsmænd, 
der var tilstrækkelig fortrolige med det dan
ske Sprog, og som kunde være Beskyttere 
for det danske Folkeelement i Nordslesvig, 
maatte nødvendigvis føles dybt. De bedst 
egnede til at beklæde saadanne Embeder 
maatte naturligvis være dansksindede Søn
derjyder, men for at disse kunde faa en pas
sende højere Skoleuddannelse, var det nød
vendigt, at der var Adgang for dem til at be
søge en lærd Skole, som laa i selve Lands
delen, og som havde dansk Undervisnings
sprog.

Ganske vist havde de unge dansksindede 
Sønderjyder jo Lejlighed til at besøge de 
lærde Skoler i Kolding og Ribe, og i Aare
nes Løb havde disse Skoler da ogsaa været 
besøgt af adskillige Elever fra Nordslesvig. 
Da Kong Christian den Ottende den 3. 
August 1840 besøgte Kolding lærde Skole, 
kunde Rektor Grønlund derfor i sin versifi
cerede Velkomsthilsen til Majestæten blandt 
andet sige:

»Den Skole fostred i sit Skjød 
Saa mangen Søn fra Slesvigs Sletter, 
Som her en kjærlig Pleje nød, 
Og Sejr det danske Sprog forjætter, 
Der meer sig ved Dit vise Bud 
Blandt Nabofolket breder ud.«1)

Georg Bruun : Seks Rektorer (1927), p. 185.

Netop ved sin Beliggenhed umiddelbart 
ved Grænsen til Hertugdømmet, som den
gang kun havde tyske Skoler, blev Kolding 
Skole anset for at være af særlig Betydning 
for den danske Befolkning i Nordslesvig, og 
det viste sig da ogsaa, at mange Forældre 
her sendte Børnene til Kolding Skole, da den 
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nationale Bevægelse begyndte. I sin ovenfor 
omtalte Henvendelse til Christian den Otten
de kunde Rektor Grønlund derfor ogsaa an
mode Kongen om, at Kolding Skole fik et 
større Hus, idet han mindede om den Betyd
ning, Skolen havde for Nordslesvig.2) Det 
var iøvrigt paa samme Tid, at Professor 
Christian Paulsen foreslog, at Sorø Akademi 
skulde omdannes til et Universitet ved 
Grænsen mellem Nørre- og Sønderjylland, 
helst i Kolding.

2) Parmo Tang Petersen: Kolding lærde Skoles 
Historie (Indbydelsesskrift fra Kolding højere 
Almenskole 1919), p. 152.

3) Georg Bruun, 1. c. p. 54.

Kongens Interesse for Kolding Skole har 
sikkert været medvirkende til, at det i 1844 
bestemtes, at Skolen skulde have den nye, 
smukke Bygning, der blev indviet i 1845, 
men de nationale Grunde, Hensynet til Søn
derjylland, var dog det, det fik den afgøren
de Betydning, og som gjorde, at der nu ud
vistes den største Offervillighed i Bevillin
ger til den nye Bygning og dens Indretning, 
saaledes at den kunde blive en Mønsterskole. 
I den første Del af det 19. Aarhundrede hav
de Administrationen derimod været »økono
misk indtil Kniberi«3) overfor Kolding lær
de Skole. Skolen fik nu ikke blot en ny, 
smuk Bygning, men blev — ved Skoleord
ningen af 23. Juli 1845 — ogsaa udset til at 
være den første jyske Skole der skulde prøve 
den nye Gymnasieordning, som foruden i 
Kolding lærde Skole nu blev indført ved Me- 
tropolitanskolen og Odense Katedralskole.

Da Rigsdagen i 1855 behandlede Spørgs- 
maalet om Nedlæggelsen af Kolding lærde 
Skole, fremhævede Carl Ploug derfor ogsaa, 
at man i 1844 havde begunstiget Kolding 
»fordi man ikke havde Mod til at oprette en 
dansk lærd Skole i Slesvig«, medens Orla 
Lehmann omtalte, hvorledes den Bygning, der 
blev taget i Brug i 1845, °g hele dens Udstyr 
var, »som om den var bestemt til at skulle 
være et lille jysk Universitet og tillige et 
virksomt Middel for Danskhedens Udbredel
se i et Nabodistrikt, hvor man ikke havde 

Courage til at gøre det, som Ret var, nemlig 
at lade Skolerne i den dansktalende Del blive 
danske, men derimod vilde saa nærved Ind
gangen til samme holde i det mindste Døren 
paa Klem, for at dansk Aand og dansk Dan
nelse kunde i det mindste indsmugles i et 
under den danske Krone staaende og til Dan
mark hørende Land.«4)

Alt imens var Kravet om en dansk lærd 
Skole i Nordslesvig blevet stadig stærkere, 
og Interessen samlede sig mere og mere om 
den nordligste af disse Skoler, nemlig den 
lærde Skole i Haderslev. I 1839 havde v. 
Wimpfen i sin paa Tysk skrevne Sønderjyl
lands Historie ■— den første der er skrevet i 
dansk Aand — udtalt, at Haderslev Skole 
burde omdannes til en dansk lærd Skole, og i 
de følgende Aar beskæftigede dette Spørgs- 
maal stadigt Sindene. I 1840 skriver Dr. Ma- 
nicus til P. C. Koch: »Vi maa fortrinsvis 
henarbejde paa et dansk Seminar og siden en 
dansk Latin- og en dansk Realskole, dog 
ikke for ivrig og ikke alt paa engang.« Dag
bladet »Dagen« for 30. April 1841 skriver — 
vistnok ved Rektor S. Bloch, Roskilde — i 
sin Omtale af Forhandlingerne i den slesvig
ske Stænderforsamling, at Undervisningen i 
Haderslev lærde Skole bør i Hovedsagen gi
ves paa Dansk, og Bladet tilføjer, at man 
maaske kunde »lempe sig lidt efter de hid
sige Gemytter og lade Forandringen skee 
successivt; først kunde nogle Discipliner, og 
efterhaanden som der ansættes nye Lærere, 
flere og flere foredrages paa Dansk«. Senere 
— i 1843 — slaar Hiort Lorenzen til Lyd 
for Oprettelsen af en dansk Latinskole i 
Nordslesvig. Det var et af de Krav, han 
opstillede i sin Samtale med Kongen ved 
Nytaar 1843, og det blev gentaget i Opraa- 
bet fra den slesvigske Forening, som blev 
stiftet paa Foranledning af Hiort Lorenzen 
i Juni 1843?)

Blandt de Mænd, der arbejdede for denne 
Sag, indtager Professor Christian Paulsen

*) Tang Petersen, 1. c. p. 13—15.
5) Johan Ottosen: Peter Hiort Lorenzen (1896), 

P- 143- 
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en særlig Plads. I 1832 havde han i sit Mod
skrift til Uwe Jens Lornsen fremhævet, at 
Folkeskoleundervisningen i de fire sønder
jyske Byer med dansk Omgangssprog burde 
gives paa Dansk, men udtalte samtidig om 
den lærde Skole i Haderslev: »In der Ge
lehrtenschule Haderslebens ist aber das Deut
sche als Unterrichtssprache passend beizube
halten, sowohl wegen seiner grossen allge
meinen, als wegen seiner besonderen Wich
tigkeit für nordschleswigsche Studirende, 
und kann auch für Schüler der Art, mit gei
stiger Bildung nicht nachtheilig seyn, wenn 
sie nur auch mit der Literatur ihrer Mutter
oder Landessprache bekannt gemacht wer
den.«6) Med Tiden ændredes imidlertid hans 
Syn paa denne Sag; i en Afhandling i 1846 
i Ugebladet »Beobachter am Sunde« — et 
Ugeblad, der udkom i København og var 
loyalt mod Regeringen, ligesom det tog til 
Orde mod Slesvig-Holstenismen — gør han 
Rede for, hvorledes det mere moderate For
slag, der gaar ud paa, at der indrømmes det 
danske Sprog mere Plads ved Siden af det 
tyske — særlig i Haderslev lærde Skole — 
ikke længer er tilstrækkkeligt. »Indessen 
hat«, skriver han, »die Erfahrung in den 
letzten 15 Jahren, eine solche Abneigung ge
gen Alles, was dänisch ist, unter dem grössten 
Theile des gelehrten Standes gezeigt, dass 
jene Zwecke, die ihre Rechtfertigung in sich 
selbst tragen, nicht ohne eine wesentlichere 
Veränderung werden erreicht werden kön
nen«.7)

8) Christian Paulsen : Ueber Volkstümlichkeit und 
Staatsrecht des Herzogthums Schleswig (Sam
lede mindre Skrifter II), p. 146.

7) Christian Paulsen: Gedanken über die Eröff
nung eines dänischen gelehrten Bildungsweges
für Nordschleswiger (Samlede mindre Skrif
ter II), p. 631.

Han fortsætter derefter med at beskrive, 
hvorledes Dansk ikke blot i holstenske, men 
ogsaa i slesvigske Skoler behandles som et 
nyt Fremmedsprog. Selvom Haderslev Sko
le ligger i en dansktalende By og midt i 
et Omraade med udelukkende dansk Skole- 

og Kirkesprog, saa bliver det danske Sprog 
der som i Skolerne i Flensborg, Slesvig og 
Husum ikke behandlet anderledes end det 
franske i Overensstemmelse med de af Prin
sen af Augustenborg i Stænderforsamlingen 
ytrede Anskuelser om, at hvis Stænderfor
handlingerne skulde trykkes paa Dansk, saa 
kunde de med ligesaa stor Berettigelse tryk
kes paa Fransk. Dette forklarer, skriver Chr. 
Paulsen videre, at slesvigske lærde Folk, 
selvom de er født i Slesvig, enten slet ikke 
kan skrive Dansk, eller ikke saa rigtigt som 
mange Bønder.

Danskundervisningen ved de lærde Skoler 
i Slesvig skulde foregaa efter Bestemmelser
ne i Skoleloven af 24. August 1814, efter 
hvilken der skulde undervises i Dansk og 
Fransk i alle Skolens Klasser. Eleverne skul
de kun øves i Oversættelse fra Dansk til 
Tysk, medens det maatte blive en Privat
undervisnings Sag at indøve Talefærdighed i 
Dansk og Fransk. I de første Aar efter 1814 
overholdtes Lovens Bestemmelser vedrøren
de Danskundervisningen ved Haderslev Sko
le; indtil 1836 læstes der 1 ugentlig Time 
Dansk i øverste Klasse (Prima), 1 Time i 
Secunda, 2 i Tertia og 3 i Kvarta, men der
efter gik det tilbage, og fra 1841 læstes der 
kun Dansk i 3 ugentlige Timer i hele Sko
len, idet Prima og Secunda havde 1 Fælles
time, medens Tertia og Kvarta hver havde 
i Time Dansk. Paa samme Tid anvendtes 6 
ugentlige Timer paa Franskundervisningen 
og 8 paa Tyskundervisningen. Skolekollegiet 
indrømmer, at Undervisningen lader meget 
tilbage at ønske, men henviser til Byens Ta
lesprog som et Middel til at bøde paa den 
mangelfulde Undervisning i Dansk: »Wir 
erlauben uns hervorzuheben, dass hier, wo 
die Volkssprache Dänisch ist, also mit we
nigen Ausnahmen die Kinder unter sich Dä
nisch sprechen und selbst der eingeborne 
Deutsche, welche sich hier niederlässt, bin
nen kurzer Zeit durch die tägliche Umgangs
sprache Dänisch nicht allein verstehen, son
dern auch sprechen lernt, das am Unterricht

IO



Mangelnde sich durch Privatfleiss sehr leicht 
ersetzen lässt«.8)

10) For at opnaa Convict eller Freitisch, gratis Be
spisning, omtr. svarende til Kommunitetsstipen- 
diet i Kbhvn., maatte de studerende underkaste 
sig en Modenhedsprøve. I Kiel behøvede vel
havende studerende, der ikke var interesserede i 
Stipendier, ikke at tage Convicteksamen, hvilket 
havde til Følge, at Kieleruniversitetet til Tider 
havde mange sløje Studenter (Cf. H.-S. 1943, 
p. 68, Note).

I den nævnte Afhandling fra 1846 gaar 
Christian Paulsen meget stærkt ind for Ha
derslev lærde Skoles Omdannelse til en 
dansk Skole og paaviser, hvorledes der ikke 
i Skolens Fundats fra 1567 findes retslige 
Hindringer for en saadan Omdannelse. Om
trent samtidig med denne Afhandlings Frem
komst skriver H. NI. Clausen (8/8 1846) til 
Laurids Skau, at Regeringen har en Foran
dring i Sinde med Haderslev Latinskole. 
Herpaa svarer Laurids Skau (28/8 1846), 
at »det vistnok var ønskeligt, at den slesvig
ske Forening traadte frem med bestemt An
dragende om Forandring baade af denne 
Skole og andet for derved at give de dansk
sindede Embedsmænd et Holde-og Støttepunkt. 
Jeg kunde naturligvis kun i Et og Alt være 
enig med Dem og blev end mere bestyrket i 
min tagne Beslutning at rejse til Føhr for 
mundtlig at understøtte vore Fordringer ved 
et Brev fra Orla Lehmann, til hvem jeg skrev 
for 8 Dage siden.« Resten af Brevet inde
holder en Beskrivelse af Audiensen paa Føhr, 
hvor Laurids Skau fremfører Latinskolesa
gen for Kong Christian den Ottende. Resul
tatet af Audiensen var ikke meget lovende; 
»med Latinskolen har det maadelige Udsig
ter«, skriver Laurids Skau, »Kongen gjorde 
en Mængde Indvendinger, som jeg imødegik, 
hvorpaa han svarede, at han ikke vilde næg
te, vi havde Retten paa vor Side, men at de 
tyske Borgere i Haderslev heller ikke maatte 
forurettes.«9)

Laurids Skau fremhævede, at han mente, 
at Tidspunktet nu netop var inde til at fore
tage en saadan Forandring, ikke mindst »da 
Skolen nu var saaledes i Forfald, at den umu
ligt kunde bestaa med det herværende Lærer
personale«, men noget bestemt Løfte kunde 
han dog ikke faa.

At Skolens Tilstand ikke var den bedste

8) C. F. Allen : Det danske Sprogs Stilling i Her
tugdømmet Slesvig II (1858), p. 403.

°) P. Lauridsen : Da Sønderjylland vaagnede VIII 
1922), p. 141 ff. 

fremgaar blandt andet af »Dannevirke« for 
5. November 1845, hvor en Indsender klager 
over, »at den lærde Skole i Haderslev i de 
sidste Aar har haft det Uheld, at de fleste 
herfra dimitterede Elever har faaet meget 
daarlig Karakter ved den ved Universitetet 
i Kiel afholdte saakaldte Convict-Eksa- 
men«,10) og mener, at Konservatoratet — 
Skolens nærmeste Foresatte — maa gøres op
mærksom paa denne »yderst pinlige Sag«.

Efterhaanden syntes Spørgsmaalet om Ha
derslev Latinskole at nærme sig sin Afgø
relse. I den første Del af 1840’rne havde den 
nationale Strid bølget frem og tilbage. Den 
Glæde, som Sprogreskriptet af 14. Maj 1840 
havde skabt, svandt noget hen ved Patentet 
af 29. Marts 1844, der føltes som en Uret 
imod den danske Sag, idet det gav Tysk 
mere Medhold ved at bestemme, at Dansk 
kun maatte benyttes i Stænderforsamlingen 
af de dansktalende Deputerede, der ikke kun
de Tysk. Nu var Stillingen igen ændret. »Det 
aabne Brev«, som Kongen havde udsendt i 
1846, havde bevirket en Skiften i Hertug
dømmernes øverste Styrelse, idet blandt an
det Prinsen af Nør var traadt tilbage som 
Statholder, og den slesvig-holstensk sindede 
Kancellipræsident J. Reventlow-Criminil var 
gaaet af som Protest mod »Det aabne Brev«. 
Mulighederne for at faa gennemført Kravet 
om en højere Undervisning paa Dansk var 
nu bedre, og 19. Maj 1847 kom saa det kon
gelige Reskript om en Omdannelse af Skolen 
i Haderslev, saaledes at den fik dansk Un
dervisningssprog.

I sin Indberetning af 14. Maj 1847 om 
denne Sag til Kongen skriver Præsidenten for 
det slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli, Grev 
Carl Moltke, at Kongen allerede for nogen 
Tid siden havde befalet ham at indsende 
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en Forestilling om en Reform af de lærde 
Skoler i Hertugdømmerne, der var foranledi
get ved de holstenske Stænders Andragende 
i 1844. Skolernes Tilsynsmand, Professor 
Nitzsch, havde foreslaaet at lade det blive 
ved en Del Dansk li de nederste Klasser, 
hvorefter Sproget skulde overlades til »Pri
vatøvelse og Læsningen af danske Bøger«.11) 
Grev Moltke gaar imidlertid ikke nærmere ind 
paa denne Sag. Af flere Grunde, skriver han, 
har han ikke fremført Spørgsmaalet om Ind
førelsen af det danske Sprog som Undervis
ningssprog i Haderslev lærde Skole i Kolle
giet, fordi det syntes ham ønskeligt at und- 
gaa en Debat om dette Emne, som om det 
var et endnu aabent Spørgsmaal; han maa af 
Kongens Ytringer antage, at Kongen snarest 
vil træffe en Beslutning herom, som er i 
Overensstemmelse med den danske Nationa
litets berettigede Krav.12)

u) A. D. Jørgensen: Kristian VIII og Nordslesvig 
(Sønderjydske Aarbøger 1895), p. 171.

12) S. H. L. Kancelli, C. 4. Pk. II Læg 12 (Rigs
arkivet).

Det bestemmes i Reskriptet af 19. Maj 
1847 — efter nogle indledende Bemærknin
ger om, at Regeringens Godkendelse af Un
dervisningsplanerne skal indhentes — at 
»derhos har vort Kancelli at meddele den 
slesvig-holstenske Regering, at det er Vor 
allerhøjeste Vilje, at hele Undervisningen paa 
Haderslev lærde Skole skal meddeles i det 
danske Sprog, dog saaledes at ved Siden af 
Undervisning i Modersmaalet Undervisningen 
i det tyske Sprog lægges til Grund for den 
grammatikalske Dannelse i de nederste Klas
ser og ogsaa fortsættes i de højere Klasser. 
Denne Indretning skal bringes til Udførelse 
samtidig med den tilsigtede omfattende Re
form af de lærde Skoler i Vore Hertugdøm
mer Slesvig og Holsten, og Vort Kancelli 
har derfor at nedlægge Forestilling derom 
fra i. November, for at der kan tages Hen
syn dertil ved Budgettets Affattelse for 1848. 
Ligeledes har Vort Kancelli at nedlægge Fo
restilling om Afskedigelse eller Forflyttelse 
af de Lærere ved Haderslev lærde Skole, 

uden Tab i Indtægter, som ikke maatte være 
i Stand til at meddele Undervisningen paa 
Dansk«.

At Meddelelsen om dette kongelige Re
skript blev modtaget med Glæde af den dan
ske Befolkning i Sønderjylland, saaledes som 
Laurids Skaus Tale paa Skamlingsbankemø- 
det 28. Juni 1847 som ovenfor nævnt gav et 
spontant Udtryk for, er ganske naturligt, og 
lige saa naturligt er det, at den tysksindede 
Del af Sønderjylland — og da i særlig Grad 
af Haderslevs Befolkning — saa med megen 
Misfornøjelse paa den Forandring, der nu 
skulde gennemføres. En af de første, der tog 
kraftigt til Orde mod Omdannelsen af »Jo- 
hanneum«, som Tyskerne kaldte Skolen lige 
til 1920, var Professor N. Falck, der behand
ler Spørgsmaalet i Afhandlingen: »Über die 
nordschleswigschen Zustände, namentlich mit 
Rücksicht auf die Sprachverhältnisse«, der 
kom i det af ham selv udgivne »Archiv für 
Geschichte, Statistik ... « (5. Aarg. 1847, 
p. 288 ff.). Han hæfter sig ved den danske 
Klage over, at slesvigske Teologer uddannes 
i Tyskland med utilstrækkeligt Kendskab til 
det danske Sprog, men hævder heroverfor, at 
det aldrig har manglet paa indfødte Slesvi
gere, der havde tilstrækkelig Færdighed i 
Dansk. Men, fortsætter han, man vil altsaa 
ikke lade sig nøjes med, at Præsterne og Læ
rerne kan det danske Sprog; man forlanger 
tillige, at de er dansksindede og dansk ud
dannede. Man vil gerne have inført en For
andring, at alle Nordslesvigere, der helliger 
sig Videnskaben, skal studere i København, 
saaledes at de kan blive »behørigt danisere- 
de«. Ved Indrettelsen af en dansk lærd Skole 
i Haderslev haaber man nu at kunne rykke 
nærmere mod Maalet og drage i det mindste 
de Nordslesvigere, der vil studere Teologi, 
til København. Imidlertid vil dog — efter 
Falcks Mening — mange Nordslesvigere, der 
vil studere Teologi, foretrække tyske Uni
versiteter, og for et juridisk Studium er det 
uomgængelig nødvendigt. »Haderslev lærde 
Skole er og bliver derfor efter dens Hoved
karakter en Anstalt, dei- forbereder til Stu
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dium ved et tysk Universitet.« Falck mener 
dog, at der kan indføres en særlig Ordning 
for Haderslev Skole, der ligger midt i et 
dansktalende Omraade, saaledes at der kan 
tages lidt Hensyn til det danske Sprog; han 
foreslaar, at Religionsundervisningen i de 
højere Klasser gives paa Dansk.

Ogsaa den tysksindede, paa Dansk skrevne 
Avis i Haderslev — »Lyna« — gav Udtryk 
for, hvilke Anstrengelser den tyske Del af 
Haderslevs Indbyggere gjorde sig for at for
hindre Omdannelsen af Haderslev Latin- 
skole. Lige efter Reskriptets Udstedelse gav 
man sig i Lag med at samle Underskrifter 
paa en Petition til Kongen, og i »Lyna« for 
28. Juli 1847 aftrykkes denne Petition: »I 
Løverdags (24/7) afsendtes herfra følgende 
Petition, som vi meddele i en ordlydende 
dansk Oversættelse.« Derefter bringes Peti
tionen, hvis Begyndelse lyder: »Allerdurch- 
lautigste Konge, Stormægtige Fyrste og 
Herre! Et i den sidste Tid fra forskellige 
Sider gjentaget Rygte om, at det skulde være 
Deres Majestets Allerhøieste Hensigt, til 
Paaske næste Aar at foretage en Forandring 
med den herværende Lærdeskole saaledes, at 
sammes i næsten 300 Aar bestaaende Indret
ning væsentlig skulde forandres, idet Under- 
viisningen i den nævnte Skole fra denne Ter
min af skulde meddeles i det danske Sprog, 
har, saa usandsynligt og utroligt det end 
maa forekomme os, desuagtet, ifølge dets 
gjentagne Meddelelse, saavel i og for sig 
selv, som paa Grund af dets Følger i høi 
Grad foruroliget undertegnede Borgere og 
Indvaanere i Haderslev. Denne Lærdeskole 
var, siden den i 1567 oprettedes af vor Stads 
uforglemmelige Velgjører, Hertug Hans, en 
tydsk, saasom han ogsaa ifølge det opbeva
rede Fundationsdocument tillige bevilligede 
Staden Anlæggelsen af en tydsk Skrive- og 
Regneskole.«

Efter Omtalen af forskellige Skoleregula
tiver gennem Tiderne fortsættes: »I næsten 
300 Aar har vor Skole virket til Held og 
Velsignelse for Stad og Land og er i sin nu
værende Tilstand bleven os alle kjær og dy

rebar............Vi tillade os, underdanigst, her
ved at bemærke, at vi langtfra nære det Øn
ske, at Underviisningen i det danske Sprog 
skulde udelukkes af vor Lærdeskoles Læse
plan, og at vi tværtimod ei miskjende, at det 
er trængende nødvendigt, at drive denne Un- 
derviisningsgjenstand med al mulig Omhu. 
Vi tør imidlertid i Overeensstemmelse med 
den strenge Sandhed udtale vor fuldkomne 
Overbeviisning for Deres Majestet, at dette 
hidindtil ikke er sket uden Held.« Som Be
vis for denne Paastand anføres, at »ikke faa 
herværende Elever« er blevet dimitteret til 
Københavns Universitet. »En Forvandling 
af vor Lærdeskole i et dansik Dannelsesinsti
tut er saaledes ingen Fornødenhed. Skulde 
det findes nødvendigt at give Underviisnin
gen i det danske Sprog større Udvidelse i 
Læreplanen, saa vilde der vistnok ingen Van
skeligheder opstaae derimod; eller skulde 
maaske een eller anden føle Tilbøielighed og 
Lyst til, at lade sin Søn erholde en dansk 
Dannelse, saa staar det ham jo hver Time 
frit, at sende ham paa den Riber eller den 
ganske nylig rigtdoterede Coldinger Lærde
skole, hvor han i denne Henseende kan finde 
Alt, hvad han kun vil ønske, og desto lettere, 
eftersom begge Skoler ligge tæt op til Ha
derslev Amts Grænser.«

Der kan være Grund til at se lidt paa den
ne Petition, der havde 237 Underskrifter. 
Det fremhæves, efter at der er givet Udtryk 
for den Bekymring, det »usandsynlige« og 
»utrolige« Rygte har givet Anledning til, at 
Skolen fra Grundlæggelsen i 1567 var tysk. 
Der staar i Fundatsen ikke et Ord om, at 
det var Hertug Hans’s Vilje, at Undervis
ningen paa den Skole, han oprettede, skulde 
foregaa paa Tysk. Som Begrundelse for Sko
lens Oprettelse anføres i Begyndelsen af 
Fundatsen endog, at »der paa dette Sted, 
hvor det danske Sprog bruges, findes stor 
Mangel paa lærde Folk, hvorfor en god og 
velbetjent Skole er nødvendig«. Af Fundat
sen fremgaar det yderligere ganske tydeligt, 
at Hertug Hans i særlig Grad har haft Land- 
befolkningens Tarv for Øje. Han paalægger 
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Provsten at sørge for, at der fra Provstiets 
Kirker — alt efter den enkelte Kirkes Evne 
— tilvejebringes indtil 6000 Mark lybsk, som 
sættes paa Rente for derved at tjene til Sko
lens Drift. Men til Gengæld for det, at Pen
gene til Skolen saaledes samledes sammen 
fra Landsbykirkerne, bestemte Fundatsen, at 
»Børn af velfortjente Prædikanter ved disse 
Kinker, saavelsom den øvrige Landbefolk
ning bør have Fortrin ved denne Skole frem
for andre«, og for at opmuntre Landboerne 
til at sende deres Børn til denne Skole be
stemte Hertug Hans, at Disciple herfra 
fremfor alle andre skal have Adgang til Om
egnens Degneembeder. »Vi vil ogsaa, at 
Disciplene, saavidt som de har besøgt denne 
Skole, og saavidt som de har studeret og 
godtgjort, at de er erkendt dygtige i Kirke 
og Skole, fremfor alle andre skal have Em
bederne i vort Provsti og Omraade.«

Der kan, ikke mindst ud fra dette, være 
Grund til at lægge Mærke til, at Petitionen 
er underskrevet af 2371 »Borgere og Indvaa- 
nere i Haderslev«. Der er ikke kommet en 
lignende fra Amtet. Det kan i denne Forbin
delse ogsaa være af en vis Interesse at se, at 
Rektor Brauneiser (Rektor i Haderslev 
1809—1848) i Skolens første Aarsskrift fra 
1828 udtaler, at han er klar over, at hans 
Skole i høj Grad hæmmedes af, at den laa i 
et Omraade, hvor Dansk var det herskende 
Sprog.

Tager man nu alle disse forskellige Ting i 
Betragtning ved Spørgsmaalet om, hvilket 
Sprog Hertug Hans havde tænkt sig skulde 
anvendes i den af ham grundlagte Skole, saa 
synes det givet, at det ikke har været hans 
Hensigt at oprette en tysk lærd Skole. De 
store Hensyn, der skal tages til Børnene fra 
Omegnen, hvor det danske Sprog faktisk 
var eneraadende, og desuden Ønsket om 
at afhjælpe disse Omraaders Behov paa »lær
de Mænd«, understreger dette tydeligt nok. 
Det var en lærd Skole, han vilde oprette, og 
Datidens lærde Sprog var Latin. Det var 
ikke alene et Undervisningsfag, men det var 
Grundlaget for al lærd Dannelse. Den Skole, 

han oprettede, skulde hverken være en tysk 
eller en dansk Skole, men en latinsk lærd 
Skole, hvor Undervisningssproget var Latin, 
i hvert Fald i de højere Klasser.

Efterhaanden fortrængte imidlertid det 
tyske Sprog det latinske, saaledes at Sko
len blev en ren tysk Skole.

Christian Paulsen paapeger derfor ogsaa, 
at der ikke er nogen retslig Hindring for at 
forvandle Skolen i Haderslev til en dansk 
Skole, idet »die gelehrte Schule ist kein 
städtische, sondern eine landesherrliche«, og 
at Landsherren, Hertug Hans den Ældre, 
ved Skolens Oprettelse særligt har villet tage 
Hensyn til den overvejende dansktalende Be
folkning i Omegnen af Haderslev.

Nogle Dage efter Overrækkelsen af den 
ovenfor omtalte Petition blev der af Byens 
Raadmænd og deputerede Borgere tilstillet 
Kongen en Petition af omtrent samme Ind
hold som den første, men med en yderligere 
Fremhævelse af Grundene, der skulde tale 
imod Skolens Omdannelse. Der kan altsaa 
ikke siges andet, end at man fra tysk Side 
gjorde sig de største Anstrengelser for at 
forhindre den i det kongelige Reskript bebu
dede Forandring af Haderslev lærde Skole; 
men Anstrengelserne var forgæves.

Den 28. Januar 1848 kom det kongelige 
Regulativ for de lærde Skoler i Hertugdøm
merne Slesvig og Holsten, og § 3 heri lyder: 
»I den lærde Skole i Haderslev bliver Un- 
derviisningen for Fremtiden at meddele i det 
danske Sprog.« I Tilslutning til Regulativet 
bringes en Timetabel for de lærde Skoler i 
Hertugdømmerne, hvortil saa er føjet en Mo
dification for den lærde Skole i Haderslev. 
Efter denne Timetabel skulde der være det 
samme Antal Dansk- og Tysktimer i Haders
lev Skole, nemlig 3 i de 2 laveste Klasser og 
2 i de 4 øverste, altsaa ialt 14 ugentlige Ti
mer for hver af de to Fag. I de øvrige lærde 
Skoler i Hertugdømmerne fik Tysk efter Re
gulativet 16 ugentlige Timer — nemlig 4 i 
de 2 laveste Klasser og 2 i de 4 øverste, me
dens Dansk havde 8 ugentlige Timer (ingen
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Timer i de 2 laveste Klasser, men 2 Timer i 
de 4 øverste).

En Følge af dette Regulativ var, at de Læ
rere ved Haderslev lærde Skole, som ikke 
var det danske Sprog mægtige, skulde afske
diges, og den 4. Marts 1848 var der da og
saa en Bekendtgørelse i »Berlingske Tiden
de« om, at 8 Lærerpladser var ledige ved 
Haderslev Skole, og at Ansøgninger skulde 
indsendes til den kongelige slesvig-holsten- 
ske Regering paa Gottorp Slot inden Udgan
gen af Marts.

Imidlertid kom Martsbegivenhederne og 
derved forhindredes Gennemførelsen af Re
gulativet. Den 27. Marts udstedte den provi
soriske slesvig-holsteniske Regering følgende 
Bekendtgørelse: »In Folge Auftrags der pro
visorischen Regierung in Rendsburg vom 
heutigen Tage wird hierdurch zur öffent
lichen Kunde gebracht, dass der § 3 des Re
gulativs für die Gelehrtenschule i den Her- 
zogthümern Schleswig-Holstein, wonach auf 
der Hadersiebener Gelehrtenschule der Un
terricht in Zukunft in dänischer Sprache er- 
theilt werden sollte, aufgehoben worden ist. 
Demzufolge wird die Unterrichtssprache auf 
der gedachten Schule nach wie vor die deut
sche sein, und sind die der Stundentabelle 
am Schlüsse des gedachten Regulativs hin
zugefügten Modification für die Gelehrten
schule in Hadersleben hinfällig.«13)

13) Schlesw.-Holst. Stände-Zeitung 1848 (1. Beila
genheft, Sp. 9).

14) Haderslev Raadstuearkiv.
15) Officiel Tidende for Hertugdømmet Slesvig, 

28. August 1850.

Hermed var altsaa § 3 i Regulativet af 
28. Januar 1848 ophævet, og af to Skrivel
ser, som den slesvig-holstenske Regering paa 
Gottorp den 30. Marts 1848 sendte til Kon- 
servatoratet ved den lærde Skole i Haders
lev, fremgaar det, at den øvrige Del af Re- 
gulativets Ikrafttræden udsættes til 1. Ok
tober 1848.1’)

Krigen gik sin Gang. De danske Tropper 
maatte som bekendt trække sig bort fra Søn
derjylland, men da de danske Hære igen var 
draget ind i denne Landsdel, blev Kammer
herre Tillisch udnævnt af Kongen til over
ordentlig Regeringsikommissær for Hertug
dømmet Slesvig, og allerede den 24. Juli 
1850 blev den provisoriske Regerings Be
stemmelse af 27. Marts 1848 ophævet, saa- 
ledes at Bestemmelsen i Regulativet af 28. 
Januar 1848 om, at Haderslev lærde Skole 
skulde have dansk Undervisningssprog, nu 
blev gennemført.15)

I September 1850 ansattes saa Overlærer 
ved Roskilde Katedralskole Søren Bloch 
Thrige — en Søn af Professor Christian 
Paulsens Hustru fra hendes første Ægteskab 
— som Rektor i Haderslev, og dermed gik 
denne gamle Skole ind i den meget betyd
ningsfulde Periode som dansk Skole fra 
1850 til 1864.

N. H. JACOBSEN.



HADERSLEV LÆRERES SKOLE
I KØBENHAVN

Det er ikke første Gang, at dette Emne har 
været behandlet i dette Aarsskrift; der har 
tidligere været Uddrag af H. L. S. Pro
grammer (H.-S. 1935) og mindre Bidrag 
saasom Erindringer af Lektor Andens Die
mer (H.-S. 1934 + 35), af Overlæge F. Vo- 
gelius (H.-S. 1935), Red. W. R. Prior (H.-S. 
1935) og Seminarieinspektør Rudolph Benzon 
(H.-S. 1943). Man er herved blevet beriget 
med smaa livfulde Erindringsbilleder, der 
maaske nok er i Stand til i et flygtigt Glimt 
at give en Forestilling om denne Skole, men 
endnu har der ikke være Lejlighed til at 
give en større samlet Skildring af denne 
mærkelige Skole, hvilket jeg i det følgende 
vil forsøge at bringe.

Gennem Lembckes Erindringer har vi 
faaet en Beskrivelse af de bevægede Dage i 
1864, da Skolen maatte lukke og senere helt 
ophøre, efter at Privatundervisning en Tid 
havde været forsøgt. En anden af den Tids 
Lærere har ogsaa omtalt sine Indtryk af Be
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givenhederne og føjer enkelte Ting til det 
Billede, Lembcke har givet. Det er P. Dorph, 
der fortæller, at den tyske Skoleinspectors 
officielle Grund til Lukningen var, »at Læ
rerne overhovedet ikke mestrede det tyske 
Sprog«. Han fortsætter med en Skildring af 
Standsningen af Privatundervisningen. Den 
foregik ved, at Lærerne stævnedes til at møde 
paa Politimesterens Kontor »hvor der — 
maaske i Dagens Anledning — var arrange
ret en Udstilling af Haandjern, hvad der dog 
ikke imponerede Danskerne, der under hele 
Forhandlingen ifølge én af Tyskernes Ud
sagn teede sig, som om de var Herrer i Byen«.

Et stort Flertal af Lærerne samledes efter 
Bortvisningen igen i København — men 
hvad nu? Skulde de søge Ansættelse ved 
Landets øvrige Skoler, eller skulde de sam
let afvente Begivenhedernes Gang og indtil 
da paa deres Maade og med deres Evner tage 
en Gerning op i Fædrelandets Tjeneste.

Naar man betænker, hvor godt samarbej-
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det dette Kollegium var, og naar man hu
sker, med hvilken Begejstring de efter Tre- 
aarskrigen havde kastet sig ud i dette store 
nationale Arbejde, saa er det vel nemt at 
forstaa deres Tanker, da det besluttedes, at 
den sidste Udvej skulde prøves.

En af Lærerne fra Haderslevskolen J. Fi
biger har langt senere tegnet et smukt Bille
de af Lembcke og skriver heri om 1864 »saa 
gik han da atter paa Kjøbenhavns Gader, 
men hans Sorg var forfærdelig. »Jeg hader 
de Brosten, jeg maa træde paa.« Han vilde 
ikke have kunnet bære det, om han ikke mer 
end nogen havde været fyldt af det rørende 
Haab, som har holdt alle Slesvigere oppe«. 
Her citerer Fibiger et af Lembckes Digte 
fra disse Dage — det slutter med Stroferne

— Klippefast Tro paa Fremtidens Dag, 
der skal Gjenf ødelsen bringe.

Det er sikkert rigtigt, at hele denne Skole 
i disse dybt nationale Pædagogers Øjne har 
haft et midlertidigt Præg. Den Sorg, Af- 
staaelsen 1864 voldte alle Danske, har været 
for tung at bære, om ikke de saa som et ly
sende Haab i Fremtiden S lesvigs Tilbageven
den til Kongeriget. Men dét disse Mænd 
rent praktisk kunde bygge paa, var den glø
dende Begejstring for alt slesvigsk, som i 
dette og de nærmest følgende Aar besjælede 
alle Danske, og som fandt et stærkt Udtryk i 
Hovedstaden.

Dog havde de alligevel mange Betænkelig
heder, før de begyndte; Tanken var flere 
Gange fremme og blev igen forkastet. Men 
omsider gik Adjunkt Grønlund til Lembcke 
og formaaede ham til at udarbejde den Plan, 
der, da den var forelagt for og vedtaget af 
Kredsen, blev til »Skolens Grundlov«.

Heri beslutter Thrige, Lembcke, P. Dorph, 
Grønlund, Chr. Dorph, Chr. Møller, Selmer 
og Gregersen at oprette som privat lærd 
Skole »Haderslev Læreres Skole i Kjøben- 
havn«. Skolen skal ledes af en Bestyrer, der 
selvfølgelig blev Rektor, Prof. Thrige. Han 
skal repræsentere Skolen overfor Myndighe
derne og Offentligheden. Skolens Lærere 

maa ikke undervise ved andre Skoler. De 
nævnte otte Lærere og hvem der evt. senere 
maatte indtræde som Medejere, danner et 
Lærerkollegium, der stemmer ved simpel 
Stemmeflertal; staar Parterne lige, da vejer 
Bestyrerens Stemme tungest, og skulde det 
ske, at én af de otte vilde udtræde, da skal 
de resterende formaa en anden til at indtræ
de i hans Sted.

Da man saaledes var naaet til det fælles 
Grundlag for Arbejdet, indgav Thrige et An
dragende til Kirke- og Undervisningsmini
steriet om den fornødne Bevilling til Opret
telsen af den paatænkte Skole. Denne indløb 
i Begyndelsen af September 1864; da stod 
ogsaa alt klart, et Lokale var sikret — de 
første Elever indtegnet og en Plan lagt — og 
den 7. September (en Dato H. L. S. har fæl
les med Haderslev Katedralskole som Fød
selsdag) begyndte Undervisningen •— fore
løbig med 36 Elever.

Man kan kun beundre disse otte Mænd for 
den Begejstring, hvormed de gik til Arbej
det, for det var et voveligt Experiment, de 
her paabegyndte. De indskød faktisk selv 
hele deres Formue deri med Fare for, at det 
hele kunde falde sammen; vel kunde den øje
blikkelige Entusiasme i København bringe 
dem Elever og sikre Skolens Økonomi, men 
hvilket Ansvar har de ikke haft over for 
disse Elever, der blev dem betroet. Sikkert 
har Thriges Person haft overmaade stor Be
tydning, thi han var kendt med Universite
tets Folk og samtidig en agtet Pædagog i 
Lærerkredse, medens Lembcke var den mere 
folkeligt kendte — disse to Navne skulde 
være Garantien for den nye Skole.

Men de første Aar var ikke lutter Med
gang, det var haardt opslidende Arbejde — 
hvorledes kunde de sikre deres Elever gode 
Arbejdsvilkaar? Økonomiske Sorger har ikke 
været mindst, og man ser deres Nød af de 
Regler for Skolepenge, der opstilles. En Elev 
i øverste Klasse skal pr. Maaned erlægge 
9 Rd., og i laveste Klasse skal Eleven yde 5 
Rd. 3 Skilling. Skolen har ingen offentlig 
Understøttelse, og dog faar Lærerne Raad til 
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selv at yde en halv Snes Fripladser samt lige- 
saa mange halve Fripladser. Vi har en Op
gørelse for langt senere (1878), hvoraf vi ser, 
at Taxierne er fra 6 Kr. i første Underklasse 
stigende til 18 Kr. i Afgangsklassen at yde 
pr. Maaned, desuden skal hver Elev i Ind
skrivningspenge betale 4 Kr., ligesom hver 
Elev pr. Aar skal give 4 Kr. til Brændsel 
og endvidere ret betydelige Examenspenge. I 
1876 ved vii, at Lærerne af egen Lomme har 
ydet »ialt 1908 Kr. til Opretholdelsen af 11 
Fripladser og 3 halve saadanne«.

Et andet stort Problem, der strax meldte 
sig, var Lbkalesipørgsmaalet. Skolen aabne- 
de September 1864 i et Lokale i Boldhusga
de Nr. i. Her havde Studenterforeningen 
haft til Huse, før den fik egen Bygning, men 
allerede i Marts 1865 maatte Skolen igen 
flytte efter en Brand, der ødelagde Lokalerne 

•—• en gammel Elev meddeler dette med slet 
skjult Glæde, thi det betød nogle Fridage.

Efter Ansøgning hos Finansministeriet fik 
Skolen derpaa overladt en Lejlighed paa 
Gammelholm for et Tidsrum af 2 Maaneder. 
Det var et gammelt faldefærdigt Hus, belig
gende bag den nuværende Nationalbank, Hu
set havde i sin Tid tilhørt Admiralitetet, og 
det blev strax efter Fraflytningen nedrevet. 
Skolen, der nu atter var sat paa Gaden, fik 
derpaa af Krigsministeriet overladt en Lej
lighed i Landkadetakademiets Sidebygning 
for inden Sommerferiens Begyndelse 1865 at 
flytte over i sammes Hovedbygning. Det var 
dette Hus, beliggende i Fredericiagade, der 
efter Christiansborgs Brand blev Rigsdags
bygning for nu at være Lokale for Østre 
Landsret og Sø- og Handelsretten. Den stak
kels Skoles Nomadeliv var ikke hermed af
sluttet, for allerede efter Sommerferien 1865 
finder vi den i Teknisk Institut i Læderstræ
de, — det var Lokaler, der venligst var stillet 
til Raadighed af Tømrermester Kayser, hvis 
Broder Smedemester O. A. Kayser efter Oc- 
toberferien s. A. overlod Skolen en Bygning 
Løngangsstræde Nr. 21. Her faldt Skolen til 
Ro og blev her, til den i 1890 ophørte.

Denne Skolebygning, der i 1865 var ny

opført, ejedes af nævnte O. A. Kayser, hvis 
Initialer var anbragt paa Muren — de blev 
af Eleverne læst som de to Smertensudbrud: 
O! og Ak! Huset, der var paa to Stokværk, 
indeholdt rummelige Værelser, men »det var 
ikke videre kønt at skue; lidt skummelt tog 
det sig ud, naar man om Eftermiddagen ind
fandt sig for at hente sine glemte Skolebø
ger«. I 1874 gik denne Skolebygning over i 
Bestyrelsens Eje — nu havde de Benene un
der eget Bord.

Hvad var det saa for en Skole, disse 8 
Idealister oprettede? Vi maa nærmest med 
vor Sprogbrug kalde den en kombineret 
For-, Mellem- og Realskole med Gymnasium. 
Som det fremgaar af Lembckes Plan, var 
Hensigten at oprette en lærd Skole; og det 
første Spørgsmaal var da, om Lærerne kun
de opnaa Tilladelse til fra Skolen at dimit
tere Studenter til Universitetet. Under 9. 
November 1866 udfærd igedes denne Tilla
delse, der paa visse Betingelser, bl. a'. »un
der Forudsætning af, at Hr. Professoren 
vedbliver at bestyre denne Skole«, gav Til
ladelse til »at afholde Afgangsexamen for 
studerende Disciple ved bemeldte Skole med 
samme Virkning som de offentlige lærde 
Skoler —«. — Skolen lod ikke vente længe, 
inden de første Studenter udgik fra H.L.S.; 
det skete allerede Sommeren 1867. Blandt 
disse første syv nævner jeg Carl Steffensen, 
der allerede havde taget første Del af sin 
Afgangsexamen som Discipel i Haderslev 
lærde Skole, og som nu med nogen Forsin
kelse fik den endelige Examen i København. 
Ogsaa en Søn af tidl. Stiftsphysicus Mad
vig, Haderslev, var blandt de syv første — 
disse to udgør et levende Bindeled mellem 
den gamle Skole i Haderslev og den nye i 
København.

Eleverne var paa det Tidspunkt ordnet i 
i.—6. Klasse, endvidere fandtes en Over
gangsklasse og en Forberedelsesklasse. Men 
i Løbet af 60’erne gøres Udvidelser i dette 
Klassetal behov, saa vi f. Ex. i 1872 finder 
Forberedelsesklasse, Overgangsklasse og 
i.—8. Klasse.
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Skolens Elevantal er i disse første Aar saa 
stort, at ogsaa Parallelklasser er nødvendi
ge. Allerede i 1873 sker der endnu en Ud
videlse, idet Skolen efter Forordning af 5. 
August 1871 udsender Realister, der har be- 
staaet den saakaldte »Hovedexamen i 4. 
Klasse«, og da det viser sig, at de mange 
Elever, der optages i de første Klasser, ikke 
altid er i Stand til at følge med i den højere 
Undervisning, saa »for at raade Bod derpaa 
og for at tilfredsstille mange Forældres Øn
ske, vil man paabegynde en effectiv Realun
dervisning med en Afgangsexamen : Real- 
afgangsexamen af lavere Grad«. Dette er 
vel nærmest en Examen svarende til vor nu
værende Mellemskoleexamen. Denne sidste 
indføres i Sommeren 1877.

I 1880 sammensluttes Bestyrerne af pri
vate Skoler i København i en Forening, der 
udarbejder fælles Regler for Skolepenge, for 
Forholdsregler i Tilfælde af smitsomme Syg
domme og for Klasseinddeling, hvilket sid
ste for H. L. S.s Vedkommende medfører, 
at Skolens Opdeling i Klasser bliver:

i .—6. studerende og sideløbende hermed 
i.—4. Real, og fælles for disse to Retninger 
findes 1.—6. Fællesklasse.

Tilbage staar saa blot at nævne, at Studen- 
terexamen, der i Begyndelsen var klassisk
sproglig, i 1876 udvides til ogsaa at være 
af den matematisk-naturvidenskabelige Ret
ning.

Det kan maaske have sin Interesse at se 
paa, hvilken Undervisning Skolen bød paa, 
og hvilke Krav, der stilledes til de vordende 
Studenter, samt hvilke Hjælpemidler Skolen 
raadede over.

En Timefordelingsplan fra 1869 fortæller 
saaledes, at en 5te Klasse (svarende til I G i 
vore Dage) havde følgende Timer pr. Uge: 
Religion 2, Dansk 2, Latin 7, Fransk 2, 
Tysk 2, Engelsk 2, Græsk 6, Historie 2, 
Geografi 2, Matematik 4, Naturhistorie 2, 
Gymnastik 2 og 1 Time Sang.

I Afgangsklassen (8. Klasse) er det saa
ledes: Dansk 2, Latin 11, Græsk 6, Historie 
6, Matematik 5, Naturlære 3 og Gymnastik 

og Sang hver én Time. — Man maa dog her 
huske, at paa det Tidspunkt indstiller Sko
len kun til klassisk-sproglig Examen.

Mellem Timerne var der 10 Min. Pause, 
hvorfor dette da ogsaa omhyggeligt benæv
nes »Friminutter«. Naar disse Friminutter 
var forbi, stillede Eleverne op klassevis i 
Skolegaarden og blev derpaa ført til Klassen 
af den Lærer, de skulde have i næste Time. 
Eleverne mødte Kl. 9 og gik strax til Mor
gensang, hvorefter Dagens Arbejde begyndtes.

I Juni afløstes Gymnastik af Svømning, 
og om Efteraaret har det »været Skolen 
magtpaaliggende at faa Eleverne med til 
Riffelskydning« for de ældste Klassers Ved
kommende; fra 1866—69 skete dette paa 
»Enighedsværn«s Baner og fra 1870 paa 
»Kjøbenhavns Skytteforening«s Baner paa 
Amager.

At det virkelig har været »Skolen magt
paaliggende«, kan ses af den Omstændighed, 
at de Elever af de to øverste Klasser, der 
ønskede at deltage, fik fri de to sidste Ti
mer. Et Skoleprogram skriver desangaaende 
»Skolen er tilfreds med denne Ordning, 
hvorved den, paa billige Vilkaar for sig selv, 
ser sig istand til at byde sine Disciple cn 
grundig Vejledning i Brugen af Riflen«.

Der er ingen Tvivl om, at det er Thriges 
Indflydelse, der har gjort sig gældende, 
naar man iagttager, hvilken Stab af viden
skabeligt højt kvalificerede Folk der har 
hjulpet Skolen. F. Ex. finder vi blandt Cen
sorerne ved Studenterexamen Navne som 
Historikeren Prof. K. Erslev, Latineren 
Prof. Gertz og Sproghistorikeren Prof. Vil
helm Thomsen, ogsaa Prof. Madvig har 
været Censor. Man vil forstaa, om Studenter
ne har været nervøse ved denne Lejlighed, 
saa meget mere som deres Opgivelser var 
følgende omfangsrige Liste: Livius Bog 21 
og 22, et Udvalg af Svetonius, Plinius og 
Tacitus. Ciceros Tale mod Catalina 1—4 og 
for Roscius, Cicero: de officiis, Æneidens 
i. og 2. Bog. Horats: Oder (1500 Vers), Bre
ve (1100 Vers), Satirer (1100) og endelig 
1900 Vers af Madvig: Carmina selecta.
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Skolens Hjælpemidler var faa. Som Gave 
modtog den i Begyndelsen en Del »Natura
lier«, d. V. s. en naturhistorisk Samling — 
der siden hen bestandig udvidedes, dels ved 
direkte Gaver, dels ved Penge, for hvilke 
»Naturalier« skulde indkøbes efter Lærernes 
Skøn. Efterhaanden anskaffedes ogsaa til 
Naturlæreundervisningen »adskillige Maski
ner«, endvidere en Mineralsamling.

En Discipel fra Skolen har om disse Sam
linger langt senere skrevet: »Jeg erindrer to 
grumme store Skabe med mægtige Glasru
der fortil, og indeholdende adskillige væm
melige Dyr i Spiritus; disse blev tidt stuk
ne os ud under Naturhistorieundervisningen, 
der foregik i et Værelse med et halvrundt 
Bord og med runde Bænke foran. Af en an
den Samling tror jeg kun at have set et en
kelt Stykke, en Stump Svovlkis, der var om
hyggeligt gemt i en sirlig blaa Æske med 
hvid Kant.«

Ogsaa et Discipel-Bibliothek oprettes og i 
1871 noteres det triumferende, at nu har den
ne Samling 143 Numre.

Som tidligere nævnt var Elevantallet lige 
efter Starten stærkt stigende, Skolen starte
de September 1864 med 36 Elever, inden 
Aarets Udgang var dette Tal paa 95. Kur
ven fortsætter stejlt opad, i 1866 er der 167 
Elever, i 1867 214, for endelig i 1868 at 
naa Klimax 267 Elever. Men fra denne Tid 
falder Kurven ogsaa jævnt med stadig Til
bagegang. I 1880 er Elevantallet nede paa 
175, et lille Hop op mod 200 næste Aar æn
drer ikke Billedet, og da efterhaanden Læ
rerne falder fra, begynder en rivende Tilba
gegang, saaledes at Skolen ved sit Ophør i 
1890 er nede paa 87 Elever.

Man spørger sig selv, hvorfor denne 
stærkt stigende og derpaa jævnt faldende 
Kurve? Svaret maa nøgternt blive, at 
H. L. S. var et umuligt Foretagende. Den 
stærke Stigning i Begyndelsen maa forstaaes 
ud fra den almindelige S lesvigbegejstring 
umiddelbart efter Krigen — og den Om
stændighed, at mange til 1864 i Slesvig an
satte Embedsmænd efter dette Aar lod deres 

Børn besøge denne Skole, hvis Lærere hav
de haft deres Børn i Haderslev. Der er Børn 
af Præster, der fra Hertugdømmet er for
flyttet til fjerne Dele af Jylland, og der er 
Officerers Børn, og endelig finder vi Børn 
af nationalt aktive Slægter saasom Hall, 
Grundtvig og Ploug.

Men saa det jævne Fald i Elevtallet? Ja, 
Grunden hertil er først en Ligegyldighed 
for disse Mænds Gerning, dernæst at Læ
rerne efterhaanden dør, trækker sig tilbage 
eller søger sig andre Hverv, dels daarlig Er
statning for de forsvindende Lærerkræfter og 
endelig Økonomien. Disse Privatskoler, der 
i det Tidsrum fandtes i København, var 
ikke Skoler for Folket — og i dette danner 
H. L. S. ingen Undtagelse. Eleverne kom 
væsentligst fra Byens højere Borgerskab, fra 
Landadelen, Embeds- og Officersstanden 
samt fra visse intellektuelle Kredse. De 
Elever, hvis Fædre er Haandværkere eller 
mindre Bestillingsmænd, er næsten alle paa 
Fripladser, helt eller delvis. Tager man et 
Vue over, hvilke Kredse Eleverne ved Skolen 
kom fra f. Ex. Aar 1878, vil man finde 
alene blandt Studenternes Fædre en Lens
greve, en Hofchef, en Højesterets-Assessor, 
en Professor, en Konsul og en Præst, og der 
blev kun ialt dimitteret 11 Studenter det 
Aar, og saaledes kan man blive ved ■— Bla
der man Elevlisten igennem, bestyrkes det 
Indtryk, at Skolen er aristokratisk. Vel var 
en højere Uddannelse i de Dage ikke hver 
Mands Sag, men alligevel savnes i forbløf
fende Grad Repræsentanter for Byens jævne 
Borgerskab.

Elevernes daglige Liv har vel været som 
Elevernes ved andre Skoler. Det daglige Ar
bejde gik sin vante Gang og kun af og til 
afløst af store Begivenheder, der har for- 
maaet at fæstne sig i Elevernes Erindring. 
Der synes dog til Tider at have været et 
mægtigt Liv inden for Murene — f. Ex. har 
det ene Skoleblad afløst det andet, nogle for- 
maaede at holde sig i Live i 3 Aar, andre 
naaede kun at komme ud i et Par Exempla- 
rer — men hver Gang et nyt Skoleblad var
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»Brøle« er Øgenavn for Professor Thriges Søn, cand. philol. J. Thrige. Portrættet med Spørgsmaaltegn ved er Poul Dorph (»Sorte«)

paa Trapperne, blev det med samme Høj
tidelighed anmeldt ved Subskriptionssedler 
etc.

Den daglige Kamp mod Regulativet, og 
mod Skolens kvindelige Pedel, der selvfølge
lig hed »Pedella«, og alle Elevers Delikatesse 
Pumpernikel-Brød, Drillerier overfor Læ
rere og mellem Elever indbyrdes, Klikevæ
senet, men ogsaa grundige Discussioner, har 
givet Stof til disse Blade. Det er morsomt 
at iagttage, hvor Poesi staar over Prosa — 
enhver Discipel med Respect for sig selv 
skal helst indgive til Bladet mindst et ver
sificeret Bidrag, og disse kan til Tider være 
ganske kostelige.

Selvfølgelig havde de ældre Elever ogsaa 
deres Skoleforening, der havde det pran
gende Navn »Pallas Athene«. Men Forenin
gen havde ikke det høje Stade, dette Navn 
kunde tyde paa. Gamle Elever klager over, 

at Uvedkommende blandedes derind i og for
plumrede den gode Idé. Det tyder jo heller 
ikke godt, naar man læser § 10 i Forenings
lovene: »Formanden skal stadig holde 
Bayersk-01 i Lokalet.«

Langt større Glæde havde Eleverne af 
den aarligt tilbagevendende Skolekomedie. 
Det faldt hvert Aar i 5te Klasses Lod at 
agere — og det er morsomt at iagttage, at 
denne i høj Grad fornøjelige og lærerige 
Form for Undervisning ganske var overladt 
til Elevernes Initiativ. Ingen af Lærerne 
havde noget dermed at gøre, en Instruktør 
hentedes ude fra, og efter Successen gik man 
»paa Knejpe« og festede.

Ligeledes var den aarlige Skoleskovtur et 
Privatforetagende — to Elever i en af de 
højeste Klasser udarbejdede Planen og ind
hentede saa Prof. Thriges Tilsagn om at 
give Skolen fri den ønskede Dato, hvorpaa 
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alle Elever drog afsted mod Skov og Strand 
uden Lærerne.

Ser man paa, hvilke Elever der er dimit
teret fra Skolen, kan man ikke undgaa at 
bemærke en lang Række Mænd, hvis Navne 
siden hen er blevet kendte. Inden for Handel 
og Industri finder vi Industrimanden og 
Politikeren Einar Alex. Foss og Fabriks
ejeren, Apoteker Boje Alfred Benzon, og vi 
finder Politikeren Chr. Michael Rottbøll. 
Inden for Kunsten Navne som Forfatteren 
og Komponisten Hother Ploug (Søn af Carl 
Ploug) og Forfatteren Carl Gjellerup, inden 
for Videnskaben Prof. Knud Berlin og 
Kræftforskeren, Nobelpristageren, Profes
sor Grib Fibiger.

Men nu Lærerne. Det er jo klart, at de op
rindelige otte langt fra kunde klare alle 
disse mange Elever, de har ogsaa faaet 
mange og gode Medarbejdere. Nogle kom 
til Skolen og groede fast dér, andre (væsent
ligst yngre) var der kun for en kortere Aar- 
række, og endelig er der en særlig Kategori, 
nemlig Studenterne. Skolen har i udstrakt 
Grad særlig i 80erne, hvor den svigtende 
Økonomi tvang den dertil, benyttet sig af 
halvfærdige Kandidater i Undervisningen — 
denne Vrimmel af stud, mag.er har selvføl
gelig ikke formaaet at sætte noget Præg paa 
Skolelivet, de kom og gik i en Strøm — 
utvivlsomt højst uheldigt for Undervisnin
gen i det Fag, som en saadan Student, hvor 
kvalificeret han end maatte være, fik over
ladt for en kortere Tid. Vi kan da ogsaa 
lade dem ude af Betragtning, blot konsta
tere, at af de 92 Lærere, der for kortere eller 
længere Tid har været ansat ved H. L. S., 
har de 53 været paa Skolen i 3 Aar eller 
mindre, 18 har været ved Skolen mellem 
3 og 7 Aar og de resterende 21 har været 
der mere end 7 Aar.

Hvem var saa disse 21 faste Lærere. Jeg 
fristes til her at gengive Arkivar Roede’s 
Artikel i »Den blaa Bog« :

»Blandt Lærerne fandtes — ligesom 
blandt Drengene — alle mulige Kategorier: 
Der var de rare, hvoraf vi særligt nævne 

Adjunkt Grønlund, der var velkendt for 
sine tomme, lidet mente Trudsler; utallige 
er de Gange jeg mindes, at han har dyppet 
sin Pen i Blækhuset i den Hensigt at skrive 
en Anmærkning ind i Protokollen; man 
kunde se paa hans Ansigt, som han med 
megen Besvær gjorde vredt, at nu skulde det 
være Alvor, og en enkelt Gang kunde han 
lade det gaa saa vidt, at Ordet »Tölpel« slap 
ud af hans Mund; da var han ogsaa »vred 
som en Tysker«, kan man sige, thi det var 
det eneste tyske Ord, vi hørte af hans Mund. 
Men ikke en eneste Gang mindes jeg, at den 
lovede Anmærkning blev til Virkelighed. 
Naar han med Hænderne paa hver sit Frak
keopslag stillede sig i Klassens Dør og ud
brød: »Naa, Kyllinger, skal vi saa ned?« 
mærkede vi, hvad han indeholdt, at vi ikke 
var ham ligegyldige, og vor Behandling af 
ham blev i Overensstemmelse dermed; man 
kunde jo nok vise sig drengestolt og »lade 
som ingenting«, dengang han forlod Skolen, 
men man følte dog, at en, der vilde os det 
godt, nu gik bort fra os.

Saa var der de meget lærde, der just ved 
deres Lærdom rejste et Skel mellem sig selv 
og os; deres Maal var, fremfor alt, koste 
hvad det vilde, at gøre os lige saa dygtige, 
som de selv var; overfor disse kunde højst 
Beundring trives, og var nu Midlerne ikke 
rigtigt egnede til Opnaaelsen af Maalet, trak 
vi os da uvilkaarligt tilbage.

Der kunde ogsaa være bidske Lærere, 
--------stille, mit Hjærte, stille!

Og saa var der de nervøse, der ikke taalte 
Støj, dem var vi ubarmhjertige imod, de 
skulde være som vi, med Jernnerver, med 
Lyst til som vi at høre Slag af Klapperne i 
Bordene og af Ildtangen imod Væggen; vi 
forstod dem ikke, troede de gjorde sig til, 
og det skulde vi nok kurere.

Saa var der de strængt retfærdige, der 
med Karakterstyrke forfulgte deres Maal; 
dem var vi lidt bange for, og som »raske 
Drenge« døbte vi denne Følelse om og 
kaldte Følelsen »Had«; her stod Vilje mod 
Vilje, og det fornuftigste vilde jo have væ
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ret som Elev at indrømme den stærkeie 
Vilje Overtaget, men det holdt jo haardt, 
saa man hjalp sig med Øgenavne, som alle 
Drenge er enige om at benytte i det Haab, 
at deres Vanmagt derved styrkes.

Endelig var der de overlegne Lærere, 
hvem »intet menneskeligt var fremmed«, de 
der kunde vende Latteren imod Eleverne, 
naar sligt var nødvendigt, og dog beholde 
deres Ro, deres Smil paa Læben; disse var 
ganske vist frygtede, men man kappedes 
dog om at erhverve deres Gunst og havne 
paa den rette Side, med Latteren til For
bundsfælle.

Endnu en Lærer var der, i hvis Timer 
man altid, naar man da ikke var alt for me
get paa den gale Side, nød en behagelig Til
værelse. Tidt læste han op af danske Forfat
teres Værker, og det var noget andet end at 
»høres«; man kunde da frit lade Tankerne 
flyve, rent glemme den store Forskel paa et 
ug og et g.«

Af de første otte modtog Selmer i Okto
ber 1872 Udnævnelse til Præst i Sønder 
Næraa, de resterende formaaede da tidligere 
Lærer ved Haderslev lærde Skole C. Iver
sen til at indtræde i hans Sted; han var ikke 
nogen ny Mand for Haderslev Læreres 
Skole, thi allerede i 66 havde han sluttet sig 
til sine gamle Kolleger som Timelærer ved 
H. L. S. Han blev nu fast Lærer og Med
ejer af Skolen. Hans Tid blev dog ikke lang, 
thi allerede i 75 modtog han Udnævnelse til 
Overlærer i Horsens.

Den næste af den oprindelige Kreds, der 
faldt fra, var Gregersen, der afgik ved Dø
den i Juli 1874. Han havde været med siden 
1862, først i Haderslev, derefter i Køben
havn. Ved hans Død valgtes ingen ny Med
ejer, hvorimod cand. phil. Trojel indtraadte 
i hans Sted som Lærer. Trojel havde tidli
gere et Aars Tid været Studenter-Lærer ved 
Skolen, nu vendte han tilbage og blev som en af 
Skolens faste Støtter til dennes Ophør i 1890.

I 1879 forlod den elskede Grønlund Sko
len. Hans Hovedinteresse var Botanik, og 
da han fik tilbudt en Stilling paa Carlsbergs 

Laboratorier, sprang han fra Skolegernin
gen over i det videnskabelige Arbejde, hvor 
han udrettede en fremragende Indsats. 
Carlsberg har senere hædret ham ved at 
sætte hans Billede i Mosaik paa Dipylonporten.

Christian Møller døde 1884, og ej heller 
efter ham valgtes der en ny Medejer, der var 
saaledes kun Thrige, Lembcke, P. Dorph og 
Chr. Dorph tilbage, og af disse trak Lemb
cke sig tilbage i 1888, og Thrige Aaret 
efter, hvorved Skolen ved ministeriel Tilla
delse fik Lov at fortsætte med P. Dorph som 
Bestyrer, men i 1890 maatte man holde op, 
og da trak de to Dorpher sig tilbage efter et 
langt og slidsomt Liv, der helt havde været 
optaget af deres kære Skole.

Men de otte havde strax fra Starten faaet 
gode Kolleger, der med samme Begejstring 
havde røgtet denne Skolegerning. Blandt 
disse var tidligere Kollaborator i Haderslev 
Bloch, der dog allerede i 1870 blev Rektor 
for det lærde Institut i Fredericia. Der var 
de to Gymnastiklærere Schonberg, der blev 
til 1878, og Hagemeister, der først forlod 
Skolen i 1889. Begge var de gamle holsten
ske Underofficerer, der havde stort Besvær 
med det danske Sprog, men hvis Sind saa 
helt var dansk, og deres Arbejde for denne 
Ungdom, der var dem betroet, optog dem 
helt. En gammel Elev, Valdemar Stein, er
indrer, naar Hagemeister skældte ud over 
manglende Orden i Gymnastiktimen, at have 
hørt Bemærkningen: Kan du ikke sto or- 
dentlicht ved Siden af hinanden! Eller en 
Bemærkning fra Schønberg: »Dreng, du er 
icke vert att sto mellem dannede Minnesker! 
Kom her over och sto hos maj.«

Der var de to Møller’e, den ene Matema
tik-Møller var i akademiske Kredse kendt 
som en stor Sanger, og han plejede altid i 
Frikvarteret at trække sig »tilbage til Labo
ratoriet, hvor han gik frem og tilbage og 
nød sin Cigar, mens han sang i vilden Sky«.

Den anden Møller var Sanglærer og me
get populær blandt Eleverne. Han var ved 
Skolen fra 1866 til 1889.

Der var den anden Matematiklærer, der 
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hed Meier, almindelig kaldet Bondemeier, 
eller naar det gik fint »Bonné majeur«. Han 
var ved Skolen fra 1867 til dens Ophør. 
Nævnte V. Stein sætter ham dette Mindes
mærke »— og huske I Meiers »Stikkepind«, 
der trakterede med saa og saamange Slag 
over Haandfladen for hver daarlig Karak
tér, vi havde i Bogen om Lørdagen«.

Af andre Lærere kan nævnes J. Thrige, 
Bestyrerens Søn, han indtraadte i Lærerkol
legiet i 1875 og blev der til Skolens Ophør. 
Jannicke, der kom som nybagt Kandidat i 
1877 og blev ved Skolen dens Tid ud. Der 
var den overmaade populære Gymnastiklæ
rer Christensen (Schonbergs Efterfølger). 
Han døde i 1884.

I de sidste 12—15 Aar af Skolens Liv 
fandtes der ogsaa kvindelige Lærerkræfter; 
man har Indtrykket af, at det er Slægtninge 
til de faste Lærere, der kaldes til dette Ar
bejde. Vi finder to Frøkener Fibiger, en 
Frk. Trojel og en Fru Trojel, deres Opgave 
laa i at undervise Underklasserne.

Men nu den faste Stok; jeg er bange for, 
at baade Lembcke og Thrige er indbefattet 
i Roedes ovenfor citerede Karakteristik af 
de lærde Lærere, Thrige som Videnskabs
mand og Bestyrer for Skolen havde nok Til
bøjelighed til at hæve sig op i Højder, hvor 
en nærmere Kontakt mellem Elever og Sko
lens Leder var meget besværlig at etablere.

Elevernes stærkeste Indtryk af »Feten« 
(denne Forkortelse af Profeten var det Øge
navn Thrige maatte bære hele sin Københav
ner-Tid) er netop, naar han ved Morgensan
gen værdigt kom skridende op ad Salens 
Gulv for derefter med monoton Røst at op
læse et passende Stykke af Testamentet, — 
det huskes, hvordan han en Dag læste en Text 
om »det regner paa Retfærdige og Uretfær
dige« — »hvilke Ord fik en praktisk Illu
stration, idet Skolekonen, der netop overbru
sede Pladsen udenfor, tilfældigt kom til at 
sende en Douche igennem det aabne Vindue 
ind i Gymnastiksalen«. Men Eleverne har 
dog ingenlunde savnet Forstaaelse for den 
store Gerning, Thrige ved denne Skole har 

udført — jeg finder denne smukke Omtale 
frem: »Alt, hvad Professor Thrige havde 
haabet, naar han i stille Timer sad og op
gjorde Aarets Program, naaede han ganske 
vist ikke; den omtalte stadige Tilbagegang 
[i Elevantallet] har næppe undladt at fylde 
ham med bange Anelser om, at det, der op
tog saa stor en Part af hans Interesse og 
Kærlighed, den Skole, han havde været med 
til at stifte, stadig vilde gaa mer og mer til
bage; men fra os, som kendte den milde 
Maade, hvorpaa han ledede Undervisningen, 
har ofte lydt og skal ogsaa i Fremtiden lyde 
en Tak for alt, hvad vi skyldte ham.«

Thrige, der allerede i 1853 var blevet titu
lær Professor, havde i Haderslev beskæfti
get sig med Historieforskningen, men det 
blev først efter Ankomsten til København, at 
han, der nu var nær ved Arkiver og andre 
Hjælpemidler, for Alvor kastede sig ud i 
dette Arbejde. I 1879 indtræder han i Redak
tionen af »Historisk Arkiv« og efter den 
Tid finder vi næsten i hver Aargang en Ar
tikel fra Thriges Pen. Det Aar, han trak sig 
tilbage fra Skolegerningen, udkom hans Ho
vedværk: Danmarks Historie i vort Aarhun- 
drede. Et Arbejde, der brugtes gennem en 
lang Aarrække som Universitetslærebog. 
Thrige døde 81 Aar gammel i 1901 og lig
ger begravet paa Vestre Kirkegaard.

Lembcke var vel nok en større Personlig
hed end Thrige, og man ser da ogsaa altid, 
at det er Lembcke, der bedst huskes. I 
gamle Disciples Erindringer myldrer det 
ene Billede frem efter det andet. Hans Fag 
var Latin, et Fag, der vel ikke gav Anled
ning til megen Udenomssnak, men alligevel 
har Lembcke ved sit stille, lidt tørre Væsen 
sat sig et stærkt Minde.

»Gamle«, det var Lembckes Navn, blev 
ofte udsat for Drillerier fra Elevernes Side 
— ondsindede Drengestreger vil nogle maa- 
ske kalde det, men de samme Drenge, der til 
daglig havde »Gamle« lidt til Bedste, kunde 
et Aar paa hans Fødselsdag hylde ham 
varmt og ægte. De havde klæbet fire franske 
røde Stilebøger op paa Tavlen og malet Mel
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lemrummene med Kridt, hvorved der kom. et 
Dannebrogsflag ud af det. Da »Gamle« 
traadte ind med sine latinske Versioner un
der Armen, sang alle Drengene staaende 
»Vort Modersmaal«.

Lembcke var populær uden nogen Sinde at 
indynde sig hos sine Elever, de følte sig 
mærkeligt tiltrukket af denne kantede og 
grimme Mand. Da Lembckes Høreevne med 
Aarene stærkt nedsattes, var hans Timer 
Snydetimer par excellence. — V. Stein for
tæller følgende om en Eletv, der en Dag 
oversatte med en dansk Text liggende un
der Bordkanten: »— til Gamles store For- 
bauselse oversatte han om en eller anden 
gammel Romer, at han var en grusom »Tyr«. 
Først senere, da Disciplen var kommet ud af 
Skolen, fik Gamle Forklaringen af os an
dre: »I Oversættelsen var det Stavelsen 
»Tyr«, der endte Siden, og Disciplen havde 
ikke faaet Tid til at vende Bladet og se, at 
der stod »Tyran«, en Oplysning, der frem
kaldte Gamles kendte dybe Hol Ho!«

Hans Kollega J. Fibiger har paa Lemb
ckes sidste Aar hyldet ham i en Artikel og 
skriver heri:

»Skulde jeg nu se at faa Samling paa 
hans Væsens Mærker, saa ved jeg ikke be
dre end at nævne Ridderskabets gamle Tre
kløver af Dyder: Ære, Kjærlighed og Tro
skab. Det er dem, hvorpaa han skal kendes, 
og en underlig Mand er han, man kan næ
sten blive ærgerlig over, at der ikke er an
det at finde paa ham end Dyder, han er Rid
deren uden Frygt og Lyder.«

Lembcke var tynget af Sorg, personlige 
Sorger og den Græmmelse, han til det sidste 
følte over Slesvigs Afstaaelse, har ikke gjort 
ham Livet let, men »i den vante Skolegang 
følte han Husvalelse«. Men ogsaa Lembcke 
beskæftigede sig med andre Ting end Sko
len. Lige som Thrige var Historikeren, saa- 
dan var Lembcke Shakespeare-Oversætteren. 
Hans mandige og danske Fortolkning vandt 
en overordentlig Yndest og er endnu den 
Oversættelse, som det kgl. Theater benytter 
ved Opførelser af Shakespeares Værker.

I 1879 blev han Dr. phil. h. c. ved Kø
benhavns Universitet, og Aaret før han trak 
sig tilbage fra Skolegerningen, blev han Rid
der, to Udmærkelser, han satte umaadelig 
højt, — og de var vel ogsaa kun en beske
den Tak for hans store Livsværk.

Der var de to Dorph’er. P. Dorph, kaldet 
»Sorte«, var Skolens Inspektør og endvidere 
Lærer i saavel Dansk og Tysk som Engelsk 
og Historie. Det var under hans Ledelse, at 
de ældre Elever drog afsted til Skydebaner
ne paa Amager. »Sorte yndede at gaa i en 
mægtig Slængkappe, og i denne hvirvlede 
han fra Hjørne til Hjørne paa Legepladsen, 
han havde et Øje paa hver Finger og han 
slog til i sin Strafudmaaling ■— en Elev 
kunde han dømme til at staa til Vægs til 
Paaske. Eleverne frygtede ham, og mente 
ganske bestemt, at hans tordenlignende Vre
desudbrud skyldtes en Kugle, han under 
Krigen havde faaet i Hovedet, som af og 
til rev sig løs og tumlede rundt i hans store 
Kranium.

Den anden Dorph, der til Forskel fra den 
førstnævnte kaldtes »Lyse«, var umaadelig 
populær, hans Fag var Historie og Dansk. 
Han var altid i godt Humør, altid i Aktivi
tet — enten for han omkring mellem Skole
bænkene »eller ogsaa sad han og vippede paa 
sin Stol. Dette gik da ogsaa galt en skønne 
Dag; Solen skinnede, den, der var oppe, 
lirede sin Lektie af med monoton Røst, Lyse 
sad og vippede, og alt var Fred og Ro; paa 
én Gang lyder et Brag, og Lyse forsvinder 
gennem Døren ind i Naboklassen med Stol 
og det hele; stor Jubel!«

Det er fristende at blive ved, der kan be
rettes det ene Træk efter det andet til Be
lysning af den Tids Skoleforhold og H.L.S.’ 
speoielle Historie. Mangt et smukt tegnet 
Portræt af en Lærer — en lille Situation 
eller en Replik opruller langt klarere end 
mange Ord for os denne Skoles Aand og 
disse Læreres Indstilling.

Men vi vender os atter til den betænke
lige Tilbagegang, Skolen gennemløb. Da de 
gamle var borte, da ingen længere tænkte 
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paa Slesvig, og da bedre og mere moderne 
Skoler dukkede op, gik Haderslev Læreres 
Skole sin Undergang i Møde.

I 1890 traf Bestyrer Dorph Beslutning om 
Skolens Ophør, en Overenskomst blev slut
tet med Skolebestyrer Neve paa Maribos 
Skole, der laa som Nabo til H. L. S., om at 
de fleste af Eleverne skulde overflyttes der
til, og af Lærerne modtog alle, der ønskede 
det, Ansættelse ved Maribos Skole.

Et ejendommeligt Stykke Skolehistorie 
var dermed afsluttet. I den Tid Skolen hav
de existeret, var der dimitteret 244 Disciple, 
92 efter Planen af 1852, 106 af den sprog
lig-historiske Retning og 46 af den matema- 
tisk-naturvidenskabelige Retning.

Det ligger nær at spørge, om denne Skole
gerning har været tilfredsstillende for de 
Mænd, der med høje Idealer paabegyndte 
den efter den preussiske Annektion af Sles
vig. Har det mon ikke været svært for disse, 
der kom fra en Landsdel, hvor deres Elever 
var nationalt vaagne, og taknemmelige for 
hver Stump dansk Kultur, der tilbødes dem, 
at komme til Hovedstaden, hvor Skolen me
re var kundskabsmeddelende, og hvor de i 
hvert Fald ikke kunde forvente nogen større 
Interesse for det nationale Spørgsmaal, der 
saa ganske optog dem selv. Dette sidste 

Spørgsmaal maa staa ubesvaret hen — i 
hvert Fald er det sikkert, at de ved dette Ar
bejde fandt et Virkefelt for deres rastløse 
Iver og dermed en Arbejdets Fred. Lembcke 
svarer derpaa med disse Strofer:

Jeg ved et Hus med stille Sale, 
hvor Jordens Larm ej trænger ind; 
ej Verdens kummerfulde Tale 
forstyrrer der det frie Sind; 
der rinder Livet klart i Ro; 
der er saa trygt og godt at bo.

Og den, som dvælet har derinde, 
han glemmer aldrig denne Tid; 
han hviler ud i dette Minde
og styrkes under Livets Strid;
af hans Erindrings hele Krans 
har intet Blad saa ren en Glans.

R. MEYER-HEISELBERG.
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JOHANNES
SYLVIUS HATTERSLEBIENSIS

Om Johannes Sylvius Hatterslebiensis’ lev
ned veid man kun lidt at berette. Hans sam
tidsmand, Lyschander, nævner tre af hans 
værker i sit litteraturlexiikon, men synes ikke 
at kende blot een omstændighed ved mandens 
livsgang. Senere kilder er også karrige med 
hensyn til biografiske oplysninger, eller de 
er af en så sekundær rang, at deres anekdo
tiske indhold nærmest må betvivles.

Achelis opfører Hans Skau som student 
fra Haderslev Katedralskole; det nøjagtige 
årstal kan ikke fastsættes, men det har nok 
været engang i begyndelsen af 1590erne, thi 
den 26. 5. 1594 finder vi Johannes Sylvius 
Hatterslebiensis indskrevet ved universitetet 
i Wittenberg. Han meddeler selv i dedikatio

nen til sin parafrase af Davids psalmer fra 
1623 (i håndskrift), at han i 1594—95—96 
læste under Dr. Salomon Gesner, en teolo
gisk professor, der repræsenterede den orto- 
doxe lutheranisme. Den unge akademiker 
har sikkert ikke nøjedes med at æde det gro
ve protestantiske brød, som blev serveret ved 
universitetet, men smagt paa både den klas
siske og moderne versekunsts mest udsøgte 
produkter: Sappho, Theokrit, Boissart. Thi 
som en med encyklopædisk litteratur-viden 
overlæsset yngling, meget selvbevidst, non
chalant, træder han første gang frem i litte
raturen med sin Oratio de Rosis.

Denne flyvebladsagtige lovtale til Holger 
Rosenkrantz indledes med en prøve paa 
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Skaus latinske epigramdigtning (Acrius in 
Lucem Rosas Gero, hedder det), dernæst føl
ger en tak til Holger Rosenkrantz, fordi 
denne havde hjulpet den fattige student, og 
endelig kommer saa selve Oratio de Rosis, 
hvor Skau får lejlighed til at citere løs fra 
alverdens forfattere. Thi ikke blot er rosen 
en del af Guds viist indrettede natur, den er 
sandelig også den mest besungne blomst, 
siger han stolt. Rosens fornemste embede i 
poesien er imidlertid ikke det at kendetegne 
en pigekind, men at være symbolet på Jesus 
Christus. Johannes Sylvius var klog nok til 
at ræsonnere fromt, men hans hjerte var sik
kert hos de hedenske forfattere.

Man kan heller ikke tilskrive ham lutter 
ædle motiver ved udgivelsen af takke- og 
lovtalen. Han var en fattig student, han hav
de vundet den mægtige Rosenkrantz’ velvilje, 
fået økonomisk støtte, og fik sikkert også 
betalt for sin tak og lidt til, og det havde 
han nok god brug for i København. Hvor
når han kom hertil fra Wittenberg, er usik
kert, men alt tyder på, at han har slået sig 
ned der umiddelbart efter sin afrejse fra 
Tyskland 1596.

Efter rosetalen udgav han 1602 en oversæt
telse af Musaios Hero og Leander; den var 
beregnet som bryllupsdigt ved ædle Sigvard 
Bechs bryllup. Lyschander nævner dette 
skrift, men det er i tidens løb forsvundet. 
Samme skæbne led en tale om englene,. Ora
tio de Angelis (også fra 1602).

I disse år, hvor Sylvius har været sidst i ty
verne, kulminerede hans selvrådighed vistnok 
første gang. Han har sikkert prøvet et og andet 
i de snævre gader i København og taler da og
så et sted om sin ungdoms synder, ligesom han 
af selverfaring fortæller om: »naar wi aff 
Dieflen oc wort eget kiød driffues til grof- 
fue / slemme oc skammelige gierninger«. No
gen hård hals har han ikke været; han led 
de forfærdeligste samvittighedskvaler, når 
han havde syndet. Han gengiver hele efter- 
dagens sindsforløb med disse ord: »Syn
den er nu bedreffuen / oc samvittighedens 
Orm sticker / oc Diefflen Triumpherer oc 

glæder sig offuer vor Skade / oc driffuer os 
siden til vrede oc had imod Gud oc hans 
Ord / indtil wi paa det sijdste Moxen ere 
offuervundne / oc gennemstøtte met for- 
tuifflelsens Pile / oc finde intet i oss vden 
en ond samvittighed / vnder oss / Helffue- 
de / offuer oss Guds vrede / omkring oss de 
onde Aander / oc meere end halff Døde for 
sorrig oc Synd.«

Hans Skau fra Haderslev var vist en 
besværlig krabat, men han hører allige
vel til de godartede tilfælde af provins
studenter, for inderst inde var han blød 
som smør. Han startede en disput om stu
denternes privilegier i 1603. Vi kender ikke 
hans bidrag til debatten, men et svar fra den 
juridiske professor Nicolaus Theophilus, der 
i paragrafform fastslår studenternes rettig
heder. Sylvius har sikkert, om han var været 
socialistisk revolutionær i sine synspunkter, 
udelukkende skærpet dem, for at der skulde 
stå gny om hans navn. Ifølge Oratio de Rosis’ 
og de andre skrifters dedikationer, hvor han 
omtaler sin ungdoms fattigdom, synes han 
ikke at have hørt til de socialt fornærmede; 
han hørte hjemme blandt de ærgerrige, der 
skræppede op for at blive set.

Han må på et eller andet tidspunkt have 
fået en examen, for omkring 1607—08 har 
han en stilling som Hører og Kantor i Ribe. 
Så var han igen i nabolaget af sin hjemby, 
og det er sikkert i Ribetiden han har hentet 
sin hustru, en pige Anna, fra Haderslev. På 
kantorhyblen har han forsøgt sig på et nyt 
felt for at få sit navn frem. 1 1617 udsendte 
han nemlig En liden Keyser-Krønicke / Be- 
skreffuen Aff Johanne Sylvio. Han dedice
rer bogen til hofpræsten, Dr. Mats Jessen, 
og siger om formålet med den, at han vil 
give en traad gennem de fire monarkiers hi
storie. Hans historieopfattelse er bygget 
strengt på moralen: dyd bringer lykke, utugt 
bringer ulykke; dette forhold bringer histo
riens tildragelser udmærket indsigt i: »thi 
aff dem kand mand lære / huorledis Dyd oc 
Fromhed giffuer Lyck / Ære / Riigdom / 
Yndest oc it herligt oc ærligt Naffn: Oc 
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tuert imod huorledis Wdyd oc Wretfærdig- 
hed metfører stor Skade / Fare / Wlyck / 
Had / Fiendskab / oc it skammeligt Naffn.«

Hans traad udvikler sig derefter som en 
samling exempter på dette, men han har ikke 
været omhyggelig med stofvalget, har ikke 
givet nogle anekdoter den plads, de kunde 
behøve, og udstrakt andre til det utilladelige, 
ligesom der ingen sammenhæng er i materi
alet. Trods alle alvorlige intentioner er det 
den gamle Sylvius, studenten Skau, fra Ha
derslev, der repeterer alle sine anekdoter og 
søger at gøre det flot. Det er som sølvknap
pen på en stok, da han afslutter anekdote- 
samlingen med et »Homo homini lupus«.

Anden udgave af krøniken (den må jo 
alligevel være blevet udsolgt), der kom 
formeeret og forbedret i 1632, er bedre. Den 
er skarpere i sin polemik mod den sande 
religions fjender, mere rørende omsorgsfuld 
for kristendommens herligste skikkelser, men 
netop derfor mere i overensstemmelse med 
sit program: at vise sammenhængen mellem 
dyd og lykke, udyd og ulykke. Muhamed, 
der næppe omtales i udgaven af 1617, får 
denne skylle i 1632: »Denne Mahomet vaar 
født aff ringe Forældre i Arabien, men 
treersk oc dristig / oc der hand formeedelst 
Gijftermaal kom til Rijgdom / paa det hand 
kunde komme til stoer anseelse / optenckte 
hand en ny Lærdom / lystig for fornuften / 
men latterlig oc daarlig i sig selff / at hand 
dess bedre kunde locke folckenis Hierter til 
sig / oc dess sterckere befeste sit Rige.« 
Bedre behandling får katolikerne ikke, om 
skolastikerne siger han, at de »haffue op- 
tenckt en Nye lærdom fuld aff idel viljldfa- 
relser / huor met lige som met Spøgerij / de 
haffue gjort Menniskens Hierter gaine / oc 
stadfest den lydighed mod det paffuelige 
Sæde I oc gantske forderffuet oc moxen ud- 
sluct den sande lærdom om Evangelio oc Sa- 
cramenter«.

Theodosius den anden, der havde så megen 
lykke med sig i krig og fred, var naturligvis 
et dydsmønster. Sylvius skriver: »Theodo
sius II vaar en Lærd oc loflig Første oc 

roset for sin gudfryctighed / Retferdighed / 
Kyskhed oc Tuctighed / hans sedvaane vaar / 
at hand om Morgenen læsde sine Bønner oc 
sang Psalmer met sin Høstru oc sine Syste- 
re I hand vdskreeff det Nye Testament met 
egen Haand / huor aff hand huer dag læste 
et stycke. Det Liberij i Constantinopel for
øgede hand met mange gamle Geistlige oc 
Hedenske Bøger / som hand kiøbte til hobe / 
oc døde sactmodeligen i Constantinopel i 
hans 51. Aar.«

Som et modstykke til billedet af denne 
moralske idyl, der endte så sagtmodelig, 
kunde man vælge Phocas’ historie:

»Som nu Phocas haff de bekommet key- 
serlige Myndighed / missbrugte hand den til 
sin egen Skalckhed oc Tyrannij I oc vaar 
ickon geneget til fyllerij oc wtuctighed / hand 
skendede andre Mends Hustruer / Lande oc 
Riger vdsuuede hand met wbillig Skatt / 
dissimellem bleff det Rommerske Rige en 
deel aff Cofroë Kongen i Persien / en deel 
aff Cagano Kongen i Ungarn forderffuet. 
Da effterdi Phocas vaar i alsomstøerste had 
icke alleniste hoss Almuen / men ocsaa hoss 
Krigsøffuerster / bleff hand tagen til fange 
aff Krigsfolcket I som afhugge først hans 
Arme oc siden hans Bene I oc saa strax hans 
hemelige Lem / oc dernest Hoffuevedet aff 
hannem. Denne affgang fick denne Tyrann / 
effter den Regel: Huo som tager Suerdet / 
skal omkomme met Suerdet.«

I 1632 var Hans Skau en moden mand, i 
1617 havde han endnu en del af sin ungdoms 
utidige lyst til at lade stoffet futte af i utal
lige eksplosioner.

Livet skulde snart give ham andet at 
bestilte. Fra det sikkert lidet besværlige ar
bejde som kantor og lærer i Ribe rejste han 
før 1618 til Norge for at virke som præst 
ved Oslo Hospital, et embede han beklædte 
samtidig med, at han virkede som huslærer 
for statholderen i Norge, Jens Juuls døtre. 
Her kulminerede hans selvrådighed for anden 
gang. Flan lå i uafbrudt krig med sine fore
satte, der klagede over ham; han brugte grov 
mund og var vist såvel uvorn som usædelig i 
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den grad, at statholderen måtte anmode ham 
om at »spæge sine Affekter«. Lige meget hjalp 
det, Sylvius fortsatte med sin ulydighed og 
blev i 1620 afskediget. Han havde stadig 
Jens Juuls bevågenhed og fik mirakuløst 
nok kald til Næs sogn i Stavanger stift. 
Næs lå i Hallingdalen, og her befandt Syl
vius sig øjensynligt som en fisk i vandet. 
Han siger selv, at han har måttet lægge stu
dierne til side på grund af sygdom og mod
gang, »indtil jeg er kommen til Hallingdal, 
huor ieg befinder større rolighed, og sundere 
luct, oc fornemmer i hiertet større glæde, oc 
at Siugdommen jo mere oc mere skrider fra 
mig«. Han virkede i bedste forståelse med 
sin biskop, Laurids Skaubo, hvem han til
med lod læse manuskriptet til sin parafrase 
af Davids salmer, og synes i ægteskabet 
at have opnået den sublimeste harmoni 
med sin Anna. Topografisk Journal for 
Norge 1804 fortæller om hende, at hun var 
en dydig og gudfrygtig kone. Imidlertid tyn
gedes de to udmærkede forældre af sorg over 
deres uvorne børn, hvoraf en pige blev vold
taget af »en gemeen Karl«, mens en dreng 
blev slået ihjel af en ved navn Ole Lie »i et 
Laug«. Sammesteds oplyses, at hr. pastoren 
var slemt plaget af podagra.

Johannes Sylvius omskiftelige tilværelse 
siden han forlod Ribe forandrede manden. 
Den ærgerrige, storsnudede akademiker publi
cerede 1620 en postil, hvor vi første gang 
hører den tone, som klang rent i anden ud
gave af kejserkrøniken.

En Ny trøstelig Bog om Guds Kierlighed 
imod Mennisken For alle Bedrøffuede Sam
vittigheder oc Sorrigfulde hierter Skreffuen 
aff Johanne Sylvio. Denne bog er Sylvius 
egentlige forligelse med evangeliet, hans en
delige bøjen-sig-ind under guds naade, hans 
ungdomshovmods fald og hans ydmyge for
fatterskabs indledning. Han gør kraftigt op 
med synden og anråber om frelse ved Jesus 
Christus: »O Jesu Guds Søn I forbarme dig 
of fuer os / oc lad dit blodige Sueed vere en 
Lægdom for vore Synder / lad dine Baan- 
de / dine Hug oc Slag vere en betalning for 

vore brøst oc forseelser / lad dit tunge Kaars 
vere oss en formildelse oc trøst i all vor 
Modgang / lad dine hellige Fem Saaer dag- 
ligen Læge vore Hiertens Saaer / lad dit 
wskyldige Blod afftoe vore Blodige Synder; 
Styrcke oss met din hellig Aand I at wi 
kunde Troe / at din lydighed haf fuer forligt 
oss met din Fader / at din hellige Død haf- 
fuer offuervundet den Euige Død / at din 
seyervinding haffuer kuldkast oc offuervun
det alle vore Fiender / oc at wi formedelst 
din Ærefulde opstandelse oc Himmelfærd 
skulle ocsaa opstaae paa Dommedag til euig 
ære oc glæde. Dissimellem saa længe wi oc 
skulle nogen stund vandre i denne Mørck- 
heeds dal I oc bære vort Kaarss / oc dricke 
bedrøffuelsens Skaale / før end wi ved den 
timelige Død forfløttis herfra / bede wi dig 
aff Hiertens grund / du vilde ved samme din 
gode Aand stedse regere oss / at wi maae 
efterfølge dig / tiene dig / at lyde dig / Troe 
paa dig / oc altid vere dig Tacknemmelige for 
din Død oc Pine ... «

Men frelsen fra synd og død er en mærke
lig ting; visheden derom kan aldrig nås ved 
egen magt, men skænkes af den hellige ånd 
ved Guds nåde; mennesket kan intet nå ved 
egen hjælp i troens verden, alt gives. Denne 
bevidsthed om, at mennesket er uendeligt 
ringe og Guds magt uendelig stor, at menne
sket ved sig selv er dybt i fortabelsen, at 
Guds nåde er uendelig dyb, kalder Sylvius 
for troens vilie. Overfor denne vilie stiller 
han pharisæerens vilie. Han siger:

— »Men effterdi de [vingårdsarbejderne] 
ere Hofferdige i deris Hiertis sind / oc for
lade sig paa deris egen hellighed oc retfærdig
hed / forskiude Guds Søns fortieniste / oc 
acte icke at Lønen er aff idel Naade / oc be- 
tencke intet Christi Døds krafft oc forligel
se / ved huilcken vduellelsen begrundis / be- 
fattis / oc i al euigihed beholdis. Men Rose 
sig aff egen fromhed met Phariseerne / oc 
ville traatze Gud Himmelen aff / de ere de / 
som icke ere vdualde / men de vduelle dem 
selff / oc ville vere Gud lige / som Adam 
meente / oc ville Storme emod Gud / som
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Kong Pharao giorde / oc falde saaledis til 
fordømmelsen.«

. . . »Den Anden vilie er Troens vilie / oc 
icke kiodsens vilie / naar mand alleeniste for
lader sig paa Guds forjettelser / kiender sin 
egen wuærdighed / oc bekiender sin egen 
wfuldkommenhed / oc sin rette fortiente 
Løn / som er den euige Død oc fordømmelse / 
oc derfaare giffuer sig aldelis skyldig / oc 
ydmyger sig vnder Guds veldige haand.«

Hoffærdighed, selvrådighed betyder altid 
fortabelse, frelsen er altid nåde. Denne nåde 
udspringer af Guds kærlighed til menneske
ne. Gud har tusinde måder at trøste de sor- 
rigfulde på. Hans godhed og mildhed mod os 
er som en moders mod sine børn, siger Syl
vius:

»Naar et Barn er meget siugt ] eller kom
mer i stoer fare / da kand en Moder bruge 
saadanne Ord til Barnet I at ingen Mand / in
gen Pige / ingen Tienere / ingen Herre / in
gen Frue ikand saa trøste nogen / som en 
Moder kand trøste sin Lille Søn eller Dat
ter / thi all hendis induoll Røris / all hendis 
Marv i Beenene smeltis / hendis gantske Siæl 
smectis oc hendis Hierte vil bryste Naar hun 
seer hendis Liffs fruct I hendis kiød oc 
Blod I hendis eeneste Barn er sted i stoer 
Nød / siugdom oc sorrig I oc da bruger hun 
de allersødiste / liffsaligste oc venligste 
Ord / som icke voxe paa Læber eller komme 
aff tungen / men udflyde aff inderste Hier
tens grund I paa det hun met saadan en 
Husualelse kand til freds stille / Trøste oc 
glæde Barnet igien.«

I denne andagtsbog, hvor Sylvius skarpt 
skiller menneskene i får og bukke, er temaet 
for hans hovedværk Alexander Magnus’ krø- 
nicke fuldt færdigt. De hoffærdige sparkes 
bogstaveligt talt til helvede, mens han i en 
sproglig rus hæver sig til skyerne for at rose 
de ydmyges frelser. Det er hektisk retorik, 
når han siger:

»Der tilleggis ocsaa andre skønne Naffne 
oc Titeler oc Lignelser vor Herre Jesu Chri
sto / som ere / at hand kaldis et Vijntræ / 
en Perle / en Dør / en Midiere / et Lam / en 

Frelsere / en Kæmpe / en Hyrde / Liffsens 
Brød / etc. Huilcke Naffne giffuis hannem 
i lige maade oss til Trøst / Husualelse / glæ
de oc gaffn. Thi de som behøffue Lyst / 
siger Cyrillus, dem er hand en Vijngaard I 
thi hans Røst er Sød / oc hans Strube er Ly
steligere / en Vijn / de som ville fremtræde 
til Gud Fader / dem er hand en Dør / at de 
kunde gaae ud oc ind ved hannem / oc haffue 
en frij tilgang: de som ville giøre deris Bøn / 
dem er hand en Midiere oc ypperste Præst: 
De som ere Vederstyggelige Syndere / dem 
er hand et Lam / at hand skulle slactis for 
dem I oc rense dem aff alle deris Synder / 
de som reddis for Diefflen oc helffuede / dem 
er hand en Frelsere I de som behøffue for- 
suar / dem er hand en Kæmpe / en Klippe / 
en sterck Arm / de som begere Rijgdom / 
dem er hand en Perle / oc et Kaasteligt lig
gende fæ I de som hungre / dem er hand Liff
sens Brød I de som Tørste I dem er hand 
Liffsens oc Salighedens Vand / de som sidde 
i Mørcke / dem er hand det Himmelske 
Liuss oc den klare Morgenstierne / at hand 
kand skinne for dem met Naade oc Synder- 
nis forladelse / oc vise deris Føder paa Fred
sens Vey.«

Han kan i sin feberiver for at sige noget 
rigtigt godt om gud eller jesús forløbe sig, 
som når han nærmere udpensler, at jesu kær
lighed er som en hønes: »en Høne er altid 
Nær hos sine Kyllinge / følger dem / oc 
naar de gaae noget langt bort / oc forviildis 
fra hende I da lader hun icke aff at skrucke / 
at kagele oc klucke paa det høyeste oc ster- 
ckeste / indtil Hun fanger Kyllingne sancke- 
de tilhobe / oc Hun seer de ere vden fare.«

Postillen betegner Sylvius gennembrud som 
opbyggelig forfatter. Resten af hans skrifter 
er skrevet til guds ære for at lære folk den 
sande religion og et kristent, dydigt levned.

Fra 1623 findes i håndskrift hans Kong 
Davids psaltere rhijmsvijs Under de Melo- 
dijers, som meeste parten findes i den Dan
ske psalmebog, Udsatt aff Johanne Sylvio. 
Han beretter i dedikationen til Jens Juul og 
dennes frue Ida Lange, at arbejdet med ver
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sificeringen af salmerne skred hurtigt frem, 
da han kom til Hallingdalen. 15. Maj 1623 
var han færdig med sit arbejde og godt til
freds med den måde, han havde udført det 
på. Selv synes han, at hans kan måle sig 
med Arrebos:

»Thi det kand ieg wdi Guds Sandhed sige 
oc loffue, at huo som vil met flijd oc aluor- 
lighed ligne min translatz met M. Anders 
Christensens arbeide, hand skal icke alleniste 
bekomme bedre oc vissere vidskab oc større 
forstand oc kundskab, men oc langt større 
lyst oc attraa til Psalteren. Thi mand haffuer 
altid en god vilie til det, som mand vel for- 
staar. Oc synderligen haffuer jeg beflitet mig 
at lade Læseren forstaa de vers oc ord wdi 
huer psalme, som egentlig tale om Christo 
vor Igienløsers person oc Embede.«

Denne udtalelse røber linjen i hans arbejde. 
Han vilde gøre psalmerne forståelige for folk 
og prøve at lokke dem i unge og gamle ved 
at gøre dem sangbare. Han opfattede ikke sin 
opgave som en poetisk, men som en didak
tisk. Arrobo gjorde vist det modsatte og 
overgik da også Sylvius i versificering, rim 
og tone. Hovedindtrykket af Sylvius som 
versforfatter er derfor nedslående, hvad man 
kan overbevise sig om under læsningen af 
den XIII Psalme.

XIII Psalme.

O Gud huor lenge glemmer du 
Mig i min stor elende?
O Gud huor lenge skjuler nu, 
Dit Ansict du bortvende.
Jeg beder dig o Herre sød, 
Du vilt mig ihukomme, 
Mig til Fromme.
Hielp mig aff all min nød, 
Forvend din vredis domme.

Fluor lenge skal ieg sørge saa, 
Oc være i Hiertet bange?
Huoer lenge skal min Fiende staa, 
Lige som hand vilde mig fange?
Min egne raad bedrøffuer mig 
Du kanst mig ene best raade,

Mig til baade,
Forstør min Fienders Suiig, 
At hans raad mig ey skader.

See dog til mig Herre min Gud, 
Lad mig ret see din Naade, 
Hør du min bøn, oc frels mig wd, 
Fra alskens sorg og vaade,
Mine øyen giif det sande lius, 
At mistrøst mig ey døder, 
Jeg dig beder,
Styrk mig i liifsens huus 
Til vise raad oc glæde.

At min fiend sig ey rose kand,
At hand mig offueruinder, 
Oc at de som giøre mig motstand 
Mig icke fange oc binde,
Lad dem ey faa den glæde saa stoer, 
At de kunde tratzig sige, 
Mig at lige,
S tyer Dief lens grumme mord, 
Lad hans børn fra mig vige.

Herre paa din Barmhiertighed 
Vil ieg mig visselig trøste, 
Miin Siæl frydis aff din godhed, 
At du self mig forløste, 
Oc gierne hielper alle stund, 
Derfor saa vil ieg siunge, 
met min tunge,
Dit lof af hiertens grund, 
giører saa i gamle oc unge.

Samme håndskrift (Thott 9. fol.) rummer 
Kong Salomons Høyesang Sangevijs wdsett 
aff lohanne Sylvio. I dedikationen betegner 
han Højsangen som åndelige brudeviser og 
gør i sin udsættelse af det gamle kærligheds
digt sit bedste for at forstå ethvert udtryk, 
ethvert ord som en åndelig realitet, der er 
puttet i et skrøbeligt hylster af kød. Sylvius 
fortolker Højsangen med den mest perfekte 
moralske uangribelighed, som et lig kunde 
finde på at fortolke den. Ved sin omtydning 
af ethvert ord som »mund«, »bryst«, »lår«, 
»hals« til at betegne en åndelig realitet, for-
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vandler han digtet til en symfoni af ærvær
dige meningsløsheder, en lutheransk-dada- 
istisk allegori. Sylvius har handlet i den bed
ste mening. Han har med sine åndelige bru
deviser villet fjerne den sidste tvivl om, at 
Højsangen var åndelig. Selv har han måske 
tvivlet i ungdommen. 1

Ud for hver strofe står den gamle prosa
tekst, han har benyttet, og man undrer sig 
alligevel over, at Sylvius’ tanker har kunnet 
overbrodere og underminere denne nøgne 
lyrik med sine læresætninger. Hvor prosaen 
lyder: Thi dine Bryst ere lysteligere end wijn 
—• rimer Sylvius hen i vejret:

»Dit ord lad faa i hiertet rom, 
Din Low oc Euangelium 
Lad mig høre oc lære, 
De gifue melck oc wijsdoms trøst, 
Som tuende deilige trinde Bryst, 
Ja melck oc wijn tillige, 
Foruist Herre Christ, 
Dine ord her paa jord, 
Skulle være
Mig en euig prijs oc ære.«

Det er unægteligt sjovere, når han udlæg
ger prosaens udbrud af en negerindes selv
glæde: Jeg er sort, men liflig.

»Jeg er vel sort, oc meget led 
Udwortis, af stoer angst oc sueed, 
Af syndsens trang oc Waade, 
Induortis er ieg dog altid 
Ved troen, liflig, skøn oc blijd, 
Af min Brudgoms store naade, 
Hand mig riglig
Ved siin Aand, ved sin Haand 
Deylig pryder,
At ieg lijff oc glæde nyder.«

Den unge løj ser, der med en postil var ryk
ket ind i geleddet af opbyggelige forfattere, 
skrev disse vers til guds ære og for at ud
brede den sande religion. Sit bedste skulde 
han dog yde i prosaen. I sit hovedværk 
Alexander Magnus, Det er / En Nye Krø- 
nicke om Kong Alexander den Store / oc om 

hans herlige Seyervindinger imod Darium 
Kongen i Persien: Oc om den Store Kriig / 
som hand lyck saligen førde i Asien / Sy
rien / Ægypten / Babylonien oc Indien / Be- 
skreffuen Aff Joh. Syl. Hattersleb. (1630) 
lykkedes det ham at forene sine historiske, 
digteriske og didaktiske Bestræbelser i et 
moralsk karakterbillede af kongen fra Make
donien, der vandt al verden.

Sylvius siger i fortalen, at han har udsat 
krøniken på dansk; i virkeligheden er den 
nemlig en sammenarbejdning af Curtius Ru
fus, men det er gjort på en myndig måde. I 
manuskript eksisterede der allerede en Alex
ander Magnuskrønike, Peder Galthens fra 
1584. Den var en oversættelse af Pseudokal- 
listhenes og hører til blandt renæssancens 
kulørte litteratur. Der er et uhyre spring fra 
Galthens krønike, der er så overlæsset med 
utrolige skrøner, at de truer med at kvæle 
hinanden, til Sylvius, der med næsten klas
sisk konsekvens forfølger sit mål: at levere 
portrættet af et menneske, der ikke kunde 
bære lykken, men blev hoffærdig, selvrådig 
og udydig, og som derfor blev udslettet.

Krøniken tilegnedes tronfølgeren Prins 
Christian, der var letsindig, men rundhåndet, 
hvorfor Sylvius med dedikationen forfulgte 
to mål, at moralisere og få en slump penge. 
Ang. det første siger han til prinsen (om 
Alexander) :

»Hand vaar beprydet met offuermaade 
store Dyder / oc bleff paa det sidste besmittet 
met offuermaade store Lyder / som denne 
Krønioke klarligen giffuer tilkiende.

Hand vaar Retfærdig / oprictig / Forstan
dig / Kysk / Tuctig / Taalmodig / Dydig oc 
Beskeden / før hand det Persiske Kongerige 
bleff mectig / vdi Blidhed og Rundhed / syn
derlig mod lærde Mænd vaar ingen hans lige 
paa Jorden / vdi hans Gierningers fyrighed 
vaar hand saa snar oc hefftig / at hans lige 
haffuer aldrig været til: Met Barmhiertighed 
oc Miskundhed offuergick hand alle Konger 
i Verden. Der til vaar met Gud / Lycke oc 
fremgang i hans Regimente altijd tilstæde / 
saa at alting maatte for hannem vige. Men 
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som hand nu vaar bleffuen gantske Asien 
mectig I oc Darius vaar død / oc Indien vaar 
indtagen / bleff hand offuervunden aff Hof
færdighed / Druckenskab / Løsactighed / 
Vrede oc Grumhed. Hand vilde haf fue Gud
dommelige ære / hand fonde met sig CCCLX 
Bislaapersker / aff den ypperste Adel i Per
sien I i hans Druckenskab myrde hand sine 
beste Venner / ja Herrer oc Førster afflif- 
fuede hand / oc uddeelte deris Lande til 
huem / som disse Bislaapersker giorde bøn 
for. Oc effterdi hand haffde synderlige lyst 
at dricke offuer om Natten / fick hand der 
aff sin Død. Thi i det sidste gestebud / som 
en Thessaliske Krigsøffuerste giorde / til 
huilcket hand vaar indbuden / oc Herculis 
Skaale / som tog sex Potter Vijn / begynd- 
tis I drack Alexander denne Skaale de andre 
Gester til / oc som den nu paa det næste 
vaar uddrucken / fandt hand strax for Hier- 
tet / oc i Siderne / Tarme oc gantske Ind
vold saadan en wsigelige Pine / at hand be- 
gerede en Knijff / oc vilde affliffuet sig / 
oc saaledis forkaartet denne wlidelige Smer
te. Saa baare de hannem til Sengs / oc faa 
dage der effter døde hand i hans blomstren
de ungdoms skønne oc lystige Alder.«

Som man ser, har Sylvius ikke veget til
bage for at krydre sin moralske fortælling 
med nøjagtige oplysninger om syndens art, 
genstand, omfang, køn o. s. v. Jo klarere 
konturerne af Alexanders udyd træder frem, 
des lettere bliver han fordømt. Naturlig
vis er det først og fremmest hans usæde
lighed, Sylvius mærker sig (det astrono
miske tal CCCLX bislaapersker faar en til 
at svimle), men tit kan man have en under
lig fornemmelse overfor en anekdote; hvad 
den nu skal betyde. Ved snart at gøre 
Alexander til et guds barn, snart en djæv
lens unge, kan Sylvius ofte forvirre, men i 
virkeligheden ved han selv, hvor han er. 
Alexander var et gudbenådet menneske, men 
kødet er skrøbeligt. Sylvius er ikke særligt 
forarget over den underlige historie med 
Thalestris, hvor Alexanders udyd nærmest 
er høflighed:

»Denne Dronning (Thalestris) saae gant
ske dristeligen paa Kongen / oc fomam / at 
hans klæder oc hans store Naffn komme icke 
offuer ens / thi Barbariske Folck holde dem 
i store Ære / som haffue et stoert Legeme / 
oc meene de / ingen at være skickelig til yp
perlige Gierninger / vden den som aff Natu
ren haffuer udvortis stoer Anseelse. Hun 
bleff saa atspurd / om hun begærede noget? 
Dertil suarede hun / at hun intet andet be
gærede I end at Kongen vilde affle et Barn 
met hende / thi hun forhaabede sig icke at 
være wuærdig dertil / at jo Kongen aff hen
dis Blod motte affle sig en Arffving til Ri
get. Bleff det et Drengebarn / da vilde hun 
faae Kongen det / Men bleff det et Pige
barn / da vilde hun selff det forsiune. Alex
ander atspurde I om hun icke vilde følge met 
hannem i Krijg oc Orlog: Hun aarsagede 
sig / oc sagde I Hun haffde icke tilskicket 
nogen i sin fraværelse / som kunde forsuare 
Riget / bad derfor / hun motte faa sin vilie / 
at hun icke til forgeffuis skulde haffue. giort 
sig denne umage at reise til hannem. Dron
ningens attraa til denne kiødelige Sammen- 
føyelse vaar strengere / end Kongens / dog 
bønhørde hand hende til vilie tretten Dage / 
saa foer hun hiem igien / oc Kongen drog til
bage til Parthienen.« Det er først, da Alex
ander sætter siin udyd i system, Sylvius for
færdes og forarges. Da kongen, som Sylvius 
har tiljublet efter hver en sejr, gaar over 
gevind og vil regnes for mere end et men
neske, for en gud, er Sylvius færdig med 
ham. Da Alexander trækker i persiske kon
geklæder, er sagen blevet klar: »Hiertens 
Hoffmodighed efterfulde klædernes Herlig
hed.«

Problemerne, der diskuteres i krøniken, er 
klare nok: der er forholdet mellem lykke og 
dyd. Sylvius, der jo i fortalen så stærkt ta
ger til orde for, at ulykken følger den udy
dige, må alligevel et sted bryde ud i tvivl : 
»Huo kand necte / at en stoer ære kommer 
icke altid aff dygd oc herlige Gierninger, 
men aff lyckens methold?«

Der er også det andet forhold, som vi har 
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omtalt flere gange: forholdet mellem lykke 
og hoffærdighed. Alexander havde megen 
lykke, som en mægtig mand har det, men 
gang på gang siges det, at lykken omskifter 
menneskets sind og natur, og det sker kun 
sjældent, at man kan regere sig selv. Alexan
der kunde ikke. Da han havde haft lykken med 
sig over alt, følte han, at det var ved egen 
kraft, han havde udrettet det; han glemte, at 
lykken er guds nåde, han( blev hoffærdig. 
Men ved at blive hoffærdig mistede han også 
tilgangen af guds nåde, og han fik sin 
ulykke. Højdepunktet i advarsler til Alexan
der om ikke at lade sig gribe af hoffærdig
hed er sikkert Scythernes tale, der citeres i 
sin fulde udstrækning:

»Dersom Gud haffde giffuet dig saa stort 
et Lægerne / som dit Hiertes begierlighed 
er / da kunde Verden icke begribe dig. Du 
kunde recke til Verdens ende I paa den østre 
met din høyre Haand, paa den venstre Side 
met din venstre Haand. Oc naar du haffde 
naaet dem / vilde du vide / huor stoer Him
melen vaar / det som det Guddommelige 
Liuss oc skin skiuler sig. Oc saaledis bege
rer du / det du icke kand begribe. Aff Euro
pa drager du til Asien, aff Asien til Euro- 
pam. Dernest naar du haffuer offuervundet 
det gantske Menneskelig kiøn / vilt du føre 
Krig met Skowe I met Snee / met Elffue oc 
vilde Diur. Huad tencker du? Veedst du 
icke I at Træer voxe lenge / før end de blif- 
fue saare høye oc meget tycke / oc kunde 
dog paa en Timis tijd met Roden affhuggis. 
Huor stor en Løwe er / bliffuer hand dog 
paa det sidste de allermindste D'iur til Mad 
oc Spise. Oc Jern I huor hart det oc er / for- 
tæris dog aff Rust. Intet paa lorden er saa 
mectigt / at det jo aff en ringe ting kand faa 
Skade. Huad haffue wi met dig at skaffe? 
Wi haffue aldrig været i dine Lande / kand 
du icke lide I at wi / som boe i øde Skowe 
oc vilde Ørcken / intet vide aff dig at sige? 
Wi kunde icke tiene / icke heller begere wi 
at biude offner nogen. Wi haffue skenck met 
oss til dig / at du kand kiende det Scythiske 
Fold« / en Flog / et par Oxen / en Fiji oc 

et Stob. Disse bruge wi met vore Venner / 
oc imod vore Wvenner I naar de ere noget 
langt fra oss : Men ere de nermere / da bruge 
wi vore Glaffuind. Met vore Venner dricke 
wi Vinen af Stobbet / oc metdeie dem Korn. 
Met vore Vaaben haffue wi of fuer vunden 
Kongen i Scythien, oc siden Kongen i Per
sien oc Meden / oc giorde wi oss veyen reen 
indtil Ægypten. Men du som roser dig I at 
du est kommen / at forfølge nogle Røffuere / 
du est selff alle Folckis Røffuer / huor du 
est fremkommen. Du haffuer indtaget Ly
dien, offuervundet Syrien, nu haffuer du 
Persien i din vold / oc Bactrianer under din 
Haand / oc vilt du hen i Indien. Du haffuer 
oc rackt dine gerige oc wstadige Hænder til 
vort Fæe. Huad gaffn haffuer du aff din 
Rigdom / som kommer dig til at Hungre? 
Du est den første / som i største Offuerflø- 
dighed maa Hungre. At jo mere du haffuer / 
jo mere du begerer. Kommer du icke ihu / 
huor lenge du haffuer Stridet met Bactria
ner, dissemellem ere Sogdianer fra dig af
falden. Aff Seyerulinding affler du Krijg. 
Alligevel du kand være mectiger oc større / 
end nogen anden / saa maa du dog vide / at 
mand lider icke fremmede Herskab. Fare 
ickon offuer Tanaim, da skalt du faa at 
vide I huor stort vort Land er. Du skal aldrig 
naae Scyther, vor Fattigdom er hastiger / 
end dit Krligsfolck / som er saa betynget met 
alle Landskabs Roff oc Bytte. Oc der imod / 
naar du mener / wi ere langt borte / skalt 
du see oss inden din Leyer. Wi bruge lige 
store Hastighed / naar wi flye bort / oc naar 
wi komme igien. Wi høre ! at vore Field- 
boliger oc Skow-væsen spottis aff eder i 
Grækenland. Wi opholde oss i vide Ørcken / 
oc acte ingen store Stæder / oc rige Korn
marker. Thi raade wi dig / tag vel vaare 
paa din lycke / holt hende fast met begge 
Hænder / hun er sliberig oc glat / oc imod 
hendis villie kand hun icke holdis. Følge 
gode Raad I som denne neruerendis Tid aller
best dig viser. Tuing din Lycksalighed / saa 
kand du des's bedre styre hende. Mand siger 
hoss oss / at Lycken haffuer ingen Fødder 
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at staae paa / hun haffuer ickun Hænder oc 
Vinger. Naar hun recker Haanden frem / 
vil hun icke lide / at mand rører ved hendis 
Vinger. Paa det sidste / est du mere / end et 
Menniske? Vilt du være Gud lijg? Da giør 
Mennisken got / oc icke ont / gijff dem / oc 
tag icke fra dem. Men est du et Menniske / 
da tenck altid paa det / du est. Det er daar- 
lig at plage sig met de tancker / som kom
mer een til at forglemme sig selff. Dem du 
endnu licke haffue ført nogen Krijg paa / 
dem kand du bruge for gode Venner. Thi 
blant lige er visseste venskab. Oc siunis de 
at være lige / som icke haffue forsøgt huer 
andre / huor stercke de ere. Dem du haffuer 
offuervundene / tro aldrig at de ere dine 
Venner. Emellem en Herre oc en Suend er 
ingen Venskab / om de end skønt holde 
fred / haffue de dog Krig i Hiiertet. Tro icke 
at Scyther holde fred / om de end skiønt 
suore. Men ved Venskab oc Kierlighed holde 
de Fred. Grecker forlade dem paa en Eed / 
men Scyther paa tro og lowe. Huo som er 
wtro mod et Menniske / hand er aldrig tro 
mod Gud. Icke heller haffuer du behoff at 
holde hannem for din Ven / om huis tro oc 
Hiertelag du tuiler. Du kand haffue oss til 
Vectere of fuer Asien oc Europam, wi recke 
hen til Bactra, uden huad den Flod Tanais 
skiller os at. Der sigis at Macédonien ligger 
hos Thracien, vilt du derfor haffue paa 
begge sider / enten Venner eller Wvenner / 
giffue wi dig at betencke.«

Denne tale, der har så mange retoriske 
nuancer, er et eksempel på Sylvius’ udmær
kede danske prosa. Mogens Wiingaard, den 

senere oversætter af Curtius Rufus siger, at 
Johannes Sylvius skrev godt dansk.

En ældet præst med podagra, der adva
rede mod hoffærdighed og viste hen til guds 
nåde; som skrev godt dansk og viidste, hvad 
han skrev om, er da det sidste portræt af Jo
hannes Sylvius Hatterslebiensis. De sidste 
ord, han skrev, var i andenudgaven af kej
serkrøniken. Han rettede 1632 sin ungdoms 
»Homo homini lupus« til: »Wi bede Gud 
ydmygeligen I at hand vil giffue sin Chri
sten Kircke fred oc rolighed / oc naadeligen 
beskærme vor høye Øffrighed / oc giøre oss 
alle til sin Naadsens Kar oc Redskab / 
Amen.« Han var selv undsluppet hoffærdig
heden og blevet ydmyg.

I manuskriptet til Davids Salmer og Høj
sangen, som præsten Christian Grave på 
Eker hundrede år senere sendte til Biskop 
Plersleb, giver førstnævnte Hans Skau et 
skamrosende eftermæle (»Nulli sane seculi 
sui ut theologus et poeta cedit author Syl
vius, ipsis nee Arrebowiis et Nauriis; com- 
meruit longe ante lucem in ecclesia nostra«, 
o: som teolog og digter staar forfatteren 
Sylvius i Sandhed ikke tilbage for nogen i 
sit Aarhundrede, end ikke for Folk som 
Arrebo og Naur; han udmærkede sig langt 
fremfor de mest straalende i vor Kirke). 
Det er for meget af det gode. Hans Skau fra 
Haderslev var ikke nogen særlig god digter, 
men han skrev een god bog, hvad ikke alle 
gør. Endelig var han fra Haderslev, hvad 
der dog ikke forhindrede ham i at dø 1637.

PETER SEEBERG.
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LIDT OM GUNGERNE TIL GRARUPGAARD

D en sønderjydske Bondestand bestod som 
i det øvrige Land i Femtenhundredtallet 
foruden af Fæstebønder af Selvejere, der 
dog her var betydelig talrigere end i Konge
riget. I Haderslev Vesteramt udgjorde Selv
ejerne saaledes et Par og tyve Procent og i 
Tønder Amt endog op til 70—80 Procent 
af samtlige Ejendomsbesiddere. Der var dog 
paa mange Maader ikke stor Forskel paa 
Fæsterens og Selvejerens Vilkaar, Selveje
ren maatte saaledes ogsaa deltage i Hoveri 
og Ægt til Landsherrens Gaarde; men alli
gevel indtog Selvejerne en Førsteplads, der 
vel mere var af moralsk end af økonomisk 
Karakter. Af deres Rækker toges Herreds
fogeder og Sandemænd, men navnlig var det 
den ubestridte og af Loven anerkendte Arve
lighed, som udmærkede Selvejendommen.

Ved Siden af disse 2 Grupper fandtes der 
i Sønderjylland en Del for denne Landsdel 
karakteristiske Frigaardsejere •— en Slags 
priviligerede Selvejerbønder, hvis Forplig
telser i Modsætning til de øvrige Bønders 
var bestemt afgrænsede og formulerede. Al

mindeligvis bestod deres Begunstigelser i 
Fritagelse, helt eller delvis, for ovenomtalte 
Hoveri og Ægt, ofte mod Erlæggelse af en 
»Friskat«. Oprindelsen til Frigaardene, der 
laa spredt over hele Nord- og Mellemslesvig, 
adskillige paa Haderslev Næs, var meget 
forskelligartet, ofte var det fyrstelige Fri- 
brev udstedt som Belønning for en særlig 
Fortjeneste; men Gaarden kunde ogsaa være 
en oprindelig adelig Besiddelse, der var er
hvervet af Bønder eller tilhørte Medlemmer 
af den sønderjydske Lavadel.

Frigaardene i Haderslev Amt havde ved 
deres anseelige Præg og deres mere ud
strakte Særrettigheder en egen Karakter. 
Ejerne tilhørte oprindelig Slægter af den 
sønderjydske Lavadel, der ikke havde evnet 
at hæve sig over den snævreste lokale Po
sition, og som senere ikke havde kunnet 
hævde deres Plads i Adelens Rækker, men 
hvis Stilling derfor i Tidens Løb snarest 
blev som priviligerede Selvejerbønders. 
Dette gjaldt f. Eks. Slægten Knudsen paa 
Stubbum, Emmiksen paa Tyrstrupgaard og 
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Refsø, Jutsen paa Langmose, Møte (Moeth) 
paa Vandlinggaard, Fod paa Bejerholm, Ke
ding paa Olufskær og Gunge paa Grarup- 
gaard, Sparlund og Vestergaard.

I Tidens Løb maatte Frigaardsejerne 
føre mangen en Kamp til Forsvar for deres 
Særstilling ikke saa meget overfor Regerin
gen som overfor de øvrige Bønder, paa hvem 
Hoveri og Ægt — fordelt paa et mindre An
tal — kom til at hvile saa meget desto tun
gere, hvorfor de selvsagt var interesseret i 
at faa Frigaardenes Privilegier ophævede.

Til Frigaardene hørte i Reglen nogle min
dre Landejendomme, der var bortforpagtede 
eller svarede en aarlig Afgift til Hovedgaar- 
den; for de Landbols Vedkommende, der laa 
paa Hovedgaardens Grund, bestod denne Af
gift almindeligvis i Arbejd st j eneste paa Ho- 
vedgaarden.

Hvilke Friheder fulgte da de Privilegier, 
som var knyttet til Frigaardene? Af et af 
Frederik den Tredie den 21. November 1663 
udstedt Frihedsbrev, hvori Simon Knudsen 
Ytzen (Jutsen) af Langmose fik Gaardens 
Privilegier, der var udstedt den 12. April 
1400 til Henrik Ytzen, stadfæstet, fremgaar 
det, at Frigaardsmændene har betalt Plov
skat og bidraget til Kirketienden; men at de 
derimod har været fri for andre Skatter og 
Afgifter baade af Hovedgaarden og de til 
denne hørende andre Ejendomme, ligesom 
de var fritaget for Indkvartering og Kørsel 
for Øvrigheden. De var derimod ligesom 
Adelen forpligtede til i Krigstilfælde at stille 
med Flest og Rytter eller ogsaa flere i Fæl
lesskab med en Vogn med 6 Heste. Som et 
meget vigtigt Punkt i Privilegierne fremhæ
vedes det udtrykkeligt i det til Hans Voet 
(Fod) til Bejerholm i 1516 udstedte Adels
brev, at han i Lighed med adelige havde Ret 
til at erhverve »fri« Jord, Gaarde og Lande- 
rier for sig og sine Efterkommere.

At disse Privilegier har betydet en hel Del 
for de forskellige Slægter, fremgaar tydeligt 
af, at enhver ny Ejer af Frigaarden var ude 
om at faa disse stadfæstede. Dette lod sig i 
Reglen ogsaa forholdsvis let gøre, naar 

Gaarden var gaaet i Arv fra Far til Søn; 
men det blev betydeligt vanskeligere, naar 
Frigaardene gik over paa andre Hænder, idet 
Privilegiernes Stadfæstelse tilsyneladende 
blev gjort afhængig af, at den nye Ejer kun
de føre Bevis for, at han nedstammede fra 
den, der oprindeligt havde faaet Privilegier
ne udstedt. Det vil altsaa i Virkeligheden 
sige, at disse Privilegier i Grunden slet ikke 
var knyttet til Gaarden, men til Slægten, 
hvad ogsaa synes meget naturligt i alt Fald 
i de Tilfælde, hvor Frihedsbrevet var ud
stedt som Belønning for særlige Fortjene
ster. Men det at Frihederne hørte til Slægten 
og ikke til Gaarden betød da igen, at det 
gjaldt om for Frigaardsmændene at have de
res Slægtstavler i Orden, ligesom det med
førte, at de som Regel giftede sig med Dø
tre af Standsfæller for saaledes at sikre de
res Efterslægt Arveret og eventuel Købsret 
til anden »fri« Ejendom.

Forhenværende Sognepræst E. Juhler, der 
arbejder med de sønderjydske Frigaards- 
mænds Historie, oplyser i sin Afhandling 
»Frigaardene i Haderslev Herred«, at det 
ældst kendte Medlem af den Slægt, der her 
skal omtales lidt nærmere, er en Mads Gung, 
der i 1493 af Dronning Dorothea fik udstedt 
Privilegier for sig og sine Børn og Arvinger 
paa det Gods, som hans Fader allerede hav
de været Ejer af, nemlig Grarupgaard, samt 
Gaardene Vestergaard og Spar lund i Øsby 
Sogn.

Mads Gung havde 2 Sønner, Jeppe Mad
sen Gunge, der nævnes 1515, og Nis Madsen 
Gunge. Jeppe Madsen overtog Vestergaard, 
og hans Efterkommere sad endnu paa denne 
Gaard i det 18. Aarhundrede. Nis Madsen, 
der boede paa Sparlund, overtog denne og 
Grarupgaard. Hans Søn Erik Nissen Gunge 
overtog begge disse Ejendomme, hvorimod 
hans Søn igen, Hans Eriksen Gunge, der fik 
Privilegierne stadfæstet 1591, kun arvede 
Grarupgaard, medens en Datter, der var 
gift med Jep Jørgensen, som omtales 1591 
og endnu 1638, overtog Sparlund, hvor Ef
terkommerne sad til 1660erne, da Gaarden 
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blev overtaget af Simon Bertelsen, der stam
mede fra Vestergaard og var en Ætling af 
Mads Gung.

Hans Eriksens Søn Niels Hansen Gunge, 
der var født 30. Marts 1595, fik Privilegier
ne paa Grarupgaard stadfæstet 1636, han 
var endnu i Live i 1649, da han solgte nogle 
Enge til Jes Fallesen i Sode. Hans Søn Pe
ter Nielsen, der den 29. Juni 1654 blev gift 
med Sindet Nisdatter af Tyrstrup, havde 2 
Sønner, Niels Pedersen og Hans Pedersen, 
der begge var i Live 1709, og hvoraf Hans 
Pedersen i 1710 var Ejer af Grarupgaard.

Hans Pedersen er formentlig den Frimand 
Hans Pedersen, der den 7. Oktober 1697 
blev gift i Grarup med Mette (født 1668, 
død i Grarup 29. Marts 1748, Datter af 
Hans i Stenderup) og som døde i Grarup den 
26. Oktober 1730. Hans Pedersen havde 
flere Børn, hvoriblandt en Søn Peder Han
sen, der var gift med Anneken, født i Hejs
ager den 21. Juli 1717 og død i Grarup den 
4. Januar 1750, Datter af Niels Matzen, der 
var født 1691 og døde i Grarup den 19. 
Marts 1779. Niels Matzen, der ved sin Død 
kaldtes »frie Mand i Grarup«, og som efter 
sin Svigersøns tidlige Død havde bestyret 
Grarupgaard, efterlod sig kun 2 Arvinger, 
Dattersønnerne Hans Pedersen Gunge i Gra
rup og Niels Pedersen i Wildfang. Denne 
sidste, der var født i Grarup den 4. Marts 
1742, blev den 15. Juli 1768 gift i Grarup 
med Anne Kirstine, Datter af Sandemand 
Jørgen Simonsen, medens den førstnævnte 
er identisk med den Hans Pedersen Gunge, 
der den 9. Oktober 1761 blev viet paa Olufs- 
kær til Marie Cathrine Nissen, og til hvis 
Bryllup det her reproducerede Digt er skre
vet.

Hans Gunges Ægteskab blev kun for
holdsvis kort, idet han døde allerede 19. Juli 
1781, kun 42 Aar gammel. I Ægteskabet 

havde der været flere Børn, men kun 2 Dø
tre og i Søn overlevede Faderen. Hvornaar 
Hustruen er død, har jeg ikke kunnet faa 
oplyst, ligesom det ikke har været mig mu
ligt at finde yderligere Oplysninger om hen
des Fader Jørgen Nissen i Olufskær.

Sønnen, Jørgen Gunge, der var opkaldt 
efter Morfaderen, og som var født den 20. 
April 1769 og døde den 6. December 1832, 
var gift med Ingeborg, Datter af Nis Poul
sen paa Østergaardsmølle. Med Jørgen Gun
ge, der i sit Ægteskab kun havde 4 Døtre, 
hvoraf de 2 ældste, Marie Cathrine, der var 
gift med Carl Matzen i Oksbøl, og Marie 
Magdalene, overlevede Faderen, var Gunger- 
nes Mandslinie uddø paa Grarupgaard. Gaar
den, der havde været i Slægtens Eje siden 
det femtende Aarhundrede, blev i 1836 over
taget af Jens Jørgen Fromm, der i første 
Ægteskab blev gift med Marie Magdalene 
Gunge. De havde een Søn, der døde ganske 
ung, hvorfor Gaarden i 1893 gik i Arv til 
Jens Jørgen Fromms Søn i andet Ægteskab, 
Thomas Fromm, der var gift med Anne Rud
beck, Datter af Jakob Rudbeck i Medsted, 
der nedstammede fra Gungeslægten; deres 
Søn Jakob Fromm, der nu ejer den gamle 
Frigaard, er saaledes en Ætling af Mads 
Gung. Jakob Fromm har venligst givet os 
Tilladelse til at reproducere det for sin Tid 
saa karakteristiske Bryllupskvad, hvis For
fatter er ubekendt, men maaske bør søges 
blandt de højlærde i Haderslev.

OLAV CHRISTENSEN.
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.

Julemødet fandt Sted 30. December 1946 
og refereres i »Dannevirke« som følger:

»Haderslev-Samfundet afholdt i Aftes det 
aarlige Julemøde paa »Harmonien«, og der 
var stort Besøg. Gamle Katedralskoleelever 
af mange forskellige Aargange, men dog 
flest af de nyeste, var mødt op for at min
des Skoledagene, og Stemningen var som 
altid udmærket.

Der indledtes med »Julen har bragt«, 
hvorefter Formanden, Adjunkt dr. Favr- 
holdt, bød velkommen, særligt til Rektor Dr. 
Jacobsen og Frue og de — desværre — for 
faa Lærere. Med Adjunkt Karlsson som Di
rigent holdtes saa Foreningens Generalfor
samling, hvor Formanden i Beretningen be
klagede, at Aarsskriftet som Følge af Papir- 
og andre Vanskeligheder denne Gang er ble
vet forsinket. Elan mindede om, at man i Aar 
havde set de første 25 Aars jubilerende Di
mittender paa Skolen og haabede, at det vil
de blive en Tradition at se dem hvert Aar 
ved H.-S.s Aarsmøde.

Kassereren, Fuldmægtig Olav Christen

sen, forelagde Regnskabet, der godkendtes 
ligesom Beretningen og rettede en Tak til 
Aarsskriftets Annoncører og andre Bidrag
ydere, deriblandt Disponent M. Mørup, som 
har gjort det til Tradition at skænke et Be
løb til en Bogpræmie til en Realist hver Jul.

Bestyrelsen, der foruden Formanden og 
Kassereren bestaar af Boghandler Johs. 
Nielsen, og Revisorerne, Adjunkt Willy 
Buch og Kreditforeningsassistent Carl Møl
ler, genvalgtes med Akklamation.

Saa var der Kaffebord og til Slut et for
nøjeligt Bal.«

*

Sommerfesten paa Ulvslyst den 20. Juni 
1947 foregik under de traditionelle Former. 
Ved Kaffebordet talte Lektor Olrik paa 
Skolens Vegne til Jubilarerne af Aargang 
1922. Adjunkt Willy Buch holdt en fornøje
lig Tale for Aarets Dimittender, Realister 
og Studenter, mens Formanden for H.-S., 
dr. Favrholdt, i korte Træk gennemgik Ju
bilarernes Data, overbragte nogle Hilsener 
fra fraværende Kammerater og motiverede 
et Leve for det gode Kammeratskab paa Ha-

40



&c pagre Sibetô S^rfobigpeb 
Smob be celbre gibers gtimbige^rfaren^b.

betragtet 
i faae poetiffe $a»fer, 

ba 

Srubgommen 
Shlagteb og îôelfotnemme

San^ctetftn^mige,
Sirpp®eiïbber paa ®rarup*$riegaarbr

^elagteb og ©pbjiirebe Jomfrue/

Soria Oatbariaa 
Hifíen,

SKr. Surgen Stiffen 
paa Dlufôfiet Srictgaarb œlbeie 3omfrue ©natter

i mange fornemme SJenneti ftatmelfe cele&teteie
©ercé S3rpnup^S)ag

çaa Øluftfitc ben 9^e Due&ct, 1761. 
af 

€n oprigtig Sen.

^33 Sût 6HSe 

fe» J^inri^ tuefanber, &0B3L pnotle^ictee



il n t et fW tg wf, «t »i i »ere îikt, 
Äani Ifoer Swanking fee paa Sikiv 

faberé 5iwrx
Da alle SXiger nu fpm mtb Membre 

fhiber/
Slt 03 ^ejaleeH berce ©rœnbfe: boer.

Sîen aient at Srøbom nu ret fonte at gorert/ 
Og fom i Drive^uuô til Slomflec reí er btatf, 

maae ni ÿngre bog/ be rølbre biflig wn, 
îbi ppnte ni enb opz ©t bac bog ©runbtn faßt.

@íbTiai¿e Mtó jeg Me vel fumbling 
Dm bet noboenbigt vary men jeg alleene oil

Stemfere eet i faer, fom er vel faare ringe/ 
WJen fanb bog viife bet/ fom jeg ber Hater til.



23í paaftoae Rebfe/ at ep nogen fanb fortiene
OratorO ^aracteep meb minbre at ^anb fanb 

W faae og pnbig Orbfin îanfe faa bestemme/
Sit anbre benb forjlaae i lige ©tab fom banb.

Cm vi ba (rufle nu ret fort og fynbig viife/
$vab afle SWennifKt jufl burbe ønge ftø/ 

®îaae man ba iffe vel meb Siliigbeb bog prüfe 
$iin gamle Siifeô Orb/ bcr ere fortelig:

Sit man til Serben meb îobia funbe femme
3 Serben leve maae/ fora bün Sîatbanael/ 

Sit blive giftet vel/ og naar vor îiib var omme/
Si ba maae let i ®ubz og leve evig vel« 

93elagteb S r u b e * £ a r ! jeg bier noget fænge/ 
gør jeg mit serinbe meb fennen bringer frem/ 

Wn fee ! jeg floeler paaz at om bet (Tulle trænge ;
^aa giettebe bel bv«/ pvab jeg nu meen om ©em, 

3eø bût benb ©læbe nu at fee ©em bet tilpebe 
gor at foreene figz og blive til et (parz

^u ville jeg og vel forunbe mig benb ©læbe/
Sit fomme frem meb bet/ fom ©ennem ©læbe var. 

SÏÏen feel b^bfanb få vel paa benne ©ag frembringe 
©om funbe vatre tegn fra en oprigtig »en;

Selagteb Srube^ar! jeg fertil/ bette ringe 
©og velmeent Srube?serg / vil bruge famme $en/ 

(Som biin Orator/ ba banb ville ret beflrive 
Ubi en fort Segreb enSQanM Spffaligbeb/ 

©g berubi jeg fnart fanb eypeberet blive/ 
tbi «F be dire ting/ ©e alt af trenbeveeb.



Sîe& bin tobi« fanb Se flebfe gg forn^e/ 
Og at Se bibinbtil bar vanbret d>tiM/

Strom tant aile ber meb mig fît æibne 
Set trebie man feer t Sag at »fife fig.

©er reflet altfaa eet/ bet tanb ©e ogfaa vente/
Stabenb fom ait formaaer/ naar Se vil blive veb/ 

©om Se bar bibintil ; ja ¿apitalens tentez 
Jtanb billig agte# ba for ftvrfl Waligbeb.

Og ba enhver i fœt/ fom ere ber tilflebe/ 
Paa benne ©læbes»Sag/ vel gtebeo bitftelíg

Sit be vort Srube^pat tanb^ue ber meb ©labe/ 
©aa tvivler jeg eg Se. mer jo meb mig.

Sft @ubôcit«e maflbe*^ilbc ®ub velggne bvab

ölt» øverftøbtg maae $&rent öanb regiere Senv
SJiife flfl/ fom jeg nu vilbe, «ab Sem vanbre Sered 

Sit bet Sennem maatte gaaci öt Se fanb faae fiffet $iem.



derslev Katedralskole. Af to Jubilarer, Apo
teker Andersen, Graasten, og Dyrlæge Jacob 
Hansen, Christiansfeld, blev der talt smukke 
og gode Ord, der mundede ud i en Tak for 
det, deres gamle Skole havde givet dem i de 
saa rige Ungdomsaar efter Genforeningen, 
da den danske Lærerstab kom og bragte Lys 
i det Mørke, der raadede.

Paa Dimittendernes Vegne rettede Stu
dent Niels Thulstrup en Tak til H.-S. Ud 
paa Aftenen aflagde Rektor, Dr. phil. N. H. 
Jacobsen sammen med Frk. C. Christensen 
og d’Hrr. Reincke, Iversen og Kalsbøll et 
kort Besøg paa Ulvslyst for at hilse paa 
Festdeltagerne. Lektor Reincke holdt en kort 
Tale, der hilstes med stort Bifald af hans 
Elever fra for 25 Aar siden, hvoraf forøv
rigt flere ikke havde været sammen siden da, 
men som ved at opfriske gamle Minder snart 
følte sig som Skolekammerater, der hygger 
sig i fortrolig Passiar i det store Frikvarter.

Foruden Dyrlæge Jacob Hansen, Chri
stiansfeld, og Apoteker Andersen, Graasten, 
havde følgende Jubilarer givet Møde: Kri
minalbetjent F. A. Bruun, Aabenraa; Fru 
A. C. Lindemann, f. Fahrendorff, Toftlund; 
Bankassistent Arnold Holm, Haderslev; Fru 
Mette Kjestine Zachariassen, f. Jensen, Ny- 
bøl; Gaardejer Erik Jorsal, Fyn; Automobil
handler Hans Aage Anton Nielsen, Haders
lev. Festen sluttedes med et Par Timers 
Dans i den lyse Sommernat.

*

Fra Hr. cand. pharm. Axel K. Andersen, 
Graasten, indløb senere følgende:

Hjertelig Tak for Jubilæumsfesten i Som
mer; mange af os havde ikke set hinanden i 
de forløbne 25 Aar, og alligevel fik vi en 
baade smuk og fornøjelig Fest sammen med 
Aarets Dimittender. — Jeg dansede med en 
Jubilar fra sidste Aar og derefter med hen
des Datter, nybagt Student! Livet er sæl
somt. — Kammerater fra 1922, vi lovede 
hinanden at mødes næste Aar — glem det 
nu ikke!

VORT AARSSKRIFT.

Indledningsdigtet er i Aar skrevet af 
Lærer Eigil Reumert, der ogsaa tidligere 
har glædet Læserne af vort Aarsskrift med 
sin fine poetiske Sans. Vignetten viser Nør
retorv i Flensborg.

Den interessante Periode omkring Over
gangen fra tysk til dansk Skolesprog ved 
Haderslev lærde Skole for 100 Aar siden 
blev omtalt af Rektor ved Lovsangen den 
19. Maj 1947, Hundredaarsdagen for Ud
sendelsen af det Kgl. Reskript, hvorved Be
tingelserne skabtes for det danske Kultur
arbejde, der altid med Respekt nævnes som 
Thriges og Lembckes Skole i Haderslev. I 
Skolens Aarsskrift redegjorde Rektor, Dr. 
phil. Jacobsen ganske kort for Reskriptets 
Indhold og Betydning, og nu uddyber Rek
tor saa i en mere omfattende og paa Arkiv
studier hvilende Afhandling dette Emne, 
som i saa høj Grad er af Betydning for For- 
staaelsen af vor Skoles Tilværelse. Vignet
ten, der indleder Rektors Afhandling, viser 
en Udsigt fra Skamlingsbanken.

Den Fortsættelse, som Lembckes og Thri
ges Skolearbejde under overordentlig be
skedne og lidet opmuntrende Vilkaar fik i 
Form af Haderslev Læreres Skole i Køben
havn, har oftere været Genstand for Behand
ling her i Aarsskriftet. Men ved at opspore 
Den blaa Bog og ved en systematisk Gen
nemgang af H. L. S.s Aarsskrifter er stud, 
mag. Richard Meyer-Heiselberg, Student 
fra Skolen fra 1943, i Stand til nu at bringe 
os en udførlig Skildring af disse Haderslev- 
læreres særprægede Skolearbejde, som efter 
den ulykkelige anden slesvigske Krig vidner 
om sjældent kammeratligt Sammenhold og 
sejg Udholdenhed i Troen paa den retfærdi
ge danske Sag i Sønderjylland. Artiklen il
lustreres af en Række Lærerkarikaturer, der, 
som den Slags ofte gør, fortæller en god Del 
om Elevernes Opfattelse af deres Lærere. 
Tegningerne er gengivet efter Den blaa Bog, 
hvoraf der vel nu kun eksisterer nogle faa 
Eksemplarer.
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Stud. mag. Peter Seeberg, Student fra 
Skolen fra 1943, fremdrager fra Forglem
melsens Mørke en ejendommelig Digter fra 
det 17. Aarhundredes Begyndelse, Hans 
Skau fra Haderslev, eller latiniseret Johan
nes Sylvius Hatterslebiensis, hvis Alexan
der Magnus-Krønike kan betegnes som en 
litterær Bedrift. Seeberg giver os et ikke 
just kedeligt Indblik i denne gamle Haders
levers Person og Forfatterskab. Vignetten 
viser Haderslev paa Sylvias’ Tid.

Fra en langt senere Periode bringer vi et 
andet karakteristisk Tidsdokument, nemlig 
et Bryllupsdigt, som blev forfattet i Anled
ning af det Bryllup paa Olufskær 9. Ok
tober 1761, hvorved Hans Pedersen Gunge 
fra Frigaarden Grarupgaard forenedes i 
Flymens Lænker med Jomfru Marie Cathri
ne Nissen. Det var ganske nærliggende, at 
Fuldmægtig Olav Christensen med sin stær
ke Interesse for Personalhistorie foretog en 
lille Undersøgelse af Frigaardene og specielt 
af Indehaverne af Grarupgaard, hvis nuvæ
rende Ejer, Hr. Jacob Fromm, velvilligst 
har tilladt os at reproducere det omtalte 
Bryllupsdigt. Da Haderslev Næs havde ad
skillige Frigaarde, er der ganske naturligt 
som Indledningsvignet valgt et Motiv fra 
Haderslev Næs med Postvognen, der ad den 
besværlige Vej mellem Bankerne arbejder 
sig frem mod Haderslev.

Som et særligt Bilag bringer vi i Aar et 
i Sandhed sjældent Studenterbillede, nemlig 
de seks Abiturienter fra 1897, hvoraf de tre 
til venstre var tysksindede og tre andre 
dansksindede. Deres fælles Skoleminder og 
gode Kammeratskab har dog af dem alle 
været følt som et saa stærkt Baand, at de 
ikke senere tabte hinanden af Syne, men i 
1936 samledes for sidste Gang i Flensborg, 
hvor de paany lod sig fotografere, opstillede 
paa samme Maade som paa Studenterbille
det fra 1897 og med dette paa Bordet imel
lem sig. I 50-Aaret for sin Dimission fra 
vor Skole har Advokat C. Ravn, Flensborg, 
hvis hele Gerning i Flensborg vil være 
kendt i vide Kredse i vort Folk, sendt 

Skolen disse Billeder, som vi nu med Rek
tors Tilladelse gengiver her som et smukt 
Vidnesbyrd om godt Kammeratskab mellem 
Folk af forskellig national Indstilling. Over
for vor Opfordring til at fortælle om sin 
Skoletid maatte Advokat Ravn paa Grund 
af et længere Sygeleje desværre melde Pas, 
og han henviser da ogsaa til, at afdøde Pa
stor Carsten Petersen har fortalt om samme 
Periode (H.-S. 1940), idet Ravn gik i Quin
ta, da Petersen blev optaget i Tertia. Vi 
haaber nu alligevel, at Advokat Ravn ved 
første Lejlighed vil fremkomme med sine 
Skoleminder her, da vi ved, at en Skildring 
af saavel gode som mindre gode Tildragel
ser i en dansksindet Sønderjydes Elevtid 
ved et prøjsisk Gymnasium altid vil blive 
læst med stor Interesse.

Hr. Ravn oplyser om Billederne følgende:
Vi var egentlig 7 Elever, der tog Af

gangseksamen for 50 Aar siden (Paasken 
1897), men den ene, Johannes Martens, var 
noget af en Særling: han mødte dengang 
ikke hos Fotografen. Han døde allerede i 
20’erne som prøjsisk Infanterimajor. Paa 
Billedet ses 
staaende: Karl Delfs (Faderen: Kornhand

ler Delfs i Neumünster),
Jørgen Møller (Gaardejer Philip Møller i 
Jægerup),

siddende: Mathias Kragh (Gaardejer Knud 
Kragh i Bræraa ved Hoptrup), 
Alexander Werth (fhv. Major og sidste 
Kommandør af de 13. Dragoner i Ha
derslev),
Jørgen Hansen (Degn Hansen i Moltrup), 
Christian Ravn (Gaardejer Erik Ravn i 
Hyrup I pr. Øsby).
Det andet Billede viser de samme Personer 

(ved en Sammenkomst i Flensborg i Okto
ber 1936):
Amtsdommer Delfs i Egernførde. Død 22. 

Marts 1946.
Bankfilial-Leder Møller i Skærbæk. Død i 

December 1936.
Pastor Kragh i Store Kværn (Angel).
Viceadmiral Werth, Hamborg (var Kom
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mandør af den tyske Flaades Nordsøafde- 
ling i Wilhelmshafen; kort efter Krigs- 
udbrudet i 1939 blev han af kommanderet 
som Rigskommissær ved Prisedomstolen 
i Hamborg. Død i Hamborg 1939).

Pastor Hansen i Jejsing-Hostrup.
Advokat og Notar Ravn i Flensborg.

Der er saaledes nu kun tre tilbage af Hol
det: Pastor emer. Jørgen Hansen, Batteri
vej 21, Sønderborg, Pastor emer. Mathias 
Kragh, Sterup i Angel og Advokat Ravn i 
Flensborg.

LÆRERKOLLEGIET.
Fra i. Januar 1947 udnævntes Adjunkt 

J. E. Schau til Lektor.
*

I Begyndelsen af August indgik Mellem
skolelærerinde Frk. Inger Jensen Ægteskab 
med Lærer Jørgen Petersen, Louiseskolen.

*
Efter Sommerferien ansattes cand. mag. 

E. Mathiassen, tidligere Ribe Katedralskole, 
som Adjunkt. Hr. Mathiassen er cand. mag. 
fra Januar 1945 med Fagene Musik, Gym
nastik og Engelsk.

*
H.-S. ønsker til Lykke i Anledning af hver 

af disse Forandringer!
*

Lektor V. Gamst maatte i Januar 1947 
tage Sygeorlov paa Grund af en alvorlig 
Øjenlidelse. Et Ophold paa Rigshospitalet 
hidførte lykkeligvis en saa god Bedring, at 
Lektoren fra 1. September paany kunde gen
optage sit Skolearbejde.

Som Vikarer for Hr. Gamst fungerede 
cand. mag. Erik Petersen indtil Sommer
ferien og i August stud. mag. Kaj Rørbo 
(Student fra Skolen fra 1944).

FRA SKOLENS LIV I AARETS LØB.
De store Begivenheder, der er overgaaet 

vort Folk, har naturligvis virket ind paa 
Skolens Liv og er blevet mindet ved Lov
sangen. Rektors Tale ved Budskabet om 
Kong Christians Død maatte gøre det stærke

ste Indtryk paa os alle; paa de ældre af os, 
der har oplevet Kong Christians Triumfind- 
tog i Byen paa det historiske Genforenings- 
ridt; paa de yngre, der levende husker de 
mange Gange vi har staaet paa Havnen for 
at hilse vor høje Konge Velkommen til Søn
derjylland, naar det stolte »Dannebrog« stod 
Fjorden ind med Kong Christian rank og 
smilende paa Kommandobroen, omgivet af 
den kongelige Familie. Og ikke mindre 
stærkt virkede vel Dødsbudskabet paa de 
alleryngste. Gennem de onde Aar hørte de 
om den gamle Konge, som syg og træt, men 
med ubøjet Vilje, blev i sin Rede som i sin 
Tid Frederik den Tredie. I Juni 1946 paa 
en straalende Sommerdag saa vi alle og hyl
dede vi alle vor gamle Konge, da han for 
sidste Gange kørte gennem det menneske
myldrende, festsmykkede Haderslev paa den 
Rejse, der skulde blive hans sidste Afsked 
med Sønderjylland, der havde saa stor en 
Plads i hans Kongehjerte. Alle Danskes go
de Ønsker for vort unge Kongepar vil ogsaa 
finde stærk Genklang i Haderslev, hvor vi 
har Lov til at glæde os over, at Kong Frede
rik den Niende og Dronning Ingrid ganske 
naturligt gennem Opholdene paa Graasten 
Slot har levet sig ind blandt Sønderjyllands 
Befolkning paa en langt fortroligere Maade, 
end det vel er lykkedes noget andet dansk 
Kongepar.

*

Skoleudflugten, hvormed Skolens Fødsels
dag efter god Skik fejres, skulde egentlig 
være gaaet til Graasten, men paa Grund af 
særlige Forhold blev Centret for Turen for
lagt til Rinkenæs, hvortil vi transporteredes 
af D. S. B. (den første Jernbaneudflugt si
den Ribeturen i 1938!). I det pragtfulde Vejr 
med de herlige Belysninger over en af vort 
Lands skønneste Egne blev det en dejlig 
Tur. Røverlegen i Rinkenæs Skov, hvor der 
stod drabelige Kampe om Røde Falks Arv, 
gav alle aktive og passive Deltagere, der fær
dedes i det storslaaede Terræn, en Række 
uforglemmelige Skønhedsindtryk.
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I første Halvdel af Oktober underviste 
Adjunkt Henry Karls son ved Läroverket i 
Halmstad som en af »Norden«s Udveks
lingslektorer. Vor Skole havde i samme 
Tidsrum Besøg af Läroverksadjunkt Frk. 
Karin Ohlin, Halmstad, som paa en vinden
de Maade forstod at orientere os i svenske 
Forhold, samtidig med at hun gennem Sam
taler med Elever og Lærere flittigt udnytte
de Lejligheden til at uddybe sit Kendskab til 
sønderjydske Forhold, som længe har haft 
hendes store Interesse.

MÆRKEDAGE.
5. Februar hyldedes Gymnastiklærer M K. 

Iversen ved Lovsangen i Festsalen i Anled
ning af 70-Aars Fødselsdagen med Taler af 
Rektor, af Lektor Ostergaard (paa Kolleger
nes Vegne) og Adjunkt Favrholdt (paa H.- 
S.s Vegne). Der overraktes smukke Blomster 
og Boggaver. Dagen igennem fejredes Hr. 
Iversen, bl. a. ved en Frokost paa Høppner, 
hvortil Sønderjydsk Idrætsforening havde 
indbudt sin mangeaarige Forretningsfører. — 
De mange Fødselsdagshilsener og Referater i 
Dangspressen fremhæver samstemmigt det 
store Arbejde, Hr. Iversen har gjort for den 
danske Sag her i Sønderjylland i sin dob
belte Funktion af S. I. F.s Forretningsfører 
og af Hovedbestyrelsesmedlem af De dan
ske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. 
Den ildnende og festlige Maade, der er saa 
karakteristisk for Hr. Iversens Ledelse af 
Gymnastik og Idræt, har gjort et uudslette
ligt Indtryk paa enhver, der har staaet under 
hans Kommando, og som har set ham selv 
gaa foran i Øvelserne med forbløffende 
Spændstighed og Vitalitet. Der findes gan
ske afgjort kun faa Lærere, der i samme Grad 
som Hr. Iversen har forstaaet at vinde de
res Elevers Respekt og Hengivenhed.

I Lærerkollegiet fejredes 70-Aars Dagen 
ved en vellykket Fest den 8. Februar i de 
dertil i »Bücherei« udsmykkede Lokaler. — 
Rektorerne Eg eb er g Jensen og Kari Nielsen 
og Lektorerne Linnet og Christoffersen var 
blandt andre tilstede for at deltage i Hyl

desten til »Papa«, om hvem det i Sandhed 
kan siges, at hans Gerning blandt og for de 
unge har holdt ham ung. Det er da heller in
gen Hemmelighed, at Hr. Iversens Arbejds
evne og Erfaring i høj Grad blev taget i 
Brug i Sommer ved Tilrettelægningen af det 
store Odense-Stævne, og alle Haderslev- 
Samfundets Medlemmer Landet over vil sik
kert være med i Ønsket om, at Hr. Iversens 
Otium maa forme sig som en fortsat god Ar
bejdsperiode.

Som en velfortjent Anerkendelse af dyg
tigt Arbejde i Haderslev Katedralskoles Tje
neste og af betydningsfuldt nationalt Arbejde 
i Sønderjylland modtog Hr. Iversen kort ef
ter Fødselsdagen det Ridderkors, som Elever 
og Lærere glædedes over at se ham bære for 
første Gang ved Skoleballet paa Harmonien 
d. 5. Marts.

*

Som Hr. Iversen forbløffede Omverdenen 
ved virkelig at fylde 70, overraskede Lektor 
Reincke sikkert mange ved d. 14. September 
at blive 80 Aar gammel. Maaske er Fuld- 
skæget blevet lidt tyndere, og Gangen lidt 
langsommere i de sidste Aar, men ellers er 
Lektor Reincke tilsyneladende den samme, 
som vi har kendt ham gennem mange Aar 
med levende Interesse for, hvad der sker i 
den snævre Kreds og ude i den store Verden, 
som han i Fjor tog en lille rask Flyvetur ud 
i for at gæste Schweiz og Elsass, to Lande, 
der i særlig Grad er ham kære og kendte. — 
Alle, der kender Lektor Reincke, ved, hvor 
stærkt han interesserer sig for sin gamle 
Skole og sine gamle Elever. Den Æres
præmie, han indstiftede ved Skolens 25-Aars 
Fødselsdag, vidner da ogsaa smukt derom. 
Ved Møderne i H.-S. har mange Haderslev- 
Elever af de yngre Aargange faaet Lejlighed 
til at stifte Bekendtskab med Lektoren som 
en Mand, der ofte med sine improviserede 
Taler har forstaaet at gøre disse Sammen
komster morsomme og festlige. Det har da 
ogsaa vist sig, at Jubilarerne fra de første 
Aargange var meget glade over at hilse paa 
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deres gamle Lærer fra den ejendommeligt 
rige Periode lige efter Genforeningen. Intet 
glæder Lektor Reincke mere, end naar gamle 
Elever gæster ham for at opfriske Skolemin
der med ham. Som Formand for »Red Bar
net« s Lokalkomité har Lektor Reincke i de 
sidste Aar haft Lejlighed til at gøre en god 
Indsats, blandt andet ved Anbringelsen af 
franske Børn her i By og Amt.

*

30. September 1947 fyldte Rektor, Dr. 
phil. K. N. Bock, Nakskov, 50 Aar. For Dr. 
Bocks Fortjenester af vor Forening er der 
gjort Rede i Aarsskriftet 1941, og de turde 
være saa godt kendte, at de ikke ved denne 
Lejlighed behøver nogen nærmere Omtale. 
Idet vi paany siger Tak for gamle Dage, sen
der vi herved vort Æresmedlem i Nakskov 
de hjerteligste Lykønskninger!

*

I Aarets sidste Maaned, 3. December, fej
rede Rektor, Dr. phil. N. H. Jacobsen ligele
des sin 50-Aars Dag. Fra mange Sider blev 
der bragt Skolens Rektor Lykønskninger og 
med Rette udtrykt varmtfølt Tak for hans 
Gerning som Leder af vor gamle Skole, ikke 
mindst i de sidste fire Aar siden den tyske 
Beslaglæggelse af Skolens egne Bygninger i 
Gaaskærgade. Det har paa mange Maader 
været brydsomt og enerverende at skulle 
holde sammen paa det hele, og det har ingen
lunde været en Sinecure at være Skoleleder 
under de Forhold. Fra Haderslev-Samfun- 
dets Side er der ganske særlig Grund til at 
bringe Rektor Jacobsen en hjertelig Tak her 
paa dette Sted for den Velvilje, han altid 
har vist os ved at yde Bidrag til Aars
skriftet og som Gæst ved vore Sammenkom
ster. Vi ved, at den stærke Interesse, Rektor 
nærer for sine Elever, ogsaa rækker ud over 
deres Skoletid, og at han glæder sig over, at 
der ved hans Skole findes en talstærk Elev
forening, der slutter op om Skolen og efter 
Evne støtter dens Arbejde, saadan som bl. a. 
Week-end-Hyttens Byggehistorie har vist 
det. H.-S. bringer da Rektor, Dr. phil. Ja

cobsen sin varmeste Lykønskning i det Haab, 
at det maa undes ham i mange gode Arbejds- 
aar at lede Haderslev Katedralskole med dens 
danske Traditioner videre under Arbejdsvil- 
kaar, der fuldt ud kan tilfredsstille de Krav, 
som kan og bør stilles til en moderne Gym
nasieskole i Sønderjylland.

SKOLENS LOKALEFORHOLD.
I Slutningen af September blev der truf

fet en vigtig Bestemmelse angaaende vor 
Skoles Fremtid ved et Besøg af Undervis
ningsminister Härtling, der sammen med 
Rektor- og nogle Embedsmænd fra Ministe
riet besigtigede den gamle Skole i Gaaskær
gade, der nu endelig er blevet rømmet af de 
sidste tyske Flygtninge og af det tyske La
zaretpersonale, som har haft til Huse dér 
siden Kapitulationen. Under Hensyntagen 
til hele den øjeblikkelige Situation (Bygge
restriktionerne) blev det bestemt, at de 
haardt medtagne Bygninger trods deres 
Uegnethed og Utilstrækkelighed skal istand
sættes i et saadant Omfang, at de indtil vi
dere kan benyttes som Skolelokaler. Hvor- 
naar vi kan flytte tilbage fra vor »Udlæn
dighed«, der nu har varet i mere end fire 
Aar, er stadig et aabent Spørgsmaal; men 
vi haaber, det maa kunne ske ved det ny 
Skoleaars Begyndelse. Afgørelsen, der er 
truffet om vor Skoles Fremtid, er ikke sær
lig tilfredsstillende, men maa vel anses for 
den eneste farbare Vej ud af Lokalebesvær
lighederne. Efterhaanden som Seminariets 
Elevantal forøges ved Oprettelsen af Stu
denterklasserne, bliver der større og større 
Vanskeligheder ved at skaffe Plads til Ka
tedralskolens Fysik-, Kemi- og Naturfags
undervisning saavel som til dem af vore 
Elever, der endnu har Klasseværelse paa 
Seminariet.

Flytningen tilbage til den gamle Skole i 
Gaaskærgade vil utvivlsomt medføre den 
Fordel, at vi igen bliver en Enhed i skole
mæssig Forstand, saa at vi selv kan dispo
nere over de Lokaler, vi færdes i, uden at 
skulle tage Hensyn til andre Institutioner 
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med Interesser, der undertiden gaar imod 
vore. Det vil utvivlsomt ogsaa være af stør
ste Værdi for Skolen at slippe fri for den 
Splittethed og det Præg af Kursusundervis
ning, der nødvendigvis har maattet komme 
over Skolearbejdet, og tillige de Ulemper i 
disciplinær Henseende, som vi har maattet 
kæmpe med i den Tid, Katedralskolen har 
maattet klare sig med reduceret Undervis
ningstid i tilfældige Lokaler i op til seks ad
spredt liggende Bygninger.

Fra Ministeriets Side er der givet udtryk
keligt Tilsagn om, at Byggeplanerne, saa 
snart Muligheden for Skolebyggeri forelig
ger, vil blive taget op igen, saa at vi altsaa 
stadig har Lov til at glæde os til at faa en 
virkelig tidssvarende Skole oppe paa den 
saa velegnede Plads paa Bakken ovenfor 
Hiort Lorenzensvej.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.

Af Legatet uddeltes ved Translokations
festen 1947 to Portioner à 300 Kr. til stud, 
mag. Bothilde Skjøth og til stud, polyt. 
W er ner Wind.

H.-S.s BOGPRÆMIER.
Ved Juleafslutningen 1946 tildeltes H.-S.s 

Præmier til Erik Nissen, III m og Poul Bag
ge Hansen, R (Disponent Mørups Præmie).

HADERSLEV KATEDRALSKOLES 
LEJRHYTTE.

Endelig staar skolens lejrhytte færdig ude 
ved Knud Strand.

I en heldig stund blev indsamlingen fore
taget, og i rette øjeblik blev hytten bygget. 
Nu kunde det ikke have ladet sig gøre, saa- 
vel byggematerialer som byggetilladelse hav
de været umulige at opnaa. Da adjunkt Jep
pesen i 1941 fremsatte forslaget om, at der 
skulde arbejdes paa at skaffe en lejrhytte til 
gavn og glæde for nuværende og tidligere 
elever, og indsamlingen blev startet, drømte 
ingen om, at det ikke skulde vare længere 
end 6 aar, før tanken blev virkeliggjort.

Takket være jubilæumsindsamlingens over
vældende succes blev de nødvendige midler 
skaffet, saaledes at opførelsen kunde be
gynde.

Den 30. august 1947 fandt indvielsen sted.

REGNSKABET FOR HYTTENS 
OPFØRELSE.

Udgifter.
Byggesum med fast in

ventar ..................... 31 252,75
Løst inventar .............. 3 402,61
Afgifter, forsikring, ho

norar ......................... i 060,75
Andre udgifter .......... 228,87 35 944,98
Kassebeholdning pr. 1/11 1947 .. 932,97

36 877,95

Indtægter.
Jubilæumsindsamlingen 29 268,58
Renter ............................. 487,53
Elevernes egen indsam

ling paa Katedralsk. 7121,84 36 877,95

Ved jubilæumsindsamlingen viste det sig, 
at de »gamle elever« i meget stor udstræk
ning betænkte hytten med et bidrag. Det er 
et glædeligt bevis paa, at der hos disse er 
meget stor interesse for foretagendet.

Det er da ogsaa hytteudvalgets tanke, at 
disse tidligere elever skal kunne nyde godt 
af vor herlige lejrhytte, saaledes at den kan 
bidrage til at styrke sammenholdet mellem 
disse og til at bevare kontakten med skolen.

De første 14 dage i juli maaned vil hyt
ten derfor blive tilgængelig for tidligere 
elever, og vi haaber, at disse vil møde op i 
stort tal. Adjunkt Holmgaard' og frue har 
velvilligst lovet at fungere som lejrchefer.

Aaret 1948 bliver et prøveaar, men vi haa
ber, at der maa blive gjort gode og nyttige 
erfaringer, saaledes at dette lejrskoleophold 
kan finde ind i faste rammer, og at der kan 
skabes værdifulde og fornøjelige traditioner.

POUL MAGELUND.
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De vanskelige Rationeringstider gør, at 
Betænkeligheder melder sig, naar man staar 
over for at skulle afgøre, om man mener at 
kunne paatage sig Ledelsen af denne de 
»gamles« Lejr i Week-end Hytten. Vi haa
ber at kunne etablere fælles Husholdning; 
selv kan vi ikke hekse, men med god Vilje 
og Hjælpsomhed fra alle Deltageres Side 
skal det nok gaa.

Vi regner med et højeste Deltagerantal paa 
25, saa hvis der er Rift om Pladserne, vil det 
maaske blive nødvendigt enten at lægge de 
enkeltes Dage om og derved sprede Belæg
ningen eller at udskyde de senest anmeldte. 
Af Hensyn til Tilrettelæggelsen maa Anmel
delse om Ferieophold i. Hytten med Angi
velse af Datoer for Opholdets Længde og 
omtrentlig Tid for Ankomst og Afrejse være, 
sendt til mig senest den 1. Juni 1948.

For Opholdet maa foruden for Kosten be
tales en Afgift pr. Overnatning paa Kr. 0,50, 
saaledes at Prisen pr. Døgn bliver ca. 5 Kr.; 
husk, at der i Køjerne kun findes Madras
ser, og at Tallerkener og Spisebestik maa 
medbringes. Vi regner det som en Selvfølge, 
at hver Deltager er villig til at gøre sit ved 
det daglige Arbejde som Rengøring, Mad
lavning, Opretholdelse af Orden i og om
kring Hytten o. s. v. — Vel mødt!

H. HOLMGAARD.

INDVIELSEN.
Haderslev Katedralskoles Week-end-hytte 

paa Skrænten ved Knuds Hoved i Sanders
vig indviedes Lørdag den 30. August.

I den smukke Pejsestue med den pragt
fulde Udsigt ud over een af de skønneste 
danske Egne, der kan ses, blev der serveret 
Kaffe, og ved Kaffebordet, hvor Adjunkt 
Magelund præsiderede, blev der udtalt mange 
gode Ønsker for Hytten og dens Fremtid; 
der blev udtalt en varm Tak til Arkitekt 
Bløcher for den storartede Maade, hvorpaa 
denne Bygning ligesom danner et Hele med 
Naturen og for den praktiske Indretning af 
Hytten; der rettedes en oprigtig Tak til 

Tømrermester Nis Hansen, Snedkermester 
Stenderup og Malermester Johnsen for solidt 
og smukt Haandværk. Der blev sendt venlige 
Tanker til de Elever og Lærere, der havde 
lagt sig i Selen for at faa denne Sag ført 
igennem, og til de mange Institutioner og 
private, der ved rundhaandede Bidrag havde 
skabt den økonomiske Basis for Byggefore
tagendet og ikke mindst til Gaardejer Ras
mus Møller, Knud, der har stillet den vidun
derlige Grund til Raadighed. Der blev talt 
af Arkitekt Bløcher, der med de bedste Øn
sker for en god og dygtig dansk Ungdom 
overrakte Nøglen til det nye Hus til Adjunkt 
Magelund, Byggeudvalgets Formand; af 
Rektor, Dr. phil. Jacobsen, der redegjorde 
for Arbejdet, hvortil Initiativet var udgaaet 
fra Skolens egne Elever i 1942, og hvortil 
man fra Skolens Side havde set hen med saa 
megen Forventning. Det var en stor Glæde 
nu at kunne sætte Foden under eget Bord, 
og det glædede Rektor meget at tænke paa 
den oprigtige Paaskønnelse af Skolens Ind
sats siden Genforeningen, der havde fundet 
sit Udtryk i denne saa værdifulde Gave. Rek
tor takkede endelig ogsaa Pressen for den 
udmærkede Maade, hvorpaa den havde ydet 
Skolen sin Støtte i denne Sag. Paa Skole
nævnets Vegne udtrykte Læge Rasmussen, 
Sommersted, sin Glæde over de Muligheder, 
der nu om Dage gives Ungdommen til at 
komme i direkte Kontakt med Naturen gen
nem kammeratligt Samarbejde med forstaa- 
ende Lærere. I en Tale, hvor Alvor og Gam
men gik Haand i Haand, lod Stiftsprovst 
Pontoppidan Thyssen Ungdommen forstaa, 
at Hytten var ej blot til Lyst, men at en saa- 
dan Gave til Ungdommen tillige er en For
pligtelse til at dygtiggøre sig. Formanden 
for Haderslev-Samfundet, Adjunkt dr. Favr- 
holdt bragte en Hilsen fra H.-S. i Form af 
en smuk Gæstebog og udtalte det Ønske, at 
de mange gamle Elever, der glæder sig til 
at mødes i Week-end-hytten, paa værdig 
Maade maa leve sig ind i Fællesskabet med 
den skønne Natur og den gode Aand, der 
gerne skulde komme til at præge dette Sted!
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Som Vidnesbyrd om den Interesse og Glæde, 
hvormed Haandværkerne havde arbejdet 
med denne Opgave at skabe et nyt Hjem for 
dansk Ungdom overrakte Tømrermester Nis 
Hansen Week-end-hytten smukke Billeder af 
Kong Frederik og Dronning Ingrid til Op
hængning i Pejsestuen. Gid Ungdommen 
maa dygtiggøre sig til en Indsats i et Dan
mark, der samlet i Kærlighed om vort nye 
Kongepar maa blive forskaanet for Krig og 
Ufred! Adjunkt Buch rettede en personlig 
præget Tak til Rasmus Møller, Knud, og ud
talte sin Forvisning om, at der vil blive ar
bejdet energisk af de Elever, der faar den 
store Chance at komme paa Lejrskoleophold 
i Sandersvig, der navnlig for Mellemskolens 
Undervisning i Naturkundskab byder paa 
usædvanlig gode Arbejdsvilkaar. Fra Sko
lens Side vil vi gøre, hvad vi kan, for at 
lære Ungdommen Fonstaaelse af og Respekt 
for Naturens Skønhed. Fuldmægtig Olav 
Christensen fremhævede det Arbejde, der var 
gjort af Adjunkterne Jeppesen og Gr av er sen 
og navnlig Adjunkt Buchs store Initiativ ved 
Tilvejebringelsen af de betydelige Pengemid
ler, der havde været nødvendige for at starte 
Byggeriet. Gymnasieforeningen »Vidar« s 
Formand, Knud Ole Jørgensen, III G., slut
tede Talernes Række med at bringe Elever
nes Tak for den dejlige Week-end-hytte. Det 
vilde være dem en Æressag at vise sig Ga
ven værdige. Adjunkt Magelund takkede til 
sidst for de mange gode Ønsker og for de 
Gaver, han havde modtaget til Hytten, der 
derefter forevistes Selskabet. Der er Plads 
til 2i kvindelige og 21 mandlige Gæster i de 
to Sovesale, og i de to Lærerrum er der ialt 
seks Køjer. Fra alle Sider lød Lovord over 
Huset, dets Indretning og Beliggenhed.

REGNSKABET 1946/47.
Indtægter:

Overført fra Regnskabsaaret 1945/46: 
Kassebeholdn. pr. 1/11 46 40,74 
Indest. i Sparek. pr. 1/11 46 2,04 
Postgiroen pr. 1/11 46 .. 30,18 72,96

at overføre 72,96

Overført 72,96
Kontingent ........................................ 1 505,25
Salg af Aarsskriftet ......................... 121 >75
Bidrag fra 125 Medlemmer .......... 729,40
Bidrag fra Haderslev By ............. 400,00
Legat ................................................ 200,00
Annoncer ............................................ 1 680,00
Bidrag til Flidspræmie til Realist.. 20,00
Portogodtgørelse ............................. 14,00
Indtægter ved Julemødet .............. 380,00
Renter ................................................ 2,10

Ialt Kr. 5 125,46

Udgifter:
Aarsskriftet:

Sætning og Trykning .. I 570,45
Papir ............................. i 501,80
Billeder og Clichéer .. 243,73
Indbinding m. v........... 1 034,80

4 350,78
-4-Gæld til »Dannevirke« 801,15 3549,63

Afdrag paa Gæld til Carl Nielsens 
Boghandel ................................ 849,17

Portoudlæg, Blanketter til Postgi
roen m. v.................................... 228,22

Tryksager ........................................ 47,65
Udgifter ved Møder:

Julemødet ..................... 346,15
Sommermødet .............. 5,40 351,55

Vedligeholdelse af Rektor Braun- 
eisers Grav........,...................... 5,00

Gæstebog til Week-end Hytten .. 30,00
Flidspræmier .................................... 28,50
Kranse og Blomster m. v............... 18,10
Beholdning pr. 31/10 1947:

Kassebeholdning .......... 1,32
Indskud i Sparekassen.. 6,46
Postgiroen ................. 9,86 17,64

Ialt Kr. 5 125,46

Haderslev, den 12. November 1947.
Olav Christensen, 

Kasserer.
Regnskabet revideret og fundet i Over

ensstemmelse med Bilagene. Kassebehold
ningen, Kr. 1,32, var til Stede. Paa Postgiro 
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indestod Kr. 9,86 og paa Bankbogen (Spare
kassen for Haderslev Byes Omegn) Kr. 6.46.

Haderslev, den 15. November 1947.
WUly Buch. Carl Møller.

Bestyrelsen vil til ovenstaaende Regnskab 
gerne knytte en hjertelig Tak til vore An
noncører for den Trofasthed, hvormed de 
Aar efter Aar støtter H.-S., en Tak til vort 
Æresmedlem, Præsident Holger Andersen, 
for det Legat, han har skaffet H.-S., til Ha
derslev Magistrat, der atter har ydet os et 
Tilskud, og til de 125 Medlemmer, som har 
fulgt vor Opfordring om udover Kontingen
tet at indbetale et Bidrag til Dækning af 
Underskudet. Forsøget paa ad Frivillighe
dens Vej at faa Underskudet ud af Verden 
blev paa en Maade en Skuffelse, ikke saa 
meget pengemæssigt set — 729,40 Kr. fra 
125 Medlemmer er meget fint — som det, 
at kun 125 af vore 800 Medlemmer frivilligt 
har ment at kunne afse et extra Beløb. Vi 
har derfor set os nødsaget til at forhøje 
Kontingentet til 5 Kr. aarlig, en Forhøjelse, 
som vi haaber, Generalforsamlingen vil god
kende.

H.-S. havde ved Regnskabsaarets Begyn
delse en Gæld til Carl Nielsens Boghandel 
paa 2 167,76 Kr., hvoraf der i Aarets Løb 
er afdraget 849,17 Kr.; til Gengæld kommer 
hertil en ny Gæld til Dannevirke paa 801,15 
Kr., saaledes at Gælden ved Regnskabsaarets 
Slutning nærmest var uforandret 2 119,74 
Kr., men da der i Aar — vel paa Grund af, 
at der ved Aarsskriftets Fremsendelse paa 
Grund af Typografstrejken ikke medfulgte 
de sædvanlige Indbetalingskort — er ikke 
mindre end 276 Medlemmer, som endnu ikke 
har betalt Kontingent, ialt 828 Kr., vil det 
altsaa sige, at Gælden, naar Restancen for- 
haabentlig straks efter Udsendelsen af den 
nye Aargang er indgaaet, faktisk af indevæ
rende Aars Indtægter vil kunne nedbringes 
til i 291,74 Kr.

JULESAMMENKOMSTEN, 
hvortil III G’er og Realister er indbudt, af
holdes paa Harmonien den 30. December 
Kl. 20. Sommerfesten finder normalt Sted 
Aftenen før Translokationsdagen. Jubilarer
ne af Aargang 1923 bør mærke sig dette. 
De er velkomne i H.-S. og de er velkomne 
paa Skolen ved den Lejlighed.

M. FARRHOLDT.



PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere Aar foruden 

Aarets Døde og Rettelser til Aargangene 
1921 og 1923—38 Biografier af Aarets Ju
bilarer, Studenterne og Realisterne fra 1922, 
samt Aargang 1939’s Realister. Studenterne 
fra 1939 følger først næste Aar, idet Redak
tionen har fundet det mest hensigtsmæssigt 
efterhaanden at udskyde den første Oversigt 
over Aargangene til 10 Aaret efter bestaaet 
Eksamen.

For Jubilarerne gælder det, at de med * 
betegnede ikke har indsendt det dem tilstil
lede Spørgeskema, hvorfor Oplysningerne, 
saa vidt det har været mig mulig, er frem
skaffet ad anden Vej.

DØDE I AARETS LØB.

Lænkholm, Ingeborg, født Andersen (1925 
St)., gift med Sognepræst ved Frede- 
riksholms Kirke i København Kai Lænk
holm, død i København den 29. Maj 
1947.

Fru Lænkholms Skolekammerat og 
Veninde Fru Maren Skadhauge, født 
Wind (1925 St.), har skrevet følgende 
Mindeord:

Ingeborg Lænkholm til Minde.
Den 29. Maj 1947 døde Ingeborg 

Lænkholm, født Andersen. Hun var 
Elev i Haderslev Katedralskole 1920— 
1925, da hun blev Student. Som stud, 
mag. havde hun senere et Vikariat ved 
Skolen. Mange ved, hvem hun var, og 
de, der har kendt hende i Skoletiden, vil 
i hvert Fald huske hende og næppe fin
de det unaturligt, at jeg gerne vil min
des hende i Aarsskriftet. Vi kaldte hen
de Ingse, og det vil jeg gøre her.

Sine Studier afbrød hun for at blive 
Præstekone. Den 12. August 1930 blev 
hun gift med Pastor Kai Lænkholm, der 
Aaret efter fik Kaldet som Sognepræst 
i Nordborg. Her fødte Ingse i Aarene 
1932—1939 fire Sønner, af hvilke den 
ældste døde under Fødslen. Den yngste 
af de tre Drenge, der var hendes Stolt
hed, har næppe kendt sin Mor rask. 
Gang paa Gang maatte hun paa Hospital 
eller Rekreationsophold, og i Efteraaret 
1941 gennemgik hun en stor Operation 
paa Statshospitalet i Sønderborg. Hun 
havde ikke Kræfter til at holde den store 
Præstegaard, og det var en god For
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andring for hendes livlige Tempera
ment, da hendes Mand i December 1942 
blev Sognepræst ved Frederiksholms 
Kirke i København, hvor hun hurtigt 
vandt sig en ny Vennekreds.

Til hendes store Glæde gik hendes 
Mand ind i Modstandsbevægelsen. Den 
i. September 1944 arresterede Gestapo 
dem begge i deres Hjem. Ingse var ikke 
bange, men lynende vred. Mens hendes 
Mand fik Haandjern paa, havde hun 
Aandsnærværelse nok til under Paa- 
skud af at skulle give Børnene Penge 
til Mad at give sin ældste Dreng paa 
li Aar Signalet til sin Mands Gruppe, 
der blev advaret samme Nat.

Ingse blev uden Forhør sat i Vestre 
Fængsel. Karakteristisk for hende var 
det mest de komiske Scener, hun bag
efter fortalte om fra sit Fængselsophold, 
som da hun og hendes Cellekammerat 
havde daarlig Mave og efter nogen For
handling med Vagten blev fulgt paa 
W. C. ved Nattetid af 3 Mand med 
Haandgranater og Staalhjelme — to 
vaabenløse Kvinder i Pyjamas! Ingses 
Familie og Læger arbejdede for at faa 
hende fri, og det lykkedes paa Grund af 
hendes svage Helbred efter 4 Ugers 
Forløb. At hendes Mand da forlængst 
var depoteret til Neuengamme, fik Ingse 
først at vide, da hun laa paa Radium
stationen efter Fængselsopholdet. En 
Gang eller to hørte hun fra ham, saa gik 
hun i Uvished flere Maaneder. Men hun 
spildte ikke Tiden med at gruble. Hun 
troede fuldt og fast, at han vilde komme 
tilbage. Hun løb til Varedirektorat og 
Røde Kors og skaffede gode Ting at 
sende i Haab om, at han dog maatte faa 
noget af det. Samtidig fandt hun stadig 
andre Mennesker, der trængte til hendes 
Hjælp. Skønt hun var afkræftet af ambu
lant Røntgenbehandling, tog hun ved 
Foraarstid i sin Mands Sted Del i en 
stor Sogneindsamling til Færdigbygning 
af Frederiksholms Kirke, gik fra Dør 

til Dør, tog sig Tid til at forklare, naar 
Folk var afvisende, og samlede en stor 
Sum ind.

Endelig fik hun Brev fra sin Mand, 
da han efter Grev Bernadottes Aktion 
var kommet til Møgelkær ved Florsens, 
og den sidste Uge før Kapitulationen 
tog hun hver Dag til Østerport Station 
eller Frihavnen i Haab om, at han skul
de være med en Fangetransport til Sve
rige. Først den 4. Maj kom han, og ud 
paa Eftermiddagen fik hun ham med 
hjem. Hun var aldeles ungpigekaad den 
Aften, og en kort Tid var hun paa Lyk
kens Tinde. Saa brød hendes Nerver 
sammen, og oftere og oftere var hun 
syg og nedtrykt.

Det sidste Aar, Ingse levede, tilbragte 
hun næsten helt paa Hospital og Re
kreationsophold. Til Tider havde hun 
ulidelige Smerter og var stærkt depri
meret. Men Gang paa Gang livede hun 
op igen, lidt rastløs, men sprudlende, 
slagfærdig, det straalende Midtpunkt, 
naar hun en sjælden Gang havde Kræf
ter til at være sammen med nogle Ven
ner et Par Timer. Kun faa Gange har 
jeg set hende fuldstændig modløs. Hun 
talte ikke meget om sin Sygdom med 
andre end sin Mand. Der var nok, der 
optog hende: Sydslesvig, hendes Mands 
Arbejde, Børnene. For sig selv kunde 
hun altid finde noget at se frem til. Hun 
planlagde næste Sommerferie paa Als 
og sin store Drengs Konfirmationsfest 
den 13. April. At hun kom paa Benene 
til den Dag, syntes et Under, men hun 
vilde. Hun overværede hele Gudstjene
sten, og ved Middagen om Aftenen i 
hendes Broders Hjem husker vi, der var 
med, hende med Holdning som en Dron
ning, med straalende Øjne og med ind
trængende Stemme, staaende læse et 
langt Digt op til sin Søn: om hans Barn
dom, om sin Taknemlighed mod ham 
og de Forventninger, hun knyttede til 
hans Fremtid.
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Da hun sidste Gang blev indlagt paa 
Radiumstationen, maatte kun hendes 
Mand og Børn besøge hende. Men Kon
takt med Omverdenen kunde Ingse ikke 
undvære. Hun laa og skrev Breve til 
Slægt og Venner, lange, rolige Breve 
med kun smaa Bemærkninger om sig 
selv: »Med mig gaar det stadig godt 
fremad; kun længes jeg snart efter lidt 
Besøg.« Men den 5. April paa hendes 
41 Aars Fødselsdag, havde hun tilrette
lagt sin Begravelse i alle Enkeltheder. 
Af hendes Valg af Salmer saas det, at 
hun i ensomme Timer havde kæmpet 
med sin Skæbne, hun, der var saa vital 
og havde saa meget at leve for. Hun øn
skede at blive begravet i Nordborg.

Fra sit Hjem havde Ingse arvet en 
afgjort og positiv Indstilling i kristelig 
og i national Henseende og tillige en 
udpræget Selvstændighed i Tanke og 
Handling. Hun brød sig fejl om gængse 
Meninger, søgte ikke at behage. Neutra
litet var hende en Vederstyggelighed. 
Naar noget eller nogen var hende imod, 
lagde hun ikke Fingrene imellem. Men 
omvendt var hun heller ikke smaalig i 
sin Anerkendelse. Ganske usnobbet 
fandt hun med sin varme Forstaaelse 
let noget værdifuldt at fremhæve hos 
andre. Sin Hjælp gav hun uden Forbe
hold og Bagtanke, hvor hun kunde, og 
hun havde en egen Evne til at vinde an
dres Fortrolighed. Fra sin tidligste 
Ungdom kunde hun baade more sig dej
ligt og snakke dybt alvorligt med Ven
ner og Kammerater.

Vi, der var hendes Venner, maatte 
ikke ønske hendes Liv forlænget; dertil 
var hendes Lidelser for haarde. Men vi 
savner hendes trofaste Tillid, hendes 
Evne til at sætte sig ind i vore Glæder 
og Sorger, hendes smittende Humør, 
hendes Vilje og Tro. Hendes Venskab 
var en kostbar Gave.

Lei, Holger Christian (Misk.ex. 1937), ud
dannet som Landmand hos Faderen 

Christian Christensen Lei i Rise. Deltog 
under Besættelsen aktivt i Modstanden 
mod Tyskerne og blev taget af disse og 
overført til Neuengamme, hvor han paa- 
drog sig Tuberkulose. Efter Befrielsen 
blev han efter at være blevet helbredet 
for Sygdommen ansat ved Politiet, men 
gik senere paany over til Landbruget. 
Sygdommen brød paany op, og den 27. 
Februar 1947 af gik han ved Døden paa 
Bysygehuset i Haderslev.

Jensen, Ole Christian (1941 St.), juridisk 
Embedseksamen Sommeren 1947 med 1. 
Karakter, Sagførerfuldmægtig i Esbjerg. 
Blev i 1944, da han blev arresteret af 
Tyskerne, mishandlet af disse, der blandt 
andet sparkede ham i Hovedet. Død paa 
Haderslev Amtssygehus den 12. Novem
ber 1947.

AARGANGENE 1921 OG 1923—38.

ADRESSEÆNDRINGER M. V.

Skat-Rørdam, Karsten, (1921 St.) August 
1947 Direktør i Carlsberg-Bryggerierne. 
Adresse: Skovbrynet 31, Lyngby.

Birke dal-Hans en, Georg, (1923 R.) nu Over
toldassistent. Adr. : Strandvejen 6, Vejle.

Blichfeldt, Gunvor, (1924 R.) Sygeplejerske, 
nu Kurhuset, Roskilde.

Ammunds en, Esther, (1925 St.) Dr. med., 
dekoreret med det nederlandske Røde 
Kors’ Fortjenstmedalje i Sølv, det nor
ske Røde Kors’ Mindemedalje, det ru
mænske Dronning Maria Kors af 1. 
Klasse og det rumænske Røde Kors’ 
Hæderstegn.

Dinsen, Oskar, (1925 St.) Kontorchef, nu 
Hostrups Have 301, København V.

Tonnes en, Alfred, (1927 St.) Adjunkt, nu 
Slagelsegade 13, Herning.

Christensen, Olav, (1927 R.) Fuldmægtig, 
14. Februar 1947 en Søn: Gunnar Fan
gel Christensen.

Bendtsen, Julie, født Diemer, (1930. R) nu 
Borupgaard pr. Gjedved.
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Ørum, Kaj J. D., (1930 R.) nu Pension 
»Kaalund«, Vesterbrogade 79 III, Kø
benhavn V.

Brock, Birtha, f. Sivebæk, (1931 St.) nu 
1212 Fifth Avenue, New York City, 
New York, USA.

Enemark, Anker J., (1932 St.) Assistent, 
nu Hospitalsvej 3, København F.

Lomholdt-Thomsen, Lilli, (1932 St.) nu Prins 
Valdemarsvej 56, Gentofte.

N\ielsen, Povl Holm, (1932 St.) 1. Januar 
1948 2. Reservekirurg paa Københavns 
Amts Sygehus i Gentofte. Adr.: Middel
vej 34, Gentofte.

Anker-Jensen, Vagn, (1933 St.) 1946 prakt. 
Læge i Hals.

Fabricius-Jensen, Frieda, f. Petersen, (1933 
St.) nu Boulevarden 18, Vejle.

Heiberg, Andreas M., (1933 St.) est. Politi
advokat. Adr.: Ved Eltham 7, Hellerup.

Jørgensen, Jakob, (1933 St.) cand. polyt., 
Standsingeniør i Silkeborg. Adr.: Sko
legade 48, Silkeborg.

Kiil, Lisbeth Eggert, (1933 R.) Lærerinde, 
Iranvej 16, København S.

Appel, Gotfred, (1934 St.) Dyrlæge, nu Store 
Nustrup.

Andersen, Kæthe, (1935 St.) September 1947 
Missionær i Det danske Missionsselskab. 
Adr.: Danish Mission, Gunupur, Kora- 
put Distr., Orissa, India.

Barfod, Hans Egede, (1935 R.) Mekaniker, 
nu Valdemarsgade 15, København V.

Mortensen, Herbert, (19365t.) Postassistent, 
nu Bogtrykkervej 18, København NV.

Hornum, Johs., (1937 St.) Fuldmægtig, cand. 
jur., nu Kirkegade 9, Vejle.

Lauritzen, Martin, (1937 St.) nu Ensted 
Præstegaard pr. Aabenraa.

Schultz, Marit, (1937 R.) Sygeplejerske, nu 
Hospitalet, Hviding St.

Hansen, Viggo, (1938 R.) 1. Juli 1947 Amts
bogholder i Haderslev. Adr.: Humlevæn
get 10 b, Haderslev.

AARGANG 1922. 

kl.
Fuglsang-Damgaard, Matthias, Læge, født 

paa Fuglsang, Oksenvad Sogn, 29. No
vember 1901; Søn af Proprietær Lau
rits Fuglsang Damgaard (død 1942) og 
Hustru Bodil Marie, født From; gift i 
Kgs. Thisted Kirke 28. Marts 1937 
med Sygeplejerske Ane Kirstine Bach, 
født i Kgs. Thisted den 7. August 1909, 
Datter af Proprietær Christen Bach og 
Hustru Else, født Gundersen.

Cand. med. 1929, Kandidat paa Sinds
sygehospitalet i Risskov 1929, Reser
velæge i Hæren 1929, Reservelæge i 
Hornsyld 1929 og i Tønder 1930, 
Distriktslæge, Nord-Grønland, 1931, 
Skibslæge (0. K.) til Østen 1932, Re
servelæge paa Refsnæs Kysthospital 
1932, Kommunelæge i Sand paa Fær
øerne 1933, privat Praksis i Havndal 
1935-

Adresse: Havndal.

Schmidt, Frederik Peter, Kriminaloverbe- 
tjent, f. T. fungerende Politifuldmægtig, 
født i Hajstrup, Øsby Sogn, 28. Maj 
1902; Søn af Førstelærer Iver Morten
sen Schmidt (død 1938) og Hustru Chri
stiane, født Friis; gift i Esbjerg 4. Juni 
1936 med Ragnhild Plett, født i Esbjerg 
il. September 1912, Datter af fhv. Køb
mand Otto Marinus Plett og Hustru 
Pouline, født Johansen.

Juridisk Embedsexamen 1932; i Stu
dietiden — foruden at have aftjent sin 
Værnepligt — beskæftiget paa Køben
havns statistiske Kontor og ved Frede
riksberg Skattevæsen, 1. Juni 1933 ansat 
i Kriminalpolitiet, først i Sønderborg og 
København og fra November 1934 i 
Aarhus, 1943 Kriminaloverbetjent, 19. 
September 1944 arresteret af Tyskerne 
(Fange i Neuengamme, Buchenwald og 
Frøslev), Juni 1945 fungerende Politi
fuldmægtig i Aarhus.

Adresse: Assensgade 34, Aarhus.
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nsp.
Gabe, Helga Sofie, Kommunelærerinde, født 

i Taps 2. Maj 1903; Datter af Læge C. 
C. Gabe (død 1943) og Hustru Sofie, f. 
Burchardt (død 1932). Lærerindeeksa
men 1927, Fag lærerindeeksamen i Na
turhistorie 1931, Kommunelærerinde i 
Gentofte Kommune 1930. Adresse: Sy- 
lows Allé 13, København F.

Hansen, Hans Jørgen, Landsretssagfører, 
født i Christiansfeld i. Oktober 1902; 
Søn af Dyrlæge Jacob Hansen (død 
1931) og Hustru Marie, født Juhl; gift 
13. Marts 1931 med Anne Margrethe 
Lauritzen, født i Styding, Hammelev 
Sogn, 5. Marts 1902, Datter af Gaard
ejer H. P. Lauritzen og Hustru Mar
grethe, født Jakobsgaard (død 1945).

Juridisk Embedseksamen 27. Januar 
1928, 1928 Sagførerfuldmægtig hos 
Landsretssagfører H. Jepsen, Tønder, 
1930 hos Landsretssagfører A. Thul
strup, Haderslev, 2. Februar 1934 Be
stalling som Landsretssagfører, Okto
ber 1938 selvstændig Sagførerforret- 
ning i Tønder. 1945 Medlem af Besty
relsen for il. Sagførerkreds. Medlem 
af Bestyrelsen for forskellige Erhvervs
virksomheder.

Adresse: Nørregade 33, Tønder.
Hansen, Jacob, Dyrlæge, født i Christiansfeld 

15. September 1903; Søn af Dyrlæge Ja
cob Hansen (død 1931) og Hustru Ma
rie, født Juhl; gift 15. November 1929 
med Kirstine Helene Paulsen, f. 25. Maj 
1904, Datter af Manufakturhandler Pe
der Paulsen og Hustru Marie, født Hun- 
devadt.

Veterinæreksamen Juli 1928, Assi
stentstillinger indtil December 1929, Dyr
læge i Christiansfeld December 1929.

Adresse: Christiansfeld.
t Refslund Klemann, Margrete, Adjunkt, 

født i Haderslev 3. September 1903, død 
i Haderslev 31. Marts 1945; Datter af 
Læge, Dr. med. Hakon Aagesen Refs
lund og Margarethe Henriette, født Chri

stiansen; gift 30. December 1936 med 
Studienassessor S. O. E. Klemann, død 
1941.

Tilbragte to Semestre af Studietiden 
i Paris, et Semester i Berlin og et Se
mester i München.

1929 Skoleembedseksamen med Fransk 
som Hovedfag og Tysk som Bifag (1. 
Karakter). Efteraaret 1929 Prøven i 
Undervisningsfærdighed ved Haderslev 
Katedralskole. Deltog Januar—Juni 1930 
i et Kursus ved det Svenske Arkæologi
ske Institut i Rom. Var ansat ved Ribe 
Katedralskole, først som Vikar, der
efter som Adjunkt fra August 1931— 
Januar 1937. Tog den 1. Januar 1937 
sin Afsked for at indgaa Ægteskab med 
en tysk Studiekammerat og flyttede 
først til Neuruppin, derefter til Berlin. 
Efter Mandens Død studeret Geografi 
og Etnologi ved Universitetet i Berlin 
og undervist en Tid lang ved et Pige
gymnasium. Opnaaede efter mange for
gæves Forsøg Udrejsetilladelse fra 
Tyskland i 1944. Vikar ved Odense Ka
tedralskole fra September 1944.

Udgav 1942 efter Opfordring af Pro
fessor L. L. Hammerich og Direktør 
ved Kunstindustrimuseet V. Slomann 
»I. A. v. Mandelslo, Journal und Ob
servation (1637—40)«.

mn.
Galsøe, Orla Christian Galschiøt, Afdelings

ingeniør, født paa Frederiksberg 15. 
August 1903; Søn af Stationsforstander 
A. J. C. Petersen, Klampenborg, og Hu
stru Olga, født Lauritzen (død 1919); 
gift Lønholt 31. Marts 1944 med Magda 
Rigmor Knutzen, født Vordingborg 
Landsogn 1. Juni 1912, Datter af Revi
sor Chr. Knutzen, København.

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1927, 
raadgivende Ingeniør 1927, Ingeniør 
ved Lyngby-Taarbæk Kommunes Kloak
væsen 1927. Afdelingsingeniør ved sam
me Kommunes Forsyningsafdeling 1933.
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Har skrevet forskellige Artikler ved
rørende Vand- og Gasteknik.

Adresse: Vinkelvej 30, Lyngby.
* Secher-Jensen, Svend Frederik Christian, 

Civilingeniør, født i Sæby 7. Juli 1904; 
Søn af Sagfører Laurits Secher-Jensen 
og Hustru Ellen Vilhelmine Louise Ida, 
født Mørck.

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1927, 
Civilingeniør hos Firmaet Christiani & 
Nielsen.

Adresse: Apartado de Correo 141, 
Fuerte Cabello, Venezuela.

R.
Andersen, Axel Kaj, cand. pharm., født Ma

riager 13. Januar 1906; Søn af Apote
ker A. C. Andersen, Graasten, og Hu
stru Dorothea, født Møller; gift 18. 
Oktober 1944 med exam, pharm. Fritze 
Lage Hansen, født 5. Juli 1920, Dat
ter af Direktør Fr. Hansen, Kolding, og 
Hustru Ellen.

Discipel paa Jels Apotek 1922, exam, 
pharm. 1926, Farmacevt i U.S.A. 1926, 
farmacevtisk Højskole 1928, cand. pharm. 
1930, Kandidat paa forskellige Apote
ker, fra 1933 paa Graasten Apotek 
(Successor).

Tidligere Formand for Dansk Farma- 
cevtforenings Sønderjyllands Kreds og 
for Konservativ Ungdomsforening i 
Graasten.

Adresse: Graasten Apotek.
Bruun, Frederik Andreas, Kriminaloverbe- 

tjent, født i Over Jersdal, Vedsted Sogn, 
ti. Januar 1904; Søn af Gaardejer Hans 
Bruun, Arnum, og Hustru Anne Bothil- 
de, født Sørensen (død 1933) ; gift i 
Højrup 16. Marts 1930 med Gurlil Mar
grethe Marie Rovsing Christensen, født 
i Odense 6. September 1909.

Fra il. Maj 1923 til 1. Oktober 1928 
forrettet Tjeneste ved Militæret, her
under gennemgaaet Fodfolkets Kornet- 
og Løjtnantsskoler, samt i 2 Aar Tjene
ste som Løjtnant af Reserven. 1. Okto

ber 1928 ansat i Odense kommunale Po
litikorps, i. Juni 1933 Kriminalbetjent, 
i. September 1941 Kriminaloverbetjent.

Adresse: Jørgensgaard 12, Aabenraa.
t Eriksen, Herluf, Seminarieelev, født i Fre

dericia i. Februar 1905, død i Vilstrup 
Sogn 30. Juli 1924; Søn af Lokomotiv
fører Christian Søren Eriksen (død 
*933) og Hustru Lydia Henriette, født 
Villadsen.

Elev paa Haderslev Statsseminarium. 
Druknet under Badning.

Lindemann, Anne Cathrine, født Fahren- 
dorff, Husmoder, født i Haderslev 9. 
April 1904; Datter af Konditor H. Fah- 
rendorff (død 1939) og Hustru Jenny, 
født Vestergaard; gift i Haderslev 13. 
Maj 1927 med Manufakturhandler Peter 
Nikolai Knudsen Lindemann, født i Ha
derslev 14. September 1898, Søn af An
thon Knudsen Lindemann (død 1938) og 
Hustru Thora, født Nielsen (død 1930). 

Adresse: Toftlund.
t Haue, Holger Henrik, Boghandlermedhjæl

per, født paa Tørning Mølle, Hammelev 
Sogn 7. Juni 1904, død paa Tuberkulo
sehospitalet i Aabenraa 17. Januar 1928; 
Søn af Købmand Hans Henrik Haue cg 
Hustru Marie Helene, født Have (død 
1928).

Uddannet som Boghandler i Chr. P. 
Hansens Boghandel i Haderslev.

Holm, Arnold, Bankassistent, født i Sillerup 
30. September 1902; Søn af Viceskole
inspektør Peter Andersen Holm (død 
1922) og Hustru Kjestine Elisabeth, 
født Nissen (død 1930) ; gift i Haders
lev 17. Oktober 1930 med Esther Iver
sen (1921 R.), født i Haderslev 9. 
Marts 1905, Datter af Købmand Peter 
Iversen (død 1922) og Hustru Marie, 
født Boysen (død 1933).

Bankassistent i Haderslev Bank.
Adresse: Aarøsundvej 58, Haderslev.

Høfring, Peter Anker, Sognepræst, født i 
Tyrstrup 22. Juli 1904; Søn af Land
mand Rasmus P. Høfring (død 1941) og 

55



Hustru Christine D., født Nissen (død 
1934); güt i Gjøl Kirke 31. Maj 1935 
med Johanne Cecilie Pedersen Ravn, 
født i Aalborg 10. Juni 1909, Datter af 
Rentier Severin Ravn og Hustru Karla.

Student 1924, teologisk Embedseksa
men Januar 1930, Sekretær i Kristeligt 
Studenter Settlement 1930—35, Sogne
præst i Stadager-Nr. Kirkeby (Falster) 
1935-

Formand for Skolekommissionen i 
Stadager-Nr. Kirkeby 1935—47; Næst
formand i Sønderjydsk Forening for 
Nordvestfalster; Medlem af Skolekom
missionen for Nordfalster Efterskole; 
Medlem af Udvalget for Tilrettelæggel
se af Lolland-Falsters Stifts Præstemø- 
der; Formand for Menighedsraadet for 
Stadager-Nr. Kirkeby.

Adresse: Sundby pr. Guldborg.
* Thorenfeldt, Astrid, født Iversen, Lærer

inde, født i Haderslev 30 April 1905; 
Datter af Købmand Jørgen Iversen og 
Hustru Johanne, født Boysen; gift i Kø
benhavn Marts 1941 med Repræsen
tant Kai Thorenfeldt, født i København 
23 December 1901.

Lærereksamen fra Haderslev Stats
seminarium 1929.

Adresse: Elbagade 57, København S. 
Zachariassen, Kjestine, født Jensen, født i 

Hammelev 22. August 1905; Datter af 
Landmand Hans Jørgen Jensen og Hu
stru Marie Hansine Bonde, født Jensen; 
gift i Haderslev 30. April 1927 med 
Gaardejer Hans Zachariassen, født i 
Broager 22. August 1901, Søn af Gaard
ejer Jørgen Zachariassen, Broager, og 
Hustru Cæcilie, født Tychsen.

Adresse: Bøgegaard pr. Nybøl.
Jorsal, Erik, Gaardejer, født i Baggesvogn, 

Sindal Sogn, 25. Januar 1906; Søn af 
Sparekassebestyrer i Graasten Christian 
Holger Møller Jorsal og Hustru Julie 
Marie, født Schæffer; gift i Skaarup 4. 
Marts 1933 med Anna Dinesen, født i 
Skaarup 25. December 1905, Datter af

Gaardejer Jørgen Dinesen (død 1939) og 
Hustru Ane (død 1935).

Uddannet ved Landvæsenet; Forvalter 
paa forskellige større Gaarde. Ejer af 
»Nygaard« pr. Skaarup.

Adresse: Nygaard pr. Skaarup.
Jørgensen, Nicoline, født Knudsen, Husmo

der, født i Haderslev 9. Juli 1904; Dat
ter af Landmand Christian Thomsen 
Knudsen og Hustru Cathrine Jørgine, 
født Dahlmann; gift i Haderslev 13. No
vember 1925 med Manufakturhandler 
Harald Jørgensen, født i Gylling 28. 
Maj 1900, Søn af Manufakturhandler 
Magnus Jørgensen og Hustru Martine.

Adresse: Gylling.
* Lund, Karl Frederik Johannsen, Sagfører, 

født i Agerskov 17. August 1904; Søn 
af Dyrlæge Christian Lund og Hustru 
Ode Marie, født Grønvold.

Student 1924, cand. jur., Sagfører i 
Løgumkloster.

Adresse: Mellemgade, Løgumkloster. 
Nielsen, Hans Aage Anton, Automobilhand

ler, født i Middelfart 20. August 1906; 
Søn af Overbaneformand Hans Nielsen 
og Hustru Hansine, født Jensen; gift i 
Aastrup Kirke 2. April 1933 med Kir
sten Petersen, født i Over Aastrup 22. 
December 1910, Datter af Snedkerme
ster Rasmus Petersen og Hustru Mag
dalene.

Lærling i Byggematerial-Branchen 
1922, Ekspedient i Støbegods-Branchen 
1925, Bogholder i Autobranchen 1927, 
Disponent 1933, egen Automobilhandel 
og Reparationsværksted 1945.

Adresse: Simmerstedvej 27, Haders
lev.

Prejslev, Waldemar Emanuel, Overtoldassi- 
stent, født i Haderslev, 25. Maj 1906; 
Søn af Overpostpakmester Ahrendt A. 
Petersen og Hustru Maren Margrethe, 
født Brink; gift i Randers 25. Maj 1930 
med Gerda Groot, født i København 19. 
August 1905, Datter af Redaktionsse
kretær Poul Groot (død 1938).
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Uddannet ved Toldvæsenet, 1945 
Overtoldassistent ved Kastrup Lufthavn.

Adresse: Carl Bernhardsvej 13 a, Kø
benhavn V.

AARGANG 1939.
R. a.

Abrahamsen, Johan Frederik, uddannet som 
Mekaniker hos Automobilhandler R. F. 
Hesselberg, Haderslev, 1944—45 Me
kaniker ved Falcks Redningskorps og 
fra 1945 paany hos R. F. Hesselberg. 
Adresse: Jomfrustien 5, Haderslev.

Balling, Nils Harmand, uddannet som Ma
skinarbejder, læser for Tiden ved Oden
se Maskinteknikum. Adr. : Lindevej 27, 
Fruens Bøge.

Christensen, Vibeke,
Hansen, Agnes Marie, Telefondame i Ha

derslev, V2 Aars huslig Uddannelse. Gift 
20. Juli 1946 med Farvehandler Jørgen 
Maarup Hansen, Søn af afd. Farvehand
ler Anton Hansen, Haderslev. En Dat
ter Aase. Adr.: Storegade 41, Haders
lev.

Højberg, Kaj Thune, Vulkanisør. Adr.: Gram.
Iversen, Kjestine Knudsen, 1939—44 Be

skæftigelse paa Kontor og i Huset. 1944 
Elev paa Statsseminariet i Haderslev. 
Adr.: Brorsbøl pr. Haderslev.

Jensen, Rasmus, uddannet som Maskinsmed 
hos A/S Brødrene Gram i Vojens 1939 
—43, paa Maskinistskole i København 
1943—45, efter at have aftjent sin Vær
nepligt som Marinesoldat fra August 
1946 Ansættelse som 3. Maskinmester i 
Rederiet Myren. Adr.: »Christian Sass«, 
Rederiet Myren, København.

Juhl, Johannes,
Juhl, Theodor, Student 1942, stud, theol. 

Adr.: Nøjsomhedsvej 7% København 0.
Kjer, Harald, udlært som Maskinarbejder 

1943, Eksamen ved Aarhus Elektrotek- 
nikum som Ingeniør i Elektroteknik 
1946. Ingeniør hos A/S Frichs. Adr.: 
Jyllands Allé 21, Aarhus.

Kruhøffer, Marie Elisabeth, 3-aarig Uddan
nelse til Økonoma-Assistent paa Kom
munehospitalet i København. Gift 15. 
December 1944 med Forpagter Preben 
Wiid, Søn af Proprietær Wiid. 25. 
August 1946 en Datter, Merete. Adr.: 
Mildtofte pr. Lille Skensved.

Ladegaard, Cordt Bølling, gik 1945 i engelsk 
Tjeneste og har efter en Uddannelse i 
England gjort Tjeneste i Ægypten, Pa
læstina og nu senest i Kenia.

Lej, Astrid, uddannet som Modist hos Char
lotte Henningsen, Storegade, Haderslev, 
nu ansat hos Sigrid Sander-Larsen i 
Sønderborg. Adr.: Kongevej 48, Søn
derborg.

Nissen, Karen Margrethe, 1 Aars Uddannel
se i Barnepleje, Vinteren 1941—42 Elev 
paa Testrup Højskole, derefter Syge- 
plejeuddannelse i Esbjerg og i 1946 An
sættelse paa Kontor i København. Gift 
30. Marts 1947 med cand. hort. Bent 
Jensen, Søn af Grosserer Georg Jensen, 
København. Adr.: Frydenslund, Viby J.

Nørgaard, Johanne, Kontoruddannelse. Gift 
19. Oktober 1943 med Fængselsbetjent 
Oluf Skov, Søn af Gaardejer Nis Skov, 
»Cecilienbjerg«, Over Jerstal. Adr.: 
Nørre Søby, Fyn.

Olsen, Karen Bang, Student 1942, Elev i 
Handelsbanken i Haderslev 1942, Assi
stent i Nationalbanken i København 1. 
September 1947. Adr.: Hvidkildevej 
ni, København F.

Wienberg, Anton, Lærereksamen fra Ha
derslev Statsseminarium 1944, Aarskur- 
sus paa Gymnastikinstituttet i Køben
havn 1944—45, efter af tjent Vær
nepligt Ansættelse som Kommunelærer 
ved Gentofte Skolevæsen. Gift 19. Okto
ber 1947 med Lærerinde Else Johnsen, 
Datter af Overlærer Johnsen, Vejen. 
Adr.: Brogaardsvej 41, Gentofte.
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R. b.
Andersen, Børge Gjeraae, Manufakturist. 

Adr.: Vesterbrogade 89s t. v., Køben
havn V.

Brøndberg, Ellen Mygind, Student 1942, An
sættelse ved Rigstelefonen i Haderslev 
1942—43, Handelseksamen 1944, Se
kretær ved Radiumstationen i Aarhus 
fra December 1944. Adr. : Jyllandsallé 
il, Aarhus.

Christensen, Hans Ove Barfod, uddannet til 
Arkitekt i Aarhus, Aalborg og Oslo. 
Adr.: p. t. Hoptrup.

Finnemann, Agnes Marie, Sproguddannelse 
og Husgerning. Censor i den britiske 
Zone i Tyskland. Adr.: Højvang pr. 
Fjelstrup.

Hansen, Caroline, Kontoruddannelse. Gift 29. 
Juni 1945 med Landpostbud Tage Laur
sen, Søn af pens. Landpostbud Laurs 
Laursen. Adr.: Knebel Bro.

Hansen, Johannes, Kontoruddannelse hos Fa
deren Skibsmægler Hansen, Haderslev, 
og hos Skibsmægler Klemann i Aaben
raa. Efter aftjent Værnepligt 1943 med 
Internering fra 29. August til Julen 
1943 Ansættelse i Faderens Forretning, 
paany indkaldt 1945—46, derefter ansat 
som Assistent hos Skibsmæglerfirmaet 
Bergmann, Smith & Co., Aarhus. Adr.: 
Aaboulevarden 514, Aarhus.

Iversen, Aksel, 1 Aars praktisk Uddannelse 
ved Skovvæsenet i Lindet Skovdistrikt, 
studerer ved Landbohøjskolen i Køben
havn.
Adr.: Nyelandsvej 57a, København F.

Jensen, Egon Kjærgaard, Kontoruddannelse 
med Handelsskoleeksamen. Bogholder. 
Gift 19. Oktober 1946 med Dagny Schø- 
ning, Datter af Møbelfabrikant A. Schø- 
ning, Vojens. Adr.: Kødfoderfabriken 
»Kronjyden«, Randers.

Jepsen, Martha, Eksamen fra den jydske 
Handelshøjskole 1941, derefter Ansæt
telse paa forskellige Kontorer. Gift 12. 
August 1945 med Ingeniør Kaj Clement 
Filskov, Søn af Redaktør Filskov, Søn

derborg. Adr.: Ørstedsgade 33, Sønder
borg.

Larsen, Marie Westergaard, Kassererske i 
»Magasin du Nord« i Haderslev fra 
1940—45. Gift 10. August 1946 med 
Grosserer Willy Bülow Møller, Søn af 
Speditør M. Møller, Nyborg. Adr.: 
Raadhusstræde 6, København K.

Nissen, Ellen, Kontoruddannelse, Eksamen 
fra Handelshøjskolen i Aarhus. Gift 
med Redaktør ved Jydske Tidende Jør
gen Bergholdt Holmgaard. Adr.: Ka- 
strupvej 117, København S.

Reumert, Emmerik, Elev i Algreen-Petersens 
Boghandel 1939—43, besøgt Provins
boghandlerfagskolen Foraaret 1943, 
Medhjælper hos Arnold Busck, Interna
tional Boghandel 1943—44, selvstændigt 
Reklamebureau 1944—45, besøgt Aka
demiet for fri og merkantil Kunst, Be
styrer af N. Purup A/S Detailudsalg i 
København 1945—46, hos Einar Harck 
1946, fra i. Januar 1947 Reklamechef 
paa H. Hagerups Forlag. Gift 25. No
vember 1944 med Ayoe Lef flan d-Lar- 
sen, Datter af Arkitekt Poul Leffland- 
Larsen. Adr.: Vigerslev Allé 398, Valby.

Schrøder, Anna Marie, Husholdningselev i 
Kolding, Telefonistinde ved Statstelefo
nen i Haderslev, Telefondame hos Skibs
reder Clausen, Svendborg. 3 Aars Ud
dannelse til Fotograf hos Fotograf C. 
Rudolph, Haderslev, efter bestaaet 
Svendeprøve paa Teknologisk Institut 
ansat som Assistent hos Fotograferne 
Holt-Madsen, København. Adr.: Arnes
vej 50, Brønshøj.

Skourup, Christine Elisabeth, Husassistent. 
Adr.: Bjerndrup- Højgaard pr. Sommer
sted.

Starke, Anna Else, Kontoruddannelse. Gift 
16. Juli 1943 med Maskinarbejder Peter 
Chr. Brandt, Søn af Lagerarbejder Ernst 
Brandt, Haderslev. Adr.: Solbakken 14, 
Haderslev.

Thiessen, Anna Margarethe Hossmann, hus
lig Uddannelse. Gift 27. November 1943 
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med Lærer P. Feddersen, Søn af Sadel
magermester P. Feddersen, Rødding. 
Adr. : Sønderby pr. Ebberup.

Thomsen, Karen, Kontoruddannelse. Konto
rist hos Entreprenør C. F. Schon, Ha
derslev. Gift 23. Oktober 1942 med 
Snedker Jens Richter, Søn af Missionær 
Richter, Herning. 13. Oktober 1943 en

Søn, Jørn. Adr.: Sønder Ottinggade 2, 
Haderslev.

Vad, Edith, Ekspeditrice i »Magasin du 
Nord« i Haderslev og fra 1. Marts 1947 
hos Pallesen og Maibom i Herning. 
Adr.: Østergade 7, Herning.

Wittrup, Tage,

OLAV CHRISTENSEN.

TILLÆG:

VIDAR
Et Par Ord om vor aldrende Forening 

»Vidar« s Liv og Færden i de 3 Efteraars- 
maaneder September—November 1947. — 
Det maa straks bemærkes, at vi i Aar, tak
ket være Seminarieforstanderens Velvilje, 
har kunnet klare os med Lokaler til vore Ar
rangementer.

Den 27. August: »Ordinær stiftende Gene
ralforsamling«. Forløb under almindelig Uro, 
og der konstateredes ved Valg af Bestyrelse 
en forbavsende stærk Repræsentation fra Pi
gernes Side.

Den 11. September: »Sommerferierejser i 
Udlandet.» Med Lysbilledledsagelse hørte vi 
Beretninger fra Ture i England, Holland, Bel
gien, Frankrig, Norge og Schweiz. Spænden
de Beskrivelser af Bjergbestigninger i 
Schweiz og Ophold i Reims’ Champagnekæl
dre fulgte efter morsomme Historier fra 
Verdens jamboreen i Moisson i Frankrig.

Den 30. September: »Munter Aften.« Dans, 
Grammofon, Sketch, Sang, Klaver og Bar. 
Den rigtige Stemning blev dog først naaet 
ret sent.

Den 10. Oktober: »Kirken og Ungdom
men i Dag.« Diskussionsaften i Samarbejde 
med »Den kristelige Gymnasiastbevægelse». 
Med 2 stud, theol.er fra Aarhus og Adjunkt 
W. Hansen som Indledere kom man ind paa 
mange mærkelige og interessante Problemer.

Den 13. Oktober: »Omkring Folketings
valget.« I Samarbejde med »De liberale Se
minarister«. Talerne var: Poul Schlüter 
(Kons.), Harald Larsen (V.), Lorens Ca
spersen (Soc.) og Gunnar Jørgensen (Retsf.). 
I det knap 3 Timer lange Møde belystes de 
politiske Forhold herhjemme, og der blev ud
vekslet mange skarpe Bemærkninger, men 
iøvrigt ret stilfærdigt og sagligt.

Den 18. Oktober: »Høstfest i Aabenraa. 
»Vidar« var inviteret af den derværende 
Gymnasieforening»Opnør«. Vi havde ogsaa 
den Fornøjelse at være sammen med Kam
merater fra Sønderborg og Tønder.

Den i. November: »Dammen rundt.« Den 
traditionelle Travetur. Kun en lille udsøgt 
Skare vovede sig ud i Efteraarsvejret; men 
de, der var blevet hjemme, gik, efter Delta
gernes Mening, Glip af en smuk Tur. Gratis 
The med Boller i Kristiansdal var en Selv
følgelighed.

Den 5. November: »Kommunisme — pro 
et contra.« Trods Emnets stærke Tilknytning 
til de verdenspolitiske Begivenheder var Mø
det ret sløjt besøgt. Poul Schlüter angreb i 
stærke Vendinger Kommunismen og havde 
til Grund for sine Angreb flere fældende 
Avisudklip og -citater. Paa overbevisende 
Maade tilbageviste Kommunisten, Lærer 
Pahuus, imidlertid disse Angreb og udgød 
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til Gengæld sin Galde over den vesteuropæi
ske og amerikanske Imperialisme og Høj
finans. Marshall-Plan, Franco-Spanien, Græ
kenland m. V. blev ogsaa behandlet.

Den 27. November : »Kina i Genopbyg
ning.« Den kendte Modstandsmand, Civil
ingeniør og nu fra Kina tilbagevendte 
UNNRA-Officer, Per Holm, fortalte paa en 
aldeles fortræffelig Maade om de Bestræbel
ser, der gøres for at faa Kina paa Benene 
igen, og om de uhyre Vanskeligheder, man 
dér maa kæmpe imod. Flyveturen London— 
Shanghai og tilbage var overmaade interes
sant. Foredraget var ledsaget af nogle glim
rende Fotografier, Lysbilleder m. m.

Det er i korte Træk, hvad »Vidar« har 
budt sine Medlemer i de sidste 3 Maaneder, 
og vi ser med Fortrøstning Fremtiden i 
Møde.

Men der er jo ogsaa sket en »lykkelig Be
givenhed« : Haderslev Katedralskole har 
faaet en pragtfuld Week-endhytte eller ret
tere en Lejrskole. Dagen før Indvielsen, den 
30. August, var »Vidar«s Bestyrelse som 
Jord- og Betonarbejdere der ude paa den 
skønne Plet ved Knud Strand. — Andetsteds 
i dette Aarsskrift er Week-endhytten omtalt; 
men vi kan ikke lade være med at sige jer 
gamle Elever en oprigtig Tak for den smuk
ke Gave, I har været med til at skænke; en 
Tak, der samtidig indeholder Løftet om at 
værne om denne vor Hytte, og her kan en 
Del af »Vidar«s Formaalsparagraf komme 
til sin fulde Ret, nemlig der, hvor det hed
der, at »vi skal samles for at styrke Kam
meratskab og øge Kærlighed til Fædreland 
og Hjemstavn«.

Ole Jørgensen.



HEPPE'-MAGASINET* |

O g ade RSI EV

HADERSLEV BYHISTORISKE

samler alt 
vedrørende Byens S
Historie 
lige op til i Dag 
— ogsaa 
Fotografier og 
Postkort

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
FILIAL AF A/S KJØBENHAVNS HANDELSBANK 

®
UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

STATSANSTALTEN 
FOR LIVSFORSIKRING

Hovedagentur for Haderslev

Billige Præmier 
STOR BONUS

Forlang Tilbud

A.KALSBØLL . Haderslev
Ved Postgaarden 3 Telefon 2335

de gamle Aar- 

gange af Haderslev- 

SamfundetsAarsskrift 

smukt indbindel 

Mangler der nogle 

Hefter, kan de endnu 

leveres, saa De faar en 

komplet Samling. Gør 

det nu, mens Tid erl

CARL NIELSENS 
Boghandel. Bogbinderi

Haderslev

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32

•

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13

Telefon 2355

GULDBRANDTS
^Plaltretet liuj 

Telefon 2535

1. Kl. Arbejde . Hurtig og reel Betjening 
Forlang Skitser og Tilbud ...

Haderslev
Slotsvandmølle A/s

FOOTB 1Elegant og moderne I U U 1 SJ U 
faas i

NISSENS SKOTØJSFORRETNING
Søndertorv . HADERSLEV . Telefon 3371

RUD. SCHØNING
Murermester

Gaaskærgade
Telefon 2723

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tlf. 3083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader 
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks-Kompagni A/s
Telefon 2012 (3 Lin) - Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

H. CHRISTENSEN
Smedeforretning 

Gaaskærgade 46 Telefon 3179

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 3160 
Haderslev

Storegade 37. Haderslev, Telf. 3626

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Gaaskærgade 15 Telefon 2179 - Haderslev

Ure, Guld- og Sølvvarer 
Briller - Barometre
1. KL Reparationsværksted

7. C. Jensen
Haderslov « Lavgade 2 « TIF. 2714

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TLF. 2557

PETER DUUS
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 Haderslev

Sparekassen 
for Haderslev 
Byes Omegn

Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt I856

Telf. 2I33 og 2I34 . Postgiro 8356 
Kontortid 9—¡2, 2—4

Lørdag 9—1

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telef. 3084

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra Modersmaalet

JOHS. STROBEL CHR. TAUSON
STATSAUTORISEREDE REVISORER

NØRREGADE 36 - TELEFON 3213



<^00 ^TZanufahíurvarer hos

MICHELS
PETER ORBESEN

Herre- og 
Damekonfektion

*

Godt Udvalg
Billige Priser

*

Telefon 2221

EN & JACOBI

GRAVENE 5 . HADERSLEV . T LF. 2729

Største og 
billigste Trikotageforretning i 

Sønderjylland

^ifforwk Jontnfnnó 
for ^onóorj pilonó 
Aarskontingent S Kr. -|- Porto

Sønderjydske Aarbøger 
sendes gratis

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

FOTOGRAF 

^RLING

(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 2314

A/s NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

HENRY CHRISTIANSENS

‘jT&mmethanjel
*

HADERSLEV - TELEFON 2541

BETEAÜTOMOBIL-AKTIESEESKABET
/W 76clcL^Lw~ cimt ô-çf

Cjvet\^e c/Ws$ev\

BOGHANDEL

Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2653

. . . med ^lontslet

fra

N. CHR. THORSEN
Tlf. 2755 . Haderslev . Bispegade 14

Ole Jensen
Bageri - Konditori 

Gaaskærgade



HADERSLEV - TLF. 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

^T^ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

J.C.DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg 

Elektriske

Installationer 

Radio

Bispegade 6 . Telf. 2631

VALDEMAR 
SCHMIDT

Nørregade 1. Haderslev 

Telefon 3716 

Grundlagt 1900

Specialforretning i Herreklædning i

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 
og Tømmerhandel

HADERSLEV . TELEFON 3086

'fTÁlDEMAR

CHRISTENSEN
Elektrisk Installation

Centralvarme 

og sanitære Anlæg

Storegade 18 - Telefon 3742

Aksel Nielsen
Trikotage
Dame- 
og Børnekonfektion

HADERSLEV . TELEFON 2909



DANIEL BRUHN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 3185

R. F.HESSELBERG
Aut. Chevrolet-, Opel 
og Bedfordforhandler

Haderslev - Telf. 3650-3651-3652

KURT E. JENSEN
Manufaktur

Trikotage

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

(HOLST CHRISTENSEN)

Nørregade 24 - Haderslev - Telefon 2644
VOJENS - TELEFON 57

Nørregade 20 - Telefon 2414

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

O. Mikkelsbergs Eftf.
Damehatte, Tørklæder 
altid bedst og billigst.

Nørregade 5 - Haderslev - Telefon 3573

Juvelet, Gjuld oa ¿elv

M. MØLLER
Indeh.: Thorvald Møller
Faglært Guldsmed og Gravør

Grundl. 1842 - Bispegade 9 - Telefon 2715

7/. C. ^jnde^sen
BAGERI OG KONDITORI 

JOMFRUSTIEN 30 - TLF. 2268

LÆS

Sønderjyllands største 

og mest udbredte 

Blad !--------------------------

F odtøj

- saa gaar man til

¿/tm ker 1st-

Reserveret



Er Deres INSTALLATIONER 
for Gas, Vand og Elektricitet

i Orden?
Gas! Det er uforsvarligt at have Gastryk paa en Gummi

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

Vand: Pas paa utætte W. C.’er og de private udendørs
ledninger. Beskyt Vandmaaleren og udsatte Led
ninger mod Frost; isoler disse, luk Kældervin
duerne.

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

De har selv Ansvaret 
for Skader og Spild
af Gas, Vand og Elektricitet, som hidrører

* Møbler
* Tæpper 
* Gardiner

fï.
BOLIGMONTERING

Storegade 11 - Telefon 3580

Reserveret

M. Leonhard
Kolonial- og Delikatesseforretning

Specialitet: Vine

Bispegade l6 - Telefon 2766

fra Frost og Fejl paa Installationen.
Bliv Medlem 

af

Dansk-Nordisk 
Ungdomsforbund

(Det unge Grænseværn)

Det koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s Kontor til 
Raads i tekniske og økonomiske Anliggender ved
rørende enhver Anvendelse af GAS, VAND og ELEK
TRICITET!

Det bedste Indkøbssted for
Kolonial, Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2965

De kommunale Værker
Telefon 3215 - Haderslev

Fotograf

Apotekergade 7 - Telefon 3509

Abonnér paa 
avertér i

Sønåerjtjåen

Michael Mikkelsens Eitf. 
v/ Max Mikkelsen

Fabrikation af fast Bonevoks „Rexo" og 
flydende Bonevoks „Gulv-Rexolin"

Haderslev - Tell. 3540 (2 Lin.)



HOLM & MOLZEN A/s
HADERSLEV - TELEFON 3701 (3 LINIER)

KUL - KOKS 
BRIKETTER 
Direkte hnpoit 
af kun prima 
Kvaliteter

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 4111 - 4112 - 4113

Damgaard
Bageri og Konditori 

Storegade 47 - Telefon 2286

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer 

en gros

o

Haderslev
Telefon 2131 . Sønderbro 13

MAGNUS KNUDSEN
i. Kl. Herreskrædderi

Jomfrusti 3 Telefon 2728

X- s

BOGHANDEL
GRAVENE 21 - TELF. 3487

Altid først med Ny hederne

Herre- og Damesalon

Storegade 16 - Telefon 3304

Dansk Shell a s
Benzin og Olie

E. ANDERSEN
NØRREGADE 42 - HADERSLEV

J. D. KOOPMANNS
Svineslagteri

HADERSLEV

Haderslev Centralbibliotek
Jomfxustien 20 
Telefon 2656

Bogbestand: Ca. 2400 Bind

N. C. Kloster
Frugt en gros

'W.

Telefon 2210

Haderslev - Telefon 3663

Paul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

¡a

Ny Allégade 2—4 - Telefon 3570 
HADERSLEV

Reserveret



HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Try lin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2544 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

AARGANGE
AF

HADERSLEV 
SAMFUNDETS 
AARSSKRIFT

haves endnu i smaa 
Oplag

BALTICA
DANSK FORSIKRING

Nørregade 38 - Haderslev 
Telefon 2058 - 2059 

og 2060

Tegner alle Arter af 
Assurance

TEGNE-BLOKKE

SKITSE-BLOKKE

Axel Skaarenborg
Isenkramforretning

med S piralheftning foroven

4 FORMATER

Gravene 8 . Haderslev . Telefon 2424 
faas hos Bog- & Papirhandlere

c/ViscViiicn
SØNDERBRO 31. TE LEFON 3506

Finere Kolonial- og 
Delikatesser

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJEARTIKLER
PARFUMER & KOSMETISKE PRÆPARATER

CAND.PHARM. REGERSEN

NØRREGADE 12 - TELEFON 2066


