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FORORD
Dette Aarsskrift er det første, som udsendes, efter at Haderslev

Katedralskole efter sin femaarige Udlændighedsperiode er vendt tilbage
til sine gamle Bygninger i Gaaskærgade, hvortil der for de fleste af os
knytter sig saa mange Minder.
Ved Udsendelsen af denne femtende Aargang staar Haderslev-Samfundet stærkere end nogensinde med Hensyn til Medlemstal og Økonomi,
og det vil nu kunne gaa i Lag med ny Opgaver, der eventuelt melder sig.
I Haab om stadig at kunne arbejde for at fremme Sammenholdet
om vor gamle Skole og derigennem være med til at værne om alt, hvad
dansk er, sender vi alle, der føler sig knyttede til Haderslev Katedral
skole, en hjertelig Hilsen.
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24. JUNI 1848
Hvorlænge, ak, hvorlænge skal vi spørge,

Ældgamle Sønderjylland! om Din Skjæbne?
Hvorlænge skal beklemte Hjerte væbne
Sig med Taalmodighed og lønlig sørge?
Hvorlænge skal Forræderen sig kroe
Og haane Den, som er sin Konge tro?
Skal skumle List og Uret Seier vinde,
Og hellig Ret for Overmagten vige?
Skal Dansken vorde Træl af fremmed Rige?
Ældgamle Dannished fra Sletten svinde?
Skal et uskyldigt Folk tilgrunde gaae,
At hykkelsk Skurk sit Skjændselsmaal kan naae?

Stor er vor Længsel, skal vi længe vente,
Før glædedrukne Blik seer Tapres Skare
Til Hjelp fra Nord hen over Sletten fare?

5

Ak, aldrig pleier danske Helt at lente;
Dog — gjerne lide vi med Haab og Mod,
Naar Enden kun, kun den maa vorde god!

Naar Olds Bedrifter lyse for vort Øie,
Naar stolt vi mindes Fredrik! Danskens Stjerne!
Da smiler Haabets Straale fra det Fjerne,
Og for en Stund kan Frygt os ikke bøie;
Og glad i Aanden see vi Glædens Dag,
Da Naadens Gud vil krone Retfærds Sag.

Men see vi frække Fjendeskarer jage
Paa grønne Slette, som de der var hjemme,
At byde frie Mænd med Herskerstemme,
Og Enevældens Ret med Vold at tage,
Og høre: Meerumschlungen! — Danskens Pest!
Med Haan at vræles af ubudne Gjæst;
Og
Til
Ja,
Og
Da
Og

see vi indfød Dansk sin Eed forglemme,
Slangens Hvislen laane villigt Øre,
svage Hob ved Kløgt bag Lyset føre,
Splid og Troløshed ustandset fremme;
sniger Sorgen sig i Hjertet ind,
vælter Byrden paa det svage Sind.

Da griber Harm det fuldtro danske Hjerte;
Men den er stum, paa Læben maa den qvæles;
Den danske Aand maa i vort Indre fjæles,
Neddæmpes med et Suk og bitter Smerte,
Indtil vor Frihedsmorgen bryder frem:
Da Sønderjyllands hilses: Danskes Hjem!
Og skeer det ei, skal Danskhed gaae tilgrunde,
O Gud! —- da did, hvor Dannebroge blinker,
Hvor hulde Fredriks milde Scepter vinker,
Langt bort herfra! til Danas Bøgelunde!
At finde Freden paa hjemlig 0.
Dansk er vor Byrd, som Danske vil vi døe.

O Retfærds Gud! Du vil om Dana frede,
Og lyse for vor Drot, i Tidens Mørke!
O, giv ham Sindets Ro og Aandens Styrke,
Og Fredens Glæder efter Kampens Hede!
Lad Folket gaae forædlet frem af Strid,
Og blive ærligdansk til evig Tid!
ANNA
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HADERSLEV I TREAARSKRIGENS
FØRSTE AAR
I Aarene efter den store franske Revolution
og under Napoleonskrigene havde de europæ
iske Folk været ude for en politisk Omvælt
ning af saa stor en Maalestok, at vi skal
langt tilbage i Historien for at finde et en
kelt Spand af Aar, der i den Grad har skabt
nye Idealer, har givet nye Befolkningslag
Magten og indgivet dem nye Tanker. Vel
søgte Fyrsterne i Wien en Restauration, der
skulde genskabe Forholdene fra før 1780’erne, men det lykkedes ikke. Borgerstanden
havde overalt i Europa taget ved Lære af den
franske Revolution og rejste Kravet om Del
tagelse i Landenes Styre. Samtidig havde alle
tyske Staters fælles Modstand mod Napoleon
lært Befolkningen i Tyskland, at der fandtes
et større samlende Hele — end lige netop

Fyrstestaterne, nemlig det fælles Tyskland. I
Løbet af det 19. Aarhundredes første 30 Aar
bredte en lignende Opfattelse sig over hele
Europa; overalt sluttede man op om Libe
ralismen og Nationalismen.
Danmark havde klaret sig ud af Napole
onskrigene uden indre politisk Uro. Landet
var forarmet, den ældgamle Forbindelse med
Norge var bristet, men endnu bestod det ene
vældigt styrede danske Monarki.
Liberalismen naar først til Danmark og
faar Udgangspunkter i Monarkiets to Kultur
centrer København og Kiel. Begge Steder
rejses Kravet om en fri Forfatning, og begge
Steder søger man mod en større Enhed. T
København blomstrer Studenterskandinavis
men, og i Kiel sværmer man for Tanken om
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Hertugdømmernes Tilslutning til det tyske
Forbund. Disse to — i Oprindelsen — ens
Bevægelser kan ikke samarbejde, da samtidig
Nationalismen bliver en Bestanddel deraf. In
den for det samme dansk-tyske Monarki maa
disse to liberale og nationale Strømninger
føre til Sammenstød, og den ideologiske
Grænse kommer til at ligge ved Kongeaaen
— begge Parter vil drage Slesvig til sig.
Men det er forkert at tro, at Slesvigerne
selv fra første Øjeblik tog Parti. Det ned
arvede Tilhørsforhold til den danske Konge
kunde glimrende enes med . den gamle Til
knytning til Holsten. — Men vi ser, at Sles
vig deles i to Grupper — den store Landbe
folkning, Byernes Haandværkere og lavere
Borgerskab fatter ikke meget af de liberale
Ideer, men fængsles i 30’erne og 40’erne af
de nationale — Akademikerne og det højere
Borgerskab gribes derimod mere af de libe
rale, hvilket er naturligt, naar man betænker,
at Akademikerne alle var Kielerstudenter, og
at det højere Borgerskab økonomisk stod
nært knyttet til Tyskland, særlig til Ham
borg.
Haderslev danner ingen Undtagelse i den
ne Henseende; vi kan af Dagbogsoptegnelser
ne, som jeg her skal bringe en Række Uddrag
af, se, at de danske Soldater, der kommer
hertil, har svært ved at afgøre, om Byen er
dansk eller slesvig-holstensk — Soldaterne
forstod nemlig ikke, at Byen i disse Aar hav
de to Ansigter, og deres Indtryk afgjordes
ofte af, om de nu netop indkvarteredes hos
en Slesvigholstener eller hos en dansksindet.
Begge Parter i Krigen kunde med Rette glæ
de sig over den loyale Stad Haderslev. De
danske Hære hyldedes af det jævne Borger
skab og fremfor alt af Oplandets Bønder, og
de slesvigholstenske Hære modtog samme
hjertelige Hyldest af Byens Embedsmænd og
Stor-Købmænd. En enkelt Dagbogsoptegnelse
viser os, at der blandt de danske Soldater har
været enkelte, der havde Øje for denne Tve
deling. Der anføres: »I Haderslev er Befolk
ningen endnu for det allermeste dansk baade
af Sprog og Sindelav, kuns enkelte Kjøb-
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mænd, en Deel vindtørre Skrædere og Sko
magere og nogle af de store kjoleklædte Her
rer talte Tysk.«
Denne Spaltning af Monarkiet ved Konge
aaen, dertil Augustenborgernes Dynastipoli
tik og endelig som tredie Faktor den økono
miske Modsætning mellem Kongeriget og
Hertugdømmet førte frem til de dramatiske
Begivenheder i Aaret 1848.
Selve Gangen i disse turde være velkendt,
blot nævner jeg her de væsentligste for at
faa det Skelet, hvorpaa Dagbogsoptegnelser
ne bør heftes.
Den 23. Marts 1848 dannes en provisorisk
Regering i Kiel, og Dagen efter overgiver
Rendsborggarnisonen sig til Prinsen af Noer,
hvorved Regeringen i Kiel faar en Hær og
rige Udrustninger samt betydelige Penge
midler.
Den danske Hær rykker derpaa ind i Sles
vig, idet Tropperne allerede den 29. over
skrider Kolding Aa for samme Aften at be
sætte Fladerslev. Om denne sidste Episode
skriver Dannevirke polemisk den 4. April:
»Berlingske Tidende bringer den Efterret
ning, at de fynske Dragoner med Lethed ha
ve taget Haderslev. Det har til visse været
let for den danske Armé at tage en Stad, som
var sin Konge tro hengiven og modtog Hæ
ren ikke blot med Velvilje, men med jublen
de Glæde.«
Samtidig gaar den danske Flaade i Aktion,
og en Flaadestyrke besætter Sønderborg.
Hertugen af Augustenborg havde en Uges
tid overvejet Stillingen, han tager nu sit Par
ti og tilslutter sig Kiel-Regeringen.
Selvom saaledes den danske Regering hav
de handlet hurtigt, var der dog al mulig
Grund til, at Hertugen netop valgte at slutte
sig til Kiel. Thi Preussen havde meldt sig
som Deltager. I Berlin havde der som alle
andre Steder i Europa under Indtrykket af
Februar-Revolutionen i Paris fundet en Op
stand Sted, de liberale havde sejret og tvang
nu Kongen til at lade Hæren gaa til Hertug
dømmerne for at hjælpe Aandsfællerne der.
Naar saaledes Tysklands største og vigtigste

Stat var blevet liberal — samtidig med at lig
nende Omvæltninger fandt Sted i de mindre
tyske Stater — og naar den preussiske Hær
stilledes til Raadighed for Kiel-Regeringen,
havde Slesvig-Holstenerne al mulig Grund til
Optimisme.
Den 4. April rykkede de preussiske Hære
ind i Holsten, men naaede dog ikke hurtig
nok frem til at forhindre de danske Styrker i
at tilføje Kiel-Regeringens Tropper et Ne
derlag i Træfningen ved Bov den 9. April.
Denne første danske Sejr udløste stor Begej
string, der dog snart kølnedes, da den fremtrængende danske Hær standses ved Slesvig
den 23. April og der tilføjes et alvorligt Ne
derlag af de forenede preussiske og slesvigholstenske Hære og tvinges tilbage ud af Her
tugdømmet Slesvig, saaledes at den preussi
ske Øverstkommanderende, General Wrangel,
allerede den 2. Maj kan overskride Kolding
Aa og trænge op i Jylland.
De mange Revolutioner i Europa var en
ten slaaet ned eller havde medført vigtige
Ændringer i Staternes indre Styre. Fælles
for dem alle var, at den europæiske Fred stod
urokket, det var derfor med stor Uro, at
Stormagterne saa paa Udviklingen i Hertug
dømmerne; det var en Fare for den alminde
lige Fred, og Czar Nicolai krævede da, at
Preussen skulde rømme Jylland — altsaa det
egentlige Danmark, hvad Preussen bøjede sig
for, og i Slutningen af Maj trak de preussi
ske Hære sig tilbage. Den danske Regering
havde i Mellemtiden søgt Forbindelse med
Sverige-Norge og havde faaet udvirket en
Overenskomst, ifølge hvilken svensk-norske
Styrker skulde besætte selve Danmark og der
med aflaste den danske Hær, der helt kunde
sættes ind i Kampen Syd for Kongeaaen.
Hertugdømmerne var helt i Preussernes
Haand, undtagen Als — og fra denne 0 fo
retog General Hedemann en Overgang til
Sundeved i Slutningen af Maj — General
Wrangel søgte 5.—6. Juni at slaa de danske
Styrker tilbage, men opnaaede kun, at de
trak sig endnu fastere sammen paa Dybbølbjerg.

Saaledes var Stillingen, da der i Malmö
sluttes en Vaabenhvile paa 3 Maaneder den
2. Juli. Denne forkastes imidlertid fra tysk
Side, men efter fornyede Forhandlinger slut
tes en ny paa 7 Maaneder den 26. August.
Det bestemmes, at saavel Danmark som
Preussen skal rømme Hertugdømmet Slesvig,
der under Vaabenhvilen skal styres af en
Fællesregering.
Hvorledes var nu Byen Fladerslevs Stil
ling i Krigens første Aar?
Haderslev laa paa Vejen, hvor Hærene
rykkede frem og tilbage; der har ikke været
megen Ro i Byen det Aar. Vi saa, at Ha
derslev var den første Købstad, der blev be
sat af de danske Styrker. Hvorledes saa
disse danske Soldater nu paa Byen, der for
dem ikke har været en dansk By som Odense
eller Vejle, men en By i Udlandet, undergi
vet særlige Forhold, som var Soldaterne
ukendte og med en særlig Mentalitet, som
de danske indkvarterede Styrker havde svært
ved at forstaa?
Vi har en Beretning om Hans Krügers
Rejse gennem Haderslev paa Ugedagen efter
Rendsborgmødet.1) Den 25. Marts vilde Hans
Krüger rejse over Haderslev og Aarøsund
til København. Hans Nabo, Peter Appel,
kørte for ham. Det hedder i Beretningen:
»Da de var komne halvvejs til Haderslev,
mødte de unge Karle, som havde været til
Landsession, og de sagde, at Haderslev var
i Oprør, at Byens Øvrighed var afsat og
Landsessionen hævet. Krüger sagde til dem:
»Naar vi nu sender Bud efter Eder, saa mø
der I nok mandstærke?« — »Ja, ja«, det
skulde de nok.
I Hammelev, en Milsvej vest for Haders
lev tog Krüger ind til Hans Nissen, hvor
han blandt andet traf sammen med Laurids
Skau. Disse havde været i Haderslev, men
blev drevne ud af Byen. I dette Øjeblik hav
de et ridende Bud været inde for at faa nær
mere rede paa Sagernes Gang. Budet kom
’) Morten Eskesen: Hans Krügers Saga.
Pag. 55 ff.

1898.
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kort efter tilbage med den Tidende, at hele
Byen var i Oprør, men at dog ogsaa de
dansksindede og kongetro rørte sig. Krüger
raadede man nu, at han skulde ikke tage til
Haderslev; men Krüger svarede: »Om saa
Haderslev staar i lys Lue, skal jeg dog igen
nem den!«
Han og hans Rejsefæller kørte til Byen,
som de først naaede ved Aftenstid, da Lyg
terne var tændt. Rejsefællen sagde til ham:
»Er det ikke bedst, at du holder ved Heste
ne, mens jeg foreløbig gaar ind til Byen og
ser, hvorledes det staar til?« — »Nej«, siger
Krüger, »kør i Skridt igennem Byen, er du
bange, jeg er det ikke.« — »For mig selv er
jeg ikke bange; thi vi er begge godt kendte
af Folk, og giver de sig til at kaste med Bro
stenene, skal de nok sigte efter dig«, svare
de Peter Appel, hvorpaa de kørte ind i Byen.
Her var selvfølgelig alt paa Benene; men
ingen talte noget til de rejsende. Ud for Pe
ter Chr. Kochs Bopæl, hvor »Dannevirke«
udgik og trykkedes, var der samlet en stor
Hob, og det ny indsatte slesvigholstenske
Politi var inde og forseglede Trykkeriet.
»Her skal jeg ind«, sagde Krüger. —
»Nej, her kommer du ikke ind«, sagde Pe
ter Appel; »thi det bliver kun til Slagsmaal.« — »Jeg skal herind, thi jeg har et
Ærinde«, sagde Krüger. »Vi kører nu i
Kvarter«, sagde Appel, »og naar vi kom
mer der, kan du sende mig i Byen; jeg skal
nok røgte dine Ærinder lige saa godt, som
det var dig selv.« De kørte videre og tog ind
hos Møller Schroeter. Her mødtes Krüger
med Møller Staal fra Taarning Mølle og Nis
Lorenzen, Lilholt. De arbejdede sammen et
Par Timers Tid, udsendte Ryttere, satte sig
i Forbindelse med Hans Nissen, Laurids
Skau, og hvem der ellers var. Der blev sendt
Opraab ud til Bønderne og Landboerne om
at møde i Haderslev Dagen efter for at hjæl
pe de tro Borgere imod Oprørerne. Under
Hans Nissens Ledelse lykkedes det virkelig
Dagen efter at faa Bugt med Oprørerne og
indsætte vor lovlige Øvrighed. Det var tre
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die Søndag i Fasten, da der stod i Almanak
ken: »Jesus drev en Djævel ud.«
I en mørk Nat rejste Krüger, Staal og Nis
Lorenzen til Orøsund . . .«
Da saaledes Byens lovlige Øvrighed igen
var kommet til Styret, var Haderslev klar til
et Par Dage senere at modtage Hæren Nord
fra.
En af Hærens Læger (C. Lanng) har efter
ladt en Beskrivelse af Byen2) ; som vi ser, op
fatter han Haderslevs Borgere som tysksin
dede omend sindige, men hans Indtryk kan
vi vel begrunde derved, at han tilfældigt ind
kvarteredes hos en Slesvig-Holstener.
»Marchen fortsattes i smukt Vejr, og i
Morgenstunden fik vi uden at opdage nogen
Fjende Haderslev i Sigte. En foran Byen
liggende Skov blev gennemsøgt af et Kom
mando af 3dje Jægerkorps, som i kort Af
stand fulgte os tilligemed et Par Kanoner. I
det fjærne saa vi de to ad andre Veje frem
sendte Eskadroner; der blæstes »Sablen ud«,
og nu gik det i rask Trav ind i Haderslev
By; ingen Øvrighedspersoner mødte til vor
uventede Modtagelse, kun enkelte Danebrogsflag hilste os, ingen Hurraraab hørtes,
og kun faa glade Ansigter tilsmilede os Vel
komst.
I Kolding havde man spaaet os, at Da
merne i Haderslev tiltænkte Regimentet en
Hilsen med — Urtepotter fra Vinduerne,
hvilket de dog viseligen undlod, medens de
derimod hævnede sig ved bag nedrullede
Gardiner at skjule deres vrede Blikke og at
lade, som om intet usædvanligt tildrog sig i
Byen.
Vi holdt nu i lange Rækker i Gaderne,
hvor Indkvarteringen, formodentlig af Man
gel paa Øvelse, foregik saare langsomt, hvor
for jeg kjed og træt af dette lange Ophold
fandt paa at ride hen og tiltale en Borger
mand. Han raadede mig til at ride hen til
Indkvarterings Kontoret og selv anmode om
en Billet. Dette gode Raad skaffede mig
2) C. Lanng: Erindringer fra Krigsaarene. Danebrog 1882—83, 3. Pag. 711 ff.

strax, hvad jeg trængte til, en Billet for mig
med Ordonnans og vore Heste hos Raadmand Mussman, hvor jeg traf to Officerer af
3dje Jægerkorps (A. Lund og F. Schøller)
indkvarterede og i Færd med at gjøre Toi
lette til Middagsbordet. Denne behagelige
Meddelelse forjog al Træthed og Trang til
Søvn, og vi indfandt os snart med en prise
lig Appetit i Værtens Spisestue.
Vor Vært, en gammel Enkemand, led me
get af Gigtsmerter, som bestandig indfandt
sig, hver Gang en af os ved Bordet foreslog
at drikke Kongens Skaal; saa jamrede han
sig og tog sig til det syge Ben for at undgaa
at tømme sit Glas.
Derved blev han os strax mistænkt som
Slesvigholstener, og vor Mistanke bestyrke
des, da vi om Aftenen atter samledes. Søn
nen, Sekretær hos Amtmanden, indfandt sig,
og da Punchen havde virket paa ham, udtalte
han sig tydeligt nok om den provisoriske Re
gerings Retsmæssighed og vidste allerede,
at hele Tyskland vilde rejse sig til Fordel
for Hertugdømmernes Rettigheder. At vi til
børlig viste ham tilrette — Samtalen førtes
hele Tiden paa dansk — og bestræbte os for
at bibringe ham rigtigere Begreber om For
holdene, er en Selvfølge; men han viste sig
nu at være altfor forstokket i de slesvigholstenske Løgne, til at Ord kunde udrette no
get, om han end med en vis Høflighed hørte
paa vore Anskuelser om Sagen.
Hvert Øjeblik ankom flere Tropper til
Byen, som snart var belagt fra Kvist til
Kjæller; den kommanderende General, Hede
mann, med Stabschef, Læssøe, var ankom
men; Inspektion af Regimentet fandt Sted
næste Dag, og derefter marcherede vi den
følgende Morgen, 31te Marts, syd paa.«
Det var langt fra alle, der fik saa gode
Indkvarteringsforhold som denne Læge. En
Soldat har under et Fangenskab i Rendsborg
nedskrevet det Indtryk, han fik af Haders
lev ved sin Ankomst til Byen den 29. Marts.
Denne Fortæller kom ikke Nord fra — men
fra Holbøl, hvor han boede. Han var paa

Vej til Fredericia for at melde sig til sit
Kompagni. Han fortæller3):
»En halv Mils Vej paa den her Side Ha
derslev stødte vi paa vores første Forposter,
hvor der holdt en Dragon-Feltvagt, hvorfra
der blev 3 Dragoner kommanderede til at
ride os i Møde, og kom med udtrukken Sa
bel nær til os med det Anraab: Holdt! hvem
der? Danske Folk, var vort Svar; godt, Kam
merater, brave Soldater! kør kun frem! var
igen deres Svar. Hvorfra de førte os ind til
deres Styrkes Feltvagt tæt ved Byen. Og
hvor vi derfra igen straks kunde køre ind i
Staden. Kun ganske lidt var vi komne der
ind, førend vi maatte stige af Vognene, thi
paa Gaden holdt i dette Øjeblik en svær
Mængde Kavalleri opmarcheret, og en stærk
Vrimmel herskede overalt paa Gaderne af
Militær og indkaldte. Vi blev indkvarteret
til næste Dags Morgen, hvor vi denne Nat
til en Begyndelse maatte tage vor Ro i det
kære Straa, hvilket vi senere blev godt be
kendte med. Tillige fik vi kun denne Nat li
det Søvn, over Kulde, og over en stor Spek
takel, som foregik den ganske Nat. Følgende
Morgen den 31te, fortsatte vi igen vor Rejse
efter Fredericia, og da vi kom en liden Fjer
dingvej uden for Haderslev, mødte os en
Bataillon, hvilken vi straks i lang Afstand
kunde se at det var vores 12te Bataillon,
som vi kunde kende paa vores Stabsoffice
rer ... «
Da han saaledes havde fundet sin Batail
lon, drog han til Kolding, hvorfra Turen
igen gik Syd paa den 3. April.
I disse sidste Dage af Marts og Begyndel
sen af April passerede danske Styrker uaf
ladeligt Byen.
En Konstabel, Gammellund, laa i Hvil i
Byen den 1.—3. April — det er ham, der
har omtalt, hvem der var dansk, og hvem der
var tysk i Haderslev4). Han fik i de Dage Tid
til at lege Turist i Byen og fortæller bl. a.:
3) Levnedsbeskrivelse for Behrend Petersen fra
Holbøl. Nordslesvigsk Søndagsblad 1895. Pag.
186 ff.
*) J. L. Gammellund : Dagbog. 1850.
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»Jeg benyttede Tiden til at see mig om i
Byen, og kom ogsaa ind i Kirken, som er
den smukkeste, der kan tænkes. Paa den søn
dre Side af Muren sees et Billede, som fore
stiller en Jomfru i et Tempel, liggende paa
Knæ for Alteret, medens en Røver kommer
løbende i lange Spring for at overfalde
hende.«
En anden Soldat, Underkorporal J. Han
sen,5) opholder sig ligeledes i Byen, han skri
ver:
»I det Hele var det meget flinke Folk heri
Byen, og jeg troer ogsaa, at de Fleste vare
Danske, dog var der en 3 Stykker, som bleve
arresterede, da de an toges at være tysksin
dede.«
De danske Styrker, der ilede Syd paa, ge
neredes meget ofte af Friskarer, der opere
rede i Haderslevs Omegn. Ja, de vovede sig
endog helt ind til Byen, saaledes møder den
før nævnte Behrend Petersen fra Holbøl
Fjenden lige i og omkring Haderslev. Han
kom den 3. April 1848 tilbage fra Kolding
og fortæller om de første Krigsbegivenheder,
som Haderslev blev inddraget i:
»Da vi var Haderslev omtrent paa en lille
Fjerdingvej nær, mødte os en civil Mand,
som gav os den Efterretning, at Fjenden vil
de gøre Modstand ved Byen, og ganske kort
derefter stødte pludselig vores Blænkerkæder
paa den fjendtlige Kæde, og Geværkuglerne
begyndte at pibe os over Hovedet. Straks
derefter kom en Ordonnans, hvad Hesten kun
de springe, med denne Efterretning, at det
fjendtlige Kavalier! var i stærk Fremryk
ning lige imod os. En stor Forvirring blev
over samme i vort Kompagni, som marche
rede paa Landevejen ind imod Staden; men
øje dikkeligen blev Karré formeret, Front
til alle Sider, og [vi] skulde tage imod
dem. Jeg kan sige, det var for mig og enhver
Mand et farligt forventende Øjeblik, ikke for
Kavalleriets Skyld; thi dem skulde vi snart
have gjort Sagen af med; men af Frygt for,
at det skulde have været et ridende Bat
5) J. Hansen : En liden Dagbog. 1849.
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teri, eller ogsaa, at Artilleriet skulde have
været bag efter Kavalleriet, hvilket havde
været meget farligt for os, da vi nu saaledes
i Karré stod tæt sammensluttet. Vores Ka
valier! kom frem, og det fjendtlige maatte
retirere, og ingen Ulykke skete. I det samme
udrangerede vores Kæde, og med Tapperhed
fordrev de Fjenden ud af Staden. Et halvt
Batteri af vores Artilleri, nemlig 4 Kanoner,
kørte med Hurtighed op paa de høje Banker
norden for Staden, løsnede kun enkelte Ka
nonskud ind over Haderslev, over paa den
sydlige Side, hvor den fjendtlige Styrke stod,
hvorover de med Hurtighed maatte retirere
fra denne deres Stilling for de brusende Ka
nonkugler, og inden en Times Tid havde vi
Staden besat med et kun ganske ubetydeligt
Tab, nemlig 4 døde, 9 saarede og 2 døde Fle
ste, hvoraf var kun en død og en saaret af
12. Bataillon. Efter denne Manøvre blev vi
indkvarteret i Fladerslev, indtil næste Dags
Morgen den 4. April, hvor vi fik de rosvær
digste Kvarterer, som vi i vor hele Krigstid
har haft. Næste Dag paa vor gamle Kliplev
Markedsdag rykkede vi igen fremad, videre
syd paa efter Aabenraa.«
Sejren ved Bov den 9. April skabte Ro i
Byen, de danske Styrker drog sejrssikre
mod Syd, og Haderslev levede i sikker For
visning om et lykkeligt Udfald af Krigen.
Flere slesvigholstensksindede Embedsmænd
afsattes og erstattedes af andre, der bedre
passede ind »i de ændrede Forhold«, hver
Dag bragte »Dannevirke« officielle Kundgø
relser fra Amtmand Johannsen (der selv var
lidt blakket) om, at nu var en Sogne- eller
Herredsfoged erstattet af en ny Mand. Amt
manden er dog ikke helt sikker paa Krigens
Udfald og opfordrer ihvert Fald Byens Be
folkning til at sikre sig »Victualier«.
Det var en stor Opmuntring for Byen, da
Kongen aflagde Besøg — Kong Frederik
VII var sejlet til Hertugdømmet og red nu
i Triumftog fra Flensborg over Aabenraa
til Haderslev. Provst Bekkere~) har meget le6) Brev fra Provst Bekker : L. Hertel : Hans Wilh.
Hertel. 1897. Pag. 207.

vende tegnet for os Billedet af Kongen, der
under Borgerskabets Jubel rider ind over
Sønderbro.
»Det var den 15. April (1848) henimod
Aften, at vi mødte ved Sønderbro for at
modtage Kong Frederik. Der var en styrten
de Masse Mennesker, mest Landboere. I
Vinduerne paa første Sal i Otto Schrøters7)
Hus havde en Del Danske taget Plads, og
efter nogen Venten saaes en Rytterskare at
komme ned mod Byen fra Aabenraa Lande
vej. Den skraanede lidt ad Byen til, saa hele
den store Skare kunde overses fra Mølle
pladsen. Da Kongen var kommet over Broen
og altsaa red lige under Schrøters Vinduer,
kastede Damerne i Vinduerne en Mængde
Blomster og Krandse ud; men endnu hørtes
intet Hurra. Hvorfor ikke? Der gik et sagte
Forundringsraab gjennem Mængden: »Nej
se! Laurids Skau ved Kongens Side med
Dannebrogskorset paa!« Og det var tydeligt,
at man i Forbavselse over dette Syn et lille
Øjeblik glemte at fæste Opmærksomheden
paa den statelige Kongeskikkelse paa den
hvide Hest. Men da Skau slog ud med Haan
den og raabte: »Leve Kong Frederik VII!«,
saa vibrerede Luften af Hurraraab, og de
hørte aldrig op paa Vejen til Borgmester
Lassen i Slotsgade,8) hvor han tog Kvarter.
Han vilde ikke logere hos Amtmand Johan
sen, hvis Sindelag i mange Aar syntes at
helde til tydsk Side, og det skal have været
Skau, der fik ham til at bryde med den
gamle Skik, at Kongerne tog ind paa Amts
huset.«
I Haderslev opholdt sig i disse Dage C. L.
Kirstein, Medlem af den provisoriske Rege
ringskommission. Han fik i Kraft af sin
Stilling stærk Berøring med Kongen og Sta
ben og beretter herom i et Brev til sin Hu
stru dateret Haderslev den 16. April 1848:
’) O. H. Schroeter, Svoger til P. Hiort Lorenzen,
ejede den Gæstgivergaard paa Sønderbro Nr. 5,
der nu ejes af Julius Knudsen. Her var Sles
vigske Forening stiftet og her havde den sine
Møder.
8) Slotsgade Nr. 27.

»Om Formiddagen den 12.0) bleve vi aver
terede om, at Kongen vilde komme her til
Byen, og da Ankomsttiden ikke bestemt kun
de angives, maatte jeg staae paa Pinde og
indskrænke mig til at expedere enkelte lø
bende Sager, som i paakommende Tilfælde
kunde taale hurtig Afbrydelse. Kl. i/^ an
kom Kongen ridende med sin Suite (hvor
iblandt baade Bjerregaard og Berling), Lau
rids Skau med en Skare ridende Bønder i
Spidsen, og en Escorte af Garden til Hest,
og blev modtaget med stor Jubel af den, med
Undtagelse af nogle større Kjøbmænd og
Borgere, dansksindede Befolkning, vaiende
Dannebrogsfaner o. s. v. Efterat have talt
noget med Kongen, Bluhme, Tillisch og nog
le af Adjutanterne, gik jeg et Øjeblik hjem
for efter Tilsigelse igjen at møde ved et i al
Fart af Borgmesteren, Justitsraad Lassen
(min Collega i Commissionen), hos hvem
Kongen tog Quarter, improviseret Taffel,
hvortil foruden Kongens Følge og mig, kun
Amtmanden, Conferensraad Johannsen, Pro
fessor — nu Etatsraad Flor — og Laurids
Skau vare tilsagte. Jeg begav mig snart efter
Taffelet, hvor Kongens Skaal blev udbragt
af Justitsraad Lassen (som blev gjort til Rid
der) og besvaret af Kongen med Skaalen for
Vært og Værtinde samt Haderslev Byes Bor
gere, til mit Qvarter for at expedere det nød
vendigste af det Indkomne og begive mig til
Ro, for næste Morgen Kl. 6 igjen at gjøre
Opvartning ved Afrejsen. Ved Ankomsten
saa Kongen vel ud, formodentlig af Echauffementet ved de Ridetoure, han har gjort i
disse Dage, da han har gjort sin Rejse fra
Flensborg til Slesvig og tilbage samt derfra
og over Apenrade hertil tilhest; men han har
formodentlig derved forkølet sig og skal ha
ve hostet temmelig meget indtil Kl. 2 inat,
hvorfor han da ogsaa, da han imorges — det
blev ikke før Kl. 8 — tog bort herfra, saae
temmelig angrebet ud . . . «10)
Byen viste sig saaledes som en tro og loyal
B) Datoen skal være d. 15.
10) C. L. Kirstein : Stemninger og Tilstande i Søn
derjylland 1848—-51. Sønderjyske Aarbøger. 1912.
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Stad, men de værste af Slesvigholstenerne
var jo ogsaa, som tidligere omtalt — arre
sterede og ført Nord paa og over til Nyborg.
»Dannevirke«11) fortæller, at en af disse, Dr.
Marcus (den mest fremtrædende) under
Transporten blev generet af Folkemængden i
Kolding, hvad Bladet meget stærkt beklager.
Samme Dr. Marcus var iøvrigt flygtet Syd
paa, da den danske Hær rykkede ind, men
vendte om paa Flugten og ankom til Haders
lev igen, hvor han straks blev arresteret; an
dre Slesvigholstenere reddede sig dog ved i
Tide at flygte Syd paa.
Vi har bevaret et Brev fra General Olaf
Rye,i2) der bringer os i nær Kontakt med
disse Begivenheder. Det er afsendt fra Ha
derslev den 2. April, og vi læser:
»... først Kl. 3 i Nat kom vi hertil, hvor
vi sandsynligvis bliver idetmindste til i Mor
gen. Ved denne skrækkelige Hast er vi kom
men fuldstændig i Uorden, men nu er alt
godt igen. Jeg boer her med Saabye hos
Etatsraad Kornerup-Borch1’)------------ Vi er
alle ophængte af Forretninger, og er jeg et
Kvarter borte fra mit Hus, saa staar 20—30,
som skal tale med mig. Jeg har været Højstkommanderende her et Par Timer, men nu
er Hedemann kommen.
Vejret har hidtil begunstiget os i høj Grad.
— Nu gav jeg netop Ordre til at lade Dr.
Marcus og 2 andre Enragés transportere til
Kolding . . .
I dette Øjeblik fik vi Ordre til Opbrud.
Kl. 5 gaar vi bort, nu er den 3 Eftermid
dag ... «
April Maaned faar ikke Lov at gaa i denne
optimistiske Stemning. Slaget ved Slesvig
den 23. April rygtes hurtigt over hele Her
tugdømmet.
Kaptajn Jagd fortæller14) saaledes om den
Maade, hvorpaa han erfarede Nederlaget:
»Om Formiddagen den 24de April befandt
u)
“)
ls)
14)

14

Dannevirke 4. April 1848.
P. F. Rist: Olaf Ryes Saga. 1899. Pag. 115.
Amtsforvalter i Haderslev.
Jagd: Erindringer fra Aaret 1848. Dannebrog II.
1882—83. Pag. 546.

jeg mig paa Vejen mellem Sommersted og
Haderslev, da jeg ser P. Skau (Laurids Skaus
Broder) komme galloperende paa en skumbedækket Hest, og allerede i Afstand tilraabte han mig: »Preusserne have ved Sles
vig angrebet den danske Armé, der efter et
blodigt Slag er bleven fuldstændig overvun
den.« — Jo længere jeg kom frem paa Vejen,
desto mere foruroligende bleve Rygterne . . .
Da jeg kom ud paa Haderslev—Kolding
Chaussé, mødte jeg den ene Vogn efter den
anden med Flygtninge, der droge nord paa,
deriblandt ogsaa Laurids Skau og »Dannevir
ke« s Redaktør, P. Chr. Koch, og en alminde
lig Modløshed syntes at have grebet alle Ge
mytter.«
Der var ogsaa Grund til Panik — de dan
ske Styrker trængtes tilbage — Haderslev
oplevede igen en Omvæltning, nu rykkede
Preusserne og de slesvigholstenske Styrker
ind i Byen. Byens danske Øvrighed blev af
sat (blandt disse Borgmester Lassen); selv paa
Latinskolen skete Ændringer: Rektor Brauneiser forsvandt og erstattedes af den tidligere
Konrektor Volquardsen, en ivrig Tilhænger
af de slesvigholstenske Tanker. Den preussi
ske Øverstkommanderende General Wrangel
slog sig med sin Stab ned i Byen. Han
og Prinsen af Noer indlogerede sig hos Apo
teker Collenburg, der var Ejer af Byens bed
ste Hus (Hjorteapoteket). Det blev ret en
Tid for de dannede, »de kjoleklædte«, medens
Byens Smaaborgere holdt sig tilbage for ikke
at faa al Landsens Ulykker over deres Hove
der.
Under den hastige Fremrykning Nord paa
havde Preusserne ladet Krigskassen forblive
i Haderslev, for at disse store Pengesummer
ikke ved et uventet dansk Angreb skulde
falde i de gale Hænder.
Men en preussisk Hauptmann, der fulgte
med Styrkerne Nord paa, fortæller om denne
Krigskasses videre Skæbne. Han er i Vejle,
da hans Fortælling18) begynder:
18) J. F. Lienau: Meine Erlebnisse in der SchleswigHolsteinischen Armée. Altona, 1852. Pag. 20 ff.

»Midt i (Maj) Maaned (1848) skrev den
konst. Amtsforvalter Eden i Haderslev,
hos hvem vi ved vor Indmarch i Jylland
havde deponeret 30.000 Rbthlr. (vi havde
kun taget 25.000 med) af Krigskassen, for
ikke at slæbe for meget med til Jylland, at
Danskerne ved Forræderi fra Søsiden hav
de opsnappet Overjægermester v. Krogh i
Skoven, hvor han havde været i Embedsfor
retninger, og slæbt ham til Danmark. Da det
nu var temmelig udbredt, at de deponerede
Penge var fra den slesvig-holstenske Krigs
kasse, idet der i de lavere Befolkningsklas
ser befandt sig mange Dansksindede, og da
Haderslev kun var besat af en Skvadron hannoveranske Dragoner, som hvert Øjeblik kunde
faa Ordre til at gaa sydpaa, saa kunde han
[Eden] heller ikke indestaa for Pengenes Sik
kerhed mer. Den kommanderende General lod
mig om Aftenen Kl. 10 kalde, gav mig Bre
vet til Gennemlæsning og befalede mig end
nu i Nat at ride til Haderslev . . . Jeg red
derpaa over Christiansfeld (han kom fra
Vejle) til Haderslev, hvor jeg kom om Af
tenen og overlod den konst. Amtsforvalter 2
af mine Dragoner til Vagt for Natten, jeg bad
ham om i Nattens Løb at lade Pengene, der
kun laa i Poser, pakke ned i Fustager. Den
følgende Morgen var Pengene, der bestod af
5 ^-Stykker, pakket ned i fire dobbelte Fusta
ger a 7500 Rbthlr. Jeg lod disse Fade, som
havde en betydelig Vægt, bære ned paa to
Vogne af mine Dragoner og kørte med dem
til Kolding, hvor den preussiske Krigskasse
befandt sig i 2. Etage af et Hus. Husets Ejer
befrygtede, at det vilde lide under Vægten af
Tønderne, og jeg lod derfor en Tønde lægge
i hvert Hjørne af Værelset ... «
Da Preusserne efter russisk Tryk rykker
ud af Jylland, og da General Hedemann ved
Udfaldet fra Als erobrer Sundeved, træk
ker General Wrangel sine Styrker sammen
for at angribe disse danske Styrker paa sles
vigsk Jord, derved ser den danske General
stab en Chance for igen at forsøge en Erob
ring af Slesvig Nord fra. For anden Gang i
dette Aar rykker danske Styrker frem ad

Landevejen fra Kolding til Haderslev, for
anden Gang oplever denne By den danske
Hærs Ankomst. Styrkerne forsøger at træn
ge videre Syd paa, men standses ved Hop
trup, samtidig med, at en anden dansk Afde
ling, der gaar lidt længere inde i Landet,
standses ved Marstrup.
En menig dansk Soldat, Ole Sørensen, er
blandt de første, der kommer til Haderslev,
han skriver kort efter sin Ankomst et Brev
hjem til sin Kone (dateret Haderslev 1. Juni
48). Det er vel forstaaeligt, at Soldaten paa
Forhaand maa antage, at Byen er slesvigholstensk sindet, den har jo lige uden at kny
huset General Wrangel. Den gode Ole Søren
sen kunde ikke vide, at det var to forskellige
Lag i Byen, der skiftevis optraadte. De dan
nede hyldede og hjalp »Oprørerne«, medens
det jævne Borgerskab sluttede op om de dan
ske Styrker; jeg gengiver hele Brevet16), da
det viser os danske Styrker, der optræder som
Besættelsesmagt :
«... vi kom igaar her til Byen, og idag,
det er Christihimmelfartsdag, ligger vi over
her, og maaskee vi bliver her længere, det veed
jeg ikke, thi vi faae Ingenting at vide, førend
det skal skee strax. Folk er her i Byen meget
tydsksindede, de ønsker helst, at vi skulde
tabe Slaget, men jeg beder den gode Gud ikke
vil opfylde deres Ønske. Jeg blev igaar tilli
gemed 7 andre Jægere, en Dragon og en Dyr
læge indqvarteret hos en rigtig tydsksindet
Smed; han havde forladt Kone og Børn og
reist med Tydskerne, men Konen var flink
nok, hun gav os baade Spise og Drikke gra
tis, og vi laae ogsaa i en Seng, som var meget
kjærkommet for os. Der var iaftes en stor
Kommers af Soldaterne, som løb omkring i
Byen og opsnappede alle de tydske Faner, de
kunde opspørge, ligesom forhen Betjentene
tog Brændeviiinstøi her i Jylland; især var
Husarerne saa meget graadige paa disse Fa
ner; der kom en heel Del Husarer og Drago
ner stormende ind der, hvor vi loserede, og
ie) Ole Chr. Sørensens Brev til sin Kone: Allens
Breve 1848—50. Pag. 286 ff.
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paastod, at de vidste de havde tydske Faner.
Konen sagde, at de havde ingen, for Manden
have taget dem med, men det vilde Husarerne
slet ikke troe, de gjorde dem hele Huset mæg
tigt og søgte overalt og forlangte, at vi skul
de hjælpe dem, men det vilde vi ikke, thi vi
havde ingen Ordre dertil, og de Andre havde
ikke heller, men de gjorde det af Kaadhed;
men vi syntes, det var bedst at have Fred,
saa længe vi kunde, og især da Folkene vare
saa gode mod os, om ogsaa denne Godhed var
mere af Frygt end af Agtelse for os, det var
os jo lige kjært, naar vi havde det godt. Hu
sarerne fandt ingen Fane der og maatte gaae
med en lang Næse. Idag kom der en stor
Mængde Tropper hertil, de fleste reiste
igjennem Byen og videre fort, men en stor
Deel blev ogsaa indqvarteret her i Byen, og
derfor maatte vi andre skifte Qvarteer. Vi
kom nu 24 Mand til at ligge i Qvarteer hos en
Bager, og vi faaer idag alt det Hvedebrød, vi
vil spise, og 01, Brændeviin og Kaffe. Vil
det saaledes blive ved, saa ønskede jeg gjerne,
jeg maatte blive her, til Freden var sluttet,
men det bliver der nok intet af med; men vi
har dog havt en god Helligdag; de har ikke
alle havt det saadan, thi vi har hørt en stærk
Kanontorden ikke langt borte, men vi har
endnu ikke faaet nogen Underretning om det
te Slag . . .«
Der har sikkert ikke været en Dag uden
Smaakampe i Nærheden af Byen. Friskarer
og preussiske Styrker optraadte overalt. Dan
skerne kastede stadig flere Soldater ind i
disse Kampe; saaledes landsatte Flaaden en
større Afdeling ved Hejis, en Soldat blandt
disse giver os et morsomt Billede af Krigstrætheden i den omtumlede By. Han skri
ver17) :
»Et Par Dage opholdt vi os i Christiansfeldt, derpaa marscherede vi til Haderslev;
overalt paa Marschen modtoges vi med ^tve
tydige Tegn paa de nordslesvigske Bønders
danske Sindelag; de vare saa glade ved at

være bievne befriede for Friskarerne, der,
medens Preusserne vare i Jylland, havde fun
det en vid Mark for deres Røverier her i det
rige Nordslesvig. En Ugestid tilbragte vi nu
med at gjøre Forposttjeneste ved Haderslev;
vi erfarede der den hele sørgelige Affaire ved
Hoptrup. En tydsk Dame i det Huus, hvor vi
vare indquarterede, var meget kjæphøj over
sine Venner, Friskarerne; de eneste af vore
Tropper, man lod til at have nogen Respekt
for, vare de frivillige Husarer; Slaget den
5 te Juni lod man som man slet ikke kj endte.
Alle Folk vare kjede af Krigen; i Haderslev
vare Tydskerne forbittrede over, at Latin
skolen skulde være dansk, og forresten ønske
de man blot, »at alle de høje Herrer, der fra
begge Sider havde fremkaldt Krigen, maatte
træffe sammen paa en Landevej og slaaes, og
dermed hele Historien være forbi« . . .
I Haderslev forbleve vi kun indquarterede
et Par Dage, men forlagdes derpaa til Bøge
skov i Miil nordligt for Haderslev . . .«
Soldaten nævner, at Latinskolen skal være
dansk. Dette var allerede besluttet i Februar,
men var blevet udskudt af Krigsbegivenhe
derne, saaledes at den mere eller mindre selv
bestaltede Rektor Volqvardsen fik Lov at sid
de helt til 1850. Rygtet om denne Ændring
var i Februar naaet til Haderslev, og »Dan
nevirke« bekræfter dette Rygte med »Fædre
landet« som Kilde med den Bemærkning18) :
»Fler lever vi af Rygter og det ofte de mest
skrækkelige«.
Da Stillingen saa nogenlunde var sikker
for Danskerne, opslog den senere fra Udfal
det ved Fredericia saa kendte General Bülow
sit Hovedkvarter i Haderslev. En af hans
Stab har givet os et fortræffeligt Billede af
Livet i Haderslev, som det formede sig for
Staben — samtidigt fortæller det os en Del
om de Vilkaar, Byen maatte leve under19) :
»Den 9. Juni (1848) brød General Bülow
op med sit Korps, for fra Kolding at gaa til
Slesvig, Marchen gik over Sommersted og

17) N. S(ylow): En ung Soldats Erindringer fra
Krigsaarene 1848—49. Kbhvn. 1850.

18) Dannevirke 8. 2. 1848.
10) S. C. Barth: Soldaterliv i gamle Dage. 1903.
Pag. 117—18.
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Oxenvad til Haderslev, hvor Generalen ind
kvarteredes i den bortdragne danske Borgme
ster, Etatsraad Lassens Hus. Her laa Gene
ralen, min Ringhed og desforuden Stabsche
fen, Grev Reventlow, Leutenanterne Lasson
og Bentzon og den norske Leutenant Carsten
Anker, endvidere Auditør Glahn og Sekretær
Heltzen, senere Amtmand i Aabenraa og
sidst i Odense.
Medens vi havde Hovedkvarter i Haders
lev, førte vi til en vis Grad et Slaraffenliv;
vi kunde paa Rekvisition faa alt, hvad vi øn
skede, til Stabstaffelet, og blev der en Gang
imellem en lille Gemytlighed ved en Bolle
Punsch, hvilket som oftest arrangeredes af
Reventlow, saa deltog selv General Bülow
deri; sjældent eller aldrig derimod Stabsche
fen, der som oftest sad i sit Værelse og ar
bejdede.
Der herskede iøvrigt megen Virksomhed i
General Bülows Hovedkvarter. Hans Krüger
fra Bevtoft og Etatsraad Flor fra Rødding
kom ofte for at konferere med Stabschefen.
Spioner var i fuld Virksomhed, og meget ofte
blev mistænkelige Personer indbragte, der
skulde afhøres. Ved slige Lejligheder funge
rede den før omtalte Grev Reventlow altid
som Eksaminator, hvortil han var ypperlig
skikket.
En ejendommelig Bestilling havde jeg ved
at udfærdige Passersedler til Malkepiger og
Røgtere. Køerne græssede jo udenfor Byen
og malkes skulde de, men ingen maatte uden
Passerseddel forlade Byen ,og paa denne Sed
del maatte desuden nøjagtig angives, til hvil
ken Tid paa Døgnet den gjaldt.
Udenfor mit Vindue forsamledes derfor
hver Morgen en Skare, og ud af Vinduet rak
te jeg Passersedlerne.
Den 17. Juni om Morgenen dirigeredes
Marchen til Maugstrup«.
Har den danske Hærs Ophold været til
Gene for den fredelige Befolkning, der blev
hindret i de daglige Sysler, saa maa det ha
ve været ganske ulideligt for Slesvig-Holstenerne. Og vi ser da ogsaa, at selve Haderslev
rummer Friskytter, der vil genere den danske

Hær saa meget som muligt. Betegnende er
saaledes en Optegnelse i en Dagbog ført af
Kaptain Münnich20), der omtaler sig selv i
3die Penson:
»Den 12te Juni havde Korpset Forposter
sønden for Haderslev. Medens Kapitajnen
(Münnich selv) om Eftermiddagen stod hos
Premierlieutenant Haxthausen paa en Bakke
syd for Byen og saa ud over Forposterne,
blev der sendt dem en Kugle fra et af de
højeste Huse i det af os besatte Haderslev og,
medens de gik frem og tilbage, nok en; begge
Kugler peb tæt forbi dem. Saavidt Münnich
kunde iagttage gjennem Kikkerten, bleve de
affyrede fra et Garveriloft. Mørket faldt
imidlertid paa og gjorde Ende paa den Ski
veskydning. Den I4te Juni var Kompagniet
atter paa Feltvagt paa samme Plads som tid
ligere«.
Det lod til, at den danske Hær vilde holde
Haderslev under alle Omstændigheder, vi kan
se de omfattende Forberedelser af følgende
lille Beretning21), der lader os forstaa al den
Uro og Tummel, Hæren har ført ind over
den stille og fredelige By.
»I de nærmest følgende Dage (efter Land
gangen ved Heils den 13. Juni 1848) laa jeg i
Haderslev, hvor jeg var beskjæftiget med
Skandsearbejder; bl. a. var jeg med til at
indrette den sydlige Udkant af Haderslev —
særligt Møllen, Broen over Fjorden og Ha
verne paa dennes nordlige Bred, — til For
svar. Øst for Chausseen til Aabenraa ligger,
eller laa, et Slags Forstad, »Naffet« kaldet,
væsentligst bestaaende af Almuesfolks smaa
Huse, hvis Kjøkken- og Frugthaver gaae ned
til Vandet. Gjennem dem alle maatte jeg an
lægge Løbegrave, c: lavt Brystværn, hvortil
Jorden tages fra den bagved samme liggende
Udgravning, hvori Værnets Forsvarere kun
ne staae og bevæge sig dækkede. Det skar
mig i Hjærtet at skulle ødelægge de stakkels,
guds jammerligt klagende, meer eller mindre
20) Oberst Münnichs Dagbog. Danebrog 1881—82.
Pag. 39 ff.
21) W. G. O. Bauditz: Nogle Livserindringer. Dane
brog IV. 1884. Pag. 602—03.
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fattige Beboeres fortrinligt passede Haver;
men jeg maatte lystre Landings Ordre, og
han var ubønhørlig, hvilket han forresten her
havde Ret i. Desuden have Eierne selvfølge
ligt faaet fuld Erstatning for den ved vore
Skandsearbeider foraarsagede Skade.
Jeg opkastede ogsaa Forskandsninger,
lagde Forhug og udstak Colonneveie langs
den nordlige Bred af Haderslev-Dam, c: Indfj orden, vest for Byen, samt Tørning- og
Christiansdals Møller, hvor der fører Veie
over Tilløbet til Fjorden . . . Efter en ca. 8
Dages Forløb blev jeg med mit Mandskab
sendt nordpaa . . . Forinden var jeg bleven
afløst af Premierlieutenant William Thul
strup22).«
Det var da ogsaa ganske imponerende
Styrker, der var samlet i og omkring Ha
derslev. En Officer passerede Haderslev den
15. Juni paa Vej ud til sin Post ved Styding.
Han fortæller os lidt om, hvilke Styrker man
træffer i Byen. Det er ejendommeligt i disse
Samtidens Beretninger at møde Navne,
som denne Krig gjorde kendte. Vi har set,
hvorledes Olaf Rye en kort Tid havde Kom
mandoen i Haderslev; vi har set, at Genera
lerne Hedemann og Bülow ogsaa har været
i Byen, og nu møder vi Schleppegrell; For
tælleren, Ræder™, kom den 15. Juni til Ha
derslev, » . . hvor der ogsaa var fuldt af Mili
taire, deriblandt Garden til Fods, 4. Batail
lon o. Fl. Jeg blev indqvarteret hos en Tøm
merhandler Juhl24) og havde det meget godt
sammesteds. Om Aftenen gik jeg Sønden for
Byen og besaae vore Forposter, hvor jeg traf
Philip (Broderen) som Forpostcommandeur i
samme Forretning. Ingenieureme havde
indrettet den sydlige Deel af Byen til For
svar, creneleret Husene m. m. Fienden stod
22) William August Thulstrup, død 1898 som Oberst
af Ingeniørkorpset. Af norsk Slægt. Byggede
Aabenraa-Chausséen, og boede, naar han var i
Hoptrup, hos Pastor Marckmann. Blev i 1852
Medlem af »Harmonien« i Haderslev.
23) Major Jacob Thode Ræder (død 1853 som
Oberst): Krigserindringer fra 1848—50. 1911.
Pag. 96 ff. Broderen hed Johan Philip Ræder,
ligeledes Major i 1848. Død som General 1869.
21) Tømmerhandler Juhl, Slesvigholstener.
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ikke langt borte. Henad Mørkningen, d. e. Kl.
9 om Aftenen, vare vi hjemme i vort Qvar
ier . . .
[Inden Ræder den 16. forlod Byen], blev
Generalmarohen slaaet i Haderslev, Tropper
ne forsamlede sig paa Allarmpladsen, og det
heed almindelig, at Fienden rykkede frem
mod Byen . . . Nogen Skydning fandt Sted
Sønden for Byen og paaskyndte Postvognens
Afgang til Kolding; den rullede omsider i
Galop ud af Byens nordre Port med min Ge
org (Sønnen) og et Par andre Personer.
Nu gik jeg tilbage til Torvet og den søn
dre Indgang til Byen, hvor jeg fandt Trop
perne opstillede paa de dem anviste Forsvarspuncter. Jeg talte med flere Officerer, deri
blandt Capitain Müller af 4. Bataillon; hvis
jeg mindes ret, havde Major Kæsemodel Commandoen i Byen. Jeg fandt Stillingen meget
god, hvorfor jeg ogsaa sagde til Capitain
Müller, der stod med sit Compagni en colon
ne paa Torvet: »Hvis De lader Dem kaste ud
af Byen og den indehavende Stilling, saa bur
de Commandanten hænges«. Han saae lidt
vredladen ud — og derved blev det.
Da jeg nu havde orienteret mig i Haders
lev og indkjøbt en Deel Spise- og Drikkeva
rer, saa kjørte jeg til Hammelef og meldte
mig hos General Schleppegrell og derpaa til
Styding. for at overtage Commandoen af den
10. lette Bataillon«.
Haderslev blev mere og mere en Fæstning,
en anden Officer26), der passerede Byen, næv
ner, at det i Omegnen af Haderslev »vrimle
de af Friskarer«, og at »alle Gader mod Nord
var palisaderede«, antagelig for at sikre den
danske Hær en Tilbagetogslinie og samtidig
forhindre et uventet Bagholdsangreb af Fri
skarer.
General Lunding, der paa det Tidspunkt
endnu var Major, opholder sig i disse Dage
i Byen og sender herfra et Brev dateret Ha
derslev 18de Juni 48 Eftermiddag Kl. 520). De
25) Hammerich : Erindringer fra Krigsaarene 1848
—50. Militær Tid. 1893. Pag- 952#) Breve fra General Lunding. Danebrog III,
1882—83. Pag. 290.

tyske Styrker, der nu efter Stormløbet paa
Dybbøl kan hellige sig andre Opgaver, træk
kes bestandig nærmere til Haderslev. Flere af
de sydligste Forposter opgives for helt at sik
re den strategisk gode Stilling Nord for
Fjord og Dam.
»... Da Juel veeg tilbage med sit Corps,
blev Ernst alene tilbage med sine 16 Sappeurer ved Haderslev Sønderbro for at oppebie,
hvad der mulig kunde slaae sig igjennem af
Avantgarden. Da han endelig fik Ordre til
at gaae tilbage, var han med sit Commando
den sidste Dansker i denne By, indtil Bülow
atter førte Juels Tropper der tilbage. Nu har
Jørgensen stærkt befæstet den sydlige Side af
Haderslev, ligesom Ernst og Wenck have afdæmmet Mølleaaen og indrettet Forsvar for
Møllerne imellem Styding og Haderslevdam.
. . . . Gardens Musikkorps har nu i 2 Timer
glædet mig ved at spille et Par Huse herfra
foran General Hedemanns Qvarteer, nu spil
lede de »Kung Carl den unga hjelta«. — . . .
I et senere Brev27) hedder det:
»(Vi) have i Haderslev og langs Aaen mel
lem Styding og Haderslev forskandset os ind
til Tænderne, saa ikke en Slesvigholstener ad
denne Vei vil røre os. — — Desværre for
stakkels Riegels28) og hans Huus, hvor vi til
mure Vinduerne og Haven, hvor vi ville
danne Forhug og plante Palisader. Det skiær
i Hjertet at skulle ødelægge saa deiligt et
Anlæg . . .«
Den stærke Indkvartering forløb dog ikke
uden muntre Episoder. Vi har en kostelig Be
retning om nogle danske Officerer, der ind
kvarteres hos Apoteker Collenburg. Denne
fint dannede Mand var ivrig Slesvigholste
ner, og de unge Danskere faar her en Mod
tagelse som vi — selv om det er Danskerne,
det gaar ud over — forhaabentlig kan more
os over. Jeg lader den danske Officer selv
fortælle29) :
27) Dateret Christiansfeld 25de Juni 1848, Aften
Kli 8W
28) Det er sikkert den velhavende Rebslager, der
omtales af Løjtnant J. P. Behrend. Se Note 47.
29) J. P. Laurent: Livet i Felten: Uddrag af en
Læges Dagbog i Sommeren 1848. 1849. Pag. 47 ff.

»Tilligemed en Capitain og tvende Office
rer blev jeg indqvarteret hos en formuende
Apotheker Collenburg paa Hjorteapotheket,
hvor vi næsten havde det herskabeligt. Der
var en Luxus og Smag udbredt over de store
Værelser, som fortjener at kaldes udsøgt, og
kort efter vor Ankomst sattes vi til et rigt
Taffel, medens Verten presiderede med den
høfligste og meest forekommende Anstand af
Verden. Men vi mærkede snart, at han var en
ægte Vildtydsker, hvad han da ogsaa aabenhjertigen tilstod. Han tiltalede os først paa
Tydsk, men da der svaredes paa Dansk, dre
jede han strax om. Det var den første Gang,
at jeg hørte en ægte Slesvigholstener demon
strere over det nationale Stridsspørgsmaal,
og jeg blev som himmelfalden ved at høre
ham tale paa en saadan Maade, som om deres
Sag var den ene retfærdige. Han talte med en
saadan Overbeviisning og Sikkerhed, med
en saadan Rolighed i Stemmen og Besindig
hed i Udtrykket, at hans Vrede maatte fore
komme Enhver som ædel og retfærdig, og
man kunde ikke et Øjeblik tvivle om, at han
jo støttede sig fuldt og fast paa sin Overbe
viisning. Men med alt dette var det dog po
sitivt falske Kjendsgerninger, som han frem
stillede, og Alt blev med en mærkværdig Ge
läuf ighed fremstillet fra en aldeles vrang Si
de. Man maatte formelig forbauses over at
see dem tage Tingene paa denne Maade, og
jeg kunde ikke andet end beundre Agitatorer
nes Snildhed og Overlegenhed i at besnakke
Folk. Vi fire Danske bekjæmpede ham paa
det Ivrigste; men jeg tilstaaer, at vi ikke før
te Discus-sionen med den besindige Rolighed
som han, hvad man forresten kunde tilgive
os ved Mindet om det Lumpengesindel, som
vi samme Dag havde kjæmpet med, og ved
Tanken om de mange Uretfærdigheder, som
vi havde været Øjenvidner til. Saaledes hav
de vi paa vor Marsch fra Kolding mødt
mangfoldige slesvigske Bønderkarle, der
flygtede Nord paa, eftersom Friskarerne om
Natten overfaldt dem i deres Senge og førte
dem bagbundne paa Vogne ligesom Slagte
kvæg til Rendsborg, hvor de maatte trække i

!9

preussiske Uniformer. Apothekeren taug efterhaanden aldeles stille, ingenlunde fordi
han var overbeviist, men kun overmandet;
men betænker man nu, at han under hele den
ne ubehagelige Scene alligevel vedblev at op
fylde den meest forekomne Værts Pligter,
skjænkede i Glassene og bød omkring, saa
vil man fatte den underlige Beklemthed, der
i det Ringeste greb mig.
Men endnu værre blev det, da han efter
Bordet udbad sig, at hans Kone maatte ser
vere Kaffen for os.
Vi førtes op i en Sal, der var ganske dej
lig. Udenfor de aabnede Buevinduer var der
Altaner af støbt Jern, hvorfra Duften af
prægtige Blomster strømmede ind i Værelset.
Kostbare Kobberstik hang paa Væggene;
Bogskabe og Figurer af Terra cotta og Bis
cuit stode rundt omkring, og elastiske Diva
ner indbøde til behagelig Hvile. Medens det
paa den ene Side var en sand Nydelse atter
at leve blandt cultiverede Mennesker, hvor en
ung, net Kone gjorde Honneurs med det dan
nede Livs rolige Anstand, blev man paa den
anden Side saaledes tirret ved hendes koldblo
dige, bidende Spot, at det kostede Møje at
beherske sig. Med et galant Smil rakte hun
Kaffen og spurgte: »Vie viele haben Sie bei
Mastrup verloren, wohl ein fünfzig Mann?«
Vi levnede naturligvis Friskarerne ikke
Ære for en Skilling og forklarede Forræde
riet.
»Ja, der Capitain v. Bracklow hat sich
öfters durch seinen verwegenen Muth gros
sen Ruhm eingelegt. Er ist fast tollkühn«.
Det kogte i os, og Officererne gave hende
det glatte Lag.
»Aber bei Hoptrup«, sagde hun, medens
hun roligt rørte om i sin Kop og bøjede Ho
vedet til Siden med et skjelmsk Smiil, »ver
loren Sie ja zehn Kanonen; das muss doch
sehr unangenehm für Sie sein«.
Capitainen kom i sin Hede til at vælte en
stor Kop Kaffe over den Damaskes Dug,
hvorved det underliggende kostbare Tæppe
vistnok ødelagdes. Uden at fortrække en Mi
ne eller saameget som see efter Ødelæggelsen,
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sagde hun spøgende: »Es kommt von gar zu
grossem Eifer. Glückliches Dänemark! das
solche Krieger besitzt.«
Jeg knækkede min fine Havana-Cerut og
bad hende om Tilladelse til at fjerne mig, da
jeg trængte til Hvile. Hun gjorde mig op
mærksom paa, at jeg skulde have den Ære
at hvile i den Seng, som sidst havde optaget
Hans Højhed Prindsen af Noer. Jeg bukke
de og tænkte: Gid du var hængt; men kort
efter forglemte jeg i Søvnens Arme baade
Venner og Fjender, medens jeg blidelig blev
vippet op og ned paa Prindsesengens elastiske
Fjedre.«
Lægen, der med megen Sans for Humor
har givet denne Skildring, viser sig som en
glimrende Fortæller, og jeg vil ikke unddrage
Læseren for Resten af hans Beretning om
Opholdet i Haderslev.
»En hel Uge har jeg havt Ophold her i Ha
derslev, nemlig fra 12—17de Juni, og kan
for min Part ikke klage, da jeg hos min Apo
theker dagligen er bleven forsynet paa det
Splendideste baade med Vaadt og Tørt og
Tyndt og Tykt. Han holder sig borte fra os
og sysler om sit Apothek med Konen puttet
ind i sit Contoir, medens han ganske har
overladt os sine Dagligværelser, hvor vi bli
ve beværtede paa det Bedste uden at maatte
betale en Søsling derfor. Paa en Maade er det
ubehageligt nok saaledes at blive behandlede
som dominerende Herrer i hans Huus og at
gåae og gloe paa hinanden som Hunde og
Katte; thi vi indskrænke os blot til kolde
Høflighedsbeviser, og al Conversation er stil
tiende banlyst. Vi spise stedse alene og faae
ikke engang Fruen at see ved Kaffebordet.
Forsaavidt har jeg det altsaa ret godt og
uendeligt bedre end Officererne og Folkene;
thi to Compagnier maae hver anden Dag paa
Feltvagt i og udenfor Byen og gjennemgaae
allehaande Besværligheder. Jeg gaaer om
kring og spadserer i den nærmeste Omegn,
beseer Byen, sover, spiser, skriver og læser,
og naar jeg slet ingen Ting gider bestille, saa
lader jeg Apothekerens Kjæmpespilledaase
ufortrødent gjøre Musik for mig. .

Byen er erklæret i Belejringstilstand og
heelt omsluttet af Vedetkjeder. Broen over
Fjorden er barrikaderet, og langs Byens søn
dre Grændse er der en sammenhængende
Række Løbegrave, Forskandsninger med
Skandsekurve og Espingolbatterier. De nær
meste Huse ved Porten have Beboerne maattet forlade, Vinduerne ere aftagne og Sandpo
ser lagte istedet, eller de ere tilmurede og for
synede med lange Skydehuller. Det Indre af
disse Huse er aldeles blottet for alle Meubler
og indrettet til Vagtstuer med Halm paa Gul
vene. Paa Torvene og i Nærheden af Porten
ligge Nat og Dag hele Compagnier lejrede
paa Steenbroen, og Ingen maa forlade Byen'
uden nøjagtig Visitation og Pas fra Commandanten. Ethvert Brev bliver brækket og
læst af Vagt-Commandeuren eller afleveret til
Overgeneralen. Det er komisk nok at see, at
alle Malkepigerne, som skulle udenfor Byen,
stad igen blive escorterede af en Jæger med
skarpladt Gevær under Armen; men som of
test har han Pigen under den anden Arm.
Selv en Smule Tøs, der skal ud og sælge
Smaasnapse og haardkogte Æg til Forposter
ne, faaer en saadan Ledsager med 60 Patro
ner.

En Aften var jeg paa Haderslev Kirkegaard, der har en sjelden smuk Beliggenhed
med Udsigt over Fjorden og den betydelige
Haderslevdam. Man viste mig den Fælles
grav, hvori de sex ved Hoptrup faldne Dra
goner samt en Jæger vare bievne begravede.
En Deel hvidklædte danske Piger havde fulgt
de med Dannebrog og Krandse behængte Ki
ster, og syv Preussere, der som Reconvalescenter netop vare i Byen, fulgte ligeledes. Da
Præsten i et Par Ord paa Tydsk havde erin
dret dem om, at disse vare faldne for deres
Fædreland, udbrød Preusserne, Alle som
Een, i Graad og bej amrede deres Skjæbne at
skulle deltage i denne sørgelige Krig. En lille
Tambourdreng, som jeg havde seet i Kolding,
stod og vandede de mange Blomster paa Gra
ven. Han havde været med i alle Slagene. Jeg
sagde til ham:

»Er Du nu fornøjet over, at Du atter ven
der Næsen mod Syd?«
»Ja, hvad skal man sige til det«, svarede
Stumpen, »nu maa man jo begynde forfra
igjen med de Slyngler«.
Den 16. Juni antog jeg, at Dagen skulde
hengaae som de foregaaende, og havde alt ud
sendt en Observationspatrouille, der skulde
recognoscere Terrainet om Apothekerens
Kjøkken for at indhente gastronomiske Op
lysninger angaaende Armeens Forplejningsvæsen. Rapporterne løde meget gunstige og
omtalte adskillige Kolonner Jordbær samt en
Deel nedlagte Kyllinger, hvis Antal imidler
tid ikke paa det Nøjagtigste kunde angives,
da de qvindelige Forposter ved Barrikaderne
til Kjøkkenindgangen ikke tillode nogen vi
dere Fremtrængen i dette couperede Terrain,
trods de Danskes modige Angreb. Allerede
begyndte Lugten af branket Smør at gjennemtrænge Atmosphæren, og Lyden af en vel
vedligeholdt Ild lovede et varmt og vakkert
Engagement, da Allarmtrommen gik gjennem
Gaderne, og alle Slags Hornblæsere og Trom
petere rendte paa hinanden for at blæse Appel.
Alt hvad der bar Uniform, blev elektrise
ret ved disse Toner og stod kort efter opstil
let i Hovedgaden; men efter 5 stive Timers
Ophold i den brændende Middagshede paa
Gaden melidtes der, at det var blind Allarm,
og hver gik atter til Sit.
Naar jeg tænker mig om, saa er det dog i
Grunden forunderlige Forhold, jeg befinder
mig i. Hvem skulde for to Maaneder siden
have sagt mig, at jeg nu skulde gaae som en
Matador i et af de rigeste Huse i Haderslev,
med en sortskjægget Jens ved min Dør og
Husets rette Ejere adlydende mit mindste
Vink, førend det neppe er udtalt. Manden og
Konen sidde i et lille Kammer ud til Gaar
den; men jeg ligger og daser paa en blød
Kanape med svære Silkeqvaster, med et Par
forgyldte Kopper paa Divanbordet og et Bæ
ger med ægte Havannacigarer foran mig. Det
er en varm Sommereftermiddag. Vinden be
væger sagteligen Træernes Blade udenfor mi
ne Vinduer; gjennem de aabne Fløjdøre seer
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jeg Solen skinne ind paa Fliserne i Vestibu
len, prægtige Slyngplanter hænge i kunstige
Hængepotter mellem de kostbare Gardiner og
udbrede en exotisk Duft i Stuen. Jeg har ny
lig rejst mig fra et vakkert Taffel og sidder
hensunken i taus Beundring af et prægtigt
Litographi af Soopin, der forestiller Afskedsscenen mellem Paul og Virginie, og bløde
Melodier fra den anden Side Vestibulen lulle
mig i en drømmende Halvslummer. Og hvil
ken Rolle spiller jeg saa i dette Tableau? Jeg
er en fremmed Indqvartering i en Fjendes
Huus — nej, det er dog altfor besynderligt
at tænke sig.
Den sidste Aften, jeg var i Haderslev, blev
jeg indbuden til et Gilde af nogle Frivillige.
Efter Tappenstregen skal hver Menig være i
sit Qvarteer, og Enhver, der træffes paa Ga
den efter Kl. 9^, bliver tiltalt. Medens
Trommerne drejede om i en anden Gade,
bøjede jeg ind i en Baggaard i en Udkant af
Byen, hvor Selskabet samledes i en Have, der
var fjernt nok beliggende til, at nogen for
budt Tone kunde slippe udenfor disse Ene
mærker, og her sadde vi nok saa luunt om et
Ragoutfad, der indeholdt afbrændt Rødviin.
Det er ikke første Gang, at jeg undertiden
ved disse militaire Smaagilder i et fremmed
Land har mærket en vis melankolsk Aand
hvile over de fyldte Glas. Det er, som naar de
stakkels Haandværkssvende fjernt fra Hjem
stavnen sidde omkring Julegrøden og lade
Tankerne ile hen til deres Kjære. Et saadant
Øjeblik indtraadte ogsaa her engang, og vi
bade en lille Frivillig, der havde en smuk Te
norstemme, om at synge os en Solosang. For
otte Dage siden var hans Broder, der havde
været Frivillig ved et andet Jægercorps, død
paa Augustenborg af et Skud i Hovedet.
Hans bløde Stemme bævrede da i Aftenluf
ten og bragte Strengene i vort Indre til at
dirre; men neppe var han færdig, før han
brast i Graad og udbrød:
»Naar jeg synger den Sang, maa jeg altid
tænke paa min Broder. Han sang saa dejlig
Second dertil!«
Vi følte os meget bevægede, greb Glassene
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og ønskede, at vi snart maatte faae Lejlighed
til at hævne hans Broder.«
Den 18. Juni flyttedes Lægens Kvarter til
Taarning Mølle, men derved var ikke Forbin
delsen med Collenburgs gaaet tabt. Lægen
fortsætter:
»Jeg vil heller ikke gjøre en Røverkule af
mit Hjerte og nægte, at det jo fornøj er mig
hver tredie Dag at mar schere gjennem den
smukke Egn ned til Haderslev og smaasnakke med Apothekerens, rigtignok vildtyske,
men alligevel nette og unge Kone. Vi stille
gjerne Kl. 4 om Morgenen, afmarschere Kl.
5 og bede i Lunden ved Thomashuus, hvor vi
gjerne møde nogle Karle, der vandre omkring
med deres »Butteler« (Leerdunke) paa Lan
devejen og sælge noget rødt Noget, som de
kalder Viin, skjøndt Smagen paa en vis Maade minder om Lampespiritus og Blysukker.
Brændeviin drikkes her meget lidt af hos
Bønderne. Lidt før Kl. 8 har jeg gjerne den
Fornøjelse at see Fruens rødstribede Morgen
kjole ved Kaffebordet, og kort efter fornyer
jeg atter Bekjendtskabet med Husets samt
lige Localiteter, ligefra den smukke Hanne i
Kjøkkenkjelderen til de tørrede Kameelblomster paa Loftet, fra Apothekets Hovedvands
flaske til Prindsesengen, Lysthusene, Guldfi
skene, Malerierne og Spilledaasen.
Da vi efter en stiltiende Overenskomst
altid undgik at tale om Dagens Politik, kom
vi til at staae paa en temmelig behagelig Fod
med hinanden; men tilsidst gik Naturen dog
over Optugtelsen. Det var den sidste Morgen,
jeg havde min Fod i Haderslev; da kom vi
ganske uforvarende til at tale om Krigsfan
gernes Behandling paa begge Sider og geraadede derved i en saa heftig Strid, at jeg
aldrig mindes at have været saa ivrig paastaaelig mod en Dame og heller ikke veed at
være bleven saaledes maltracteret af et Fruen
timmer. Og hun er Datter af en Ritmester,30)
der i mange Aar har staaet i dansk Tjeneste!
Min Affection for hende sank betydeligt un
30) Collenburg var gift med Gunhilde Dorothea
von Nissen, der stammede fra Byen Slesvig.

der Nulpunktet, og da jeg uden videre Rø
relse vendte denne By Ryggen, bad jeg vor
Herre befrie mig fra nogensinde tiere at
maatte døje et Udbrud af den slesvig-holsteenske Fanatisme og Nationalhad.«
Dette Samvær endte altsaa med det sjæld
ne, at Optugtelsen sejrede over Naturen.
Stillingen ved Haderslev skulde holdes, de
danske Styrker ventede kun paa det tyske
Angreb, og det kom omsider den 29. Juni.
Syd fra angreb en forenet preussisk-slesvigholstensk Styrke ledet af Prinsen af Noer,
medens den danske Kommandant ved Sønder
bro var Kaptain Carl v. Henckel. Vi har be
varet begge disse Herrers Beretninger om
Slaget. Den danske, der er den længste, er en
senere optrykt Indberetning31) fra v. Henckel
til dennes Chef Major Kcesemodel, og den
skæmmes af, at den gode Kaptain er meget
optaget af at stille sig selv i saa gunstigt Lys
som vel muligt i det Haab at naa en Udmær
kelse eller Forfremmelse, hvad Kæsemodel
ogsaa ganske er klar over. Den lange Indbe
retning gengiver jeg her i Uddrag.
»Jeg havde udbredt mine Kaart og Papirer
paa det store runde Bord i Apothekerens ele
gante Sal — hos hvem jeg var indqvarteret
med en af mine Lieutenanter — og var i
Færd med paa et Croquis at indføre Fjendens
intenderede Angreb paa vor Stilling ved
Skrydstrup fra Beftofte af nogle Dage i For
vejen —
Jeg lod derpaa Blikket glide rundt om mig,
og den Tanke, at her i den samme Sal, i
samme Sopha, ved samme Bord, havde Ge
neral Wrangel kort forud, omgiven af sine
Adjutanter og sin Stab, lagt nye Planer til
vor Fordærvelse, forbandt sig hos mig som i
et Lyn med en stærk Hævnfølelse, en ubetin
get Lyst til at kunne knuse hver fræk Fjen
de; min næste Tanke faldt paa — Kong Sa
lomon og Jørgen Hattemager!-------I dette Øjeblik — henved Kl. 12^ Mid
dag — sprængte en Dragon op ad Gaden og
31) Carl v. Henckel: Haderslevs Forsvar den 29de
Juni 1848. Ill. Tidende 1913. Pag. 530 ff.

parerede for Døren. Han meldte Fjendens
Angreb paa vore Forposter (blandt hvilke
han havde mistet sin Kammerat) og hans An
marsch mod Haderslev. Der blev nu stærkt
Røre i Huus, Gade og By, og Ansigter med
højst forskjelligt Udtryk og Farve tittede ud
af Vinduer og Døre. Spørgsmaal rettedes til
Dragonen, der, endnu rasende over Tabet af
sin Kammerat, saae paa Folk, som om han
vilde hugge dem ned og sluge dem, men taug
som en Muur og sprængte af Sted igen.
I et Nu var vi stillede paa Torvet, og faae
Øjeblikke efter havde jeg Ordre til med mit
Compagni (iste af ßdie Reserve-Bataillon),
forstærket med Halvdelen af 2det Kompagni,
at besætte Byens Udkant ved Sønderbro
samt Møllens Bygninger og Pladsen derom
kring og holde mig til det yderste.«
v. Henckel giver derpaa en kort Oversigt
over Byens Forsvarsstand. Den maa for Ha
derslev Borgere have Interesse, fordi den i
saa meget minder om en Træfning paa sam
me Sted nu i vor egen Tid.
»Bag Angrebspunktet Sønderbro, der fø
rer over Haderslev Fjord, hvilken her kun
har en anseelig Aas Bredde, var anlagt en
lille Forskandsning, til venstre placeret tven
de Espingoler, til højre en lille Barrikade.
Broen var undermineret for i fornødent Fald
at kunne sprænges i Luften. Møllebygninger
ne, saavel den større som Bræddehuset østen
for, vare efter Omstændighederne indrettede
til Forsvar ved Tilmuringer, Skydehuller og
rømmede Vinduesfag, de lave Bindingsværks
bygninger vesten for Broen ligeledes; ogsaa
den tilbagetrukne Bygning nord for Broen,
der tilligemed de fornævnte danner den aabne
Plads bag samme, var efter dens Beliggenhed
passende indrettet. Paa Pladsen østlig for be
meldte Møllebygninger var fremdeles place
ret nogle Espingoler, som imidlertid ej kom
til Anvendelse.
Længere mod Øst udenom Haverne, langs
Dammen, optog en Linie af Skandsegrave
Resten af 2det Compagnie, og paa Skibsplad
sen var anlagt en Skandse, som dog først
monteredes ved Affairens Slutning og saa-
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ledes kun fik Lejlighed til at løsne et Par
Skud.
Vestlig for Broen var en til den aabne
Plads stødende Staldbygning ligeledes forbe
redt til Forsvar. En Del af Husene hiinsides
Fjordløbet vare forberedte til Afbrænding
(der ogsaa for største Delen lykkedes) for at
berøve Fjenden Dækning bag samme.
Reserven (2 Compagnier af 4de Linie-Ba
taillon) var opstillet i Byen paa Torvet, og
den ved Fjendens Fremrykning inddragne
Feltvagt dækket i en til Pladsen stødende
Gade. Senere paa Dagen ankom Forstærknin
ger, nemlig under Oberst v. Rye, og til Slut
ning, som ovenmeldt, monteredes Skandsen
paa Skibspladsen.
Et lille Detachement Dragoner var til Dis
position som Ordonnantser; 3die Reserve-Ba
taillon, hvorfra vi vare detacherede frem til
Haderslev, cantonerede to Miil nordligere ved
Christiansfeld.«
v. Henckel iler op paa Bakken Syd for Ho
spitalet for at tage et Overblik over Fjendens
Fremrykning.
»Her viste sig nu atter den besynderligste
Contrast i en overraskende Situation. Marquetendere, Sælgekoner, Bønder og Borgere,
Malkepiger og Kræmmere ilede hinanden for
bi med Angstens hurtige Skridt; hver vilde
naae sit Maal, men dog først redde sit Gods.
»Aa, Hr. Capitain, mit Brændeviin og Brød!
— mine Caffekjedler! — mine Ølankere! Aa,
Hr. Officeer, min Vogn og mine Varer! Ak,
gode Herre, jeg er dansksindet til det yder
ste — min Mælk — mit Smør — mine Æg!
— mine Smaaglutter!«------- »Ja, ind kan I
komme, godt Folk, endnu et Øjeblik, men
ikke ud.« Der var en Løben og en Jamren,
der tiltog, eftersom Skuddene i det Fjerne
nærmede sig.«
De danske Styrker, der skulde forhindre
Preussernes Overgang over Sønderbro, be
satte Møllen; der blev lagt Melsække i Vin
duerne og en Spærring etableredes. Observa
tionsposter anbragtes i Kirkens Tagrytter, og
endelig opstilledes som ovenfor nævnt en Re
serve paa Søndertorv.
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»Netop var det Foranførte iværksat, Offi
cerer og Mandskab nøiagtig instruerede og
andre nødvendige Forholdsregler tagne, da
vore Feltvagter sønden for Byen angrebes og
chargerende trak sig ind i samme over Broen.
Fjenden stod nu for os paa de os domineren
de Holder i en Afstand af 4—600 Alen. Hans
Front af omtrent samme Udstrækning, midt
for Sønderbro, dannedes af stærke Tirailleurkjæder og Sexpundskanoner, i Midten nær
mest Colonneveien og, saavidt kunde skjønnes, afvexlende paa dens høire og venstre
Fløi. Hans sluttede Styrke holdt sig bag
Kammen af Høiderne. Hans Stab og noget
Cavallerie saaes kun nogle Øiblikke paa de
sydvestlige Høider.«
Kaptainen nævner Exempler paa Angri
bernes Overmod og fortsætter med den
uhyggelige og gribende Beretning om en
dansk Soldats Fald.
»Men ogsaa paa vor Side ramtes Kaadheden, selv den anstændige. En af vore Espingolister, en kjæk og uforsagt Gut og tillige
en dygtig Mand ved sit Vaaben, havde en
mageløs Force i at feie de fiendtlige Artille
rister fra deres Kanoner. Hine havde en
saadan panisk Skræk for hans Rør, at naar
det begyndte at spy, vare i et Nu ogsaa de,
der ikke ramtes, forsvundne fra Kanonerne.
Først naar Røret var udskudt, kom Artilleri
sterne atter tilsyne, og nu gik det rasende løs
paa det Punkt, hvorfra Espingolisten havde
hilst dem. Han var ærgerlig over, at hans
Modstandere saa hurtig spredtes, naar han
begyndte sin eiendommelige Musik, og raabte
netop: Aa nei, værsaaartig at bie et Øieblik!
Hvorhen i saadan Hast, I Herrer Dänenfressere? — Vil I staae, I Tyveknægte, I Hallun
ker — Den onde han----------- . Bum, lød det,
og næppe var det sidste Ord gaaet over hans
Læber, før han laae for vore Fødder, bog
stavelig næsten deelt i 2de Deele; en Kanon
kugle havde ramt ham saaledes, at Overkrop
pen kun ved løse Dele endnu var forenet med
Underdelen, og at han kun med Besværlighed
kunde løftes paa Ambulancen. En rund sort
Kreds af Krudtslam betegnede Projectilets

Størrelse. — Hvad der forbavsede os meest
ved denne hurtige Dødsscene var, at efterat
Kuglen saaledes saagodt som havde deelt
ham i 2de Dele, rakte han Armen op og strøg
langsomt Haanden med udstrakte Fingre
over det kridhvide Ansigt. Kort efter sønder
rev en anden Kanonkugle hans Kammerat, og
Liget styrtede ned ved Møllehjulet i Fjorden
(Dammen), hvor vi først fandt det henad
Aften.«
Bygningerne Syd for Sønderbro32) var ble
vet antændte, for at de ikke skulde yde Fjen
den nogen Form for Beskyttelse. En stor La
de laa ret for (omtrent hvor Krauses Hotel
nu ligger); den havde Ilden ikke faaet Tag i,
og Danskerne frygtede for, at det var lykke
des Angriberne at slukke Ilden.
»Vor Frygt var ugrundet. Faa Øieblikke
efter saaes en Soldat træde ud af den af Byg
ningerne, der laae nærmest ved Vandet. Da
Fægtningen alt var i fuld Gang, antog 2de af
mine Skytter ham for fjendtlig og havde alle
rede lagt an. En Anelse om, at det mulig var
en af vore Egne, fik mig til med et
»Stop!« og et Stød til Kolben at afværge
Skuddene. Manden, som vi ikke kunde skjelne som Ven eller Fjende, gjorde nu først
nogle Fagter med udstrakte Arme, tog der
næst en lille Dannebrogsfane ud af Brystet
og svingede den i Luften. Nu blev det os
klart, at det maatte være en kjæk Ingenieur,
der havde villet opmuntre Ilden hinsides, og
med stor Deeltagelse og Spænding nu vare
alles Øine rettede paa ham for at see, hvor
ledes det vilde lykkes ham at komme tilbage
gjennem den krydsende Ild. Allerede var han
kommen Broen nær, aldeles uskadt, da en
Tapkugle afrev hans Felthue, han bukkede
sig ned, tog den op og satte den paa igjen,
men idetsamme fik han en anden, der gik ind
foran Øret og ud ved Næsen. Vi saae ham
standse et Øieblik og synke i Knæerne; men
som om han havde tænkt: »Alles Øine hvile
paa dig — endnu 50 Skridt og du slipper
æ) Lokaliteterne ses bedst af et Billede af Ha
derslev 1850 — gengivet som Bilag i Haderslev
Samfundets Aarsskrift 1944.

med, hvad du har faaet«, .— rettede han sig
og naaede rask Barrieren, idet han, rigtignok
bleg og noget mat, hilste mig med Anstand.
Jeg klappede ham paa Skulderen, roste ham
og anviste ham Lægen, der strax forbandt
ham. Dette var vist næppe tilendebragt, før
den Saaredes kjække Daad kronedes med
Held, thi kort efter sloge Luerne ud paa forskjellige Steder gjennem Tage og Lemme, og
inden % Time havde de saaledes omspændt
deres Bytte, at Fjenden paa dette Punct
maatte fjerne sig betydelig.«
Denne Brand dannede saa store Røgmasser
og saa stærk Varme, at den lagde en Dæm
per paa Kampene, men snart efter forøgedes
Angrebene paa selve Broen, som dog holdt
Stand.
»Fra Kl. 1%—5% havde Fægtningen saa
ledes holdt sig uafbrudt heftig. Vi troede at
kunne betragte Angrebet som afviist. Vi hav
de kun forholdsvismæssig faa Døde og Saarede, medens der allerede tidligere var meldt
fra Kirketaarnet, at 9 Vogne med Fjendens
Tab var afgaaet Syd paa. Dog efter faa Minuters Forløb fornyedes Kampen atter heftig,
men lidt efter kj endelig mattere fra Fjendens
Side; kun hans forreste Kjædes Forvovenhed
og Frækhed vidnede om hans Harme, og den
saae sig betydelig fortyndet ved vor Besæt
nings rolige og usvækkede Virksomhed.
Kl. 9% var Fægtningen tilende, og Mørket
faldt paa, kort efter at Fjenden havde opgi
vet sit haardnakkede Forsøg.«
Den raske Soldat, der tændte Ilden i Byg
ningerne paa den anden Side Broen, har selv
skrevet følgende Korrektiv33) til Kaptainens
Beretning. Da det opdagedes, at de fra dansk
Side udskudte Brandpile ikke gjorde den øn
skede Virkning, bad Løjnant W. Thulstrup en
»Korporal, Neuhaus, følge sig over til de
andre Gaarde for at stikke Halmen i Portene
i Brand. De naaede lykkeligt over, men da de
33) Ingeniørltnt. W. Thulstrup, der kommanderede
en Deling Pionerer, der havde til Opgave at
skyde Brandpile over mod de tre Gaarde, om
taler sig selv i 3. Person i sit Korrektiv i Ill.
Tid. 1913.
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aabnede den første Ladeport, var Oprørerne
ved at gaa ind i Gaarden, og det var betæn
keligt nok for de to ubevæbnede Mænd. Dog
Rædslen over at se danske Uniformer, og de
har vel troet, at der var en hel Masse, greb
Slesvig-Holstenerne, de flygtede over Hals
og Hoved ud af den modsatte Port. Baalet
blev tændt i Ro og Mag og ligesaa i Nabogaarden uden Hindringer. Men saa kom den
egentlige Fare. Da de to løb tilbage mod den
danske Stilling, fyrede Henckels Folk som
rasende paa dem. De to Ingeniører kastede
sig plat ned paa Marken og Korporal Neu
haus fik frem af en Lomme et rødt-hvidt Sig
nalflag, som han stak op i Vejret med sin
ene Arm og vinkede med af alle Livsens
Kræfter. Saa mærkede Jenserne, at det var
deres egne Folk, de skød paa — heldigvis
forbi — og de to Ingeniører slap begge usaarede tilbage til Møllen. Jeg tror ikke Løjt
nanten egentlig sagde Venligheder til Hen
ckel, men denne har jo været elskværdig nok
til at glemme baade dem og ham.«
Kaptain v. Henckel beretter videre om den
Livsfare, han selv bestandig svævede i — et
Afsnit, der optager lige saa megen Plads i
hans Beretning som selve Referatet af Kam
pene ■— han fortsætter derpaa med en Omtale
af Byen og dens Indbyggere:
»En stor Deel af Byens Befolkning var
forræderisk sindet, og Aarvaagenhed var
nødvendig; jeg havde derfor paa forskjellige
Steder ladet holde vaagent Øie med, om no
gen Signalisering foretoges over paa fjendt
lig Side; dette viste sig ikke at have været
overflødigt. En Borger (Kjøbmand) grebet i
Signalisering med Fjenden ved Hjælp af et
Flag, anholdtes, forhørtes foreløbigen og
sendtes under Bedækning til Hovedquarteret.
— Byens søndre Side havde lidt en Deel, dog
kun i Udkanterne og ved og omkring Sønder
bro. At vi lykkeligviis kun havde 9 Døde og
Saarede, maa tildeels tilskrives, at en stor
Deel af Fjendens Kugler, den korte Afstand
uagtet — maaskee netop paa Grund af sam
me — gik for højt. Hans Artilleris Virkning
især viste sig at ligge i 2de Linier, hvoraf
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den øverste aabenbart har tilsigtet Tagenes
Ødelæggelse for ved Nedstyrtning at fortræ
dige den nærmest placerede Reserve; den an
dens Virkning faldt derimod meer end iH
Fod over Mandshøjde ved Sønderbro.
Dannebroge vaiede under Kampen fra den
vestre Bygning nærmest Broen; dens Flag
lignede ved Fægtningens Slutning et Sold, og
Stangen var meget forskudt, men det faldt
ikke.«
Kaptajnens Beretning er nøje inddelt i Af
snit, der bærer Navne som :»Jeg kom godt
derfra«, »Hvorledes er man da egentlig til
mode?«, »Piben smager fortræffeligt« o.s.v.
Under Afsnittet »Vredesudbrud« læser vi
følgende gribende Skildring:
»Saaledes blev jeg meget opbragt, da jeg
ved at inspicere Besætningen blandt andet
traf en Underofficer siddende uvirksom og
dækket i en Krog. »Dersom Folk trængte til
et godt Exempel, saa var De ikke istand til
at give det — frem paa Deres Plads, eller
jeg posterer Dem midt paa Broen!« »Jeg
har Kone og Børn, Hr. Capt.« »Det har jeg
selv og mere end det — frem eller jeg . . .«
En af Skytterne vilde smutte forbi mig til
bage til Reserven. Djævelen farer strax i
mig. »Hvorhen Hallunk?« — »Je — je . . .
je ... jeg er slets inte bange, Hr. Captain,
næ . . . næ . . . det ved Gud jeg ikke er«. Jeg
tog ham ved Kraven, dreiede ham om: »Frem
paa din Plads, eller jeg lader dig skyde som
en Hund!« Det hverken vilde jeg, eller havde
jeg Ret til, og da Karlen, der gav mig et
gjennemtrængende, bebreidende Blik, strax
sprang frem paa sin Plads og fra dette Øieblik viste sig som en af de flinkeste lige til
Slutningen, erkjendte jeg at have været bru
tal og fortrød det«
Alle de bevarede Skildringer af denne
Kamp har medtaget den lille Episode med
den arme Møllersvend, der ikke tænkte paa
Krig — men kun paa sine Støvler:
»En Møllersvend vilde liste sig op i Møl
len, hvor han paa den Tid Intet havde at gjøre. »Hvorfor?« — »Jeg vilde blot tage et
Par Støvler paa«. — »Støvler eller Sko er

lige pyntelige paa denne Tid af Dagen, og De
forstyrrer Besætningen, der faar lidt Plads
nok i Forvejen«. — »Aa Hr. Capitain, jeg
skal strax være her igjen«. — »Skynd Dem,
og meld Dem til mig, naar De kommer til
bage«. Faa Minutter efter hørte vi en Tu
den som af en Ulv og ikke noget Menneske.
Alle i Nærheden vendte sig hen mod Indgan
gen til Møllen, og den ulykkelige Møllersvend
styrter ud og over Pladsen, holdende den
øverste Stump af sin højre Arm i Veiret un
der fortvarende Hyl; Armen var revet midt
over af en Kanonkugle, og Fryndser af Klæ
der, Kj ødtrevler og størknende Blod hang
ned fra Stumpen. Støvlerne vare dyrt be
talte. Om Aftenen saae vi Lys hos Overlæ
gen, og Amputationen gik for sig«.
Tidligere er omtalt de mange slesvig-holstensksindede i Byen — for disse Mennesker
var det Befrierne, der søgte at tilkæmpe sig
Adgang til Byen, og de søgte at hjælpe »Be
frierne« til det ønskede Resultat. Kaptainen
fortæller om Paagribelsen af en saadan
»Spion« :
»Erindrer jeg ret, var det omtrent Kl. 6,
at en mistænkelig Manoeuvre med Flaget fra
en Kjøbmands Huus oppe i Byen fandt Sted.
Han blev strax hidført og paa Stedet foreløbigen forhørt. I flere Officerers, deriblandt
v. Kæsemodels, Overværelse, tilstod denne
Person, med Hensyn til hvis Væsen jeg for
min Part ikke ret er klog paa, om han var
noget beskjænket, eller fjottet, eller vilde lade
saa — at han, efter Løfte, havde, ved at lade
Flaget staae høit, paa halvt og nederst, un
derrettet Fjenden om de forskj ellige For
stærknings-Afdelingers Indrykning i Staden
o. s. v. Vi kunde ikke undertrykke harmfulde
Yttringer mod ham for hans skjændige For
hold, og navnlig udbrød en norsk Jægeroffi
cer, der var kommen tilstede hen paa Efter
middagen, i nogle kraftige Trusler; men
Manden stak Hænderne i Lommen og smil
te, som om han tænkte: »Gør Jer dog aldrig
saa vigtige. Hvad der er skeet, er vel gjort«.
Først da jeg spurgte Commandanten, om
han befalede, at der requireredes en Vogn til

under Bedækning at transportere Fyren til
Hovedqvarteret, foregik nogen Forandring i
hans Væsen. Han erklærede nu, tværtimod
hvad han nys havde vedgaaet, ikke at have
signaliseret med Fjenden, og nægtede lige
frem nogen saadan foregaaende Tilstaaelse.
Da Vognen kort efter holdt paa Pladsen, fik
han ikke destomindre sin Plads paa den og
fuldkommen sikker Befordring til Hoved
qvarteret, og rullede af. Jeg hørte ikke sene
re, hvad der vederf aredes ham«.
Da Angrebet paa Haderslev fandt Sted,
blev der slaaet Allarm i alle Afdelinger Nord
for Byen. Ved Hejis laa en halv Bataillon. —
Her var en Student Underofficer, han havde
netop gjort store Anstalter for at fejre sin
20 Aars Fødselsdag i Felten, det hele blev
brat afbrudt af Ordren om i Ilmarch at gaa
til Haderslev. Han naaede tids nok frem ti!
at opleve hele Kampen, hvoraf han har gi
vet os en sympatisk Skildring34.
Paa Vejen ind mod Haderslev beskydes de
af Styrkerne paa den anden Side Fjorden
— straks gaar Soldaterne i Stilling, og vor
Student oplever nu sin Uddaab. Han for
tæller:
»Jeg har et eller andet Sted læst en Fortæl
ling om, at Napoleon den iste en Gang havde
faaet en Bataillon Rekrutter, som viste Æng
stelse under et Angreb, og at han derfor hav
de kommanderet 4 Mand af sin gamle Garde
op paa Brystværnet, hvor de under Musik
maatte marchere frem og tilbage, indtil et
Par af dem blev skudt, og først da fik de
andre Lov til at gaa ned. Erindrende mig
denne Historie, krøb jeg op paa Stengjærdet,
tog mit Gevær paa Skulderen og gik frem og
tilbage ovenpaa Gjærdet, skrævende over
Geværpiberne. Jeg tror imidlertid ikke, at
jeg opnaaede min Hensigt ved mit Fantaste
ri; i hvert Fald erindrer jeg endnu tydeligt to
Par Øjne, som saa op paa mig med Udtryk
af den højeste Grad af Forbavselse, som om
de vilde sige, at det var rent tosset gjort. Det
34) En Students Erindringer fra 1848. Meddelt ef
ter Dagbog af M. H. Danebrog III. 1882—83.
Pag. 379-
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varede heller ikke længe, før Lieutenanten
raabte til mig: »Værsgod, Underofficer, at
skrub ned« — og jeg skrubbede ned, flov som
den, der er greben i en latterlig Taabelighed.«
Da hans Styrke naar ind til Haderslev, stil
les den op paa Søndertorv og rykkei' derpaa
ned til Kampen:
»Det var mig derfor ikke ubehageligt, da
vi ved det lille Torv ved Broen svingede til
venstre og stilledes op i Gaden, som gaar i
Fjordens Retning, saa at vi stode dækkede
af Husene. Jeg saa, at Palisadeporten blev
aabnet paa Klem, og at et Par raske Inge
niører løb over Broen og stak Ild paa Huset
paa den anden Side, som forud var fyldt
med Halm og skulde afbrændes for ikke at
give Fjenden Dækning paa nært Hold. Hans
Kugler fløj over det lille Torv og klaskede
som en livlig Plaskregn mod Murene, mens
det stolte Danebrog rolig flagrede i Vinden
fra sin Stang ved Broen efterhaanden gen
nemhullet af Kugler. Kanonkugler fløj
gjennem Tagene, saa Tagstenene raslede ned
over Hovedet paa os. Vi sendte af og til fra
vor dækkede Stilling Mandskab op i Vand
møllen ved Broen, hvor der var anbragt Sky
dehuller. Borgerne i Haderslev, Mænd og
Kvinder, kom ned til os, trakterede os med
Smørrebrød, 01 og Kaffe og vare meget del
tagende. Fra Begyndelsen var Besætningen
kun nogle faa Kompagnier, senere kom der
flere til samt et Par Kanoner, som blev op
stillede paa Kirkegaarden. Da de første Skud
faldt fra disse med den alvorlige, mandige
Lyd, kom der Liv og Tillid mellem Solda
terne, som nu mente, at vi sagtens kunde
staa os.

Mine Forestillinger om et Slag svarede
ikke til Virkeligheden. Jeg havde tænkt mig
et Slag som en begejstret Fremstormen i en
munter Dans til en herlig, opflammende
Musik; men Virkeligheden krævede netop
Ro, Alvor og Selvbeherskelse. Mærkeligt
nok gjorde det saa godt som intet Indtryk
under den spændende Situation at se døde
eller saarede blive baarne bort paa Ambu
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lancen. En Civilist, en Møllersvend, som af
Nysgjerrighed var gaaet op i Møllen, blev
saaret og løb brølende bort uden at vække vi
dere Opmærksomhed; fra de saarede Solda
ter hørte jeg ingen Klagelyd.«
Oberst Rye, der laa i Kvarter Nord for
Byen, kunde ikke holde sig i Ro, han vilde
have Vished for, hvad den stærke Skydning i
Haderslev betød36) :
»Jeg sendte i. Bataillon og 2 Canoner til
Forstærkning til Haderslev, og henimod Af
ten red jeg derind, endskiøndt jeg intet hav
de at sige. Fægtningen var for største De
len ophørt, men vedvarede dog saa smaat
endnu. Fienden blev imidlertid staaende lige
udenfor Byen«.
En Soldat, der hørte til de Tropper, der
kaldtes til Forstærkning, fortæller følgen
de36) :
»Her leveredes hele Eftermiddagen en Arriergardefægtning, og i denne deeltog flere
frivillige Nordmænd, der laa i Cantonnement
i %! Miil fra Haderslev, men ved Rygtet om
Kampen havde erholdt Tilladelse til at begi
ve sig til Byen for (at) komme til at slaaes.
De vare nemlig ansatte ved Reserve-Bataillo
nen, der endnu ikke havde været i Kampen.
De kom om Eftermiddagen forpustede til
Haderslev, og det lykkedes dem saaledes in
den Krigstogets Ende at tage Deel i denne
lille gemytlige Kamp . . .«
Kampene i Haderslev opskræmte selvfølge
lig alle Civilister i Omegnen. Lægen, der
havde været indkvarteret hos Apotheker Col
lenburg, fortæller fra sit Kvarter i Egnen ved
Christiansfeld:
»Bønderne bragte os Rygter om, at Ha
derslev stod i Brand, og at man fyrede inde
i Gaderne med Kanoner; men vi kunde intet
rødt Skjær opdage paa Himmelen«.
Alle disse Beretninger fra danske Delta
gere svarer ret nøje til den Skildring, vi
faar fra slesvig-holstensk Side.
35) Olaf Ryes Saga: Brev fra O. R. Bramdrup 1.
Juli 1848.
36) Se Note 17.

Den Øverstkommanderende, Prinsen af
Noer, fortæller følgende37):
»Kl. i om Middagen fik de Danske ved
Haderslev uventet Øie paa det slesvig-holsteenske Korps. Oberstlieutenant v. Zastrow,
der kommanderede Avantgarden, havde ta
get sine Forholdsregler saa godt, at Fjen
den blev angreben næsten samtidig med, at
han opdagede os; to Kompagnier af i. Jæ
gerkorps, der dannede Teten, kastede en
Bataillon, der stod som Soutien for Forpostkjeden, tilligemed denne ind i Byen i det
første Angreb. Trods den barikaderede og
underminerede Bro og de to store befæstede
Bygninger ved denne, vilde Zastrow ganske
bestemt være trængt ind i Byen med den re
tirerende Fjende og have taget den, men
Overgeneralens
strenge Befaling
tillod
mig ikke at opfylde min Avantgardekommandørs Bøn, og vi maatte altsaa indskrænke
os til i 3—4 Timer at vedligeholde en le
vende Ild mod Fjenden. Skjøndt det var for
budt mig at gjøre Brug af mit Artilleri, naar
ikke Fegtningens Gang fordrede det, lod jeg
dog et Par Kanoner beskyde de omtalte Byg
ninger som en Forberedelse til næste Dags
Angreb; de velrettede Skud adsplittede Sand
sækkene i Vinduerne og under Tagene og
fordreve Besætningen.
Endvidere traf jeg Anstalter til at møde et
eventuelt Udfald fra Haderslev, ved at lade
Hegnene rydde, saa at Artilleriet uhindret
kunde rette sine Kanoner osv., ligesom jeg
ogsaa lod en særdeles fordeelagtig beliggende
Høi indrette til Placement for Kanoner, som
jeg befalede at sætte i Batteri før Daggry,
saaledes at Fienden ikke mærkede det.
Da vi den 29. Juni rykkede frem mod Ha
derslev, lød min Ordre (af 25. s. M.) paa at
kaste de Danske ind i Haderslev, men ikke
angribe Byen og Defileet, førend jeg hørte
Kanonade paa Armeens venstre Fløi, eller
hvis dette ikke var skeet inden den 30. om
Morgenen, da Kl. 9 om Formiddagen at for-

cere Overgangen over Haderslev Fjord og
trænge frem til Kolding«.
Prinsen rettede sig efter denne Ordre og
afslog Oberstløjtnant v. d. Tanns Tilbud om
med en Styrke at sætte over Fjorden for at
angribe Danskerne Nord fra. En menig Sol
dat38) i v. d. Tanns Corps beretter følgende
om Stemningen i Hæren Syd for Fjorden,
om Planerne og om Danskerne:
»Skønt Oberstløjtnanten ofte benægtede
det, blev det almindeligt fortalt i Korpset, at
Prinsen ikke havde bifaldet Planen; Hadet
mod ham steg stadig højere og gav sig hyp
pigt Luft i alleslags Bemærkninger, hvortil
der var rigelig Lejlighed.
Imidlertid havde de slesvig-holstenske Jæ
gere sammen med Bracklower Frikorpset an
grebet Staden, trængt Fjenden ind i Byen,
foran hvilken den havde opstillet stærke
Tirailleurkæder, og var allerede trængt ind i
Byen for at besætte de første Huse, da de
fik Befaling til at trække sig tilbage, hvorpaa Danskerne stak Ild i de 3 Huse, som laa
ved Indgangen til Byen, og derigennem hin
drede Besættelsen af dem. Ved Kanonild,
som var rettet mod den Vandmølle, der lige
ledes laa ved Indgangen til Byen, og fra
hvilken der uophørligt blev skudt, blev Be
sætningen tvunget til at forlade den, og
Danskernes Skydning holdt op. Planen for
Operationen var en Omgaaelse af Danskerne
ved Preusere, Hannoveranerne og Mecklenburgerne, som trængte frem vestpaa; den hol
stenske Armé skulde holde Fjenden fast i
Haderslev, for saaledes at gøre Omgaaelsen
mere virkningsfuld, man havde ikke be
tænkt, at en Omgaaelse i den Udstrækning,
i et Land, hvor det ikke manglede paa fjendt
lige Spioner, maatte være en Umulighed«.
Det berettes samstemmende, at de tyske
Batterier efterhaanden fik bragt de danske
Skytter, der stod i Møllens Vinduer, til Ro,
saaledes f. Eks. i følgende Skildring af
Wrangels Oplevelser39) :

37) Optegnelser af Prinds Friederich af SchleswigHolstein Noer fra .Aarene 1848—50. Trykt 1861.
Pag- 195-

38) Martens: Tagebuch eines Freiwilligen des v. d.
Tann’schen Corps. Hamburg 1848. Pag. 53.
39) A. von Lilieneron : General Karl v. Wrangel.
Gotha 1903. Pag. 26.
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»Wrangel, der under det fjendtlige Artil
leris Ild sammen med sin Pionersektion
havde kastet sig ind i en Lade, lod bryde
Skydeskaar ud i den og fyrede paa de barikaderede Vinduer i Byen. Hans Sekspundige var naturligvis for svag til at nedbryde
Mure, men den bevirkede dog, at der ikke
mer blev skudt ud af Vinduerne. Først hen
mod Aften, da de tynde Vægge i Laden var
brudt sammen, og Murstykker fløj omkring,
forlod han Ruinen og tog med sin Sektion
Stilling bag et Hegn.
Det frembrydende Mørke gjorde Ende paa
Fægtningen, og Tropperne gik i Bivuak«.
Hauptmann Lienau fortæller følgende fra
den tyske Lejr foran Haderslev40):
»Da nu de to Kompagnier af i. Jæger
korps paa Befaling maatte trække sig tilba
ge fra Haderslev syngende »Schleswig-Hol
stein«, blev der fra et Espagnol Batteri paa
Petersens Mølle ved Sønderbro fyret stærkt
paa dem. Ydermere havde Danskerne ved Søn
derbro stukket Ild paa et Hus og en Bagbyg
ning tilhørende Gæstgiver Petersen-Frei41),
hvorfra Røgen med den nordøstlige Vind vilde
drive lige imod os. Den daværende, nu afdøde
Chef for vort Feltartilleri, Major v. Lesser,
lod et ópundigt Batteri køre op paa Bakken ca.
600 Skridt fra Møllen, han maatte dog trække
det endnu 200 Skridt tilbage, da Kuglerne
fra Espagnol-Batteriet slog for meget mod
dette Batteri. Han sagde da til sine Artilleri
ster: Se til, at I træffer Møllevinduet, naar
et Vindstød laver Aabning i Røgen. Umid
delbart derpaa traf Kuglerne fra det halve
Batteri i et og det samme Vindu! EspagnolBatteriet var ødelagt og Betjeningen død el
ler uskadeliggjort. Men desværre fik Møller
svenden, som i det samme Øjeblik vilde hen
te sine Støvler ud af Møllen, ogsaa sin Arm
afskudt. (Jeg laa senere i Kvarter hos den
Fysikus i Haderslev, som havde behandlet
Svenden). Ilden vedvarede fra vor Side fra
Kl. 1% Middag til henimod Kl. 6. Dansker
4°) Se Note 15.
41) Slesvig-Holstener. Indehaver af den senere
Sohl’ske Gæstgivergaard, Sønderbro 8.

SO

ne fyrede endnu hist og her til Kl. 9 Aften.
I det hele havde vi faa Døde og Saarede . . .
Efterat vor General Kl. 6 Aften havde af
brudt Fægtningen, blev jeg indbudt af Hans
Durchlauchtighed til Taffel, ved hvilket 16
Personer, hvoraf 2 Hertuger, 3 Prinser og 6
Grever var til Stede«.
Det blev efterhaanden klart for den dan
ske Overkommando, at Stillingen ved Ha
derslev var usikker, maaske kunde selve
Broen holdes, men Fjenden havde for store
Chancer for at omgaa de danske Styrker til,
at de turde forblive paa Stedet.
Den danske Hær trak sig derfor tilbage
om Natten, og det foregik saa stille, at
hverken Fjenden eller Byens egen Befolkning
bemærkede det.
Kaptain v. Henckel beretter herom i sin
Indberetning til Kæsemodel:
»Henad Midnat søgte Commandanten mig
op, paalagde mig i Stilhed at faa Mandska
bet vaagent og stillet til Afmarch, uden at
Fjenden mærkede vor Bevægelse og Hensigt.
Det var sandelig intet let Arbejde at faae
disse halvdøde Mennesker tillive, endnu min
dre at finde dem alle i Mørket; thi Halv
delen havde kastet sig ned i nærmestliggende
Stalde, Skure, Gaardsrum og Gange, og
mange var det umuligt at faae vaagne uden
næsten at mishandle dem. Vi begyndte imid
lertid paa forskjellige Puncter af Rækkerne
at bruge de forskjellige Vækkelses-Midler.
»Reis Jer, Folk! Stille! Reis Jer!« — »Seida du!« — et lille Rusk — et stærkere Rusk
— »Saa vaagn da, for Satan!« — et lille
Spark — et stærkere Spark. — »Lad være,
Mads Høier«, sagde En i Søvne, »du ligger
saa urolig —«. Jeg kunde ikke bare mig for
at lee, men jeg fortvivlede næsten under Løs
ningen af denne Opgave. »Reis dig, No. 90!
— stille! paa Benene, Folk, uden Støi!« No.
90 laa paa Ryggen, og den store røde giind
sende Næse gjorde ham kjendelig blandt
Hundreder. »Reis dig, siger jeg!« — »Ja,
reis til Helvede, din tydske Lommetyv; kan
du ikke dy dig til imorgen, saa skal du blive
garvet!« Det var alt, hvad jeg fik ud af No.

90. Jeg mærkede vel, at dette blev til Lapperie og kaldte paa mine 2 store Fløimænd til
Assistance. Efter at have forklaret dem, at
Mandskabet baade skulde vækkes, samles og
stilles uden Støi, hvilket de tilstod vilde være
vanskeligt, begyndte en forfærdelig Rusken,
Puffen og Halen i Arme og Been. Lt. Lem
mer) var imidlertid kommet til med Vaabenmesteren og begyndte fra den anden En
de. Lieut. S(perling) kunde jeg ikke finde,
og Lt. G(uldencrone), hvis dødlignende Til
stand jeg kjendte fra Bivuaken ved Vesterlinnet, vilde jeg lade ligge til allersidst. En
delig stavrende i Mørket gjennem Gaardsrum, Stalde og Skure, kom jeg op i en Etage,
hvor jeg ventede at finde S. Ganske rigtig,
jeg kjendte hans Aandedræt — i 62 Dage og
Nætter havde vi ikke været i nogen Seng,
men broderlig deelt Halmen. (Jeg kjendte
mine 3 Lieutenanter næsten ligesaagodt ved
Nat som ved Dag. S. var slem til at snorke,
og hvor mangen Gang har jeg ikke grebet et
langt Halmstraa og rækkende mig over G.,
som var min Nabo, kildet ham under Næsen
med Axet. Hans Gebærder ved saadan Leilighed vare kostelige. G., som laae imellem
os, havde den Vane i Søvne at ville omfavne
enten mig eller S. Jeg sover meget let og
havde strax min Albu eller mit Knæ parat
som spansk Rytter. S. sov haardere, men han
var, naar han vaagnede, vred, og der vanke
de undertiden nogen ubarmhjertige Puf til
den unge drømmende G. — L. trak sit Veir
kun gennem Munden, sov som den aarvaagne
Soldat; men var ikke fri for at commandere
i Søvne, og deraf var jeg fremfor alt en stor
Hader. Dog tilbage til Nattescenen i Haders
lev). »Er De her, S.?« Intet Svar. Ved
Hjælp af det velbekjendte Aandedræt fam
lede jeg mig frem til hans Nærhed, men kom
pludselig imod min Villie til at gribe ham
i Ansigtet. — »Er det dig, Christoffer?«
(det var hans Oppasser). »Reis Dem, S., vi
skal endnu i Nat tilbage over Kongeaaen!«
— »Er Frokosten færdig?« — »Ja, der er
dækket til os i Kolding!« »Kolding? Er vi
da ikke i Haderslev?« »Jo, men Frokosten

maa vi hente i Kolding, skynd Dem og faae
Deres Folk samlede i al Stilhed, vi skal liste
os udaf Byen som Hønsetyve!------------ «
Den danske Kommandant turde ikke lade
Broen sprænge — da han var bange for at
det vilde blive Signalet til, at Fjenden gik til
Angreb. Henckel afslutter sin lange Indbe
retning med en Fortælling om, hvorledes han
nidkær i Tjenesten sørgede for at faa 4 Si
mulanter med tilbage.
Hans meget lange Indberetning gjorde
stor Gavn, et Brev42) fra Major v. Kæsemodel
indeholdende en Tak for Indberetningen, har
følgende Passus:
»Jeg var stolt af og glædede mig hjertelig
over dig frem for nogensinde. Din Uforfærdethed, Koldblodighed og Energie havde jeg
ventet, ikke mindre end den Conduite, hvor
med du behandlede ethvert critisk Moment;
dog nægter jeg ikke, at jeg og flere af mine
nærmeste Omgivende misundte dig det store
Velbehag, hvormed du i Kugleregnen nød
din velbekjendte lille gule Pibe«, og slutter:
»Jeg behøver ikke at fordølge for dig, at
jeg i min Rapport først og fremmest frem
hæver dig med Udmærkelse. Det er jo ikke
første Gang, at jeg under Felttoget har følt
mig forpligtet til i mine Indberetninger at
lade dit Forhold vederfares Retfærdighed.«
Den unge Student, der paa sin 20 Aars
Fødselsdag fik sin Ilddaab, blev udset til at
føre Arrestanterne ad Vejen Nord paa, han
afleverede dem til andre Styrker op mod
Christiansfeld og ilede tilbage43) :
»Da jeg kom ned til mit Kompagni ved
Broen Klokken henved 1, var det opstillet
til Afmarch — der var svøbt Halm om
Espingolernes Vognhjul —, og Kl. iL liste
de vi ud af Byen Nord paa. Vi følte os noget
flove og nedtrykte, da vi syntes, at vi i vor
gode, dækkede Stilling sagtens kunde staa os
mod Tyskernes Angreb, og havde glædet os
til at give Fjenden en varm Modtagelse, naar
han, hvad vi bestemt ventede, ved Dagens
42) Gengivet i Sammenhæng med Henckel's Indbe
retning i Ill. Tid. 1913.
43) Se Note 33.
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Frembrud vilde forny Angrebet. Ved Byens
nordlige Udgang gjorde vi et kort Ophold,
indtil den civile Administration havde faaet
sine Dokumenter, Protokoller og andre Sa
ger pakket paa Vogne og bragt bort.«
Den danske Manøvre kom ganske over
raskende for Fjenden. Prinsen af Noer for
tæller herom i sin Beretning:
»Det var en af de smukkeste Sommernætter, jeg nogensinde har oplevet, det var blik
stille, Lærkerne begyndte at hæve sig op i
Luften, og man kunde netop skimte Haders
levs Kirketaarn i Tusmørket. Jeg besteg
Høien og lyttede længe, men forgjæves, for
at opdage et eller andet Tegn til, at Fjenden
beredte sig til at angribe. Den paa Høien
posterede Skildvagt havde heller Intet hørt,
medens han havde været der. Da Major v.
Gerstorff netop i det Samme kom fra Bivuaken for at inspicere Forposterne, befale
de jeg ham at nærme sig Byen saameget
som muligt, eftersom denne Stilhed forekom
mig mistænkelig.
Jeg var neppe falden i Søvn igjen, førend
Kaptain v. Katzler vækkede mig for at mel
de mig fra Gerstorff, at Haderslev var røm
met af de Danske, at han havde truffet 30
Bøndervogne paa Torvet, som de Danske
havde rekvireret for at kunne forlade Byen
i al Stilhed, men ikke benyttet, at Kompag
niet v. d. Heyde paa disse Vogne var kjørt
efter den retirerende Fjende, og at han hav
de ladet Krudtet tage bort fra Minen under
Broen og nu marcherede efter v. d. Heyde
med den hele, paa Forpost værende Styrke.
Jeg fik denne Melding Kl. 3 og lod nu
strax slaae Generalmarche, hvorefter hele
Korpset - rykkede efter de Danske.«
Den tidligere nævnte Martens lader sin
Ærgrelse over det Puds, Danskerne spillede
Fjenden, skinne igennem i denne korte Om
tale44) :
»... Besætningen i Haderslev havde vi
kunnet fange med største Lethed. I Stedet
forlod Fjenden om Natten Haderslev; for at
kunne udføre det ubemærket, fik Hestene
44) Se Note 38.
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trukket Strømper paa, og Kanonernes Hjul
blev omviklet med Straa, selv Soldaterne
skulde forlade Byen i Strømpesokker og
med Støvlerne i Haanden . . . Henimod halvfire om Morgenen den 30. Juni, fik vi Lov
til at rykke ind i Haderslev, hvor vi blev i
flere Dage.«
Danskerne i Byen blev saaledes meget
overraskede, da de næste Morgen fandt Byen
besat af Preussere og Slesvigholstenere. I et
Brev fra Johanne Metzsch'3} til Søsteren
Fru Redaktør Koch kan vi læse den danske
Stemning.
»Du kan troe, at vi var meget bedrøvet, da
vi om Fredag Morgen vaagnede og hørte, at
vore Tropper vare rykkede tilbage og alle
rede Friskarerne løb omkring i Byen som
vilde Mennesker. Vi lod Dorthea strax gaae
ud til Eder for at vide, hvorledes det var
gaaet Eder, om I vare undgaaet Fjenden eller
endnu her i Byen, da vi til vor store Glæde
erfarede, at I vare reist, men hvorledes det
vår gaaet Eder paa Veien, kunde vi kun
gjøre os de slemmeste Forestillinger (om).
Vor Angst blev endnu mere forøget, da det
Rygte blev udspredt i Byen, at din kjære
Mann var tagen tillige med Skau, Helweg,
Schmidt og Hargens. Den hele Formiddag
hengik ogsaa i stor Bekymring for Eder, da
vi til vor store Glæde hørte om Eftermidda
gen, at det Gud skee Tak ikke var sandt, idet
En af Schmidts Enquartering, en Friskarer,
fortalte, at flere af dem havde været ude for
at søge om en Bogtrykker, men de sagde, de
kunde ikke faa Ham, saa maatte de vende til
bage.«
Nu kom igen de Tider, da de danske gjor
de bedst i at gaa stille med Dørene — Jublen
var stor i de slesvigholstenske Kredse. —
En Dreng — hvis Forældre var tysksin
dede — boede i det nuværende Gæstgiveri
»Skulderbladet« og han har senere beret
tet46) om denne Nat:
46) Bladet Dannevirke 100 Aar. Haderslev 1938.
Pag. 183.
40) Kier: ■ Kindheitserinnerung von 1848. Die Hei
mat 1902. Pag. 266 ff.
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DE DANSKE SOLDATERS VELORDNEDE TILBAGETOG ERA HADERSLEV
Natten mellem den 29. og 30 Juni 1848

»Da Fægtningen hørte op, gik Mor med
os Børn, 6 ialt, op paa den nordlige Bakke.
Der stod en godmodig dansk Vagtpost; med
ham underholdt vi os og saa ud over Byen
mod den endnu ulmende Brand mod Syd. Da
vi kom hjem, sage Mor, at vi skulde lægge
os paaklædt paa Sengene; man vidste ikke,
hvad der kunde hænde. Vi var meget for
nøjede, for vi var aldrig før gaaet i Seng
med Tøjet paa. — Næste Morgen Kl. 3 hørte
vi Mors hviskende Stemme: »Børn, staa op,
Danskerne flygter«. I et Nu var vi vaagne
og ved Vinduerne. Ja, der kom de op ad Nør
regade i lange Kolonner og i god Orden. Men
hvad er det, de har jo deres Staldjakker paa!
(Danskerne bar dengang røde Livkjoler og
lyseblaa Benklæder). For at skaane den røde
Frakke, havde de desuden Jakker uden Skø
der af samme Farve som deres Benklæder.
Og se, de havde Musik med; og hvad spil
lede de? Schleswig-Holstein meerumschlun
gen, deutscher Sitte Hohe Wacht. Hvilken
Jubel! Det var Slesvig-Holstenerne. Dan
skerne var allerede længst flygtet. SlesvigHolstenerne var rykket bagefter over Krudt
ladningen under Sønderbro og havde besat
Byen. Friskarer kom ogsaa. Et lystigt ungt
Menneske, der af os var blevet gjort op
mærksom paa et Dannebrogsflag, der endnu
sorgløst hang ud af et Vindue, skraas over
for os, sprang op paa et Skur foran Huset
og rev Fanen til sig, som Husejersken, der
ligeledes lige var sprunget ud af Sengen, for
gæves søgte at holde fast. Staben kom,
Glücksborger Prinsen var derimellem, og
blev beværtet med Vin. Artilleriet kom. Paa
vor Plæne blev Kanonerne protset af. Lun
terne blev tændt. Vi Drenge brændte af Be
gær efter at se et Slag. Da Solen var staaet
op, kom hele det preussiske Kürasser-Regiment vestfra ad Arbejdshusvej, ridende mod
Solen, saaledes at Kyradser og Hjelme straalede rosenrødt i Morgenlyset, et pragtfuldt
Syn. Senere er det blevet mig klart, at den
danske Stilling var blevet omgaaet. Preus
serne drog frem vest om Dammen og Sles
vig-Holstenerne skulde holde Danskerne fast

i Fronten. Men lige netop rettidig var de
stukket af. Men de var ganske nær. For om
Formiddagen blev Flokke af Rødfrakker
nordfra bragt ind i Byen som Fanger. De
kom fra Fægtningen ved Bjerning.«
Stemningen i de vigende danske Styrker
var meget nedslaaet, en Soldat beretter bit
tert herom47) :
»Vi forlode Byen i al Stilhed, men Indvaanerne havde dog faaet Underretning der
om og stode i deres Porte og Døre, nogle med
sørgmodige Blikke, andre derimod med glædestraalende Ansigter, thi Haderslev er vist
nok en Rede for Schleswigholsteinerne. Vi
maatte nu marchere i Regn og Slud til Colding, efter at have vaaget i 48 Timer og
kæmpet i 8. At det regnede var paa en Maade
vor Lykke, thi derved blev Morgenen endnu
mere mørk og forhindrede Fjenden i at see
vort Tilbagetog, thi vare vi bievne angrebne,
var vor Bataillon, der var den sidste, der for
lod Haderslev, uden Tvivl blevet oprevet, da
Mandskabets Kræfter fuldkommen var ud
tomt. Jeg for min Person havde kun nydt 1
Glas Portviin og 2 Stykker Brød, som et ny
deligt Pigebarn, Datter af en velhavende
Rebslager, gav mig, hun forærede mig tillige
en Bouquet Roser ved Afskeden. Det skulde
glæde mig engang at see denne vakkre Fami
lie, som uagtet det store Tab, de havde lidt
ved at deres store Hauge var blevet ødelagt
ved vore Løbegrave, dog uddeelte Fødevarer
til over 100 Mand. Og naar man spørger,
hvad Løn fik de: om Aftenen gik de glade
til Ro, og om Natten listede vi os bort. Det
kan skjære mig i Hjertet, naar jeg tænker
derpaa. Jeg vil gjerne kæmpe, til jeg segner,
naar kun mit Fødeland maa bestaae, men at
see disse Skurke af Tydskere bestandig over
vælde os med Overmagt, det er for tungt.. .«
Danskerne søgte dog at gøre Fjendens
Fremmarch saa besværlig som mulig — saa
ledes benyttedes enhver Lejlighed til smaa
Overfald paa mindre tyske Styrker. ' En
47) Løjtnant J. P. Behrends Brev til Broderen, da
teret Stenvad Mølle ved Kolding 3 .Juli 1848.
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dansk Husarløjtnant48) naaede endog med si
ne Folk helt ned til »Ulfslyst«, hans Plan
var overraskende at overfalde Byen og af
brænde Sønderbro, men det hindredes af Za
strow-Brigaden.
Da den danske Hær trak sig tilbage, fulgte
de tyske med og General Wrangel ankom igen
til Haderslev, hvor vi maa regne med, at han
er blevet hilst hjertelig Velkommen hos sine
gamle Kvartérværter Apoteker Collenburg
og hans unge Frue.
Det har da sikkert været en Befrielse for
hele den hærgede Landsdel, da Vaabenstilstanden sluttedes i Malmö den 26. August.
Men dermed var nye Forhold skabt, og de
var ikke meget bedre — vel rømmede Preus
sen Hertugdømmet Slesvig, men Fællesrege
ringen havde ikke Bemyndigelse til at ændre
48) F. Hegermann-Lindencrone : Min Faders Erin
dringer. Kbhvn. 1939.

Forholdene. De gamle Embedsmænd blev sid
dende og nu føltes de af den dansksindede Be
folkning som Repræsentanter for Fjenden.
Krigen havde skarpt trukket Grænsen mel
lem dansk og tysk. Forholdene var genopret
tede som ved Aarets Begyndelse, men Indstil
lingen var blevet en anden, det var da klart,
at dette ikke blev en holdbar Løsning.
Den arme Landsdel maatte igennem endnu
to Aars Krig, og hvilket Resultat naaedes da?
Absolut intet. Slesvigholstenerne fik ikke
Hertugdømmerne knyttet nærmere til det ty
ske Forbund, og Danskerne fik ikke Lov til
at inddrage Slesvig under den nye danske
Grundlov.
Først 14 Aar senere fik hele denne Kon
flikt sin Løsning, og det paa en Maade, der
saa afgjort var et Nederlag for den danske
Politik.

R. MEYER-HEISELBERG.

WN Jt.

TO PINSETURE
De danske Studentersangeres Besøg i Søn

derjylland har ved Gentagelser gennem et lille
Aarhundrede udviklet sig til en af de gode
Traditioner i Grænselandet.
Dog er der ingen Tvivl om, at Besøgene
før 1914 var af større Betydning for Nord
slesvigerne og rummede en dybere Oplevelse
for baade Værtsfolket og Gæsterne.
Dengang kom de unge Budbringere af den
skønne danske Sang til et af Statsmagten
aandeligt mørklagt Land. — Det var befri
ende Øjeblikke i det preussiske Statsfæng
sel, der hed Nordslesvig, naar den fler
stemmige Sang tonede ud i Salene rundt om
kring i Landsdelen.
Sangerne kom jo ovre fra Frihedens for
jættede Land, — derfra, hvor vi hernede
syntes, at Solen altid skinnede, og hvor vi —
naar vi skuede over Grænsen fra den for
kerte Side af Ørnens Mærkepæl — kunde
se Dannebrog frit vaje i Solen — et beta
gende Syn!
Her skal berettes om to Pinseture, som
Studentersangere foretog i 1881 og 1921.
*
1881.
En af de interessanteste Ture, Sangfor
eningen nogen Sinde har foretaget, var imid

lertid den Tournée, som det lille Kor »Gede
bukkene« foretog ved Pinsetid 1881 i Nord
slesvig. Den egentlige Ophavsmand til dette
Navn er C. C. Jessen, der paa Aalborgturen
med den paa saadanne Ture almindelige barn
lige Henrykkelse engang pegede ud af Kupeevinduet og med en uvilkaarlig kælen Klang
i Stemmen udbrød: »Næh: sikken en sød lille
Gedebuk!« Det slog an; hver Gang han viste
sig paa Turen, udbrød de andre lige saa kæ
lent: »Næh: sikken en sød lille Gedebuk!« —
og det blev snart den gængse Titulatur ind
byrdes. Slesvigturen, der var »Gedebukke
nes« største Bedrift, er udførligt beskrevet
af Ur-Gedebukken C. C. selv.
)
*
»Det var Grauer, der engang efter en Kon
cert af Sangerinden Scalchi Lolli fik Ideen.
Vor Impressario, Unmack, fik snart alle For
beredelser klaret, alle Betænkeligheder bortvejredes, alle Hindringer ryddedes væk; selv
Malling formaaede i sidste Øjeblik at frigøre
sig, og Impressario lovede os et saa rigt Ud
bytte af Turen, at de pekuniære Hensyn ikke
skulde skræmme nogen. Kun to blev tilbage:
Grauer, Ideens Fader, havde Flospitalspligter, og Torup maatte som Stenograf i Rigs
*) Uddrag heraf findes i »Studentersangforeningen
1839—1889«. Pag. 204 ff. og følger herfra in
extenso.
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dagen lide under den forlængede Samlings
eksempelløse Flid.
)
*
En smuk Dag vandrede vi alle op paa
Raadstuen og fik udstedt Pas til Rejsen, hvad
der var tilraadet os for alle Eventualiteters
Skyld, og efter denne højtidelige Akt følte vi
os som 15 sammensvorne, som indviede til
en Mission, der knyttede os endnu nøjere
sammen. D. 4. Juni — Pinselørdag — om
Morgenen drog vi af Sted med rige Forvent
ninger, som ikke skulde skuffes. Solen skin
nede paa en fornøjet Skare, men ikke som
ellers paa blanke Silkehuer — Kokarden
maatte jo ikke bæres der nede.
Som sædvanligt varede det ikke længe, før
vi havde skabt os vort eget Rejsesprog, til
lagt os Udtryk og Vendinger, som absolut
maatte med i enhver Sætning, og som langt
fra at trætte ved Gentagelse fik mere Klang
for de indviede, jo oftere de gentoges. En af
Deltagerne havde paa Vejen til Banegaarden
opsnappet følgende Brudstykke af en Sam
tale mellem to Slagtersvende: »Carlt — gaar
Du med og drikker en Bajert?« — »Nej, jeg
har ikke Tid, jeg skal paa Kommunen med
Ky’«. Herfra hentede vi Bidrag til vort
Sprog; Bogstavet t var inden Aften knyttet
til alt muligt og umuligt, særlig til Navne, og
skulde snart berede de gode Sønderjyder
mangen en Overraskelse.
Saa kørte vi over Grænsen og saa de sort
hvide Pæle. Da vi kom til Vojens Station,
klang os i Møde Tonerne fra et tysk Militær
orkester; i vor Naivitet troede vi et Øjeblik,
at det var en Velkomsthilsen. De gamle Pin
seminder sad i os endnu. Med Advokat Bek
ker, som var rejst os i Møde, fulgte vi til
Aabenraa og blev modtaget af vore Værter og
ført ind i elskværdige gæstfri danske Hjem.
Om Aftenen samledes vi med Værterne
paa »Schweiz«, et Forlystelsessted udenfor
).
**
Byen
Den lukkede Sal blev os for trang,
*) I Stedet for de to Sekundbasser, der saaledes
svigtede, fik man med kort Varsel fat i Ernst
Dahl — men han gælder jo ogsaa for to!
W
**) Nu »Folkehjem«.
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hvorfor vi lejrede os paa en aaben Balkon om
dampende, blomstersmykkede Punscheboller.
Og her mødte os den første, i Øjeblikket al
deles betagende Overraskelse. Under aaben
Himmel, medens preussiske Officerer spadse
rede rundt i Haven, tæt forbi, sang de brave
danske Sønderjyder »Der er et yndigt Land«
— først alene, senere, da vi havde besindet
os efter vor Overraskelse, med vor kraftige
Assistance. Aldrig kan vi glemme Indtryk
kene fra hin milde Juniaften, de stærke Ind
tryk, vi modtog af dansk Sang og djærv Tale.
Vi vare mødte dernede med den Tanke, at vi
maatte afholde os fra al Færelandssang og
fra alt, hvad der ved at minde for stærkt om
Patriotisme kunde bringe vore Værter i For
legenhed, og saa bleve vi modtagne med saa
aabenlyse Udtryk for en fri og kraftig Pa
triotisme, at vi følte os som hjemme, ja end
nu mere danske end hjemme.------Næste Formiddag samledes Værter og
Sangere i en nærliggende Skov og tilbragte
nogle glade Timer med Sang og Samtale,
efter at Morgenens Skyer var spredte ved en
rask Spadseretur og en ægte Bommelunder.
Om Eftermiddagen sluttede Damerne sig til,
og i et Tog paa 27 Vogne kørtes over Løjt og
Rundemølle til Kalvø Vig, hvor vi sang un
der det tyske Toldflag og aflokkede Toldbe
tjentene mangt et »wunderschön!«. Selskabet
var saa behageligt og fængslende, at vi ikke
fik megen Tid til at glæde os over den hen
rivende Udsigt over Gjennerbugt, og da vi
ved Hjemkørslen vilde kaste et sidste Blik ud
over den skønne Egn, havde Blæst og Støv
sammensvoret sig om at tilsløre alt for vore
Øjne, ja snart blev disse Fjender saa nærgaaende, at vi kun skimtede vort Rejsesel
skab som gennem et Slør, og Samtalen maatte
føres med den størst mulige Kortfattethed
gennem sammenpressede Læber. Om Aftenen
gav vi vor første Koncert, som paa Grund af
Helligdagene havde en privat Karakter. Men
Salen var fuld, og Glæden var stor; fra først
til sidst den rette Vekselvirkning mellem San
gerne og Publikum. Da Koncertens iste Af
deling sluttede med Spørgsmaalet »Klang,

hvad sägen I?«, kom Svaret flyvende til os fra
alle Kanter af Salen, Buketter og løse Blom
ster, et helt Væld af Sommerens unge Her
lighed dryssede ned over os som en Hilsen
fra vort kvindelige Publikum. At vi smykke
de os dermed og sang videre, stolte som Gu
der og glade som Studenter sangere, er en
Selvfølge. Det efter Koncerten følgende Festmaaltid var saa hjerteligt og festligt, saa hyg
geligt og fornøjeligt, at det var tungt at skil
les; tilmed da vi paa Grund af Helligdagene
maatte skilles tidligt og uden Dans. Saa forlagde man Scenen til Hjemmene og søgte at
forlænge Opholdet i det elskværdige Aaben
raa ved at stjæle nogle Timer fra Natten.
Tidlig næste Morgen gik Turen frem mod
Haderslev, efter en Uendelighed af Hurraraab og Blomsterbuketter, gennem den fro
dige, skønne Egn, hvor Hejrerne kredsede
over de friske Skove. Overalt venlige Ansig
ter og glade Hilsener, og at det ikke var Ung
dommen og Livsglæden alene, men særligt de
danske Studenter, Hilsenerne gjaldt, derpaa
fik vi et smukt Bevis. Just som vi kørte for
bi en Bondegaard, saa vi et lille Dannebrogs
flag flyve til Vejrs som en kæk og varm Hil
sen. Men ved Foden af Flagstangen stod en
Dreng rede til hurtig at fire Flaget ned, hvis
der skulde vise sig en Gendarm. Dybt inde
i en Skov var der af vore Haderslev-Værter,
som var kørt os i Møde ved Ostergaard, ar
rangeret en ganske fortrinlig Frokost; lejre
de i Græsset, paa Træstubbe og paa Vogntrin,
vederkvægede vi os og stiftede nye Venska
ber, Champagnen knaldede, Sange og Taler
klang under de friske Bøge, og Stemningen
naaede sit Højdepunkt, da Tolderlund sang:
»Du gamla, Du friska, Du fjällhöga Nord«
og alle med blottede Hoveder sang Omkvæ
det »Och jag vill lefva, jag vill dö i Norden!«
Efter en lille Visit hos Møller Boysen i den
henrivende Tørning Mølle, hvor der under
Frugttræernes Blomster paa den gamle Slots
bakke igen maatte tømmes Bægre, gik det i
susende Fart til Haderslev, en lystig, blus
sende Skare paa tætlæssede Vogne.
Den i den tidlige Morgen paabegyndte hen

synsløse Benyttelse af Stemmerne afsatte ty
delige Spor i vore Præstationer ved den om
Aftenen afholdte Koncert. Et Par ubesindige
Tenorer havde endog anstillet det farlige Eks
periment at tage et Styrtebad paa Stengulvet
i en Iskælder. Resultatet viste, at dette Mid
del maaske i enkelte Tilfælde med Held kan
anvendes af Sekundbasser, men at det er ab
solut forkasteligt, naar vedkommende er Pri
motenor. Imidlertid — vi sang os op, og der
begyndte at komme Liv i Koncerten. Da saas
pludselig en Gendarm med Hue paa Hovedet
skride frem og placere sig langt fremme i Sa
len lige for Tribunen. Der kom lidt Røre i
Publikum og blandt Sangerne, og Gendarmen
kastede bistre Blikke til alle Sider. Alt gik
roligt, indtil vi i »Olaf Trygvason« sang:
»spejder over Hav mod Danmark«, da hørtes
der et kort og skarpt Ordskifte mellem Gen
darmen og nogle i Nærheden siddende Mænd,
hvorpaa den første begav sig til Landraaden
for at melde, at vi sang ophidsende Sange.
Han har næppe faaet noget for sin Ulejlighed,
thi kort efter kom han igen endnu mere bister
og tog Plads ved Døren til Sangernes Aftræ
delsesværelse. Da nu den intet anende M.
Dreyer kom gaaende med en munter Latter,
styrtede den nidkære Retfærdighedens Haandhæver sig over ham, af fordrede ham Navn,
Bopæl og alle mulige Oplysninger og noterede
ham med den Bemærkning, at han vel maatte
erindre, at han var i Tyskland og ikke i Dan
mark. — Der kom for Resten ikke mere ud
af den Sag.
Senere Festmaaltid og Bal til langt ud paa
Natten. Kl. 6 næste Morgen af Sted til Tøn
der, dygtig trætte og med et Minimum af
Stemmer, men med et Humør, som end ikke
vor Kassemesters foruroligende Statusopgø
relse kunde svække. [I Stedet for den arran
gerede Køretur i Marsken maatte Sangerne
bede om Lov til at komme i Seng og hvile
ud midt paa Formiddagen]. Kl. i Middag i
Møgeltønder med Omegnens Mænd, hvis
djærve Dialekt snart paa en fornøjelig Maade
blandedes med vor Rejse-Jargon. Senere sam
ledes vi med en større Kreds i Gallehus-Krat,

37

Stedet hvor de berømmelige Guldhorn bleve
fundne. — — Paa denne historiske Grund
hørte vi første Gang den da for Tiden mest
populære Markeds vise med Omkvædet »Bal
ler man los«, og vi besluttede at tage os af
den og kultivere den til et Minde.
Efter en vekslende Række Thevandsknægte
og Kaffepunser i Møgeltønder Kro kom vi til
Vogns, og snart vare vi optagne i det hygge
lige Hjem hos Proprietær Knudsen, Knud og
Valdemar (»Volle«) Knudsens
)
*
Fader, paa
Trøjborg.
Lyse, lykkelige Dage med Sommerferiens
velgørende Ro og dog med Pinseturens
Friskhed og Feststemning! Snart bænkede
om det gæstfri Bord i Stuerne, hvor mægtige
Dannebrogsflag smykkede Væggene, snart so
lende sig som Firben i solvarme Kroge oppe
mellem de gamle Slotsruiner hvilede Sanger
ne ud i fredelig Samtale og Skæmt. Hver
valgte sin Plads og sin Tidsfordriv efter Lyst
og Evne. En tog Skizzer af Ruinens forvitrede
Stenløver, en anden søgte ved timelangt Taalmod forgæves at fravriste Borggravens stille
Vande en livstræt Gedde. Men det store Fler
tal hengav sig gruppevis til lun Passiar eller
fredeligt Klinkspil, hvorfra jævnligt en hjer
telig Latter klang ind til Malling, som ved
Klaveret var sysselsat med at indrette »Baller
man los« for firstemmigt Kor, og til C. C.,
som i Havens afsidesliggende Gange søgte at
finde en Tekst til Melodien. Indstudering og
Tekstafskrivning gav Anledning til saa me
gen Misforstaaelse og Forvirring, at det var
et Under, at vi virkelig var i Stand til at lade
vor Rejsesang løbe af Stabelen samme Aften
for vort lille Publikum indenfor Hjemmets
Vægge. Den smukke fredelige Dag fik en
stærkt bevæget Afslutning, da 15 Sangere
skulde finde hver sin Baas. Saa gik det løs
med Visitter og Genvisitter paa de forskellige
Gæsteværelser; i luftige Kostumer færdedes
man mellem hverandre, og da det opdagedes,
at enkelte ildesindede benyttede sig af den
*) Knud Knudsen var i mange Aar Lektor ved
Ribe Katedralskole. Valdemar Knudsen var
Læge, men døde efter faa Aars Praksis.
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almindelige Forvirring til at tage Tremmerne
ud af Sengene, lægge »Ræve« og lignende,
udartede det snart til en storartet Kamptum
mel.
En stemningsfuld Afskedsmiddag den næ
ste Dag, og vi gled videre paa vor Bane ned
til Tønder, hvor der just var Marked, og hvor
nu ogsaa Sangerne forsynede sig med forskel
lige Nødvendighedsgenstande, bl. a. tørrede
Fisk. Vi traf vore Venner fra Gallehus-Krat
og vandt en ny Ven i en ung Gaardejer, som
absolut vilde følge os et Stykke paa Vej og
telegraferede til en Mellemstation efter For
friskninger. Følgen var, at vi ved vor An
komst dertil traf seksten dampende, mægtige
Toddyer, som maatte tømmes i den kortest
mulige Tid, hvorved vi i længere Tid følte os
som indvendig skoldede.
[Udsendinge fra Flensborg fik Sangerne
til at forandre Rejseplan og give en Koncert
i Flensborg til Fordel for nogle kort før paa
Fjorden omkomne Fiskeres efterladte. — Her
blev alle indkvarterede paa et Flotel, men
maatte straks af Sted til Koncert i Borgerfor
eningen, Festmaaltid og Bal. Næste Formid
dag Sejltur paa Fjorden til Lyksborg med
Middag paa Bellevue.] Den lille Damper
»Schwalbe« kæmpede tappert med de oprørte
Bølger og førte os uskadte tilbage til Byen,
skønt vi allerede var begyndt saa smaat at
drøfte, hvem der vel skulde synge til Fordel
for vore efterladte.
Om Aftenen sang vi saa i »Kolossæum« à
50 Pfenning pro persona til Fordel for hine
efterladte. Publikum var sammensat af alle
mulige Bestanddele, vore Damer fra Ballet,
vore Venner fra Udflugten, jævne Borgerfolk,
som sad og nød deres 01, mens vi sang, og
preussiske Officerer. Det morede os at høre
følgende Ytring, som en af vore Venner i
Forbigaaende havde opsnappet af to Office
rers anerkendende Samtale om os: »Man soll
te gar nicht glauben, dass die Herren Studen
ten wären«.
Koncerten gik rigtig godt, Publikum var
henrykt og Indtægten ikke ubetydelig, og da
vi senere modtog en meget anerkendende Tak

fra Indsamlingskomiteen, glædede vi os over,
at vi havde sat denne smukke Afslutning paa
vor muntre Tur.
[Paa Hjemturen nynnedes og tralledes
Rejsevisen i det uendelige; sidste Gang paa
Københavns Banegaard, Lørdag d. il. Juni,
blev den mere hvisket eller hvæset end egent
lig sunget] og hvor vi siden mødtes, stemme
de vi i »Det var dengang vi kom fra Scalchi
Lolli«. Saa blev Visen suppleret med Vers
om den sidste Del af Rejsen og trykt til Sang
foreningens Engelholmstur i samme Maaned.
Her er den:

Officiel Beretning.
Det var dengang vi kom fra Scalchi Lolli
og gik ind i en Wienerkafé,
hvor vi sad med vor Bajert og Aal i
noget Vand, som de kaldte Gelée,
(Aal i Gelée!)
Mens vi snakkede om, hvad i Pinsen skulde ske
af Fornøjelse,
saa fik Grauer pludselig en genial Idee. —
Sikken Idee!
*

Og fra Unmack til »vänliga Bekker«
gik der talløse Ilbud af Sted.
Men Bekymringer Malling opvækker;
de svandt bort; Gudskelov, han kom med.
(Malling kom med.)
Og da Krabbe lænked’ Torup hist i Thingets
Sal,
fik vi Ernst Dahl.
Og vi fik vort Pas, at ingen underfundig Ka’l
gør os Fortræd.
*
Og vi drog over Land, over Vove,
i det vaagnende vaarlige Gry.
Ingen Tid der nu var til at sove,
thi vi »,sku’ paa Kommunen med Ky!«
(Carlt gaar med Ky!)
Slugte Kiks i Odense og Boeuf i Frederits
nok saa veltilfrits.
Og saa fandt vi hen mod Kvæld i grønne
Skoves Ly
Aabenraa By.

Saa kom Dage, vi aldrig kan glemme:
Da vi jubled om Aftenen paa »Schweiz«,
da vi løfted paa Kalvø vor Stemme
og saa tabte den for Støv under Vejs.
(Tabt under Vejs!)
Og vi sang, vi sang, vi sang, vi sang i Blom
sterregn.
Saa igen paa Vej’n.
Og vi døbte hist i Skoven i Champagnedaab
Fremtidens Haab.
*

Frem mod Tørning, lidt hede i Kammen,
vi traf Frænder i Møllerens Hjem;
der var stemmet for Bølger i Dammen,
men i Haven sprang Skumbølger frem.
(Skumbølger frem!)
Ind i Haderslev vi rulied, saa at Gnister
sprang,
under Hov det klang.
Olaf Trygvason og Morten gjorde slemt
Fortræd,
)
*
Bækholm
blev vred.
*
Og saa drog vi om Morgenen til Tønder,
hvor — horribile dictu — vi sov.
(Gud, hvor vi sov!)
Vi drak Dus med de frisiske Bønder,
mens vi sang i Guldhornenes Skov.
(Skaal for den Skov!)
Og saa rulled vi fra Kaffepuns og Thevandsknægt
til Knud og Volles Slægt;
og vi jubled paa Ruinerne af Trøjborg Slot:
Trøjborg er godt!
*

I Kastanjernes duftfyldte Skygge
vi os strakte blandt Løver af Sten;
(Stemmerne væk!)
og i Storstuens flagsmykte Hygge
svang vi Bægret til Aftenen sen.
(Tremmerne væk!)
Saa Farvel vi bød og gæsted Tønders Mar
kedsplads,
drak med Rask et Glas,
*) Den tyske Politibetjent.
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og før Solen sank, med Undren man i Flens
borg saa
Unmacks de blaa!
)
*
*
Med de smilende Flensborgerinder
saa vi fik os i Kvælden en Dans,
(fik os en Dans).
Roselil! blandt de sollyse Minder
end Du straaler i vaarfriske Glans!
Gennem vilde Bølgers Brusen vi med
»Schwalbe« for
ud paa Flensborg Fjord,
gæsted Lyksborg Slot og lej red os paa »Bel
levue« ;
der fik vi Ky’.
*

For de Borg’re med 01 og med Koner
saa vi sang hist i »Klodsen« til Slut,
og vor Tolderlunds liflige Toner
tog en rungende Bifaldssalut;
(Skaal for den Gut!)
og saa Ranslen snørt og Stav i Haand og
rejseklædt,
Oscar i sin Plaid,
til alle »grønne Havelaager«
)
**
lød vort Suk:
Pinsen var smuk!
uhyre smuk!
*
Moral.

Vi har vandret i fremmede Lande,
vi har sunget i Sal og i Kro,
(Lyngtofte Kro),
vi har pløjet de vredeste Vande,
*) Bukser. Man vil bemærke, med hvilken barnlig
Glæde man paa Turene morede sig over et eller
andet lidt aparte Klædningsstykke, saaledes som
Collin Lundhs Kasket eller Frakke, Kalis Vest,
Unmacks blaa Bukser eller Oscar Petersens Hals
tørklæde (se det næstfølgende Vers). Da man
drillede ham med det store Halstørklæde, ud
nævnte han det i sin Fortvivlelse til Plaid, men
hvad det ikke havde været galt før, blev det nu,
endskønt han oven i Købet forfremmede det til
at være Kaschemir.
**) sigter til en Tale af Jessen i Aabenraa for Da
merne. Her havde han omtalt den forventnings
fulde, æventyroplagte Stemning, i hvilken Stu
denter paa Fodture gaar forbi nymalede grønne
Havelaager, der fører ind til Krocketplæner, hvor
sommerklædte unge Piger skimtes.
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før igen vi i Hjemmet fandt Ro,
(nu har vi Ro!)
Men engang i Tiden vil vi — ja det svær’ vi
højt —
ta’e igen til Løjt,
og saa synge: Oscart, August, Shakespeart,
Dahit og Pøjt.
)
*
Baller man los!
C. Cert.
Det var en Sangertur saa frisk og fornøje
lig som nogen, med al den Glæde, som det
giver at synge sammen med gode Venner og
at leve som en lille Verden for sig selv i sær
lig indbyrdes Forstaaelse og dog i Veksel
virkning med skiftende Grupper af nye Ven
ner, under Paavirkning af stadig nye Ind
tryk. Men denne Tur fik en Baggrund som
ingen anden; alle de lyse Billeder tegnedes
paa en Grund af varm Fædrelandskærlighed
og dyb Fædrelandslængsel. Gennem Festtaler
og private Samtaler, ved utallige Smaatræk
fik vi et uforglemmeligt Indtryk af en dyg
tig og kæk Befolkning, som vaager, haaber
og venter.« —
*

1921.

40 Aar senere kom Studentersangerne for
første Gang efter Verdenskrigen 1914—18
atter til Nordslesvig paa en Pinsetur. Det
var et krigshærget Land, de gensaa — men
nu vajede Dannebrog overalt og forkyndte,
at det var blevet en Del af Danmark. Dette
Gensyn blev en af de store, rige Oplevelser
som en Beretning kun kan give en svag Af
glans af — et Møde og Festtimer, som al
drig kan gentages. —
I Beretningen
)
**
om Turen hedder det:
Endelig kunde vi faa Lov til at være med
til at fejre Genforeningen med et Besøg i det
*) Albert Poulsen, ogsaa kaldet Albert Pøvi, paa
saadane Ture naturligvis forsynet med det nyopfundne Sprogs Shitnings-t, ligesom selve Vi
sens Forfatter er blevet til C. C.-ert.
**) Studentersangforeningen gennem 100 Aar.
Pag. 189 ff.

genvundne Land. For første Gang i vor Hi
storie drog et Kor paa ca. 100 Mand paa en
8 Dages Rejse til Sønderjylland. Turen gik
over Faaborg, hvor vi holdt en lille Koncert,
til Sønderborg. Borgmesteren i Faaborg de
ponerede hos Formanden 3 Flasker Cognac
som Middel mod Søsyge, og det viste sig at
være et fortræffeligt Middel: der var ingen
Søsyge, men heller ingen Cognac, da vi kom
til Sønderborg.
Paa Toppen af Dybbølbanke vajede Dan
nebrog, og inde paa Kajen, der var pyntet
med Flag, stod Tusinder af Mennesker vif
tende og jublende. Aldrig har vi sunget »Der
er et yndigt Land« med større Begejstring
end her. Borgmester Koch bød Velkommen,
og hans Frue overrakte Formanden en Buket
Blomster, og med Begejstring raabte vi Hur
ra for Sønderborg. Efter at være indkvarte
rede samledes vi i Kongeskansen paa Dybbølbjerg, hvor en talrig Forsamling havde givet
Møde. Oberstløjtnant Petersen holdt et ud
mærket Foredrag om Kampene den 18. April
1864. Formanden takkede og udtalte Ønsket
om, at dansk Ungdom maatte forstaa, hvilke
Ofre der var bragt her, og at de ikke havde
været forgæves. Vi sang nu »Slumrer sødt i
Slesvigs Jord«, og denne smukke Sang, sun
get paa dette minderige Sted af det store
Kor, gjorde dybt Indtryk paa alle. Senere
samledes vi til sønderjydsk Kaffebord i Ho
tel »Dybbøl Banke«, hvor Taler holdtes af
Andreas Grau, Erik Lunn og Oberstløjtnant
Petersen, og der blev sunget Sange baade fir
stemmigt og unisont.
Søndag den 15. Maj (Pinsedag) benyttedes
til Udflugter, til man Kl. 16 mødtes i Kathrinelund, hvor vor første Koncert i Overværel
se af ca. 2000 Mennesker fandt Sted under
vældig Jubel. Om Aftenen under Festmaaltidet i Sønderborghus’ Festsal, der var smukt
pyntet, talte Borgmester Koch for Kongen og
Andreas Grau for Studenter-Sangforeningen.
Andreas Grau og hans Plustru havde gjort et
mægtigt Arbejde navnlig blandt Ungdommen.
Med aldrig svigtende Interesse havde de ofret
Tid og Kræfter paa Arbejdet for Danskhedens

Bevarelse. Han døde midt i sit Arbejde, men
hans Minde vil blive bevaret. — En af Søn
derjydernes trofaste Førere, Peder Grau,
holdt en varmtfølt Tale. Kun faa taler det
danske Sprog saa fuldendt og skønt som den
ne gode danske Mand. Mange andre Taler
blev holdt, og Samværet fortsattes længe, og
tilsidst bar Studenterne Peder og Andreas
Grau i Guldstol under Sang og Jubel. — An
den Pinsedag skiltes vi fra vore gæstfri Sønderborgværter og stævnede med Damper mod
Kollund gennem Flensborg Fjord. Under
Sang nærmede vi os Dampskibsbroen, der
var pyntet med Flag og grønt. Vi blev mod
taget af talrige Flensborgere, der var taget
derop under Ledelse af Konsul Valdemar
Nfeergaard-Møller og Frue. Det føltes som
noget vemodigt at mødes med vore Lands
mænd, der var stængt ude fra Danmark; de
havde jo haabet at komme med hjem, men
Døren blev lukket for dem.
Paa Festpladsen vajede et mægtigt Danne
brogsflag, en Gave fra Studenter-Sangforenin 
gen til de Danske i Flensborg, det var det
Flag, som vi i 1911 havde med hjem fra Ame
rika. Ca. 6000 Mennesker lejrede sig i Græs
set omkring Tribunen, og under Roger Henrichsens Ledelse sang vi vore danske Sange,
og sjældent har vi haft et mere taknemligt
Publikum, der var ikke mange tørre Øjne,
medens vi sang de nationale Sange, og me
gen Lykke gjorde vore glade og muntre Stu
dentersange. Solister var Per Biørn, Olaf Holbøll og Poul Knudsen. Efter Koncerten tog
Journalist Jessen Ordet og bragte en Hilsen
fra Flensborg. Formanden svarede med at
ønske, at de danske syd for Grænsen vedbli
vende maatte være vort Pinsefolk, der lige
som Sønderjyderne bragte os Sol og Sommer.
Formanden udbragte et Leve for Kongen
og Dronningen, til hvem et Telegram afsendtes. Kongesangen blev sunget med stor Be
gejstring. Til Slut sang alle: »Jeg elsker de
grønne Lunde«. — Efter en vemodig Afsked
med Flensborgerne tog vi i Biler til Graasten,
hvor vi blev modtaget af en Komité med en
gammel Studentersanger, Grænsegendarme
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riets Chef, Oberstløjtnant Aage Moltke, i
Spidsen. Det var en stor Glæde at holde Kon
cert i Graastens Slotsgaard — samme Mor
gen var Dannebrog gaaet til Tops paa Slottet
som Tegn paa, at det atter var i dansk Eje.
Sangerne var anbragte paa Terrassen mellem
Sidebygningerne og Taarnet, og vi konstate
rede, at det var det ypperste Koncertlokale i
Danmark; de ca. 3000 Tilhørere var da ogsaa begejstrede. I den skønne Sommeraften
skabtes en ejendommelig Stemning, og navn
lig klang Olaf Holbølls Røst vidunderligt; det
fineste Piano kunde høres selv af de fjernest
staaende i den store Forsamling.
Bagefter var der Kaffeborde. Sang og Ta
ler klang ud i Sommernatten, og der var her
som overalt paa vor Rejse stor Glæde og Tak
nemlighed ved Genforeningen. Konsul Valde
mar Neergaard-Møller holdt en udmærket
Tale.
Med Tak til de gæstfri Graastenere gik Rej
sen nu til Tønder, hvor Danskheden havde
den vanskeligste Stilling. Blandt de mange
udmærkede danske Mænd i denne By kan
nævnes Bagermester Thorvald Petersen, der
bød os velkommen. Han var en af Danskhe
dens bedste og varmeste Forkæmpere i de
trange Aar i Tønder.
Vi begyndte med at ture rundt i Omegnen
til det morsomme, gamle Møgeltønder og
Højer, helt ned til Rosenkrans, hvor Græn
sen gaar midt i Gaden; nogle opsøgte Minde
stenene for Guldhornene ved Gallehus.
I »Tonehallen«, der ikke helt svarede til sit
Navn, da Akustikken var daarlig, gav vi en
Koncert for et lydhørt Publikum, hvoriblandt
en Del tyske Borgere. Ved Kaffebordene bag
efter herskede den fornøjeligste Stemning,
især der hvor Bügel og Baastrup førte an. —
Det var glædeligt at se Danskhedens Vækst i
Tønder, og vi haabede, at vort Besøg vilde
styrke den; der havde ikke været nogen Mis
lyd, og vi mødte overalt kun Venlighed.
Med Ekstratog kørte vi nu videre til Ha
derslev og holdt en hel lille Koncert paa Ting
lev Station. — Paa Banegaarden i Haderslev
var der stor Modtagelse, hvorefter vi blev
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indkvarteret og indtog Frokost i Hjemmene.
Der blev Tid til at bese Byen og aflægge et
Besøg paa den gamle Kirkegaard, der gem
mer saa mange Grave med kendte danske
Mænd.
I Dagbladet »Modersmaalet« for 19. Maj
1921 findes følgende Referat af Festlighe
derne :
Student ersangerne i Haderslev.
De danske Studentersangeres Besøg i Ha
derslev 4. Pinsedag gjorde denne Dag til en
Mærkedag i Byens Historie.
Mangt et Møde har i det svundne Aar fun
det Sted mellem Sønderjyder og deres Lands
mænd nord fra, men mere festligt eller hjer
teligt har intet været end Mødet med Stu
dentersangerne. Det vil mindes længe, baade
af gamle og unge — smukt og fornøjeligt som
mellem gode Venner og gamle Kammerater
forløb hele Samværet lige fra Modtagelsen
paa Banegaarden Onsdag Middag til Afske
den Torsdag Morgen paa Gammelting.

Kirkekoncerten.
Frue Kirke har vist aldrig været saa over
fyldt som i Gaar. Allerede ved 1—2-Tiden
begyndte Folk at indfinde sig og Kl. 2% var
Kirken fyldt, og der kom stadig flere og flere.
— Det var Sang, Kunst, som vi sjældent
har haft Lejlighed til at høre det. Der var
Renhed i Tonerne og Sikkerhed i Stemmer
nes Samvirken fra det voldsomste forte til
det sagte nynnende piano, fra allegro til ada
gio, saadan som Roger Henrichsens Taktstok
bød. Det var et Tonevæld, der betog, og den
store Menneskemængde, der fyldte Kirken,
lyttede med tilbageholdt Aandedræt. Sangen
lød aldeles pragtfuldt i det store Rum, uden
nogen falsk Resonans. Det store 100 Mands
Kor var som et eneste vel afstemt Instru
ment; stigende og faldende, jublende og kla
gende vældede Tonerne frem.
Programmet var afpasset efter det Sted,

man stod, højtidsfuldt og fredfyldt som Kir
ken. Orgelet indledte med et pragtfuldt,
stemningsbevæget Præludium. Og saa tog
Koret fat, gribende og pompøs lød den sven
ske Digter Strandbergs »Bøn« : »Du, som
verldar har til rike«, med Otto Lindblads Me
lodi. Saa kom »Den store hvide Flok«, sun
get som den vist aldrig før er blevet sunget i
Frue Kirke. Den virkede meget betagende i
al sin højtidelige Enkelthed. Soloen udførtes
med stor Kunst af Hr. Per Bjørn, i. Afde
ling sluttede med Plougs »Paaskeklokken ki
med’ mildt fra den danske Kyst« til den færøiske Folkemelodis jævne, stilfærdige og dog
saa inderlige Toner.
Som det allerede blev meddelt i Gaar hav
de Kammersanger Helge Nissen faaet For
fald, saa S olo-Af delingerne maatte udføres
af Korets egne Sangere, Per Bjørn og Olaf
Holbøll. De sang hver et Par Sange med me
gen Kunst og med en Styrke, Renhed og Var
me, der talte til alles Hjerter. Bjørn sang den
vemodsfulde »Solen sank bag grønne Lund«
og den i al sin Enkelthed saa betagende »Der
staar et Slot«. Holbøll sang bl. a. »I fjerne
Kirketaarne hist«.
— Ja, hvad skal man videre nævne af Ko
rets Sang? Hvad skal man fremhæve? Det
hele, hvert Nummer, hvis det skulde være
rigtigt. Der var ingen Huller og Slip. Ikke
et Øjeblik glippede eller skuffedes den Stem
ning, der straks var skabt. Haslingers kendte
og dejlige »Kyrie eleison«, Conradis Aften
sang: »Det spredes mer og mer«, Mallings
poesifyldte Melodi til Chr. Richardts »Spej
ling« med Solo af Olaf Holbøll, Beethovens
vidunderlige, brusende »Gud i Naturen«,
»Slumrer sødt i S lesvigs Jord« og Windings
betagende »Den evige Sne« med Solo af Poul
Knudsen, alt underbyggede og uddybede fra
Strofe til Strofe det første Indtryk af Tonerigdom. Som det sidste kom »Kongernes
Konge«, og mens dens mægtige anraabende
Brus gik gennem Kirken, rejste det store
Publikum sig, grebet af Højtidsfuldheden.
Og saa gik man hjem, rigere end da man
kom, endnu tavs og betaget.

Aftenfesten i »Harmonien«.
Efter Kirkekoncerten var Sangerne over
ladt til deres Værters Omsorg til om Afte
nen KL 8, da man samledes til Koncerten og
Aftenfesten i »Harmonien«.

Heldigvis fik man den smukkeste Sommer
aften, man kunde ønske sig, saa Festen kunde
gennemføres efter Programmet som en Have
fest.
Ved 8—9-Tiden samledes sikkert saa godt
som alle »Harmonien«s Medlemmer med Fa
milie og deres Gæster i den gamle, hygge
lige Flave, der i al sin Sommerpragt afgav
den pragtfuldeste Ramme om Festen. [Un
der de gamle . Træers Kroner lyste lange
Rækker af brogede Lanterner].
Kirkefesten var selvfølgelig kunstnerisk
set Dagens Højdepunkt, men som Studenter
dag fik Dagen sin Kulmination i »Harmo
nien« s Havefest, i hvilken dansk Studenter
humør og Nationalstemning indgik en For
ening, hvorover Sommeraftenen lagde sit
Trylleri, saa den bares af en særegen Stem
ning, som ingen af Deltagerne vil glemme.
Og hertil kom det Møde,, der her fandt Sted
mellem Studentersangerne og en af deres
gamle Kammerater, Professor Jessen [For
fatteren til Beretningen om Pinseturen 1881],
der netop i disse Dage i Anledning af Skole
mødet var i Haderslev, og opfriskede Minder
ne om en Sangertur, som 15
*)
danske Studen
tersangere for 40 Aar siden foretog gennem
Sønderjylland helt ned til Flensborg. Natur
ligvis blev den gamle Sanger Dagens Mand
og blev af sine unge Kammerater og Haders
leverne hyldet paa det hjerteligste.
Lidt før 9 lød Studenternes Samlingssignal
»Sangere«, og hele Koret stod kort efter paa
Tribunen og Dirigenten Roger Henrichsen
hævede sin Taktstok-----------Og saa tonede ud i den stille Sommeraften
den ene Sang efter den anden, baaret af de
unge, friske Mandsstemmer.
De sang — selvfølgelig — her i »Harmo
*) I Avisen fejlagtigt angivet til 16 Studenter.
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nien« » Moder smaalet«, og »Brede Sejl over
Nordsø gaar«, som den tyske Gendarm for 40
Aar siden forbød de 15 Studenter at synge,
fordi der findes den farlige Strofe deri:
»Spejder over Hav mod Danmark«.
Per Bjørn sang Solo med Brummekor »Du
gamla, du friska«, og Koret fortsatte senere
»I Danmark er jeg født«, »Joachim udi Ba
bylon« og »Hardangerbrudefærden«, alt un
der stormende Bifald fra Tilhørerne.
»Harmoniernes Formand, Hr. Bløcher,
bragte Sangerne en Tak for Kirkekoncerten
og denne Koncert, og udbragte et Leve for
Studentersangerne.

Punschesoldet.

Saa kom Aftenens Overraskelse. Værter
og Gæster bænkedes mellem hinanden og
Punschebollerne kom paa Bordet til et rigtigt
Studentersold paa god gammel dansk Manér,
hvor Punschen for Resten er en Biting, og
Sangen og Talerne alt.
Man indledede med at synge en smuk Sang
af C. Moltved, der formede sig som Studen
ternes Hilsen til Sønderjyderne.
Studenternes Formand, Dir. Asger Bruun,
indledede derefter Talernes Række: Nu stun
der det mod Afslutningen paa vor Sønderjyllandstur, udtalte han, og vi drager hjem
med de skønneste Minder fra dette vidunder
lige genvundne Land, fra Dybbølbanke, fra
Mødet ved Kollund med Flensborgerne. Vi
kommer hjem fra en vidunderlig Tur med
Minder, vi aldrig vil glemme. Vi har været
rundt i mange Lande og Byer, men dette er
den minderigeste Tur, danske Studenter har
været ude paa (Storm. Hør). Maaske bortset
fra den Tur, 15 danske Studenter for 40 Aar
siden foretog her helt ned til Flensborg.
Sønderjyderne har hentet Styrke til deres
Kamp i Sangen. Derfor har det været os en
Glæde at synge sammen med dem. Her i Ha
derslev staar vi nu ogsaa paa et minderigt
Sted. Her lød »Modersmaalet«, her begyndte
P. Chr. Koch og her levede P. Hiort Loren
zen. Jeg véd ikke, hvorledes Hather, som
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Byen har sit Navn efter, har set ud, eller
hvordan han var. Men jeg kunde tænke mig,
at han var en Studentersanger (Munterhed).
Han kunde i hvert Fald ikke ønske sig noget
bedre Sted som saadan. Vi takker vore Vær
ter og Værtinder. Jeg veed ikke, hvad de
hedder — maaske »Haderslevnitter«, men vi
kalder dem »Haderslevgevinster«. (Stormen
de Munterhed! Uha!) De leve! (Hurra).
Efter A. Diemers smukke Sang »Der er
Sol over Land« — sunget under Lektor Ottosens Ledelse — talte Seminarieforstander
Skat-Rørdam for Studentersangforeningen,
som ingen stod Maal med i rigt Indhold.
Som gammelt Medlem skyldte han den Tak
for megen Glæde. Gennem sine Ture har dens
Medlemmer lært vort Land og Folk at kende
og knyttet Forbindelser af stor Betydning for
hele deres Liv. Naar Studenterne kommer ud,
bliver der taget Maal af dem. Det er ogsaa
sket her i Sønderjylland, hvor man har sam
menlignet dem med de Studenter, man kendte
før. Man har set paa dem med stor Glæde. I
Kollund har de oplevet noget af det smukke
ste og dybeste. Gid der altid maa være dan
ske Studenter, som kan bringe Bud om dansk
Sang, dansk Fædrelandssang. Den evig unge
Studentersangforening leve! (Hurra!)
Professor Jessen fremdrog derefter i en fin
og stemningsfuld Tale Minder fra de Dage,
da han for 40 Aar siden deltog i Studenter
sangernes Tur gennem Sønderjylland. Endnu
klinger i vore Hjerter Minderne fra dengang.
Dem gemmer vi, saalænge vi overhovedet
gemmer noget — saaledes som vi gemmer de
Blomster, vi fik dengang af de sønderjydske
Piger.
Og bliver vi nu end gamle, glæder vi os
over at se, at der er unge, der nu ogsaa kan
prise Vaaren, unge Hjerter, der er modtage
lige for dens Skønhed og Stemning.
Nu siger jeg Tak for Dagen for 40 Aar
siden fra de 15 Studenter, og jeg glæder mig
over, at der er unge, der har taget Sangen op
efter os. Gud give, der altid maa være Sang
og Ungdom som Vaaren i Danmark, og Gud
give, at der, som der staar i en af vore gamle

Sange, maa være rige Frugter, der klynger
sig til Grenen, og gid der altid maa være et
godt Forhold mellem den danske Student og
den øvrige danske Ungdom.. Et Leve for
Sang og Ungdom, og gid den maa kunne
glatte Rynkerne og sprede Kævlet i vort
Folk. (Jublende Hurraer).
Anders Diemer, der var Soldets »Magister
bibendi«, om vi maa bruge det Udtryk om
en ellers sober Dirigent, motiverede smukt et
Leve for Danmark, der paafulgtes af »Der er
et yndigt Land«, sunget som kun Sønderjy
der og Studenter kan det.
Efter en morsom Studentersang for Da
merne talte Læge Baastrup for den sønderjydske Kvinde, karakteriseret i 3 Typer, Studen
terne havde truffet: Den gamle Flensborgkvinde, trofast mod Danmark, de omhygge
lige Værtinder og de smukke unge Piger —
der dog ikke som mange troede om de sønderjydske Piger, altid gik i Nationaldragt og
med Haanden over Øjet. (Munterhed).
A. Diemer udbragte et Leve for Studenter
nes Dirigent Roger Henrichsen, og denne
kvitterede med at lade sine Sangere give
endnu et Par Numre.
Da Sangen var forstummet, tog Vinhandler
Wartho Ordet. Han var glad for Studenterne,
fordi de samtidig var Kulturbærere og Na
turbørn (Hør), og de gamle blandt dem var
store Børn (Munterhed). Leve den danske
Student! (Jubel).
Forstærket med de to gamle Sangere, hvem
Studenterhuen endnu klæder, Prof. Jessen og
Forstander Skat-Rørdam, sluttede Studenter
ne af med »Vort Dagværk er til Ende«.
Direktør Callø talte for Professor Jessen,
den evig unge Sanger, der var her og sang
for vore Fædre for 40 Aar siden, og som nu
stod ung og munter iblandt os, det bedste
Bevis for Sangens foryngende Magt.
Endeløs Studenterjubel hilste denne Tale,
og Begejstringen udløstes først, da Studen
terne fik Professoren op i Guldstol og syngen
de bar ham rundt i Haven.
Saaledes sluttede Punschesoldet, og man gik
ind til Ballet, der fortsattes i begge Salene,

til Fuglekvidderen i de gamle Linde mindede
Sangerne om, at »der er en Dag i Morgen«.
Studenterne selv beretter, at »Stemningen
blev livligere og livligere — gode og muntre
Ord blev talt, og Sangen lød langt ud paa
Natten, og man hørte Kvartetsang paa Ga
derne og rundt i Hjemmene«.

»En Afsked i Graad.«

Kl. 9,30 fandt Afrejsen Sted fra Haderslev
— fra Gammelting, hvor en Snes Aabenraabiler afhentede Sangerne til Turens sidste
Fester i Aabenraa.
Hadersleverne tog vemodigt Afsked med
de glade Gæster, og selv Himlen fældede Taarer i stride Strømme i Afskedsstunden, men
da Studenterne naaede Knivsbjerg, smilede
Solen atter til dem.

Studentersangerne beretter selv videre:

»Der var alligevel Stemmer i Behold, da vi
næste Dag, desværre i Regnvejr, blev befor
dret i Biler til den sidste By Aabenraa. Un
der Jubel og Hurraraab tog vi Afsked med
Haderslev og kørte Syd paa under Anførsel
af en Studentersanger, Amtsassesor Carl
Bang i Aabenraa. Solen kom frem, da vi
naaede Knivsbjerg, som blev besteget og be
set under kyndig Vejledning.
I Aabenraa gav vi to Koncerter, en i
Kirken og en i Teatret. Ogsaa i denne By fe
stede Vi paa et historisk Sted, nemlig Folkehj emmet, hvor saa mange Møder var holdt.
Ved Festen talte H. P. Hanssen for Forman
den, i hvis Forældres Hjem han som ung
Mand var kommet paa Besøg, og Forman
den fortalte om H. P. Hanssens storslaaede
Arbejde for Danskheden i Sønderjylland.
Det var nu paa Hældningen af vor Sønderjyllandstur, og vi vilde nyde den helt til
Bunden. I den skønne Sommernat i den
smukke Omegn lød Sang og atter Sang. Der
skulde ikke mere spares paa Stemmerne, og
kun faa kom i Seng. — Den vellykkede Tur
var endt. Der var en bevæget Afsked paa
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Banegaarden, og for sidste Gang tolkede
Formanden Studenter-Sangforeningens Tak
til de trofaste Sønderjyder. Deres Haab er
nu opfyldt og Ventetiden forbi, men vi fik et
levende Indtryk af, at Befolkningen stadig
vaager, og det er nødvendigt. Turen havde i

alle Maader været vellykket. — Besøget
havde været af stor Betydning saavel for Be
folkningen som for Sangerne, og Bestyrel
sen kunde med god Samvittighed modtage
Sangernes Hyldest og Tak paa Københavns
Banegaard.«
JOHS. CHR. NIELSEN.

ERINDRINGER FRA
HADERSLEV LÆRERES SKOLE
1882-1886
Skolens Bygning i Løngangsstræde staar

endnu, den er inkorporeret i »Arbejdshjemmet for døvstumme Piger« i Nr. 21, idet to
Sidefløje er tilføjet fremad i Gaarden, men
jeg skulde dog tro, at Bygningens Bagside
sees ret uforandret inde fra Gaarden i »Land
bygningernes Brandforsikring«s Ejendom i
Stormgade. Indgangen var gennem en Ejen
dom lidt vestligere i Gaden (Nr. 25 eller 27),
hvor man først passerede en Port i Forhuset,
dernæst en lille skummel Gaard og en Mellem
bygning, først derefter stod man paa Skolens
Legeplads med Bygningen i Baggrunden (o:
ved Sydsiden). Den indeholdt, foruden Kæl
deretage, Stue, i., 2. og 3. Sal samt Kvist. —
I Stuen var Lærerværelset og Gymnastiksa
len, hvis Gulvplan dog var sænket ned i Kæl
deren for at skaffe større Loftshøjde; tlen
strakte sig gennem hele Bygningens Bredde.
Desuden var der to Klasseværelser og Bolig
for »Pedella«. Paa 1. og 2. Sal var der 6

Klasseværelser i hver Etage; ét af dem var
indrettet til Undervisning i Naturhistorie og
Fysik. Her var Samlingerne anbragte i Ska
be, og Disciplene sad i 2 Rækker omkring et
halvcirkelformet Bord, i hvis Centrum Na
turhistorielæreren, cand. phil. Mortensen, i
sine Timer tronede med en Narhvaletand som
Scepter. 3. Sal og Kvisten var Bolig for Rek
tor, Professor S'. B. Thrige og Familie, nem
lig de to Sønner cand. phil. Johs. Thrige og
cand. jur. Poul Thrige samt Datteren Sophie
gift med cand. philol. Emil Trojel. — Af
disse var Poul T. Assistent i Kirke- og Un
dervisningsministeriet og blev senere Byfo
ged i Hobro, men døde ret ung. — Johs. T.
og Trojel gik over til Metropolitanskolen, da
H. L. S. nedlagdes.
Foruden Rektor selv virkede endnu 4 af de
fordrevne Haderslevere ved Skolen, nemlig
de to Fættere Chr. Dorph og Poul Dorph
(efter deres Haarfarve »Lyse« og »Sorte«),
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gamle Edv. Lembcke — Forfatteren af »Vort
Modersmaal« og flere andre Sange og
Shakespeare-Oversætter — samt cand. theol.
Christoffer Møller, hvem jeg kun mindes som
Matematiklæreren »Stoffer«.
Thrige selv gik blandt Disciplene under
Navnet »Feten« (Professor — Profet — Fet),
og nogle var uærbødige nok til at nævne Fru
Thrige (Christine f. Fibiger) som »Fetinden«.
— Han var Søn af Overlærer i Roskilde
H. P. Thrige og Margrethe (Grethe) Bloch
)
*
og havde skrevet en »Oldtidens Historie« og
en Geografi, som begge syntes os meget svæ
re, især udmærkede »Oldtiden« sig ved nogle
ejendommelige Sætningsforbindelser, som dog
maaske netop p. Gr. af deres Formulering
hang godt fast. — Hans »Nordens Historie«
gled lettere ind. Her var naturligvis »det sles
vigske Spørgsmaal« et staaende Examinationspunkt. — Ogsaa Græsk i Afgangsklas
sen var hans Fag.
Lembcke (»Gamle«) underviste trolig i sin
elskede Horats, desuden læste han med os
Virgil, Sølvalderens Forfattere og Terents.
Han var stærkt ældet og hans Syn svækket,
efter Sigende af Tobaksrygning (Amblyopi).
Han færdedes i Friminutterne i Lærerværel
set med en lille forbrændt Snadde i Munden,
saaledes som Johs. Jørgensen beskriver ham
i »Det tabte Land«. — Han fyldte 70, da jeg
var i »5. studerende« (næstøverste Kl.). Klas
sen forærede ham da et Sølvbogmærke med
Dato og Initialer; vi var helt flove, da han
gik om og trykkede os alle i Haanden til
Tak. — En Sætning, som jeg tydelig mindes
fra hans Mund, er denne: »Herregud dog,
scilicet betyder inte sagtens; det betyder » sci
re licet, man kan vide, naturligvis« — hvor
har De dog faaet det fra, at det skulde betyde
sagtens?« Naar han da fik Repliken: »Ja,
*) Hendes første Frier var Digteren Poul Martin
Møller, og da hun, efter lang Betænkningstid,
vragede ham, hævnede han sig ved Digtet »Tor
bisten og Fluen«. EfterThriges Død blev hun gift
med »den første Sønderjyde«, Prof. Chr. Paul
sen, der først havde været gift med hendes yngre
Søster Thora.—Dr. phil. Poul Diderichsen (Re
aktør ved Den danske Ordbog) er Grethe og
Chr. Paulsens Datters Sønnesøn.
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men det staar i vores latinske Leksikon«, ry
stede han resigneret paa Hovedet. — Det var
nemlig blandt Fagmænd en kendt Sag, at Ingerslevs latinske Ordbog havde store Mang
ler — hensynsfuldt udtrykt saaledes i hans
Biografi (Bricka VIII, 300) : »Da han arbej
dede meget hurtigt, have flere af hans Bøger
faaet Præget af altfor stort Hastværk«. Hvad
mener man f. Eks. om, at »nominatim« var
gengivet ved »navnlig« (admodum Holberg:
»en Mand, navnlig Jeronimus«), eller at man
i den dansk-latinske Del skulde anstille føl
gende »Jagt« : »skjøndt«, se »omendskjøndt«
— »omendskjøndt« se »endskjøndt« —
»endskjøndt« = quamquam, etsi (et Held, at
her ikke stod: se »skjøndt«). — Nationalsin
det var han naturligvis som sine Kolleger.
Kunde vi referere ham en Avismeddelelse
om, at et tysk Krigsskib var strandet, straalede hans Øjne — men Morgenen efter Christiansborgs Brand stod de fulde af Taarer.
»Lyse Dorph« har jeg kun haft i Dansk;
han læste undertiden et Afsnit af Blicher
eller andre Forfattere op for os, men Glæden
derved blev noget behersket, naar han slutte
de med: »saa kan I skrive det som Genfortæl
ling«. Han havde den Vane at gribe s'ig med
højre Haand om venstre Overarm, som om
han følte Gigtsmerter, og samtidig rømme sig
»Hm — Hm«, naar han særlig vilde indpren
te os noget. Han var Søn af den theaterinteresserede Rektor N. V. Dorph i Horsens, som
en kort Tid var Direktør for Det kgl. Thea
ter, og omtalte for os Fru Heibergs ypperlige
Spil som »den Vægelsindede«.
Fætteren, Poul Dorph, »Sorte«, underviste
bl. a. i Latin. Han var mere frygtet end el
sket, uagtet han ikke var nogen haard eller
stræng Mand, men hans Væsen indgød uvilkaarlig Respekt. — Naar en Dreng følte sig
usikker i Verbernes Bøjning eller lign, og
derfor »slugte« Endelserne, kunde han være
sikker paa, at »Sortes« Røst lød fra Kathedret: »ty-de-Zigt, ty-de-li-ge-r^« med Tryk
paa sidste Stavelse og alle Bogstaverne ud
talte.
Christoffer Møller var den yngste af de

fem, f. 1830 i Kerteminde, altsaa endnu i sin
bedste Alder, bred og gemytlig; han kunde
krydre den tørre Matematik med Smaaanekdoter, saaledes om Regnekunstneren Do
se, som Hamborgs Senat holdt fængslet, for
at han kunde beregne Primtal, og som naaede
op i den halvfjerde Million, før han døde —
eller om Cartesius, som Dronning Christina
optog ved det svenske Hof, men forlangte, at
han selv paa raakolde Vintermorgener skulde
møde som Forelæser hos hende, hvoraf han
døde. — Begrebet inkommensurable Størrel
ser tydeliggjorde han ved at spørge: »Hvad
er højest, et Tordenskrald eller et Poppel
træ?« — eller »Hvor langt er der fra Chri
stianshavn til Fastelavn?« — Rente define
rede han meget træffende som »Leje af Pen
ge«. •— Hans økonomiske Forfatning var vist
ikke god. Jeg følte mig ganske vist smigret,
naar han betroede mig at indbetale Penge paa
et eller andet Sagførerkontor, men først sene
re gik Sammenhængen dermed op for mig.
Han røg meget, og da han døde i Sommeren
1884, skal han have efterladt sig en ubetalt
Regning paa et Par Tusinde Kr. til et To
baksfirma.
Johs. Thrige var cand. philol., d. v. s. hav
de taget den saakaldte »store Filologikum«,
svarende til nuværende Skoleembedseksamen
med klassiske Sprog som Hovedfag. Han un
derviste i Historie samt Begyndelsesgrundene
af Græsk og Latin. Han gik almindelig under
Navnet »Brøle«, uagtet hans Stemme langtfra
var brølende, snarere skrigende.
Thriges Svigersøn, Emil Trojel, var lige
ledes cand. philol. og underviste navnlig i
Fransk. Han tog senere Doktorgraden paa en
Afhandling om de franske Elskovshoffer, men
det hed sig, at hans Hustru — kaldet »Fie«
— havde betydelig Andel i den. (Hun deltog
ikke i Undervisningen i min Skoletid). Trojel
var Medarbejder ved Lundby og Baruëls Ord
bog (udkom 1883—84) og efter min Opfat
telse en dygtig, om end ikke beaandet Lærer,
hvem jeg skylder min endnu levende Kærlig
hed til Fransk. — Han dyrkede ogsaa Maler
kunsten og skal endog have udstillet paa

Charlottenborg. Som nævnt foran ansattes
baade Johs. Thrige og Trojel ved Metropolitanskolen, hvor de blev hhv. Lektor og Over
lærer.
Et Par Lærere, der i en Aarrække var
knyttede til Skolen, om end kun som Timelæ
rere, var N. N. Meier og Albert Møller. —
Den førstnævnte var en sønderjysk Bondesøn,
der væsentlig underviste i Skrivning og Reg
ning. I dette sidste Fag benyttede han ved
Reguladetri en særlig Metode, som han
kaldte »Slutning gennem Enheder«. Han var
ikke afholdt af Disciplene, hvilket vistnok
havde sin Grund i hans ofte spottende eller
drillende Udtalelser om deres Præstationer.
Han var ikke Akademiker, men som Sønder
jyde regnedes han dog med til »Inderkredsen«,
— Albert Philip Bregendahl Møller var en
skattet Studenterforenings-Tenor og Skolens
Sanglærer — virkede i flere andre Skoler —,
ansat i Krigsministeriet og titulær Intendant
(Bricka XII. 40). Ved sin Afgang fra Stats
tjenesten som Stabsintendant blev han ud
nævnt til Etatsraad, men frasagde sig Titlen
af økonomiske Grunde (Rangskatten). Hans
Brodersøn var Dr. phil. Arne Møller, der
ved sin Død var Seminarieforstander i Ha
derslev.
I Fysik og Astronomi underviste Dr. phil.
Crone, Søn af den daværende Politidirektør i
København. Vi vidste, at han havde skrevet
en Disputats om nogle for os ubegribelige
lærde Æmner, men han var ganske upraktisk,
naar han skulde anstille Forsøg eller demon
strere en Maskine ved Tegning. Saaledes da
han ved Luftpumpen skulde gøre Forsøget
med de »Magdeburgske Halvkugler«, der
samles og pumpes lufttomme og dernæst p.
Gr. af den ydre Lufts Tryk ikke kan slides
fra hinanden. Alle Forberedelser blev omhyg
gelig gjorte, og da Kuglen antoges at være
udpumpet, valgtes den stærkeste i Klassen til
at prøve at trække Halvkuglerne fra hinan
den, og til stor Forbavselse lykkedes dette
ham straks uden mindste Anstrengelse. Dr. C.
havde nemlig glemt at lukke den Hane, der
spærrede for Luftens Tilgang, følgelig var
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den atmosfæriske Luft strømmet ind lige saa
hurtig som den pumpedes ud. — Ved For
klaringen af Centrifugen ytrede han: »Ja,
naar jeg nu vidste, om det er Fløden eller
Mælken, der er tungest, kunde jeg jo sige
Dem, hvad der vil strømme ud her«. — Han
havde altsaa aldrig seet eller hørt, at man
skummer Fløden!
I Oldnordisk underviste cand. mag. Verner
Dahlerup, den senere Professor og Grundlæg
ger af »Ordbog over det danske Sprog«. Han
var en sjældent begavet og inspirerende Læ
rer, der med sin ungdommelige Munterhed
gav os meget i den korte Tid, der kunde an
vendes paa Faget, i Time ugentlig i de to
øverste Klasser. Saaledes gav han os Ind
blik i de Lydovergange fra Latin til gothiskgermanske Sprog, der forklares ved »den

Vernerske Lov«, og i mange Fænomener, der
forekommer i vort nuværende Tale- og Skrift
sprog som Levn fra Oldnordisk og Middel
alder-Dansk.
Endnu maa jeg have Lov at omtale »Pe
della«, en Betegnelse, som vedkommende Da
me iøvrigt ikke yndede. Hun var en svensk
født Kvinde i Trediverne ved Navn Sofie
Louise Nystrøm, der havde tjent i Rektors
Familie og nu havde sit Levebrød ved Sko
lens Renholdelse og fra sin lille Lejlighed for
handlede Wienerbrød og Mælk til Disciplene.
Disse Smaatræk fra den gamle Skole i
Løngangsstræde — saaledes som de mindes
af den eneste Nulevende af Artiumsholdet
1886 — kan maaske have lidt Interesse for
Efterkommerne.
V. WOLL.

ie wißen es, $0$; unb geneigte le fer ! røtr^aben tía
Subeíja^t erlebt ! ÍKMcb eine große
be«
^itnmeisi^nidjt bas! ÍDenfen roir.an bie »erfloflenett
$a£« unferö lebens,, woßnbße? îtc^! es ift nur
ein fefjmclKSlinbenfen i^rer unjd^lbgren Tiuftritte
nod^ übrig ! ^Bollen wir bie^dwrfe ynferö ©ejidos
an bas gegenwärtigeObt beften# was ift eßz unb wie

LITTERATUR OM
HADERSLEV KATEDRALSKOLE
ALnge af Danmarks lærde skoler har fået

deres historie udsendt i digre og smukke
værker, det gælder f. ex. Ribe katedralskole,
medens vor skole her ikke har været blandt
de heldige. Skolens historie findes dog me
get alsidig belyst, meni spredt i litteraturen,
dels i enkelte selvstændige værker, dels i
mange større og mindre afhandlinger i en
lang række tidsskrifter og årbøger.
En stor del af, hvad der er skrevet om sko
len, er vanskelig tilgængelig, og det findes
ikke alt samlet på et enkelt bibliotek; selve
skolens på mange måder righoldige bogsam
ling rummer kun en brøkdel af litteraturen
om skolen. Var det for resten ikke en opgave
at søge at få dannet en komplet samling, om
ikke på skolen, så ved supplering af Haders

lev centralbiblioteks lokalsamling, der alle
rede rummer en betydelig del af denne litte
ratur?
Ved min interesse for og under mit arbejde
med Haderslev bys historie er jeg efterhån
den stødt på en lang række af disse afhand
linger, og i tidens løb har jeg søgt at samle
en systematisk oversigt over, hvad der fin
des skrevet om vor gamle skole, der har spil
let en så stor rolle i vor bys og den natio
nale kamps historie.
Fortegnelsen indeholder selvstændige bø
ger samt artikler i tidsskrifter, årbøger og
samlingsværker, men kun ganske enkelte
avisartikler. Aviserne, og det gælder også
forløberne for nutidens dagblade, f. eks. Ly
na og ældre årgange af Dannevirke, indehol-
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der på dette som på så mange andre områder
en mængde historisk stof, som det dog i den
ne forbindelse desværre har været uoverkom
meligt at få registreret. Derimod er også ud
drag af bøger og afhandlinger medtaget;
disse er forsynede med en konstrueret titel,
der er sat i firkantet parentes, ligeledes er
alle tilføjelser til en titel indklamret på sam
me måde. Eventuelle bemærkninger til en af
handling er trykt med petit.
Jeg har taget al den litteratur med, som in
deholder historiske og statistiske oplysninger
af nogen betydning om skolen og dens lærere
og elever, følgelig også skoleprogrammerne,
for så vidt de indeholder sådanne oplysnin
ger, men ikke litteratur, der har tilknytning
til skolen og er udsendt af lærere, f. ex. sko
letaler, sange, lærebøger m. v. Om den ældre
del af denne litteratur skal jeg henvise til dr.
phil. Thomas Otto Achelis’s nedenfor under
nr. 8 opførte afhandling »Die Schulschriften«.
Da den behandlede litteratur, navnlig den
tyske del, som nævnt findes spredt over en
så stor mængde tidsskrifter og årbøger, er
jeg klar over, at bibliografien ikke er og vel
næppe kan være komplet; jeg vil derfor være
taknemlig for enhver meddelelse om rettelser
og tilføjelser, som interesserede måtte være
i stand til at give.

S. Â. = Sønderjydske årbøger.
Zeitschrift — Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte.

SKOLENS HISTORIE
I ALMINDELIGHED.

i. Achelis, Thomas Otto. Bilder zur Ge
schichte des Hadersiebener Johanneums. (Heimatblätter 1943, side 175
—178).
2. Achelis, Thomas Otto. Das Haderslebe
bener Johanneum und die deutsche
Kultur. (Archiv für Kulturgeschichte
XVI, 1925, side 66—74).
3. Achelis, Thomas Otto. Das Hadersiebe
ner Johanneum und die deutsche
Kultur im Dänischen Land. (Ver
handlungen der 53’ Versammlung
deutscher Philologen und Schulmän
ner in Jena, 1921, side 76—77).
4. Achelis, Thomas Otto. Der deutsche
Unterricht an den Lateinschulen
Schleswig-Holsteins in vorpreussi
scher Zeit. (Zeitschrift für Deutsch
kunde 1929, side 714—717).
5. Achelis, T[hornos] O[tto]. Det danske
sprog i Nordslesvigs højere skoler.
(Tilskueren 1919, 2’ halvbind, side
439—43)Meddelt af Carl V. Øst er g a a r d.

Følgende forkortelser er anvendt:
Der Sammler = Der (Haderslebische) Samm
ler, ein nicht periodisches Blatt, Haders
lev 1797—99.
Heimatblätter = Heimat-Blätter aus Nord
schleswig.
Beiträge zur Geschichte,
Volks- und Landeskunde unserer Hei
mat I—IV, Åbenrå 1936—45.
FI. S. = Haderslev samfundets årsskrift =
nr. 23.
Katedralskolen = Haderslev katedralskole
1920—45 = nr. nr.
Quellen und Forschungen = Quellen und
Forschungen zur Geschichte SchleswigHolsteins VIII. Leipzig 1921 = nr. 16.
S. M. = Sønderjydsk månedsskrift.
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6. Achelis, Thomas Otto. Deutsche und
Dänische Schulen einer Schleswiger
Grenzstadt im Wandel der Jahrhun
derte. Haderslev 1934, 146 sider, ill.
Omhandler borgerskolen, men indeholder
dog også væsentlige bidrag til den lærde
skoles historie.

7. Achelis, Thomas Otto. Die Lateinschu
len in Hadersleben, Ripen und Kol
ding. (Zeitschrift für Geschichte der
Erziehung und des Unterrichts 1928,
side i—23).
8. Achelis, Thomas Otto. Die Schulschrif
ten. (Quellen und Forschungen VIII,
side 119—146).
9. Achelis, Thomas Otto. Frequens. (Quel

len und Forschungen VIII, side HT
—ii8).
Væsentligst oplysninger om skolens elevtal,

i o. Achelis T [homas] O[tto], Haderslev og
Ribe katedralskoler i middelalderen.
(S. M. 1925/26, side 121—23 og
137—41, ill.).
li. Achelis, T[homas] [Otto], Haderslev
og Ribe katedralskoler efter reforma
tionen. (S. M. 1926/27, side 24—28).
12. Achelis, T [homas] O [tto]. Kolding og
Haderslev lærde skoler. (Samlinger
til jydsk Historie og Topografi 1922
—24, 4’ række, 4’ bind, side 305—
18).
13. Achelis, T[homas] O>[tto]. Kommt
man nicht darum herum? Einige Tat
sachen aus der Geschichte des Johanneums in Hadersleben. (Der Schles
wig-Holsteiner 1938, side 45—46).
14. Achelis, Thomas Otto. Schüler des Ha
dersiebener Johanneums aus dreiein
halb Jahrhunderten. (Heimatblätter
1940, side 31—35)15. Achelis, Thomas Otto. »Så mangen søn
af slesvigs sletter«. Slesvigske stu
denter fra kongerigske skoler. (Personalhistorisk tidsskrift, 10’ række, 3’
bind, 1936, side 97—no).
16. Aus der Geschichte des Haderslebener
Johanneums. Quellen und Forschun
gen VIII, Leipzig 1921, 212 sider, ill.
17. Brauneiser, C. A. Abriss der Geschichte
der Gelehrtenschule zu Hadersleben.
Haderslev 1828, 17 sider.
Særtryk af skoleprogrammet for 1828.

18. von Brincken, [A. R.]. Aktenstücke der
lateinischen Schule in Hadersleben
betreffend [16.—18. årh.]. (Schles
wig Holsteinische Provinzialberichte
IX, i, 1795, side 140—47, 234—38
og X, i, 1796, side 310—16, samt
August Niemann: Miscellaneen histo
rischen, statistischen und ökonomi
schen Inhalts zur Kunde des deut
schen und angränzenden Nordens be
sonders der Herzogthümer Schles

wig und Holstein I, Leipzig 1798, si
de 174—89).
19. von Brincken, A. R. Beitrag zur Ge
schichte der Königl.
lateinischen
Schule in Hadersleben. Haderslev
1790, 56 sider.
20. [von Brincken, A. R.]. Beitrag zur Ge
schichte unsers Johanneum. (Der
Sammler 1798, side 129—36, 145—
55 og 161—71).
20a. [von Brincken, A. R.]. Die alte Lectur
ist ihrer Umwandelung zu einer an
ständigen Wohnung des Rectors der
Königl. Schule hieselbst nahe. (Der
Sammler 1798, side 197—200).
20b. von Brincken, A. R. Haderslebische
Schulsachen. (Der Sammler 1798,
side 222—24, 234—36 og 250—53).
Indeholder »kürzere oder ausfürlichere
Nachrichten, sowohl älterer als neuerer
Zeit, die unser Johanneum betreffen«.

21. Bør den lærde skole i Haderslev være
dansk eller tydsk? Tre afhandlinger
af forskj ellige forfattere, aftrykte i
»Dannevirke« for 7., 11., 14. og i8.
august d. å. København 1847, 20 s>‘
der.
22. Gribsvad, Frode, og Hvidtfeldt, Johan.
Skolearkiver. Haderslev katedralsko
le. (Landsarkivet for de sønderjydske
landsdele. En oversigt. Åbenrå 1944,
side 133—34)23. Haderslev samfundets årsskrift. Ha
derslev I934ff. Årg. iff, ill.
Redaktører: KarlN. Bock 1934—40;
Johannes Chr. Nielsen 1934—• ;
M. Favrholdt 1941— ; 01 a v C h ri
stensen 1941— .
1934—43 anmeldt af H. Lauste n-T h oms e n i S. A. 1944, side 248—50.

24. H. S. Medlemsorgan for Haderslev
samfundet. Haderslev 1932, nr. 1, 8
sider.
Redaktør : Bjørn Svensson.

25. Lautrup, E. Die lateinische Schule und
ihre Lehrer in Hadersleben. (Chronik
und Monographie der Stadt Haders
leben. Haderslev 1844, side 64—85).
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26. Mortensen, Karl. Haderslev katedral
skole og dens forgængere. (Jul i Ha
derslev 1930, side 19—23, ill.).
27. Mortensen, Karl. [Haderslev katedral
skole] (A. Kirkeskov: Sønderjylland.
Et historisk topografisk værk. Kø
benhavn 1935, side 58—59, ill.).
28. P. Hadersleben, Gelehrtenschule. —
(Schleswig-Holstein-Lauenburgische
Provinzialberichte 1828, side 359—
360).
29. Rhode, P. [Den latinske skole] (Sam
linger til Haderslev amts beskrivelse.
København 1775, side no—130).
30. Schröder, N. A. Fünf Urkunden zur äl
testen Geschichte des Johanneums zu
Hadersleben zum Andenken an das
350jährige Bestehen der Schule. Kiel
[1917], 19 sider.
Særtryk af Quellen und Forschungen V.

31. Svane, Erik Bondo. Af Haderslev la
tinskoles forhistorie. (Arkitekten L.
A. Wintrups vigtigste arbejder, i S.
Å. 1946, side 170—177).
32. Svensson, A. Haderslev katedralskole.
Nogle træk af dens nyere historie.
(Grænsevagten 1926, side 137—150,
ill.).
33. Thrige, S. B. Bidrag til Haderslev lær
de skoles ældre historie. (Indbydelses
skrift til den offentlige examen i
Pladerslev lærde skole i juli 1863. Ha
derslev 1863, side 3—35).
SKOLENS OPRETTELSE.

34. Achelis, Thomas Otto. Aus der Vorge
schichte des Haderslebener Johanne
ums. (Festschrift zur Vierhundert
jahrfeier des Alten Gymnasiums zu
Bremen, 1928, side 103—132).
35. Achelis, Thomas Otto. Die Gründung
des Hadersiebener Johanneums. (Fleimatblätter 1940, side 65—68).
36. Achelis, Thomas Otto. Gelehrte Bil
dung und Universitätsstudien in
Nordschleswig bis zur Begründung
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des Hadersiebener Johanneums. (Der
Familienforscher II, 1926, side 7—
U)37. Achelis, Th[omas] O[tto]. Latinsko
len [s grundlæggelse]. (Haderslev i
gamle dage 1292—1926. Haderslev
1926, side 129—36).
38. Andersen, Caroline Emilie. Fundation
for Latinskolen i Haderslev 1567 6.
februar (Løgumkloster). (De hans
borgske registranter I, København
1943, side 147—54).
39. Hansen, K. Hertug Hans den Ældre i
Haderslev. København 1878, 88 si
der.
Særtryk af Historisk Tidsskrift 4’ række,
6’ bind.

40. Jessen, Chr. Vorgeschichte der Haders
lebener Lateinischen Schule, zugleich
ein Beitrag zur Geschichte des Collegiatstiftes in Hadersleben. (Program
der lateinischen Schule zu Fladersie
ben für das Schuljahr 1866—67. Ha
derslev 1867, side 3—33).
41. Karlsson, Henry. Hertug Hans den Æl
dre. (H. S. 1942, side 43—50, ill.).
42. Stüve, [W. C. H. K.]. Herzog Hans
von Hadersleben. (Die Nordmark, 13’
ârg., 1910, side 68—76).

1567—1627.

43. von Brincken, [A. R.]. Herzog Johan
nes des Altern Verordnung über die
Wohnhäuser der zwei obersten Schul
kollegen zu Hadersleben [1571].
(Schleswig Holsteinische Provinzial
berichte VIII, 2, 1794, side 362—63).

1627—1700.

44. Achelis, Thomas Otto. Die »Leges für
die Königliche Haderslebische Schu
le« von 1655. (Schriften des Vereins
für Schleswig-Holsteinische Kirchen
geschichte 2’ række, 8’ bind, side 6—
50-

45- Achelis, Thomas Otto. Edsformular for
svigagtige Tiendeydere [til Haders
lev lærde skole]. (S. M. 1933/34, side
216—18, ill.).
46. Achelis, T [homas] O[tto]. Bücher
sammlungen von Haderslebener Geist
lichen und Lehrern im siebzehnten
Jahrhundert. (Nordelbingen II, 1923,
side 119—39).
47. Achelis, Th[omas] O[tto]. Kirkeliv og
skoleliv i det syttende århundrede.
(Haderslev i gamle dage 1627—1800.
Haderslev 1929, side 159—78).
48. Achelis, T [homas] O [tto]. Sommer
sted latinskole.
(Personalhistorisk
tidsskrift 8’ række, 4’ bind 1925, side
233—54! 6’ bind 1927, side 256, og
9’ række, 3’ bind, 1930, side 221—
22).

DET ATTENDE ÅRHUNDREDE
49. Absolvirte Lectionen in den drey Clas
sen der gelehrten Schule oder des Kö
niglichen Johanneum in Hadersleben.
Nebst vorgefallenen Veränderungen
von Ostern im Jahre 1787 bis dahin
a. c. Haderslev u. å. 8 sider.
50. Achelis, Th[omas] Otto. Aus der Ge
schichte des Hadersiebener Johanneums im achzehnten Jahrhundert. —
(Heimatblätter 1940, side 30—31).
51. Achelis, T[homas] O[tto], Haderslebener Schulreden aus dem achtzehnten
Jahrhundert. (Hadersiebener Zeitung
3’ arg., 1922, nr. 92, 95 og 100).
52. Achelis, Th [omas] O [tto]. Kirke- og
skoleliv i det attende århundrede.
(Haderslev i gamle dage 1627—1800,
Haderslev 1929, side 389—96).
53. Achelis, Th[omas] O [tto]. Latinskole
liv i begyndelsen af det attende år
hundrede og den nye skolebygning i
året 1734. (Haderslev i gamle dage
1627—1800. Haderslev 1929, side
261—270, ill.).

53a. [von Brincken, A. R.]. Ein Beitrag zum
Haderslebener
Schularchiv.
(Der
Sammler 1799, side 300—302).
53b. von Brincken, A. R. [Haderslev latin
skole] . (Schleswig-Holsteinische Pro
vinzialberichte I, 2, 1887, side 487—
91 og II, 2, side h6).
54- von Brincken, A. R. Lectionsverzeichnis für die erste Klasse der König
lichen Schule zu Hadersleben, sowohl
der im Sommer 1786 vollendeten, als
auch der im bevorstehenden Winter zu
treibenden, nebst kurzer Nachricht
von den äussern Veränderungen der
Klasse, und der Anzahl der Schüler.
Haderslev 1786, 8 sider.
55. von Brincken, A. R. Lektionsverzeichnis für die erste Klasse des Königl.
Johanneum in Hadersleben, von
Ostern 1787 bis Michaelis e. a. Be
gleitet mit einer kurzen Nachricht von
der unter den Mitgliedern gedachter
Klasse vorgefallenen neuesten Verän
derung ihrer und der übrigen Schü
ler Anzahl; wie auch von einen nüzlichen Unternehmen, das aber zu seiner
Ausführung auf die Wohlthätigkeit
der Edlen im Publikum Anspruch
macht. Haderslev [1787], 8 sider.
56. von Brincken, A. R. Zu der am 30’ März
zu vollziehenden und mit einigen Re
den zu begleitenden öffentlichen Di
mission Dreier Schüler der obersten
Classe wie auch zu der an demselben
Tage anzustellenden Prüfung in der
zweyten und dritten Classe unsers Jo
hanneum werden alle gnädige, gewo
gene und geneigte Gönner des öffent
lichen Unterrichts, alle Freunde der
Cultur und Menschenbildung ohne
Unterschied des Geschlechts, hie
durch ergebenst und verbindlich ein
geladen. Haderslev 1789, 8 sider.
57. Falck, HR (red.). Historische Nachricht
von der lateinischen Schule zu Ha
dersleben. (Sammlung der wichtig
sten Abhandlungen zur Erläuterung
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der vaterländischen Geschichte und
des vaterländischen Rechts, welche in
den Schleswig-Holsteinischen Anzei
gen erschienen sind. Bind 3. Tønder
1824, side 182—85).
Optryk efter Schleswig-Holsteinischen An
zeigen 1765.

58. Strodtmann, Adolph Hinrich. Einige ge
wöhnliche Fehler der Aeltern in Ab
sicht der Bestimmung ihrer Kinder.
Eine Rede bey der Uebertragung des
Haderslebenschen Rectorats den 6’
April 1778 gehalten und mit einem
kurzen Bericht seiner izigen Schular
beiten begleitet. Haderslev 1778, 32
sider.
59. Strodtmann, A[dolph] H[inrich]. Alle
hohe, gnädige, und geneigte Beschüt
zer, Gönner und Freunde unserer la
teinischen Schule ladet durch dieses
zu einer den 26’ April anzustellende
Schulprüfung,
untertänig, gehor
samst, und ergebenst ein. Haderslev
1779, 4 sider.
Første skoleskrift, som indeholder en beret
ning om det forløbne skoleår.

60. Strodtmann, A[dolph] H[inrich]. Zu
einer am bevorstehenden 5ten Septem
ber, gerade um halb zehn Uhr, Vor
mittags, im Hörsaale anzustellenden
Schulfeyerlichkeit, ladet alle gnädige
und geneigte Gönner und Freunde
unsere lateinischen Schule ehrerbie
tigst ein. Haderslev 1785, 8 sider.
61. Wiegmann, Conrad Friedrich. Der Um
fang so genannter lateinischer Schulen,
womit zu gnädiger und geneigter An
hörung einiger jungen Redner bey ei
ner den 24sten März Vormittags im
Schulsaale anzustellenden feyerlichen
Redeübung, und damit zu verbinden
den Dimission zweener Candidaten
der Academie, die hohen Gönner, Vä
ter und Patronen, und liebreichen
Freunde unserer Schule, unterthänigst, gehorsamst und ergebenst ein
ladet. Haderslev 1774, 13 sider.
Første egentlige skoleskrift.
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62. Zernecke, [Alfred], Die Haderslebener
Gelehrtenschule vor 100 Jahren. Ha
derslev 1898, 38 sider.

1800—1850.

63. Achelis, T [homas] O [tto]. Aus der äl
testen Protokoll des Deputiertenkolle
giums der Stadt Hadersleben. (Die
Heimat 1927, side 268—70).
Planerne til skolens omdannelse til dansk
skole 1848 m. v.

64. Achelis, Thomas Otto. Briefe [fra 1847]
von Gregor Wilhelm Nitzsch an das
Lehrerkollegium des Haderslebener
Johanneums. (Zeitschrift, bind 69,
1941, side 379~§7)65. Achelis, T [homas] O[tto]. Stipendien
gesuche von Haderslebener Studenten
1848. (Nord-Schleswig 1925, side 62
—63)66. Achelis, T [homas] O [tto]. Wie Peter
Paulsen Subrektor am Haderslebener
Johanneum wurde. (Nord-Schleswig
1924, side 79—82).
67. Brauneiser, Christianus Augustus. De
impedimentis quibusdam, quae obstant scholis nostris literariis. Prolusio, qua Examen scholae publi
cum d. . . . Mart, instituendum et orationes d. . . . April habendas indicit
atque rei scholasticae inspectores pa
tronos et amicos observantissime et
studiosissime invitât. Haderslev 1833,
32 sider.
68. Brauneiser, Christian August. [Zu der
(1830—1849) anzustellenden öffent
lichen Prüfung der Schüler der Ha
dersiebener Gelehrtenschule und zur
Anhörung der zu haltenden Abschieds
reden werden alle Gönner und Freun
de dieser Schule eingeladen]. Haders
lev 1830—49.
69. Hertel, Ludvig. [Haderslev latinskole]
(Hans Wilhelm Hertel: Bidrag til
den sønderjydske folkevækkelses hi
storie. Odense 1897, side 173—78).

s. si. ®. ©. a
Äurje
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FORSIDEN AF ET HADERSLEV SKOLESKRIFT FRA 1760
En facsimile af første del af dette skrift er brugt som indledningsvignet. S, 51

70. Jacobsen, N. H. Haderslev lærde skoles
omdannelse til dansk skole 1847—5°(H. S. 1947, side 7—15).
71. Jørgensen, A. D. [Kongeligt reskript af
19’ maj 1847 angående omdannelsen
af Haderslev latinskole i lighed med
de kongerigske skoler, med dansk un
dervisningssprog.]
(Kristian VIII
og Nordslesvig i S. Ä. 1895, side 171
—73)72. Regulativ für die Gelehrtenschule der
Stadt Hadersleben. U. st. 1827, 12
sider.
73. Schulgesetze der Gelehrtenschule in Ha
dersleben. U. st. 1827, 4 sider. •
74. Strodtmann, A[dolph] H[inrich]. Die
dritte Säcularfeier der Reformation
D. M. Luthers; wie solche den Ein
wohnern der Stadt Hadersleben so
heilig als unvergesslich war. Haders
lev 1818, 200 sider.
Indeholder side 41—43 en beretning om den
lærde skoles festligheder i denne anledning
og side 49—54 oplysninger om oprettelsen
af det lutherske stipendium.

75. Tauber, Erich. Memoriæ Coldingenses
partícula III. Ved M. Favrholdt.
(H. S. 1943, side 57—74, iU).
Påskeeksamen i Haderslev stadsskole i
marts 1820, side 64—74.

76. Wie das dritte Jubelfest der Lutherischen
Kirche in den Schulen der Herzogthümer Schleswig und Holstein ge
feiert worden. [Skolen i] Hadersle
ben. (Chronik der Reformationsfeier
am dritten Jubelfeste 1817 i Schles
wig-Holstein-Lauenburgische Provin
zialberichte 1818, 3’ tillægshæfte, side
432—35)-

HADERSLEV LÆRDE SKOLE
1850—1864.
77. Achelis, Thomas Otto. Die Gelehrten
schule des Herzogtums Schleswig
1850—64. [Flensborg, Haderslev og
Slesvig]. (Nordelbingen IX, 1933,
side 294—307).

78. Achelis, Thomas Otto. Die Schliessung
der Haderslebener Gelehrtenschule
1864. (Zeitschrift 69’ bind, 1941, side
387—98).
79. Achelis, Th[omas] O[tto]. Die Umbil
dung der Hadersiebener Gelehrten
schule 1850 und 1864. (Monatschrift
für höhere Schulen 1927, side 398—
404).
80. Achelis, Thomas Otto. Eine Denk
schrift von Hadersiebener Bürgern
vom 14’ februar 1864. [Klage over
den lærde skole].
(Heimatblätter
1940, side 185—88).
81. Baumann, Dorthea. Af Heinrich Rai
mond Baumanns erindringer. (S. Ä.
1926, side 205—242).
Elevtid i Haderslev lærde skole 1853—60,
side 232—42.

82. von Brincken, W. Skoleminder fra Ha
derslev lærde skole 1863—64. (Ind
bydelsesskrift til afgangs- og årsprø
verne ved Haderslev katedralskole
1926, side IX—XIII).
Optrykt i Grænsevagten VIII 1926, side
207—09.

83. Dose, Johannes. Der Trommler von Düp
pel. Erzählung aus der Nordmark.
München u. å., 172 sider, ill.
En skønlitterær bog, der indeholder en ten
dentiøs skildring af Haderslev lærde skole,
lærerne (særlig konrektoren) og eleverne.

84. Fibiger, Johannes. Mit liv og levned,
som jeg selv har forstået det. Udgi
vet af Karl Gjellerup. Køben
havn 1898, 383 sider.
Hadersievtiden 1850—59, side 247—315.

85. Indbydelseskrift til indvielsen af Ha
derslev lærde skoles nye bygning den
VI. oktober MDCCCLIV. Haderslev
1854, 52 sider, ill.
86. Jessen, P. H. Die Haderslebener latei
nische Schule im letzten Kampf zwi
schen Dänisch und Deutsch. (Skole
program 1865, nr. 105, side i—17).
87. Johansen, J. Oplevelser i Sønderjylland
i860—71. København 1899. 204 si
der, ill.

57

88. Lembcke, Edvard. Erindringer af mit
liv optegnede for mine børn. Ved J ones Chr. Nielsen. (H. S. 1934
—1941, ill.).
Haderslevårene findes i årgang 1934, side
15—35 og 1935, side 35—47-

89. Petersen, Richard. Erindringer fra
barndom og ungdom. København
1904.
Haderslevtiden med minder fra den lærde
skole 1850—56. Side 37—55.

90. Thrige, S. B. Kort beretning om Ha
derslev lærde skoles bygninger. (Ind
bydelsesskrift til indvielsen af Ha
derslev lærde skoles nye bygning, Ha
derslev 1854, side 39—48, ill.).
91. Thrige, S. B. Efterretninger om Ha
derslev lærde skole i skoleåret 1850
—51. Haderslev 1851. 64 sider.
92. Thrige, S. B. Indbydelsesskrift til den
offentlige examen i Haderslev lærde
skole i juli 1852—61 og 1863. Ha
derslev 1852—61 og 1863, 35—112
sider.
93. Thrige, S. B. Statistiske efterretninger
om Haderslev lærde skole i tidsrum
met fra october 1850 til mai 1862.
Haderslev 1862, 83 sider.
94. Thrige, S. B. Undervisningsplan for
Haderslev lærde skole. (Indbydelsesskrift til den offentlige eksamen i
Haderslev lærde skole i juli 1858,
Haderslev 1858, side 3—33).
95. Trojel, Sophie, født Thrige. Minder fra
mine barndomsår i Haderslev [1850
—64]. (Gads Danske Magasin, 1918
—19, side 352—61 og 418—27, ill.).

HADERSLEV LATINSKOLE
1864—1920.

96. Achelis, Thfomas] O [tto]. Vor siebzig
Jahren und vor zehn Jahren. Zwei
Bilder aus der Geschichte des Ha
dersiebener Johanneums. (Der Schles
wig-Holsteiner 1934, side 149—51).
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97. Callø, P. A. Hvorfor jeg kom på Ha
derslev latinskole, og hvorledes jeg
kom derfra. (H. S. 1935, side 24—32,
ill.).
98. Petersen, Carsten. Da vi gamle gik i
skole. (H. S. 1940, side 7—18).
99a. Programm der lateinischen Schule zu
Hadersleben für das Schuljahr 1865/66
—73¡7A- Haderslev 1866—74.
99b. Programm des Gymnasiums zu Haders
leben für das Schuljahr 1874/75—
1883/84. Haderslev 1875—84.
99c. Programm des (Königl.) Gymnasiums
und Real-Progymnasiums zu Haders
leben für das Schuljahr 1884/85—
1893/94. Haderslev 1885—94.
99d. Programm des Königlichen Gymnasi
ums zu Hadersleben für das Schul
jahr 1894/95—1914/15. Haderslev
1895—1915.
På grund af papirmangel udkom der intet
program 1916—20.

100. Schulordnung des Königl. Gymnasiums
zu Hadersleben. Haderslev [1897],
7 sider.
101. Schulordnung des Königl. Gymnasiums
zu Hadersleben. Haderslev 1904, 7
sider.
102. Stahl, Sophus. Das Haderslebener Gym
nasium nebst Realschule in den Jah
ren 1915—20. (Quellen und For
schungen VIII, side 147—95).
103. Thiessen, Johannes. [Elev i Haderslev
latinskole]. (Kindheit. Erinnerungen.
München og Leipzig 1917, side 204
—28).
104. Thomsen, R. Primaneren Kresten
Thomsen. (H. S. 1935, side 33
—34)Optrykt efter Dannevirke 26/6 1902.

105. Zur öffentlichen Schulprüfung d. 6ten
und 7ten April sowie zu der Schul
feier mit Declamation und Rede Frei
tag d. 7ten April Nachmittags 3 Uhr,
ladet ehrerbietigst ein P. H. Je ss e n, Rector. Haderslev 1865, 29 si
der.

HADERSLEV KATEDRALSKOLE.

106. B[ock], K[arl] N. Haderslev samfun
dets kronik. (H. S. 1934, side 56—67;
1935, side 63—71; 1936, side 49—57;
1937, side 43—59; 1938, side 58—67;
1939, side 53—61; 1940, side 54—
62).
107. Egeberg Jensen, A. Eksamensskolevæ
senet. (Kulturelle forhold i Sønder
jylland 1920—42. Haderslev 1942,
side 50—74).
108. Egeberg Jensen, A. En jubilæumshilsen.
(Katedralskolen, side 97—99).
109. Favrholdt, M. Haderslev-Samfundets
kronik. (H. S. 1941, side 48—60;
1942, side 57—73; 1943, side 81—90;
1944, side 44—55; 1945, side 66—85;
1946, side 46—54; 1947, side 40—49).
1941—45 sammen
stensen.

119.
120.

121.
122.

123.

124.
125.
126.

Chri

127.

110. Haderslev katedralskole.
(Haderslev
1292—-1942. Sønderjydsk bogforlag,
Haderslev 1942, side 83—86, ill.).
in. Haderslev katedralskole 1920—45. Ud
sendt i anledning af 25 års dagen for
genoptagelsen af dansk undervisning
7’ september 1945. Haderslev 1945.
105 sider, ill.

128.

med

Olav

Anmeldt af Viggo Petersen i S. Ä.
1946, side 312—317.

112. Haderslev katedralskoles årsskrift. Ha
derslev 1943 ff., jfr. nr. 113 og 133.
113. Indbydelsesskrift til afgangs- og årsprø
verne ved Haderslev katedralskole.
Haderslev 1921—1938, jfr. nr. 112
og 133114. Jacobsen, N. H. Haderslev katedral
skole 1920—45. (Katedralskolen, si
de 9—46, ill.).
115. Lauritsen, V. S. Fra min inspectortid.
(Katedralskolen, side 66—68).
116. Linnet, H. M. Ekskursionerne. (Kate
dralskolen, side 78—83, ill.).
117. Meyer-Heiselberg, Rich. Skoleminder.
(Katedralskolen, side 100—105).
118. Mortensen, Karl. Fra Haderslev kate

129.

dralskole. (Jul i Haderslev 1932, side
23—24, ill.).
Mortensen, Karl. Da skolen begyndte.
(H. S. 1934, side 7—14, ill.).
Mortensen, Karl. Tyve års dansk skole
arbejde. (Sønderjydsk jul 1940, side
39—42, ill-).
Nielsen, Karl. Klassikerne gennem 25
år. (Katedralskolen, side 84—88).
Nielsen, Poul. Minder fra 1930—1937.
(Katedralskolen, side 89—96).
Olrik, Knud. Haderslev katedralskoles
teaterhistorie. (H. S. 1937, side 39
—42, ill.).
Ottosen, M. Småerindringer fra de før
ste år. (H. S. 1936, side 23—27).
Realklubben. (H. S. 1934, side 68).
Reincke, H. Et lille tilbageblik. (H. S.
1935, side 55—59, portræt).
Schau, J. E. Skolen og modstandsbevæ
gelsen. (H. S. 1945, side 30—32).
Thulstrup, H. O. »Vidar« gennem 25
år. (H. S. 1945, side 62—65).
To mærkedage. (H. S. 1940, side 47
—53, HL).
I 7’ september 1920—7* september 1940 af
A. Egeberg Jensen, Karl Mor
tensen og Johannes Andersen.
II 26’ september 1870—26’ september 1940
af A. Egeberg Jensen.

130. Vidar. (H. S. 1934 ff.).
Forfatterne er : 1934 H. E g e s k j old og
G. Hansen. 1935 og 36 Poul Niel
sen. 1937 Kai Hansen. 1938 H. J.
Schultz. 1939 K. Seeberg. 1940
Niels M. Johansen. 1941 Jeff Lyts e n Petersen. 1942 Richardt
(Meyer-) Heiselberg. 1943 Laurids
Skøtt. 1944 Henry Jensen. 1945
Erik Christensen. 1946 Jørn Jes
sing. 1947 Ole Jørgensen.

131. Vidars ekko. Haderslev 1920 ff.
De første numre er håndskrevet, derefter 1
nogle år hektograferet, men iøvrigt trykt.

132. Willesen, L. Årene i Haderslev. (Kate
dralskolen, side 69—71).
133. Årsskrift for Haderslev katedralskole,
Haderslev 1939—1942, jfr. nr. 112
og 113.
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LÆRERNE.

134. Achelis, Thomas Otto. Bewerbungen,
Bestallungen
und
Verabschiedun
gen von Lehrern des Hadersiebener
Johanneums 1567—1864.
(Archiv
für Sippenforschung 1930, side 304
—309).
135. Achelis, Thomas Otto. Blätter zur Zu
sammenkunft ehemaliger Lehrer und
Schüler des Hadersiebener Johanne
ums (Gymnasium nebst Realschule)
in Flensburg am 10’ Oktober 1936 als
Handschrift gedruckt. Kiel [1936].
16 sider.
136. Achelis, Th [omas] O [tto]. Die Lehrer
des Haderslebener Johanneums 1864—
1920. (Der Schleswig-Holsteiner XII,
1931, side 309—12).
137. Achelis, Thomas Otto. Die Lehrer des
Johanneums 1567—1920. (Quellen
und Forschungen VIII, side 1—20).
138. Achelis, Thomas Otto. Haderslev lærde
skoles rektorer og lærere i ældre tid.
(Personalhistorisk tidsskrift 7’ ræk
ke, 6’ bind, 1921, side 117—141).
139. Achelis, T [homas] O [tto]. J. N. Mad
vig om Haderslev lærde skoles lærere
1850. (S. Â. 1923, side 256—266).
140. Achelis, Thomas Otto. Von den Leh
rern des Haderslebener Johanneums
1920—1940. (Nordschleswigsche Zei
tung 23/2 1940).
141. won Brincken, A. R. Historische Nach
richt von der Subsistenz der Lehrer in
der königlichen Schule zu Hadersle
ben. (Schleswig-Holsteinische Pro
vinzialberichte II, I, 1788, side 361
—65).
142. Dahl, Aage. Anden hofprædikant i Ha
derslev. (Haderslev bys præstehistorie. København 1933, side 77—81).
Anden hofpræsten var samtidig rektor.

143. Lærerkollegiet 1920—45. (Katedralsko
len, side 47—51, ill.).
144. Reincke, H. Staben fra 1920. Nogle
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rids. (Katedralskolen, side 57—65,
portrætter).

145. Rhode, P. [Skolens rektorer og lærere!.
(Samlinger til Haderslev amts be
skrivelse. København 1775, side 236
—264).

146. Svensson, Kamma. Ode til mine lærere
ved Haderslev katedralskole. (Kate
dralskolen, side 72—77).
Se også nr. 25, 43 og 46.

147. [Biörensen, Lorenz]. I. N. G. Kurzge
fasste Nachricht von dem bald voll
endeten Laufe der im Leben Gott-er
geben, und daher im Tode siegenden
und selig entschlafenen Frau Recterin Barbara Christina
Biörensen, zum Preise der gött
lichen Gnade, wie auch zur Erbauung
für die Nachlebenden, von dem ent
worfen, der, in dieser Sterblichkeit,
Sie am besten gekannt hat. Haderslev
[1761], 12 sider.

148. Achelis, T[homas Otto. Magister J ohannes Bock, der älteste Rektor
des Hadersiebener Johanneums. (Hei
matblätter 1940, side 138—41).
149. Favrholdt, M. C. A. B r a u n e i s e r.
(H. S. 1943, side 57—64, portræt).

150. Dem Hochzuehrenden und Hochgelahr
ten Herrn Adolph Rudolph
von Brinken, bey dem Antritt
seines Rectoramts zu Hadersleben,
ehrerbietigst überreicht von den Pri
manern: M. W. Zehr. C. A. Thorup.
C. S. V. Saldern. A. Nielsen. C. J.
Wind. L. G. Neuhoff el. D. Wedel.
H. R. Hjort. A. Petersen d. Aelt. P.
Petersen d. Jung. J. M. Schultz. Ha
derslev 1786, 4 sider.
151. Afchelis], Th [ornas] O[tto]. Professor
Dr. Carl Carstens. (Deutscher
Volkskalender für
Nordschleswig
1935, side 118—119, portræt).
152. Lektor Anders Diemer. (Grænse
vagten 1946, side 144).

153- Lektor Anders Diemer in memo
riam. (H. S. 1946, side 43—45, por
træt).
Ved M. Favr h ol dt, N. H. Jacobsen
og Laus Adolphsen.
Johannes Fibiger se nr. 84.

154. Afndersen, Nikolaj], Pastor [Jensenius] Johansen i Svanninge.
(Sprogforeningens Almanak 1903, si
de 88—91, portræt).
Jensenius Johansen se også nr. 87.

155. A[chelis], Thfomas] O[tto], Dr. Hu
go Kröger. (Deutscher Volkska
lender für Nordschleswig 1934, side
108—09, portræt).
156. Dalhoff, Else. Edvard Lembcke
og »Modersmålet«. (Danmark 2’ år
gang, 1942, side 394—98, ill.).
157. Diemer, Anders. Danskeren Lemb
cke. (H. S. 1934, side 35—36).
158. Schmidt, August. Modersmålets digter
Edvard Lembcke. Haderslev
1944, no sider, ill..
Edvard Lembcke se også nr. 88

159. Rektor, dr. phil. Karl Mortensen
in memoriam. (H. S. 1942, side 7—11,
portræt).
Ved M. Favrholdt, H. Reincke,
N. H. Jacobsen, Poul Nielsen og
Aage Diemer.

160. P [etersen], H[ilda]. Rektor, dr. phil.
Karl Mortensen. (Katedral
skolen, side 52—56, ill.).
161. Mortensen, Karl. Ved lektor O 11 os e n s båre i domkirken 22’ august
1936. H. S., side 27—28, portræt).
162. Olrik, Knud. Lektor Ottosen, Ha
derslev. (Sprogforeningens Almanak
1937, side 99—101, portræt).
163. Lektor M. Ottosen. En mindebog.
Haderslev 1937. 56 sider, ill.
Peter Paulsen se nr. 66.

164. August Sach J. (Zeitschrift, bind
60, 1931, side 641—50).
165. Achelis, [Thomas Otto]. Zu August
Sachs zehnten Todestag. (Der
Schleswig-Holsteiner XX, 1939, side
187).

166. Dem Hochzuehrenden und Hochgelahr
ten Herrn Johann Gottlieb
S a u p p e, Kantor und zweyter Leh
rer der lateinischen Schule zu Haders
leben, bey dem Beschluss seiner Ver
waltung des Rectoramts, zur schul
digen Danksagung ehrerbietigst über
reicht von den Primanern: C. Nissen.
M. W. Zehr. C. A. Thorup. C. S. v.
Saldern. A. Nielsen. C. J. Wind. L. G.
Neuhoffel. D. Wedel. H. R. Hiort.
A. Petersen d. Aelt. P. Petersen d.
Jung. J. Schultz. Haderslev 1786, 4
sider.
167. Geheimrat Dr. S pan ut h. (Deut
scher Volkskalender für Nordschles
wig 1933, side 63—64, portræt).
168. Sauppe, Johann Gottlieb. Text zur
Musik, als der Hochedelgebohren,
und
Hochgelahrte
Herr,
Herr
Adolph Hinrich Strodt
man n, den 6ten April 1778, in der
hiesigen Königl. lateinischen Schule
zum Rektor eingesetzt wurde. Ha
derslev 1778, 4 sider.
169. Strodtmann, Johann Sigismund. Der
Consistorialrath Adolph Hein
rich
Strodtmann, Kirchen
probst und Hauptprediger in Haders
leben. Hamburg 1851, 170 sider.
Adolph Heinrich Strodtmann se
også nr. 58.

170. An dem Geburtstage ihres theuren und
hochgeschätzten Lehrers, Herrn C.
F. Wiegmanns, der Königl.
Schule Rector, beobachten
ihre
schuldige Pflicht desselben unterge
bene und ganz gehorsame Diener,
C. B. Lange, M. Musmann, J. S. Dyrhof, M. A. Pauli, A. Wöldicke, M.
D. Blendermann, J. D. Breckling. Den
26. August 1767. Haderslev [1767].
171. Biörensen, Lorenz. Das gesegnete und
unvergessliche Andenken eines treu
en Lehrers, des Hochehrwürdigen
und Hochgelahrten Herrn, Herrn
Peter
Wöldike
Amts-Prob-

6ï

sten und Hauptpredigers in Haders
leben, dann auch seines Geschlech
tes; wie es sich bey dem Tode und
der Beerdigung des Wohlseligen in
dem Gemüthe eines Freundes äusserte, und nun dem Drucke übergeben
wird. Fladerslev 1759. 24 sider.

172.

173.

174.

175.

176.

ELEVERNE.
Achelis, Thomas Otto. Die Abiturienten
des Johanneums 1567—1863. (QueF
len und Forschungen VIII, side 21
-78).
Achelis, Th[omas] O[tto], Haderslev
kommunitets alumner 1598—1713.
(Personalhistorisk tidsskrift II’ ræk
ke, 2’ bind, 1940, side 134—144).
Achelis, Thomas Otto. Schüler der An
stalt 14’ Juni 1920. (Quellen und For
schungen VIII, side 108—no).
Carstens, C. Die Abiturienten des Gym
nasiums 1866—1920. (Quellen und
Forschungen VIII, side 79—94).
Christensen, Olav. Personalier [Studen
ter og realister i92iff], (H. S. 1946,
side 55—63; 1947- side 50—59)Personalierne findes i årskriftets tidligere
årgange under Haderslev samfundets kro
nik. Se nr. 106 og nr. 109.

177. Lorenzen, [Hans]. Mindeord over fald
ne skolekammerater 1914—18 [med
navnefortegnelse]. (H. S. 1939, side
43—46, ill.).
178. Lützenkirchen, Franz. Die Reifezöglinge
des Realprogymnasiums und der Real
schule. (Quellen und Forschungen
VIH, side 95—107).
179. Schröder, Alb. Studenten aus Apenrade,
Hadersleben und Tondern an der
Leipziger Universität. (Heimatblätter
1940, side 69—72).
Se også nr. 9, 14, 15, 65, 81, 82, 89, 97, 98,
104, 121 og 135.

BIBLIOTEK OG SAMLINGER.
180. Anker Jensen. Katalog over Haderslev
katedralskoles bibliotek. Haderslev
1937. 320 sider.
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181. Brauneiser, C. A. Wünsche und Hoff
nungen für die Bibliothek der Gelehr
tenschule zu Hadersleben. Eine Schulschrifft. Haderslev 1831. (Skolepro
grammet for 1831, side 3—24).
i8ia. von Brincken, A. R. Ueber die Haderslebener Schul- und Kirchenbibliothek.
(Der Sammler 1799, side 313—19, og
321—23).
182. Maltbæk, J. Haderslev katedralskoles
geologiske hjemstavnssamling. (Ind
bydelseskrift til afgangs- og årsprø
verne ved Haderslev katedralskole
1928, side III—IX, ill.).
183. Nielsen, Lauritz. Haderslev katedralsko
les bibliotek. (Danske stifts- og sko
lebiblioteker. København 1925, side
35—40).
184. Schröder, N. A. Katalog der Bibliothek
des königl. Gymnasiums Johanneum
zu Hadersleben. Haderslev 1898—
1901. XXV -F 395 sider. Tillæg I
april 1901 II sider og II 1908
VIII -F 32 sider.
185. Thrige, S. B. [Uddrag af katalog over
skolebiblioteket]. (Efterretninger om
og indbydelsesskrift til den offentlige
eksamen i Haderslev lærde skole [sko
leprogrammerne] 1851, side 32—62;
1852, side 40—67; 1855, side 18—66;
1856, side 37—64; 1858, side 35—71;
1859, side 15—23; i860, side 67—86;
1861, side 72—85 og 1863, side 65
—69).
186. Zum Beweis der schuldigen Dankbar
keit gegen alle und jede Mitglieder
der allegemeinen Lesegesellschaft,
wird ein genaues Verzeichnis der
noch izt im Rectorate sich befindli
chen Bücher beygefügt. Haderslev
1785 (Skoleprogrammet 1785, nr. 60).

STIPENDIER.

187. Achelis, T[homas] O [tto]. Aus der Ge
schichte der Hadersiebener Communität. Ein Beitrag zur Schul- und Kir-

chengeschichte. (Zeitschrift, bind 54,
1923, side 372—98).
Også i særtryk.

188. Christensen, Olav. Skolens gamle stipen
dier. (H. S. 1941, side 38—42, ill.).
189. Honnens. De haderslevske stipendier.
(De slesvigske stipendier i Slesvigske
provindsialefterretninger IV Haders
lev 1863, side 253—59).
190. Lautrup, E. Stipendien für Studirende.
(Wohlthätigkeitsanstalten in Haders
leben. Haderslev 1831, side 22—24).
191. Lautrup, E. Schulstipendien. (Chronik
und Monographie der Stadt Hadersle
ben. Haderslev 1844, side 85—90.
192. Paulsen, [Peter]. Die Stipendien in den
Herzogthümern Schleswig, Holstein
und Lauenburg; auch Bausteine zur
Landesuniversität Kiel. Slesvig 1863.
X og 248 sider med i tavle.
Haderslev Skoles Stipendier S. 116—122.

192a. Verzeichnis der in den Herzogthümern
Schleswig und Holstein, der Graf
schaft Ranzau, Herrnschaft Pinneberg
und Stadt Altona vorhandenen Sti
pendien für Studirende. 12. Im Haderslebischen. ( Schleswig-Holsteini
sche Provinzialberichte II, 2, 1788,
side 300).
Rettelser hertil af A. R. von Brincken
i III, 2, side 116—17.
Se også nr. 74.

HADERSLEV LÆRERES SKOLE
I KØBENHAVN.
193. Benzon, Rudolph. Haderslev læreres
skole i København fra 1864 til 1890.
Minder, samlet af en gammel skole
dreng fra firserne. (H. S. 1943, side
25—28).
194. Efterretninger for Haderslev læreres
skole for skoleåret 1864—65, 1866—
67 til 1876—77. København 1865 og
1867—77.
195. Indbydelsesskrift til den offentlige exa
men i Haderslev læreres skole i juli

1866, 1878 til 1890. København 1866
og 1878—1890.
196. Haderslev læreres skole i København.
(H. S. 1935, side 48—54, iU).
i. Dens historie. 2. Skoleminder af F. V og e 1 i u s, W. R. Prior og Anders
Diemer.

197. Meyer-Heiselberg, R. Haderslev læreres
skole i København. (H. S. 1947, side
16—26, ill.).
198. Stein, [V. Saxtorph]. Den blå bog.
Festskrift for studenterne fra 1882
fra Haderslev læreres skole. Odense
1907, 166 sider, ill.
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23. N O V E M B E R 1948
Foroven til venstre: Haderslev Katedralskole vender hjem efter fem
Aars Udlændighed.
Forneden til venstre: Der synges „Vift stolt paa Codans Bølge“,
mens Dannebrog gaar til Tops.

Paa denne Side: Lektor Gamst hejser Flaget.

VED AFSLØRINGEN
AF NIELS CHR. NISSENS MINDESTEN
FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 1948
Paa Klosterkirkegaarden i Haderslev findes

en lang Række smukke og karakteristiske
Gravsten over Haderslevborgere fra første
Halvdel af forrige Aarhundrede. Den, der in
teresserer sig for vor Bys Historie, vil der
nikke genkendende ved at læse Navne som
Hiort Lorenzen, Strodtmann, Niels Søren
sen, Brauneiser, Lindenhan, Düring. Men
mange Gravsteder er forlængst sløjfede, og
Græstæppet dækker nu mange ukendte og
glemte Haderslevborgeres sidste Hvilested.
Faa Skridt fra Hiort Lorenzens velkendte
Gravmonument har Græsset i Aarevis skjult
en Grav, som nu efter over 100 Aar s Ube
mærkethed endelig er fremdraget af Glemse
lens Mørke paa Foranledning af Haderslev
Turistforening, nemlig Bogbinder Niels Chr.
Nissens. Ved Afsløringen af den smukke Gra
nitmindesten den 3. September 1948 holdtes
der en Tale af Turistforeningens Formand,

Boghandler Johs. C. Nielsen, der har været
den drivende Kraft i Arbejdet for at faa rejst
dette Minde over en af Danskhedens første
Forkæmpere, om hvem det med Rette siges i
Stenens Indskrift:
I dybest Nat dit Vagtraab lød
og frelste os fra Folkedød.

Da Nissens Indsats er af grundlæggende
Betydning for den Nationalitetskamp, der
indlededes med hans og P. Chr. Kochs Ar
bejde for at skabe en dansk Presse, som kun
de vække den nordslesvigske Befolkning til
Forstaaelse af, at den var dansk, har man
fundet det naturligt at gengive Afsløringsta
len her i Aarsskriftet, der blandt andet altid
har haft til Formaal at bringe lokalhistorisk
Stof, der har Interesse ogsaa for en større
Læserkreds.
M. F.

Frihed er det bedste Guld
som Sol bestraaler over Muld,
lad den dit Smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end Livet værd!
thi Frihed følger Ære.
Frihed er en Borgemur,
hvor Modet støder højt i Lur
mod alle Fjender gramme;
sig du dem kækt ved Porten: »Stop«!
kun Fejghed lukker Porten op
og lister bort med Skamme.

Frihed er det gyldne Skjold
mod Avind, List og Overvold,
hvor Retsind fører Sværdet;
bag den kan Fredens Ranker gro;
men hvor den ej kan fæste Bo,
maa Freden fly forfærdet.
Frihed er som Fugl i Haand
med Moders Røst og Fædres Aand;
hold fast om Fuglens Vinge!
kun Galgenfugl dig bilder ind,
at naar den fløj for Vejr og Vind,
kan han igen den bringe.
Det var i den dybeste Fornedrelsens Nat
for dansk Liv i Sønderjylland, at Niels Chr.
Nissen kom til Erkendelse af sit Kald.
Haderslev, den By han var født og opvok
set i, domineredes fuldstændigt af en tysk
Overklasse af S lesvigholstenere.
Den danske Regering gjorde ingen For
skel paa Haderslev og Rendsborg, selv de
mest forstaaende som Etatsraad Adler og
Tronfølgeren var overbeviste om, at der i
det første Amt boede en dansk-talende Be
folkning, der ønskede at blive tysk, ligesom
der i det sidste boede en tysk-talende Be
folkning, der befandt sig vel under den dan
ske Krone.
Sønderjylland var et dansk Legeme i frem
mede Klæder, overhvælvet af en tysk Kul
turhimmel, der ikke tillod den nydanske
Aand at trænge ind i Befolkningen.
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Enevælden havde vænnet denne fra en
hver offentlig Selvvirksomhed, og en frem
med og hovmodig tysk Embedsstand spærre
de Vejen for al Folkevækkelse. I Kamp med
Konge og Embedsmænd, med en fremmed
Dannelse, fjendtlig politiske Rørelser, pro
vinsiel Selvgodhed, Borgersløvhed og Bondesmaalighed maatte Nissen og Koch ene
kæmpe Vejen fri for dansk Aand og paa
bar Bund skabe de Organer, der var nød
vendige for Folkets Selvfornyelse.
Ingen national Vækkelse er begyndt med
svagere Kræfter end den sønderjyske.
Rystende er det at læse, hvad Professor
H. N. Clausen betror sin Dagbog, da han i
1818 forlader Kolding paa Vej sydpaa; der
staar: »Næppe havde vi passeret Broen over
Colding Aae, førend jeg paa et Huus fik Øje
paa en tydsk Indskrift, og i en Kro blev
modtaget med tydske Ord, og atter løsladt
imod tydske Penge. Imidlertid kjæmper det
danske Sprog endnu med det tydske; og ikke
uden Uvillie er man Vidne til en Kamp,
hvori Modersmaalet efterhaanden maa bukke
under — med Vemod lytter man efter de
danske Ord, og hører deres fortrolige Toner
lidt efter lidt tabe sig«.
Kun Modvilje, Vemod — og et Skulder
træk fremkalder denne Tragedie hos Clau
sen — ingen Smærte, ingen Harme, der kan
inspirere til Kamp. Han afskriver Sønder
jylland som tabt dansk Kulturomraade. Iføl
ge dette vilde Danmarks Grænse være kom
met til at ligge ved Kolding Aa — noget
nordligere, end Grænsen efter 1864. — Men
Clausens Vurdering af Stillingen var rigtig
nok.
Den sydfra snigende Sot havde ædt sig
langt nordpaa og syntes nu at være i Færd
med at borttære den sidste Rest af Dansk
hed i Nordslesvig, ligesom den længere syd
paa langsomt, næsten umærkeligt, men med
frygtelig Sikkerhed, havde borttæret store
Dele af gammel dansk Sprog, Aandsliv og
Kultur.
»Jeg kunde græde som et Barn«, skrivei
Nissen i et af sine Breve, »naar det ikke var

dighed i en »Bericht und Bedenken«, som
mere mandigt at handle, ved at se den græs
den sendte Kancelliet i København, at skrive:
selige Sjælefattigdom, mine stakkels Lands
»Nordslesvigerne taler vel en ringe dansk
mænd ere stedte i af hovmodige, højtstudeMundart, men føler sig ikke som Danskere
rede Tyranner. Udrustet med samme Evne
og betragtes heller ikke som saadanne af de
som enhver anden fornuftig Skabning, men
res dansktalende Naboer.
forstødt af den dannede
Paa den anden Side
Del, der skulde virke til
føler de sig heller ikke
deres Forædling, heel
som Tyskere, skønt de
overladt til sig selv, bli
ved
alle
statsretslige
ver de næsten til Fæ, der
Baand er knyttet til de
ikke tænker og ikke kan
res tysktalende Naboer
tænke paa andet end den
imod Syd og ynder, netop
daglige Føde«.
i Modsætning til Jyderne,
Dog ikke alle Akade
mikere havde Clausens
at kalde sig Holstenere.
De savner derfor ikke
apatiske Indstilling til
den sønderjydske Sag.
alene enhver levende Na
Fra Kiel havde de to
tionalfølelse med dens
varmhjertede Patrioter,
forædlende
Indflydelse
Professorerne Paulsen og
paa Folkekarakteren og
Flor i mange Aar for
den aandelige Udvikling,
søgt at afvende Sønder
men endogsaa sproglige
jyllands
dansknationale
Midler til at udtrykke de
Undergang. — Gennem
med en saadan højere
Skrifter og ved Samta
Dannelse forbundne Fø
ler med Regeringsmed
lelser og Tanker.
lemmer, i Audienser hos
Det er dog kun Land
Kongen, havde de villet
befolkningen, der saale
vække Danmark til Fordes staar tilbage. Køb
staaelse for den overhæn
stadborgeren
behersker
gende Fare, Sønderjyl
allerede begge Sprog cg
land var i. De maatte
har tilegnet sig den tyske
kæmpe mod det danske
Kultur, og da Aands ret
Folks dybe Uvidenhed og
ning og Udvikling be
sørgelige Ligegyldighed
stemmes ud fra Byerne,
for Landets Livssag i
vil Bondestanden lidt ef
MINDESTENEN PAA NIELS CHR. NISSENS
dets sydligste Del, mod
ter lidt og paa ganske na
GRAVSTED
en Konge, som Angsten
turlig Maade komme til
forTyskerne indenfor hans Monarki gjorde væ at gennemløbe de samme Trin. Ad denne Vej
gelsindet. De tyske Regeringsherrer var ble er de østpreussiske Landskaber bleven ger
vet mere dristige efter Norges Tab, og de maniseret ud fra de tyske Byer, og noget lig
overvandt med Lethed de Tilskyndelser, som
nende vil ske i Nordslesvig«.
Flor og Paulsen havde vakt i Kongens Sind.
Hvis de tyske Regeringsherrer havde kun
Med Bitterhed maatte de to Professorer i
net lytte til de Samtaler, der samtidig fandt
Kiel konstatere, at Kongevejen til Sønderjyl
Sted i et Baglokale til en lille Krambod i
lands Genrejsning var spærret.
Haderslev, vilde de vel knap have været saa
Regeringen paa Gottorp havde den Frej
sikre i deres Sag.
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Men allerede forinden havde det første Lyn
flammet gennem den sorte Nat, der rugede
over Sønderjylland og bebudet den kom
mende Kamp.
Kort før Jul 1836 havde Professor Paul
sen faaet et Brev fra en ham dengang ukendt
Bogbinder Niels Chr. Nissen i Haderslev.
Nissen havde læst Professorens Bog »Über
Volkstümlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig« og skriver bl. a. : »Jeg
tager mig herved den Frihed at tolke Dem
min inderligste Taknemlighedsfølelse for den
Deeltagelse, De viser vort kjære Fædreland
og vort undertrykte forhaanede Modersmaal.
Ingen Pen formaar at beskrive den retfær
dige Harme, som maa bemægtige sig enhver
sand Fædrelandets Ven ved Synet af den Rin
geagt og Ligegyldighed, som her i det slesvig
ske i Købstæderne og af de fleste Embedsmænd vises vor danske Nationalitet i det
Hele og Sproget i det enkelte taget. — San
delig et af en hovmodig Fjende erobret Land
kan ikke vorde mere krænkende behandlet
end vi Danske her under en dansk Konge
og Regering.«
Det er et Væld af nye Følelser, af klare
Tanker, af sundt Had og stærk Kærlighed,
der pludselig fosser frem af denne Nordsles
vigers Sjæl og overbeviser de ensomme i
Kiel om, at Dødvandets Tid er forbi.
Snart var Kontakten mellem de to i Kiel
og de to i Haderslev, Koch og Nissen, slut
tet. Dette Fostbroderskab, der skulde lutres
gennem haarde Kampe, holdt indtil Døden.

Om sit første Møde med Nissen skriver
Peter Chr. Koch i sin Livsaften:
»I Vinteren 1836—37 fik jeg en Aften Be
søg af et ungt Menneske fra Byen — det var
Bogbindersvend Niels Chr. Nissen — hans
Ærinde var at gøre mit Bekendtskab, fordi
han havde erfaret, at jeg agtede at udgive
et dansk Blad, for hvilken Plans Udførelse
han interesserede sig overmaade meget. Det
blev en vigtig Aften, thi der bragtes mig en
ny, kraftig Brand til mit eget ulmende Stof.
Vi kom snart i en varm Samtale, som varede

68

hele Aftenen, og mens Tiden gik, udviklede
han, uagtet alle hans Skolekundskaber var
bievne bibragt ham paa Tysk og i tysk Aand,
et saadant Kendskab til Sprogforholdene i
Sønderjylland og en dyb Smærte over det
Danskes Fornedrelse under det herskende Tyskeri, at jeg faldt i stor Forundring. —
Man skulde have ledt længe — selv i Kon
geriget — for at finde en Yngling som Nis
sen, saa inderlig begejstret for det danske
Fædreland, saa tørstende efter at virke og
kæmpe for dets Hæder og Ære, navnlig for
dets Sag i Sønderjylland, saa rede til at yde
et hvilket som helst Offer —.
Desværre levede han saa kort. Han var at
ligne ved en elektrisk Gnist, der blot skulde
tænde og fænge — og saa forsvinde. — Gni
sten tændte fuldstændig mit Hjerte, og efter
40 Aars Forløb føler jeg endnu dens Virk
ninger —«.
Det første, de to skabte — hjulpet af de to
Professorer i Kiel — var som bekendt Bla
det »Dannevirke«. Efter mangen Dyst med
Konge og Embedsmænd saa Bladet endelig
Lyset den 15. Juni 1838.
Man var forberedt paa, at det vilde frem
kalde en Storm, men en Orkan brød løs fra
alle Sider; den havde nær taget Vejret fra
Nissen og Koch. De havde al deres stærke
Tro og inderlige Fromhed nødig for at staa
det igennem.
Blandt deres Fjender var Storkøbmanden
Hiort Lorenzen i Haderslev og Storbonden
Nis Lorenzen Lilholt, to Mænd, der var et
Hoved højere end alt Folket, og som hver for
sig nød stor Tillid i den nordslesvigske Be
folkning; »servile Knægte« raabte deres
Standsfæller efter Bogbinderen og Kræmme
ren. Men det gik snart op for deres Fjen
der, at de ikke vilde vige — koste hvad det
vilde.
Det siger sig selv, at der maatte opstaa et
inderligt Forhold mellem de to, der kæmpen
de Ryg mod Ryg havde viet deres Liv til Un
dergang eller Sejr.
Kun Mænd, der som Nissen kan bekende,
at »den hellige Sag er uadskillelig fra hele

min Tilværelse — jeg saa at sige lever for
den«, kan stride saa haard en Strid.
I et Brev til Flor skriver Nissen:
»Af alle vore talrige Modstandere fore
kommer der mig ingen mere farlig, end de
saakaldte slesvig-holstenske- Liberale, der
misbruger Frihedens ædle Navn for at bedaare de svage og fremme deres forræderiske
Planer.
O! at det var mig givet for mine kjære
Landsmænd ret tydeligt og klart at kunne
skildre disse farlige Menneskers Rænker,
som jeg saa temmeligt klart gennemskuer, de
vilde da forbande mangen en, de nu velsig
ner —«.
Først flere Aar senere skulde det gaa op
for Hiort Lorenzen — dengang en af de
slesvig-holstenske Liberale — hvad Nissen
klart saa i 1838 — og volde ham sit Livs
største Sjælekamp.
I et andet Brev fra Nissen finder vi det,
han selv kalder sin »politiske Trosbeken
delse«.
Den lyder saaledes:
1) Vi erkender Svensken, Norsken og
Dansken for Brødre, og Skandinavien for
vort fælles Fædreland; det store Fædrelands
Grænser ere mod Syd Eideren, mod Nord Is
havet, mod Øst den botniske Havbugt og mod
Vest: Vesterhavets Bølger.
2) Vi erkjender Slesvig eller Sønderjylland
som en Følge deraf for et ægte dansk Land,
og anser Forbindelsen med Holsten som
den største Ulykke, der er overgaaet vort
Fædreland.
3) Vi maa, støttende os paa det foregaaende, ansee en fuldkommen Skilsmisse fra Hol
sten for Sønderjyllands største Lykke og
det første Skridt til en saadan som dets Fri
heds og Selvstændigheds Morgendæmring.
4) Vi forkaster de gamle Pergamenter og
Skrivter, som den saakaldte Constitutio Valdemariana, Christian den Førstes Privilegier
etc. etc., der skulde sikre en evig Forbindel
se imellem Slesvig og Holsten, fordi de ere
af fattede uden Folkets Samtykke, efter Fyr
sternes og de stores God tbefindende, og Fol

ket betragtet som et Gods, man efter egen
Tykke kunde forhandle, som man vilde. Vi
giver ligeledes med største Glæde Afkald paa
al Krav til Genoprettelse af de saa omtalte
Slesvig-Holstenske Landdage, idet vi bede
Gud, at han i Naade vil bevare os for slig en
Forfatning, hvor tyske Prælater og Riddere
ubarmhjærtig svingede deres frygtelige Svøbe
over det forhaanede, ringeagtede Folk.
5) Vi ønsker intet hjerteligere end den
nøjagtigste Forbindelse med vort gamle Mo
derland og frie Institutioner, ikke dannede
efter gamle Papirer og ikke affattede saa
ledes, at de begunstiger den ene Stand paa
den andens Bekostning. Den ægte, sande Folkefrihed bør være hjemme paa de danske
Sletter, den Frihed, hvis Indretninger sigter
til at oplive Nationalaanden og betragter selv
den ringeste Mand som Fædrelandets fribaarne Borger, hvis Ord bør høres og paaskjønnes med samme Opmærksomhed som sin
fornemme Broders.
— Vi erfarer herigennem, at Nissen var
langt forud for sin Tid, intet Under, at Koch
faldt i Forundring over denne selvdannede
Mands Vidsyn.
Gennem sit Bogbinderi og sin Boglade
stod Nissen i Forbindelse med mange Præ
ster og Lærere ud over Nordslesvig. Disse
Forbindelser benyttede han og Koch til at
sprede Oplysning om den danske Sag og
vække Kampviljen hos deres Landsmænd. I
danske Præstegaarde samlede de Egnens
Bønder, talte med dem og uddelte Professor
Paulsens Kampskrifter.
Til Laurids Skau — Nissens gode Ven —
en dengang ukendt Bondeknøs — skriver
han den 9. Maj 1838:
»Du tror nok jeg sværmer, min kjære Ven.
Det maa du ikke, jeg hader virkelig al Svær
meri, fordi jeg anseer det for en farlig Syg
dom, hvor Forstanden ikke længere er Hjer
tets Herre. Sværme gjør jeg derfor aldrig,
men Hjertet bliver varm ved Tanken om
det, vi er, og det, vi burde være. Havde vore
Forfædre, istedet for at efterabe Alt Frem
med, uddannet sig af sig selv og ladet Tydsk
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være Tydsk som meget godt indenfor sine
Grænser, og havde Nordens djærve Folke
færd ikke i indbyrdes Kjævlerier spildt Tid
og Kræfter, — ved Gud! Norden havde væ
ret en frygtelig Kolos, og aldrig havde Tyd
sken formastet sig til at ville spille Herre i
vores Land. Men fordi vores Anseelse er
s junken, maa vi ikke tabe Modet; det bliver
Dag igen i Norden, saasnart Nordboen selv
vil gjøre sit dertil, saasnart han vil agte sig
selv, og hver Mand med Stolthed bekjende,
at han er en af Nordens Sønner.
Dertil maa da ogsaa vi hjælpe, min gode
Skau, vi maa søge at vække, saa vidt vore
Kræfter tillader det, et ædlere Liv blandt
vore Landsmænd, især disse, der staar os
nærmest — Sønderjyderne«.
Naar vi nu ved, at Nissen var en af Tu
berkulose dødsmærket Mand, at han og Koch
i deres Kamp stod overfor en ørkenagtig
Goldhed — en stejl Tomhed — maa man
dobbelt beundre den stædige Udholdenhed —
den stærke Tro paa den hellige Sags endelige
Sejr, der besjælede denne Danskhedens første
Pioner i Sønderjylland.
Dog — langt om længe begyndte det at
bære fremad — sejgt — Skridt for Skridt
aftvang de Fjenden Fædrenes Jord.
Midt under Kampen døde Nissen.
Den 13. Januar 1839 sender han Afbud til
Koch — de skulde have været paa en af de
res sædvanlige Søndagsture — hvor de van
drede ud i Haderslevs skønne Omegn —
langt bort fra den lille Bys Ondskab og Slad
der, for i Ensomheden uforstyrret at kunne
tale sammen og planlægge Nationalitetskam
pens Strategi.
Nissen havde faaet hæftige Hosteanfald
med Blodspytning og maattet søge Sengen.
Nogle Dage senere saa det dog ud til, at
Nissen vilde komme over det, Koch besøgte
ham, og trods det, at Nissen var meget af
kræftet, talte han dog hele Tiden om den
Sag, han helt levede for.
Men den 23. Januar faar Flor det tunge
Budskab fra Koch: »Nissen er ikke mere —
vor fuldtro Ven hensov i Dødens Arme i
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Morges imellem Klokken 7 og 8.-----------Hans lyse Aand er hos Gud, i Fredens og
Frihedens forklarede Land«.
Hvor dybt Nissens Samtid var sunket,
hvor forkuet den var, viser sig grelt i den
Kendsgerning, at hans Forældre ikke turde
indrykke Meddelelsen og Takkeannoncen ved
deres Søns Død og Begravelse i »Dannevir
ke«, det Blad, han havde været Medskaber af
— men begge Annoncer staar paa tysk i »Ly
na«, det Blad, der spyede Edder og Forgift
ud over Nissen og Kochs Værk.
Historikeren P. Lauridsen siger om Nis
sen, at med ham var den aandelige Nydan
nelse kommen til Stede i det nordslesvigske
Liv; han var Gærsporen, der skulde for
vandle Urten til Vin. —
Tidens mægtige Skæbnehjul er nu drejet
en Omgang siden Nissens Død.
Meget er sket i de godt hundrede Aar, der
er henrundet siden da. Voldsomme Begiven
heder har rystet vort Folk, Uvejrsstorme har
skiftet med smilende Solskin.
Treaarskrigens Sejrsfanfarer — Aanden
fra 48. — Derefter en Fredens og Vækstens
Tid for Danskheden i Sønderjylland.
Men alt syntes at gaa under i en knugende
Dannevirkenat.
En Menneskealder under Fremmedherredømme.
Sønderjyderne rejser sig efter det bedø
vende Slag og kæmper sig til Kræfter, trods
Preussernes umenneskelige Forfølgelser.
Men saa bryder den første Verdenskrig
ind over Evropa.
30.000 af vore bedste Mænd — Fædre og
Sønner — maa i Preussens Uniform kæmpe
paa alle Krigens Slagmarker. 6000 bliver
derude — hver femte.
Af Mørket og Ofret gror Genforenings
glæden.
Atter en Fredsperiode, hvor Saar læges og
der bygges op.
Saa den anden Verdenskrig med Tysker
nes Overfald paa vort Land den 9. April.
Frihedskampen blusser op og redder Dan
marks Ære.

Tidens Hjul er drejet en Gang rundt. —
Nu, da vi rejser Niels Chr. Nissens Minde
sten — staar Danmarks Skæbne under sam
me Stjerne — som da Nissen døde.
I Dag er vort Folk kommet ind i en saa
stor national Bevægelse, som vi ikke har op
levet den i Aarhundreder. Næsten hele den
sydslesvigske Befolkning er paa Vej mod
Nord — alle Broer mod Syd er brudt af —
der gives intet tilbage!
Det er en Skæbnetime for vort Folk — nu
skal det vise sig, om vi er en sund Nation,
der har den for et Folks Bestaaen nødvendige
Livsvilje.
I en saadan Tid er det godt at mindes
Mænd som Niels Chr. Nissen. —
Der er mange Lighedspunkter mellem det,
der sker i Sydslesvig i Dag, og det, der skete
i Nordslesvig i Nissens Dage — og dog —
Maalet er det samme — men Kampens Vilkaar er anderledes.

Ingen frembrusende Folkebevægelse bar
de kæmpende i Spidsen dengang. Fuld af Bit
terhed skriver Koch efter Nissens Død: »Jeg
staar nu ene i Nordslesvig — jeg har ikke
een, der spiller med mig paa Skuepladsen.
Alle ere de i Parterret.«
Dengang kæmpede de ene!
Denne Sten skal ikke staa her som en Tu
ristattraktion. Skal den kun tilfredsstille
Landsmænds Nysgærrighed, var det bedre,
den aldrig var rejst. Meningen med den er,
at vi ved Mindet om denne Mand skal føle os
forpligtet til efter Evne at føre hans Kamp
videre frem, selvom det ser nok saa haabløst
og mørkt ud.
I Haab om, at danske Landsmænd vil
føle dette Krav — denne Pligt — ved gen
nem denne Sten at mindes Niels Chr. Nis
sen, afslører jeg hans Gravminde.
JOHS. C. NIELSEN.

HADERSLEV- SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER.
Saavel Jule- som Sommermøde holdtes
paa de sædvanlige Steder, og fik begge et
meget vellykket Forløb med god og festlig
Stemning.
Om Julemødet læses i »Dannevirke« føl
gende:
»Haderslev-Samfundet holdt i Aftes sin
aarlige Julefest paa Harmonien med stor
Tilslutning. Der var mødt gamle Katedral
skoleelever fra saa forskellige Steder som
USA, Siam og Grønland, og fra Atlanten og
Færøerne indløb Telegrammer, saa Festen
er ved at udvikle sig til at være en verdens
kendt Begivenhed.
Formanden, Adjunkt Dr. Favrholdt bød
velkommen ved Kaffebordene i Søjlesalen,
særlig til Rektor og de mødte Lærere, og Elev
fra før 1920, LRS. A. Thyssen, der valgtes
til Dirigent for Generalforsamlingen, der
Traditionen tro indledede Samværet og som
efter Sædvane var prisværdig kort. Forman
den henviste i sin Beretning til Aarsskriftet,
og det samme gjorde Kassereren, Fuldmægtig
Olav Christensen, der tilføjede en Tak til
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Aarsskriftets Annoncører og til Haderslev By
for Tilskud til Skriftet.
Valgene var Genvalg. Bestyrelsen bestaar
foruden af Formanden og Kassereren af Bog
handler Johs. Nielsen, og Revisorerne er Kre
ditforeningsassistent Carl Møller og Adjunkt
Willy Buch. — Under Eventuelt slog For
manden et Slag for Week-end-Hytten, der de
første 14 Dage af Juli 1948 er til Raadighed
for gamle Elever med Adjunkt Holmgaard
som Lejrchef.
Ved Kaffebordet talte Rektor, Dr. phil. N.
H. Jacobsen: — Det er mig altid en Glæde at
være i H.-S., og efterhaanden er jeg blevet
saa gammel i Gaarde, at jeg kender de fleste
af dem, der er til Stede. De nuværende Ele
ver savner den Ramme om Skolelivet, som
den gamle Skole var, og jeg forstaar derfor
paa en Maade godt de gamle Elever, som
græder tørre Taarer, fordi vi skal tilbage til
den. Minderne knytter sig til de gamle Byg
ninger. Tak for, hvad H.-S. er for Haders
lev Katedralskole. Jeg haaber, det maa vokse
sig stadig stærkere.
Rektor sluttede med at udbringe et Leve
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»Haderslev-Samfundet holdt i Aftes sin
aarlige Julefest paa Harmonien med stor
Tilslutning. Der var mødt gamle Katedral
skoleelever fra saa forskellige Steder som
USA, Siam og Grønland, og fra Atlanten og
Færøerne indløb Telegrammer, saa Festen
er ved at udvikle sig til at være en verdens
kendt Begivenhed.
Formanden, Adjunkt Dr. Favrholdt bød
velkommen ved Kaffebordene i Søjlesalen,
særlig til Rektor og de mødte Lærere, og Elev
fra før 1920, LRS. A. Thyssen, der valgtes
til Dirigent for Generalforsamlingen, der
Traditionen tro indledede Samværet og som
efter Sædvane var prisværdig kort. Forman
den henviste i sin Beretning til Aarsskriftet,
og det samme gjorde Kassereren, Fuldmægtig
Olav Christensen, der tilføjede en Tak til
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Aarsskriftets Annoncører og til Haderslev By
for Tilskud til Skriftet.
Valgene var Genvalg. Bestyrelsen bestaar
foruden af Formanden og Kassereren af Bog
handler Johs. Nielsen, og Revisorerne er Kre
ditforeningsassistent Carl Møller og Adjunkt
Willy Buch. — Under Eventuelt slog For
manden et Slag for Week-end-Hytten, der de
første 14 Dage af Juli 1948 er til Raadighed
for gamle Elever med Adjunkt Holmgaard
som Lejrchef.
Ved Kaffebordet talte Rektor, Dr. phil. N.
H. Jacobsen: — Det er mig altid en Glæde at
være i H.-S., og efterhaanden er jeg blevet
saa gammel i Gaarde, at jeg kender de fleste
af dem, der er til Stede. De nuværende Ele
ver savner den Ramme om Skolelivet, som
den gamle Skole var, og jeg forstaar derfor
paa en Maade godt de gamle Elever, som
græder tørre Taarer, fordi vi skal tilbage til
den. Minderne knytter sig til de gamle Byg
ninger. Tak for, hvad H.-S. er for Haders
lev Katedralskole. Jeg haaber, det maa vokse
sig stadig stærkere.
Rektor sluttede med at udbringe et Leve

for H.-S. Senere talte Lektor Reincke paa
Vers til Ungdommen, hilst af stor Begej
string og almindelig Forundring over, at
den gamle Skolemester virkelig er fyldt de
80 Aar. — Og saa gik Dansen i den hvide
Sal«.
Jubilarernes Fremmøde Dagen før Trans
lokationen giver naturligvis Sommermødet
sit særlige Præg af en Mindernes Fest, og i
Aar havde vi den Glæde at se tidligere Rek
tor Lauritsen, Roskilde, som den ene af de
jubilerende Realklassers afholdte Klasselærer
midt imellem sine Drenge fra 1923. Det er
vist en Sjældenhed, at Forholdet mellem en
Lærer og hans Klasse viser en saadan Bæ
reevne, som Tilfældet er her; men Baggrun
den er ogsaa den ganske særlige, at Lek
tor Lauritsen i 1920 blev modtaget af sine
Elever som Talsmanden for den danske Sko
le, som nu skulde afløse Fremmedherredømmets, og paa den anden Side blev for Lektor
Lauritsen disse raske Gutter fra Haderslev
og Omegn Repræsentanter for den søn derj y dske Ungdom, som det skulde være danske
Læreres Opgave at føre ind til Forstaaelse af
dansk Kultur og Folkefællesskab, en i Sand
hed stor og inspirerende Opgave. For de
mange Deltagere i Sommerfesten var det
noget af en Oplevelse at høre Rektor Lau
ritsen paa sin særprægede stilfærdige Maade,
der til Tider fik Tanken til at glide hen paa
Mr. Chips, lade gamle Minder passere Revy.
Og senere var der vel nok Gang i Spørgsmaal og Svar mellem gamle Kammerater og
Kendinge, der pludselig følte sig ført tilbage
til store Frikvarter i den forlængst henrundne Skoletid, hver især medbringende 25 Aars
Oplevelser og Erfaringer og den Samhørighedsfornemmelse, som nu engang er gamle
Skolekammeraters Særeje, og som straks for
trænger enhver Form for Reserverthed.
Men vi giver Ordet til Referenten i »Dan
nevirke« :
»Haderslev-Samfundets Sommerfest i Af
tes paa »Ulvslyst« havde fra hele Landet
samlet en Skare gamle Elever, der blev budt
velkommen af Formanden, Lektor, Dr. Favr-

holdt. En speciel Velkomst rettedes til Rek
tor Jacobsen, Fru Rektor Mortensen, Skolens
25-Aars Jubilarklasser, deres Klasselærer,
Rektor Lauritsen, tidligere Roskilde, Lektor
Reincke, Frk. Doktor (Petersen), Lærersta
ben og Aarets Dimittender.
Traditionen tro bænkedes man straks ved
Kaffebordet, der i Aar varede noget længere
end sædvanligt. Aarsagen var en Række
smukke og følte Taler, i hvilke Haderslev Ka
tedralskoles Betydning for Danskheden var
Ledemotivet.
Rektor Jacobsen takkede for Indbydelsen,
som det for hvert Aar er en større Glæde at
modtage, da Følelsen af at være »fremmed«
efterhaanden svinder, naar mange kendte Ele
ver møder op. En særlig Glæde var det for
Rektor at se de faste og intime Baand, Haderslev-S amfundet er med til at knytte mel
lem gamle Elever og Skolen. Om de gamle
Elever udtalte Rektor spøgefuldt, at de, som
Aarene gaar, bliver mere tynde i Toppen og
trinde paa Kroppen. Forandres end Ydret, er
det Indre dog stadig det samme. Dette gælder
ogsaa Følelserne overfor Katedralskolen, fra
hvilken han sluttede med at bringe en Hil
sen og Tak for Trofasthed og Støtte.
Den af Jubilarklasserne indbudte »strenge«
Inspektør, Rektor Lauritsen, mindedes Tiden
omkring 1920, da »intet var for godt for
Sønderjyderne«. — Netop derfor var Rek
torvalget faldet paa den danske Skoles den
gang mest vidtspændende Aand, Dr. Karl
Mortensen. Taleren havde med Glæde be
mærket, at hans Navn ikke var glemt. Paa
Grund af sine Egenskaber, Redelighed og
Evnen til at komme i Kontakt med Befolk
ningen, var denne Ære med Rette blevet Dr.
Mortensen til Del. Han virkede inspirerende
paa de yngre Lærere og var Katedralskolens
egentlige Skaber. I Mindet om Dr. Mortensen
paalagdes Lærere og Elever altid at huske,
at der for Aand og Tro ingen Grænser gæl
der.
Mange glemmer dette, naar Talen er om
Sydslesvig. Men, udtalte Rektor Lauritsen,
naar vi fra Nord vender Blikket mod Syd,
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gør vi det i Haabet om, at det store engang
vil ske. Ikke Statsmænd eller Feltherrer vil
komme til at bestemme. Skredet vil komme
inde fra, fra hvert enkelt Menneske, og vil
bryde frem med uimodstaaelig Magt. Intet
vil kunne slukke Haabet om at komme hjem.
Skolen har sin Andel i dette Skred. Det er
derfor mit Haab, sluttede Taleren, at det i
Haderslev maa blive Tradition, at Jubilarer
stadig vil ønske at se Klasselæreren blandt
sig.
En lang Række Talere havde endnu Or
det. Leif Ryelund takkede paa Studenternes
Vegne for de trods alt gode Skoleaar. —
Adjunkt Ejnar Hansen paapegede i en Tale
til de unge Dimittender Faren for at blive
Fagidiot. For at undgaa dette er det nød
vendigt at dyrke og vedligeholde specielle In
teresser, hvilket han havde haft Lejlighed til
sammen med flere Studenter. Ikke mindst for
disse Timer takkede han. De havde været en
Opmuntring. Om Aandslivet udtalte han, at
der i de senere Aar er sket et Kulturfald, som
den unge Slægt maa se det som sin Opgave at
rette op.
Tre Jubilarer, Fru Professorinde Sten,
f. Lehman, Stationsleder Skourup og Køb
mand Jacob Petersen, Over Jersdal, opfriske
de gamle Minder og udtalte en Tak for, hvad
Skolen havde givet dem med ud i Livet. —
Lektor Reincke talte paa sin inciterende Maade om Skoletiden i Tyverne. Han sluttede med
at udbringe et Leve for Aanden fra 1920.
Det var selvfølgelig ikke Aftenens eneste
Hurra. Ingen og intet blev glemt, heller ikke
Realisterne. Adjunkt Holmgaard talte paa
Klasselærernes Vegne om »de mere realt ind
stillede«. Dermed var ikke sagt kedelige.
Klassen havde været ham til stor Fornøjelse.
Han haabede ved første Jubilæum, at Klasse
læreren vilde blive indbudt — sammen med
ham selv. Saa vilde det være kendt, at Ar
bejdet ikke havde været Eleverne imod.
Salen ryddedes derefter til Dans. Mens St.
Hans Blus brændte over Landet, morede Ele
ver og Lærere sig sammen — for enten første
eller sidste Gang i 25 Aar«.
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VORT AARSSKRIFT.

Det indledende Digt er et typisk Udtryk
for de Følelser, der besjælede sønderjydske
Patrioter for 100 Aar siden. Digtet, der er
fra den 24. Juni 1848, altsaa samtidig med
Begivenhederne, der skildres i Artiklen om
Fladerslev i det første Krigsaar, skyldes Dig
terinden Anna, Anna Christiane Ludvigsen,
f. Lautrup, 1794—1884. Hun var gift første
Gang med Pastor J. S. Jessen, der var Sogne
præst i Vedsted fra 1834—1842. I 1845 gif
tede Jessens Enke sig med en jævn Bonde
Lorents Ludvigsen, og den kultiverede og
poetisk begavede Præsteenke endte sit Liv
som Landmandskone i Vesteregnen, uden at
det praktiske Arbejde i Hus og Have for
mindskede hendes Interesse for Digtekunsten.
Foruden patriotiske Digte, hvoraf mange blev
offentliggjort i »Dannevirke«, skrev hun og
saa fine lyriske Digte, bl. a. et smukt Digt
om Vedstedegnen, som hun elskede. Det væ
sentligste af hendes Produktion findes i de
to beskedne Bind »Markblomster«, der blev
trykt og udgivet af A. S. Kastrup i Flens
borg i 1852.
I 100-Aaret for Treaarskrigens Udbrud
kan en Skildring af Haderslev i det første
Krigsaar vel nok paaregne Interesse. Materi
alet dertil er med stor Flid samlet af Over
bibliotekar T. Glahn, Flensborg, som imid
lertid paa Grund af stærk Optagethed ikke
har kunnet afse Tid til at behandle Stoffet.
Denne Opgave har saa vor energiske Med
arbejder, stud. mag. Rich. Meyer-Heiselberg
paataget sig.

Skildringen af de to Studentersangertuie
til Sønderjylland i 1881 og 1921 hviler dels
paa »Studentersangforeningen 1839—1889«,
som overhovedet ikke er til at opdrive, og
paa »Studentersangforeningen gennem 100
Aar«, dels paa Referater i »Dannevirke«.
Naar Johs. C. Nielsen i sin Indledning med
Rette fremhæver, hvordan der gennem disse
Studenterbesøg knyttedes stærke og varige
Baand over Kongeaaen, maa vi uvilkaarligt

tænke paa Lembckes Vers: hver Sang, som
Folket kender og lytter til med Lyst, den
blev en Ring i Brynjen, som dækker hendes
Bryst.
Som et Tillæg til stud. mag. Rich. MeyerHeiselbergs Artikel i Fjor om Haderslev
Læreres Skole fortæller den eneste tilbagevæ
rende af Artiumholdet fra 1886, pensioneret
Politimester V. Woll, om sin Skoletid paa
H. L. S. i Løngangsstræde og fremmaner
atter disse Haderslevlærere, hvis trofaste
Sammenhold Aar igennem trods store økono
miske Vanskeligheder var stærkt nok til at
opretholde deres ejendommelige Skole midt
i København.
Skolens Historie har altid øvet stor Drag
ning paa mange af de Mennesker, der har
været knyttet til den under de skiftende Fa
ser i dens Tilværelse, men det vil vist blive
en Overraskelse for de fleste at se, hvor me
get der er skrevet om den. Fuldmægtig Olav
Christensen har ved at samle denne omfat
tende Bibliografi, som vi i Aar offentliggør,
skabt et overordentlig værdifuldt Hjælpemid
del for enhver, der interesserer sig for vor
gamle Skoles Tilværelse gennem Tiderne.
Af særligt lokalhistorisk Stof, som fore
kommer mig at have Interesse ud over Dags
pressens Rammer er det naturligt at bringe
Boghandler Johs. Nielsens Tale ved Afslørin
gen af Mindestenen for Bogbinder Niels Chr.
Nissen, der sammen med P. Chr. Koch gik
forrest i det nationale Vækkelsesarbejde i
Haderslev paa en Tid, da Danskheden true
des af langsom Kvælning.
Hvad angaar Illustrationerne til Aarsskriftet kan oplyses, at Billederne S. 5 og S. 7 er
samtidige Fremstillinger af Kampen ved Søn
derbro den 29. Juni 1848. Vignetten S. 34 er
en Tegning af Hjørnet Nørregade—Slotsgade
i Haderslev ved Midten af forrige Aarhundrede. S. 46 har vi et tilsvarende Motiv:
Vægterpladsen i Aabenraa paa samme Tid.
Vignetten, der indleder Politimester Woll’s
Skoleerindringer, S. 47, viser Udsigten oppe
fra Rundetaarn over mod Frue Kirke. For de
øvrige Illustrationers Vedkommende vil der i

Billedteksterne være tilstrækkelige Oplysnin
ger.
Kronik og Personalier er, saadan som Til
fældet har været i de sidste to Aargange,
skilt ud fra hinanden, saadan at de har hver
sin Redaktør, henholdsvis M. Favrholdt og
Olav Christensen. Vi anser dette for at være
det mest hensigtsmæssige. Som sædvanlig af
sluttes Aarsskriftet med, at Formanden for
»Vidar« in casu Niels Erik Hyldgaard Niel
sen, III m, giver en Redegørelse for Gymnasieforeningens Arbejde.

LÆRERKOLLEGIET.
Ved kgl. Resolution af 28. December 1947
udnævntes fra 1. Januar 1948 Adjunkt Henry
William Karlsson og Adjunkt Magnus Favr
holdt til Lektorer ved Haderslev Katedral
skole, efter at de begge havde været ansat ved
Skolen siden 1. August 1931.
*

Fra i. Marts overtog Adjunkt Piggo Graversen Bestillingen som Skolens Regnskabs
fører.
*
Under Adjunkt Willy Buchs Orlov i Be
gyndelsen af Maj virkede stud. mag. Svend
Hage Jensen, dimitteret fra Skolen i 1943,
som Vikar i Naturfagene.
*

Den 12. August modtog Fru Inger Peter
sen fast Ansættelse som Mellemskolelærerin
de. Under Fru Petersens Orlov fra det ny
Skoleaars Begyndelse til Juleferien besørge
des hendes Timer af cand. mag. Frk. Karen
Dam Mortensen.
*
Den 23. Oktober blev Adjunkt Ejner Mathiassen fast ansat med Anciennitet fra 1. Au
gust 1948.
*
Umiddelbart efter Oktoberferien fejrede
Skolen Lektor N. K. Ostergaards 25 Aars
Jubilæum som Lærer ved Katedralskolen. —
Ved Lovsangen takkede Rektor Jubilaren for
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de 25 Aars trofaste og dygtige Arbejde og
overrakte Blomster. Senere paa Dagen hyl
dede Kolleger og Elever den afholdte Lektor.
Haderslev-Samfundet har ogsaa en Tak at
bringe for trofast Interesse for vort Arbejde
og lykønsker med Jubilæet.
*
Under 8. November udnævntes Skolens
Rektor, Dr. phil. N. H. Jacobsen, allernaadigst til Ridder af Dannebrogsordenen. Det
er nærliggende i denne Udnævnelse at se
Autoriteternes Anerkendelse af det store og
byrdefulde Ekstraarbejde, som Skolens om
tumlede Tilværelse i de forløbne fem Aar har
lagt paa Rektors Skuldre, og det er i Be
vidstheden om, at denne Udmærkelse er saare
velfortjent, at alle, der kender Rektor og Sko
lens Forhold, ønsker Dr. Jacobsen et hjerte
ligt Tillykke med Ridderkorset.

FRA SKOLENS LIV.

Den store Begivenhed er naturligvis, at vi
den 23. November efter fem Aars Eksil eller,
som Lektor Reincke i en af sine smaa, træf
fende Taler har sagt, Diaspora, kunde holde
vort Indtog paa den gamle ærværdige Skole
i Gaaskærgade. — Det var daarligt nok, at
Haandværkerne og Rengøringspersonalet hav
de tilendebragt den haardt tiltrængte make
up, der unægtelig har forynget vor Skoles
Udseende, saa alt Træværk og alle Vægge
nu fremtræder i lyse, festlige Farver, der
har givet Bygningens Indre en langt venligere
Karakter. Det maa indrømmes, at Skolen al
drig har virket saa tiltalende paa nogen af
dens nuværende Lærere og de faa »overleven
de« Elever fra før 1943. Men for alle er det
klart, at den snart hundredaarige Hovedbyg
ning med senere Udvidelser er meget langt
fra at tilfredsstille de Krav, der i vore Dage
maa stilles til en moderne Gymnasieskole ang.
Lokalers Antal, Størrelse, Placering, Indret
ning, Opvarmning, Gulvbelægning, Belysning
o. s. v., o. s. v. For alle tidligere Elever maa
det naturligvis være af største Interesse at se,
hvor meget der er tilbage af de særlige Ting
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og Traditioner, som for dem er uløseligt knyt
tede til deres Skoletid. De vil savne den Sam
ling af Oldsager, der i Montrer var anbragt
ved Indgangen til Festsalen. Ligeledes er de
talrige Buster borte, uden at dette dog føles
som noget smerteligt Tab. At Orgelet ikke er
mere, vil derimod føles som et stort Savn af
mange, ikke mindst af alle de Bælgetrædere
med Assistenter, som i Tidens Løb har fun
geret under Lovsangen. At Klassikerne ikke
længere har deres eget traditionsrige »Phrontisterion«, men maa konvojeres ind i Biblio
teket, er forhaabentlig kun en midlertidig
Foranstaltning, der skyldes Dublering af Re
alklassen og Triplering af 3m. Det er klart,
at et femaarigt Brud i en Skoles Tilværelse
maa ændre mange Elevtraditioner, men de
mere værdifulde skal nok have Evne til at
leve videre. Ogsaa i Ordensreglerne, Rammen
om Skolens Dagligtilværelse, er der sket visse
Ændringer, som delvis er begrundet i de fem
Aars »spredte Fægtning«, hvor f. Eks. Græn
serne mellem Legeplads og Gade var fly
dende, og i hvilken man ofte har været hen
vist til at klare sig som man kunde bedst
uden at skele efter Regulativer.
Den afgørende Vinding ved Tilbageflyt
ningen er selvfølgelig, at Skolen paany er ble
vet en selvstændig Enhed, at vi nu har faaet
vort eget Hjem igen. Fra selve Indflytningen
anføres Dele af »Dannevirke«s Referat:
»Hvor lang Tid Haderslev Katedralskole,
der i Formiddags flyttede tilbage til sin gamle
Bygning, har været borte, faar man bedst et
Indtryk af ved at høre, at af Skolens nuvæ
rende 380 Mellemskole- og Gymnasieelever
har kun de 30 tidligere haft Skolegang i Byg
ningen i Gaaskærgade. Det er II. og III. G.,
for de øvrige er det helt fremmede Lokaler.
Mange Elever, der er gaaet ud af Skolen
med Studentereksamen, har overhovedet al
drig opnaaet at sætte Benene i den Skole, som
de maatte kalde deres egen.
— De har ikke noget egentligt Sted, hvor
til de kan fæstne Minderne, sagde Rektor, Dr.
phil. N. H. Jacobsen i sin Tale i Skolens
Festsal i Dag, og ingen beklager det dybere

end jeg, men samtidig glæder det mig at se,
at saa mange alligevel tænker med Glæde
paa deres Skoletid — og viser det.
Kl. 8,30 samledes Eleverne med Lærerne
paa Lembckesvej. Sorg var der ikke over at
skulle flytte, men lidt Vemod over at forlade
de Steder, hvor Undervisningen siden 1. Ok
tober 1943 har maattet foregaa, blandede sig
alligevel i Glæden, da Eleverne med Skolefa
nen i Spidsen i en lang Kolonne gik til den
gamle Skole, hvor man stillede op i Gaarden
ud mod Gaaskærgade. Mens alle blottede Ho
vederne og sang »Vift stolt —«, lod Lektor
Gamst Dannebrog glide til Tops paa Flagma
sten. Alle var dybt grebne, ikke mindst de
enkelte, der kunde mindes den Dag i 1920,
da det danske Flag første Gang efter Genfor
eningen hejstes over Skolen.
Efter at Eleverne havde været i Klassevæ
relserne med deres Bøger, samledes man i
Festsalen, hvor lyse Stole har maattet erstatte
nogle af de gamle mørke Bænke, som Tysker
ne lod ende i Kakkelovnen. Blandt Gæsterne
saas fire Værter fra »Udlændighedsaarene« :
Borgmester Orla Christensen, Formanden for
Teknisk Skole, Malermester Carstensen, Se
minarieforstander Bredsdorff og Skoleinspek
tør Engelbret-Pedersen. Desuden saas Skole
nævnet, mange af Skolens gamle Lærerkræf
ter og adskillige tidligere Elever.
Da Fanen af tre mandlige Gymnasiaster
var ført ind i Salen, og man til Lektor Olriks
Flygelledsagelse (Orglet kan ikke foreløbig
istandsættes) havde sunget »Se, nu stiger So
len —«, tog Rektor Jacobsen Ordet og bød
alle velkommen i den Sal, som man sidst hav
de været i den 28. September 1943.
— Morgensangen den Dag var kort, sagde
Rektor. Vi sang »Altid frejdig«, og saa blev
Eleverne sendt hjem. Heldigvis anede vi ikke,
at der skulde gaa et saadant Spand af Aar,
inden vi kunde vende tilbage. Der er gaaet
saa lang Tid, at jeg daarligt kan sige »vi«,
for der er sket store Forandringer, dog hel
digvis ikke i Lærerkollegiet, og jeg priser mig
lykkelig derover. — Kun tre af de nuværen
de Lærere har -ikke tidligere undervist i disse

Lokaler. Men for de fleste af jer Elever er
Lokalerne nye, og I skal nu først prøve at fin
de jer til Rette, og jeg vil haabe, at det vil
lykkes hurtigt for jer.
Det vil føre for vidt at komme ind paa de
fem Aar s Begivenheder, fortsatte Rektor. Vi
har maattet undervise i Lokaler, der ikke var
skolehygiejnisk forsvarlige, hvor Lærerne har
maattet sidde i Vindueskarmene for at være
der, og vi har maattet bruge Sale, hvor Ele
verne kun fyldte en ringe Del af Rummet.
Lærerenes Forhold har heller ikke været mis
undelsesværdige. Engang var Kvisten paa
Teknisk Skole Rektorkontor, Lærerværelse og
Undervisningslokale for de klassisk-sproglige.
Lærerne maatte have Karakterbøgerne lig
gende paa Knæene, naar de skrev i dem. Men
hvordan Forholdene end var, forstod Lærere
og Elever altid at indrette sig. Jeg vil ogsaa
sige Tak til Værterne og er glad ved at kunne
sige, at vi kun i ringe Grad har faaet Indtryk
af den Ulejlighed, vi har maattet forvolde,
tværtimod har vi mødt den største Hjælpsom
hed. Vi siger ogsaa Tak til Pastor Thade Pe
tersen, Postmester Thygesen, Dansk Arbejds
mandsforbund og DKB, der stillede private
Lokaler til Raadighed.
Rektor fremhævede, at man trods Vanske
lighederne i det store og hele havde Grund til
at være tilfreds, og han takkede i den Forbin
delse Lærerkollegiet, der havde taget de van
skelige Forhold paa den smukkeste Maade.
De har med deres Arbejde og hele Holdning
gjort, at Skolen kom saa godt igennem de
fem vanskelige Aar.
Og nu begynder saa Arbejdet i den gamle
Skole. Vi havde haabet at kunne rykke op paa
Bakken, men Materialesituationen tillader det
ikke. Selv om vi her i mange Henseender
maa arbejde under utilfredsstillende Forhold
— selv Biblioteket maa vi tage med til Un
dervisningslokale — er vi dog glade for at
være under eet Tag. Vi ef glade for atter at
kunne samles til Morgensang i denne Sal, der
rummer saa mange Minder.
Jeg haaber, sluttede Rektor, at I Elever vil
vise jeres Glæde over at komme hjem ved at
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holde Haanden over Lokalerne, saa den ny
istandsatte Skole kan være en smuk og hyg
gelig Ramme om Skolens Liv.
Efter Afsyngelsen af »Vort Hjem, du dan
ske Jord« førtes Fanen ud, og Lærere og Ele
ver gik til Klasseværelserne for at tage fat
paa Arbejdet. Humøret og Feststemningen
steg endnu en Grad, da Rektor gav fri Kl. 12.
I Morgen begynder Arbejdets Hverdag
igen ... «

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.
Ved Translokationen 1948 tildeltes to Por
tioner à 300 Kr. til stud. mag. Niels Peter
Nielsen (1943) og stud, polyt. Werner Wind
(i945)H.-S.s BOGPRÆMIER.

Ved Juleafslutningen 1947 modtog Inge
Rosenlund, III k, og Hans Schwarz, Real
klassen, Haderslev-Samfundets Bogpræmier.
WEEK-END-HYTTEN.

Hyttens første Sæson var meget vellykket.
Der var naturligvis stor Begejstring for den
smukke Hytte hos alle de Elever, der kom
derud paa regulære Lejrskoleophold, og hos
de mange, der her fra Skolen har været i San
dersvig paa Week-endture. Nogle Flokke af
gamle Elever havde sat hinanden Stævne der
ude for kortere Ophold i den Del af Sommer
ferien, da Adjunkt Holmgaard og Frue paa
Udvalgets Vegne holdt aabent Hus for gamle
Elever. Men det er tilsyneladende ikke rigtig
gaaet op for gamle Elever, hvilke Muligheder
Hytten byder paa i Retning af et pragtfuldt
Ferieophold under kammeratlige og økono
misk meget overkommelige Former, omtrent
som i et af Vandrelaugets bedst indrettede
Hjem.
For Medlemmer af H.-S., der kunde tænke
sig at mødes derude for at holde Ferie sam
men til næste Sommer, oplyses, at det formo
dentlig bliver i sidste Halvdel af Juli, at Pir.
og Fru Holmgaard kan stille sig til Raadighed som Lejrchefer. Al Henvendelse angaaende Ophold derude i Ferien maa derfor helst
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rettes til Adjunkt Holmgaard inden 10. Juni
1949.
REGNSKABET 1947/48.
Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1946/47:
Kassebeholdn. pr. 1/11 1947 1,32
Indestående i Sparekassen
pr. 1/11 1947 ................. 6,46
Postgiroen pr. 1/11 1947 ..9,86

17,64

Kontingent ........................................ 4 199,00
Salg af årsskriftet..................
123,00
Bidrag fra medlemmerne......
382,00
Bidrag fra Haderslev by .................
400,00
Legat.........................................
500,00
Annoncer ............................................ 1 580,00
Indtægter ved julemødet .................
327,50
Renter ................................................
7,64

Ialtkr. 7 536,78

Udgifter:
Årsskriftet:
Sætning og trykning .. 1 926,25
Papir .............................
822,25
Billeder og klicheer .... 397,85
Indbinding m. v.............
783,25 3 929,60

Betalt gæld:
til Carl Nielsens boghdl. 1 318,59
til »Dannevirke« ..........
801,15 2 119,74
Portoudlæg, blanketter til postgi
roen m. v.......................................
33L54
Udgifter ved møder:
Julemødet .....................
303,53
Sommermødet ..............
190,62 554,15
Vedligeholdelse af rektor Brauneisers grav ................................
Flidspræmier .....................................
Beholdning pr. 31/10 1948:
Kassebeholdning ..........
437,13
Indskud i sparekassen ..
53,87
Postgiroen .....................
80,75

5,00
25,00

571,75

Ialt kr. 7 536,78

Haderslev, den 13. november 1948.
Olav Christensen,
kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overens
stemmelse med bilagene. Kassebeholdningen,
kr. 437,13, tilstede. På postgiro indestår
80,75 kr. og på bankbogen (Sparekassen for
Haderslev Byes Omegn) kr. 53,87.
Haderslev, den 19. november 1948.
Carl Møller.

Willy Buch.

Betyrelsen vil til ovenstaaende Regnskab
gerne knytte en hjertelig Tak til vore Annon
cører for den Trofasthed, hvormed de Aar
efter Aar støtter H.-S., en Tak til vort Æres
medlem, Præsident Holger Andersen, for det
Legat, han har skaffet H.-S., til Haderslev
Magistrat, der atter har ydet os et Tilskud,
og til de Medlemmer, som igen i Aar har

hjulpet os med et Bidrag. Takket være alle
disse Tilskud og paa Grund af Kontingentfor
højelsen til 5 Kr. er det lykkedes os at faa
Underskuddet ud af Verden, saaledes at vi
iaar har faaet al vor Gæld betalt og alligevel
kan møde med en Kassebeholdning paa
57L75 Kr.
Vi glæder os over saaledes at have Mulig
hed for at kunne gaa i Lag med ny Opgaver,
der naturligt falder ind under en Elevfor
enings Omraade.

JULEMØDET
afholdes som sædvanlig paa »Harmonien« den
30. December 1948 Kl. 20.
M. FARRHOLDT.

PERSONALIER
H.-S. bringer som i foregående år foruden
omtale af årets døde og rettelser til tidligere
meddelte personalier biografier af årets jubi
larer, studenterne og realisterne fra 1923,
samt årgang 1939’s studenter.
For jubilarerne gælder det, at de med *
betegnede beklageligvis ikke har indsendt det
dem tilstillede spørgeskema eller i alt fald
kun har besvaret dette meget mangelfuldt,
hvorfor oplysningerne, så vidt det har været
mig muligt, er fremskaffet ad anden vej.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til ind
trængende at opfordre de kommende års ju
bilarer til straks at returnere de modtagne
oplysningsskemaer med så udførlige oplys
ninger som muligt; det vil lette arbejdet med
redaktionen af personalierne, som vi ved
bliver modtaget med glæde, meget betyde
ligt.
Sekretær Bruno Wilfert (1939 st.) har
bedt H.-S. om i anledning af det kommende
10 års jubilæum at opfordre årgang 1939 til
at sætte sig i forbindelse med ham angående
et påtænkt festligt samvær i København i
1949 i anledning af jubilæet; dette være her
med sket.
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DØDE I ÅRETS LØB.

Langfeldt, Harald (udg. af II mn. 1936),
død i København 28. januar 1948. —
Langfeldt, der var uddannet som rekla
metegner, måtte på grund af krigen gå
over til et andet erhverv og valgte offi
cersvejen. Han deltog under besættelsen
ivrigt i illegalt arbejde og måtte tage
turen til Sverige, hvorfra han vendte
hjem med brigaden. Efter endt tjeneste
ved denne søgte han ind til hæren, hvor
han, inden han blev optaget på officers
skolen, senest gjorde tjeneste som løjt
nant ved i. regiment. — Langfeldt del
tog, som en del vil huske, i sidste års
julefest, hvor han rigtig slog sig løs
blandt de gamle kammerater.

Hoffmann, Per Ernst Vilhelm (1941 st.), død
i København 14. september 1948. —
Hoffmann, der blev cand. polyt. i 1946,
fik efter at have aftjent sin værnepligt
ansættelse hos faderen som ingeniør.
Han blev i vinteren 1947—48 angrebet
af en mave- og tarmlidelse, der efter et
smertefuldt sygeleje medførte døden.

Adolphsen, Hans Olaf (1947 r.), død i Ha
derslev den 31. januar 1948. — Adolph
sen, der havde begyndt sin uddannelse i
det gamle firma, som det var meningen,
han med tiden skulle overtage, blev an
grebet af blindtarmsbetændelse, og da
der stødte en anden sygdom til, var der
intet at udrette for lægerne.
Vore tre kammerater havde fremtiden lig
gende lys foran sig, da de så brat blev revet
bort fra deres livsbane; de havde hver især
de bedste muligheder og havde vist stor dyg
tighed indenfor den gerning, de havde valgt
sig, og ligesom de i skoletiden var afholdte
af lærerne og kammeraterne, var de det på
deres arbejdspladser og i vennernes lag.
Budskabet om deres død blev også af de
res gamle lærere og kammerater modtaget
med sorg, og de vil blive savnet i kamme
raternes kreds.
ÅRGANGENE 1924—38.
ADRESSEÆNDRINGER m. v.

Ammundsen, Peter (1926 st.), cand. theol.,
afdelingsinspektør, leder af fængselsvæ
senets forsorgskontor. Adr.: Magnolie
vej 9, Birkerød.
Horsten, Holger (1926 st.), nu kontorchef.
Adr.: Ordrup Jagtvej 167, Charlottenlund.
Friis, Kirsten, født Buhl (1926 r.), nu Frederiksdal pr. Trustrup.
Jo chums en, Svend (1929 st.), lærer, nu
Fyensgade 2, Horsens.
Ørum, Kaj (1930 r.), repræsentant, nu Kn.
Lavardsgade I2, København V.
Svensson, Helge Billum (1931 r.), kaptajn,
nu V. Ringgade 122 II, Århus.
Horsten, Hans (1932 st.), landsretssagfører,
nu Strandboulevarden 6, København 0.
Hübbe, Erik (1932 st.), landinspektør, til
delt landinspektørforeningens legat for
1947, studierejse til Sverige og Svejts.
Gift 19. april 1947 i Åbyhøj kirke med
Inger Andersen, datter af grosserer Vig
go Andersen, Åbyhøj. 9. maj 1948 en

søn: Jan. Adresse: Thorvaldsensgade
30, Århus.
Dirks, Dirk (1933 st.), civilingeniør, nu
Teglgårdsvej 4, Horsens.
Gaub, Poul A. (1934 st.), sognepræst i Søn
derup pr. Støvring.
Levinsen, Knud S. (1934 st.), nu landsrets
sagfører. Adr.: Amaliegade 22, Køben
havn K.
Thau, Olaf (1934 st.), cand. pharm., nu Sva
ne apoteket, Silkeborg.
Andreasen, J. Sigurd (1935 st.), nu adjunkt,
adr.: Stenhus, Holbæk.
Clausen, Nis (1935 st.), laborant på apo
teket Bryggergården, indehaver af far
maceutisk tabletlaboratorium og kemisk-teknisk fabrik »Nikla«. Manuduk
tør i kemi for farmaceut, studerende.
Adr.: Østerbæksvej 81, Odense.
Dirks, Helga, født Christensen (1935 st.),
socialrådgiver, nu Teglgårdsvej 4, Hor
sens.
Egeskjold, Halfdan (1936 st.), lærer ved
efterskolen, Egedesminde, Grønland.
Hattesen, Kresten Jørgen (1936 st.), maskin
ingeniør i firmaet F. L. Smidth & Co.
A/S, København. Adr.: C/A Venezolana
de Cementos. Apartado. 33. Barcelona.
Venezuela.
Ladegaard, Ebbe Balling (1936 st.), sagfø
rerfuldmægtig, nu Fundersvej 15, Møl
holm, Vejle.
Orbesen, Jeppe J. (1936 st.), landinspektør,
nu Roskildevej 24, Herning.
Kjer, Jes (1936 r.), mejerist, nu Branderup J.
Raun, Johannes (1936 r.), radiotelegrafist,
gift i Kastelskirken i København 26.
september 1948 med korrespondent i
American Express Rejsebureau Jytte
Eduard, datter af havnefoged Robert
Svendsen, København.
Sørensen, Anna Dorothea, f. Gunstrup (1936
r.), nu Nymarksvej 8, Fredericia.
Finnemann, Marie, f. Schmidt (1937 st.), nu
Julianelyst pr. Stenbjerg St.
Jensen, Georg (1937 r.), salgschef, nu Stol
pegårdsvej 112, Gentofte.
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Nommensen, Ervin (1937 r.), bogholder.
Adresse: Tårbæk Strandvej 36 B,
Klampenborg.
Høgild, Palle (1938 st.), assistent, nu Thorvaldsensvej 7 st., København V. P. t.
studieophold på »The Danish Merchant
School in London«.
Jensen, Onse Bjarna (1938 st.), tandlæge,
gift Sørensen, nu Assensgade 3 I, Kø
benhavn 0.
Lindhard, Karsten (1938 st.), landinspektør,
nu Toftlund.
Svensson, Povl (1938 r.), lærer. Adresse:
Hjelmallé 14, Åbenrå.
ÅRGANG 1923.

kl.
Fulglsang-Damgaard, Adelbert, seminarie
forstander, født i Ørsted, Oksenvad
sogn, 10. Maj 1904; søn af proprietær
Lauritz Fuglsang-Damgaard (død 1943)
og hustru Bodil Helene Marie, født
From; gift i København 11. juni 1930
med Anne Marie (Misse) Greisen (st.
1923) se denne.
Teologisk embedseksamen 1930; præ
steviet medhjælper og seminarielærer i
Godthåb 1930—31, førstelærer i Egedes
minde 1931—33, førstepræst i Julianehåb og efterskoleforstander 1933—34,
forstander for højskolen og seminariet i
Godthåb 1934—46, lærer ved Haslev
gymnasium 1947, forstander for Ranum
statsseminarium 1947. — Medlem eller
leder af forskellige kulturelle virksom
heder i Grønland.
Har udgivet forskellige lærebøger
for det grønlandske skolevæsen, talrige
artikler i grønlandske tidsskrifter, i
Grønlandsk Selskabs Årsskrift og i dan
ske blade om grønlandske og danske kul
turelle, skolemæssige og kirkelige for
hold. Hovedmedarbejder ved dansk-grøn
landsk ordbog.
Adresse: Statsseminariet i Ranum.
Jensen, Oskar Børløs, lærer, født på Frede
riksberg 16. august 1905; søn af skræd
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dermester Jens J. Jensen (død 1937) og
hustru Maria, født Simonsen (død 1928);
gift i Holte 23. marts 1932 med Lydia
Korsholm, født i København 12. maj
1899, datter af købmand C. A. Kors
holm (død 1941) og hustru Christine
(død 1917).
Lærereksamen fra fra Haderslev stats
seminarium; filosofikum; 3 års uddan
nelse ved Københavns universitet. Årsvikar ved Haderslev katedralskole 1926
27, timelærer ved seminarieskolen i Ha
derslev 1926—27, lærer ved Holte gym
nasium fra august 1927.
Medlem af Søllerød menighedsråd.
Adresse: Attemosevej 37, Holte.
Møller, Carl Christian Bergholt, kreditfor
eningsassistent, født i Strandelhjørn 30.
december 1903; søn af overlærer Mads
Møller og hustru Laura, født Bergholt (død 1939); gift i Vodder kirke 2.
august 1935 med Maren Kjær, født i
Gånsager 3. marts 1910, datter af gård
ejer Niels Kjær og hustru D., født Lund.
Adresse: Skt. Severingade 9 a, Ha
derslev.
Schmidt, Johannes Arnold, adjunkt, født i
Åbenrå 19. februar 1905; søn af køb
mand Jens Andersen Schmidt (død 1939)
og hustru Marie, født Iversen (død
1947); gift i Tømmerup 21. marts 1940
med cand. mag. Else Rønild, født i Tøm
merup 18. august 1914, datter af fhv.
sognepræst J, P. P. Rønild og hustru
Jacobine.
Skoleembedseksamen (klassisk filo
logi) januar 1932; lærer ved forskellige
skoler og kursus; manuduktør; august
1942 adjunkt ved statens og hovedstads
kommunernes kursus til studentereksa
men.
Adresse: Margrethevej ii, Hellerup.
Schützack, Louis, sognepræst, født i Åbenrå
17. marts 1904; søn af fotograf Wilhelm
Schützack (død 1947) og hustru Johan
ne Mathilde, født Hansen; gift i Køben
havn 25. august 1933 med sygeplejerske

Gerda Schultz, født i København 25. fe
bruar 1909, datter af afdøde maskinfabrikant, direktør V. Schultz og hustru
Kristine, født Staugaard.
I handelslære i firmaet Nicolai Outzen, Haderslev, 1923—26, handelsmed
hjælpereksamen 1925, skandinavisk kor
respondent i Glasgow og London 1926
—28, sproglærer i København, teologisk
embedseksamen 1933, sognepræst i Stauning samme år.
Formand i skolekommission og me
nighedsråd i Stauning, medlem af bilioteksbestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem
i
Sønderjydsk Forening i Bølling-Nr.
Horne herreder 1934—38.
Har skrevet: Indberetning til stifts
arkivet om indtryk og oplevelser i Stau
ning i besættelsesårene 1944/45.
Adresse: Stauning pr. Skjern.

m.
Nordfjeld, Nathalie, født Christensen, kon
torchef, født i Strandlyst, Aunslev sogn,
13. marts 1905; datter af postmester P.
Christensen og hustru Johanne, født
Hansen; gift i København 9. oktober
1937 med civilingeniør Ingvar Madvig
Nordfjeld, født i Esbjerg 15. januar
1902.
Højere handelseksamen (Niels Brock)
1930; kontorist på politikontoret i Var
de 1926—29, kontorassistent hos Jørgen
Schjerrebeck jun. a/s 1/10 1933, hoved
bogholder september 1940 og kontor
chef oktober 1943.
Adresse: Frederiksholms Kanal 63,
København K.

Dyhr, Svend, overassistent i Statistisk kon
tor, født i Skanderborg 21. august 1905;
søn af skræddermester Peter Dyhr (død
1946) og hustru Vilhelmine, født Pe
tersen; gift med Ester Shjørringe, født
13. september 1913, datter af sognepræst
Alfred Shjørringe og hustru Margrethe,
født Petersen (død 1913).

Medarbejder ved »København 1840
—1940« ; har desuden skrevet kronikker
og artikler i diverse dagblade, Salmonsens leksikontidsskrift m. m.
Adresse: Islandsvej 3, Kgs. Lyngby.
Høgdal, Poul Ulrik, læge, født i Randers 3.
november 1904; søn af pens, stationsfor
stander Jens Høgdal og hustru Josephi
ne, født Dam; gift 29. august 1933 tned
sygeplejerske Edith Kjeldgaard (st.
1926), født i Gamstrup, Roslev sogn, 12.
juli 1908, datter af afdøde trælastgros
serer Martin Kjeldgaard og kustru Ka
ren Marie, født Broch.
Adresse: Fisketorvet 8, Slagelse.

Hessellund, Ellen Helga Hassing, født Jen
sen, husmoder; født i København 9.
marts 1905, datter af driftsbestyrer
Thorvald Jensen og hustru Helga, født
Hassing; gift i København 13. juni
1937 med adjunkt, cand. mag. Eyolf
Hessellund, født i Dommerby pr. Højs
lev 9. juli 1909, søn af lærer Lars Hes
sellund (død 1932) og hustru Kirsten.
Husholdningslærerindeeksamen 1927 ;
skoleembedseksamen (tysk, dansk) 1937;
husholdningslærerinde ved Den Suhrske
Husholdningsskole 1927—28, ved Marie
Mørks skole, Hillerød, 1928—30. Efter
embedseksamen forskellige vikariater
og periodisk undervisning på Teknolo
gisk Institut.
Adresse: Elmevang 54, Lyngby.
nsp.
Gjedde, Johannes Konrad, sproglærer, født i
Lüdenscheid, Vestf alen, 2. marts 1904;
søn af direktør Conrad Michael Gjedde
og hustru Christine, født Hansen; ugift.
Studeret jura ved Københavns univer
sitet og universitetet i Münster, Vestfalen; senere gået over til landbrug, besøgt
Dalum landbrugsskole 2. halvår 1935/36,
derefter en årrække inspektør på et
større gods i det bayerske Allgäu. 1941
indkaldt til tysk militærtjeneste, var

83

først lærer i nordiske sprog ved et ny
dannet tolkkompagni i München og Ber
lin, 1942 tildelt en tysk generalstab i
Norge som særfører (tolk) og statione
ret i Stavanger og Bergen, hjem
sendt oktober 1945 til Bad Go
desberg, af arbejdsanvisningskontoret
henvist til skovarbejde, januar 1947 an
sat af den britiske militærregering i
Bonn som brevcensor for de skandinavi
ske sprog, maj 1948 lærer i de nordiske
sprog ved Berlitz School i Køln og
Bonn.
Adresse: Augustastrasse 24, Bad Go
desberg, Nordrheinprovinz, Tyskland.
Fuglsang-Damgaard, Anne Marie (Misse),
født Greisen, født i Haderslev 29. ja
nuar 1905; datter af læge, dr. med. Laue
Greisen og hustru Sofie, født Raben;
gift i København 11. juni 1930 med
Adelbert Fuglsang-Damgaard (st. 1923)
se denne.
Filosofikum; handels- og korrespon
denteksamen; lærerinde ved den stats
autoriserede danske grund- og mellem
skole i Godthåb 1940—45.
Adresse: Statsseminariet i Ranum.
Wind, Magdalene (Maggi), født Hansen,
kommunelærerinde, født i Ørby, Vons
bæk sogn, 22. september 1905; datter af
lærer Julius Hansen (død 1944) og hu
stru Mette Cathrine, født Petersen; gift
i Haderslev 11. oktober 1936 med ma
nufakturhandler Carl Henry Niels Wind,
født i Flensborg 6. september 1904, søn
af manufakturhandler Niels Jørgen
Wind og hustru Elsa, født Ressau (død
1921).
Lærereksamen fra Haderslev statsse
minarium 1926. Forskellige vikariater
fra 1926 til 1928, lærerinde ved privat
realskole i Frederiksværk 1928—31, fra
1931 lærerinde ved hjælpeskolen i Ha
derslev.
Adresse: Vestergade 68, Haderslev.
Johannsen, Svend, rektor, født i Flensborg
15. oktober 1903; søn af købmand Wil
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helm Johannsen og hustru Elna, født
Carstensen; gift i Grønholt 24. juli 1932
med sygeplejerske Elisabeth Jørgensen,
født i Fiskebæk, Farum, 11. december
1905, datter af kgl. skovfoged Edv.
Rottwitt-Jørgensen (død 1928).
Teologisk embedseksamen 1930, læ
rereksamen ved K. F. U. M.s semina
rium 1932; lærer ved Duborgskolen i
Flensborg 1932, leder af Ansgarskolen i
Slesvig 1933.
Byrådsmedlem i Slesvig (viceborgme
ster 1945—48), kredsdagsmedlem i Sles
vig, formand for skolekommissionen i
Slesvig, for Sydslesvigsk Forening for
Slesvig by og for dennes amtsstyrelse
for Slesvig amt samt medlem af hoved
styrelsens forretningsudvalg, 1948 for
mand for Sydslesvigsk Vælgerforening,
gildemester for Skt. Georgs Gildet i
Flensborg, kolonnechef for Danske spej
derkorps Sydslesvig, Slesvig kolonne,
næstformand for menighedsrådet i Sles
vig og medlem af sydslesvigsk kirkeråd.
1948 redaktør for Südschleswigsche
Heimat-Zeitung.
Har skrevet en række artikler og pje
cer, hovedsagelig om det sydslesvigske
spørgsmål.
Adresse: Ansgar skolen, Slesvig.
Sten, Christiane, født Lehman, husmoder,
født i Tyrstrup 14. maj 1902; datter af
rentier, sognerådsformand Christian Leh
mann (død 1938) og hustru Thyra Inge
borg, født Davidsen; gift i København
25. juli 1934 med professor, dr. phil.
Holger Sten, født i København 19. juni
1907, søn af skomagermester Edvard
Steen og hustru Marie, født Andersen
(død 1946).
Skoleembedseksamen (tysk, fransk)
1930.
Adresse: Nyelandsvej 77 A, Frede
riksberg.
Høilund-Carlsen, Helga Sofie Viuff, født
Mortensen, massøse, født i Horsens 21.
marts 1905; datter af rektor, dr. phil.

Karl Mortensen (død 1942) og hustru
Ella, født Viuff; gift i Haderslev 18.
juli 1933 med reservekirurg, dr. med.
Ajax Høilund-Carlsen, født i Århus 3.
november 1905, søn af godsforvalter Ge
org Høilund-Carlsen og Astrid, født
Ørum.
Examen som husholdningslærerinde
(Den Suhrske Husmoderskole) 1927 og
som lægeautoriseret massøse (Teilmanns
institut) 1931.
Adresse: Nordre Fasanvej 512, Kø
benhavn F.
Refslund, Ejnar, læge, født i Haderslev 24.
maj 1903; søn af frimenighedspræst
Rasmus Thomsen (død 1905) og hustru
Anne Helene, født Refslund (død 1905);
gift i Tønder 12. juni 1933 med syge
plejerske Esther Svendsen, født i Ha
derslev 14. august 1905, datter af amts
skolekonsulent i Tønder, tidligere borg
mester og redaktør i Haderslev Nikolaj
Svendsen og hustru Gyde Marie, født
Knudsen.
Medicinsk embedseksamen 1932, re
servelæge ved Vejle amtssygehus’ med.
afdeling 1933, kirurgisk afdeling 1934,
praktiserende læge 1935.
Jernbanelæge, læge ved Esbjerg bør
nehjem og ved De Gamles Hjem; for
mand for Dansk Røde Kors’ Esbjerg af
deling, medlem af byrådsudvalg og sani
tetschef under Statens civile Luftværn.
Adresse: Englandsgade 8, Esbjerg.
R.
Andersen, Viggo Ahlmann, prokurist, født i
Børkop 4. september 1906; søn af ba
geriejer Laust Andersen og hustru Ane,
født Nielsen; gift i Egen 12. marts 1933
med Helga Agnethe Schultz, født i Ha
derslev 14. december 1910, datter af
overpakmester Niels Schultz (død 1939)
og hustru Lucie Marie, født Schultz..
Adresse: Ørstedsgade 30, Sønderborg.
Forum, Astrid Anna, født Carlsen, husmo
der, født i Haderslev 10. juni 1906; dat

ter af købmand Gustav Carlsen (død
1940) og hustru Laura, født Andersen;
gift i Haderslev 5. april 1927 med lands
retssagfører Edgar Oscar Forum, født i
København 17. August 1896, søn af
grosserer Charles Forum (død 1945) og
hustru Hedvig, født Lindholm (død
1932).
Adresse: Mariegade 3, Haderslev.
Dodt, Christine Margrethe, kontorassistent
ved post- og telegrafvæsenet, født på
Frederiksberg 1. oktober 1907; datter
af grosserer Oscar Dodt og hustru Chri
stine, født Jensen; ugift.
Uddannet som journalist og sproglæ
rerinde.
Har skrevet: »De første Veje«, Nyt
nordisk Forlag 1928, samt rejsebeskri
velser og lyrik i danske, norske og en
gelske magasiner og aviser.
Adresse: Kirkebakken 9, Åbenrå.
Birkedal-Hansen, Georg Andreas, overtoldas
sistent, født i Haderslev 29. juli 1906;
søn af skrædermester Peter J. Plansen
(død 1930) og hustru Kathrine, født Bir
kedal; gift i Åbenrå 19. oktober 1930
med Cecilie Lauessen, født på Peterslund
ved Åbenrå 23. december 1906, datter
af gårdejer A. Lauessen og hustru, født
Knudsen.
Adresse: Strandvejen 6, Vejle.
* Wäny, Gerda, født Hansen, husmoder, født
i Svendborg 26. marts 1907; datter af
overlærer Ernst August Hansen og hu
stru Vilhelmine, født Jensen; gift i Pla
derslev i. maj 1930 med hotelvært Her
mann Wäny.
Adresse: Ringgenberg, Kanton Bern,
Svejts.

Østergaard-Nielsen, Ellen, født Henningsen,
husmoder, født i Haderslev 9. juni 1906;
datter af guldsmed Peter Henningsen og
hustru Christine, født Leut; gift i Ha
derslev 25. april 1929 med forsikrings
konsulent Magnus Østergaard-Nielsen,
født i København 2. juli 1901, søn af
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sporvognskonduktør Mads ØstergaardNielsen og hustru Marie, født Hansen.
Adresse: Åstrupvej 108, Haderslev.

* Schrøder, Marie Andkjær, født Hinrichsen,
husmoder, født i Haderslev 8. februar
1906; datter af automobilhandler Valde
mar Hinrichsen og hustru Marie, født
Waaben; gift i Haderslev 28. oktober
1932 med automobilhandler Christian
Johansen Schrøder, født i Fjelstrup 31.
januar 1907, søn af arbejdsmand Johan
nes Jørgen Schrøder og hustru Ane Mar
grethe, født Hansen.
Adresse: Ved Postgården 3, Haders
lev.

Skovgaard, Inger Johanne Maria, født Jo
hannsen, husmoder, født i Flensborg 11.
september 1906; datter af købmand Wil
helm Johannsen og hustru Elna, født
Carstensen; gift 27. august 1932 med af
delingschef Nie. Skovgaard, født i Røn
ne ti. oktober 1900, søn af grosserer Th.
Skovgaard (død 1932) og hustru Jørga.
September 1930 til december 1931 ud
dannet på menighedsskolen »Marthabo«,
Peter Bangsvej 12, København F. Kor
respondent i tysk og engelsk på brdr.
Grams maskinfabrik i Vojens 1924, op
hold i England som »Mothers help«
1928, journalist ved »Kristeligt Dag
blad«, København, 1932 til april 1939.
Medlem af hovedbestyrelsen for Kir
kens Korshær og af bestyrelsen for
Dansk Samling i Gentofte.
Har under mærket »Ancilla« i årene
1932—39 skrevet daglige artikler i
»Kristeligt Dagblad« om kristelige, so
ciale og filantropiske emner.
Adresse: Søgårdsvej 25, Gentofte.,
* Kildeby, Axel Marius, vognmand, født i
Næstved 6. august 1905; søn af sogne
præst Hans Kildeby og hustru Sigrid,
født Nielsen (død 1943); gift med Edith
Elisabeth Bilde, født i København 27.
maj 1908.
Adresse: Djernæs pr. Hoptrup.
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Andersen, Elli, født Kyster, kommunelærer
inde ved Nyboder skole, født i Haderslev
il. april 1907; datter af repræsentant
Hans Kyster og hustru Theodora, født
Raben; gift i Haderslev domkirke 27.
december 1928 med kommunelærer An
dreas Andersen, født i Kolding 10. no
vember 1903, søn af murermester Niels
Andersen (død 1924) og hustru Henriet
te (død 1947).
Lærerindeeksamen
fra
Haderslev
statsseminarium 1927.
Adresse: Søborg Hovedgade 1771, Sø
borg.
* Outzen, Nicolai Andreasen, prokurist, født
i Haderslev 21. maj 1906; søn af gros
serer, konsul Andreas Outzen og hustru
Johanne Catharine, født Christiansen;
gift 12. maj 1933 med Else Margrethe
Slotz født i Kolding 12. november 1909.
Adresse: Ribe Landevej 72, Haders
lev.
Jeppesen, Anne Sofie, født Paulsen, husmo
der, født i Århus 5. juli 1906; datter af
fhv. toldinspektør Hans M. Paulsen og
hustru Helga, født Hjerrild Pedersen,
gift i Haderslev domkirke 26. maj 1928
med afdelingsingeniør i D. S. B. cand.
polyt. Arne Jeppesen, født i København
23. maj 1896, søn af arkitekt E. F. Jep
pesen og hustru, født Floor.
Adresse: Gentoftegade 33, Køben
havn.
Thomsen, Marie Kjestine, født Raun, hus
moder, født i Åstrup 6. november 1905,
datter af gårdejer Peder Nissen Raun
(død 1946) og hustru Anne, født Bjørns
hauge; gift 19. december 1937 med
gårdejer Jørgen Thomsen, født 20. fe
bruar 1901, søn af gårdejer Christian
Thomsen og hustru Marie.
Adresse: »Fallesminde«, Knud pr.
Fjelstrup.
Christensen, Magnus Thielsen, repræsentant,
født i Favervrå 17. Oktober 1906; søn
af fhv. repræsentant Eskild Nielsen
Christensen og hustru Anna Marie, født

Thielsen; gift i Haderslev 17. april 1937
med modist Anna Louise Schütt, født i
København 2. juni 1914, datter af pro
kurist Christian Ludvig Schütt og hu
stru Martine, født Carlsen.
Uddannet som boghandlermedhjælper
hos Christian P. Hansen, Storegade, Ha
derslev, boghandlermedhjælper i for
skellige forretninger i Århus, på Samsø
og i ovennævnte forretning i Haderslev,
blev ved Åbningen af »Dannevirke«s ki
osk bestyrer af denne og er fra 1936 re
præsentant for A/S Hørfabriken i Tom
mer up.
Adresse: Torvet 2.III, Haderslev.
t Hansen, Jørgen Nissen, cand. pharm., født
i Haderslev 18. juni 1904, død i Silke
borg 30. juli 1942; søn af købmand
Christian Jørgen Hansen (død 1941) og
hustru Anna Marie, født Nissen; gift
i Haderslev domkirke 20. oktober 1934
med Bernhardine (Tinni) Scheufens,
født i München-Gladbach 4. december
1908, datter af gas- og vandmester Ernst
Scheufens (død 1939) og hustru Marga
retha, født Lenzholz.
Discipel på Løveapoteket i Haders
lev 1923—27, exam, pharm. oktober
1927, medhjælper på Løve apoteket i
Åbenrå 1927—30, elev på farmaceutisk
læreanstalt maj 1930—november 1931,
cand. pharm. 1931, derefter medhjælper
på forskellige apoteker.
Hinrichsen, Herluf, kontorchef, født i Hvidding 15. februar 1906; søn af fhv. pakmesterformand Andreas Caliesen Hin
richsen og hustru Eline Marie, født Pe
tersen; gift i Kalundborg 9. januar 1932
med Ellen-Margrethe Jensen, født i Kø
benhavn 2. december 1913, datter af
salgsleder Johannes Jensen og hustru
Helga, født Fog Larsen.
Elev ved Haderslev kommune 1. oktoer 1923, kontorist i. oktober 1927. Han
delsmedhjælpereksamen 1925, senere del
taget i forskellige kursus for kommu
nalt ansatte. Kommuneassistent i Ka

lundborg i. juli 1929, fuldmægtig i.
april 1933, kontorchef ved Randers
kommunes økonomiske forvaltning 15.
april 1939, kontorchef på Randers kæm
nerkontor i. maj 1940.
Medlem af bestyrelsen for Sønder
jydsk forening for Randers og omegn og
af bestyrelsen for Foreningen af kom
munale embedsmænd, sekretær for L. A.
B. Randers Afdeling og for udvalget til
beskæftigelse af erhvervshemmede i
Randers m. m.
Adresse: Vester Altanvej 37, Ran
ders.
Hjortkjær, Holger, civilingeniør, født i Malt
sogn 21. april 1906; søn af stiftsprovst
C. C. Hjortkjær (død 1945) og hustru
Johanne, født Schibbye; gift i GI. Ha
derslev kirke 2. september 1935 med El
len Bejerholm, født i Fåborg 5. januar
1907, datter af direktør R. P. Bejerholm.
1927 adgangseksamen til den poly
tekniske læreanstalt, 1933 afgangseksa
men som elektroingeniør. Ingeniør i A/S
Thomas B. Thriges filial, København.
Adresse: Finsensgade 23, Københ. F.
Jensen, Erik, ingeniør, født i Galten sogn 17.
august 1906; søn af stationsforstander
Jens Chr. Jensen og hustru Valborg, født
Johannsen; gift i Haderslev domkirke 2.
november 1935 med Louise Schjøth
Due, født i Haderslev 3. november 1915,
datter af forretningsfører Johan Due
(falden i Flandern 1917) og hustru Osine, født Christensen.
Ingeniør hos A/S Frichs, Århus.
Adresse: Kristen Koldsvej 102, Åbyhøj.
Knudsen, Knud, lagerchef ved Nordisk So
lar Co., født i Marstrup 5. november
1906; søn af proprietær Niels Mortensen
Knudsen (død 1933) og hustru Emilie,
født Wormsdorf (død 1939); gift i Kol
ding 15. februar 1930 med expéditrice
Anna Rigmor Nielsen, født i Kolding 2.
september 1908, datter af former Chr.
Nielsen og hustru Karen.
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Adresse: »Østerport«, Domhusgade
25, Kolding.
Knudsen, Otto Hansen, repræsentant, født
i Over Åstrup 12. maj 1905; søn af
skræddermester Hans Knudsen og hu
stru Marie, født Petersen; gift i Ha
derslev 6. september 1935 med Frieda
Caroline Foged, født i Haderslev 7. ja
nuar 1910, datter af landmand Jørgen
Foged (død 1932) og hustru Marie, født
Nielsen.
Handelsuddannelse.
Adresse: Åstrupvej 68, Haderslev.
Mahler, Paul Editard, førstelærer, født i Ha
derslev 2. marts 1906; søn af landmand
Otto Mahler (falden i Rusland 1915) og
hustru Eline, født Petersen; gift 1932
med lærerinde Bodil Inger Skovbakke,
født 2. februar 1904, datter af førstelæ
rer M. Skovbakke og hustru Herdis.
Lærereksamen Haderslev statssemi
narium 1928, deltaget i flere af statens
kursus for lærere, husflidsuddannelse
m. m. Andenlærer og kirkesanger i Nør
re Søby fra 1937.
Kommunesekretær i Nørre Søby,
medlem af bestyrelsen for »Kammera
ternes Hjælpefond« og medarbejder ved
det hollandske tidsskrift for pædagogik:
de Koepel.
Har efter hjemkomsten fra Tyskland
6. maj 1945 skrevet en lille bog: Tysk
fange i Frøslev, Dachau, Neuengamme
og Møgelkær, forsynet med egne Teg
ninger.
Adresse: Kommuneskolen, Nørre Sø
by.
t Nicolaisen, Hans, gartner, født i Sønder
borg 15. april 1907, død i Haderslev 21.
november 1933; søn af handelsgartner
Jørgen Nicolaisen (død 1930) og hustru
Botille Marie, født Viuf.
Petersen, Jakob, manufakturhandler, født i
Over Jerstal 26. oktober 1905; søn af
købmand L. J. Petersen og hustru Hele
ne Cathrine, født Petersen; gift i Gam
mel Haderslev kirke 4. september 1937
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med Magdalene Simonsen, født i Over
Åstrup 28. oktober 1917, datter af bager
Frederik Simonsen og hustru Elisabeth,
født Jørgensen.
Medlem af Vedsted sogneråd.
Adresse: Over Jerstal.
Ravn, Jacob Christian, prokurist, født i Ha
derslev 19. juni 1906; søn af vognmand
Andreas Ravn (død 1942) og hustru An
na Kirstine, født Paulsen (død 1924);
gift i Vejle 23. marts 1935 med Marna
Margrethe Jørgensen, født i Vejle 30.
august 1913, datter af tømrermester
N. C. Jørgensen og hustru Signe.
Efter overstået handelsuddannelse i et
kolonial en gros firma i Haderslev og
handelsskoleeksamen ansættelse på for
skellige kontorer, fra 1. februar 1929
kontorist på Windfeld-Hansens Bom
uldsspinderi A/S, Vejle, senere kasserer
og bogholder og fra 1943 prokurist s. st.
Formand for Sydslesvigs Udvalg i
Vejle by og medlem af bestyrelsen for
Sønderjydsk forening for Vejle.
Adresse: Tværvej 4, Mølholm, Vejle.
* Rendal, Mogens, ansat ved Fyns kommu
nale telefonselskab, født i Holstebro 29.
marts 1907; søn af politimester Niels
Henrik Rendal og hustru Laura, født
Rasmussen.
Adresse: Fengersvej 41, Odense.
Riis, Holger, prokurist, født i Haderslev 20.
juli 1906; søn af arbejdsleder Henrik
Riis og hustru Marie, født Jensen; gift
i Haderslev 27. maj 1928 med husassi
stent Jenny Petersen, født i Blåhøj 18.
juli 1904, datter af vognmand Jens Pe
tersen og hustru Margrethe, født Schultz
(død 1946).
Formand for og bestyrelsesmedlem i
Haderslev Idrætsforening gennem flere
perioder.
Adresse: Bakkevej 8, Haderslev.
Simonsen, Hans Petersen, gårdejer, født i
Hyrup 3. oktober 1906; søn af gårdejer
Nis P. Simonsen (død 1942) og hustru
Bine, født Bramsen (død 1938); gift i

Øsby 14. december 1934 med Ellen
Erichsen, født i Haderslev 9. februar
1913, datter af gårdejer Knud Erichsen
og hustru Kathrine.
Adresse: Hyrup pr. Øsby.
Skourup, Hans Andreas, stationsleder for
Falcks redningskorps, født i Haderslev
25. august 1906; søn af fhv. vognmand
Hans Skourup og hustru Juliane Cathri
ne, født Vestergaard; gift i Haderslev
12. oktober 1934 med Anna Margrethe
Pedersen, født i Haderslev 4. december
1910, datter af arbejdsmand Jens Peter
sen og hustru Mette Kjestine, født Chri
stensen.
Dekoreret med: Kong Håkon den 7.s
frihedsmedaille og Dansk røde Kors’
mindemedaille for krigshjælpsarbejde
1939—45Adresse: Vestergade 31, Haderslev.
Smith, Hans, købmand, født i Notmark 27.
november 1905; søn af kontorist Hans
M. Smith og hustru Bothilde, født Beck;
gift i Nykøbing Sj. 4. februar 1934 med
musiklærerinde Ellen Margrethe Jen
sen, født i Nykøbing Sj. 1. september
1909, datter af L. Jensen.

Uddannet ved handelen 1923—27,
skibsklerk i Kolding 1927—29, boghol
der i forskellige firmaer 1929—33, la
gerforvalter på Knabstrup Lervarefa
brik 1933—40, bogholder i porcelæn en
grosfirma i København 1940—45, bog
holder i et automobilfirma i Nykøbing
Sj. 1945—47, selvstændig forretning
(syge- og barneplejeartikler, kemikalier
og parfumeri) i Nykøbing Sj., Algade
22, fra 16. maj 1947.
Adresse: Algade 52, Nykøbing Sj.
* Wæver, Ernst Holger, ingeniør, født i Kar
leby, Haldsted sogn, 21. december 1906;
søn af automobilforhandler Laurits Wæ
ver (død 1943) og hustru Johanne Ma
thilde, født Skafte. Gift.
Adresse: Gåskærgade 24, Haderslev.

ÅRGANG 1939.

kl.
Hansen, Hans Flintholm, lærereksamen fra
Haderslev statsseminarium 1943. Lærer.
Gift 30. marts 1946 med Frida Jepsen,
datter af gårdejer Anders Jepsen, Ager
skov. Adr.: Rangstrup pr. Agerskov.
Ladegaard, Sigurd Balling, lærereksamen
Haderslev statsseminarium 1944. Adr.:
f. t. 1225 Jenifer S., Madison 3, Wis
consin, U. S. A.
Ravn, Peter, bestyrer. Gift 7. maj 1947 med
Gerda Knudsen, datter af slagtermester
Knudsen, Breum. Adr.: »Elkjærholm«,
Vester Nebel pr. Kolding.
Warncke, Chr. Laurids, revisorassistent.
Adr.: Stormgade 21, Esbjerg.
Wind, Jens, stud, theol. Adr.: Simmerstedvej 41, Haderslev.
Wogensen, Oluf Skau, juridisk embedseksa
men 1946. Sekretær i finansministeriet
(skattedepartementet) og hos skattedi
rektøren i København. Adr.: Vitus Be
rings Allé 5, Klampenborg.
nsp.
Bitsch-Ryelund, Rachel, sygeplejerske. Gift 2.
maj 1944 med frisør C. Andersen, søn
af fhv. købmand V. Andersen, Odder.
Adr.: Ørbæksvej 14, Hørsholm.
Clausen, Elise, tresproglig korrespondent
eksamen fra handelshøjskolen, ansat som
korrespondent hos Ths. B. Thrige og
Hother Hellenberg. Gift 18. juli 1943
med Grosserer Chr. Schøtt-Olsen, søn af
tidl. jordforh. Aksel Olsen, Nakskov.
Adr.: Overgaden o/V. 36 I, Københ. K.
Ellekjær, Vibeke, gift 10. april 1941 med
tandlæge Jes Hansen (1932 st.). Adr.:
Vældegårdsvej 39, Gentofte.
Fals, Rigmor Astrid, kontoruddannelse og
handelsskoleeksamen. Gift 2. juli 1944
med maskinmester Jens Møller-Hansen,
søn af rentier Julius Møller-Hansen,
Svendborg. Adr.: Lighedsvej 9, Køben
havn F.
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Jensen, Ellen Margrethe, uddannet som sy
geplejerske, lægesekretær. Gift 24. juni
1944 med civilingeniør O. Coin, søn af
skoleinspektør Coin, Toftlund. Adr.:
C. F. Richsvej 99 E, København F.
Jørgensen, Poul,
Karottki, Esther, uddannet som sygeplejer
ske. Seminarieelev. Adr.: Åstrupvej 16,
Haderslev.
Nehrkorn, Louise, lærerinde. Gift 30. juni
1944 med Børge Bay-Hansen, søn af læ
rer Bay, Tirslund. Adr.: Buddinge Ho
vedgade 267, Søborg.
Petersen, Hjalmar, redaktionssekretær ved
Westermanns forlag. Medarbejder ved
»Danmark under Besættelsen« I—III og
»Mentor«. Artikler til »Flensborg Avis«
og »Dannevirke«. Adr.: Westermanns
forlag, København.
Petersen, Sigrid, uddannet som sygeplejer
ske. Instruktionssygeplejerske. Adr.:
Städtisches Krankenhaus, Husum.
Thomsen, Hakon, juridisk embedseksamen
sommeren 1948,
sagførerfuldmægtig.
Adr.: Svendborgvej 12, Ringe.
Tolstrup, Hans Bertelsen, fra 1. november
1939 uddannet og ansat i Handelsban
ken i Åbenrå. Bankassistent. Adr.: Sdr.
Chausse 40, Åbenrå.
Wilfert, Bruno, 1939—41 studeret ved Han
delshøjskolen i København under »Det
erhvervsøkonomiske
grundstudium«,
1942 tysk korrespondenteksamen fra
handelshøjskolen i Ålborg, 1943 engelsk
korrespondenteksamen fra sprogakade
miet i København, 1943—45 studier i
spansk ved handelshøjskolen i Køben
havn, desuden praktisk uddannelse 1941
—42 hos Jens Rasmussen og Sønner,
Ålborg, 1943—45 hos Peerless Fabrik
kerne, København, 1946—47 hos Georg
Bestie A/S, København, og 1947—48
hos American Danish Oticon Comp.,
København, 1. april 1948 ansat som se
kretær i ingeniørfirmaet C. O. Hanssing, Lyngby. Gift 7. september 1947
med Grethe Liehmann, datter af fru
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manufakturhandler D. Liehmann, Ko
lind ved Grenå. Adr.: Lindevænget 8,
Ballerup.

m.
Augustinus, Knud, cand. polyt., ingeniør.
Adr.: 32 Elm Park Road, London S. W.
3, England.
Christiansen, Poul Julius, 1939—40 handels
højskolen i København, 1940—41 han
delsskolen i Kolding, 1941—42 volontør
i forskellige bygningsmaterial- og tøm
merhandler i Sønderborg, fra 1942 kon
torist hos Paul Christiansen & Søn. Gift
19. april 1944 med Gerda Langthin
Knudsen (1942 st.), datter af Signe
Knudsen, Ankær. Adr.: Ny Allégade 4,
Haderslev.
Gram, Jørgen, stud, polit. Adr.: Strøbyvej
i1, Valby.
Gunholm, Henning, cand. polyt., fabriksinge
niør. Adr.: Amaliegade 36*, Køben
havn K.
Hartmann, Niels Ulrik, studentergården, Kø
benhavn N.
Horst, Johan, lærer, Hundstrup skole pr. Ve
ster Skerninge.
Jensen, Grethe Lilian, uddannet som barne
plejerske 1939—40, derefter huslig ger
ning. Gift 3. april 1943 med arkitekt
Asger B. Sorgenfri, søn af snedkerme
ster Jørgen Sorgenfri, Haderslev. Adr.:
Åstrupvej 82 a, Haderslev.
Olsen, Ole Viggo Bang, eksamen fra Odense
maskinteknikum 1946. Maskinassistent.
Adr.: Motortanker Aase Mersk, A. P.
Møllers rederi, København K.
Petersen, Elisabeth Kjestine, uddannet som
engelsk og tysk korrespondent, har nu
stilling som korrespondent i »Interna
tionalt forbund til beskyttelse af kom
ponistrettigheder i Danmark« (Koda).
Gift 28. maj 1944 med baneingeniør V.
Kjærgaard Jensen (1938 st.), søn af
pens, banenæstformand P. A. Jensen,
Vojens. Adr.: Skovridergårdsvej 61,
Holte.

Petersen, Svend Aage Frej, lærereksamen
fra Haderslev statsseminarium 1943,
provinsårskursus. Kommunelærer. Gift
27. juli 1945 med Else Lauth, datter af
salgschef Viggo Lauth, Kolding. Adr. :
Laurids Skausgade 48, Haderslev.
Quistgaard, Erik, civilingeniør, p. t. 2 årig
studierejse i U. S. A. Gift 28. juni 1947
med Dolores Meurlin, datter af svensk
ingeniør E. M. Meurlin. Adr.: 14566
Southfield, Detroit 27, Mich., U. S. A.
Rattenborg, Christen Christensen, medicinsk
embedseksamen 1947, turnuskandidat i
Skive, sommervikar ved neurokirurgisk

TILLÆG:

afd. ved Århus kommunehospital, nu
kandidat ved Kolonien Filadelfias epi
leptikerafdeling. Gift 28. december 1944
med Agnethe Maria Andersen, datter af
bagermester A. Andersen, Århus. Adr.:
Kolonien »Filadelfia«, Dianalund.
Ravn, Hans Jørgen, cand. pharm. Gift 12. de
cember 1948 med Rigmor Drost, datter
af kasserer Drost, Horsens. Adr.: Ørne
apoteket, Silkeborg.
Timmermann, Ove, landinspektør. Adr.:
Jyllands Allé 39, Århus.
OLAV CHRISTENSEN.

VIDAR

»Vidar« indledte den nye sæson 48—49
med et udenrigspolitisk foredrag af redaktør
K. Bøgholm, der den 14/9 i seminariets fest
sal talte over emnet »Går det atter mod
krig«. Der var mødt ca. 150 tilhørere fra
gymnasiet og seminariet samt enkelte repræ
sentanter fra lærerkollegiet. I de to timer
redaktøren talte, sad man tryllebundet og
lyttede til et inciterende og kundskabsrigt
foredrag, der røbede et usædvanligt kend
skab til Østeuropas førende politikere. —
Det var en udbytterig og uforglemmelig
eftermiddag.
Den 2/10 » Week-end fest« i sangsalen på
idrætshuset. Vi turde ikke som forrige år
kalde arrangementet »Munter aften«, men
det viste sig, at vor frygt og pessimisme
havde været ubegrundet. Det »velsammen
spillede« grammofonorkester fungerede ud
mærket, og en intim og hyggelig bar gav de
trætte styrke og mod til at svinge sig efter
dansens toner — nærmere betegnet »Svensk
maskarade«, der blev festens kårne »lande
plage«. En ualmindelig god stemning rådede
hele aftenen.

Den 29/10 havde en usædvanlig smuk pla
kat trukket ca. 45 gymnasiaster til en globe
trotter-aften. Vi blev i den følgende 1^ ti
me underholdt af lektorerne Favrholdt og
Schau og adjunkterne Wielandt-Hansen, Buch
og Holmgaard. I en charmerende og cau
serende form hørte vi om indtryk fra rej
ser rundt i Europa, og flere af foredragshol
derne konkluderede således: »Rejs, mens du
er ung — gift dig ej for tidligt!«
Den 6/11 var »Vidar« af gymnasieforeningen »Faklen« inviteret til en festlig sammen
komst med dans og solistoptræden på Tønder
statsskole. Åbenrå’s skoleorkester sørgede
for musikken, og skolens gymnastiklærer for
den annoncerede solistoptræden, der bestod af
en halv times oplæsning. Men om de ca. 200
urolige gymnasiaster fik ret meget ud af
denne form for underholdning, skal jeg lade
være usagt. Den vellykkede aften sluttede
kl. 1,30.
Den 20/11 begav 11 af »Vidar«s medlem
mer sig ud på den traditionelle travetur —
Dammen rundt. End ikke foreningens gene
røse tilbud om the og boller i Kristiansdal
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havde kunnet lokke flere gymnasiaster ud af
lænestolene. Men for os, der deltog, blev det
en knippel tur, en af dem, der styrker kam
meratskabsfølelsen.
De fleste indendørs arrangementer er ble
vet afholdt i seminariets lokaler, og jeg vil
gerne på »Vidar«s vegne bringe seminaireforstander Bredsdorff en varm tak for den
forståelse og gæstfrihed, vi har mødt.
Den 23/11 blev en mærkedag i Haderslev
katedralskoles historie, da vi atter tog vor
gamle skole i besiddelse, og efter fem lange
års »udlændighedstid« påny kunne sætte fo
den under eget bord. Selv om mange havde
håbet, at vi fra bygningerne på Lembckesvej
kunne være flyttet lige ind i en ny skole oppe
ved Stadion, tror jeg dog skuffelsen er mild
net ved gensynet af det sted, hvortil der
knytter sig så mange minder. For »Vidar«

betyder det en uvurderlig støtte i forenings
arbejdet; det er nu engang betingelsen for
en gymnasieforenings virkelige trivsel, at
rammen om hele dens virksomhed er til stede.
Den 1/11 afholdtes det første arrangement
på den gamle skole, idet der var indbudt til
en diskussionsaften over emnet »Danskunder
visningen i gymnasiet«. Dansklærerne var
indbudt, og en livlig debat kom igang, hvor
ved sagen blev belyst fra begge sider.
Dette lille glimt fra vor gamle traditions
rige forenings liv og færden har haft til
hensigt at gengive jer gamle elever noget af
den duft af kammeratskab og fællesskabsfø
lelse, der findes i »Vidar«. — Vi sender jer
en kammeratlig hilsen fra jeres gamle for
ening.
Niels Erik Hyldgaard Nielsen.
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UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER
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Hovedagentur for Haderslev
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Ældst
Størst
Statsgaranteret
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SamfundetsAarsskrift
smukt indbindel

Kontant Bonus

Mangler der nogle

A. KALSBØLL . Haderslev
Telefon 2335

Ved Postgaardeu 3

Haderslev Bys
Spare- og Laanekasse
Nørregade 32

•

Hefter, kan de endnu

Kontortid: 9—12 og 14—16
Lørdag 9—13

leveres, saa De faar en

Telefon 2355

komplet Samling. Gør
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GULDBRANDTS
ylA-a let^atzetnm^

Boghandel. Bogbinderi

Telefon 2535
1. Kl. Arbejde

.

CARL niELSEHS

Hurtig og reel Betjening

Haderslev
Slotsvandmølle A/s

Haderslev

Forlang Skitser og Tilbud . ..

Elegant og ■ moderne

F 0 D Ï O il

fa as i

NISSENS SKOTØJSFORRETNING
Søndertorv .

HADERSLEV . Telefon 3371

RUD. SCHØNING
Murermester

Gaaskærgade
Telefon 2723

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tit. 3083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader
Yder Dem Fagmandens Garanti

¡

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

H.CHRISTENSEN
Smedeforretning

Mælkeforretningen
Carl Sørensen
Storegade 37, Haderslev, Telf. 3626

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 3160
Gaaskærgade 46

Telefon 3179

Haderslev

H. CARSTENSENS MALERFORRETNING
Grundlagt 1906

Telefon 2179 - Haderslev

Gaaskærgade 15

Ure, Guld- og Sølvvarer
Briller - Barometre

PETER DUUS

1. Kl. Reparationsværksted
¿Z

3. Jensen

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TLF. 2557

Haderslev ■ lavgade 2 - Tlf, 2714

Sparekassen

!

for Haderslev

Byes Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

FRUGT-CENTRALEN

Herre-Ekvipering
Bispegade 13

Haderslev

HADERSLEV-SAMFUNDETS
AARSSKRIFT
er trykt i

A. HANSEN

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI
Bispegade 14 . Haderslev . Te lef. 3084

HADERSLEV

Grundlagt 1856

Telf. 2133 og 2134 . Postgiro 8356

JOHS. STROBEL

CHR. TAUSON

STATSAUTORISEREDE REVISORER

Kontortid 9—12, 2—4

Den elegante Tryks a g

Lørdag 9—1

er fra M od er s maal et
NØRREGADE 36 - TELEFON 3213

Herre- og
Damekonfektion

Godt Udvalg
Billige Priser

Telefon 2221
(flere Linier)

^TZanufahiurvarer hos

MICHELS EN & JA<SOBI
PETER ORBESEN

FOTOGRAF

Peter Henningsen

ct4rling

Ure - Guld - Sølv

(Lunds Eftf.)

GRAVENE s . HADERSLEV . TLF. 2799
Største og

billigste Trikot age forretning i

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 2169

Sønderjylland

/¡Kel S^aarenio^
Rls

NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

HADERSLEV - TELEFON 2314

HENRY CHRISTIANSENS
jj~pmme.tltand.el

Isenkramforretning
*

Gravene 8 . Haderslev . Telefon 2424

HADERSLEV - TELEFON 2541

Ruteautomobil-Aktieselskabet
cfcmt öq Q}q

fat

Çjrefae c/Visse*-»

BOGHANDEL
Storegade 2 . Haderslev . Teil. 2653

¿0/

mecl ^lomitez
fra

N. CHR. THORSEN
Telf. 2755 . Haderslev . Bispegade

Ole Jensen
Bageri . Konditori
Gaaskærgade

HADERSLEV - TLF. 3130

HADERSLEV BANK
AKTIESELSKAB

J.C.DIRKS
ADERSLEV

Varme- og

sanitære Anlæg

MINERALVANDSFABRIK

Elektriske
Installationer

Radio

Bispegade 6 . Telf. 2631

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk

og Tømmerhandel

/¿/ALDEMAR
CHRISTENSEN
Elektrisk Installation

Aksel Nielsen
Trikotage
Dame-

og Børnekonfektion

Centralvarme

og sanitære Anlæg

HADERSLEV . TELEFON 3086

Storegade IB - Talefon 3742

HADERSLEV . TELFFON 2909

DANIEL BRUHN
ISENKRAM- OGUDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 3185

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

Bsg|å

KÜRT EJENSEN

Haderslev - Telt. 3650 - 3651 - 3652

Manufaktur
Trikotage

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed
(HOLST CHRISTENSEN)

VOJENS - TELEFON 57

Nørregade 24 - Haderslev - Telefon 2644
Nørregade 20 - Telefon 2413

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

oa ¿olv

O. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte. Tørklæder

altid bedst og billigst.
Nørregade 5 . Haderslev . Telefon 3573

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

"H. C. ^ndensen
BAGERI OG KONDITORI
JOMFRUSTIEN 30 - TELF. 2268

Grundt. 1842 - Bispegade 9 - Telefon 2715

LÆS

Fodtøj
Reserveret

Sønderjyllands største

og mest udbredte

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

- saa gaar man til

Er Deres INSTALLATIONER
for gas, uand og elektricitet

Møbler
Tæpper
Gardiner

i orden?
Gas:

Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi

slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen
skal være i fast forbindelse med rørinstallationen.
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen
på apparatet.

Vand:

BOLIGMONTERING
Storegade 11 - Telefon 3580

Pas på utætte w. c.’er og de private udendørsled
ninger. Beskyt vandmåleren og udsalte ledninger
mod frost; isoler disse, luk kældervinduerne.

Elektricitet:

Reserveret

Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in
stallation. Når 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
fra frost og fejl paa installationen.

M. Leonhard
Kolonial-o g Delikatesseforretning
Specialitet: Vine
Bispegade i6 - Telefon 2766

Bliv Medlem
af

Det koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s kontor til
raads i tekniske og økonomiske anliggender vedrørende

Dansk-Nordisk
Ungdomsforbund
(Det ungt' Grænseværn)

enhver anvendelse af GAS, VAND og ELEKTRICITET!

Husk, at hele byen skal gå over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 3215

Haderslev

Det bedste Indkøbssted for
Kolonial, Delikatesser og Vine

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2965

n¿tL(L(ÁpJt
Fotograf
Apotekergade 7 - 2509

Abonnér paa
avertér i

Sønderjyden

Michael Mikkelsens EM.
v/ Max Mikkelsen
Fabrikation af fast Bonevoks „Rexo" og
flydende Bonevoks „Gulv-Rexolln"

Haderslev - Tell. 3540 (2 Lin.)

KUL - KOKS^

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

c/Vís

cKVísscm

BRIKETTER
SØNDERBRO 31 . TELEFON 3506

Direkte Impôt t
af kun prima

Finere Kolonial- og
Delikatesser

Kvaliteter

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 4111 - 4112 - 4113

Damgaard
Bageri og Konditori
Storegade 47 - Telf. 2286

JC t

MAGNUS KNUDSEN

Asmus Hansen

i. Kl. Herreskrædderi

Kolonial og Kortevarer
en gros

Jomfrusti 3

Telefon 2728

®

Herre- og Damesalon
BOGHANDEL

GRAVENE 21 - TELF. 3487

Haderslev
Telefon 2131 . Sønderbro 13

Storegade 16

Telefon 3304

Altid først med Nyhederne

Dansk Shell a s
Benzin og Olie
E. ANDERSEN
Jomfrusti 13 - Haderslev - Telefon 2840

J. D. KOOPMAANNS

Haderslev Centralbibliotek
Jomfrustien 20
Telefon 2656

Svineslagteri

Bogbestand: Ca. 2400 Bind

HADERSLEV

Paul Christiansen & Søn

N. C. Kloster
Frugt en gros

Bygningsartikler
Haderslev - Telefon 3663

O

Reserveret

Telefon 2210

*

Ny Allégade 2-4 - Telefon 3570
HADERSLEV

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2544

-

Gravene 7, Haderslev

-

Postgiro 6133

BALTICA
Bredgade 42 -Cent 4058
Afrlplinqskontorer overalt i Danmark

Det er en baade fornem
og personlig Gave, og
den har alle Fordele:
•
•
•
•

Smuk Holder
Vacuum Fyldning
Synlig Blækstand
14 Karat Guldpen

»

den bedste Pen

MATERIALHANDEL - SYGEPLEJEARTIKLER
PARFUMER & KOSMETISKE

PRÆPARATER

Sådan skal
vandmærket se ud
i skrivemaskinepapir

CAND.PHARH.I

■REGERSEN

NØRREGADE 1* - TELEFON 9006

