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DANMARKS GÄDE

I de nøgne sten vi prented 
navnene på dem, 
som i verdensbranden hented 
Sønderjylland hjem, 
og som livet måtte miste, 
men af hjertets attrå vidste 
at det offer, som de bragte, 
Danmark våben rakte.

Krige raser, bytte deles, 
alting er i skred -
Danmark vokser, mens det heles 
ved sit gamle led;
modersmålet nu sig nynner 
som et vårbrud imod sønder, 
dag for dag det dér vil bøde 
svundne tiders brøde.
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Lyset, som i glans oprinder, 
taler sandt om Gud, 
uskyldssmil på barnekinder 
er hans sendebud - 
stenene med navne taler, 
ham i vold vi os befaler; 
som hans magt i os må råde, 
løses Danmarks gåde.

EIQIL REUMERT



-TKER- HOCGEBOKNE’FVRST.VND»

MMESES»HO,mTALVONWWEN' 
GESTJ FTTET» VNMRBAWET

H ERR.» HEMOHANS’ERBE IWH 
.GEN 4ER50G.r^CmESW»H0lS 
;STEIN. DEM ALMECHTIGEN4V EHrø. 
VND.DEN.ARMEN»SV.GNAöyiwevi

ACTUM AUF DEM SCHLOSSE
desgleichen so soll auch die brautt nicht 
macht haben des breutigams freunden hembde, 
sammeten kragen, gulden ringe, stucke golts oder 
toffeln zu schencken, sundern alleine dem 
breutigam ein hembde geben, welchs nicht mit 
golt, Silber oder seide, sundern alleine weis aus- 
geneyet sein soll1.

1 I lige Maade skal den Skik være afskaffet, at Bruden 
skænker Brudgommens Venner Skjorter, Fløjls-Kraver, 
Stykker Guld eller Tøfler, hun maa ikkun give Brud
gommen en Skjorte, der ikke maa være broderet med 
Guld, Sølv eller Silke, men alene indsyet med hvidt.

Saa galt er det vel næppe i Dag, at Statsmag
ten griber ind i saa personlige Spørgsmaal som 
Kærlighedsgaver fra Brud til Brudgom. Det 
ovenfor citerede Stykke viser os, at der var Ti
der i vor danske Historie, hvor Øvrigheden følte 
sig kaldet til at tage Vare paa selv de mindste 

Ting. Ogsaa i Dag kender vi til Regulativer og 
Begrænsninger i den personlige Frihed, omend 
det nu ofte er paa andre Punkter. — Ja, men 
hvorfor udstedes et Forbud? Vel først og frem
mest for at begrænse en Praksis, der har været 
meget almindelig — vi kan gaa ud fra, at Forhol
dene har været værre, end Loven siger; vi ved 
af Lovens Ord, at det er en almindelig Trafik. 
Vi ved derimod ikke, om Loven er blevet efter
levet, kun kan vi — hvis den senere genudste
des — sige, at den ikke er blevet det.

Af denne Grund kan gamle Lovbestemmelser 
have stor kulturhistorisk Interesse for os i Dag. 
De mange Forbud og Indskrænkninger kan for
tælle os lidt om Dagliglivet paa den Tid, hvor 
Loven blev til.

Vi er saa heldige, at danske Arkiver rummer 
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mange Dokumenter af denne Art — og et af de 
bedst ordnede Arkiver er det, som Hertug Hans 
den Ældre efterlod sig ved sin Død i 1580. Det 
opbevares nu i Rigsarkivet i København og har 
ved en omhyggelig Udgivelse, der i Øjeblikket 
foregaar, vundet Mulighed for at blive tilgæn
geligt for flere Mennesker.

Ved Delingen i 1544 fik Christian Ill’s Halv
broder Hans en Trediedel af de to Hertugdøm
mer, det blev Haderslev og Tørning Len, Tøn- 
deromraadet med Nordstrand og Bordesholm 
Amt i Holsten. Den unge Fyrste valgte at slaa 
sig ned i Haderslev og fra hans Kontorer (hans 
Kancelli) er bevaret Kopier af næsten alle ud- 
gaaede Breve og Forordninger. De giver os Bil
ledet af den initiativrige, omhyggelige Landefa
der, der bestyrer sit Land — som var det et 
Gods, hvor alle Enkeltheder blev afgjort af Her
ren selv.

Knap var Delingen fuldført, før Hertug 
Hans udstedte en Hofordning for sit Personale 
paa det gamle Slot Haderslevhus. Først ind
skærpes det Personalet at vise Omhu og Paapas- 
selighed i Tjenesten, og saa opremses de nærme
re Regler for Husordenen. Kl. 9 slet (om Morge
nen) skal Taarnvagten blæse Hornet for at for
kynde, at nu er „Middagen“ serveret. Kl. 4 for 
at melde, at nu staar Aftensmaden paa Bordet. 
Vi mærker strax, at det er en Tid, der er fjernet 
langt fra os i Skikke, hvem kunde nu tænke sig 
at spise Middag Kl. 9? — men det har utvivlsomt 
været Middag for dem, for Dagen begyndte ved 
Solopgang — og kun de unge Karle og Piger und
lod at gaa til Ro ved 8—9 Tiden.

Hvor ofte har ikke en af Hertugens Svende 
truffet Aftale med en af Køkkenpigerne ved 
lige at stikke indenfor i Køkkenet til Madkære
sten, dels for at smage paa Retterne, dels for 
bare at drive inde i det varme Køkken. Hertu
gen føler sig da ogsaa forpligtet til at paabyde, at 
der skal være forment alle Adgang til Køkken 
og Kælder, ja Vinkælderen skal for en Sikker
heds Skyld aflaases Kl. 8 slet om Aftenen.

Nej, naar Signalet er givet, har hver enkelt 
at begive sig til sin Plads — og denne Plads er 
bestemt af den enkeltes Arbejde og dets An
seelse.

I Borgestuen staar mange Borde — og der er 
skam Forskel! — Ved første Bord sidder Borge
skriver, Sekretær og Adelsfolk — og de vartes 
op af Pagerne, medens Stalddrengene maa gaa 
til Haande ved næste Bord — hvor Amtman
dens Folk sidder. Først ved sidste Bord bliver 
der Plads for Barber, Skræder og andet Godt
folk — og Skræderens Lærlinge maa her sørge 
for Opvartningen

Ved 4. og 5. Bord sidder Bager, Portvagter, 
Kudske og Drengene, hvis de da ikke gaar til 
Haande ved de øverste Borde ... og de „sollen 
ire kost selber holenn“.

Men der er mange endnu, der dagligt bespi
ses paa Slottet: Ved 6. Bord finder vi Folk som 
Vægtere, Bødkere og Fiskere „unnd sollen inen 
selber kost unnd bier holenn“ og nederst i Salen 
finder vi endelig Plads til „tigeller unnd ander 
arbeitsfolgk“.

Men denne rangmæssige Placering i Salen er 
ikke det eneste, der viser, at der er Forskel paa 
Folk, for medens de to første Borde faar fire 
Retter Mad og tredie tre Retter, maa de resteren
de Borde nøjes med to Retter Mad. Første Bord 
skal dertil have „gut alt rothbir“, andet og tre
die Bord dog kun „gut rothbir“, ja ved 4. Bord 
serveres kun slet og ret „rothbir“.

Hvilket et Regnskab for Køgemesteren! og 
naar dertil saa kommer, at Hertugen og hans 
Kavalerer skal have en ganske særlig Behand
ling og maaske paa andre Tider — og at Taarn
vagten skal have sin Mad serveret i Taarnet, 
Kontorfolkene eller Skriverne deres i Kancelliet, 
og der endvidere Kl. halvotte skal serveres 
„fruebissen“ (Suppe og varmt 01) og „Schlaf- 
drunck“ om Aftenen, ja saa forstaar man, at 
det var et ansvarsfuldt Job at være Chef for 
Køkkenregionerne.

Efterhaanden som Hertugen faar sin Stilling 
konsolideret, vokser Hofstaten, og det skaffer 
den stakkels Køkkenchef nye Problemer. Det 
bliver nødvendigt at udstede et nyt Regulativ; 
det sker i 1556. Af praktiske Grunde flyttes Mid- 
dagsmaaltidet nu hen til Kl. 10 Formiddag — og 
det indskærpes, at man ikke kan faa noget at 
spise mellem Maaltiderne — vi aner Baggrun
den og bliver sikre, da vi ser, at Hertugen alvor
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ligt maa gentage Forbudet mod uden lovligt 
Ærinde at færdes i Køkken og Kælder. Ja, Hof
staten er vokset, Amtmanden, Slotspræsten, de 
adelige Herrer skal nu alle have serveret paa 
deres Værelser; der har vel ikke været Plads i 
Borgestuen, for her er dukket nye Folk op — vi 
finder nu Trompetere, Harniskknægte, Grov
smede og andre, der fortæller os, at der nu i det 
ydre staar mere Glans omkring det lille Hof i 
Haderslev. Placeringen er nogenlunde den sam
me — men man har nu faaet knebet endnu to 
Borde ind, saa Tallet er ni.

Ved første Bord flottede man sig nu med et 
Bæger Vin, et Tegn paa at Hertugen nu ogsaa 
økonomisk er blevet konsolideret. Ligeledes 
dukker Sigtebrød nu ogsaa op paa Menuen, men 
det er ikke noget, man skal rutte med og der
for „Wess aber vor brot uberigk, sol unser vor- 
ordenter, so darauff wartten sol, wieder inn den 
keller tragenn unnd vorwarenn“.

Den gode Taarnvagt har aabenbart drillet 
Køkkenchefen ved af og til at undlade at blæse 
paa de rette Tidspunkter, nu fastsættes som 
Straf for denne Streg, at Taarnvagten, hvis det 
gentager sig, den ganske Dag skal være uden 
Mad. Ligeledes maa Hertugen indskærpe, at det 
ikke er tilladt at tage Mad med ud af Slottet, 
endsige tage Fremmede med til Bordet. Hvis 
nogen af vore Junkere vil tale med nogen uden 
for Slottet — ja da maa han træffe ham ved 
Porten.

Da Hertug Hans faar sit nye Slot „Hansborg“ 
færdigt, maa en ny Hofordning til — den føl
ger de gamle Retningsliner, men da det er et 
godt og fint nyt Hus, maa Bordskik ogsaa ind
skærpes. „In der hoffstuben soll sich menniglich 
still und züchtig halten, und keiner den andern 
mit fleisch, brot, fisch, knochen oder anderm 
werffen“. Man kan levende forestille sig Scene
riet i en saadan Borgestue fyldt med alleslags 
Hoffolk; det har gaaet lystigt til, men nu i 1570, 
da denne Hertug Hans’ sidste Hofordning er ud
stedt, skal der Stil over det. En Mand fra hvert 
Bord skal „die khannen und trinckgeschirr aus 
dem wege reumen, diseiben spulen und zur neg
sten malzeit verwarlich beisetzen“ — „Woruff 

die hoffstuben alsovorth gesperret und geschlos
sen werden soll“.

Men der er stadig mange Haandværkere be
skæftiget ved Opførelsen af det nye Slot, saa det 
kan stadig knibe lidt med Pladsen „so sollen sie 
entzweders zusammenrucken, damit nicht ge- 
duppelter uncost anzuwenden“.

Denne alfaderlige Facon bruger Hertug Hans 
overfor alle sine „leven getruwenn underda- 
nen“, og da Fyrstemagten personificeret i Fyr
sten repræsenterer den fulde Statsmagt, bliver 
det Fyrsten, der med Forordninger maa gribe ind 
paa alle Omraader — selvfølgelig er disse her
tugelige Forordninger Resultatet af Henstillin
ger, der er gjort af Myndighederne, enten Amt
manden eller Byraadet eller de kirkelige Myn
digheder. Det er et Fællestræk for alle Renais- 
sancefyrster, at deres Love indeholder et Vir
var af Bestemmelser strækkende sig lige fra Om
raader, der retteligt hører hjemme i en Politi
vedtægt over Skattelove til Familie-Ret og Civil
proces.

Tiden er nok Renaissancens — men det er og
saa Luther-Orthodoxiens, og det vil sige, atKirke- 
og Fyrstemagt enedes om at sætte meget snævre 
Grænser for Menigmands Optræden, og da Kir
kens Godser (Kapital) ved Reformationen var 
overgaaet til Staten, dvs. Fyrsten, maa Staten 
ogsaa sørge for at opretholde de Institutioner, 
der havde haft deres økonomiske Støtte i Kir
kens Indtægter — det vil sige Skoler og Præste
embeders Besættelse. Det kunde ofte knibe for 
Fyrsten at indfri disse Forpligtelser — men et af 
Kirkens Felter vogtedes med sand Nidkærhed 
— det var Overopsynet med den almindelige 
Sædelighed — et Omraade, hvor den katolske 
Kirke, trods stor formel Strenghed, i Praksis var 
gaaet foran med Mildhed.

I 1550 føler Hans sig foranlediget til at ud
sende en Forordning, specielt gældende for Ha
derslev og Tørning Len, angaaende Horeri og 
Helligdages Overholdelse — en skøn Sammen
blanding. Hertug Hans indleder med i Forbav
selse at røbe, at han har hørt, at alskens Laster 
tager Overhaand, og eftersom Provsten ikke har 
skredet ind, saa det „ganntz und gar awerhand 
nimpt, dat nicht wunder diese orth schier tho 
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grunde vorgann unnd in affgrunth vorsinckenn 
mochte“. Efter en venlig Henstilling om, at de 
tro Undersaatter bør leve et ærbart, anstændigt 
og smukt Levned, kører han frem med det svære 
Skyts, at hvo som haver Omgang med Sviger
inder, Forlovede eller andre, som ikke kan reg
nes for lovlig Partner, eller som skænder Jom
fruer, begaar Ægteskabsbrud, Horeri — eller 
„wen echtelude [Ægtefolk], thosamen gelavet 
oder vortruwet, von einnander loppenn, unnd 
die eine denn andern nicht hebben wollenn“ — 
i alle disse Tilfælde vil Hertug Hans, at Sagen 
skal forfølges med Omhu og Grundighed af 
Superintendent eller Amtmand — og naar 
Skylden er fundet hos en, skal han lade den 
Skyldige straffe „upt herdeste ane alle gnade“, 
og efter den Tid skal den arme „Forbryder“ væ
re udelukket fra et hvert ærligt Selskab, — fra 
alle Gilder, Barselfester og andre Fester — hvor 
Godtfolk mødes — „sonnder gantz und gar dar- 
von affgewesenn“, og indtil Synderen har givet 
offentlig Bod, skal han (eller hun) være ude
lukket fra at deltage i det hellige Sakramente 
Nadveren — og det var snart den værste Straf 
— for den, der i denne Tid var udelukket fra 
Altergangen, havde officielt Stempel af at være 
udelukket fra det gode Selskab. Hertug Hans 
slutter med endnu en Gang at indskærpe sine 
forskellige Embedsmænd, at de ikke maa vise 
Skødesløshed paa dette Punkt; alle saadanne Sa
ger skal frem i Dagslyset.

Hvor har der været Grobund for Sladder og 
simpelt Angiveri — det har ret været en Tid for 
Byens dydsirede Matroner, her kunde Sladder
kællingens Arbejde endeligt hæves op i et Gud 
velbehageligt Plan.

Nej, Kødet skulde spæges — og Aanden op
lades — og skulde de gode Haderslevborgere 
have glemt, hvor det bedst skete — visse Ting 
kunde tyde derpaa — ja, saa afrunder Hertug 
Hans sin moralske Forordning med en meget 
alvorlig Advarsel: Man bør komme Helligdagen 
i Hu og holde den hellig — og helst i Kirken. 
Borgerne skal de „hillige dage feire, in de kercke 
ga unnd sick in dem feide oder nergenth in kei
nem arbeide finden lathe“ — „desglickenn dat 
alle spele, alse trummen, pinnenn, geigen und 

anders, solange alle predigenn und gadesdennst 
geschienn, vorsehenn und gedan, stillestann“ og 
hvis disse Retningslinier ikke overholdes — man 
maa end ikke en stille Søndagformiddag sejle 
en lille Tur ud paa Fjorden for at fiske — da 
trues der med de strengeste Straffe.

Men hvor stikker Djævlen ikke sin Hov 
frem? Folk gik i Kirke, men saa blev der Balla
de i Guds Hus, og Hertug Hans maa atter gribe 
ind. De unge Mænd stiller sig mellem de unge 
Piger — og det skal forhindres — og samtidig 
har der været Rivninger mellem de gode Bor
gerfamilier angaaende de „fine Kirkestole“ — 
alle vilde vel sagtens sidde øverst, og da Kirken 
samtidig lider af den Skavank, at Stolerækkerne 
staar saa tæt, at man ikke kan føre en Kiste op 
mellem dem, men maa bære den lange Omveje 
— maa der skrides ind for at hele Sagen ordnes. 
Der gives Ordre til, at nye Kirkestole efterhaan- 
den skal anskaffes — og vil man have en Stol i 
Kirken, maa man betale derfor — det ordnes 
saaledes, at fire Personer skal dele en Bænk — 
dog kun hvis de er adelige; ellers skal der 6 ind 
paa Rækken — der er da heldigvis Forskel paa 
Folk. Ulempen med den smalle Midtergang skal 
ved den Lejlighed rettes — og Amtmand, Super
intendent og Kirkens Præst skal tilse, at det 
overholdes strengt, „das die manspersonen edel 
und unedell uff der einen und die frawen uff 
der ander Seiten [sitzen]“. Det er iøvrigt værd 
at lægge Mærke til, at Hertug Hans i denne For
ordning betegner vor Frue Kirke som „unser 
thumbkirch zu Haderschieben“. Den fik først 
formelt denne Værdighed som Domkirke efter 
Genforeningen 1920.

Haderslevs gode Borgere fik saaledes Regula
tiv for deres Optræden i Kirken og maatte vel 
rette sig derefter — men det var ikke det eneste 
Sted, Hertugen greb ind. Smaafolk, der var 
kommet i Vanskeligheder, maatte søge Hjælp 
hos Borgere, der af kristelig Kærlighed laante 
nødstedte Medborgere Penge mod Aagerrenter. 
— Ogsaa dette Forhold blev Hertugen gjort op
mærksom paa, og i 1557 kom en Forordning mod 
Aager i Haderslev By og Haderslev og Tøming 
Amter — Hertug Hans anfører, at han „in 
glaubwirdig erfarung kommen, das in unser 
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Stadt und ampten Haderschieben und Dorin
gen gantz ubermessiger, beschwerlicher Wucher 
betrieben, von dem daler die wochen ein sess- 
ling2, von acht oder zehn dalem ij örtlich korn, 
hew und anders jerlich genomen“.

2 En Søsling = 6 Penninge = Vi Skilling.
48 Skilling = i Taler dansk (i 1541).
Vi Skilling af 1 Taler pr. Uge = ca. 1 % pr. Uge.

2 i Mark lybsk var T/a Mark dansk.
En Søsling at erlægge pr. Aar pr. Mark svarer til
5 % p. a.

At omregne disse Beløb kan volde lidt Be
svær, da Haderslev baade regnede i dansk og 
lybsk Mønt; nedenstaaende Udregning er i dan
ske Penge — Hertugen bestemmer nu, at der 
skal „lægges Loft“ over den tilladelige Udlaans- 
rente. Han bestemmer, at „von ider marck 
Lubsch j ß an gelde und nicht anders zu renthe 
des jhares neme“.3

Efter denne kraftige Nedskæring af Renteni
veauet kan man vel ikke slutte, at de høje Ren
ter er forsvundet, men det er da ganske sikkert, 
at Udbuddet er blevet mindsket betydeligt; nu 
var det ikke længere en saa lukrativ Forretning 
at laane Penge ud som tidligere. Selvfølgelig er 
denne Lov blevet overtraadt, det var den kloge 
Hertug Hans ganske klar over, han maa da 
skræmme sine Undersaatter fra at give sig i Lag 
med lyssky Transaktioner — og Straffen for 
Overtrædelse bliver da den konsekvente, at Ud- 
laaneren skal have fortabt hele det udlaante Be
løb med derpaa løbende Renter. Det saaledes 
indkomne Beløb skal deles i to Portioner, den 
ene Del skal tilfalde Hertugen, den anden Byens 
Raad. Efter dette har det nok været en lidt usik
ker Forretning at være Aagerkarl i Haderslev.

I det 16. Aarhundrede var Haderslev omgivet 
af meget store Skovarealer, og Egnens Bønder har 
hentet derfra til Husbygning og Brændsel. Det er 
ganske interessant at se, at Kancelliet paa Hans
borg havde Opmærksomheden henledt paa, at 
Skovene var en Værdi, der skulde bevares — og 
at Rovdrift paa Skovene i hvert Fald var af det 
onde. I 1567 udsender Hertugen Forordning 
mod overdreven Skovhugst. Aaret efter er det 
en Regulering af Præstelønningerne, der var Te
ma for en Forordning. I 1562 har Hertugen taget 
til Orde mod Gendøberne, der bør udvises. I 

1579 kommer en Tiggerforordning. Inden for 
alle Omraader af Statsstyrelsen mærker man 
Hertug Hans’ Initiativ. Han sikrer Præsteembe
derne i Haderslev en nogenlunde stabil Status; 
han slaar fast, at Svogerskab i indtil 3. Grad er 
Ægteskabshindring — noget, der rammer ham 
selv, da han havde haft Planer om Ægteskab 
med den afdøde Broders Enke, Dorothea, der 
som Enkedronning residerede paa Koldinghus. 
Han giver Love om Oprettelse af Husmandsste
der — om Told paa Kvæg og Heste, der nordfra 
drives gennem Haderslev — om Herredstinge
nes Afholdelse — om Bededag, om Ordning af 
Møntvæsen — om Lediggængere og omstrej
fende Landsknægte — om Indsætning af Til- 
synsmænd, der skal sørge for Sædelighedens Op
retholdelse. Foruden disse Love kunde nævnes 
mange Forordninger, der ikke direkte tager Sigte 
paa Haderslevegnen. Hertug Hans synes at have 
en særlig Interesse i at bygge og vedligeholde Di
ger paa Slesvigs Vestkyst.

To Monumenter staar endnu den Dag i Dag 
og fortæller om Hertug Hans’ Regeringstid — 
Hospitalet og vor egen Skole. Ogsaa disse to In
stitutioners Fundatser giver Stof til Belysning af 
Livet i Haderslev i det 16. Aarhundrede.

Skolen og Fattigforsørgelsen var Omraader, 
Kirken tidligere havde taget sig af, men som nu 
Statsmagten maa tage sig af. Ved Oprettelsen af 
Skolen i 1567 tillægges der denne væsentlige Ind
tægter af Kirkeindtægterne — og da Hospitalet 
to Aar senere skal etableres, bestemmer Hertu
gen nøje, hvilke Gaarde og Huse der skal yde 
Penge, Naturalier og Pligter til Opretholdelsen 
af denne milde Stiftelse, han gør det ved konse
kvent at opregne alle de paagældende Ejendom
me, og for at man ikke skal være i Tvivl, nævner 
han Ejeren — og den Afgift, der til evige Tider 
skal udredes fra den Ejendom (f. Ex. Ein gutt 
zu Norbw Wilstorp, woruff wohnen Hans Jen
sen witwe und Steffen Jensen, schulden jarlich 
drey ortig gersten, iij ortig hauer, i schwein, x 
fuder holtz).

Disse meget nøje opregnede Ydelser sikrede 
Hospitalet en Indtægt, der kunde muliggøre 
Løsningen af Hospitalets Opgave. I rede Penge 
indkom kun syv Mark lybsk og dertil 2 Floriner, 
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men i Naturalier var det ret betydelige Mæng
der, det var selvfølgelig ikke Meningen, at 
Alumnerne skulde spise sig igennem alt dette. 
Det indkomne blev solgt eller byttet bort med 
andre Varer eller Arbejdsydelser, eller mod 
Mønt. Det var 37 Ortig Byg, 47 Ortig Havre, 18 
Ortig Rug, 10 Øksne, anseelige Mængder Træ, 
dertil Smør, Faar, Gæs, Høns og hele 25 Svin 
hvert Aar4.

4 Omregnet i vore Maal er det 150 Skæpper Rug, 444 
Skæpper Byg og 940 Skæpper Havre.

Skulde en af Alumnerne eje et Hus i Byen 
Haderslev, saa skal dette Hus sælges, og Pengene 
sættes paa Rente, og disse Renter skal bruges til 
yderligere Underhold af Alumnerne. Der ind
sættes et Patronat eller Formynderskab og en 
„armenvogdt“, der skal være Hospitalets daglige 
Leder.

Ved denne Institutions Oprettelse havde Her
tug Hans vist, at han i sit Virke arbejdede for 
alle — ikke alene de produktive og kraftige 
Mennesker skulde hjælpes og støttes, men ogsaa 
de, hvis Arbejdskraft nu var blevet til intet, og 
som utvivlsomt har været opfattet som Medlem
mer af Samfundet, der laa almindelige Borgere 
til Last. Ved denne Ordning viste han netop, at 
han var Landsfaderen.

Men ogsaa for Ungdommen arbejder han — 
hans Reetablering af Skolen i Haderslev — nu 
sikret økonomisk og med en efter Samtidens 
Forhold moderne, ja prægtig Skolebygning — er 
vel en Institution, der skal dygtiggøre Ungdom
men og betrygge Kaarene for dem, der vil gaa 
den lærde Vej, men et overvejende Moment er 
det ogsaa, at Hertug Hans her vil oprette en An
stalt, der kan forsyne hans lille Rige med kva
lificerede Sjælesørgere.

Hertug Hans ordner alt i sin Fundation, han 
bestemmer Lærerpersonalets Størrelse og de 
enkelte Læreres Kvalifikationer. Han stiller 
Skolebygning og Rektorbolig til Raadighed — ja 
endog Bolig til Konrektor, han sikrer Skolens 
Økonomi, han udnævner et Konservatorat, der 
skal have Inspectionsret i Skolen: „Wir wollen 
auch, das alle monatt eins oder zwir die veror- 
denten conservatorn . . . die schule des sonn- 

abents nachmittage visitim und zusehen sollen, 
das alles richtig und woll in der schule zugehe, 
die schullgesellen ir ampt mit fleise treiben, und 
die knaben was lernen mugen.“

Skolepengenes Størrelse bestemmes, det bli
ver „vor den ersten eingang sechs schilling 
Lubisch und danne ider halbes jarr vier schilling 
und jegen den winter ein fuder holtz zur schule 
gebenn“.

Og saa den Tilføjelse, der giver os Hertug 
Hans som den socialt interesserede og gode Fyr
ste, der særlig tænker paa de smaa i Samfundet: 
„wollen wir, das der armen leute kinder, so zur 
bezalunge des schullgeldes unvermugens sein, 
und wes sich pro introitu eignet, sollen frej sein 
und nichts geben, sundern vergebens und umb 
Gottis willen underwiesen werden“.

Denne Periode af vor Historie, der i saa meget 
minder om vor egen, rummer altsaa Personer, 
der har en Tankegang, som vi ellers troede at 
have Patent paa. Hertug Hans indføjer ikke den
ne Bestemmelse for de armen leute kinders 
Skyld, men fordi han har indset, at det for Sta
ten kan betale sig — selv om det er en Udgift at 
lade de unge Mennesker, hvis Anlæg skønnes at 
gøre dem egnede til Studierne, komme til Bo
gen; det er god Kapitalinvestering — Skolen gav 
i de følgende Aar, ja i Aarhundreder, Haders- 
levegnen, ja hele Slesvig, gode Præster.

Men fra Slot, Kirke, Hospital og Skole maa vi 
ud i Byen. Kan vi ikke træffe Manden paa Ga
den? Kan vi ikke af Hertugens Forordninger 
skimte den almindelige Haderslev Borger i hans 
Færden i Hverdag og Fest? Vi har desværre ikke 
en Politivedtægt eller et Vægterregulativ — men 
er Hverdagen ikke Livet paa og omkring Slottet, 
Kirken, Skolen, offentlig Forsorg, Sædelighe
dens Opretholdelse, Renter og Aager, Fisketure 
paa Fjord og Dam, Skatter og Afgifter, Herreds
ting og Skovhugst? — Jo. — Havde vi ikke mere 
end de ovenfor løseligt omtalte Forordninger, 
kunde man godt med lidt Fantasi faa Manden 
fra Gaden til at staa frem for os — men vi er 
saa heldige at have endnu et Dokument, der paa 
en langt mere intim Maade viser os den alminde
lige Mand, for Hertugen har med Forfærdelse 
erfaret, at „der i vor Stad Haderslev hersker me
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gen Uskik, Ødselhed og Spild af Penge ved 
de dødes Ligbegængelse eller Jordeøl, ved Bryl
lupper, Barnsøl, og i Klædedragt saavel hos fat
tige som rige, da slig Uskik stadig mere og mere 
tager Overhaand, og ingen vil vige tilbage for 
den anden, at det menige Borgerskab næsten 
daglig aftager og svækkes i sin Næring og føres 
i aabenbar Fordærv“.5

5 Disse og følgende Citater bringes efter H. Mackeprangs
Udgave og Oversættelse i Sønderjydske Aarbøger 1897,
pag. 220 ff.

8 Fra sidste Halvdel af det 16. Aarhundrede har vi man
ge Steder i Nordeuropa lignende Forordninger — de er 
Tegn paa, at den Rigdom som Amerikas Opdagelse og 
den øgede Handel bragte til Europa, omsider satte 
Spor i Nordeuropa, hvor vor Exportartikel Kom steg i 
Pris — et andet Tegn paa denne stærke økonomiske 
Fremgang er det livlige Herregaardsbyggeri.

Og hvad er da mere rimeligt, end at Hertugen 
maa tage til Orde mod den overhaandtagende 
Luxus i Sæder og Skikke.6

Naar en af Byens Borgere stedtes til Hvile, var 
det en Begivenhed — ja en Fest i Byens Liv. 
Mangen en Borger er vaklet døddrukken hjem 
fra et saadant godt Jordeøl. Nu skal dette Uvæ
sen begrænses — kun den nærmeste Familie 
maa vaage over Liget — og andre Gæster maa 
kun være med paa den Betingelse „at det gaar 
stille og tugtigt til uden unødvendig Fraadsen og 
Overdaadighed. Overtrædes dette, skal der er
lægges to Gylden i Bøde.“

Naar Begravelse har kunnet give Anledning 
til Fraadsen og Overdaadighed — hvad saa ikke 
Barselsgilder? Tallet paa Faddere er steget jævnt 
op gennem Aarhundredet; nu skal det atter ned 
paa det gamle Tal, der var fem — ja Hertugen 
ser helst, at tre bliver ansat som Normen. Her 
kan der gribes ind. Præsterne kan begrænse Fad
dernes Antal — og det bliver de beordret til — 
og til Middagen efter Daaben maa kun Familie 
og de 5 Faddere og 5 Par af de nærmeste Ven
ner indbydes, ligesom der kun maa serveres 4 
Retter Mad og dertil Smør og Ost, hjemmebryg
get og tysk 01. — Men selv med denne Begræns
ning kunde Tallet meget let løbe op. Et regulært 
Tal finder vi i Regulativet for Trolovelser — her 
møder Familierne selvfølgelig ogsaa og dertil 
kun 30 Personer — hvad det værste er, er, at der 

nedlægges Forbud mod Servering. Mon det dog 
har kunnet overholdes?

Og endelig Familiens største Fest Brylluppet. 
For at yde fuld Retfærdighed, deles Borgerne i 
Klasser, efter hvor stor Medgift der kan ydes. 
Første Gruppe, det har nok ikke været saa 
mange, maatte kun indbyde 50 Huse — og det 
skal förstaas saaledes: „Mand og Hustru og de 
af deres Børn, der med Ære kunde gaa til Bor
det“ — og inden Festen skal Værten aflevere til 
Borgmesteren en nøjagtig Liste over alle Festdel
tagere. —

Men Borgere, der kun kunde yde 100 Mark 
eller derunder, maatte nøjes med at indbyde 
30 Huse, dog taltes Hoffolk, udenbys Gæster og 
Præster ikke med i dette Tal. — Her var Me
nuen paa 4 Retter med Smør, Ost og hjemme
brygget 01.

„Hvad nu Karle, Piger og andre fattige Ar- 
bejdsfolk angaa, skulle de ikke indbyde flere end 
15 Huse til deres Bryllup — Præsterne und tag
ne — og af fremmede 10 Personer, hvis det 
lyster dem, og alene give fire Retter, hvori 
indbefattet Smør og Ost, og skænke hjemme
brygget 01. Overtræderne skulde straffes som 
forud angivet, og for de forbudne Drikkevarer 
bødes 5 Gylden.“

Fattigfolk har altsaa haft Lov til at indbyde 
15 Huse; regner vi 4 Personer for hvert, er vi 
straks oppe paa 60, dertil selvfølgelig Familien 
og evt. 10 fremmede og maaske et Par Præster, 
ja saa er vi ikke langt fra de 100. — Man maa 
stadig huske, at denne Bestemmelse er en Be
grænsning i en hævdvundet Praksis. Det maa 
sandelig have været nogle formidable Fester, 
Haderslev har oplevet i de Tider.

Brudesengen, som efter den Tids Skik stod i 
en Stue, hvortil alle havde Adgang, var selv
følgelig Genstand for megen Opmærksomhed, 
derfor var det vel ogsaa vigtigt, at den var saa 
fornem som vel muligt — ogsaa her griber Her
tugen ind, herefter maa Puderne kun pyntes 
med Baand af Silke — medens Fløjl, Damask og 
Silkeatlas ikke tillades — Omhængene skal være 
af et tyndt Uldstof Sajen, eller ringere Vare. — 
Dette er den højeste Form for Luksus, der tilla
des.
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Kvindernes Kjoler, der tidligere har været 
tynget af alskens Stof i kostelige Kvaliteter, gø
res ogsaa til Genstand for Censur — Kjolerne 
maa f. Ex. ikke være forsynede med Fløjl.

Der maa ikke til Kjolen bæres Kæder eller 
Ringe, der har større Værd end 30 af de bedste 
ungarske Gylden. —

Den unge Brud og de to Jomfruer, der gaar 
foran hende, maa være smykket med Bindiker,7 
Brudekroner og lange Kapper — forgyldte Rem
me, Kaaber af Schillert,8 Silkesindal eller Silke 
og Kamelot9 med nedfaldende Kraver foret med 
Hermelin eller Fløjl — men Bruden maa ikke 
bære sølvforgyldte Kæder eller Halsringe og Hals
duge, der er syet med andet end hvid Traad.

8 tvefarvet (changeant) Taft.
’ uldent Stof; her maaske damaskvævet Stof.

For yderligere at begrænse Forbruget bestem
mes det, at Fattigfolk ikke maa laane eller leje 
Udstyr til Brylluppet, Kronen undtagen.

Men det var ikke alene Brylluppet, der gav 
Anledning til Overdaadighed og let Levned, den 
aarlige Majfest har faaet de unge Karle og Pi
ger til at forsømme deresArbejde i Dagevis, naar 
Majløvet skulde hentes — og Hertugen klager 
over, at de „bedrive allehaande Letfærdigheder 
derved“. Den gamle Skik — at hente Majløv 
hjem — forbydes nu ganske — ligesom ogsaa 
den usædelige Dans om Aftenen forbydes. — 
Vi ved af andre Kilder, der er ca. 100 Aar 
yngre, at det ikke lykkedes Hertug Hans at naa 
dette Maal.

Naar en ung Mand blev Mester, betød det 
igen Gilde; nu skal dette høre op, den nye Me
ster maa herefter kun give sine nye Kolleger 
i Tønde hjemmebrygget 01, Ost og Smør — og 
højst i Skinke. Ligeledes ophæves Mesterens 
Pligt til at gøre Gilde for Læredrengen, naar den
ne har udstaaet sin Læretid. Denne sidste Be
stemmelse har nok været den eneste, der lod 
sig overholde — den faldt vel sammen med en 
naturlig Trang til at slippe lidt billigt om ved en 
Begivenhed, der ikke direkte var med til at øge 
Husfaderens Prestige og sociale Omdømme; 
men alle de andre Steder har Hertug Hans kæm
pet forgæves — den honnette Ambition har nok

’ Hovedbaand af Perler.

holdt Liv i Pragtudfoldelsen, og Ungdommens 
naturlige Trang til Lystighed, Dans, Elskov og 
Fest med andre unge, har vel foraarsaget, at der 
stadig blev ført Majløv til Byen.

Alle disse nævnte Forordninger er blevet ud
færdiget af Hertugens Kancelli, der fulgte ham 
overalt i hans lille Rige, men som dog havde fast 
Hovedsæde i Haderslev, hvor Arkivet var — og 
Skrivestuen. Forordningernes Form er ofte Bre
vets. Hertugen lader „Brevet“ indlede med en 
Oplysning om, hvorfor denne Forordning ud
sendes. Ofte tilføjes saa en Udtalelse om, hvad 
Hertugen har gjort for at faa Forholdene under
søgt — og sluttelig nævnes selvfølgelig det Om- 
raade, i hvilket Forordningen skal gælde.

Efter at Hansborg var blevet færdigt, flyttede 
Kancelliet ind i det nye Slot, og med den sæd
vanlige Ordenssans maa Hertugen give et Reg
lement for Kancelliets daglige Arbejde; vi faar 
at vide, at Skriverne møder Kl. 7 om Morgenen 
i Vinterhalvaaret og Kl. 6 om Sommeren. En 
Time senere serveres saa Morgensuppen ved det 
i Kancelliet opstillede store Spisebord, hvor og
saa Middagen serveres, her gælder den Regel, 
at Kontoristerne efter endt Maaltid straks skal 
begive sig til deres faste Pladser, medens det, der 
maatte være blevet levnet, omhyggeligt samles 
og bæres ned i Køkkenet.

Der advares mod Spil og Pjat i Arbejdstiden. 
Kontoristerne er der for at tage sig af „urteil, be- 
scheide, eingebrachter kundtschafften, gerichts- 
acten, prothocollen, handlungen, registern, re
gistranten, und was ihnen sunsten in geheim zu 
schreiben und verrichten bevolen wirdt“.

Og takket være dette Kancellis omhyggelige 
Arbejde kan vi i Dag tillade os dette lille Blik 
paa Haderslev — uden Kancelliets Registrering 
havde vi vel heller ikke anet noget om den 
stakkels Kancellitjener, der stadig var udsat for 
Kontoristernes Drillerier — det staar at læse i 
Forordning for 20. Marts 1570:

„Es sollen auch sunst die cantzleygesellen 
abwesens unsers cantzlers und secretarien alle 
ding in guter achtung und verwarung haben ..., 
auch den cantzleydiner zu feur und licht sehen 
lassen, und das davon kein unrath noch schade 
entstehe.“ R MEYER-HEISELBERG.
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Caspar Moltkes opdragelsesanstalt (se s. 17)

HADERSLEVS FØRSTE AVISER 
OG UGEBLADE

I Sønderjylland blev der meget tidligt opret
tet et bogtrykkeri, idet der allerede i486 — kun 
godt 30 år efter bogtrykkunstens opfindelse — 
af lübeckeren Stephan Arndes er trykt et par 
bøger i Slesvig. Det er en messebog „Missale 
Slesvicense“ og en lille latinsk grammatik. Mis
salet var udsendt af magister Jacob Horstmann1, 
der havde været den første lektor ved det af 
Haderslev kollegiatkapitel ved fundats af 5. 
februar 1465 oprettede lektorium2, og som i 
1492 blev rektor ved universitetet i Rostock.

1 T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage I, 1926, si
de 130.

2 C. M. A. Matthiessen: Aktstykker til oplysning om kan- 
nikecollegiet i Haderslev før reformationen, 1856, si
de 40. 3 Sønderjydsk månedsskrift 1952, side 39 f.

Der skulle imidlertid hengå mange år, inden 
der indrettedes bogtrykkerier i andre sønderjyd- 
ske byer. Som den første by fulgte Flensborg, og 

allerede i 1720 må der som det første sted i 
Nordslesvig have eksisteret et trykkeri i Tønder, 
idet eet af de af den senere vajsenhuspræst i Kø
benhavn Enewold Ewald — digteren Johannes 
Ewalds far — udgivne småskrifter blev trykt 
her dette år. Også Hans Adolf Brorsons salmer 
må første gang være udsendt fra dette trykkeri, 
idet det sikkert var det, boghandler Claus Kies
by — Brorsons forlægger — overtog i 1731, sam
me år som der i Tønder af provst Johann Her
mann Schrader oprettedes endnu et trykkeri, 
der skulle være den økonomiske baggrund for 
det af provsten påtænkte og i 1735 stiftede vaj- 
senhus i denne by3.

Den næste i rækken af sønderjydske byer, 
som fik oprettet bogtrykkeri, blev derefter Ha
derslev, der i 1814 efterfulgtes af Sønderborg.
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Ganske vist nævnes der i en fortegnelse fra 1698 
over Sønderborg bys borgere en bogtrykker Ja
cob Jensen4; men da der ikke kendes tryksager 
fra Sønderborg fra dette tidsrum, er det sikkert 
rigtigt, når skuespiller Carl Wiswe, der i 1814 
fik privilegium som bogtrykker og året efter be
gyndte udsendelsen af „Königlich privilegirtes 
Wochenblatt“ opføres som Sønderborgs første 
bogtrykker.

4 Heimat-Blätter aus Nordschleswig 1936, side 179.
’ Festskrift til H. P. Hanssen 1932, side 103.
“ Sønderjydske årbøger 1889, side 290 f.

Som den sidste købstad i landsdelen fulgte 
Åbenrå, hvor en borger ved navn Rathje fik ud
stedt privilegium 15. marts 1825. Samme år den 
26. april fik en anden Åbenrå-borger, en falle
ret købmand Hans Kopperholdt privilegium til 
at udgive et ugeblad, der fik navnet „Allgemei
nes Wochenblatt“, og som derefter udsendtes 
fra Rathjes netop oprettede trykkeri5.

Fra de sønderjydske bogtrykkerier spredtes i 
årenes løb over det ganske land en lang række 
tryksager, som har haft en ikke ringe betydning 
for det brede lag af befolkningen. Fra Flensborg 
udsendtes således i begyndelsen af 1700-årene 
danske salmebøger og opbyggelige skrifter, for
uden at denne bys bogtrykkerier i det hele taget 
leverede tryksager til nabobyerne, herunder 
Kolding og Ribe; men hen mod århundredets 
midte trængte under den pietistiske bevægelse 
de i Tønder trykte salmebøger — f. eks. Bror
sons — frem på Flensborg-trykkenes bekostning. 
Det var nu Tønder-bogtrykkene, som havde 
den største indflydelse på bogmarkedet; men 
ved århundredets slutning blev Tønder for
trængt, idet de mange skillingstryk fra Haders
lev nu fik overtaget i kulturbilledet6.

Medens de københavnske trykkerier i disse 
år mest trykte arier og drikkeviser, udsendte 
trykkeriet i Haderslev en rig litteratur af viser, 
blandt andet en mængde af vore bedste gamle 
folkeviser, og populære folkeskrifter, der fandt 
vej til landbefolkningens hjem over hele Jylland 
helt op til Vendsyssel. Skillingstrykkene spred
tes blandt andet af studedriverne, der på vejen 
hjem fra Husum marked i Haderslev købte 

trykkene for tre skilling arket for på hjemegnen 
igen at sælge dem for fire7.

Haderslev bys første bogtrykker hed Hinrich 
Luckander. Han var født i Sverige i 1716 og 
havde oprindelig haft i sinde at studere, men 
blev uddannet som bogtrykker og havde som 
svend arbejdet i Flensborg. Den 7. oktober 1758 
indsendte Luckander til regeringen i Køben
havn en ansøgning om at få tilladelse til at op
rette et bogtrykkeri i Haderslev „dem Publico 
zum Besten und der lehrbegierige Jugend zu 
Nutzen“, som han anfører i ansøgningen8; men 
da der ved gennemførelsen af dette forehaven
de ville påløbe betydelige omkostninger, ansøgte 
han samtidigt om, at man ville benåde ham og 
hans arvinger med tilladelse til at udsende et 
ugeblad „Den Jydske Fama“. Luckander håbe
de på et gunstigt svar, da der i Jylland ikke fand
tes noget trykkeri, da det ikke kunne være til 
skade for de slesvig-holstenske bogtrykkere, og 
da det var meget besværligt for de jydske under
såtter at hente de nødvendige bøger fra det 
fjerne.

Magistraten anbefalede andragendet på be
tingelse af, at Luckander satte bo i Haderslev 
og erhvervede borgerskab her.

Regeringen, som var sindet at udstede privi
legiet, ønskede dog forinden oplyst, om Luck
ander mente, at et trykkeri ville kunne svare 
sig, idet privilegiet til ugebladet kun ville om
fatte hertugdømmerne, ligesom man ønskede 
mere udførlige oplysninger om ugebladets ind
hold.

Efter at Luckander derefter ved skrivelse af 
7. februar 1759, der ligesom allerede ansøgnin
gen var dateret Haderslev, havde oplyst: „Da 
nun der eigentliche Inhalt der Wochenblätter 
aus einer Übersetzung der deutschen Zeitungen 
in die dänische Sprache bestehen wird, habe 
auf Vieler Verlangen, sowohl auf dem Lande 
als in den benachbarten Städten mich dazu re- 
solviret, in der Hoffnung, solche werden Appro
bation finden. Im übrigen verlasse ich mich auf 
die Göttliche Vorsehung, welche mir mein

’ Samlinger til jydsk historie og topografi, 3. rk., 1. bd., 
side 98.

’ Rigsarkivet.
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Stücklein Brod an diesem Ort bescheren wird“, 
blev privilegiet udstedt af kongen, Frederik den 
Femte, på de af magistraten stillede betingelser.

Luckander erhvervede derefter borgerskab9 
og har sikkert kort efter startet trykkeriet, der 
fik til huse i ejendommen Vestergade 410.

* Lakune i borgerskabsprotokollen.
10 Haderslev rådstuearkiv cod. 134a, GI. Haderslev nr. 62.
11 Rudolf Bülck: Das schleswig-holsteinische Zeitungswe

sen von den Anfängen bis zum Jahre 1789. Kiel 1928,
side 103.

Haderslevs og samtidig Sønderjyllands første 
avis blev udsendt på dansk, hvad der efter de 
nuværende forhold synes ganske naturligt; men 
hvad der i betragtning af forholdene dengang, 
hvor såvel retssproget som kirke- og skolespro
get, i alt fald i byen, var tysk, nok kan give an
ledning til visse betragtninger.

Den tyske historiker, dr. Rudolf Biilck, skri
ver i sin bog om det slesvig-holstenske presse
væsen, at „Den Jydske Fama“ var det første 
eksempel på en dansk avis på slesvigsk grund, 
men at det ville være forkert at antage, at der 
lå propagandistiske grunde bag, således som 80 
år senere ved oprettelsen af „Dannevirke“, og 
han fortsætter: „Die Nordschleswiger fühlten 
sich trotz des dänischen Idioms, das zudem 
vom Reichsdänischen stark unterschieden war, 
durchaus als Deutsche“11.

Nej, selvfølgelig lå der ikke propagandistiske 
grunde bag, men formentlig en nøgtern vurde
ring af forholdene. Bogtrykkeren har naturligvis 
været klar over, at ikke alene havde hele land
befolkningen, men også den langt overvejende 
del af Haderslev bys og nabokøbstædernes bor
gere dansk som modersmål, og at det ville være 
naturligt at udsende et dansk skrevet blad i en 
egn, hvor talesproget var dansk, et dansk, der 
næppe har skilt sig mere fra skriftsproget end 
dansk, således som det taltes i andre egne af 
Jylland. Påstanden om, at den nordslesvigske 
befolkning følte sig som tyskere er ganske urime
lig, hvorfor skulle den dog det? Nationalfølelse 
i nutidens forstand eksisterede ikke dengang. 
Haderslev bys befolkning, såvel den dansk- som 
den tysktalende del, har sikkert følt sig som go
de patrioter, som den danske konges tro og ly

dige undersåtter, hvad den da også gang på 
gang har givet udtryk for. I et hyldningsdigt12 
fra den grønne garde til dronning Caroline 
Mathilde, Christian den Syvendes unge tilkom
mende dronning, overrakt hende ved hendes 
nedenfor omtalte ophold i Haderslev den 26. 
og 27. oktober 1766, hedder det blandt andet:

„Sie kömmt, die Königin! wir sehn Sie mit 
Entzücken;

Heil! Dannemark, Heil! Freue dich.“

Selv om digtet ligesom beretningen om besø
get er typiske eksempler på datidens kongedyr
kelse, viser det dog også, at det var Danmarks 
konge og dronning, man hyldede, ligesom det 
var Danmark og ikke hertugdømmerne Slesvig 
og Holsten hyldesten gjaldt.

„Den Jydske Fama“ fik imidlertid kun en kort 
levetid, den har eksisteret endnu den 12. januar 
176013, da Luckander ansøgte om portofrihed 
ved bladets forsendelse, men er næppe blevet 
mere end et års tid gammel. Der har vel næppe 
i den lille by, som dengang kun talte godt 3000 
indbyggere, eller i omegnen været læsere nok til 
at holde liv i selv et så beskedent bladforeta
gende, som „Den Jydske Fama“ utvivlsomt har 
været. Der er desværre ikke bevaret eet eneste 
eksemplar af dette blad.

I 1764 forsøgte Luckander sig påny som blad
udgiver ved udsendelsen af et denne gang tysk
skrevet tidsskrift „Meine lange Weile“14; men 
også det fik en krank skæbne og måtte standse 
samme år. Heller ikke af dette blad findes der 
noget eksemplar bevaret.

13 Der Königin Ankunft in Hadersleben besungen und 
allerunterthänigst im Namen der grünen Garde über
reichet von ihrem Chef Kay Mussmann. Hadersleben, 
gedruckt mit Luckanderschen Shriften, 1766. Fol. 4 si
der. Haderslev rådstuearkiv. Acta I.

13 Rigsarkivet.
14 Bladets navn nævnes i et lille skrift udsendt i slutnin

gen af 1765: Vier Briefe, welche die Nachrichten vom 
Baltischen Meere betreffen, side 3: „Erinnern Sie sich, 
was vernünftige Leser der Langen Weile von der Ab
fertigung des Siegfrieds urtheileten....... og senere 
side 10, samt i et tillægsblad til „Nachrichten“ fra 
januar 1766, hvor det oplyses, at man hos forlæggeren 
kan købe forskellige bøger bl. a.: Einige complette 
Exemplare von der Wochenschrift: Meine lange Weile.
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Luckander gav imidlertid ikke op. Han må 
i løbet af 1764 have forberedt udsendelsen af et 
nyt blad, og 2. januar 1765 forelå første num
mer. Bladet fik navnet „Nachrichten vom Bal
tischen Meere“, og det lykkedes udgiver og red
aktør at holde det i live i 3 år.

Hvem der har været redaktør af vor bys før
ste avis, ved vi ikke og får vi vel næppe nogen 
sinde oplyst; anderledes for de to sidstnævnte 
blades vedkommende. De havde til redaktør 
auditøren ved det holstenske landsenerregiment 
Johann Friedrich Camerer. Et regiments offi
cerskorps var ikke, som det er almindeligt i dag, 
dengang udsat for idelige forflyttelser, men 
kunne godt i en lang årrække, ja et helt liv igen
nem være knyttet til samme regiment. Det hav
de derfor mulighed for at blive anderledes rod
fæstet i befolkningen og havde derved på en 
helt anden måde lejlighed til at komme til at 
bidrage til garnisonsbyens kulturliv, end office
rerne af i dag har det. Blandt andet heri må vi 
se forklaringen på, at det blev een af garniso
nens officerer, som blev vor bys første kendte 
redaktør; men desuden synes Camerer, der 
stammede fra Bayern, at have været en mand 
fuld af initiativ. Han havde således omkring 
midten af 1700-tallet her i byen anlagt en lær
redsfabrik med 26 vævestole, der forarbejdede 
hør og uld, og som eksporterede de fremstillede 
varer til København og Norge, men allerede i 
1775 måtte fabrikken, der efterhånden var re
duceret til 3 stole, standse15.

Camerer, der allerede i 1755 havde været 
medudgiver af „Schleswigsches Wochenblatt“, 
var selv en ret flittig skribent, der fra 1758 til 
62 bl. a. havde udgivet det 2 bind store samle
værk „Vermischte historisch-politische Nach
richten in Briefen von einigen merkwürdigen 
Gegenden der Hezogthümer Schleswig und 
Holstein, ihrer natürlichen Geschichte und an
dern seltenen Alterthümern“, hvis vigtigste ind
hold dog ikke skyldtes Camerer, men ældre 
eller samtidige forfattere. I 1769 blev Camerer, 
der var blevet forflyttet til Uetersen, men i 1768

“ T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage II, 1929, side 
256 f.

havde taget sin afsked som auditør, ridefoged i 
Hvidding og Nørre Rangstrup herreder med 
bopæl i Vodder, hvor han døde den 6. novem
ber 1792.

Katedralskolen, der i sin righoldige bogsam
ling rummer en række sjældenheder, ejer også 
et omtrent komplet eksemplar af „Nachrichten 
vom Baltischen Meere“, kun de to sidste numre 
savnes, og det er formentlig det mest komplette, 
som findes her i landet, idet Det kongelige 
Biblioteks eksemplar kun omfatter de første år
gange, hvoraf den første endda savner numrene 
2 til 6. Skolens bibliotek ejer endvidere et par 
af dette blads efterfølgere, nemlig første årgang 
af „Maaneds-Correspondenten“, formentlig den 
eneste eksisterende komplette årgang, og en om
trent fuldstændig række af „Lyna“.

„Nachrichten“ er efter nutids forhold et lille 
beskedent blad, det udgik ugentlig med 4 små 
kvartsider, men har sammen med sine to for
gængere for datidens læselystne haderslevere 
betydet et epokegørende fremskridt; lad os der
for se lidt nærmere på, hvad det har budt sine 
læsere.

Bladet, hvis fuldstændige titel „Nachrichten 
vom Baltischen Meere, aus dem Reiche der 
Gelehrsamkeit, der Sittenlehre, der Haushal
tungs-Kunde, der schönen Wissenschaften, und 
Künste, den gemeinen Nutzen zu befördern“ gi
ver en oversigt over indhold og formål, indledes 
med en henvendelse til læserne, hvoraf frem
går, at det er en direkte fortsættelse af et i 1764 
udsendt blad, formentlig det ovenfor omtalte 
„Meine lange Weile“. Forordet udtaler desuden 
et ønske om „bey Lesem von Geschmack so viel 
Beyfall zu finden, dass sie unsere Bemühungen 
billigen werden“ og fortsætter senere: „Genug, 
unser Vorhaben ist patriotisch. Ein Patriot hat 
keinen andern Entzweck, als allgemein nützlich 
zu seyn. Wir werden unsere Pflichten gegen die 
inländische Gelehrsamkeit auf das genaueste in 
acht nehmen, und sie den Ausländern bekannt 
zu machen suchen“.

Som medarbejdere finder vi officerer, gejst
lige, læger, lærere, jurister med flere, f. eks. har 
den kendte flensborgske genealog Olaus Hen' 
ricus Moller ydet et par bidrag til tidsskriftet.
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Titelbladet til katedralskolens eksemplar af ugebladet. Billedet forestiller den i teksten omtalte 
opdragelsesanstalt og er tegnet af bladets redaktør, krigsråd Garnerer. Tegningen er prydet med 
forskellige symboler, som kunne tyde på. at Camerer har været frimurer. Billedet er således et af 

de første beviser på, at denne orden har haft medlemmer i Haderslev.



Indholdet er i øvrigt et broget allehånde; ar
tikler af mere almindeligt indhold, blandt andet 
om børneopdragelse, skuespilkunst, smiger, end
videre betragtninger over et nytårsønske, som 
forøvrigt strækker sig over hele årgang 1767, og 
lignende; artikler af lokal- og personalhistorisk 
indhold, som f. eks. O. H. Mollers fortegnelse 
over præster i Gammel Haderslev og Moltrup- 
Bjerning sogne med biografiske oplysninger, be
mærkninger om et i Haderslev provstearkiv op
bevaret håndskrift, der er forfattet af provst 
Jørgen. Boysen i 1564 og indeholder en beretning 
om reformationen i Haderslev by og amt, samt 
oplysninger om et meget sjældent og mærkeligt 
skrift af sognepræsten i Øsby, Knud Bramsen, 
der havde været konrektor ved Haderslev lær
de skole fra 1570—75, eller andet lignende. Des
uden indeholder bladet anekdoter, enkelte po
litiske artikler, småstykker om sygdomme, an
meldelser af inden- og udenlandske bøger, f. eks. 
omtales det den 11. november 1765, at der hos 
Luckander er trykt to småskrifter „Vorläufige 
Nachricht von dem in der Stadt Hadersleben zu 
stiftenden Erziehungshausse für die Kinder des 
Königl. Leibregiments Dragoner, und was sonst 
von Beykommenden, bey der Erziehung und 
Anweisung der Kinder, desfals in obacht ge
nommen werden soll und wird“ og „Regulativ 
für die zu erziehende Kinder des Königl. Leib
regiments Dragoner, wie auch was derselben 
Lehrmeister und die Aufsichtsfrau dabey zu be
obachten haben“16. Bladet oplyser, at de to 
skrifter var trykt i stifterens navn, og bemærker, 
at det gerne ville overlade til publikum selv at 
afsige sin dom over bekendtgørelsen om denne 
stiftelse, thi da publikum mestendels tænkte 
frit og upartisk, så var bladet også overbevist om, 
at det ikke alene ville billige og berømme denne 
og lignende stiftelser, men også straks ville være 
klar over navnet på stifteren. Fik det daværende 
publikum kun lov til at leve en kort tid, så ville 
det også ofte høre stifterens navn blive omtalt 
med hæder. Endelig tilføjer bladet: „Was wir 
hiebey denken, ist dieses: dass Provinzen glück
lich werden können, wenn eine thätige Liebe

10 Ikke fundet i Bibliotheca Danica. 

zum Vaterlande in den Bürgern desselben er
wecket wird, und dass derjenige, welcher diese 
Liebe zuerst erzeuget, eben das, was ein Lace- 
dämonier, zum ewigen Nachhall verdienet: 
magnam reliquit sui famam“17. Titelbladet til 
„Nachrichten“s 2. årgang bringer en tegning af 
denne opdragelsesanstalt, hvis stifter var regi
mentets chef, grev Caspar Moltke, og hvor dra
gonernes børn uden ringeste bekostning for for
ældrene blev forsynede med alt nødvendigt: 
bøger og redskaber til arbejdet. Drengene fik 
hjælp til at lære et håndværk, men måtte til 
gengæld forpligte sig til at tjene regimentet i 
otte år18. En anden kilde19 oplyser, at det oven
for omtalte af krigsråd Camerer oprettede spin
deri var knyttet til opdragelsesanstalten. Børne
ne fik daglig visse timers undervisning i at spin
de og nød desuden 2 timers skoleundervisning. 
Anstalten bestod imidlertid kun i kort tid. Det 
som bilag til denne artikel gengivne titelblad er 
taget efter katedralskolens eksemplar, medens 
Det kongelige Biblioteks eksemplar har et herfra 
noget afvigende billede, som gengives som ind
ledningsvignet.

11 „Han har efterladt sig et stort ry.“
18 Erich Pontoppidan: Den danske Atlas VII, side 221.
10 Der Haderslebische Sammler, side 286.

I bladet finder vi endvidere teateranmeldel
ser, bekendtgørelser, oplysninger om ind- og ud
rejste samt nyheder af forskellig art.

Oplysningerne om de rejsende, der selvfølge
lig kun omfattede standspersoner, ser f. eks. den 
28. januar 1765 således ud:

den 20. jan. hr. Heuch til Årøsund,
den 22. hr. pastor Bloch til Flensborg, hr. 

krigsråd Camerer ankommet,
den 23. hr. løjtnant Friederichsen til Årø

sund,
den 25. hr. generalløjtnant v. Arnstedt til 

Årøsund
hr. kammerjunker v. Bülow til Kolding, 
en kongelig dansk kabinetskurer til Flens
borg,
hr. kammerherre og generalmajor v. d. 
Osten til Kolding.

Rejselisten viser os samtidig, hvilken betyd- 
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ning Årøsund endnu dengang havde som over
fartssted til øerne.

Under nyhederne, eller som de også kaldes 
„Gemeinnützige Nachrichten“, bringes der alle 
mulige efterretninger om døgnets begivenheder, 
den 21. januar 1765 oplyses det således, at der 
den 20. marts vil finde en auktion sted over 
„eine Sammlung nebst 2 Anhängen, von guten, 
brauchbaren und neuen theologischen, histori
schen, grösstentheils aber juristischen Büchern, 
die beynahe alle schön conditioniret sind, und 
dem wohlseligen Hm. Justitzraht Schnell20 zu
gehöret haben“, medens man den 29. april får 
at vide, at det nybyggede skib „Stadt Hadersle- 
ben“ var løbet ud af havnen til København, og 
at det blev ført af skipper Peter Jürgensen, og 
den 23. og 30. september i svulstige vendinger, 
at grevinde og generalinde Moltke den 20. sep
tember havde fået en velskabt datter, der imid
lertid allerede døde den 27. s. m. Den 16. juni 
1766 bringes en halv spalte nyheder fra her
værende omegn, nemlig om et selvmord, et 
drab, et dødsfald, en sygdomsepidemi i Øsby, 
lutter nyheder, der udmærket kunne tænkes på 
lokalsiderne i en moderne avis. Til slut skal her 
endnu nærmere omtales en beretning om Chri
stian den Syvendes tilkommende dronning Ca
roline Mathildes besøg i byen i oktober 1766, 
det hedder herom:

20 Amtsforvalter og tolder Christian Friedrich Schnell, 
død 23/9 1752, borgmester i Haderslev 1747—52.

21 Vinhandler og rådsvinskænk Kai Musmann (1721— 
1774), rådmand 1768—74.

22 Den gamle amtstue, Naffet 2.
25 „Til minde om den meget lykkelige forening.“ „Vær 

hilset du kære barn af guderne, du store ætling af Jupi
ter.“ „Folket, ridderskabet og senatet bringer i taknem
lighed sin hyldest.“

24 Rådmand Jens Jacobsen Landing, død 1753.
25 Arnold Christian von Neuhöffel (1727—96), bysekre

tær 1758, borgmester 1768.
26 Hertug Hans Hospitalet.
22 Matthias Musmann (1703—68), borgmester 1757.

„Der 26. October war der Tag der Freude, 
an dem auch unsere Stadt und ihre getreue Ein
wohner den Jubel von Dännemark vermehre- 
ten“, og beretningen fortsætter, at den nyopret
tede grønne garde, som det allerunderdanigst 
overrakte digt med videre viser, under sin an
fører hr. Kai Musmann21 med standart og fuld 
musik klokken 9 morgen gjorde sig marchbe
redt og meget vel munderet red vor „Aller- 
durchlauchtigsten Landesmutter, Deren glän
zenden Tugenden der altonaer Mercurius uns 
heute bis zum Rühren verkündiget hatte, nach 
dem in der Geschichte sehr merkwürdigen 
Dorf, Emmerwadt, entgegen“. Klokken 10 min- 

dede trommeslagere det herværende borgerskab 
om dets pligter, og klokken 3 eftermiddag for
enedes de to borgerkompagnier fra „Alt- und 
Neuhadersleben auf dem hiesigen Markt in der 
Neustadt, unter einer kriegerischen Musik“. 
Samtidig indtog de under livregimentet drago
ner indkaldte grenaderer deres poster ved det 
herværende amtshus22 med hautboister, tyrkisk 
musik og trommeslagere. De her i garnison lig
gende officerer var ligeledes redet ud for at led
sage dronningen. Ved Immervad overrakte den 
grønne gardes anfører dronningen det i anled
ning af hendes ankomst forfattede og i hvidt 
atlask med gyldne forsiringer indbundne digt, 
og henimod aften blev rådhuset tillige med alle 
andre huse i byen smukt illuminerede. Repor
tagen fortsætter: „Unter andern Inschriften 
und wohl angebrachten Mahlereyen lass man, 
da Dänemark und Engeland, unter dem Bilde 
zweyer Frauenzimmer, die über einem Altar, 
auf welchem zwey flammende Herzen zu sehen 
waren, sich die Hände reichten. In memoriam 
unionis felicissimae. Auf der einen Seite: Salve, 
cara Deum Soboles, magnum lovis Incremen- 
tum. Virg. Eclog. IV, 49. Und auf der andern 
Seite: Dat Populus, dat gratus eques, dat thura 
Senatus. Mart.“23 På Torvet var Kai Musmanns, 
madame Landings24 og bysekretær Neuhøffels25 
huse især smukt illuminerede. Endelig henimod 
klokken halv otte nærmede sig det med længsel 
ventede tidspunkt for dronningens ankomst, der 
blev varslet af mange foran ridende postilloner 
„und überreichte der, bey dem hiesigen Armen
haus26, unter Begleitung der sämmtlichen Raths 
Personen, sich hingestellte Herr Bürgermeister, 
Matthias Musmann27, auf einem rothen samme
ten mit Borten besetzten Küssen, ebenfalls das, 
von Seiten des Rathes und der Bürgerschaft, 
sauber gedruckte, und in weissem Atlass ein
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gebundene, mit goldenen Zierrathen versehene 
Freudengedichte23, auf das allerunterthänigste“. 
Bladet beretter videre, at det uforglemmelige, 
frydefulde indtog forløb således: Forud red un
der ledsagelse af overpostinspektør, konferens
råd von Warnstedt 16 blæsende postilloner, 
derefter fulgte den grønne garde under gevær 
og dernæst under ledsagelse af generalmajor, 
kammerherre Caspar von Moltke og amtmand, 
kammerherre wn Klingenberg29 samtlige de her 
i garnison liggende officerer. Borgerskabet af
ventede den dyrebare landsmoder med flyven
de faner og klingende musik på Torvet, og hele 
optoget drog under jublende tilråb fra alle tro 
undersåtter over dette gennem Slotsgade og 
Naffet til amtshuset, hvor den posterede grena- 
dervagt istemte en gjaldende musik. Bladet 
fortsætter: „Hier geruheten Ihro Königl. Maje
stät, den allhier versammelten Damen und an
dern Standespersonen Allerhöchstderoselben 
huldreiches Wesen auf das neue zu erkennen zu 
geben, und erhoben sich Allerhöchstdieseiben, 
unter eben der Begleitung, und der Folge von 
Millionen Segenswünschen, den 27. hujus wie
der durch die Schlossstrasse zum alten Ding 
hinaus, allwo die Bürgerschaft mit einer drey- 
fachen Salve ihrer Theuersten Landesmutter 
nochmals ihre Unterthänigkeit bezeugten, nach 
Coidingen, um auch da die Herzen der Unter- 
thanen zu erfreuen“ [!]. Den grønne garde af
sluttede diese frydefulde dage „unter einer krie
gerischen und andern sanftem Musik“ og for
enede sine ønsker med alle undersåtters om, at 
den dyrebare pagt måtte blive til stadig lykke 
for de under den oldenborgske stammes nådige 
beskyttelse hørende tro undersåtter, således en
der bladet sin lange beretning.

I bladets nummer for den 10. november op
lyses det videre, at skovrider Wildschütz30 var 
redet foran officererne, medens borgerskabets

28 Der Königinn allerunterthänigst bey Allerhöchstdero- 
selben Durchreise nach Copenhagen übergeben von 
dem Senat und der Bürgerschaft der Stadt Hadersle
ben. Hadersleben, gedruckt bey Hinrich Luckander, 
1766. Fol., 4 sider. Haderslev rådstuearkiv. Acta I.

2" Friedrich von Klingenberg (1716—83) amtmand over 
Haderslev amt 1753.

” Skovrider Andreas Wildschütz (1722—1793). 

adjudant, da dette var redet ud, på behørig 
måde havde anmeldt sig, og da dronningen var 
kørt over Torvet, „liess eben derselbe sogleich, 
in der besten Ordnung, alle Spritzen aufführen, 
und die dazu behørige Wache sogleich von den 
beykommenden besetzen“, ligeledes oplyses det, 
at borgerløjtnant Kruses31 hus var meget smukt 
illumineret, ligesom bager og borgeradjudant 
Lange32 havde oplyst 3 vinduer: „In der Mitte 
stand eine blühende Aloe, mit der Ueberschrift: 
Par virtus formae33. Auf der Seite leuchtede 
C. 7 mit der Ueberschrift: Vivat! und unten: 
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo34. 
Und C. M. mit der Uebersschrift: Floreat, und 
unten: Namque haud tibi vultus Mortalis, nec 
vox hominem sonat. O Dea certe, An Phoebi 
soror an Nympharum sanguinis una. Virg.“35 
Endelig berettes der den 17. november, at der 
i anledning af besøget foruden de allerede om
talte to digte var forfattet yderligere tre, hvoraf 
de to ligeledes var skrevet på tysk, medens det 
tredie var affattet på dansk, nemlig: „Danmarks 
store og høytidelige Glæde etc. Ydmygst frem
sat af en Borger-Kone, og Deres Majestæters 
allerunderdanigste Tienerinde, Catharina Maria 
Daugmanns30; og 5 andre Stropher, allerunder
danigst fremsat af en 16 Aars Borger-Daatter, 
Catharina Magdalena Daugmanns“ .36

Med denne for tiden typiske hyldest, men 
samtidig morsomme og interessante skildring af 
det sikkert maleriske og samtidigt småborgerlige 
ceremoniel, der har udfoldet sig ved modtagel
sen af den unge dronning i den gode stad Ha
derslev, slutter vi gennemgangen af denne vor 
bys ældste avis, der på sine ca. 650 sider inde
holder mangt et lille bidrag til byens og borger
skabets historie i årene fra 1765 til 67.

I bladets spalter får vi kun få oplysninger om

31 Købmand Nicolai Kruse, deputeret borger 1759—71.
32 Hvedebrødsbager Christian Friedrich Lange (1718— 

1803).
33 „Sjælen er lige så skøn som skikkelsen.“
31 „Han leve“l og „på ny oprinder en stor tidsalder“.
“ „Gid hun må blomstre“ og „thi du har ikke en døde

ligs åsyn, ej heller lyder din stemme som menneskers. 
O gudinde, sikkert er du enten en søster til Apolio 
eller du er af Nymphernes blod.“

33 Henholdsvis gift med og datter af borger og skomager 
Johann Friederich Daumann. 
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bladet selv. Den 13. januar 1766 oplyser Hin
rich Luckander, at han nu har overtaget „diese 
Nachrichten“ på eget forlag; han beder derfor om 
at få alle restancer fra det forløbne år betalt og 
meddeler samtidig, at han ikke mere kan levere 
de af forfatterne hyppigt uddelte gratis eksem
plarer. Den 7. december 1767 opfordres uden
bys liebhavere til at tegne abonnement i denne 
måned og til samtidigt at berigtige dette, men 
med årgangens sidste nummer må Luckan
der fremkomme med følgende bekendtgørelse 
„Nachdem der Verleger versichert ist, dass die 
Materien seiner Blätter mit der äussersten Sorg
falt gesammelt worden sind, er aber nicht ein 
Jahr so viele Pränumeranten erhalten, dass ihm 
die Druckerkosten vergütet worden; so über
lasset er nunmehro das Reich allen schlechten 
Schriftstellern, weil die Bave und Mäve auch ge
lesen werden sollen“37, og dermed var „Nach
richten vom Baltischen Meere“s saga ude.

Nu skulle der hengå en lang årrække, inden 
der påny dukkede et tidsskrift op i Haderslev; 
det blev atter et danskskrevet blad, „Maaneds- 
Correspondenten“, hvis første nummer er date
ret den 24. maj 1790.

Tidsskriftets udsendelse var annonceret i „De 
til forsendelse med posten allene priviligerede 
kiøbenhavnske tidender“38 den 26. april 1790, 
hvor det blandt andet oplyses, at „indtægten 
ifølge planen skal tilfalde landsbyskoler og 
trængende skolebørn“, og „at efterretningerne 
indtil videre kunne ordnes under følgende ru
brikker: for ex. 1) næringsefterretninger, 2) 
torv- og marketspriser, 3) tilfælde og merkvær- 
digheder, 4) afhandlinger, 5) spørgsmåle og 
svar, og 6) moersomme fortælninger og oldsager 
i omegnens særegne mundart, (deriblandt og 
noget friesisk og plattysk for at vise landets 
samtlige dialecter). Endelig bliver af bestyreren 
tilføiet: Beretninger fra Landhuusholdnings- 
Selskabet, om verdens handel og vandel, om 
tegninger, modeller og naturalier, og hefterne 
sluttes med fortsættelse af reise-anmerkninger 
og det betydeligste af passagen til og fra Dan-

37 Efter Rudolf Biilck: Das schleswig-holsteinische Zei
tungswesen, side 105, note 9.

33 Berlingske Tidende.

mark.“ Annoncen var indrykket af redaktøren 
Heinrich Kroymann, der var født i Skovby, 
Arns herred, Gottorp amt, den 1. juni 1748, og 
som fra tid til anden havde været skoleholder, 
forvalter, foged og inspektør ved forskellige ho
vedgårde i Jylland og på Fyn og i århundredets 
slutning levede som privatiserende videnskabs
mand i Haderslev39. Tidsskriftet, hvis format 
var lille oktav, udkom i 1790 med fra 32 til 96 
sider månedligt og udsendtes til hele landet. Det 
blev ekspederet direkte fra Fladerslev til kom
missionærer i en lang række byer; men da over- 
skudet som anført i annoncen skulle tilfalde 
landsbyskolerne, „så ombedes også enhver ædel- 
tænkende sognets skoleholder, at modtage skriv- 
tet til uddeeling, og i sin tid at indkassere pen
gene derfor til videre befordring efter nærmere 
bekiendtgørelse“40. Bladet skulle altså have de 
bedste muligheder for at blive spredt over hele 
landet, så meget mere som Haderslev var et 
postalt centrum. Kroymann skriver herom: 
„Dette er bekiendt, at posterne fra hele riget 
nærmest treffer sammen i Haderslev, og at føl
gelig expeditionen derfra kan skee med mindste 
bekostning og til enhvers fornøielse.“41

39 Kordes: Lexikon Schleswigholsteinischen Schriftstel
ler, 1797, side 197 f.

49 Side 1x9.
41 Side 2.

Bladet var ikke mindst beregnet for land
mænd og indeholdt da også en lang række ar
tikler om landbrugsforhold, f. eks. om „Merge
lens brug“ (hvor jægermester, kammerherre von 
Krogh, der i 1770 havde købt Åstrupgård, synes 
at have været en foregangsmand), men af egent
ligt nyhedsstof mindre end forgængeren, bortset 
fra månedlige „Nærings-Efterretninger“, der 
hovedsagelig er af interesse for landmanden, 
samt „Torv- og markets-priiser“.

Kroymann var ihærdig i sin agitation for at 
få bladet udbredt og for at få tilsendt stof til 
indrykning i det. Han søger således at skaffe sig 
kommissionærer både i by og på land og giver 
ved udsendelsen af det 14 sider store register til 
første årgang læserne denne opfordring: „Synet 
erindrer! Undskyld den første prøve; men see i 
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registeret og skriv en afhandling over hver linie 
til Maaneds-Correspondenten.“

I novembernummeret 1790 bekendtgøres, at 
der i det kommende år agtes foretaget udtog af 
forskellige aviser, der bringes som et slags tillæg 
til bladet i samme format og med samme eller 
mindre skrift. Kroymann fremhæver „at Ha
derslev er det eneste stæd i hele Danmark, hvor 
alle efterretninger både tidligst og mindst beko
steligt kunne sankes og expederes, vil enhver, 
som kiender postens gang og tid, let indsee. En 
årvågen bestyrer kunne extrahere de fleste aviser 
og journaler uden egentlig at holde samme. For 
det første nævnes kuns efterstående tidender, 
som skulle benyttes dertil: Altonaer Mercur, 
Nye Hamborger, Hamborger Addres, Gliickstæ- 
der, Flensborger, Ålborger, Wiborger, Frideri- 
cier, Odenseer, og Kjøbenhavns aviser med 
samt handels tidende og Norges Intelligenz bla
der. —“42 Efter derefter at have bragt en prøve 
på avisudtoget fortsætter Kroymann: „Af denne 
prøve vil da enhver begribe, at, når Maaneds- 
Correspondenten gav specielle oplysning og 
forklaring over fædrenelandets- og dyrknings
sager, og avis-udtoget gav efterretning om al
mindelige ting, begge dele kunne udgjøre en 
fuldstændig samling af gode kundskaber.“43

“ Side 263.
w Side 271.
44 1790, spalte 757—64, 781—88 og 805—11.
45 Side 153.
40 Kammerherre Johan Sigismund von Møsting (1759—

1843), amtmand i Haderslev 1789—1804.
17 Provst Joachim Cretschmer (1721—98), provst i Ha

derslev 1763—97.

En indsender i Schleswig-Holsteinische An
zeigen44 opfordrer Kroymann til også at udsende 
„Maaneds-Correspondenten“ på tysk, men den
ne nærer betænkelighed og vil i alt fald se, 
„hvor vidt den danske udgave er avanceret til 
nytår“.45 Første årgang har næppe haft meget 
over 100 abonnenter, over hvilke der i slutnin
gen af hvert hæfte bringes en fortløbende for
tegnelse, af haderslevere nævnes i denne kun 
følgende: amtmand og kammerherre von. Mø
sting46, konsistorialråd Cretschmer47, stabskirurg 

Schmidt48, apoteker Soss49 og postmester Peter
sen50.

I sit lange svar til ovennævnte indsender („en 
ædel holstener“ kalder Kroymann ham) frem
kommer han, der som allerede anført var født 
i Angel, med nogle interessante bemærkninger, 
der viser, hvilke følelser en angelbo i 1790 har 
næret overfor Danmark, han skriver nemlig: 
„Nei min brave holsteener, således må De ikke 
forvilde en troeskyldig jyde . .. “ og senere: „Jeg 
skal vist nok med et taknemmeligt hierte pro
fitere af denne oprigtige forsikring; dog uden 
at forlade mit kiere Danmark eller opgive det 
der begyndte verk; thi begge dele kan og bør 
beståe med hinanden, når det hele skal blive 
nyttig og fuldkommen. Og tak være de ædel
modige dansker, som allerede har, og fremdeles 
vedbliver at give den bedste forhåbning til ver
kets fremgang; deres minde være stedse velsig
net.“

Fra i. januar 1792 ændres bladets navn til 
„Korrespondenten“, og det kan derefter „faaes 
i Fladerslev hver 14 dage for en lybskilling ar
ket; ligesaa den forhen udgivne „Maaneds- 
Correspondent“, og „Nyheds-Register“, som ud
gives ugentlig i Flensborg.“ Men selv ikke det 
gode formål, hvortil indtægten gik, har kunnet 
holde liv i bladet, der ophørte at udkomme i 
løbet af 1792.

Kroymann må have været en del påvirket af 
den franske revolution, idet „Korrespondenten“ 
er stærkt liberalt, f. eks. indeholder de første 
numre for 1792 en ret kraftig artikel om den 
tynge, underordnede betjente og sognefogeder 
uretfærdigt pålagde bondestanden.

Året efter så et nyt tidsskrift, det ligeledes 
danskskrevne „Haderslevsk Maanedsskrivt, til 
almeennyttige Kundskabers Udbredelse“ lyset. 
Det er redigeret af sognepræsten i Gammel Ha
derslev Jacob Boysen. Tidsskriftet indeholder 
overhovedet ikke nyhedsstof, men udelukkende 
artikler af oplysende art. De kan handle om

48 Nikolai Schmidt (1727—1806).
49 Apoteker Nicolaus Gottfried Sass (1759—1800), ejer 

af Hjorte-apoteket 1785—1800.
“ Postmester Knud Petersen (1760—1820), postmester i 

Haderslev 1788—1820.
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„Ildsprudende bierge“; „Undersåtternes pligt 
og fordringer“; „Hvad er en skolemester?“, der 
af forfatteren besvares med, at „en skolemester 
er en person, der er antaget således til at un
dervise og opdrage børnene i hans skoledistrict, 
at de kan blive gode christne, føyelige under
såtter, duelige borgere, og, kort sagd, her og 
hisset lykkelige mennesker“, og andre lignende 
emner. Månedskriftet opnåede at udkomme i 
2 år 1793 og 94.

I 1794 fortsatte Kroymann sin bladvirksom
hed i Haderslev ved udsendelsen af „Sendebu
det for Danskholsteen“, hvoraf „årgangen, 52 
stkr., koster 26 ski. i Haderslev“. Det nåede 
imidlertid kun at udkomme i 4 numre og inde
holder foruden småartikler af almindeligt ind
hold enkelte nyheder og en del annoncer fra 
hele landet. Kroymanns opfordring til at be
nytte bladet som annonceorgan slutter hvert 
nummer og viser, at han håber, at dette blad 
må blive „samtalerne for dansk Holsteen, hvori 
enhver for betaling, og i en hast kan fåe bud 
hele landet om“; men dette håb brister hurtigt, 
og allerede i nr. 4 må Kroymann meddele, at „i 
februari måned kan ingen Sendebud udgåe. Så 
længe vil avind nok regiere over brave holste
ner. Dog kunne de 4 før nyår udkomne no. reg
nes i dets stæd. Men d 1 de allerede meldte lieb
haveres antal giver den beste forhåbning om, 
at Danskholsteen endelig kunne erholde et va
rigt blad i modersmålet, for deri at samtale og 
bekiendtgøre over alle dem selv egentlig ved
kommende, nyttige og fornøilige gienstande, så 
bruges samme tid også til at fåe alle ting i orden, 
og en fortegnelse over alle liebhavere fra hele 
Danskholsteen indhentet; hvortil enhver om
bedes at bidrage“; men det skulle ikke lykkes 
for Kroymann at få bladet fortsat, selv om han 
i hele året 1794 stadig synes at have næret håb 
i den retning, idet han 3 gange, den 16. marts, 
den 16. juni og den 20. september udsender 
nogle „Reisebemærkninger“, skrevet dels på 
dansk, dels på tysk, „indtil Sendebudet for Hol
steen måe og kan vedblive“. I rejsebemærknin
gerne oplyser Kroymann, at der af de siden 
1789 i København, Flensborg og Haderslev ud
sendte „40 Stükken und Heften“ endnu kunne 

fås nogle komplette sæt, samt at en ansøgning 
om bevilling og understøttelse til at udsende et 
periodisk blad var indsendt til det tyske kan
celli, og han tilføjer, at det vil være en selvfølge, 
„dass beides deutsche und dänische, beides 
plattdeutsche und friesische Bemerkungen, An
zeigen und Abhandlungen darinne durcheinan
der zu stehen kommen; inmassen dieses Blatt 
in Dänischholstein — in einer Gegend ausgege
ben wird und besonders dienen soll, wo vor
benannte Sprachen einander durchkreutzen, ge
braucht und verstanden werden. Und man wird 
doch nicht in Abrede seyn, dass die dänische, 
plattdeutsche und friesische Mundarten auf 
dem Fleck lebendige Muttersprachen sind, so 
wie die Hochdeutsche, für den gemeinen Mann, 
fast todt und auf dem Rekbank der Gelehrten 
immerhin mehr krepirt ist; denn schon über 150 
Jahre ist Letztere fast über ganz Holstein in 
Schriften, Schulen, Kirchen und Gerichten — 
gebraucht, und dennoch ist sie äusser deren 
Schwelle noch immer eine todte Sprache, deren 
Gebrauch im gemeinen Leben beides verächt
lich und lächerlich macht. Aber meine Brüder, 
ihr wakkeren Holsteiner! Hat eine Probe von 
mehr als 150 Jahren nicht eine für diese Gegen
den todte Sprache lebendig machen können, 
so lasst uns doch einmal wieder versuchen die 
lebendigen Mundarten zu schreiben, zu lesen 
und im täglichen Leben Gang und Gebe zu ma
chen, so wie sie es doch von Mund zu Mund 
immer sind und bleiben; und warum denn auch 
nicht von den Händen zum Papiere?

Und gewis! erst alsdann meine Brüder wer
det ihr wie aus einem langen Schlafe erwachen; 
— werdet erfahren dass das Lesen, so wie das 
Hören eines graden Mutter-Lauts vielmehr Luft 
und Eindruk macht, Nutzen und Vergnügen 
stiftet — als eine für Euch überspannte und 
todte Sprache“, slutter Kroymann sine bemærk
ninger; men dette svage forsøg på at drage mo
dersmålet ud af askepottilværelsen løb dog ud i 
sandet. „Sendebudet“ blev nemlig det sidste 
blad Kroymann udsendte fra Haderslev, og der 
skulle derefter hengå 44 år, inden Haderslev og 
dermed „Danskholsteen kunne erholde et varigt 
blad i modersmålet“.
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Nu hengik der igen et par år, inden der duk
kede et nyt tidsskrift op i vor by. I januar 1797 
begyndte „Lyna“ at udkomme, og et halvt års 
tid senere fulgte „Der Sammler, ein nicht pe
riodisches Blatt“, som var redigeret af Haders- 
lev-rektoren, senere sognepræst i Vonsbæk, 
Adolph Rudolph von Brincken, der ligesom 
Kroymann var stærkt grebet af den franske re
volutions tanker. Sognepræsten i Tyrstrup Jo
hann Christian Lautrup, hvis søn den senere 
diakon og hospitalspræst i Haderslev Erasmus 
Lautrup blev sendt til skolen i Slesvig, sagde om 
Haderslev-rektoren: „Der Kerl ist ein Jacobiner 
und verdirbt die Schüler durch seine Revolu
tionsideen“.51

Rektor von Brincken skriver til indledning, 
at det af flere grunde måtte forventes, at „Der 
Sammler“ udmærket ville kunne bestå, det vil 
sige kunne skrives og læses, i Haderslev ved si
den af „Lyna“, thi hvert af dem fulgte sin egen 
plan. Han opfordrer til at indsende bidrag, ja, 
„er erbietet sich sogar, denen willig an die Hand 
zu gehen, die entweder ihre dänisch geschriebe
nen Beyträge übersetzt, oder ihre deutschen 
Sprach (!)—berichtiget zu haben verlangen“, og 
han fortsætter: „Für den Sammler gehöret alles 
was Land- und Stadtbewohner interessieren 
kann; Oekonomie und Handwerke wie Kunst 
und Wissenschaft — statistische und litterari- 
sche Nachrichten aus dem theuren Vaterlande, 
wie Polizey und Schulwesen — merkantilische 
und politische Dinge, wie Pädagogik und Kir
chenwesen — medicinische und diätetische An
gelegenheiten, wie merkwürdige Tugenden und 
Laster unsrer Gegenden.“

„Der Sammler“, der udkom fra 8. Juli 1797 
til november 1799, fra juli 1798 under navnet 
„Der Haderslebische Sammler“, fulgte den skit-

“ Die Heimat 1940, side 155.

serede plan og indeholder fra den flittige redak
tørs hånd en række bidrag, hvoraf flere stadig har 
interesse for det lokalhistoriske arbejde. Ganske 
naturligt indeholder bladet (det var jo skolens 
rektor, der var dets redaktør), også bidrag 
til vor skoles historie52, og desuden vil jeg frem
hæve „Berichtigungen und Zusätze zur topo
graphisch-statistischen Beschreibung der Stadt 
Hadersleben im 8ten Heft der vorjährigen 
Schleswig-Holsteinischen Provinzialberichte“.53

Det eneste i det attende århundrede påbe
gyndte tidsskrift, som overlevede århundred
skiftet, var det allerede nævnte „Lyna“, hvis 
første nummer forelå 1. januar 1797, og som 
efter en omskiftelig tilværelse udkom indtil de 
bevægede martsdage 1848.

„Lyna“, hvis længste levetid altså faldt i det 
nittende århundrede, skal ikke omtales nærme
re her. Det rummer i sine 52 årgange en fylde 
af værdifuldt stof blandt andet til vor bys og 
hele landsdelens historie. Det startede som kon
getro organ for derefter at blive slesvig-holsten- 
ismens svorne håndlanger, indtil det på grund 
af stadig tilbagegang den 1. januar 1848 blev 
overtaget af Peter Christian Koch, „Dannevir
ke1^ grundlægger, hvis argeste modstander det 
havde været.

Haderslev bys aviser og ugeblade i det atten
de århundrede var med undtagelse af „Nach
richten vom Baltischen Meere“, der som alle
rede nævnt udsendtes i kvartformat, alle trykt 
i oktav. De var efter nutidens forhold kun små 
og uanselige tryksager; men de giver os mangt 
et værdifuldt bidrag ikke blot til oplysning om 
tidens rørelser, men også om Haderslev bys og 
dens borgeres forhold.

°" Olav Christensen: Litteratur om Haderslev Katedral
skole I (H. S. 1948), nr. 20, 20a, 20b, 53a og 181a.

“ Der Sammler, side 278—288.
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EN STUDENT FRA HADERSLEV
EFTERSLÆT

Det gamle ordsprog: Habent sua fata libelli 
gælder ogsaa for Haderslevskolaren Nicolai epi- 
stulae til ungdomsveninden Grethe i Jarup, som 
det har glædet mig at gense på tryk i H-S.’ års
skrift. Brevenes skæbne, fra de var i modtager- 
indens eje, til de kom professor Brix i hænde, er, 
kort fortalt, denne, at Margrethe Christensen, 
gift Ziewitz, hele livet igennem trofast havde op
bevaret dem i sit skatol. Dette kom ved hendes 
død her i Aabenraa sammen med andre efter
ladenskaber på offentlig auktion, hvor køberen, 
en handelsmand Boysen, kendt under navnet 
Peter Antik, fandt brevene i en skuffe og sam
men med nogle gamle bøger overlod dem til mig, 
der så, langt om længe, men altså dog endnu 
rettidigt, lod dem gå videre til afsenderens slægt. 
Et par andre breve fra familien Ziewitz i Tysk
land og fra veninder i hjemstavnen beholdt jeg, 
og herved er det sket, at det allersidste af de be
varede breve fra Nicolaus Brix og et fra brode
ren Johan ikke er fulgt med de øvrige. Men beg
ge to er også fornøjeligt skrevne og ikke uden 
interesse som tillæg til de foregående. Det første 
skildrer den unge løjtnant Brix’s deltagelse i op- 
marchen af den danske hær mod syd efter tron
skiftet i 1863, og det andet indeholder et lille, 

tidsmæssigt korrektiv til professorens oplysning 
om faderens udvisning som lærer i Haderslev. 
For at hele brevhøsten bjerges, har jeg ment at 
burde bringe også efterslætten under tag i sam
fundets skriftlade.

Løjtnant Brix skriver:

Flensborg, den 25. (11. 63). 
Kjære veninde!

Tak for dine venlige linier. Tro ikke at jeg 
glemmer de Jarup’er. Jeg er jo desværre bunden 
til krigsvæsenet, hvor den strenge lydighed er en 
hovedsag, ellers skulde jeg nok have besøgt Eder. 
Min broder har vel fortalt Dig, hvordan jeg har 
det. Christian skal rigtig have tak, fordi han 
kom ud til mig i Åbenrå. Jeg havde jo rigtignok 
ventet først og fremmest, at Du vilde have gjort 
mig den glæde. Disse tossede fremmede også! 
Hvem var saa det? Conrad er jo nu langt inde i 
Holsten, vi derimod bliver vel nok her for det 
første. Jeg har fået en ganske god bopæl her i 
Flensborg på Havretorv, bestående af 3 smukke 
værelser, så at jeg har plads til at røre mig. Træt
hed under marchen har jeg slet ikke mærket no
get til og syntes, at vi kom hertil i en frygtelig 
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fart. Min capitain derimod led meget i sine fød
der, men han lod sig ikke forknytte og 2det com- 
pagni hævdede sit ry fuldstændig som det bed
ste i Bataillonen, idet vi kun havde en mand på 
sygevognen og skrædderen fik sin tornister kjørt. 
Engang kom en og klagede: „Hr. løjtnant, jeg er 
så dårlig i mit jen ben!“ men jeg svarede i en fart: 
„at han så kunde gå på det andet“. Compagniet 
lo og manden travede med helt til Flensborg 
uden videre vrøvl. — Følgerne af sådanne yttrin- 
ger er ikke dårlige. Da vi kom til Kruså og gjorde 
holdt halvvejs oppe på bakken, smed Bataillonen 
sig ned undtagen en mængde af 2det compagni, 
som stillede sig i en klynge på chausseen og for
drev tiden med at synge. En frieser har jeg, som 
det meste af vejen bar to tornystre, og jeg tør 
holde på, at når en havde bedt ham om at bære 
en til, havde han gjort det uden at lade sig videre 
genere af den ting. Det er en af den gamle kjæm- 
peslægt. Magen til ham er en usselig bleg lille en, 
hvis navn er Bøgh, men som har et uopslideligt 
godt humeur, aldrig klager sig, men altid kiler 
på. Den bedste mand i compagniet fik jeg end
da ikke med, han måtte blive i Friderits på 
grund af et uheld ved gymnastikken. Men jeg 
håber snart, at han kommer. Man kommer vir
kelig til at holde meget af disse mennesker, som 
man nu sådan daglig ser og deler strabadser med.

Når vi nu bare bliver fri for krig og kunde bli
ve permitterede til juli men dertil er udsigterne 
kun små. Hvad Du siger om portraiterne er rent 
ud taget noget vrøvl, lille Grethe, og får jeg dem 
ikke, så bliver jeg vred. Fatter Christensen sidder 
ganske rigtigt i albumet, thi jeg frygtede for, at 
de skulde ødelægges, når jeg tog dem med mig.

Den 26.
Min tid er rigtig slet ikke kostbar her i Flens

borg, thi igår drev jeg om på gaden og i omegnen 
hele eftermiddagen og kjedede mig. I Frederits 
havde jeg meget at bestille, men her ligger vi på 
den lade side indtil videre. Når vi skulde blive 
her i vinter, skulde jeg nok få noget stillet an, 
f. ex. en lille tour til Åbenrå og Jarup, men un
der de forhåndenværende omstændigheder får 
man ingen permission. — Mine breve til Dig må 
være tabte; thi efter min regning er det Dig, som 

skylder mig brev. „Fremkomme med mit fjas, 
nej, kjære veninde, Du skriver så godt for Dig, 
som nogen kan ønske sig, kom ikke med „das“. 
Og Christian! Å hør, lille Grethe, skjæld ham 
engang dygtig ud; thi han begik to bommerter, 
som hvis de komme igjen, må straffes alvorligt 
(en bolle punsch med æbleskiver). Jeg indkla
ger ham, sæt Dig hen i lænestolen, Grethe, Du 
er dommer:

i, troede han ikke, at jeg kjendte ham, da 
han kom ind til mig,

2, sagde han De til mig, 
thi bør han bøde med punsch og æbleskiver og 
betaler i salair til advokaterne Anemargrethe og 
fatter Christensen 5 Rdl. til hver, som anvendes 
til cigarer og lindsekager.

Hermed slutter jeg da denne min skrivelse. 
Den vil overbevise Dig om, at jeg endnu er den 
samme Nicolaus, der måske undertiden er lidt 
vel ungdommelig, ja tænk Dig, Grethe, jeg har 
endog i Frederits componeret en ballet i to acter 
om forbundsexecutionen og fået den opført der. 
Men det er Monrad, der forfører mig, vi have 
en comedie på stabelen. De sti farvel! Skriv nu 
snart til Din gamle ven

N. Brix,
Lt. ved 10. bat. 2. comp.
i Flensborg.

Brevet fra Johan Brix er lidt afkortet:

Gramby, den 18. Febr. 1867.

Kjære veninde!

Det er rigtignok utilgiveligt af mig, at jeg ikke 
ladet høre fra mig før, men jeg beder tusinde 
Gange om Forladelse, og jeg haaber, at Du vil 
tilgive mig, naar jeg lover at fortælle Dig en rig
tig stor Nyhed, men for at gjøre Dig lidt nys
gjerrig skal Du ikke have den strax. — Hvor Ni
colaus boer kan jeg nok beskrive Dig, men Hus
sets Nummer veed jeg ikke, men naar I kun 
spørge efter ham, er han let at finde. Naar I 
komme med Chausseen fra Apenrade, da er det 
et af de første Huse paa venstre Haand inden I 
komme over Sønderbroen. Der er en Have ud 
til Gaden foran Huset, og lige over for paa den 
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anden Side af Gaden ligger saadan et sært Bin
dingsværk Huns, som I vist har seet før. Nu vil 
I let kunne finde ham. Heinrich rejser til Ame
rika -------han vilde gjeme vide Lauritz Torps 
Adresse. Hvis Du, kære Grethe, vilde faa den 
hos Jep Schmidt og sende ham den, da vil han 
give Dig et Stykke Guld saa stort som en Træ
sko, naar han har fundet det.

Det glæder mig, at Godsk er blevet fri for Sol
datertjeneste. Her blev de fleste ogsaa fri. Af 100 
den første Dag blev der kun taget 7. Preussere 
ere vi jo nu. I skulde blot see de sorte og hvide 
Grændsepæle med et stort Brædt ovenpaa med 
den preussiske Ørn.

Og nu den store Nyhed. Jeg har anskaffet mig 
en Kjæreste eller er bleven forlovet. Det er en 
lille Jomfru i Vesterlinnet Kro ved Navn Pethri- 
ne Brandt. Moder siger, at det er en lille tyk, 
venlig Pige. Næste Gang mere Nyt. Skriv snart.

Din hengivne Ven
Johan Brix.

GRETHE FRA JARUP

Nicolaus Brix’s livsvej som skolemand er 
kendt, og af hans breve har vi om Margrethe 
Marie Christensen kunnet danne os et billede 
af en frisk og livsglad gårdmandsdatter fra den 
lille landsby ovenfor bakkerne bag Aabenraa. 
Men da hun dermed er indgået i H-S’s annaler, 
vil det måske interessere læserne at erfare noget 
om hendes senere skæbne. I denne greb de æn
drede statsforhold efter de prøjsiske ekspansions
krige ligeledes uforudset og afgørende ind og 
førte hende fra en stille og betrygget tilværelse 
ud til fjerne og fremmede forhold nede i de fra 
Frankrig erobrede rigslande. Herom kan vi få 
lidt at vide af de andre breve fra hendes ska- 
tolskuffe. På disse og på samtaler med slægt og 
bekendte er efterfølgende skildring baseret.

Da Aabenraa i 1867 var blevet garnisonsby 
for en bataillon af det 84de infanteriregiment, 
blev en af fødegårdens marker på Rishjarup he
de medudset til eksercerplads for soldaternes 
troppeformationer. Herved er Margrethes brødre 
Christian og Conrad uvilkårligt kommen i for
bindelse med militæret, og markens benyttelse 

har vel også fra ejernes side krævet et jævnligt 
tilsyn. En af underofficererne, Friedrich Herr
mann Ziewitz fra Ziesar i amt Magdeburg, lærte 
de nærmere at kende. Han var dengang sidst i 
tyverne og „så godt ud“. Gennem brødrene er 
han kommen i forbindelse med Margrethe, som 
nu var femogtredive, og bekendtskabet blev så 
intimt, at det førte til forelskelse, giftermål og 
barnefødsel. Biomstændighederne ved disse i og 
for sig glædelige begivenheder kendes ikke mere, 
men drengen kom ialfald til verden i Rishjarup 
den 21/7 1870. To dage i forvejen havde Prøjsen 
erklæret Frankrig krig. Dette har dog næppe haft 
nogen øjeblikkelig indflydelse på ægtefolkenes 
livsførelse, af hvilken grund får stå hen. Der 
menes, at han først mod slutningen af felttoget 
har gjort krigen med som en slags lokomotivfører 
med militære transporter i og fra Frankrig. Lej
lighed til at stifte eget hjem havde der således 
ikke vist sig endnu. Men kort efter freden i 
Frankfurt a/M har han søgt og i slutningen af 
1871 fået ansættelse som K. u. K. Eisenbahn
schaffner i de erobrede franske provinser med 
station i Weissenburg i/E. Trods den klingende 
titel bød stillingen, set med gårdmandsøjne, kun 
på et nødtørftigt udkomme. I et nytårsbrev af 
5/1 72 ønsker en broder i Ziesar ham da også 
snarlig forfremmelse og behageligere kår, hvilket 
bedst opnås ved at være „stets artig und ruhig 
und niemals hitzig“, d. v. s. aflægge underoffi
cerstonen i tjenesten og afholde sig fra for meget 
øl og grog! Fremskaffelsen af et hjem til kone og 
søn tog tid, og de første fire år tilbringer Mar
grethe og den lille Ferdinand på gården i Ris
hjarup, hvor især morbror Christian bliver glad 
ved hendes „lille, bløde dreng“. I december 
1874 døde den gamle fatter Christensen, i hvil
ken anledning en veninde Henriette Kruse sen
der et kondolencebrev, og kort efter jul må om
flytningen til manden i, som der menes, nu 
grænsefæstningen Metz have fundet sted. Over
gangen til livet som konduktørskone i denne 
fransk-tyske storby er formodentlig blevet lettet 
en del ved, at Ziewitz her havde en søster boen
de, gift med en togfører, thi at Margrethe går ind 
til sin nye gerning med frejdigt mod og godt hu
mør fremgår af et brev af 12/1 75 fra to ven- 
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inder Juul og Kling i Rishjarup, som udtrykker 
deres glæde over, at hun „har det så godt og så 
glandt“. Hjemme har man dog vist været lidt 
skeptisk i så henseende. I samme brev meddeles 
nemlig, at Christian er bekymret for, om de nu 
også „kan være gode“ ved hans yndling dernede. 
Opholdet i Metz blev en skuffelse. Margrethe 
fødte en lille pige, der døde, og levevilkårene 
blev — cur, quomodo, quando? — for ringe. Et 
brev af 3/1 78 (det sidste i det gamle skatol) fra 
svigerinden fortæller os, at familien nu er flyttet 
tilbage til „Ris Garup“. Havde Lorrainetiden for 
forældrene været tre trange år, fik den 5—7-åri- 
ge Ferdinand dog det udbytte af den, at han ved 
tilbagekomsten kunde tale både fransk og det 
stedlige allemanniske tysk.

Rishjarup blev fra nu af familiens bostavn, og 
her matte Ziewitz så finde sig et nyt levebrød og 
vænne sig til et gammeldags og ensformet lands- 
byliv med et fremmed omgangssprog. Ingen af 
delene lykkedes helt for ham. Ude ved kors
vejen, der forbinder Rishjarup med nabobyerne, 
i et lille til gården hørende hus og ikke langt fra 
denne, kom de til at bo. Her indrettede den virk
somme husmoder et lille høkeri, mens Ziewitz, 
efter først en tid at have taget arbejde hos smed 
Jensen i Aabenraa, åbnede et reparationsværk
sted for landbrugsredskaber, husgeråd o. 1. En 
grovsmed havde landsbyen i forvejen. Ziewitz 
viste sig dog duelig og flink til arbejdet og blev 
med sin ranke holdning, et stort, mørkt fuldskæg 
og et omgængeligt væsen også velset og vellidt 
blandt folk, men sine fugtige vaner, en hang, der 
med tiden blev en trang, formåede han ikke at 

aflægge, og dette svækkede ikke alene hans hel
bred og arbejdsevne, men kastede tillige skygger 
over livet i det lille hjem. Et godt rygstød havde 
Margrethe dog, når det tiltrængtes, i gården, 
hvor Conrad imens var blevet gift, men ellers 
alt gik i de gamle gænger med Christian og den 
mangeårige husfælle Anegret’ som medhjælp 
ved driften.

Årene gik. Christian døde som ungkarl 1885 
og Conrad barnløs 1892. Hans enke giftede sig 
igen, og Ferdinand, der var opvokset ved og 
havde lært landbruget, arvede gården og giftede 
sig 1895 med en stedlig gårdmandsdatter. Da 
faderen så, træt af dagen og vejen, døde 1899, 
kunde sønnen byde sin mor et trygt tilhold i 
hendes barndomshjem. Men mere handelsmand 
end landmand, som han var, købte han et par år 
senere en anden gård i byen, arronderede begges 
jorder, solgte den gamle og flyttede hen i den 
ny. Denne solgtes dog også, og 1904 købte han 
huset Nybro 12 i Aabenraa, hvorefter han blev 
ejendomsmægler. Mor Margrethe kom således 
også på sine gamle dage til at føre en omskiftelig 
tilværelse. Hun var nu blevet flere gange bedste
mor og tog sig som en omsorgsfuld og elsket 
„Oma“ af børnene, af hvem hun huskes som en 
lille, rask og rørig, gammel kone, åndsfrisk til det 
sidste. Endnu engang måtte hun skifte bolig, da 
familien flyttede ud til den forhenværende ba
deanstalt Bellevue ved Sønderstrand. Her luk
kede Grethe fra Jarup sine øjne midt i den første 
verdenskrig uden nogen egentlig forudgående 
sygdom. Hun døde den 7/3 1917 i sit 84de år og 
sov hen „som sol i høst går ned“.

M. MICHELSEN.



DENGANG SKETE DER NOGET I DEN LILLE BY
Samfundet rystede i sin grundvold, 

da pigerne klippede deres hår, anlagde garfonnedinien og 
talte om kammeratægteskab

Som alle mennesker, der efterhånden har 
nogle år på bagen, begriber man ikke, hvor disse 
år blev af. Man synes ikke, man er blevet ældre, 
næppe nok fornuftigere, og frem for alt synes 
man slet ikke, det er længe siden, man blev stu
dent. Og dog er 25 år ret beset en lang tid. Man 
har altid slidt med sit erhverv, og man har slidt 
med sit hjem, sin mand og sine børn. Og nu 
nærmer allerede disse børn sig den alder, hvor 
de også kunne tænkes at tage studentereksamen, 
hvis ellers de var interesserede, hvad de forelø
big desværre ikke ser ud til at være.

Også udadtil er der sket en del i de 25 år, der 
er gået siden den dag, man forlod Haderslev 
katedralskole med den hvide hue på hovedet. 
Den første verdenskrig blev fulgt af en anden 
verdenskrig, og vi oplever, at det vesteuropæiske 
menneske må besinde sig på egen og andres ret i 
denne verden. Men skønt den anden verdenskrig 

var nok så omspændende og nok så rystende, 
fulgtes den ikke af de mange små og store revo
lutioner indenfor samfund og familieliv som den 
første. Når jeg tænker på mine gymnasie-år i den 
lille by, skete der i hine år langt flere opsigtsvæk
kende ting end nu efter anden verdenskrig. For 
et kvart århundrede siden var ens tilværelse be
grænset af lillebyen, og den bevægede sig i en tre
kant mellem hjemmet, skolen og Harmonien. Ja, 
måske bør man i sandhedens navn også tage bio
grafen med, for den var jo på det tidspunkt den 
eneste kontakt med et mærkeligt liv i virkelig
hed og fantasi, som lå langt udenfor vore af
stukne baner.

Ikke desto mindre nåede den store verdens 
mere eller mindre skelsættende begivenheder 
også ind til vore cirkler. For eksempel husker jeg 
ganske nøje, da jeg første gang i en avis læste 
om, at amerikanske kvinder ville klippe deres 
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hår. Hvilken fantastisk og uhørt ting! Man kun
ne ikke tro, at det var sandt, når man så sin mors 
hår og alle andre damers hår sidde tækkeligt i 
knude. Alligevel kom den dag, da de nye frisu
rer blev frembåret af stumfilmens stjerner til kla- 
verakkompagnement i den lille biograf. Og un
dertiden kom der udenbys „verdensdamer“ på 
besøg, som også kunne demonstrere kort hår — 
og så havde vi balladen: alle de klagende piger 
og hustruer, som ville have deres hår klippet! Og 
alle de konservative, oprørte og standhaftige 
fædre samt ægtemænd, som absolut ville bevare 
hele længden af kvindens skønneste pryd.

Nu var det ikke sådan, at det blev de mest fri
sindede folks koner og døtre, som først fik lov 
til at blive klippet i den lille stad Haderslev — 
næh, det var de mest forkælede, de, der bedst 
havde krammet på mændene, som først lod lok
kerne falde for barbererens saks. I dette tilfælde 
hr. Riewes. Det varede ikke længe, før han blev 
Haderslev-damepublikums udvalgte klippe-me
ster. I hans lille salon sad man på stribe for at 
blive klippet og studset, shinglet og bobbet. Hvad 
vi her oplevede, var begyndelsen til et vældigt 
opsving og en hidtil ukendt blomstring for frisør
håndværket. Men det var de færreste mænd klar 
over, og adskillige unge og yngre damer måtte 
arrangere hele små ulykkestilfælde for at blive 
klippet. Det var utroligt så mange piger der i 
de dage kom for skade at få håret svedet over 
gasflammen. De forskrækkede forældre fandt 
resterne af en fletning på gasbordet, og så måtte 
man bøje sig og lade det skamferede hår klippe i 
gargonnefrisure.

Garconne — ja, det var en anden opsigtsvæk
kende ting dengang, at taljen sank helt ned om 
halen, og at kvinderne ingen barm måtte have. 
Man skulle være flad som et strygebræt og slank 
som en ål. Dertil skulle kjolerne være korte, hæ
lene enten helt flade eller meget høje, og klok
kehatten skulle hænge langt ned over øjnene. 
Siden Egtved-pigens dage havde skørterne aldrig 
været kortere end nu. Det var klart, at denne stil 
var mere chokerende, mere fremmed, mere ny 
end noget New-look, kreeret af en Dior efter an
den verdenskrig.

Sammen med disse tendenser indenfor dame- 

moderne tog det fart med uddannelse af kvin
der for erhverv. Skilsmissernes antal steg, man 
talte om kammeratægteskab, børnebegrænsning 
og nu og da rygtedes det oven i købet, at mæn
dene i Amerika tog et nap med i huset. Tænk, 
at en mand kunne vaske op og tørre af — havde 
man nogensinde hørt noget så sindssygt? Det lød 
mærkeligt i pigeøren, når alt, hvad man havde 
set og oplevet af mandkøn, var fuldkommen 
hjælpeløs i et køkken og i øvrigt højt hævet over 
denne sfære.

Men skete der meget på det samfundsmæssige 
og familiemæssige felt, så skete der vel lidt min
dre på det skolemæssige. Nok var interessen for 
ungdommen stor i hine dage, men alligevel blev 
der ikke gjort det samme for os, som der nu bli
ver gjort for vore børn. Der var ikke noget, der 
hed skolescene og skolebio, ingen fritidsklubber, 
hvor man kunne modelere, bygge svæveplaner, 
lave keramik, skrive på maskine. Vi måtte nøjes 
med en grammofonplade nu og da, „The last 
rose of summer“ fremført af gamle dr. Ander
sen, og så miss Evelyn Heepe, som i festsalen 
optrådte med „The bells, the bells, the bells ...“ 
Ih, hvor kunne hun dvæle på disse „bells“, det 
var virkelig, som om man hørte klokkerne klinge 
i det fjerne. Skolebal havde vi nu og da, men 
ikke for tit, men til gengæld havde vi jo så Har
monien, alle vi danselystne, for hvem livets høj
depunkt dengang var en ny (og hjemmesyet) 
kjole og et godt bal, der varede til kl. 3 eller 4 
om morgenen.

Der var, så vidt jeg husker, 3 regulære baller 
på Harmonien, de to store baller ved juletid og 
et henad forår eller sommer. Det var de rigtige 
baller med stort orkester, kølig garderobe, kotil- 
lon-blomst og charleston såvel som gammeldags 
danse. Desuden var der landboballer og ring
ridningsfester, hvor det gik lystigt til, men hvor 
en „bypige“ ikke uden særlig invitation kunne 
komme med. Desuden var der de små baller, 
som fulgte forskellige foreningers sammenkom
ster, og hvor man først måtte holde til et lang
sommeligt kaffebord med mange og ikke altid 
morsomme taler foruden cigarrøg i øjnene, in
den man kunne begive sig ud på det, man var 
kommet for, nemlig dansen. Og så skete det end- 
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da, at der ikke altid var jævnaldrende „herrer“ 
at danse med. Når man ikke ville ofre sig for 
det forudgående kaffebord med taler, var det 
jo heller ikke altid, man fik adgang til dansen. 
Det hændte nu og da, at „snyltere“, som ville 
snige sig ind i det øjeblik, der blev spillet op til 
dans, vistes på porten. Ak ja . . .

Men så var der jo også noget, som hed ungt 
selskab og dans i hjemmet, og jeg må sige, at de 
tapre fruer, som ryddede deres stuer for sådan 
en flok unge og prisgav deres velplejede gulve til 
quick-step og charleston, var ikke få. På dette 
punkt havde forrige generation en fordel frem
for den nuværende. Hjemmene var større og 
rummeligere, og man havde hushjælp. Det spil
lede heller ingen rolle, om der kom kammerater 
på besøg. De kunne spise med ved familiens 
bord og endda overnatte. Måske findes der end
nu i provinsen en del af disse friheder, men i 
storbyen er de blevet væsentligt indskrænket. 
Det er næppe nok, at far og mor og børn kan 
være i deres boliger, hvordan skulle man så få 
plads til andre? Og hvordan skal man få tid og 

lejlighed til at lave unge selskaber, når der ingen 
hushjælp er, og husmoderen i mange tilfælde 
har selverhverv?

Man ser dog, at tiden er blevet en anden, og 
at 25 år var et længere spand af tid, end man 
troede. Men man føler det ikke, når man som 
jeg til stadighed har besøgt den lille by og haft 
kontakt med de lærere, man kendte. De synes 
ikke forandrede. Og selv de kammerater, man 
efter 25 års forløb genså ved jubilarfesten på 
Ulvslyst omkring St. Hans 1952, forekommer 
een at være de samme, som dengang vi skiltes. 
Nok har tiden krævet sin ret, men alligevel har 
vi udviklet os ad en mærkværdig logisk linie. 
Der er kun få overraskelser. Den fikse pige er 
stadig den fikse pige, den tykke dreng har stadig 
en vis charmerende fylde. Pigen, der var tung i 
understellet har stadig sit tyngdepunkt der, og 
pigen med humør er blevet kvinde med humør. 
Den muntre dreng er blevet en munter mand, 
og naturligvis er det ikke ham med den bedste 
eksamen, der siden kom til at tjene de fleste 
penge.

KAMMA SVENSSON.



SPREDTE INDTRYK FRA MIN TYSKE SKOLETID 
I HADERSLEV

Nlin fars indstilling overfor de tyske skoler, 
kan kort karakteriseres sådan: Når de tyske sko
ler forbyder vore børn at lære dansk, skal de i 
hvert fald selv have fornøjelsen at lære dem 
tysk. For fars vedkommende var dette et prin
cip, og denne linie blev fulgt for alles vedkom
mende. Det affødte selvfølgelig af og til små 
episoder, som f. eks. da een af mine ældre søstre 
umiddelbart efter at hun var kommet i skole, 
fik fåresyge. Da hun igen gjorde sin entré i sko
len og af een eller anden grund ikke havde 
fået en „skoleseddel“ med og ikke kunne for
klare grunden til sin fraværelse på tysk, trak det 
op til tordenvejr. Vel vidende, at et sådant hav
de ubehagelige følger i form af „Griffelkaste- 
ner“ — træpenalhuse —, der fløj rundt i klas
sen, pressede hun citronen til det yderste for at 
klare situationen, og hun klarede den ved at ud
støde et „Mæh“. I dag er hun overlærer ved det 
danske skolevæsen i Slesvig by, og bliver måske 
sommetider mindet om denne episode.

Selv kom jeg i skole i „æ Gammel Ha’sle 
Skoel“, den nuværende amtslandinspektørbo- 
lig, der var forskole, medens menighedshuset 
var hovedskole. Her forsøgte jeg i løbet af to år 

at lære så meget tysk, at jeg var værdig til op
tagelse i „æ Latinskoel“. Jeg blev også optaget, 
men i anden klasse (oktava), og jeg husker end
nu mit første Zeugniss, som jeg — da jeg var 
ude af stand til at tyde det — gladelig viste 
frem til enhver interesseret. Der stod til slut: 
Aage ist Nr. 30 unter 31 Schülern!

Det var jo en stor og besværlig opgave at lære 
os — i mange tilfælde umælende bæster — 
Goethes og Schillers sprog, og man kan ikke un
dre sig over, at alle midler måtte tages i brug — 
også korporlig revselse, der blev anvendt i et så
dant omfang, at jeg er sikker på, at jeg i de 7 
år, jeg gik i tysk skole, har fået klø gennemsnitlig 
mindst een gang om dagen.

Nu må man ikke tro, at der ikke var lyspunk
ter i denne tilværelse, tværtimod, der var man
ge. Min skoletid faldt jo i det væsentlige under 
den første verdenskrig, og mange af disse lys
punkter stod i forbindelse med den. Først var 
der jo de almindelige søn- og helligdage, „Kai
sers Geburtstag“, „æ se da Hans Daw“ (Sedan
dagen) og hvad der ellers var af den slags. Så 
var der „Die Schwitzferien“, når termometret 
sneg sig op til 240 celsius i skyggen, og det kan
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lyde utroligt, men det skete sommetider. Langt 
flere fridage havde vi imidlertid på grund af, 
at „Unsere Feldgrauen“ havde vundet en 
„Sieg“ og taget 50.000 russiske krigsfanger eller 
flere.

Disse fridage på grund af sejre indskrænkede 
sig jo imidlertid til een eller to om ugen, så var 
der jo langt mere forslag i de ferier, som skyld
tes mangel på kul, og som kunne vare flere uger.

Nu kan man jo spekulere over, hvornår vi 
fik tid til at lære noget, men det havde jo nok 
gået alt sammen, hvis vi ikke havde haft mange 
andre forsømmelser, som også bundede i forsy
ningssituationen.

Om sommeren gik vi nemlig og ribbede alle 
hegn for blade — i skoletiden. — Disse blade 
blev tørret ude på bryggeriet og sendt til hestene 
ved fronten, og disse trofaste og patriotiske dyr, 
var efter sigende så glade for dette „Laubheu“, 
at de foretrak det frem for almindeligt hø, for 
slet ikke at tale om havre, der sagdes at være di
rekte skadeligt for heste.

Ligeledes samlede vi vilde hindbær- og jord
bærblade, der i tørret tilstand skulle være et ud
mærket nydelsesmiddel, når det blev tilberedt 
som te. Da vi imidlertid mente, at det måtte 
blive en tynd kop te, forbedrede vi kvaliteten 
og aromaen med ege- og askeblade.

Også forsyningen med „Speisefett“ voldte 
visse vanskeligheder, men også her greb vi virk
somt ind ved at samle bog — ved vanvare iblan
det lidt agern — og heraf fremstilledes der en 
udmærket margarine!

Endelig var der jo vanskelighederne med be
klædningen, men her trådte brændenælder — 
indsamlet i skoletiden — hjælpende til. Jeg må 
dog nævne, at indsamlingen af brændenælder 
sorterede under folkeskolen.

Blandt alle lærerne ved skolen var hr. Geisel 
måske den mest frygtede, i hvert fald modtog 
vi med en stille rædsel meddelelsen om, at han 
skulle være vor klasselærer, når vi rykkede op i 
„Sexta“ (4. klasse). Selv var jeg syg de første 
dage i den nye klasse, og da jeg skulle indføres i 
protokollen, gik det helt godt, så længe det 
drejede sig om navne, fødselsdag og „Hausspra
che“, men da så spørgsmålet: „Bist du Jude oder 

Katholik?“ blev slynget ud på en sådan måde, at 
der tilsyneladende ikke var noget alternativ, be
gyndte det at „knibe for de små jødedrenge“. 
Jeg tog imidlertid min logiske sans i brug og kon
staterede, at een af mine klassekammerater var 
katolik, hvorfor han ikke deltog i religionsun
dervisningen, og da jeg deltog i denne, kunne 
jeg altså ikke være katolik. På den anden side 
mente jeg ikke at kunne bekende mig til den 
mosaiske tro, men da vi dog lærte om jøderne i 
bibelhistorien, valgte jeg, som det mindste af to 
onder at svare: „Jude“, og først da spørgsmålet: 
„Oder bist du evangelisch“ kom, fik vi sagen 
klaret til alles tilfredshed.

Lige til det sidste udsendte den tyske propa
gandamaskine meddelelse om sejr på sejr, og 
selv om vi ikke havde nogen „engelsk presse“, 
var vi alligevel orienterede og ventede sammen
brudet. Trods alt kom det bag på os, da det var 
en kendsgerning, og jeg husker tydeligt den mor
gen, da det røde flag vajede over kasernen, og 
de af vore lærere, der var i uniform, mødte med 
det obligatoriske røde bånd i knaphullet. Det 
var mærkeligt at se alle vore lærere og tyske sko
lekammerater fuldstændig lamslåede, de som 
ellers altid var så strunke og sejrsbevidste. Vi 
danske glædede os, for vi vidste, at nu slog be
frielsens time snart, og jeg vil her nævne et 
eksempel, der viser, at sammenbrudet var ven
tet allerede et år i forvejen. Det kan synes småt, 
men det viser, at man allerede i 1917 var sikker 
på sammenbrudet. Min far fik nemlig til sin 
fødselsdag i november 1917 en rigtig flagsnor 
(muligvis den eneste, der fandtes i hele das 
grosse Vaterland på det tidspunkt), og for mig 
var det en stille glæde at vide, at vort Danne
brog ikke skulle hejses ved hjælp af en stålwire.

Hvad blev så det foreløbige resultat af denne 
revolution? Der dannedes „Arbeiter- und Sol
datenrat“ i alle byer, og opmuntret af dette 
eksempel, dannedes der på skolen „Schülerrat“, 
som meddelte skolens rektor sin tilblivelse med 
tilføjelse om, at det ventede at blive respekteret, 
hvilket også til en vis grad skete.

Der fulgte nu en tid med mærkelige tilstan
de, for selvom det under krigen havde været 
småt med disciplinen, dels på grund af mang- 
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lende lærerkræfter, dels fordi mange fædre var 
ved fronten, kom det dog sjældent til direkte 
brud på den traditionelle disciplin.

Efter revolutionen ændredes dette forhold 
fuldstændigt. Nu blev forgæves forsøg fra læ
rernes side på at opretholde den gamle prøjsi
ske disciplin saboteret af både danske og tyske 
elever, og da baggrunden for den var forsvun
det sammen med Kaiser Wilhelm, måtte man 
affinde sig med de ændrede forhold, hvor svært 
det end kunne være.

Det skal indrømmes, at vi danske drenge ikke 
ligefrem gød balsam på de sår, som opstod på 
grund af de ændrede forhold. En gang skulle 
spejderne i Haderslev — og det ville den gang 
sige alle danske drenge — rasle penge ind til af
holdelse af udgifter i forbindelse med afstem
ningen. Vi havde fået besked om at møde hos 
tropsføreren, men ingen havde tænkt på at sen
de besked til skolerne, hvorfor jeg sammen med 
en jævnaldrende — ca. 13 år — blev sendt 
rundt til byens rektorer — ikke med en und
skyldning og pæn anmodning om fritagelse for 
undervisningen — men bare med en meddelelse 
om, at der ikke kom spejdere i skole den dag, 
og det vil sige, at over halvdelen af eleverne 
udeblev.

Et andet eksempel på ånden i skolen bør og
så nævnes, og det må udtrykkeligt bemærkes, at 
det her var en tysk dreng, der spillede hoved
rollen.

Vi havde haft den pytagoræiske læresætning 
for, og ingen af dem, der var blevet hørt i den, 
havde kunnet den. De fik alle samme straf: 
„Drei mal abschreiben.“ Dette gik godt, indtil 

en søn af den tyske bryggeridirektør svarede: 
„Das ist Papierverschwendung.“ Svaret var: 
„Zehn mal abschreiben.“ Hertil svarede denne 
13 års knægt: „Das tuh ich nicht.“ Nu blev læ
reren, der ellers var blandt de moderate, for al
vor vred og råbte: „Hundert mal abschreiben.“ 
Jeg vil formode, at hele klassen sad med åbne 
munde, da samme håbefulde yngling rystede 
medlidende på hovedet og svarede: „Du bist 
verrückt.“ I og for sig så vi ingen anden udvej ud 
af denne fortvivlede situation, end at nu måtte 
jorden åbne sig og opsluge os alle. Det gjorde læ
reren heller ikke, så han tog sine bøger og for
lod klassen midt i timen uden at vise sig igen. 
Episoden blev aldrig nævnt mere, heller ikke af 
skolens rektor — og det gjorde den pytagoræiske 
læresætning heller ikke. Vi forholdt os dog alle 
lidt rolige over for denne lærer, idet vi havde 
et indtryk af, at grænsen for det sømmelige var 
blevet overskredet.

Det ligger i sagens natur, at en skolegang un
der disse former ikke kunne give særligt strålen
de resultater. Ved oprykningen i foråret 1920 
var derfor 27 af 36 ikke fundet „reif“ til opryk
ning, men da man ikke mente, at dette så sær
lig godt ud, lod man de 27 rykke op, og jeg for
søgte at trøste min far med, at jeg dog var den 
bedste af de ni. Efter nogen tids alvorlige for
handlinger blev vi enige om, at min tid kunne 
udnyttes bedre ved at gå i dansk skole, hvorfor 
jeg forlod denne skole for ikke at vende tilbage, 
før jeg havde taget præliminæreksamen og væ
ret et par år i maskinlære.

I oktober 1924 vendte jeg tilbage, men da her
skede der jo en ganske anden ånd på skolen.

AAGE THADE PETERSEN.



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

Lille Sensation.
Nytaarsfest i HadersleV'Samfundet.
Indenfor Haderslev-Samfundets Rammer er 

Katedralskoleeleverne meget konservative og 
traditionsbundne, mindst skulde der en Revolu
tion til at ændre Nytaarsballet. Det holdes hvert 
Aar den 30. paa Harmonien, og vi skal gerne 
indrømme, at vi allerede forinden havde skrevet 
følgende Linjer:

Formanden for Haderslev-Samfundet, Lektor 
Favrholdt, bød velkommen til de mange tidli
gere Elever, Rektor Jacobsen og de trofaste Læ
rere. Til Dirigent ved den kortvarige Generalfor
samling valgtes Seminarist Sammy Karottki, 
hvorefter Formanden aflagde Beretning ved at 
henvise til Aarsskriftet, og Kassereren, Fuld
mægtig Olav Christensen, redegjorde for Regn
skabet paa tilsvarende Maade. Alle Valg var 
Genvalg.

Referatet er nøjagtigt, men der indtraf i Aftes 
den Sensation — Ordet er valgt med Omhu — 
at Kassereren, Fuldmægtig Olav Christensen, 
ikke nøjedes med at henvise til Aarsskriftet, der 
forøvrigt ventes udsendt ret tidligt i det nye Aar, 

men opholdt de danseglade Medlemmer med 
en lille økonomisk Betragtning. Samfundet er 
nemlig ved at faa Penge i Kassen, og i Aftes op
gjorde Kassereren Beholdningen til 900 Kr. Den 
ene Trediedel er en Gave fra afdøde Lektor 
Reincke, mens Resten dels skyldes Haderslev By, 
dels Aarsskriftets Annoncører. Der var megen 
Tak til alle Parter.

Ovenpaa denne uventede Oplysning takkede 
Dirigenten Formanden, der takkede Dirigenten, 
der fik Hanne Arkil til at synge „Hakalytval- 
sen“, der i Dag Kl. 16,20 udsendes i Radioen 
med Komponisten Egon Keck, der i Aftes ikke 
var til Stede for at modtage den Hyldest, der 
blev Tekstforfatter, Sangerinde og Guitarakkom
pagnatøren — samt Komponisten — bevilget.

(„Dvk.“ 31/12 1951).

Fra hele Landet stævnede i Aftes — St. 
Hansaften — Hekse til Bloksbjerg og tidligere 
Katedralskoleelever til Haderslev-Samfundets 
Sommerfest paa „Ulvslyst“. Til Indledning blev 
Midsommersangen sunget, og skønt det udenfor 
var koldt og vaadt, bredte sig snart i Salen en 
egen Varme — Gensynets og Mindernes. Stu- 
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denter- og Realistjubilarer var mødt frem i stort 
Tal, og efter at Formanden, Lektor Favrholdt, 
havde budt velkommen, kunde Lektor Øster- 
gaard flette en Mindekrans fra gamle Dage.

Lektor Anker Jensens Sang „Vort Fædreland“ 
fra Afslutningsfesten 28. Juni 1927 blev sunget, 
og Formanden oplæste indløbne Hilsener, hvor
efter LRSfører Oluf Marschner, Viborg, gav Ud
tryk for sin Glæde over at se gamle Lærere. Fra 
1927 var Lærerinde, Frk. C. Christensen, Frk. 
Dr. Petersen, Lektor Østergaard, Lektor Olrik 
og Lærer Kalsbøll til Stede. Vi har kun gode 
Minder om vore Lærere, sagde Landsretssagfø
reren, der for de nye Studenter udtrykte det 
Haab, at de maatte have et godt Sammenhold 
Kommunelærer Johs. Jensen, Hornbæk, gensaa 
med Glæde Sønderjylland. Til Studenterne 
sagde han:

„Man bliver altid Student i rette Tid. Om 
man er blevet Student i 1927 eller 1952 er lige
gyldigt, blot man gaar ind til Arbejdet af Lyst 
og med alle sine Evner. Han udbragte et Leve 
for den, der blev Student i rette Tid.“

Lektor Favrholdt talte for Realistjubilarerne, 
blandt hvilke han særligt takkede Fuldmægtig 
Olav Christensen for hans store Arbejde for 
H-S. — Fru Käthe Gaarde, Skaarup, overbragte 
en Hilsen fra Rektor Bock, Nakskov, og Olav 
Christensen takkede paa Realisternes Vegne 
Formanden for hans Indsats. Haderslev-Samfun- 
det er i Dag en stærk og levedygtig Elevforening. 
Han mindedes fra Translokationen for 25 Aar 
siden Rektors Ord: Vi skal ikke være os selv 
nok, men være os selv.

Den nybagte Student Jørn Ravn, Jels, og Inge
niør Aage Thade Petersen, Ringe, talte om Kon
takten mellem Elever og Lærere, og Formanden 
indledte derefter elegant som altid Ballet.

Men forinden var det kommet til den sædvan
lige Dyst mellem Realister og Studenter om, 
hvem der efter 25 Aars Forløb var kommet 
længst. Denne Dyst fik i Aftes særdeles hjerte
lige Udtryk, og Sejren blev vistnok hentet hjem 
til Realisterne, der generøst bød alle Studenter
jubilarerne paa 01.

Udenfor var det stadig ikke Midsommer, men 
hvem mærkede det? („Dvk.“ 24/6 1952).

VORT ÅRSSKRIFT.

Indledningsdigtet er forfattet af lærer Eigil 
Reumert, Haderslev, af hvem vi også tidligere 
har haft den glæde at bringe et digt.

Cand. mag. Rich. Meyer-Heiselberg har i en 
årrække været os en trofast medarbejder. Han 
har i dette årsskrift med udgangspunkt i Hans
borgarkivet givet os en skildring af, hvordan 
livet formede sig i hverdag og fest i vor by på 
hertug Hans den Ældres tid.

At een af årsskriftets redaktører optræder som 
forfatter til en artikel deri, er ikke just nogen 
sjældenhed. I år er det atter fuldmægtig Olav 
Christensen, der kommer med en fyldig lokal
historisk afhandling, hvori han gør rede for Ha
derslevs ældste aviser og ugeblade.

Fra dr. med. M. Michelsen, Åbenrå, har vi 
til vor store glæde modtaget et par Brixbreve, 
der supplerer professor Hans Brix’ artikel fra i 
fjor; i en efterskrift har den gamle Åbenrådok- 
tor fortalt om den livsskæbne, der blev beskå
ret Nicolaus Brix’ kloge veninde fra Rise-Hja- 
rup.

To af 25 års-jubilarerne har indvilget i at for
tælle lidt fra deres skoletid i Haderslev.

Fru Kamma Svensson fremtryller med lette 
rids et lille stykke kulturhistorie fra den bryd
ningstid i begyndelsen af 2o’erne, da mange for
domme blev taget op til revision. Hendes ynde
fulde tegninger illustrerer elegant dette tidsbil
lede.

Ingeniør Thade Petersen har meget tydelige 
erindringer om skoleliv i den prøjsiske Ørns 
skygge. Den krampagtigt opretholdte „Wir sie
gen doch“-mentalitet vil være kendt også fra 
slutningen af anden verdenskrig. Folk, der har 
oplevet sammenbruddet i 1918, vil nikke gen
kendende til mangt og meget i denne lille op
sats. Vi tror, at der blandt vore medlemmer er 
flere, der kunne glæde den yngre generation 
ved at gå i Thade Petersens fodspor. De er vel
komne i H.-S.s spalterl

Kronik og personalier redigeres som sædvan
lig af lektor Favrholdt og fuldmægtig Chri
stensen.
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LÆRERKOLLEGIET.
Atter er der gået et år uden nogen forskyd

ninger indenfor vor skoles lærerkollegium. Un
der lærerinde fru Inger Petersens sygeorlov i 
december vikarierede forfatterinden mag. art. 
Karen Bjerresø i fru Petersens fag, bortset fra, at 
fru rektor Jacobsen og fru adjunkt Magelund 
overtog nogle gymnastiktimer.

I årets løb passerede to af kollegiets medlem
mer „runde år“, nemlig lektor N. K. Øster- 
gaard, der den 9. marts fyldte 60, og lærer A. 
Kalsbøll, der den 17. oktober opnåede samme 
alder.

Haderslev-samfundet lykønsker.

FRA SKOLENS LIV I ÅRET, DER GIK.
Der er i årenes løb blevet tradition for nogle 

bestemte ture i adskillige af skolens klasser for
uden de ligefrem til undervisningen hørende år
lige geologisk-historiske ekskursioner. Et værdi
fuldt resultat af disse ture udover det betyd
ningsfulde udbytte er, at der derigennem skabes 
en kontakt mellem de elever og lærere, der del
tager, og det er ganske givet en berigelse at kom
me med på en sådan tur, hvad enten det nu er 
en Københavnsrejse med byvandringer og tea
ter- og museumsbesøg, eller det er III g’s årlige 
tur til Askov. Denne sidste tur skal lige kort om
tales, da gamle elever således vil kunne se, at 
man i dansk- og historietimerne ikke nøjes med 
blot at tale lidt om Grundtvigs skoleideer, men 
prøver på at få et direkte indtryk af højskoleliv. 
At man så samtidig kan kaste et blik ud over 
hele nationalitetskampens historie under et be
søg i mindelunden i Skibelund Krat, er et såre 
værdifuldt plus til forståelse af hele den nyere 
sønderjydske historie. Det lader også til, at man 
i lærerkredsene på Askov og ved katedralsko
len i Haderslev ser med stor sympati på en fast
holden af denne tradition. Den sorte skole er 
ikke så sort som i Grundtvigs drengeår, og høj
skolen, som den drives i Askov, er ikke så en
sidig en skole for gårdmandssønner (og -døtre), 
som den første højskole i Rødding var det.

*

Besøg i Askov og Skibelund.
III g’s traditionelle besøg på Askov udvidede 

Folkehøjskole fandt sted 8. februar med lektor 
Graversen og lektor Favrholdt som ledere. Rute- 
automobilselskabet havde velvilligt stillet en 
rutebil til vor rådighed. På højskolen var vi først 
med til det store formiddagsforedrag, i hvilket 
forstander Arnfred ret aktuelt talte om det in- 
teressebetonedes betydning for tilegnelse af be
vidsthedsstof. Den følgende time var der lejlig
hed til på de mange forskellige særhold at få et 
indtryk af den vidtspændende fagkreds, der ar
bejdes med, og vore elever var meget optaget af, 
hvad der foregik, hvad enten det var studiekreds 
over landboungdommens problemer, litteratur
drøftelse med Sigrid Undsets romaner som ud
gangspunkt eller kunsthistorisk gennemgang af 
franske impressionister.

Ved måltiderne i Dagmarsalen var vi med i 
det kollegieliv, som er så typisk for højskolen. 
Ved en kop kaffe i privatlejligheden talte for
stander Arnfred om skolens historie, dens virke 
og mål, og der blev fra vor side bragt en tak for 
gæstfrihed på Flors højskole mod elever fra 
Lembckes og Thriges skole.

I det skønneste solskin gik vi derefter gennem 
det sneglitrende landskab til Skibelund Krat, 
hvor vi opfriskede minderne fra nationalitets
kampen. Retur med rutebilen til Askov, hvor 
cand. mag. J. Engberg var en udmærket vejviser 
på en rundtur gennem skolens mange lokaler. 
Tilsidst hørte vi digteren Wivel tale om og gen
fortælle Gunlaug Ormstunges saga.

Trætte af de mange indtryk var vi hjemme ca. 
kl. 21, men uden tvivl er Askov og Skibelund for 
de fleste af deltagerne nu noget mere end et par 
tomme navne.

*

Årets skolekomedie, der som sædvanlig var 
den festlige optakt til skoleballet den 21. febru
ar, var også denne gang hentet fra den engelske 
litteratur, nemlig det gode klassiske „Fejltagel
ser“ af Oliver Goldsmith, hvor II g’er under 
lektor Holmgaards dygtige instruktion klarede 
sig igennem de indviklede intriger frem til en 
sikker succes, således at stykkets hovedfigurer 
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stadig står markeret for bevidstheden hos yngre 
og ældre tilskuere.

¥

Stærefridagen eller for at være helt præcis 
de to timers frihed i anledning af stærens an
komst har i dette år vakt så megen opsigt, at det 
vist er på sin plads her at ofre spalteplads på 
en særlig omtale af

Stæren og Haderslev katedralskole.

Det kan ikke nægtes, at den glade forårsbebu
der stæren er kommet til at nyde ekstra popu
laritet hos os i kraft af de særlige begivenheder, 
der knytter sig til den sidste stærefridag (der i 
og for sig snarere var en stærefri dag!). Formid
let af den lokale presse gik historien landet over 
og blev som historie betragtet ikke ringere der
ved. Blandt andet inspirerede den en sanger 
(tidligere elev?) udi Vendsyssel til at kvæde en 
vise om de træske Haderslevlærere, der så 
skammeligt beluskede deres rektor. Så var der 
stille om stæren i rugetiden, men ved juletid 
dukkede historien op igen i „Æ Rummelpot“, 
virkningsfuldt illustreret af yngste skud fra bog
handlerdynastiet i Nørregade, Ole Gellert Niel' 
sen, elev i III ns. For at kaste nogen klarhed 
over det væv af Dichtung und Wahrheit, der 
er ved at lægge sig om stæremyten, og til orien
tering for samtid og eftertid bringer H.-S. i år 
med velvillig tilladelse fra „Æ Rummelpot“s 
udgiver, hr. redaktør C. J. Bech, Aabenraa, en 
gengivelse af tegningen, ligesom vi også gerne 
dertil vil knytte nogle bemærkninger. Vi anser 
det således i sandhedens interesse for rigtigt at 
nævne, at det ingenlunde udelukkende er de på 
tegningen forekommende let karikerede skole
personer, der er de eneste implicerede i stære
historien, idet den lærer, der fik ideen med at 
anbringe en udstoppet stær på stærekassen, hid
indtil har fået lov til uantastet at røgte sine 
hverv som skolens fysiklærer og regnskabsfører 
uden hverken at få sit navn udbasuneret eller 
sin karakteristiske skikkelse karikeret. Hans 
nærmeste medskyldige, der ligeledes kunne af
give godt stof for tegneren, har også hidtil bort- 

fjælet sig blandt de forskellige zoologiske og geo
grafiske sjældenheder, skolen råder over.

„Æ Rummelpot“ ledsager tegningen med føl
gende tekst:

„Den forsvundne Fugl.
Hvert Foraar, naar Stæren vender tilbage til 

sin Kasse paa Katedralskolens gamle, vejrbidte 
graa Mur i Haderslev, jubler hele Skolen, for 
saa skal Rektor give fri Resten af Dagen.

Men i Aar vilde Stæren ikke indfinde sig til 
Trods for, at Vaaren allerede var i Luften. Stor 
Skuffelse i Skolen og mørke Blikke op mod 
Kassens tomme Pind.

Alligevel havde Foraaret en berusende Ind
flydelse — ikke paa Eleverne, men paa en af 
Adjunkterne, der blev saa kaad, at han lod 
Skolens udstoppede Stær anbringe paa Kassen. 
Rektor Jacobsen gik i Gyngen og gav Skolen fri!

Den Omstændighed, at det er en Lærer og 
ikke en Elev, der fandt paa en saadan Streg, 
vakte Opmærksomhed Landet over og inspire
rede helt oppe i Vendsyssel et Digt i „Vendsys
sel Tidende“:

I Haderslev man nok har vidst, 
at Drenge er, som Børn er flest, 
og de har Lys i Pæren.
Til gale Streger er de klar, 
men Lærerne et Forspring har, 
de svindlede med Stæren.

Fra Skolens Samling tog de een, 
som stod paa sine stive Ben, 
den var jo død i Sværen.
Men Rektor de ved Næsen tog 
og Fridag holdt med Pen og Bog, 
de vilde fejre Stæren.

I Skolen Snyderi er slemt, 
og Rektor er en Del beklemt 
som Følge af Affæren. 
Skønt Mester i Zoologi 
han plumpede alvorligt i 
og gik paa den med Stæren.

Hermed sit Indtog Vaaren holdt, 
skønt det var nederdrægtig koldt 
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og ringere med Æren.
Mod Rektor denne Plan blev støbt.
Nu har han stærke Briller købt 
til bedre Værn mod Stæren.“

Men det er ikke blot i Vendsyssel, at der fin
des poeter; også i København fandtes der en så
dan, en tidligere elev fra skolen, stud, oecon. 
Leif Nielsen, der gjorde nogle vers over stærens 
underlige natur, hvorved følgende vise frem
kom, som blev foredraget af Gerhard Schoop, 
III ns, ved Hakalytrevyen 21. november 1952:

Lærerne er samlet, hos hvem ved jeg, til gilde; 
stemningen er høj, for det er punchesold!
Graversen tar ordet; de andre biir stille: 
„I morgen vil vi lukke for skolen kl. 12 . . .

Men det føres ikke lige ud i livet 
bare ved at sige, at nu har alle fri.
Vi kan ikke selv ta’ initiativet, 
ungerne må komme og be’ os lukke i!

Hvis vi nu får stæren til at gå i kassen, 
vil de kære unger råbe og gå hjem;
men da ingen endnu har vist sig på pladsen, 
må vi se at skaffe en stærefatter frem!

Oppe på loftet, hvor hr. Magelund regerer, 
er der vel en stær blandt de mange fugle små; 
og så er det altså, at jeg spekulerer: 
den stær i morgen på pinden sidde må!“

Liste, liste, liste op ad den lange stige, 
stæren i hånden, nu står den på sin pind. 
Da den så om mor’nen endnu sidder lige, 
går de alle glade til skoledagen ind.

Sidst skal konstateres, at alt gik, som det skulle: 
flittigt blev der skreget, alle gik så hjem.
Lærerne smiled’ så glade og hulde — 
det var let at se, at det hele skyldtes dem.

Herpå er moralen jo let nok at give, 
den må en naturforsker sagtens ku’ forstå: 
Undersøg dog først, om stæren er i live, 
før end De la’r lærerne hjem fra skolen gå.

Kan synges på: Hør den lille stær, den er, åh, 
så fornøjet.

Uden at komme ind på en længere udred
ning eller kritik af de fremkomne poetiske ud
gydelser og uden at fremdrage flere oplysninger 
vedrørende de forskellige personer, der nævnes, 
vil jeg gerne lige tilføje, at det afgørende mo
ment i rektors overvejelser angående det pas
sende i at fejre stærens komme på traditionel 
vis ganske givet har været et hensyn til, at un
dervisningen den pågældende dag overhovedet 
ikke lod sig gennemføre planmæssigt, da ikke 
færre end seks lærere, dels på grund af sygdom, 
dels af tilfældigt sammentræffende uheldige 
omstændigheder var forhindrede i at besørge 
deres timer. Hvad var da mere betimeligt end 
at give fri de pågældende to timer, når der fak
tisk var en stær på kassen?

Selve traditionen med stærefridagen går til
bage til rektor Mortensens senere år. Den første 
stærekasse skænkedes i sin tid til skolen af rek
tors gudsøn, nuværende ingeniør Erik Quist- 
gaard, dog vist uden at der ligefrem af giveren 
blev stillet betingelser. Men ret hurtigt skønne
des det af fagfolk, at der måtte være ro om 
stæreparrets indflytning, hvorfor der gerne 
skulle være tomt på skolen fra kl. 12 den på
gældende dag. Muligheden for skabelsen af en 
god forårstradition var dermed skabt. Da den 
første stærekasse var saneringsmoden, lavede en 
lærersøn, der nu er elev i realklassen, en ny 
solid og pyntelig stærekasse for dermed at vise, 
at han ikke ganske savnede forståelse for noget 
af det væsentlige i skolens liv, nemlig de gode 
traditioner. Men den ny fine kasse har hidtil 
udøvet større tiltrækning på gråspurve end på 
stære. Imidlertid er det tilladt at håbe, at stæ
ren ad åre får den rette opfattelse af tingene. Vi 
tænker os, at der vil blive spejdet forventnings
fuldt frem mod stærens komme i våren 1953!

*

Studenternes sidste skoledag imødeses altid 
med stor spænding; hvad hitter de unge men
nesker nu på i år? Højdepunktet i løjerne denne 
gang var en lille generalprøve på eksamen, hvor 
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Jørn Ravn især udmærkede sig som eksamina
tor og tog en række skælvende lærere for sig og 
fastslog, at selv disses kunnen kan klikke, når 
der indgår eksamenspsykose i foretagendet. Lek
tor Schau svarede imidlertid med bravour, da 
der stilledes ham en opgave, der gik ud på in
denfor en meget begrænset tid at fremføre et 
vist antal tyske citater, ligesom også et par an
dre kolleger gjorde deres for at hævde standens 
anseelse.

Vi bringer med det samme navnene på de 
unge mennesker, der ved translokationen den 
24. juni kunne sige skolen farvel som rette stu
denter.

Nysproglige:
Hanne Arkil 
Jens Faaborg 
Gyde Favrholdt 
Aage Gramm 
Ursula Gröne

Jytte Blum Hansen
Egon Keck
Aase Nielsen
Ruth Thomsen
Ulla Vindel

Matematisk-naturvidenskabelige:
Karl Beukel Esther Nielsen
Bent Raffnsøe Dall Lissi Nielsen-Mylting
Axel Kierkegaard Han- Jytte Pinholt

sen Jørn Ravn
Bent Ebbesen Hansen Sven Erik Thuesen
Jacob Hansen John Volkmann
Paul Meyer

Vi nævner videre navnene på de reali
ster, der samtidig kunne stikke et nyerhvervet 
eksamensbevis i lommen.

R. a:

Helga Asmussen Grete Elise Nissen 
Per Bøssing Christensen Edith Petersen
Ulla Christensen 
Anne Lei Hansen 
Nis Peter Jochumsen 
Hans Magnus Juhl 
Svend Aage Knudsen 
Arne Ove Larsen

Henning Pugdahl 
Finn Schaumann 
Carl Heinz Schmidt 
Ursula Schneider 
Ernst Thygesen 
Günther Weitling

R. b:
Johanne Dahl Chri

stensen
Bent Geiken
Jens Ove Hansen 
Kirsten Jegsen 
Harald Jensen 
Leif Ilium Jespersen 
Kirsten Banke Jør

gensen

Agnete Lüth
Jørgen Edvard Paulsen 
Astrid Petersen
Grethe Kjær Petersen
Thora Pinholt 
Ib Ravn
Ruth Utoft Sørensen

For tre af disse realisters vedkommende måtte 
overrækkelsen af eksamensbevis udsættes til 
efter veloverstået sygeeksamen i september.

*

Afslutningsfesten fandt sted den 24. juni i 
„Harmonien“s store Sal, sådan som det nu er 
fast skik.

Efter rektors translokationstale, der findes op
trykt in extenso i „Dannevirke“ for 24. juni 
1952, rettede Hanne Arkil på elevernes vegne en 
tak til katedralskolen, hvorefter stiftamtmand 
Pinholt talte på forældrenes vegne. Vi giver 
ordet til „Dannevirke“s referent: „For os Stu
denter og Realister [sagde Hanne Arkil] er der 
nu sat et Punktum for Skoletiden og et Kolon 
for Fremtiden. Vi er det første Hold Studenter 
der efter Krigen har gaaet hele Tiden i den 
gamle Bygning med alle Minderne og den sær
lige Stemning, og vi siger Rektor hjertelig Tak 
for den Velvilje vi har mødt baade i „Vidar“ og 
i Elevraadet.

Den yndige Studine tolkede Kammeraternes 
Følelser i den Eksamenstid som Rektor ved en 
Lejlighed havde kaldt festlig (hvilket efter Ta
lerens Mening kunde diskuteres) og fremhæve
de, at de kendte deres Ansvar; ikke alle er saa 
heldige at faa Lov til at læse.

Naar det for Aarets Studenter ikke har været 
„7 Aar for Lea“, skyldes det Lærernes For- 
staaelse. Ikke altid har det maaske været lige 
let at trækkes med os; unge Mennesker er jo saa 
kloge, men vi har altid fundet Lærerne parat 
til at diskutere — til at gøre os til os selv og til 
Mennesker!
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Som den eneste Far med en Datter paa baa- 
de Studenterhold og Realisthold rettede Stift
amtmand Pinholt paa Forældrenes Vegne en 
Tak til Skolen, hvor Lærerne trods det store 
Pensum ikke har ladet Eksamenspresset være 
afgørende i Hverdagen. Forholdene paa Kate
dralskolen er saa fri, at Eleverne har Mulighed 
for at prøve deres kritiske Sans, og det er godt i 
en Tid, der har kendt alt for meget til Ensret
ning, men Kritiken maa dog aldrig blive gold 
og negativ. Vi er glade for Katedralskolen, der 
har Frihed baade for Elever og Lærere, sluttede 
Stiftamtmanden, hvorefter han motiverede et 
Leve for Katedralskolen.“

Ved højtideligheden var 25-års jubilarerne tal
rigt repræsenterede. På deres vegne talte mu
seumsinspektør Hans Neumann, der sammen 
med redaktør ved „Dannevirke“ Bjørn. Svens
son har æren for at have startet H.-S. I sin ud
mærkede tale mindedes jubilaren det gamle 
lærerkollegium med dets særprægede person
ligheder grupperede om rektor, dr. phil. Karl 
Mortensens markante skikkelse.

*

Siden sommerferien har Hakalytfesten vel 
været den største begivenhed udover det daglige 
skoleliv. Der var i år lagt op til en virkelig ind
bringende fest, og det lykkedes også at nå et 
særdeles pænt overskud på ca. 1100 kr. Der 
var som sædvanlig dans i festsalen til Non-stop 
orkesteret, forevisning i historisk laboratorium, 
både af skolefilm og af en interessant Indone
sienfilm, som er optaget af hr. ingeniør Abild, 
og som fru Abild ledsagede med forklaringer, 
og endelig var der Hakalytrevyen med optræ
den af en lang række større og mindre talenter 
fra såvel gymnasium som mellemskole. Til 
festen udsendtes der et særnummer af „Vidars 
Ekko“, hvis annoncer gav et pænt overskud, så
ledes at størstedelen af udgifterne til indlæg
gelse af elektrisk lys i Hakalytten er dækket, 
uden at der har måttet gøres indgreb i den lille 
sum, der er beregnet til imødegåelse af fremtidi
ge reparationer, som ellers vil komme til at 
tynge hårdt på budgettet.

Hakalytfesten er den eneste lejlighed for
ældre har til at deltage i en skolefest, der afhol
des på selve skolen. Det er rart for arrangørerne 
at se, at så mange forældre år efter år viser deres 
interesse ved at møde op og med glæde giver 
deres bidrag til det gode formål at sikre „Ha- 
kalytten“s vedligeholdelse og drift. I forbindelse 
med regnskabet for „Hakalytten“ vil der blive 
sagt lidt mere om hele denne sag.

*

Haderslev Katedralskoles idrætsfolk har atter 
i år forstået at hævde skolens renommé ved det 
årlige sønderjyske idrætsstævne, der afholdtes i 
Ribe, hvorefter vor skole som sædvanlig deltog 
i gymnasiernes landsstævne, der var henlagt til 
Aalborg. Haderslevgymnasiasterne placerede sig 
her som nr. 3. Det bør i denne sammenhæng 
nævnes, at Andreas Michaelsen, III G m, sid
der inde med tredobbelt jysk mesterskab og dob
belt dansk mesterskab i atletik. Han har åben
bart fået noget ud af sin rejse til Olympiaden i 
Helsingfors.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT.

De to sædvanlige legatportioner, hver på 300 
kr., tildeltes ved afslutningshøjtideligheden i år 

stud, polyt. Kjeld Wiuff (1951) og 
stud. jur. Henry Knudsen (1951).

H.-S.S BOGPRÆMIER

tilfaldt de to realister Svend Aage Knudsen og 
Grethe Kjær Petersen.

HAKALYTTEN.
Der er i år sket det meget glædelige, at der er 

blevet installeret elektrisk lys i lejrhytten ved 
Sandersvig, hvilket gør den langt bedre anven
delig til efterårs-weekend-ture og reducerer 
brandfaren i meget høj grad. Der udsendtes til 
Hakalytfesten et ekstranummer af „Vidars 
Ekko“, hvori forskellige af skolens lærere havde 
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skrevet om hyttens brug og betydning. For at 
skabe større interesse for hytten og eventuelt 
skaffe fornyet tilgang til foreningen „Haderslev 
Katedralskoles Lejrhyttes Venner“ vedlægges 
til alle H.-S.s udenbys medlemmer et eksemplar 
af det særlige Hakalytnummer af „Vidars Ek
ko“. Hvis gamle elever derved skulle blive in
teresserede i at bese eller besøge hytten i som
merferien, er de meget velkomne ved den 
skønne Sandersvig. — I et par af sommerferiens 
uger er der i almindelighed adgang for med
lemmer af H.-S. til at bo i hytten på samme vil
kår, som ophold sker i D. V. L.s vandreher- 
berger. Henvendelse må ske i god tid før som
merferien til lektor Holmgaard, hos hvem yder
ligere oplysninger kan fås.

Hytten er hidtil kun i ringe omfang blevet ud
nyttet i sommerferien. I den våde og kolde som
mer 1952 residerede skiftevis adjunkt E. Han
sen, lærer ved statsseminariets øvelsesskole i 
Tønder Arne Langkilde og lektor Holmgaard 
derude som „ferieværter“, uden at der indfandt 
sig mere end et par enkelte gæster for en enkelt 
nat.

Mon ikke forklaringen på det ringe besøg der
ude er ældre Hadersleveres manglende kend
skab til stedet? De yngre årgange er alle begej
strede for den dejlige hytte med den skønne be
liggenhed, hvor alle betingelser for et godt ferie
ophold er tilstede.

HADERSLEV KATEDRALSKOLES 
LEJRHYTTE.

Driftsregnskab 1/1 51—31/12 51.

Indtægt: 
Kassebeholdning 1/1 51 .................. 3 335,56
Medlemskontingent .......................... 532,00
Lejeindtægt ........................................ 148,50
Issalg (udstilling „Kvinde og hjem“) 266,64
Hyttefest ............................................ 1 932,51
Renter ................................................ 97,96
Diverse ................................................ 5,50

6 318,67

Udgifter: 
Skatter og forsikringer...................... 172,80
Vedligeholdelse.................................. 232,70
Nyanskaffelser .................................. 39,5!
Hyttefest ............................................ 813,53
Kassebeholdning 31/12 51 .............. 5060,13

6 318,67

Status pr. 31/12 51.
Aktiver:

Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar .............................................. 2 365,00
Indestående i sparekasse................. 5 050,41
Kontant .............................................. 9,72

22 425,13
Passiver: 

Ingen kreditorer ................................ 0,00
Formue................................................ 22 425,13

22 425,13

H. Holmgaard.

HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB.
Regnskabsåret 1951/52.

Indtægter:
Overført fra regnskabsåret 1951/52.

Kassebeholdning pr. 1/11 51 808,01
Indestående på sparekasse

bog pr. i/ix 1951.......... 79,58
Postgiroen pr. 1/11 1951 .. 25,07 912,66

Kontingent............................................ 3 250,00
Salg af årsskriftet................... 67,00
Annoncer.............................................. 1 600,00
Legat....................................... 500,00
Bidrag fra Haderslev by....... 400,00
Renter..................................... 17,24

Ialt kr. 6 746,90

Udgifter:
Årsskriftet:

Papir, sætning og trykning 4 387,00
Clichéer, indbinding m. v. 1 109,05 5 496,05

At overføre . . 5 496,05
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Overført .. 5 496,05
Porto, kontorartikler m. v..................... 474,75
Underskud ved jule- og sommermødet 105,05
Vedligeholdelse af rektor Brauneisers 

grav................................................ 5,00
Blomster og kranse.............................. 35>5o
Køb af skolefilmen.............................. 100,00
Reservefonden, jfr. sidste års regnskab 300,00
Andre udgifter .................................... 40,00
Beholdning pr. 31/10 1952:

Kassebeholdning ................ 133,66
Indestående i sparekassen .. 8,15
Postgiroen .............................. 48,74 190,55

Ialt kr. 6 746,90

Haderslev, den 30. december 1952.

Olav Christensen.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen, kr. 
133,66, til stede. På postgiroen indestar 48,74 kr. 
og på bankbogen 8,15 kr.

Haderslev, den 18. februar 1953.

Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab ger
ne knytte en hjertelig tak til annoncørerne for 
den trofasthed, hvormed de år efter år støtter 
H.-S., til Haderslev magistrat, der atter i år har 
ydet os et tilskud mod som sædvanlig at få stil
let et antal eksemplarer af årsskriftet til rådig
hed, og til fhv. præsident Holger Andersen for 
det legat, han har skaffet H.-S.

M. FAVRHOLDT.
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stru Marie, født Petersen, gift Staby 4. ja
nuar 1938 med lærerinde Elisabeth Kri
stensen, født Redsted, Mors, 13. november 
1909; datter af lærer Frederik Kristensen 
og hustru Kirstine, født Madsen.

Skoleembedseksamen 1936; museums

ringsfysiologi 1936—37. 1933 ansat ved 
Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske la
boratorium i København.

Adresse: Elmevang 49, Virum, Lyngby. 
Petersen, Aage Thade, ingeniør, født Haderslev 

27. november 1906; søn af frimenigheds-

PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden en 

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1927.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysnin
gerne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde dels fra skolens elev- 
protokol, kirkebøger og personregistre, dels fra 
trykte kilder: Magisterstaten 1945 m. v.

Hvor besvarelserne har været mangelfulde, 
er oplysningerne supplerede fra samme kilder.

DØDE.
GI. elev.

Ryon-Hansen, Georg, overlæge, dr. med., født 
Haderslev 16. juli 1872, død Haderslev 22. 
november 1952; søn af fabrikant, cand. 
pharm. Peter Engelbrecht Hansen og hu
stru Ida, født Hansen; gift Haderslev 9. no
vember 1900 med Athalie Rebekka 
Schmidt, født Haderslev 23. februar 1863, 
død Haderslev 27. september 1945; datter 
af dyrlæge Jens Peder Schmidt (død 1908) 
og hustru Anne Sophie, født Friis.

Ryon-Hansen blev student 1894, tog me
dicinsk embedseksamen 1899 og blev dr. 
med. 1899; praktiserende læge i Haderslev 
fra 1899; stabslæge under verdenskrigen 

1916—18; jernbanelæge 1920—51, korps
læge i hæren 1923, overlæge 1926—37, kst. 
amtslæge 1926—29, visiterende læge 1926.

Medlem af byrådet 1919—21.

St. 1926.
Thaysen, Maria Dorthea, født Lei, (se H.-S.: 

1951, side 51), død Sønderborg statshospi
tal 19. marts 1952.

Maria Thaysens klassekammerat, sogne
præst Hans Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup, 
har skrevet følgende mindeord:

Budskabet om Musse Lei’s Død kom ikke 
uventet for hendes Vennekreds; sidst hen
des Klassekammerater var sammen med 
hende var ved Jubilæumsfesten 1951. Selve 
Translocationen og Samværet om Aftenen 
paa Ulfslyst kunde hun ikke deltage i paa 
Grund af Sygdom, men hun satte alt ind 
paa at komme med til selve Jubilæums
festen (paa Gravenshoved); trods en haab- 
løs Sygdom og alle dens Smerter vilde hun 
denne Aften være med i sine klassekam
meraters Kreds.

Musse Lei var et Viljesmenneske, var 
stærkere end de fleste. Hvad hun havde sat 
sig for, skulde nok blive gennemført. Ellers 
husker vi hende bedst som den raske, slag
færdige og muntre Pige, den begavede 
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sen og hustru Else Franziska Auguste Doro
thea, født Reiling (død 1909); gift.

Adresse: Calle des Andres Mellado-62, 
Madrid, Spanien.

Tonnesen, Alfred Redlef, adjunkt, født Ma
strup 26. januar 1908; søn af mølleejer se
nere handelsmand Hans Heinrich Tonne
sen og hustru Metha Christine, født Frede
riksen (død 1953); gift Assens 24. juni 1946 
med sygeplejerske Ane Marie Boesen, født 
Frederikssund 25. juni 1918; datter af post
mester Søren Boesen og hustru Petra.

Skoleembedseksamen 1934 (naturhisto
rie og geografi); vikar ved Haderslev kate
dralskole 1936; adjunkt ved Herning gym
nasium.

Adresse: Slagelsegade 13, Herning.

nsp.
Ventzel, Ragnhild Anker, lærerinde, født Hel

lerup 6. september 1909; datter af lektor 
Anker Jørgen Jensen (død 1937) og hu
stru Ane Kirstine, født Kristensen; gift Ha
derslev 18. maj 1934 med realskolelærer, 
cand. mag. Karl Lund Ventzel, født Åstrup 
sogn, Ribe amt, 9. februar 1900; søn af 
gårdejer Andreas Friis Ventzel og hustru 
Karen Andersen, født Lund.

Adresse: Vestergade 18, Fjerritslev.
* Bossen, Karl Peter, landmand, født Rang

strupgårde 7. juli 1908; søn af gårdejer 
Hans Peter Bossen og Johanne, født Han
sen; fraskilt.

Adresse: Fårhus pr. Agerskov.
Christensen, Jørgen Frederik, kriminalassistent, 

født Felsted 24. maj 1907; søn af murer Pe
ter Christensen og hustru Anne Marie, født 
Kaufmann; gift København 3. januar 1934 
med Margrethe Karen Sofie Hansen, født 
Brøndbyvester 25. juni 1908; datter af hus
mand Ejnar Hansen og hustru Karen, født 
Sørensen.

Adresse: Ryparken 170, København 0. 
Hallenberg, Otto Ludvig, sekretær, født Vojens 

8. maj 1907; søn af bygmester Viktor Hal
lenberg (død 1937) og hustru Else Marie, 
født Husted (død 1926); gift Frederiksberg
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15. juni 1933 med Karen Sofie Sørensen, 
født København 26. december 1910; datter 
af skotøjshandler Kristian Sørensen (død 
1911) og hustru Mette Kirstine (død 1928).

Filosofikum. Sproglige og økonomiske 
studier ved universiteterne i København og 
Kiel. Korrespondent i tysk og fransk.

Direktionssekretær i industri- og han
delsfirma. Siden 1941 ansat i udenrigsmi
nisteriet, overvejende tjeneste i udlandet. 
Konsulatssekretær i Hamborg, Køln og 
Kiel. Fra oktober 1951 tjenestegørende ved 
det danske gesandtskab i Bruxelles, beskæf
tiget med handelssager.

Adresse: 56, rue Belliard, og privat 2, 
avenue des Franciscains, Bruxelles, Belgien. 

Gaarde, Käthe Marie, seminarielærerinde, født 
Haderslev 7. august 1909; datter af lærer 
Julius Hansen (død 1944) og hustru Mette 
Cathrine, født Petersen; gift Haderslev 9. 
juli 1937 med statsøvelsesskolelærer Carl 
Kjær Gaarde, født Fangel 11. oktober 1908; 
søn af lærer Carl Gaarde (død 1940).

Lærereksamen 1930. Lærerinde i Esbjerg 
og Haderslev. Nu seminarielærerinde i Skå
rup.

Adresse: Legatskolen, Skårup, Fyn.
* Jensen, Alfred, født Over Jerstal 3. december 

1907; søn af mejerist Andreas Jensen og 
hustru Marie Laurine, født Bunde; ugift.

Adresse: Hjerndrup pr. Christiansfeld. 
Jensen, Johannes, kommunelærer, født Århus 

6. oktober 1909; søn af stationsforstander 
Jens Christian Jensen (død 1950) og hu
stru Valborg, født Johansen; gift Gammel 
Haderslev kirke 26. december 1937 med 
Emma Andersen Fisker, født Holstebro 
5. april 1911; datter af overportør Jens An
dersen Fisker (død 1925) og hustru Maren 
Kirstine Jensen, født Bruun (død 1945).

Filosofikum 1928, lærereksamen (Ha
derslev) 1931, kursus i tysk og engelsk på 
Lissabon universitet 1933—34, årskursus 
på statens lærerhøjskole i sang, musik og 
dansk 1941—42, årskursus i engelsk 1947 
—49, mange faglige kursus m. v.

Forskellige vikariater i Nordslesvig, hus-

Jørgensen, Hans, kreditforeningsassistent, født
Haderslev 15. august 1907; søn af køb- 

der Vilstrup 2. november 1908; søn af 
gårdejer Bertel Hansen Neumann og hu-
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PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden en 

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1927.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysnin
gerne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde dels fra skolens elev
protokol, kirkebøger og personregistre, dels fra 
trykte kilder: Magisterstaten 1945 m. v.

Hvor besvarelserne har været mangelfulde, 
er oplysningerne supplerede fra samme kilder.

DØDE.
GI. elev.

Ryon~Hansen, Georg, overlæge, dr. med., født 
Haderslev 16. juli 1872, død Haderslev 22. 
november 1952; søn af fabrikant, cand. 
pharm. Peter Engelbrecht Hansen og hu
stru Ida, født Hansen; gift Haderslev 9. no
vember 1900 med Athalie Rebekka 
Schmidt, født Haderslev 23. februar 1863, 
død Haderslev 27. september 1945; datter 
af dyrlæge Jens Peder Schmidt (død 1908) 
og hustru Anne Sophie, født Friis.

Ryon-Hansen blev student 1894, tog me
dicinsk embedseksamen 1899 og blev dr. 
med. 1899; praktiserende læge i Haderslev 
fra 1899; stabslæge under verdenskrigen 

1916—18; jernbanelæge 1920—51, korps
læge i hæren 1923, overlæge 1926—37, kst. 
amtslæge 1926—29, visiterende læge 1926.

Medlem af byrådet 1919—21.

St. 1926.
Thaysen, Maria Dorthea, født Lei, (se H.-S.: 

1951, side 51), død Sønderborg statshospi
tal 19. marts 1952.

Maria Thaysens klassekammerat, sogne
præst Hans Hejselbjerg Paulsen, Fjelstrup, 
har skrevet følgende mindeord:

Budskabet om Musse Lei’s Død kom ikke 
uventet for hendes Vennekreds; sidst hen
des Klassekammerater var sammen med 
hende var ved Jubilæumsfesten 1951. Selve 
Translocationen og Samværet om Aftenen 
paa Ulfslyst kunde hun ikke deltage i paa 
Grund af Sygdom, men hun satte alt ind 
paa at komme med til selve Jubilæums
festen (paa Gravenshoved); trods en haab- 
løs Sygdom og alle dens Smerter vilde hun 
denne Aften være med i sine klassekam
meraters Kreds.

Musse Lei var et Viljesmenneske, var 
stærkere end de fleste. Hvad hun havde sat 
sig for, skulde nok blive gennemført. Ellers 
husker vi hende bedst som den raske, slag
færdige og muntre Pige, den begavede 
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Elev, det rigt udrustede, men ogsaa gode 
Menneske.

Her i Østeramtet var hun hjemme, her 
havde hendes Slægt dybe Rødder, her var 
hendes Barndomshjem, og her fik hun sit 
eget Hjem og Virke, og Musse Lei fornæg
tede aldrig sin Oprindelse. Hun var altid 
sig selv, ukunstlet og umiddelbar i al sin 
Færd, ærlig og oprigtig og en god Kam
merat. — Efter at have været Assistent 
paa Centralbibliotket blev hun ved sit 
Giftermaal i 1931 Bondekone i Hejsager, 
og som Hustru og Mor fandt hun i Hjem
met Livets Opgave og Mening. Men ogsaa 
udefra blev der ofte kaldt paa Musse Lei, 
nævnes kan det f. Eks., at hun i en Aar- 
række var Formand for Østeramtets Land
bohusholdningsforening, indtil Sygdommen 
tvang hende til at nedlægge Formandspo
sten.

Det sidste — og uforglemmelige — Min
de, hendes Kammerater har om hende, er 
knyttet til ovennævnte Fest. Da vilde hun 
være rask og munter, og det lykkedes for 
hende. Vi syntes alle, at hun var den 
gamle Musse Lei, vi havde kendt i vor Sko
letid. Da een i Kredsen sent paa Aftenen 
foreslog, at vi alle skulde fortælle lidt om 
vore Oplevelser i de svundne 25 Aar, om 
Erfaringer vi havde vundet, om vor Livs
anskuelse og hvad der ellers kan drøftes 
fortroligt i en kammeratlig Kreds, tog 
Musse Lei ogsaa Ordet. Det, hun sagde, gik 
os alle til Hjerte og mere end det, det blev 
der, — og glemmes aldrig. „Mine sidste Aar 
har trods Sygdom, eller rettere paa Grund 
af Sygdom været de rigeste.“ Hun lukkede 
Døren op paa Klem ind til den rige Ver
den, som ligger bag vor synlige, fattige 
Hverdagsverden.

Og nu er hun ikke mere her. Vi vil takke 
Musse Lei og ære hendes Minde.

ÅRGANG 1927. 
kl.

Jørgensen, Hans, kreditforeningsassistent, født 
Haderslev 15. august 1907; søn af køb

mand Asmus Jørgensen (død 1927) og hu
stru Karen Marie, født Jørgensen; gift Kol
ding 8. august 1936 med Else Weber Jør
gensen, født København 30. januar 1911; 
datter af gårdejer Hans Gustav Jørgensen 
og hustru Margrethe, født Weber (død 
1940).

Gymnastik- og svømmelærereksamen fra 
statens gymnastikinstitut 1928; studier i 
Tyskland 1930; ansat i N. C. Roms forlag, 
København, assistent i Sønderjyllands Kre
ditforening fra 1934.

Indehaver af maskinskrivnings- og dupli
keringsbureauet Duplik, Haderslev.

Adresse: H. P. Hanssensvej 12, Haders
lev.

Møller, Niels Iversen, læge, født Øster Lindet 
19. april 1908; søn af sognepræst Peter Iver
sen Møller (død 1938) og hustru Louise 
Flora, født Moslener; gift København 24. 
marts 1939 med laboratorieassistent Inger 
Anne Jørgensen, født Frederiksberg 31. 
marts 1913; datter af assurandør Robert 
Jørgensen og hustru Emilie, født Bengtson.

Medicinsk embedseksamen 1938; medie, 
kandidat på Folkekuranstalten ved Hald 
juli-august 1938, kandidat på overlæge 
Tofts fødeklinik, København, sept—okt. 
1938, på Folkekuranstalten ved Hald nov. 
—dec. 1938, Assens amtssygehus 1939, re
servelæge Storeheddinge amtssygehus 1940; 
praktiserende læge i Rødekro fra december 
1940, jernbanelæge april 1942, læge ved 
den danske børnehave i Rødekro januar 
1943, skolelæge november 1947, læge ved 
børnehjemmet i Rise 1952.

Formand for lokalforeningen til kræftens 
bekæmpelse og for lokalafdelingen af 
landsforeningen til bekæmpelse af børne
lammelsen og dens følger, bestyrelsesmed
lem i Rødekro børnehave.

Har skrevet: Fagskriftsartikler om sund
hedspleje.

Adresse: Rødekro.
Neumann, Hans, museumsinspektør, født Søn

der Vilstrup 2. november 1908; søn af 
gårdejer Bertel Hansen Neumann og hu
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stru Marie, født Petersen, gift Staby 4. ja
nuar 1938 med lærerinde Elisabeth Kri
stensen, født Redsted, Mors, 13. november 
1909; datter af lærer Frederik Kristensen 
og hustru Kirstine, født Madsen.

Skoleembedseksamen 1936; museums
inspektør ved Haderslev Amts Museum 
1936.

Medlem af bestyrelsen for Historisk 
samfund for Sønderjylland og redaktør af 
Sønderjydsk Månedsskrift.

Adresse: H. P. Hanssensvej 19, Haders
lev.

* Westphal, Otto Christian Franz, postkontrol
lør, født Haderslev 20. maj 1908; søn af 
malermester Andreas Peter Westphal og 
hustru Hansine Christine, født Hansen; 
gift med kontorassistent Kis Møller, datter 
af gårdejer Jens Møller, Arentsminde.

Adresse: Hans Brogesgade 29, Århus.

mn.
Jepsen, Jep, kreditforeningsassistent, født Ha

derslev 8. januar 1908; søn af kreditfor
eningskasserer Vilhelm Jepsen (død 1926) 
og hustru Kathrine Pauline, født Christen
sen; gift Haderslev 12. oktober 1935 med 
Elly Knudine Hansen, født København 17. 
august; datter af overinspektør Peter Alfred 
Hansen og hustru Anne Marie.

Adresse: Åbenråvej 20, Haderslev.
Kjeldgaard, Svend Broch, grosserer, født Nør

ager 19. november 1909; søn af grosserer 
Martin Kristian Kjeldgaard (død 1944) og 
hustru Karen Marie, født Broch; gift Vejle 
18. april 1934 med Jenny Tams Christen
sen, datter af isenkræmmer Chr. Christen
sen, Vejle.

Forretning: Bygningsartikler en gros.
Adresse: Vinkel vej 10, Mølholm, Vejle. 

Nøhr, Bodil Strandskov, overassistent, født 
Næstved 16. december 1908; datter af re
daktør Mads Strandskov Nøhr (død 1922) 
og hustru Clara Sofie, født Mortensen (død 
1951); ugift.

Studeret matematik, fysik og kemi ved 
Københavns universitet 1929—33 og gæ

ringsfysiologi 1936—37. 1933 ansat ved 
Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske la
boratorium i København.

Adresse: Elmevang 49, Virum, Lyngby. 
Petersen, Aage Thade, ingeniør, født Haderslev 

27. november 1906; søn af frimenigheds
præst Thade Hans Marius Petersen (død 
1949) og hustru Ida Helene, født Andre
sen (død 1926); gift Haderslev 11. juli 
1937 med Else Johanne Christensen, født 
København 25. august 1904.

Rådgivende ingeniør; leder af arbejds- 
teknisk skole i Ringe.

Studier og forsøg med luftkonditionering 
i drivhuse samt kulsyretilførsel til luften i 
drivhuse for at fremme væksten. Støtte her
til fra den Teknisk-videnskabelige forsk
ningsfond, Havebrugets forskningsfond og 
Thomas B. Thriges fond.

Adresse: Ringe.
* Gad-Petersen, Johan Christian, født Roager 

26. juni 1908; søn af førstelærer Johannes 
Petersen og hustru Martha, født Gad; fra
skilt.

Adresse; Kløften, Blokhusskoven, pr. 
Sdr. Vilstrup.

Frith, Inger Kristine, født København 23. januar 
1909; datter af møllebygger Niels Peter 
Pragholm og hustru Sine, født Jensen; gift 
Alexandria, Ægypten, november 1944 med 
dr. Ronald Frith, født England 16. decem
ber 1910.

Kaptajn i Royal Air Force under krigen.
Vicepræsident i Grand National Arche

ry Society, London.
Har skrevet: S. A. A. F. Meteorological 

Section. Technical Notes No. 22: Per
sistence of Weather at George C. P. Dec. 
1942.

Ordener: Defence Medal (British), War 
Medal, Africa Service Medal, Kong Chri
stian den Tiendes erindringsmedaille for 
deltagelse i krigen 1940—45.

Adresse: Fairfield, Copthorne Road, 
Croxley Green, Herts, England.

* Thomsen, Niels, kontorchef, født Vojens 13. 
maj 1909; søn af direktør Sophus Thom
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sen og hustru Else Franziska Auguste Doro
thea, født Reiling (død 1909); gift.

Adresse: Calle des Andres Mellado-62, 
Madrid, Spanien.

Tonnesen, Alfred Redlef, adjunkt, født Ma
strup 26. januar 1908; søn af mølleejer se
nere handelsmand Hans Heinrich Tonne
sen og hustru Metha Christine, født Frede
riksen (død 1953); gift Assens 24. juni 1946 
med sygeplejerske Ane Marie Boesen, født 
Frederikssund 25. juni 1918; datter af post
mester Søren Boesen og hustru Petra.

Skoleembedseksamen 1934 (naturhisto
rie og geografi); vikar ved Haderslev kate
dralskole 1936; adjunkt ved Herning gym
nasium.

Adresse: Slagelsegade 13, Herning.

nsp.
Ventzel, Ragnhild Anker, lærerinde, født Hel

lerup 6. september 1909; datter af lektor 
Anker Jørgen Jensen (død 1937) og hu
stru Ane Kirstine, født Kristensen; gift Ha
derslev 18. maj 1934 med realskolelærer, 
cand. mag. Karl Lund Ventzel, født Åstrup 
sogn, Ribe amt, 9. februar 1900; søn af 
gårdejer Andreas Friis Ventzel og hustru 
Karen Andersen, født Lund.

Adresse: Vestergade 18, Fjerritslev.
* Bossen, Karl Peter, landmand, født Rang

strupgårde 7. juli 1908; søn af gårdejer 
Hans Peter Bossen og Johanne, født Han
sen; fraskilt.

Adresse: Fårhus pr. Agerskov.
Christensen, Jørgen Frederik, kriminalassistent, 

født Felsted 24. maj 1907; søn af murer Pe
ter Christensen og hustru Anne Marie, født 
Kaufmann; gift København 3. januar 1934 
med Margrethe Karen Sofie Hansen, født 
Brøndbyvester 25. juni 1908; datter af hus
mand Ejnar Hansen og hustru Karen, født 
Sørensen.

Adresse: Ryparken 170, København 0. 
Hallenberg, Otto Ludvig, sekretær, født Vojens

8. maj 1907; søn af bygmester Viktor Hal
lenberg (død 1937) og hustru Else Marie, 
født Husted (død 1926); gift Frederiksberg

15. juni 1933 med Karen Sofie Sørensen, 
født København 26. december 1910; datter 
af skotøjshandler Kristian Sørensen (død 
1911) og hustru Mette Kirstine (død 1928).

Filosofikum. Sproglige og økonomiske 
studier ved universiteterne i København og 
Kiel. Korrespondent i tysk og fransk.

Direktionssekretær i industri- og han
delsfirma. Siden 1941 ansat i udenrigsmi
nisteriet, overvejende tjeneste i udlandet. 
Konsulatssekretær i Hamborg, Køln og 
Kiel. Fra oktober 1951 tjenestegørende ved 
det danske gesandtskab i Bruxelles, beskæf
tiget med handelssager.

Adresse: 56, rue Belliard, og privat 2, 
avenue des Franciscains, Bruxelles, Belgien. 

Gaarde, Käthe Marte, seminarielærerinde, født 
Haderslev 7. august 1909; datter af lærer 
Julius Hansen (død 1944) og hustru Mette 
Cathrine, født Petersen; gift Haderslev 9. 
juli 1937 med statsøvelsesskolelærer Carl 
Kjær Gaarde, født Fangel 11. oktober 1908; 
søn af lærer Carl Gaarde (død 1940).

Lærereksamen 1930. Lærerinde i Esbjerg 
og Haderslev. Nu seminarielærerinde i Skå
rup.

Adresse: Legatskolen, Skårup, Fyn.
* Jensen, Alfred, født Over Jerstal 3. december 

1907; søn af mejerist Andreas Jensen og 
hustru Marie Laurine, født Bunde; ugift.

Adresse: Hjerndrup pr. Christiansfeld. 
Jensen, Johannes, kommunelærer, født Århus

6. oktober 1909; søn af stationsforstander 
Jens Christian Jensen (død 1950) og hu
stru Valborg, født Johansen; gift Gammel 
Haderslev kirke 26. december 1937 med 
Emma Andersen Fisker, født Holstebro
5. april 1911; datter af overportør Jens An
dersen Fisker (død 1925) og hustru Maren 
Kirstine Jensen, født Bruun (død 1945).

Filosofikum 1928, lærereksamen (Ha
derslev) 1931, kursus i tysk og engelsk på 
Lissabon universitet 1933—34, årskursus 
på statens lærerhøjskole i sang, musik og 
dansk 1941—42, årskursus i engelsk 1947 
—49, mange faglige kursus m. v.

Forskellige vikariater i Nordslesvig, hus
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lærer i Portugal 1933—34, andenlærer i 
Uge i. juli 1938, kommunelærer i Horn
bæk i. februar 1940.

Formand for Dansk Ungdomssamvirke for 
Tikjøb kommune 1940—45, leder af Horn
bæk ungdomsskole for ufaglærte 1943—46, 
medlem af aften- og ungdomsskolenævnet 
i Tikøb kommune 1943—46, flygtningead
ministrationens danske tilsynsførende ved 
de tyske ungdomsskoler i flygtningelejrene 
i Helsingør politikreds 1945—46, formand 
for ungdomsorganisationernes fællesråd 
for Tikøb kommune 1945, starter og leder 
af Hornbæk svømmeskole 1945, formand 
for det kommunale ungdomsudvalg for Ti
køb kommune 1946, bestyrelsesmedlem i 
den konservative forening i Tikøb 1946, 
medlem af bestyrelsen for Danmarks lærer
forenings 8. kreds 1948, formand for Fol
keligt Oplysningsforbunds Hornbæk afde
ling og kirkesanger ved Hornbæk kirke.

Adresse: „Jægerhus“, Nrd. Strandvej 
370, Hornbæk.

* Larsen, Henning Kaufmann, direktør, født 
Husby sogn 13. november 1908; søn af 
skovrider Vilhelm Larsen og hustru Gud
run, født Kaufmann; gift.

Adresse: Gartnervænget 2, Fårup pr. 
Odense.

Wagner, Sigrid Dorothea, tandlæge, født Tyr
strup 14. august 1908; datter af gårdejer 
Christian Lehmann (død 1938) og hustru 
Thyra Ingeborg, født Davidsen; gift Tå
strup nykirke 6. maj 1937 med tandlæge 
Frederik Wagner, født Saxkøbing 6. april 
1906: søn af provst E. Wagner (død 1941) 
og hustru Ingeborg, født Appel.

Tandlægeeksamen 1930.
Assistenttjeneste i Svejts og København, 

praktiserer nu i København, Østergade 18.
Adresse: Junggreensvej 17, København F. 

Marschner, Oluf, fuldmægtig ved vestre lands
ret, født Gørlev 13. august 1907; søn af 
læge Filip Marschner (død 1929) og hustru 
Johanne, født Bisgaard (død 1919; gift Kø
benhavn 19. juni 1940 med Ingrid Siri El
vira Arvidson, født Hultsfred, Sverige, 3. 

august 1910; datter af postmester Oscar 
Frithiof Arvidsson og hustru Augusta So
phia, født Stolt-Petersson (død 1938).

Juridisk embedseksamen 1936, sekretær 
ved Københavns byret oktober 1937, ved 
vestre landsret i Viborg juni 1944, fuld
mægtig i. april 1951.

Formand for Overlund ungdomsfor
ening 1951.

Har komponeret: Marche Eforale, til
egnet „Studentergården“ 1932.

Adresse: Bakkevej 2, Overlund pr. Vi
borg.

Mortensen, Jacob Peter, ekspeditionssekretær, 
født Mastrup 19. november 1909; søn af 
smedemester Christian Mortensen og hu
stru Laurine, født Sommerlund; gift Tarm 
22. februar 1936 med Anna Margrete Bar
tels, født Gelsted 25. september 1904; dat
ter af stationsforstander Hans Joachim Bar
teis (død 1922) og hustru Eleonora (død 
1945)-

Juridisk embedseksamen 1933; sekretær 
under Københavns kommunes socialdirek
torat 1933, fuldmægtig 1939, ekspeditions
sekretær i. april 1946; sekretær i Invalide
forsikringsretten 1943—52.

Adresse: C. F. Richsvej 142, Køben
havn F.

Foged, Petra Refshauge, husmoder, født Hvin- 
derup, Tyrstrup sogn 1. oktober 1908; dat
ter af gårdejer N. P. Refshauge og hustru 
Anne, født Hansen (død 1942); gift Marie 
Magdalene 7. september 1937 med konsu
lent, folketingsmand J. E. Foged, født Ry- 
omgård 24. februar 1910; søn af gårdejer 
M. N. Foged og hustru Christiane, født 
Madsen.

Medlem af skolekommissionen og for
mand for aftenskolenævnet.

Adresse: Nørregade 8, Hammerum.
Johannsen, Dora, cand. mag., født Hoptrup 14. 

juli 1908; datter af gårdejer Iver Schmidt 
og hustru Marie Cathrine, født Jessen; gift 
Hoptrup 16. marts 1935 med overbibliote
kar Hans Peter Johannsen, født Tinglev 22. 
juni 1908; søn af Peter Broder Johannsen 

47



(død 1915) og hustru Marie Luise, født 
Toft (død 1944).

Skoleembedseksamen 1935 (tysk og en
gelsk) .

Adresse: Klaus Grothstrasse 21, Flens
borg.

Sparre, Peter Jørgen, kæmner, født Christians
feld 18. juli 1907; søn af kæmner Mads Pe
ter Sparre og hustru Anne Bothilde, født 
Clausen; ugift.

Ansat på kommunekontoret i Christians
feld 1937, kæmner 1947.

Adresse: Christiansfeld.
Svensson, Kamma (Emborg, Karen Margrethe), 

tegner, journalist, født Sønderborg 28. no
vember 1908; datter af redaktør, fhv. folke
tingsmand A. Svensson og hustru Katrine 
Marie, født Billum; gift (2. gang) Gammel 
Haderslev kirke 28. februar 1937 med af
delingsleder Helge Peter Emil Beck Em
borg, født København 18. januar 1909; søn 
af direktør Chr. E. Emborg og hustru Britta.

Akademi- og reklameuddannelse. Ansat 
ved Berlingske Tidende; reklameteknisk 
afdeling, Nationaltidende; redaktionen, Po
litiken.

Har skrevet kroniker og artikler af jour
nalistisk art samt tegnet illustrationer til 
bøger.

Adresse: Langkærvej 37, Vanløse, Kø
benhavn.

R.
Christensen, Olav, kommunefuldmægtig, født 

Sønder Otting, Haderslev, 2. februar 1910; 
søn af lagerarbejder Chresten Christensen 
(død 1939) og hustru Johanne Margrethe, 
født Berg (død 1942); gift Haderslev 18. 
juli 1936 med Karen Margrethe Fangel 
Jensen, født Glyngøre 28. juli 1912; datter 
af købmand på Skagen Harald Peter Jen
sen og hustru Sophie, født Fangel.

Elev under Haderslev kommune 1928; 
assistent 1936, fuldmægtig og leder af so
cialkontorets i. afdeling 1. april 1945.

Formand for Dansk-Nordisk Ungdoms
forbund i Haderslev 1937, tillige amtskas

serer og medlem af D. N. U.s landsråd 
1940—51; medlem af bestyrelsen for Ha
derslev Samfundet 1938, formand for 
Dansk Ungdomssamvirke i Haderslev 
1940—46, for Haderslev Ungdomsråd 1946, 
medlem af Haderslev kommunale ung
domsudvalg 1946, af ligningskommissionen 
1946—50, medstifter af og formand for Ha
derslev byhistoriske arkiv 1946; medstifter 
af og medlem af bestyrelsen for sammen
slutningen af lokalhistoriske arkiver 1949; 
formand for Haderslev Frimenighed 1950; 
medredaktør af Haderslev Samfundets 
årsskrift 1941.

Har skrevet: Henrik og Gunnar Fangel 
Christensens anetavle (1947); Litteratur 
om Haderslev Katedralskole I (1948) II 
(1950); Bibliografi over sønderjydsk slægts
tavlelitteratur (1949); Blade af Haderslev 
bys historie fra omkring århundredskiftet 
(1952); Slægten Fangel fra Nordborg 
(1952); lokal- og personalhistoriske artik
ler i forskellige blade og tidsskrifter.

Adresse: Christiansfeldvej 30, Haderslev.
* Darling Leo, skibsinspektør ved 0. K., født 

København 12. maj 1910; søn af overlærer 
Sophus Olaf Darling og hustru Magdalene 
Marie Lucie, født Grønlund; ugift.

Adresse: The East Asiatic Comp., Sin
gapore.

Diemer, Arne, bestyrer, født Stockholm 17. ok
tober 1910; søn af lektor Anders Diemer 
(død 1946) og hustru Sigrun, født Sams 
(død 1952); gift Kolding 2. juli 1944 med 
kontorist Ellen Marie Pedersen, født Kø
benhavn 10. februar 1916; datter af told
vagtmester Erik Pedersen og hustru Elly.

Havebrugskandidat 1938. Beskæftiget 
som gartner, konsulent og bestyrer.

Adresse: Renner frugtplantage, Frejlev. 
Nørgård, Antonie Helene, husmoder, født

Vonsmose, Vilstrup sogn, 11. juni 1911; 
datter af gårdejer Lauritz Grundahl (død 
1943) °g hustru Marie, født From; gift 
Gammel Haderslev kirke 11. november 
1934 med direktør, cand, pharm. Jens Nør
gård, født Hillerslev, Thy, 29. oktober 
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1906; søn af gårdejer P. Nørgård og hustru 
Kristine.

Adresse: Färjemansgatan 16, Hälsing
borg.

Rasmussen, Elfriede Johanne Hoegh, lærerinde, 
født Kiskelund, Bov sogn, 4. april 1911; 
datter af skomagermester Hans Peter 
Hoegh (død 1951) og hustru Marie Wil
helmine, født Thoms; gift Egebæksvangs
kirke, Espergærde, 22. juli 1940 med fabri
kant Hans Poul Rasmussen, født Køben
havn 30. december 1915; søn af grosserer 
Charles Emil Rasmussen og hustru Ellen 
(død 1952).

Adresse: Algade 18, Vordingborg.
Kellmann, Carl Andreas Frederik, overinspek

tør, født Hammelev 5. april 1911; søn af 
stationsmester Thyge P. Kellmann (død 
1941) og hustru Ingeborg Marie, født Wol- 
lesen; gift Hammelev 17. september 1935 
med kontorist i post- og telegrafvæsenet 
Elise (Lis) Christine Moos (1928 r.), født 
Åbenrå 5. september 1910; datter af arbej
der Christian Johannsen Moos og hustru 
Frieda Magdalena, født Post.

Student 1930, søofficersskolen 1930—31, 
a/s Nicolai Outzen 1931—42, assurance- 
compagniet Baltica 1942—49, overinspek
tør ved Nordisk Liv- og Ulykke 1949.

Adresse: Nørregade 17, Haderslev.
* Larsen, Gudmund, direktør, født Rørdam, 

Husby sogn, 13. september 1910; søn af 
skovrider Vilhelm Larsen og hustru Gud
run, født Kaufmann; gift.

Adresse; J. L. Heibergsvej 95, Odense.

Meyer, Johannes, boghandler, født Haderslev 
18. maj 1911; søn af boghandler August 
Meyer (død 1935) og hustru Sophie, født 
Lyse (død 1933); gift Sønderborg 20. marts 
1938 med Anna-Marie Juel Larsen, født 
Ringsted 24. februar 1916; datter af hotel
ejer August Larsen (død 1943) og hustru 
Anna-Marie (død 1933).

Adresse: Storegade 37, Haderslev.
Nissen, Thomas Nielsen, disponent, født Holm, 

Nordborg sogn, 28. marts 1911; søn af over
postbud Chr. N. Nissen og hustru Ele
onora, født Hellesøe; gift Roskilde 16. april 
1943 med Else Johanne Petersen, født År
hus 17. august 1911; datter af snedker Jør
gen Petersen.

Adresse: Håndværkerhaven 29 II, Kø
benhavn NV.

* Petersen, Niels, bestyrer, født Moltrup 6. no
vember 1910; søn af gårdejer Mathias Pe
tersen og hustru Mette Marie, født Mogen
sen; ugift.

Adresse: Moltrup pr. Haderslev.
* Schmidt, Henriette Andrea, husmoder, født 

Haderslev 19. oktober 1910; datter af sko
magermester Friedrich Christian Seelig- 
mann Schmidt og hustru Andrea Sophie, 
født Wogensen; gift Haderslev 22. april 
1935 med officiant senere forsikringsinspek
tør Hans Emun Nielsen, født Fanefjord 5. 
juli 1906; søn af smed Johannes Evald Niel
sen og hustru Anna Marie, født Jørgensen.

Adresse: Nørregade 6 I, Fåborg.

OLAV CHRISTENSEN.

TILLÆG:

VIDAR
På den stiftende generalforsamling 21/8 1951 

gik bølgerne højt i hist, lab.: Efter en ret kort, 
men meget varm diskussion blev man ved valg 
enige om, at realisterne skulle optages i „Vidar“ 
som almindelige medlemmer. — Den 31. sæ

son, som skulle blive bevæget og indholdsrig, 
var begyndt.

Den 15/9. Håndboldstævne og bal i Kolding. 
Haderslevdrengene klarede sig strålende såvel i 
kampene som på ballet . . .
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„Burma og Siam“ hed Jens Finderup-Nielsens 
foredrag den 25/9. Enkelte lærere og ca. 80 
medlemmer var mødt op for at høre den tidl. 
katedralskoleelev fortælle om sine personlige 
indtryk af Burma og Siam, af hvilke Siam blev 
fremhævet som det førende land og som Bag' 
indiens spisekammer.

Den 28/9 havde Kristelig Gymnasiastfor
ening og Vidar slået sig sammen i et møde med 
sekretær i K. G. Hans Brinck som taler. Brinck 
forstod at fængsle sine tilhørere på den helt rig
tige måde i sit foredrag — ja, det lyder mærke
ligt „Kristendom og Kommunisme“. Men det 
viste sig, at sekretæren forstod at drage adskil
lige paralleller mellem de to. Bagefter var der 
te-bord med kager og — Halfdan Rasmussens 
„Tosserier“.

Den 10/10. „Veje til fred“ med kaptajn Haf- 
strøm, som kun altfor få af medlemmerne fik 
del i.

Den 12/10 var der efterårsbal med „Vojens 
Junior-Band“. En meget hyggelig og intim aften 
med den berømte medaljes to sider; dens forside 
var: Stemning, hygge på grund af den fine ud
smykning, ikke for mange mennesker og — fin 
musik. — Dens bagside, kort og godt: Den me
get tvivlsomme økonomi.

Den 3/11 startede man, — på kraftig opfor
dring fra bestyrelsens side — på turen Dammen 
rundt. Den kære bestyrelse burde også have op
fordret til at medbringe badetøj — vi troede, at 
en ny syndflod var i anmarch. Men kaffen og 
bollerne på Kristiansdal smagte desto bedre, og 
syndfloden havde heldigvis ikke fået bugt med 
„Perle“, og uden at drukne nåede vi hjem fra 
Hammelev.

Det bør lige nævnes, at „Vidar“ havde skiftet 
formand den 2/11, idet Karl Beukel på grund 
af sygdom måtte overlade sin gerning til Jytte 
Pinholt.

Den 28/11 havde Jytte arrangeret noget helt 
nyt, nemlig en oplæsningsaften, hvor eleverne 
selv måtte optræde bag den skrå kasse i hist, 
lab. Der var dog ikke så stor tilslutning, som 
der burde have været.

Den 13/12 hed foredraget „Dannelse“. Det 
var lektor Favrholdt, der belærte medlemmerne 

om, hvad det egentlig vil sige at være dannet, 
og man må sige, at vi fik et levende billede af 
forskellige former for dannelse. Det blev fast
slået, at: „Folk, der forarges over, at andre ikke 
er dannede, er det i regelen ikke selv.“

Kalenderårets sidste arrangement var julebal
let den 22/12. Ballet, der forløb strålende, bød 
på smørrebrød og amerikansk lotteri. „Non
stop“ havde vi ikke kunnet få til at spille, og vi 
måtte nøjes med „Semi-kvartetten“ (4 mand), 
som kun var en dårlig erstatning, men alligevel 
skiltes vi kl. 1 med mindet om et godt bal, med 
repræsentanter fra lærernes og de gamle elevers 
side.

Den 10/1 52 skulle undertegnede holde et 
lille Jazz-causeri, som blev meget kort på grund 
af medlemmernes (især damernes) livlige kon
versation under gennemgangen af de måske for 
mange temmelig hårdkogte plader.

Den 25/1 talte lektor Buch „Om at være 
menneske“. Og vi fik temmelig eftertrykkeligt 
indprentet, at man er absolut ikke korrekt, når 
man er klædt i pyjamas til kl. 10 søndag for
middag. En meget livlig aften!

Den 1/2. Ateisme — protestantisme — kato
licisme var emnet for årets første elevdiskussion. 
Efter at have hørt repræsentanterne for de for
skellige „-ismer“ gik man igang med den egent
lige diskussion, som desværre nærmest løb ud i 
sandet.

Den 6/3 havde lektor Olrik og adjunkt Md- 
thiassen lovet at synge „Glunter“. Det blev en 
meget fornøjelig time med Keck ved klaveret.

Den 1/3 var der karneval i Ribe, hvor man 
var mødt op fra Tønder, Åbenrå, Haderslev og 
Ribe. Ballet forløb udmærket, indtil det viste 
sig, at en Sønderborger havde lugtet lidt for me
get til en medbragt flaske, hvilket resulterede i, 
at de sønderjydske rektorer blev enige om, at 
skolerne kun måtte mødes een gang årligt til bal.

Den 14/3 gav „Vidar“ biograftur (forresten 
en god idé), man havde valgt „Manden på ge
simsen“, som viste sig at indeholde en fantastisk 
spænding og en god portion livsvisdom og satire 
over amerikansk sensationstrang.

Den 21/3 havde Seminariets elevforening ind
budt „Vidar“ til et Ebbe Rode møde (Een Ver- 
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den). E. R. er en glimrende taler, som gav man
ge meget at tænke på. Han læste bagefter op af 
Paul Sørensen og Piet Hein.

Til håndboldstævnet den 29/3 var der lagt 
op til det helt store. „Vidar“ havde lånt kaser
nens gymnastiksal, og mange forberedelser var 
blevet truffet længe før. På grund af begivenhe
derne i Ribe den 1/3 havde de sønderjydske 
rektorer forbudt deltagelse fra deres skoler, så 
vi måtte nøjes med Kolding alene. Både Haders
levs drenge og piger vandt eftermiddagens kam
pe. Alt, d. v. s. øl, sodavand, kage og „Hot
dogs“, var udsolgt kl. 24, men stemningen og
så på sit højeste på dette tidspunkt. En lys side 
var endvidere den gode økonomi, der herskede 
i „Vidar“s kasse — kort sagt en vellykket aften.

Den 25/3 fik en lille udvalgt kreds af med
lemmer såvel et indblik i som overblik over mi
litærets mange sider, emnet var „Militæret pro 
et contra“. Økonomiinspektør Ladefoged kom 
ind på mange problemer i tilknytning til emnet, 
ikke mindst under diskussionen bagefter.

„Vidar“s to sidste arrangementer er ikke ind
ført i dagbogen. Efter at have holdt en week
end i vor kære „Hakalyt“, opløstes „Vidar“ en 
tid efter for at starte en ny sæson efter sommer
ferien. Det havde som sagt været en begiven
hedsrig sæson og en meget alsidig sæson, som 
kun yderst få formænd forstår at gøre det — 
takket være Beukel og Jytte.

Ole Gellert Nielsen.
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3IMm§ ©onneré, eller €Ö?anbfo(feneé giv^Sliber
10 Siar, et Söarn.

/Äfjdnbt mange Qjørn paa benne Sliber 
^>ar gamle "ftolfes QJtrcigbcb;

Wlan QSørn alligevel bem falber, 
^b* be ci beres 'Sebfle vceb. 
Den gobe Jtrog alt tidlig frøger, 
©t $3arn, fom blive vil til Wianb, 
<£aa benne Sliber fjelben fpoger, 
Wien ßraber, at faae meer ftorflanb

20 Siar, en ^arl.
Jjvo tpve Siar bar lagt tilbage. 

Og intet S3iß endda bar lart, 
Jjar flet anvendt bans Ungboms Daae. 
Og Øalftab meer enb D*)b bavr fjært. 
Den Olavn af £arl fan ei fortjene. 
Som gager enbba i Q5ørnefFoc, 
*£b* Dnbrr og ftorjTanb allene 
^an lagge ©rund til Wlanbboms Q5oe.

30 Siar, en Wland.
Den bebfle ^ib jufl b«c begpnber. 

Wien og ben ßorfle Ceiligbcb 
Sit gjere Dnbt og mange Spnber, 
Og fonfligt brpbe kroppen ned. 
Jjvo fom i benne Sliber upber 
©Obt Ccvebrøb og vaffer Q3rub. 
Jjan b«' belønning for bans Dpber, 
Og Slarfag tiof, at prife ©ub.

40 Siar, be bebfle Siar.
SRaat fprgetive Star opleve«, 

Da er man i fin bejle ftlor; 
Slf mange ba i Qkllpfl fveves, 
©fjønbt ’Olptten beraf ei er flor. 
Den vifeligfl fig bcr forbolber. 
Som flaaer og feer til ©råven bm; 
$b* minbfle Änaf vor Døb forvolber. 
Söcl ben, fom ba bar ©ub til 58en!

50 Slar7 SJlibt ■ Sllberboinnien 
Det iffe er i vore ^iber, 

Som ubi vores ftevbre« £ib; 
Dét nu ab SHberbommen glider, 
£Raar benne. Sliber fommer b«b. 
De Pefle leve ei faa lange; 
Den (lørfie <Pdrt faaer SlffFeeb før. 

”^b« v°re Wlanb var forbarn Drenge, 
Og alt for tiblig fra o« bøer.

60 2(ar, gaaer Sllberbommen an. 
Den atkrminbflc Deel tun lever 

(?n *iib af treDßnbtttpvc Siar;
*Jbi Døben ofre ©jetben traver, 
ftor Wlanben Summen famlet faaer. 
g)aa denne Sliber ogfaa møder 
^cflanbigt Äorö og Cibelfe, 
Som Døben alkrbefl forfader, 
'ib* ønffe« ben beøoftcre.

70 Star, be graue ^)aar.
©raae $aar fan fomme tibt for ^iben, 

9laar Sorg og 9løb uddriver bem. 
^»alvficrfinbotpve Siar og fiben 
Dog fører bem meb £3iöf)eö frem. 
Og naar ben fvage Wlanb maae butte 
ftor Slldcrbom, og gaae veb Stav, 
Da børes ofte Jjjcrtetc Suffe: 
Øib jeg var gjemt ubi min ©rav?

80 Slat, ©nee^vib.
Jjvo denne Silberman inbbente, 

Sn Olaabcgave fewer af ®ub; 
«Dien ban berbo« maae ogfaa vente, 
Sit Üivets Vpo fnart flttffes ub. 
‘tb* bv«be Coffer ftorbub ere. 
Sit Døben bliver fnart vor ©jefl; 
Og naar os anbre ffal ernarc, 
Saa tjener ©raven allerbedfl.

90 Siar, fmaa ^ernd Spot 
Da ét ei megen Jfraft tilbage, 

£Raar>- Ärpffcr 00 (Pal bjelpe frem; 
Da vil mgn gjerne SlffEeeb tage. 
Og leife til et b^rt Jjjem. 
Sbi be, fom vi bar bragt til Elve, 
Äun os fom QSptber ba anfeer, 
3a, Spot enbog meb os’ tør brive, 
Som alt for tibt, beoveerre! fTcer.

100 Siar, S3arn igjen.
©t fem Slår« Q3arn er SelfPabsbrobec 

ftor ben, fom opnaaer fem Snecs Slat, 
blandt Duffetøi be begge rober; 
$bi anbre ^ing be ci forftaaer. 
©ud raabe bem, fom bfir faa gamle. 
Sit be maae blive QJørn igjen, 
Og fnarlig bem blanbt Sine famle 
£il evig ftrpb i himmelen J
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RE-MAGASINET

/ HADERSLEV

rslev’s mest moderne Herremagasin

5
K 0 LEAN LÆ G 
til ethvert Formaal ....

A. Abild
Ingeniør forretning
HADERSLEV

Sønderbro 31 - Haderslev - Tlf. 23S06

Kun fineste Kolonial og Delikatesser føres

Sig hvad De vil,

Nissens Kaffe skal der til

HANDELSBANKEN 1 HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank 

•

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 
for od de gamle Aar-

Haderslev Bys
tsanstalten for Livsforsikring

gange af Haderslev- Spare- og Laanekasse
° 9

•de Søforsikringsselskab LMT Samfundets Aarsskrift

smukt indbindel

Nørregade 32 
c

A. Kalsbøll
Postgaarden 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

e Forsikringsarter tegnes

Mangler der nogle 

Hefter, kan de endnu 

leveres,saa faar De en 

komplet Samling. Gør

Kontortid: 9—12 og 14—15 

Lørdag 9—13

Telefon 21122

det nu, mens Tid erl

ULDBRANDTS
Ma ler forretn ing

Telefon 2 25 35

CARiniELSEnS
Bogbinderi. Boghandel

Haderslev

Haderslev
Slotsvandmølle A/s

J. Arbejde . Hurtig reel Betjening 
Forlang Skitser og Tilbud

LEGANT OG MODERNE Lædervarer . . . saa
faas i

issens Skotøjsforretning
ndertorv - Haderslev - Telefon 2 33 71 Nørregade 15 - Telefon 2 32 40

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tlf. 2 30 83

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A/s
Telefon 22012 (3 Lin.) Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

H. Christensen
Smedeforretning

Gaaskærgade 46 Telefon 2 3179

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 2 31 60
Haderslev

r w» o v» i en

Fra Frederik den Vil’s Dage 

til i Dag

de danskes Samlingssted

]
KONGELIG HOFLEVERANDØR

T CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

Kaffe
fra eget Brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TLF. 22557

Peter Duus
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 - Haderslev - Telf. 2

Sparekassen 
for Haderslev Bys 

Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregede

Grundlagt 1856

Telefon 221 33 og 221 34 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 2—4 
Lørdag 9—1

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telefon 23084

HADERSLEV-SAMFUND
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKEF 

HADERSLEV

Den elegante Tryksag 
er fra Modersmaalet

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage . Børneudstyr 

Børnekonfektion

Storegade 18 . Haderslev . Telf. 2 2042



Køb Manufakturvarer hos

Herre- og
Damekonfektion

Godt Udvalg
Billige Priser

Telefon 22221 
(flere Linier)

MICHELSEN & JACOBI
PETER ORBESEN

ASANI-UNDERTØJ 
i Overklassen hos

I. B. JØRGENSEN
Gravene 5 . Haderslev 

Telefon 2 27 29

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Haderslev . Telefon 2 25 41

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 2 21 69

NICOLAI OUTZEN

HADERSLEV Isenkramforretning

Gravene 8 . Haderslev . Telefon 2 24 24

RuteautomobiS-Aktieselskabet
for Hadersleo Amt og By

owsttr

fra
BOGHANDEL

ade 2 . Haderslev . Teif. 226 53
N. CHR. THORSEN

Tlf. 2 27 55 . Haderslev . Bispegade

OLE JENSEN
Bageri 
Konditori
Gaaskærg ade



HADERSLEV . TLF. 231 30

HADERSLEV BANK
Stiltet 1874

AKTIESELSKAB
Aktiekapital: 1.500.000 . Reserver: 2.005.069 

Byens og Egnens ældste Bank

^T^ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

J. C. DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg

Elektriske

Installationer

Radio

Bispegade 6 - Telefon 226 31

AKTIESELSKABET

HANSBORG

Savværk 
og 

Tømmerhandel

HADERSLEV . TELEFON 2 30 86

A/s WALDEMAR 

CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18

Telefon 2 37 42

Herreklæder siden 1900
Nørregade 1 . Haderilev . Telefon 2 37

Aksel Nielser
Trikotage

Dame- og

Børnekonfektion

HADER SLEV . TELEFON :



DÄMEL BRUIN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 23185

. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

R. F. HESSELBERG
Aut. Chevrolet-, Opel 
og Bedford-Forhandler

Haderslev

Telefon 2 36 50 - 2 36 51 - 2 36 52

Kurt E. Jensen

(HOLST CHRISTENSEN)

Manufaktur
*

Trikotage

ørregade 24 - Haderslev - Telefon 22644 VOJENS - TELEFON 41357

<XCt

Nørregade 20-Tlf. 22413

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

Mikkelsbergs Eftf.
Damehatte . Tørklæder 
Altid bedst og billigst

[ørregade 5 - Haderslev - Telefon 23573

FOTOGRAF

Erling
(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 22314

LÆS

Sønder  Jyllands største 

og mest udbredte Blad

Tegne - Blokke
Skitse - Blokke
med spiralheflning foroven 

i formaler

Ideel for studerende, teg
nere, arkitekter, landmå
lere, ingeniører, kunstnere

Fodtøj
— saa gaar man til

ilter



STØT G R-V.XSI'FOKEX ING EN

Er Deres INSTALLATIONER
for gas, vand og elektricitet

i orden?
G«I1S: 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: Pas på utætte w. c.’er og de private udendørsled
ninger. Beskyt vandmåleren og udsatte ledninger 
mod frost; isoler disse, luk kældervinduerne.

Elektricitet: 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 for spild
af gas, vand og elektricitet, som hidrører fra frost 
og fejl på installationen.

gføltsmajasinet
K. BUTTENSCHØN

Gravene 4 - Haderslev - Tlf. 2 19 55

Det bedste Indkøbssted
Kolonial, Delikatesser og V

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2 29 65

ALT BILLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og visumandrage

ORD

ersøisk
SSAGERBUREAU 
REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35

GÆLDER DET ET VELLIGNENDE FOTOGF

Gaa da til

cdtdiet 'Xke.g.e.ttcLaliL
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Hade

Det koster intet
at spørge DE KOMMUNALE VÆRKER’s kontor til 
råds i tekniske og økonomiske anliggender vedrørende 
enhver anvendelse af GAS, VAND og ELEKTRICITET!

M. LEONHAR
Kolonial- og Delikatesseforretr

SPECIALITET VINE

Bispegade 16 - Telefon 2 27

Husk, at hele byen skal gå over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 32 15 - Haderslev

MEYERS
BOGHANDEL

Storegade 29



HOLM <V MOLZEN as
KULIMPORT - Haderslev - Telefon 23701 (3 Linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

IV. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 2 22 10

aul Christiansen & Søn
Bygningsartikler 

*

y Allégade 2-4 - Telf. 23570
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og Konditori
Storegade 47 - Telf. 2 22 86

Haderslev 
Centralbibliotek

©

Jomfrustien 20 
Telefon 2 2656 
®

Bogbestand: 
Ca. 23 545 Bind

MAGNUS KNUDSEN
1. Kl. Herreskrædderi

Jomfrusti 3 Telefon 22728

\smus Hansen
kolonial og Kortevarer en gros

Indehaver J. Dirks 
o

Haderslev
efon 221 31 - Sønderbro 13

J. D. KOOPMANNS
Svineslagteri

HADERSLEV Haderslev - Telefon 2 36 63

<Siøf

'rænseforeningen

Herre- og Damesalon

Storegade 16 Telefon 23304

ffføf



... gaa Strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 22544 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

HYDOR
MASKINFABRIK

Spørg Materialisten!

DANSKE OSTEMEJERlS^FÆZ&ESSJ 
OG OSTEEKSPORT

Nørregade 12 - Telefon 22066 - Haderslev

Boggaver
til Hjælp tor 
Kulturarbejdet
i Sydslesvig 

modtages i

Carl Nielsens Boghandel
Haderslev

HADERSLEV BYHISTORISKE

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


