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Tegninger og vignetter: 
JOHANNES CHR. NIELSEN, Haderslev

Tryk:
A/S MODERSMAALETS TRYKKERI, Haderslev



FORORD
N4ed udsendelsen af 20. årgang af dette årsskrift går tanken naturligt til

bage. Det er ingen hemmelighed, at daværende adjunkt ved Haderslev Katedral
skole, dr. phil. K. N. Bock og boghandler Johs. Chr. Nielsen ikke uden betænke
lighed udsendte det første hefte. Ville foretagendet blive en fiasko eller ville det 
blive et virkeligt bindeled mellem Haderslev-Samfundets medlemmer og komme til 
at få afgørende betydning for at knytte dem til deres gamle skole? Ville skriftet få 
udbredelse også ud over skolens snævre kreds og være med til at fortsætte genfor
eningsarbejdet?

Megen medgang i form af godt medarbejderskab, anerkendende bedømmelser 
og også økonomisk støtte fra såvel offentlig som privat side har lettet vor opgave, 
og vi vil gerne herved sige tak derfor. På dette sted er der særlig grund til at min
des boghandler Carl Nielsen, der i en alder af 93 år afgik ved døden i juli 1953. 
Som han stedse var Danmark en god søn og sin by en god borger, var han straks 
rede til at yde sin hjælp, da H.-S. lagde ud, og han fulgte altid vort arbejde med 
levende interesse.

Hvad fremtiden angår, vil vi gerne ved denne lejlighed give udtryk for vort håb 
om, at vort årsskrift må kunne holde sin standard, både hvad indhold og udstyr 
angår, og at Haderslev-Samfundet fortsat må vokse og trives til gavn for vor gamle 
skole.

Haderslev, i februar 1954.

REDAKTIONSUDVALGET:

M. FAVRHOLDT OLAV CHRISTENSEN

JOHANNES CHR. NIELSEN
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E CLunddel H Jensen Kfh EmBærentzen & C‘ iith Inst.

GOTTORP SLOT

TIL SLESVIGSKE FODREGIMENT
på regimentets 175'års dag den 1. oktober 1953

,Tæt ved Hellig Ansgars kirke 

i det gamle Hedeby 
rejse sig et Dannevirke“ 
— Danekongen bød påny. 
Levende blev voldens sten, 
stærk og rede hver og en 
imod Fjendens vrimmel. 
Blå var fanen, som I fik, 
blå, som barneprinsens blik 
og som Danmarks himmel.

Dystert kimed påskeklokken 
danske mænd af reden ud: 
liden kun og svag var flokken, 
der må lyde kongens bud. 
Dyre navne for vort Folk: 
Slesvig, Isted, Øvre Stolk, 
glem dem ingensinde!
Sejg som Tyras gamle vold, 
kæk som løven i vort skjold, 
måtte dansken vinde.
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Regimentets lysblå fane, 
stænket af det røde blod, 
løft den højt og lad den mane 
os at stå, hvor helte stod. 
Slesvigs tapre regiment! 
endnu ej er striden endt 
om vort gamle eje; 
stedse „duelig og brav“ 
— omend over vores grav — 
lad din fane vaje!

Endt for evigt enevælde, 
endt for folket trællekår; 
hvervet hær ej mer skal hælde 
fjenden ud af Danmarks gård. 
Hvermands pligt og hvermands ret 
er at slutte ringen tæt, 
holde vagt i tågen;
men på Sønderjyllands jord 
sværger vi, som fædre svor: 
være „tro og vågen“.

JOHANNES JOHANSEN



HADERSLEV LÆRDE SKOLE
TYSK - DANSK - TYSK

FØRSTE AFSNIT

JOHANNEUM
For godt hundrede år siden var Haderslev 

tilsyneladende en tysk by. Da Hiort Loren
zen havde talt dansk i stænderforsamlingen 
1842, måtte han nedlægge sit mandat i Haders
lev, og kort før sin død blev han på Bürgerver
eins generalforsamling ekskluderet med 103 
Stemmer mod 1. — Der oprettedes et Lieder
tafel, der var med i Slesvig 1844 og i Würzburg 
1845. Alle, der betød noget, var tyske. Danske 
var kun folk af den tjenende stand, håndvær
kere og høkere.

Også den højere skole, Johanneum, var tysk. 
Den var blevet oprettet af hertug Hans af Ha
derslev i 1567, og det var fastslået, at latinsko
lens hjælpesprog var tysk: i en skoleforordning 
af 1655 fastsloges det også: „es sollen die lateini
schen und griechischen Autores, diese mit La
tein, jene aber mit Deutsch und nicht dänischen 
Sprache interpretirt, auch kein Dänisch mit 
Discipuln geredet werden.“

Skolen lå fra gammel tid nord for Fruekirke 
i Smedegade i en meget gammel bygning. Der 
var 4 klasser (fra prima til quarta) og 4 lærere: 
rector, conrector, subrector og collaborator, der 
hver havde adskillige fag, rector således (i 
1847) latin, græsk, hebraisk, historie, geografi, 
naturhistorie, naturlære, tyske stiløvelser samt 
dansk.

Det danske, der blev undervist i, var i 1847 
følgende: een time i I (sammen med II), nach 
Flors Lesebuch, vorzüglich Übungen im Über
setzen aus dem Deutschen ins Dänische1, det 
vil altså sige, at man brugte oversættelsen af 
Flors læsebog til at oversætte fra tysk til dansk. 
— I III og IV stiløvelser og foredrag. I hele sko
len altså 3 timer. (I 1836 læstes der 7 timer 
dansk).

1 Skolens program 1847.

I tiden op mod 1848 er bevidstheden om, at 
eleverne var slesvig-holstenere nok kommet op i 
dem. På en skovtur, som drengene i de to øverste 
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klasser foretog til Gram, stødte de på drenge fra 
Ribe Katedralskole. Og det gik hedt til. Dren
gene fra Haderslev sang:

Schleswig-Holstein meerumschlungen 
og de Ribe drenge svarede:

Slesvig-Holsten stamp i vand!
Vend dig om og spyt i spand!

Så kom det til mundhuggeri og skældsord2 — 
og så på med vanten.

2 Poul Bjerge: H. F. Fejlberg (Sønderj. årb. 1902, s. 6).
3 Achelis: Aus der Geschichte des Hadersiebener Jo- 

hanneums (1921), der også er benyttet senere.
4 Her og i det følgende er benyttet N. H. Jacobsen: 

Haderslev lærde skoles omdannelse til dansk skole. 
1847—50. (Haderslev-Samfundets årsskrift 1947. 
S. 7 ff.). 5 Tingmand J. A. Schmidt.

Elevtallet var 35—40. Skoleåret passede med 
Kiels universitet, begyndte efter påske. I de 10 
år 1838—47 blev der produceret 51 studenter 
(deraf 18 i 1847),3, hvoraf omtrent halvdelen 
fra Haderslev by, omtrent halvdelen fra det øv
rige Nordslesvig og 4 fra Sydslesvig.

Rektor havde C. A. Brauneiser været siden 
1809; han synes ikke at have spillet nogen rolle; 
konrektor var Peter Volquardsen, der 1841—45 
var redaktør af det tyske blad Lyna og altså 
P. C. Kochs og Dannevirkes modstander.

KAMPEN OM SKOLEN BEGYNDER

Allerede i 1839 havde v. Wimpfen i sin Søn
derjyllands historie udtalt, at Haderslev skole 
burde være dansk, og året efter skrev en anden 
slesviger, dr. Manicus, til P. C. Koch: „Vi må 
fortrinsvis henarbejde på et dansk seminar og 
siden en dansk latin- og en realskole, dog ikke 
for ivrig og ikke alt på engang.“. Dagbladet 
„Dagen“ skriver (30. april 1841), at undervis
ningen i Haderslev lærde skole burde i hoved
sagen gives på dansk, man kunde måske „lempe 
sig lidt efter de hidsige gemytter og lade foran
dringen ske successivt; først kunde nogle disci
pliner, og, efterhånden som der ansættes nye 
lærere, flere og flere foredrages på dansk“4. En 
mand fra byen selv, Peter Hiort Lorenzen, ud
taler ved nytåar 1843 ønsket for kong Christian 
VIII selv, og det gentages i opråbet fra den sles
vigske forening i juni samme år, da foreningen 

stiftedes. I 1846 kommer det vægtigste andra
gende om dansk skole, fra Christian Paulsen: 
Gedanken über die Eröffnung eines dänischen 
gelehrten Bildungsweges für Nordschleswig. 
Dansk, skriver han, behandles som et fremmed
sprog ikke blot i holstenske, men også i slesvig
ske skoler. Selv om Haderslev skole ligger i en 
dansk talende by og midt i et område med ude
lukkende dansk skole- og kirkesprog, så bliver 
det danske sprog dér ikke behandlet anderledes 
end det franske — i overensstemmelse med de 
af Prinsen af Augustenborg i stænderforsamlin- 
gei ytrede anskuelser, at hvis stænderforhand
lingerne skulde trykkes på dansk, så kunde de 
med ligeså stor berettigelse trykkes på fransk. 
Dette forklarer, skriver han videre, at lærde folk 
fra Slesvig enten slet ikke kan skrive dansk eller 
ikke så rigtigt som mange bønder.

Men den forsigtige, henholdende konge vilde 
ikke vove noget, der kunde udlægges som en ud
fordring til tyskerne; i stedet for det radikale 
skridt valgte han at udvide Kolding skole; i 
1845 fik den sin nye smukke bygning (som den 
har endnu); til Kolding skole kunde da børnene 
fra nordslesvigske skoler sendes.

8. Juli 1846 skete bruddet ved udstedelsen af 
Det åbne brev om tronfølgen, rettet mod Augu- 
stenborgernes arvekrav.

Allerede 8. august kunde H. N. Clausen skri
ve til Laurids Skau, at regeringen havde en for
andring i sinde med Haderslev latinskole. Til
skyndet af dette brev og et fra Lehman tog Lau
rids Skau til Føhr, bl. a. for hos kongen at tale 
den danske skoles sag. Så glat gik det nu ikke: 
„Med latinskolen har det mådelige udsigter. 
Kongen gjorde en mængde indvendinger, som 
jeg imødegik, hvorpå han svarede, at han ikke 
vilde nægte, vi havde retten på vor side, men at 
de tyske borgere i Haderslev heller ikke måtte 
forurettes. Hertil svarede Schmidt5, at næppe 
hver 20de borger var tysktalende, og jeg tilføje
de, at de i København boende tyskere eller 
franskmænd med samme ret kunde forlange en 
skole i fransk eller tysk, men da skolen nu var 
således i forfald, at den umulig kunde bestå med 
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det nærværende lærerpersonale, så forekom det 
mig netop at være det rette øjeblik til at foretage 
en forandring i en tilstand, som jeg ikke vidste 
bedre end at benævne med det tyske ord „Un
sinn“, og hvis Hans Majestæt var i stand til at 
nævne os et sted i hele verden, hvor der fand
tes en så urimelig indretning under lignende for
hold, så vilde vi tie, ja, at selv Rusland ikke drev 
det så vidt og så ufornuftigt i Polen, som det gik 
her. Da vi troede os overbevist om, at det ingen
lunde var kongens mening at styre og regere os 
på russisk maner, så havde vi en særdeles tillid 
til og håb om forandring til det bedre o. s. v. 
Men noget bestemt løfte fik vi ikke.“ (Skau til 
H. N. Clausen 28/8 46)6.

° P. Lauridsen: Da Sønderjylland vågnede VIII, s. 143.
’ M. Favrholdt: Schulreform zu Hadersleben (Haders-

lev-Samfundets årsskrift 1950, s. 23 ff.).

Men tyskernes stadig stærkere modstand mod 
Det åbne brev drev Kongen videre, og 19. maj 
1847 dekreterede han:

Det er vor allerhøjeste vilje, at hele under
visningen i Haderslev lærde skole skal medde
les i det danske sprog, dog således, at ved siden 
af undervisningen i modersmålet undervisning 
i det tyske sprog lægges til grund for den gram
matiske dannelse i de nederste klasser og også 
fortsættes i de højere klasser . . . Ligeledes har 
vort kancelli at nedlægge forestilling om afske
digelse eller forflyttelse af de lærere ved Haders
lev lærde skole, uden tab i indtægter, som ikke 
måtte være i stand til at meddele undervisnin
gen på dansk.

Den nye bestemmelse vakte forbitrelse i vide 
tyske kredse: det var dansk fremtrængen på tysk 
område; og Det åbne brev havde jo lige rørt så 
kraftigt op i gemytterne. Professor Niels Falck i 
Kiel hævdede over for den danske klage, at 
slesvigske teologer, uddannede i Tyskland, hav
de tilstrækkeligt kendskab til dansk, at det al
drig havde været tilfældet. Men, siger han vi
dere, man vil altså ikke lade sig nøje med, at 
præster og lærere kan det danske sprog, man 
forlanger herudover, at de skal være danskud
dannede og dansksindede. Man vil gerne have 
indført den forandring, at alle nordslesvigske 
studenter skal læse i København, så de kan bli
ve „behørigt daniserede“. Ved oprettelsen af en 

dansk lærdskole i Haderslev mener man at 
kunne drage studenterne til København, men i 
hvert fald for juristerne er det nødvendigt at 
studere i Tyskland. Det eneste, Falck, den fødte 
nordslesviger, vil gå med til, er, at der tages lidt 
hensyn til dansk sprog; han foreslår, at religions
undervisningen i de højere klasser gives på 
dansk. —

Et tegn på, hvor planen om den danske skole 
ophidsede sindene i Tyskland, er en tegning i 
„Fliegende Blätter“ (juni 1847): Schulreform 
zu Hadersleben7. Scenen er et klasseværelse. 
Ved katederet har læreren lige siddet, men han 
er sprunget op i stor forbitrelse. Hvem læreren 
er, er det let at se, det er vildmanden i det dan
ske rigsvåben (egekrans om lænden, behårede 
ben). I sin venstre hånd har han en Königgesetz 
1665, som han er ved at slynge i hovedet på de 
uvorne unger; i sin højre har han et solidt tjør
neris, som han vil gøre brug af, når kasteskytset 
er afsendt. Skulder og bryst er dækket af dan- 
nebrogsriddemes ordenskappe; han ser fæl ud, 
stive øjne og vildmandskæg. På lænestolen, han 
lige er sprunget op fra, står Hadersleben 1567 
(skolens oprettelses-år); bagved et dannebrog. 
Hans fod hviler på det holstenske nældeblad, og 
ved siden ligger de slesvigholstenske dokumen
ter 1326, 1440, 1448 og 1460 slængt ned. På ka
tederet hænger et halsjærn med kæde. — Hans 
raseri er rettet mod tre drenge med skæg og 
voksne ansigter. Han til højre har rejst sig op; 
han smiler hånligt, den højre arm er truende 
løftet, i den venstre holder han en svamp, han 
er ved at viske lærerens forskrift på klassetavlen 
ud: Vi ere Danske! I ere Danske! Ved siden af 
ham sidder en, også med skæg, han kigger stift 
op på vildmand-læreren og hæver hånden til 
ed; til venstre har vi den tredie skæg-dreng; på 
hans knæ hviler en tavle, som han støtter med 
venstre hånd: wir waren Deutsche, wir sind 
Deutsche und werden Deutsche bleiben; et 
sværd, hvorpå der står: Letzte Hoffnung er lige 
ved at blive trukket ud; spidsen hviler på en 
Lehrbuch der dänischen Sprache på gulvet. — 
På skolestuens væg er anbragt et kort over Hol
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sten og Sydslesvig, som har påskriften Danmark; 
endvidere en hovedløs statuette med indskrift 
C VIII og tre hoveder nedenunder, og endelig 
en tavle, hvorpå er opslået: Sorgenfrei 8. juli 
1846. Offener Brief.

Vildt raseri hos danskeren mod smil og be
slutsom alvor hos tyskerne.

I danske krese vakte bestemmelsen stor glæ
de. 28. juni 1847 stod Laurids Skau på Høj- 
skamling og talte ud over den 10.000 tallige for
samling: „Netop i disse dage have bladene ud
bredt stærke rygter om tvende højst vigtige be
stemmelser af Hs. M.........Den første er, at der 
skal oprettes et dansk skoleseminarium i Nord
slesvig, og den anden, at latinskolen i Haderslev 
fra påske næste år skal forandres fra en tysk til 
en dansk skole og altså besættes med nye læ
rere, for så vidt de gamle ikke ere i stand til at 
undervise på dansk. — Hvad sige I om slige be
stemmelser? (Bravo, bravo!) Dansk skolelærer
seminarium og dansk lærdskole i Nordslesvig! 
Er det ikke, som om dansk ånd, der i århundre
der har ligget bedøvet i den fortryllede borg, 
med ett blev bragt ud i Guds frie, friske luft og 
nu begyndte atter at trække vejret til nyt opvåg- 
net liv? I sandhed! nu kunde jeg have lyst til at 
holde en tale for at give min glæde og min tak 
luft; men jeg vil ikke . . . fordi enhver af eder, 
uden mine ord, indser og føler disse tvende be
stemmelsers uhyre vigtighed; jeg vil det ikke, 
fordi i samme øjeblik kongen taler: „Der skal 
være et dansk skoleseminarium og en dansk la
tinskole i Nordslesvig“, så har jeg ikke lyst til 
med matte ord at udtvære denne stærke og kraf
tige kongetak, men kun lyst til at råbe: Tak, 
konge, således skal det være!“

Disse ord vakte en overordentlig begejstring i 
den store forsamling.

Mens dette møde blev holdt, havde kongen 
lige modtaget en skrivelse. 24. juni var der ble
vet indsendt et bønskrift til ham fra Haderslev 
med 237 underskrifter, om de måtte beholde 
de tyske skoler8:

8 „Dannevirke“ 31. juli 1847.

Allerdurchlauchtigste konge, 
stormægtigste fyrste og herre.

Et i den sidste tid fra forskellige sider genta
get rygte om, at det skulde være Deres Maje
stæts allerhøjeste hensigt til påske næste år at 
foretage en forandring med den herværende 
lærdskole således, at sammes i næsten 300 år 
bestående indretning væsentlig skulde foran
dres, idet undervisningen i nævnte skole fra 
denne termin af skulde meddeles i det danske 
sprog, har, så usandsynligt og utroligt det end må 
forekomme os, desuagtet, ifølge dets gentagne 
meddelelse, så vel i og for sig selv, som på 
grund af dets følger, i høj grad foruroliget un
dertegnede borgere og indvånere i Haderslev.

(Efter at have talt om skolens tyske oprin
delse og tyske donatorer fortsættes der:)

I næsten 300 år har vor skole virket til held 
og velsignelse for stad og land og er i sin nuvæ
rende tilstand bleven os alle kær og dyrebar. En 
lang erfaring har overbevist os om, at den tyske 
skoledannelse er aldeles nødvendig for vore 
børn, enten de forberede sig til et håndværk 
eller handelen, eller et kirke- eller statsembede. 
Fratages os denne, så må vi størstendels sende 
vore sønner langt sydpå i tyske skoler, for ej at 
blive løsrevne fra den sydlige del af vort fædre
land i henseende til vore højeste interesser. Vi 
tillade os underdanigst herved at bemærke, at 
vi langt fra nære det ønske, at undervisningen i 
dansk skulde udelukkes af vor lærdskoles plan, 
og at vi tværtimod ej miskende, at det er træn
gende nødvendigt at drive denne undervisnings
genstand med al mulig omhu. Vi tør imidlertid 
i overensstemmelse med den strenge sandhed 
udtale vor fuldkomne overbevisning for D. M., 
at dette hidindtil ikke er sket uden held, og når 
vi til bevis derfor anføre, at ikke få herværende 
elever umiddelbar herfra have kunnet blive de- 
mitteret til universitetet i København, hvilke 
. . . have erholdt karakteren værdig; fremdeles 
at ikke få gejstlige embedsmænd i det herværen
de provsti, der ere dannede her, forrette deres 
kald flydende og korrekt på dansk til deres me
nigheds fuldkomne tilfredshed, så vil D. M. ved 
disse talende beviser kunne overbevise sig om, 
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at mulig gjorte modsatte referater ikke ere flyd
te af en ren kilde.

En forvandling af vor lærdskole i et dansk 
dannelsesinstitut er således ingen fornødenhed. 
Skulde det findes nødvendigt at give undervis
ningen i det danske sprog større udvidelse i lære
planen, så vilde der vist nok ingen vanskelighe
der opstå derimod; eller skulde måske en og an
den føle tilbøjelighed eller lyst til at lade sin 
søn erholde den danske dannelse, så står det 
ham jo hver time frit at sende ham til den Riber 
eller den ganske nylig rig doterede Koldinger 
latinskole, hvor han i denne henseende kan fin
de alt, hvad han kun vil ønske, og desto lettere, 
eftersom begge skoler ligge tæt op til Haders
lev amts grænse.

En beroligende erklæring fra D. M. i dette 
anliggende vilde i ethvert tilfælde bidrage til at 
fjerne den ubehagelige og foruroligende spæn
ding, hvori vi befinde os. —

Nogle dage efter at dette andragende havde 
stået at læse optrykt i „Dannevirke“ fik disse 
borgere svar fra en Hans Lysen9:

9 „Dannevirke“ 7. august 1847.

Borgere inde i Haderslev.

Det er dog mærkværdige ting, man oplever 
hertillands i vore dage. Jeg tror såmænd verden 
bliver tilsidst hel forrykt. Nu ere, som man ser 
af „Dannevirke“, borgere inde i Haderslev igen 
på færde og gøre en farlig præk op og ned ad 
væggene . . .

Denne gang er det latinskolen, de gode folk 
have travlt med . . . Næppe rygtes det, at Kong 
Christian VIII har i sinde at råde bod på gam
mel ulempe og efter hans vane sætte ret i ste
det for uret, så bliver der allarm i lejren. En pe
tition må afsted for at afværge den så truende 
fare.

. . . Hvad er det for en underlig påstand, I 
kommer frem med, at kun som tysk skole kan 
den i Haderslev stilles ved siden af de andre 
skoler i jeres fædreland? Hvad er nu dette for en 
tåbelig snak? Har I da ikke det samme fædre
land som vi bønder? Vi ere slesvigere og ville 

vedblive at være det; vi ved jo nok, at vi ikke 
bo i Kongeriget, men vi ere derfor ligefuldt 
danske folk, og det skamme vi os nu slet ikke 
ved, vi ville ikke tilhøre noget andet land end 
vort gamle danske fædreland. Men hvad er det 
for et fædreland I tale om? I vil dog vel ikke gøre 
os viis, at vi bo i Tyskland? Og sligt byde I kon
gen! H. M. er vistnok en såre mild og langmo
dig herre, men han kunde dog tilsidst blive ked 
af al den snak. Og hvordan sømmer det sig og
så for danske borgere, sådan ikke at ville an
erkende deres fædreland.

I den følgende del af petitionen fremhæves 
nu de 237 borgeres store kærlighed til den tyske 
skole, og det meget gavn, de have af den. Nå, 
kærligheden til deres kæledægge må vi vel lade 
dem beholde, men om gavnligheden ville vi nok 
have lov at snakke med. — „Den tyske skole
dannelse er aldeles nødvendig — hedder det — 
for vore børn, enten de forberede sig til et hånd
værk eller til handelen.“ Ser man det! Haders
lev lærdskole er altså også et håndværks- og 
handelsinstitut? Hvad man dog altsammen må 
lære! Vi have mange dygtige både håndværkere 
og handlende i Haderslev, men at de ere op
lærte dertil i latinskolen, det have vi såmænd 
aldrig vidst før. Hvor mange af jer, I gode 237 
mænd, have da der hentet jeres kundskaber? 
Det kunde I dog sagtens fornøje os med at for
tælle os, og ligeledes hvormange af jeres børn I 
nu have i den kære tyske latinskole. — Bliver 
skolen dansk, så må I sende børnene langt syd
på i andre tyske skoler, sige I, og det kalde I uret, 
fordi I, skønt danske borgere, ikke ville benytte 
den danske skole. Men os andre henvise I uden 
videre til Ribe og Kolding . . . Om den lærde 
dannelse i latinskolen vil jeg slet ikke tale, på 
den ting har jeg ingen forstand. Men det vil jo 
rigtignok forekomme mig, at kunne eleverne nu 
gå fra den tyske skole til København for der at 
studere, så kunde også siden de, som dertil have 
lyst, gå fra den danske skole til Kiel. Der vil nok 
blive sørget for god tysk undervisning i skolen. 
Og når det kommer til stykket, når der er no
gen ulejlighed ved at studere i et andet sprog, 
end man er oplært i, så er det da vel både ret og 
billigt, at de, som midt i den danske by og det 
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danske land ville blive ved at agere tyskere, ta
ge sig ulejligheden på. —

Hvorledes det med undervisningen i dansk 
nu står til i skolen, derom var det dog ikke værd 
at blæse så stærkt i basunen, aldenstund det er 
Gud og hver mand bekendt, at det med den 
ting forholder sig tarveligt nok. Men een ting 
ser man nok, det vil mangle på i den danske 
skole, og deri stikker nok knuden, når alt kom
mer til alt: eleverne ville ikke mer blive fortrolige 
med det slesvig-holstenske væsen eller uvæsen, 
hvad man skal kalde det, ville ikke lære at sætte 
pris på „meerumschlungen“ og andre deslige 
rariteter: men mon det virkelig var tilskade for 
dem, for byen og for landet?

Meningen af hele sagen er da denne: man 
frygter for, at Kongen til bedste for sine danske 
slesvigere skal gøre ende på århundreders for- 
kuethed, og dansk sprog derved komme til agt 
og ære og at indtage sin rette plads iblandt os, 
og kærlighed til det hele fædreland, hvad enten 
tungen taler dansk eller tysk, og til den ene ret
mæssige herre i landet fra ungdommen blive 
indpodet hjerterne. Og dertil skulde de brave 
Haderslev borgere ikke ville række hånden, men 
modarbejde deres konges for dem og hele lan
det gunstige beslutning! Nej! således have de 
ikke tænkt sig sagen.

Hans Lysen.
Gårdmand i Haderslev provsti.

(I de følgende 3 numre af „Dannevirke“, 
ri., 14. og 18. august, fortsættes kampagnen 
med „Hvorfra har Haderslev latinskole sine 
indtægter? og „Hvem har mest ret til at tale 
med, når spørgsmålet er, om denne skole bør væ
re dansk eller tysk?“ (meddelt) vistnok af Flor.)

„Lyna“ harcellerede: de havde søgt i hele Ha
derslev provsti efter en gårdmand Hans Lysen, 
men de havde ikke kunnet finde nogen. Den 
eneste, de havde kunnet opdage af det navn, 
var en person, der havde siddet i tugthuset for 
f årety veri. Var det mon ham?

Forfatteren var nu slet ikke nogen bonde, det 
var den gæve præst i Moltrup, et par kilometer 
nord for Haderslev, Hans Wilhelm Hertel10.

J° Ludv. Hertel: Hans Wilh. Hertel. S. 176.

SKOLEN STADIG TYSK

Planen til den danske skole lå fast, og straks 
efter sin tronbestigelse underskrev Frederik VII 
det nye regulativ for lærdskolerne i Slesvig og 
Holsten (28. januar 1848). § 3 lød: I Haderslev 
lærde skole skal undervisningen i fremtiden gi
ves på dansk. De lærere, der ikke kunde eller 
ikke vilde betjene sig af det danske sprog, skulde 
afskediges eller forflyttes uden tab i indtægt.

Den bevægede måned, marts 1848, kom.
To af de tyske Hadersiev-borgere søgte audiens 

hos den nye konge for at gøre et sidste forsøg 
med skolen.

9. marts skrev Koch til Flor10a:
„Alt er endnu dødt og roligt; men slesvig-hol- 

stenerne have dog ondt i sinde. I aften give de 
fra København tilbagevendte to borgere (skole
deputationen) et festgilde i Borgerforeningen; 
måske slå de ud på på aftenen mine vinduer 
ind; der er spået deraf; i det mindste skal de gå 
den aften, da lærerne træde af og bringes et 
hoch med fakler; da vil man også gæste min 
gade. Jævnlig indfinde sig om aftenen skarer af 
drenge oppe fra byens skoler og skråle „Schles- 
wig-holstein meerumschlungen“ udenfor mine 
vinduer og traske så af igen.

Man har især gjort den simple borger bange 
for skolens nye indretning dermed, at man har 
sagt, at borgerne herefter skulde betale omtrent 
det dobbelte til lærernes og skolens vedligehol
delse. Derover ere de virkelig „durchgängig“ 
forbitrede.“

Stemningen steg. 18. marts, den dag, da mø
det blev holdt i Rendsborg, skrev Koch atter til 
Flor:

„Ellers skal det her bryde løs om aftenen den 
31. ds. Latinskolens elever vil den aften bringe 
de aftrædende lærere et fakkeltog, Liedertaflen 
skal synge, og når pøbelen ret er på benene, så 
skal alt det indviede pak anfalde mit hus i afte
nens mørke, bryde ind, ruinere trykkeriet og en
ten slå mig fordærvet eller jage mig bort. Min 
skæbne bliver da mildest som Louis Philips. Vi 
søger at overtale bønderne at komme ind den 
aften ret talrigt til byen; men de få, jeg har

Ma P. Lauridsen: Da Sj. vågnede VIII, s. 205.
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bedt derom, have gjort indvendinger, og når 
konerne hjemme få deres mening sagt, så tæn
ker jeg, at der hin aften ikke findes en eneste 
kæft af bonde i byen.

Nogle enkelte mennesker får jeg nok bevæget 
til at være hos mig i huset. Med nogle ladte ge
værer have vi isinde at vente, hvad der skal ske. 
De fleste borgere ere jiist-milieuer, de ville ikke 
have med affæren at gøre; de dansksindede bor
gere ere for ængstelige til, at de hin aften vove 
sig ud. Imidlertid ere slesvigholstenerne selv 
nogle ægte harer, og det lykkes os nok at impo
nere og skræmme dem! Nogle ville endog tro, at 
de kunne forstyrre hele fakkeltoget. Jeg er dag
lig betænkt på, at det danske må bestå hin nat.“

Det blev alrig opklaret, hvor meget af det, 
som Koch ventede sig, der var løse rygter, og 
hvor meget der virkelig var planlagt. Nu rullede 
begivenhederne.

27. marts ophævede den provisoriske regering 
bestemmelsen om Haderslev skole som dansk.

Den 71-årige rektor C. A. Brauneiser havde 
i. marts trukket sig tilbage. Nu blev det hans 
efterfølger Peter Volquardsen, der havde været 
ved skolen i 21 år, der fik til opgave at lede sko
len i den svære tid, der forestod.

I september 1848 blev skolen reorganiseret og 
forsynet med flere lærere, og i de to næste år 
blev den drevet i slesvig-holstensk ånd; både 
lærerne og så godt som alle skolens ca. 40 ele
ver var grebet af deres form for nationalfølelse. 
„Sie hatten keinen so schönen Frühling erlebt, 
wie der, der mit unserer Erhebung am 24. März 
anfing“, skrev en af dem senere.

Flere af eleverne i de øverste klasser forlod 
snart skolen for i den slesvig-holstenske armé at 
kæmpe „für das Vaterland“11. (Det er karakte
ristisk, at der i årene 1848 og 49 slet ingen stu
denter udgår fra skolen.)

11 Die Haderslebener lateinische Schule im letzten 
Kampf zw. Dänisch u. Deutsch i skolens program. 
Det er også senere undertiden benyttet.

12 Nord-Schleswig. 1925, s. 62.
13 Otto Harald Kier, student 1844. 2. marts 1864 land

råd i Haderslev.
14 P. Lauridsen: Mellem slagene (Sønderj. årb. 1899, 

s. 194).

Også af gamle elever meldte der sig flere fri
villige; af studenter kan der konstateres 10, men 
af disciple fra skolen har der været en del flere. 
Tre af de 10 faldt.

Advokat Otto Kiær (student fra 1812) blev 

borgmester. Til ham skrev hans skolekammerat 
advokat Conrad Müller fra Læk (17. septem
ber 48)12:

„Vor allen Dingen, mein lieber Kier, meinen 
herzlichsten Glückwunsch, Dir zum Consulate, 
und meinem teuren Hadersleben zum Consul! 
Ich kann mir recht lebhaft denken den Jubel, 
den dieser Wechsel bei den guten Haderslebern 
hervorgerufen hat.

(Nu ønsker han et Stipendium for sin søn.)
Freilich hat mein Sohn nicht, wie der Deini

ge13, tapfer gefochten und geblutet fürs Vater
land, aber an gutem Willen hat’s ihm nicht ge
fehlt, indem er, ohne mein Wissen, von Ha
dersleben direct nach Rendsburg gegangen 
und ins Kroghsche Freikorps eingetretten war, 
von wo er indessen 14 Tage später seinen Ab
schied nehmen musste, weil es sich bei den 
Waffenübungen ergab, dass er seiner Kurzsich
tigkeit halber zum Kriegsdienste untauglich sei.“

25. juli 1849 ankom hovedmassen af den slag
ne slesvig-holstenske hær til Haderslev. Den blev 
modtaget af borgerne med taler, flag, blomster
kranse og hvidklædte piger . Der har drengene 
fra latinskolen også været med og set på gene
ral Bonin, der „næsten blev begravet i blomster 
og udgød en strøm af tårer“.

14

Da rejsningen var slået ned, blev ikke mindre 
end 19 embedsmænd, der var studenter fra Ha
derslev, afsat fra deres embeder, på grund af de
res tilslutning til oprøret.

Hvad skulde der blive af Haderslev skole? — 
Det var et spørgsmål man beskæftigede sig med 
i tyske kredse. I „Hamburger Correspondenz“ 
vilde man vide følgende (gengivet i „Dannevir
ke“): „Fra Haderslev hører man, at latinskolen 
der på stedet bliver revet ned af danskerne. Så 
er da også denne ærværdige bygning som offer 
for den danske inkorporationsbegærlighed ble
ven forvandlet til en støvhob. Man kan antage, 
at fjenden ved denne sin handling vil udslette 
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hvert spor af, at hin skole har været en tysk, og 
for at den ifølge sin nye oprindelse kan vise sig 
berettiget til at gøre krav på navnet af en dansk 
anstalt, så vil — vel at mærke af Haderslev 
skoles righoldige fond — en hel ny skolebygning 
blive opført, hvori der, foruden klasseværelser
ne, skal indrettes familiebeboelser til 8 lærere. 
Det er let at skære en bred rem af en anden 
mands hud.“

Haderslev lærde skole oprettes.

I 1850, 24. juli, samtidig med, at der kæmpe
des ved Isted, blev det bestemt, at § 3 i regula
tivet af 1848 nu skulde træde i kraft. Haderslev 
skole skulde være dansk.

22. august fik Madvig, den nys udnævnte un
dervisningsinspektør ved de lærde skoler, tilstil
let ansøgningerne til udtalelse fra „landsfor
valtningen“.

Generelt siger han: Der må tages hensyn ikke 
blot til speciel fagdygtighed, men også til almin
delig videnskabelig uddannelse og til en med 
sædelig holdning forbunden selskabelig kultur; 
påfaldende særhed eller antydet hang til kynis
me bør udelukke. Ingen over 40 bør anbefales, 
lethed og bøjelighed under de nye og fremmede 
forhold vil være nødvendig. Og endelig: ansø
gerne må have fælles dannelsesgrundlag, der 
kan give udsigt til god og velvillig samvirken15.

15 Sønderj. årb. 1923, s. 261. 16 III. Tid. 14. juni 1895.

De, han foreslog, og som derefter udnævne- 
des, var Søren Bloch Thrige, rektor, Edv. 
Lembcke, konrektor, C. J. L. Krarup-Hansen, 
subrektor, dr. Emil Manicus, kollaborator, Jo
hannes Fibiger og Peter Teilmann.

Rektor var 30 år, lærerne 35, 33, 27, 29 og 26 
år, gennemsnitlig 30 år, vel nok det yngste læ
rerpersonale, der nogensinde har været ved en 
gymnasieskole i de sidste hundrede år.

„Det var i september 1850“, fortæller Fibiger, 
„da der, endnu medens kanonerne tordnede på 
Dannevirke, skulde i Haderslev rejses en skole 
— patriæ et litteris — at jeg i selskab med den 
dertil udvalgte rektor, S. Thrige, drog ud for 
også at yde min skærv til afbetaling af den 

gæld, vort folk skyldte det kære, alt for længe 
forsømte Slesvig. I Odense steg der ind til os i 
vognen en mand, som ikke var anselig af vækst, 
men hvis bevægelser viste, at ethvert af hans 
ledemod havde en vel indøvet fart med at ly
stre hans vilje, Edv. Lembcke . .. Han satte sig, 
som sømmeligt var, mellem rektoren og mig, 
adjunkten, thi han var den i håbet opdukkende 
skoles konrektor16.

Så talte vi — ja hvad talte vi om! Som en
hver havde tunge til . . . fædreland, kamp, sejr, 
med blodige eller lægende våben, ikke uden en 
vis behagelig følelse for, at folkets øjne hvilede 
på os, men også med glæde over at kunne sætte 
skulder mod skulder, det gjaldt jo sammenhold, 
og til sammenhold hører godt og ærligt ven
skab.

Da de tre mænd steg af vognen, var med dem 
dansk kultur kommet til Haderslev, hvor før 
tysk, latinsk kultur havde været enerådende. 
Mænd fra kongeriget var nu inden for murene i 
Johanneum, hvor før alle rektorer og alle lærere 
havde været tyskere fra Hertugdømmerne eller 
længere sydfra.

Det var „avantgarden“ for den danske natio
nalitets indrykning i Sønderjylland.

Da man kom hen i den gamle skolebygning 
ved Frue kirke, kom man ud for en slem skuf
felse: forfald, forfald alle vegne. Den var i to 
etager og indeholdt 11 værelser. Men disse var 
tildels meget små, og der fandtes ingen gymna
stiksal; heller ingen legeplads, man måtte bruge 
kirkegården.

Af hvad der fandtes i skolebygningen, var in
tet til at bruge. I de skumle klasserum, der til
dels kun var skilt ved brædevægge, stod inven
taret, der var i en utrolig tilstand: i bordene var 
der skåret — ikke ridser eller revner — men fir
kantede huller, så store, at en dreng kunde stik
ke sit hoved derigennem“ (har de tyske drenge 
mon lavet hærværk, da deres skole jo skulde ud
leveres til fjenden?)

10. september meddelte en annonce, at sko
len vilde åbne 9. oktober; indmeldelser modto
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ges; også de, som allerede havde børn i skolen 
og tænkte at lade dem fortsætte, bad man give 
meddelelse.

Men her blev man skuffet. Da man første 
gang kom på skolen, stod der med store kridt
bogstaver skrevet på tavlen: Tod allen Dänen, 
og dette er symptomatisk for stemningen. Af de 
40—50 elever, der havde gået i den tyske skole 
blev kun een indmeldt (en dyrlægesøn fra Ha
derslev). Alle de andre blev sendt i tysk skole 
sydpå, navnlig i Holsten, afbrød skolegangen, gik 
over i praktisk virksomhed eller lod sig privat 
undervise af rektor Volquardsen. Deres bane 
var blevet afbrudt, og der skabtes i hjemmene 
og hos de unge mennesker et fjendskab, som 
sikkert ofte varede livet ud.

Også ellers var tilslutningen til at begynde 
med yderst ringe. Rektor og de 5 lærere måtte 
7. oktober begynde med en skole på 12 elever, 
hvoraf 2 i 5. klasse, 4 i 4de, 1 i 3die og resten i 
iste klasse. Vel halvdelen af skolens elever var 
pårørende af nyansatte danske embedsmænd.

Tyskerne triumferede: „Von allen denen, 
welche bis zu Ende die deutsche Schule besucht 
hatten, ging Einer in die neue Anstalt über, sage 
Einer. Mit diesen wurden 11 andere aufgenom
men (einer von diesen hatte vor 1848 die hie
sige Schule besucht, war aber gleich beim An
fang des Krieges nach Kolding gegangen und 
kam jetzt zurück), fünf von hier, die übrigen 
mit Ausnahme eines Holsteiners angehörige des 
Königreichs. Das waren die glänzenden Resul
tate.“17

17 Det tyske skoleprogram 1865.

18 Erindringer af mit liv. (Haderslev-Samfundets års- 
skr. X934, s. 20).

10 I den trykte udgave (1898) ved Karl Gjellerup er 
dette udeladt.

20 Ole Hartvig Nissen (1815—74) rektor ved Kristia
nia Katedralskole.

Eksaminationen af de få Haderslev-børn til 
optagelsesprøven havde ikke været let. Lembcke 
fortæller: „Nogle af disciplene kom fra borger
skolen, hvor de havde gået et par år; jeg skulde 
prøve en af dem for at se, i hvilken klasse han 
kunde anbringes; jeg gjorde ham et par meget 
simple spørgsmål, men han stirrede kun tavs og 
forbavset på mig; jeg tænkte da, at han var vant 
til det tyske undervisningssprog, og spurgte ham 
på tysk om det samme; men hans mine blev om 
muligt endnu mere stupid. Han og hundreder 
af børn, der fra hjemmet kun kunde dansk, vare 

på denne måde bievne underviste på et sprog, 
de ikke forstod, og havde et par år siddet og 
gloet, medens de fremmede ord summede om 
deres øren.“is

I løbet af skoleåret voksede elevtallet i neder
ste klasse til 13 (bortset fra en præstesøn alle fra 
byen). Men hvor ringe de var udrustet, kan ses 
af, at kun 3 af dem flyttedes op i 2. kl., 8 blev i 
klassen og 2 meldtes ud.

Ved næste skoleårs afslutning (1872) var 
elevtallet 53. Af disse var 23 fra Kongeriget 
(mest embedsmænds sønner) og kun de 30 fra 
Nordslesvig (22 fra byen og 8 fra landet, deri
blandt en søn af Laurids Skau).

Lærerne.

De lærere, der prægede skolen mest i de før
ste år, var Johannes Fibiger og Edv. Lembcke.

Fibiger (1821—97) var født i grænsebyen 
Kolding, men 12 år gammel var han kommet til 
Roskilde, hvor han blev student. Han blev teo
logisk kandidat, havde noget vanskelig ved at 
finde sit stade, skrev 1849 „Jephtas datter“, et 
sørgespil med klagesange i det „gamle testamen
tes stil“, året efter „Jeremija“.

I „Mit liv og levned, som jeg selv har forstået 
det“, giver han en levende skildring af, hvordan 
han var og hvad han ønskede:19

„Jeg mindes, at da jeg var i Norge, kom i den 
nidkære skolemand Hartvig Nissens20 hus pæda
gogik en del på tale, og jeg ytrede, måske efter 
min vane noget flot, den mening om denne vi
denskab, som jeg altid har havt, at for den, der 
har hjertelag for ungdommen og nogen gave til 
at behandle den, er den ingen nytte til, han dan
ner sig selv den kunst, der passer for ham og 
hans elever, og for den, der ikke har gaver der
til, er den fine og vidtløftige videnskab heller in
gen hjælp, han bliver kun en kunstig skrue af 
den. Så hørte jeg siden, at Hartvig Nissen havde 
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udtalt sin forbavselse — for ikke at sige noget 
værre — over, at jeg som foragtede det nødven
digste grundlag for al lærervirksomhed, selv var 
bleven lærer. Ak ja, jeg må vel bekende, at jeg 
har vovet mig til adskilligt i livet, uden at have 
det nødvendige grundlag. Men livet har under
tiden sine påtrængende krav . . .

Ingen undervisning kan trives uden orden og 
disciplin. I den henseende vare vore disciple ikke 
så ganske lette at behandle, da de fleste kom 
enten fra dårlige almueskoler eller vare på 
grund af utrivelighed tagne ud af ikke bedre la
tinskoler. Lige fuldt har det aldrig kostet mig 
besvær at holde orden og opmærksomhed i 
klassen. Jeg havde selv været så utidig en skole
dreng som vel muligt, og når jeg krydrede min 
formaning med morsomme talemåder, forkla
rede dem, at det var dem umuligt at finde på 
noget kneb, som jeg ikke forstod nok så godt 
som de, forstod de straks, at jeg var god at kom
me ud af det med. Og når jeg i al alvor viste 
dem, at jeg ligeså godt forstod deres gode egen
skaber, blev vi snart venner.

At straffe med hug forstår jeg mig ikke på. 
Prøver jeg derpå, får det et komisk udfald . . . 
I de nedre klasser har jeg en eneste gang taget 
til min spadserestok for at berolige en dreng, der 
var utilgængelig for finere påvirkning. Men ved 
de første slag sprang stokken i stykker, hvorover 
jeg ikke kunde bare mig for latter, han ikke hel
ler, og med det gode humør kom sagen i orden. 
Såmeget mere, som hug af mig var ham en ren 
morskab i sammenligning med, hvad han fik 
hjemme.

En anden sag er det med de voksne disciple, 
de unge videnskabsmænd, som det også kan bli
ve nødvendigt at slå et slag imellem. Havde jeg 
læst nogen pædagogik, vilde jeg vist have fun
det et skønt stykke i den, om hvorledes man kan 
krænke deres æresfølelse o. s. v. Een gang har 
jeg dog hårdt forbrudt mig mod denne regel, og 
det mod en af dimittenderne. Han var et bega
vet og fint menneske, som jeg havde meget kær, 
ligesom jeg også var nøje ven af hans familie; 
men jeg veed ikke, hvad der stak ham, en dag 
havde han i fritiden taget sig for på en rå måde 
at drille og slå en stakkels fyr fra landet, som 

for sin kejtetheds skyld var en almindelig skive 
for de andres unoder. Jeg kom bag på dem, og 
blev så oprørt over min unge vens opførsel, at 
jeg gav ham et par voldsomme ørefigen. Han 
kunde efter al skoleret have rejst sag imod mig, 
men han tog sin straf med anstand, gik bedrø
vet bort, og der blev ikke mere tale om den sag.

Det kommer an på at ramme samvittigheden, 
og at være den mand, der kun er bekymret for 
den. Uden det er det med æresfølelsen ikke an
det end lapseri. Det ord: „Hvo som elsker sin 
søn, tugter ham tidlig“ er meget yndet af ond
skabsfulde mennesker, der mishandle deres 
børn. Jeg har brugt at vende det om, og sige: „In
gen må tugte uden i kærlighed.“ Den der ikke i 
selve det øjeblik, han prygler sit barn, elsker det 
endnu højere, fortjener selv at føle kæppen.

At jeg, så vidt jeg kunde mærke, i mine dis
ciples øjne var en sådan mand, skal jeg ingen
lunde rose mig af som nogen dyd hos mig. Det 
er en Guds nåde, thi af mig selv er jeg hidsig, 
og kan i min hidsighed også blive ondskabsfuld. 
Det gik mig med denne flok disciple som med 
andre mennesker, jeg elskede dem ligefra det 
dummeste barn til den elskværdigste student. 
Jeg kunde se mig glad på alle de forunderlige 
ansigter og fagter, og jeg tror ikke, at en sådan 
stemning går ganske upåagtet hen. Når jeg gik 
omkring og kneb dem i øret i spøg, eller lagde 
hånden på deres hoved i alvor, kom hjerterne i 
det mindste på klem.

Den venskabelige stemning virker også på un
dervisningen. En vranten lærer er en dårlig læ
rer. Den time, mit hjærte ikke flammede, og jeg 
ikke glædede mig over gerningen, var en mislyk
ket time . . . Den tid havde mit hjerte nu let 
ved at flamme, jeg var selv så lykkelig; og mine 
to hovedfag, kristendom og den skønne littera
tur, var jeg lige henrykt over. Ganske vist kan 
jeg i mine kristelige foredrag, især for de ældre, 
være gået alt for højt, og have fortabt mig både 
i mystisk dogmatik og i analyse af religiøse op
levelser; men enhver ved jo, at når præsten 
kommer i ånde, går han gerne højere, end både 
han selv og tilhørerne kan følge det. At han 
kommer i ånde, er dog sagen, det er ånden, der 
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skal føles, om man end lidt nok ved, hvorfra 
den kommer, og hvorhen den farer.

Ligeså ved literaturens finheder. Unge sjæle 
have megen følelse derfor. Om de end ikke alle 
komme med, er det allerede en stor sag, at de 
få et indtryk af, at der er så uendelig megen 
skønhed og finhed at finde i åndens monumen
ter, jeg tror, at alene fornemmelsen deraf er nok 
så meget værd som mange lærte litterære kund
skaber.

Blot at gennemgå en stil og gøre opmærksom 
på, hvorledes sætningerne kunne hjælpes til det 
lettere sving, forfatteren egentlig havde ment, 
kan uformærkt åbne begyndernes øjne for ånde
lig kunst. Kan da endelig også hjælpe læreren 
med, thi skulde jeg vove mig til nogen pædago
gisk regel, så tror jeg, at det er ret opmuntrende 
for eleven, når læreren ikke er for fornem til 
selv at lære med, i al fortrolighed, helst med 
armen om disciplens nakke.

Det får nu at være så sin sag; med sådan tale 
vilde jeg da nok skrækkelig have forarget den 
norske skoledirektør. Naturligvis må man selv 
ordentlig vide, hvad man skal lære fra sig,, og 
jeg forsømte ingenlunde den strenge lærdom, 
navnlig på det kristelige område. Jeg vilde have 
klar, bestemt besked på de religiøse begreber og 
have de hellige ord nøjagtig lærte. Jeg lagde så 
megen mere vægt derpå, som jeg vidste fra mig 
selv, hvad fare der er ved megen løs tale. Jeg tog 
også det kirkelige liv med, og benyttede ikke blot 
eksempler fra min sjælsesorg, men begyndte og
så dengang på, hvad jeg siden altid har fortsat, 
udførlig at gennemgå alterbogen og gudstjene
stens orden, en sag, der, så vidt jeg ved, havde 
været ganske forsømt, men som nu faldt mig 
naturlig, såsom jeg var præst21 . . .

21 Fibiger var præst ved Hospitalskirken.
22 Fr. Helweg (1816—1901), præst ved Frue kirke, til

hænger af Grundtvig.

Hvorvidt jeg nu kan have vakt noget dybere 
religiøst liv hos mine disciple, har jeg ingen be
stemte beviser på. Jeg søgte ikke at fremavle 
kristeligt væsen, det har jeg aldrig ønsket. Det 
var dengang som nu min mening, at skal troen 
have magt med mennesker, må den være inder
lig forenet med hele deres livsbetragtning, og 
hos litterært dannede folk med deres videnska

belige overbevisning. Jeg bredte derfor mine hel
lige tanker ud over den øvrige lærdom og frem
hævede navnlig i litteraturhistorien psalmedigt- 
ningen langt stærkere end vore litterater plejer 
at gøre . . . Mit ønske var, at således de unge 
måtte i stilhed vokse til kristne, som det da og
så må være den ligefremme mening med at væ
re født og døbt i den kristne menighed. At troen 
kunde hos gode mennesker på en naturlig måde 
holde skridt med den øvrige dannelse, var da 
heller ikke så urimeligt at håbe på dengang, da 
hverken det teoretiske eller livsfilosofien stod 
således kampfærdig over for religionen som nu 
(1886), men meget mere optog den velvillig i 
sig . . .

At jeg, i det mindste hvad lærdommen an
går, har bragt mine disciple temmelig vidt, slut
ter jeg af, hvad vi overkom. Jeg mindes, at bi
skoppen ved en visitats udtalte sin forundring 
over, at vi i det græske testamente ikke blot 
var færdige med evangeliet, men var inde i 
Pauli breve, og det følger af mit væsen, at vi ikke 
havde forsømt de udførligste forklaringer ....

En skole er en behagelig republik, når den 
tages med velvilje, og det gjorde vi alle under 
vor yderst forekommende rektors anførsel. Der 
var ikke tale om nogen anden stemning, heller 
ikke mellem lærerne indbyrdes. Vi var ikke 
ganske efter nutidens tugt, vi var kun på over
gangen. Vi vilde noget ordentligt og intet sløseri, 
men vi vilde det dog efter gammel, gemytlig 
skik.“

Fibiger husker sin egen barndom og sine 
mangler som skoledreng; han erkender sine ka
rakterfejl; han har meget tilovers for drengene; 
han er kundskabsrig og interesseret.

Der er ingen tvivl om, at han har været en 
dygtig lærer, en støtte for skolen. —

I sin dagbog skriver han (28. dec. 1856): 
„Efter de mange julegilder kan jeg ikke udholde 
at gå i dansk Samfund for at høre Helwig22 for
tælle Danmarks historie med alenlange hår
trukne randgloser. Jeg gik istedet til Lembcke 
og fik mig i det stille, indesneede bondehus en 
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velsignet samtale med denne den grundigste og 
hjærteligste af alle ånder. De to måneder jeg 
levede her, før jeg blev gift, gik.jeg oftere så
ledes hen til det venlige ægtepar om aftenen. Vi 
forstod straks hinanden, kun er han, som jeg 
håber jeg med Guds hjælp skal blive, når jeg får 
udstridt livets fæle kampe.“

Edvard Lembcke var 1833 blevet student fra 
Metropolitanskolen, 1839 cand, theol, og havde 
i 1849 taget examen philologicum. Fra Odense 
var han jo i september 1850 kommet til Haders
lev.

Fibiger giver os god besked om vennen:
„Han taler ikke meget, men hans tale har 

den tilfredsstillende egenskab, at ethvert ord, 
han under sit medmenneske, træffer lige på ho
vedet af et af de søm, der rammer en evigheds
sandhed ned. Og tager han sig en udførligere 
udvikling for, sker det med den ro, der er at se 
på den blanke overflade af en dyb, mægtig 
strøm, der, hvor den møder modstand, vil knu
sende rive alt med sig i sit fossefald. Han er kun 
liden af vækst, og ser ikke ud til at have store 
kræfter, men han er i slægt med David over for 
Goliath. Stil ham over for en fjende af den sag, 
en sandhedens og kærlighedens ridder har at 
kæmpe for, og han vil uden betænkning ind
tage den stilling, som havde moret mig så meget 
at betragte i de dage, jeg første gang gjorde hans 
bekendtskab:

Det var i vor eksercerskole 1848, hvor han 
var den nidkæreste af alle fædrelandets for
kæmpere. I den overbevisning, at det var en må
delig krigskunst som en almindelig soldat at 
skyde på lang afstand — nej, det gjaldt at gå 
fjenden lige ind på livet og uden barmhjertighed 
at spidde ham på bajonetten — øvede han sig 
af alt sit glødende had til tyskerne i den kunst, 
som vore stortalende underofficerer påstod disse 
elendige ikke forstod, i bajonetfægtning. Når 
han da i kamp med en fingeret kavallerist gjor
de det homeriske sidespring, idet rytteren 
sprængte ind på ham, og med lynende blik faldt 
ud med sit gammeldags eksercergevær, og den 
usynlige rytter sank smædelig af hesten, var det 
et syn, der ikke var til at glemme. Aldrig har 
noget menneske været mindre til at le ad, end 

når han om morgenen kom halende langs ad 
Gothersgade, for at stille med de første, og da 
den spinkle lille mand, som det netop traf sig 
for ham i de dage, havde en af tandpine forfær
delig ophovnet kind, ombunden med hans kær
lige hustrus halsklæde, var det umuligt andet 
end at betænke, at den mand vilde kæmpe da
gen til ende, selv om han var såret, og vilde livet 
igennem humpe om, et par lemmer foruden, 
glad over at have bragt fædrelandet det offer.

Det var den eneste sag, hvori jeg var nødt til 
at gøre nogen indskrænkning i vor fortrolighed. 
Han hadede tyskerne af hele sit glødende hjerte, 
alle som een, lige til barnet i vuggen — det vilde 
han dog ikke spidde, kun tage det og opdrage 
det på dansk, så det ikke skulde lære en tøddel 
af sit modersmål. At han aldrig havde fået 
hjerte til at gøre det, følger af sig selv . . . Men 
i alt andet smeltede vore meninger sympatetisk 
sammen lige fra det øjeblik, vi kom på siden af 
hinanden.“

Han var den dygtige lærer i latin og engelsk 
(hernede i Haderslev begyndte han på sin over
sættelse af Shakespeare). Han arrangerede sko
lens skovture og baller. Han var i lærernes kres 
den, alle havde tillid til, og var der uenighed, 
var han den, der søgte at få det gode forhold i 
lave igen. —

Kort efter at Fibiger var rejst bort, skrev 
Lembcke (juli i860) til ham om engang de sad 
under en bøg i Tørning på mosset, dampende 
og diskuterende23.

23 Gads d. Magasin. 1919, s. 358.
24 Søren Kierkegaard, der lige var død, havde ved sit 

angreb på den officielle kristendom gjort et stærkt 
indtryk på Fibiger.

„Jeg forsvarede naturligvis til det yderste den 
praktiske og fornøjelige christendom, medens 
De ikke ganske vilde forkaste den Søren’ske24 
betragtningsmåde, at en christen egentlig sidder 
bedst på et fyrfad med cigaren forkert i mun
den. — Men for at tale alvorligt, jeg skal hilse 
Dem fra Vonsbæk skov; jeg lå der for en 14 dage 
siden på en af de mosbegroede skrænter ... Der 
var så smukt og stille på fjorden, men så kom 
det, buldrende og snøftende med tykke røg
hvirvler, — det var det nye dampskib, Haders- 
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levs stolthed, og et af vor tids syv millioner un
derværker. Sådan et dampskib er et godt billede 
på vor fremadstræbende tidsalder: flink og dyg
tig og i mange måder fornøjelig, med en ubeha
gelig tilgift af snavset kuldamp og en højst arro
gant snøften, hvorfor nogle fornemme idealister 
fordømmer den aldeles, men nedlade sig dog 
til at nyde alle de bekvemmeligheder, den til
byder dem.

Det er uheldigt, at jeg ikke er bleven det, som 
er det eneste i Verden jeg har lyst og anlæg til 
at være: ejer af en villa på skovbevoksede 
skrænter ved søen, hvor jeg kunde lægge mig 
ned, hvor jeg vilde, og blive liggende!“

Sådan har han vel nok været i det daglige, 
afdæmpet, stille munter, med evne til at glæde 
sig over lidt..

Men i bevægede tider kom hans andet jeg 
frem. De bevægede tider betog ham, besatte 
ham, de gav ham sorgens gave, de gjorde ham 
til skjald.

Søren Bloch Thrige (f. 1820), skolens rektor, 
var af udpræget pædagogisk ekstraktion, idet 
hans fader (f 1827) havde været adjunkt i Ros
kilde og hans morfar, Søren Bloch, var rektor 
samme sted. Hans moder var 1835 blevet gift 
med professor C. Paulsen i Kiel, og hos stedfa
deren, der elskede ham, tilbragte han to år, da 
han var blevet student fra morfaderens skole; 
derefter var han et år på studierejse i Tyskland. 
I 1844 havde han taget embedseksamen. 1845 
var han blevet gift med Christine Fibiger, Jo
hannes F.s søster.

Thrige var ikke nogen stærk natur, ikke af 
dem, der præger omgivelserne.

Lembcke siger om ham: „Thrige, en kund
skabsrig historiker og dygtig og nøjagtig lærer 
— han var dengang i sin fulde ungdomskraft — 
havde et ret tiltalende og vindende væsen, kun
de repræsentere skolen ret anstændigt og var 
yderst elskværdig og forekommende overfor læ
rerne, der rigtignok mere betragtede ham som 
kammerat end som foresat; han var i det hele 
velvillig mod alle, men af en blødagtig natur, 
satte pris på alle livets behageligheder, men vil
de især gerne undgå alle ubehageligheder; et be
stemt nej faldt det ham meget svært at sige; og 

den fasthed, som en rektor behøver, over for 
forældre og disciple, manglede han aldeles, 
hvorfor lærerne ikke kunde gøre regning på at 
finde støtte hos ham, men måtte hjælpe sig selv 
og endogså støtte ham, så at han, når det kneb, 
kunde forskanse sig bag en „beslutning af lærer
kollegiet“. Skolens styrelse blev i grunden rent 
republikansk; lærerforsamlingen blev ikke blot 
hørt, men havde den afgørende stemme. Med 
skolen gik det godt, fordi der var godt sammen
hold og samarbejde mellem lærerne, og fordi 
den danske skole fandt sympati hos befolknin
gen, der glædede sig ved forandringen, og dis
ciplene fra byen og landet betragtede lærerne 
med en overordentlig respekt. — Mit forhold til 
Thrige var . . . overmåde venskabeligt; hans 
hjem var hyggeligt og stod i hyppigt samkvem 
med lærerne og deres familier; men noget egent
ligt venskab mellem ham og mig kunde der ikke 
blive, dertil vare vi alt for forskellige.“

Han var veg, havde vanskelig ved at tage en 
beslutning, og det er vist mange gange værre end 
at tage en gal beslutning. Vi vil senere se eksem
pler derpå.

Mange år senere skrev han nogle barndoms- 
og ungdomserindringer25 (1820—40). Det er 
vanskeligt at tænke sig noget mere tørt. Der er 
intet om bevægelser i tiden, heller ikke den na
tional-liberale. Derimod vrimler det med en
keltheder af ligegyldig karakter, af personnavne 
er der på de 22 sider omtrent 150.

Allerede her de første år i Haderslev arbej
dede han på sine historiske lærebøger. I års
beretningen 1852 gav han „prøver af en lære
bog i verdenshistorie for de lærde skolers højere 
klasser“, mellem dem perioden efter Alexan
der den Stores død, kampen mellem hans gene
raler, vel nok det mest indviklede, der kan fin
des. På 5 sider 30 navne og 13 årstal. —

Subrektor Krarup-Hansen (1817—95) var 
født slesviger, bondesøn, men man mærker intet 
hos ham til nationale interesser. Lembcke for
tæller om ham:

„Subrektor Krarup-Hansen var en kuriøs 
fremtoning. Lavstammet og firkantet, kejtet og

28 Museum 1891, 103 ff. 
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klodset i alle bevægelser. Han var dimitteret 
fra Borgerdydskolen på Christianshavn, jeg tror 
med udmærkelse til artium og havde siden taget 
polyteknisk eksamen, men af åndsdannelse var 
der ikke spor hos ham. Han var et ægte eksem
plar af en bondestudent. . . Sin eksamen frem
hævede han ofte med megen selvfølelse og syn
tes at betragte den som brev og segl på, at han 
nu var indehaver af videnskabens hele sum; da 
han nu tillige var ivrig sysselsat med nye, epoke
gørende opfindelser, så skete det, at han efter 
mange ihærdige granskninger og forsøg nåede 
et resultat, som, uden at han anede det, var et 
for længe siden tilbagelagt stadium. Således ar
bejdede han i mange år på en flyvemaskine, 
men [det] strandede naturligvis på, at dens 
vinger måtte drives ved en dampmaskine, der 
nødvendigvis måtte blive så tung, at der ikke 
kunde blive tale om at løfte sig op fra jorden.“

Emil Maniens (1823—1904) havde betyd
ning, fordi han ligeledes som slesviger mellem 
mange kongerigske lærere, havde særlige forud
sætninger for at kunne forstå børn og hjem der
nede, men allerede 1853 kom han til Slesvig by 
som subrektor20.

Endelig skal nævnes Waldemar Bloch (1826 
—1907), Rektorens morbroder, en myndig og 
venlig mand, med gode evner til at omgås børn, 
selv vanskelige.

TONEN I DE FØRSTE ÅR
1851 kom der atter som året før ungdom til 

skolen: Waldemar Bloch, der da var 25 år, 
H. A. Kroyer, 28 år og C. C. Grønlund, 26, me
dens Teilmann forlod skolen; han kunde ikke 
holde disciplin.

I disse klasser med de sammenbragte børn og 
de unge lærere var tonen nok sommetider noget 
løs og disciplinen ikke altid den bedste:

„På kirkepladsen, overskygget af prægtige lin
de, lå en skummel bygning . .. Det er latinsko
len . . . Var nu end huset gammelt og skum
melt af ydre, var livet indenfor dens døre til 
gengæld så lyst og ubundet, som man ikke kan 
gøre sig nogen forestilling om. Aldrig havde jeg

20 Om Emil Manicus se min afh.: Domskolen i Slesvig 
mellem krigene (Sønderj. årbøger. 1946, s. 38 ff.). 

troet, at en skolegang kunde være så fornøjelig 
og fri, som den udformede sig her. Disciplin var 
en plante, som ikke fandtes indenfor de svære 
mure, så vor lovløshed og gale streger gik stun
dom over alle grænser. Senere har jeg ofte spe
kuleret over, hvorledes en sådan tilstand over
hovedet kunde være mulig, og hvori grunden 
til den lå. Den lå vel nærmest hos lærerne, der 
næsten alle var ganske unge mænd, og som om
trent lige fra eksamensbordet uden pædagogisk 
erfaring var bleven ansat ved den nye danske 
latinskole . . . Vor rektor, professor Thrige, for
fatter af nogle ustyrlig kedelige historiebøger, 
var af naturen udrustet med en vældig næse, i 
hvilken der var plads til masser af ben, men 
desværre rummede den ikke en eneste splint. 
Desuden var han så genert, når han en enkelt 
gang syntes at burde holde en donnertale til os 
galgenknebler, at det nærmest så ud, som om 
han var forbryderen. Noget til vor frie adfærd 
bidrog måske også, at lærerne tiltalte os med 
det formelle De, ligesom jeg heller ikke husker 
korporlige revselser.“ Således fortæller transla
tør H. R. Baumann om sin skoletid i Haderslev 
(1853—60)27. Men han tilføjer:

27 Sønderj. årb. 1926, s. 233.

„Havde lærerne nu end på den ene side man
ge ærgrelser af vor slette opførsel, så voldte vor 
flid og vor lærenemhed dem på den anden side 
megen glæde, og i årenes løb fik Haderslev skole 
godt ry på sig for sine elevers omfattende kund
skaber. At undervises f. eks. i græsk, latin og 
engelsk af Edvard Lembcke kunde nok opildne 
til flid og begejstring; hans timer var en fest, og 
vi syntes, at det bekendte ord om Sokrates: I 
hans indre bor en Gud, passede ypperligt på 
ham.“

Baumanns ord ovenfor kan lyde noget over
legent, men farligt er det at tage en elevs ord 
om hans skole som helt overensstemmende med 
virkeligheden. Sandheden om ånd og tone i 
skolen kommer Fibiger, læreren, sikkert nærme
re med de foran (s. 17) anførte ord:

„En skole er en behagelig republik, når den 
tages med velvilje, og det gjorde vi alle under 
vor yderst forekommende rektors anførsel . . .
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Vi var ikke ganske efter nutidens tugt, vi var 
kun på overgangen. Vi vilde noget ordentligt og 
intet sløseri, men vi vilde det efter gammel, ge
mytlig skik.“

Skolen havde jo lutter unge lærere. Den var 
naturligvis i de første år præget af de fordele og 
de mangler, som følger deraf.

En skoledreng.
Da Thrige drog fra Roskilde, tog han med sig 

tre 13—14 års drenge: Richard Petersen, Vil
helm Waage og Thorvald Paulsen. Den sidste 
var søn af professor C. Paulsen i Kiel, senere 
Flensborg, og Grethe Bloch i hendes andet ægte
skab, altså Thriges halvbroder.

Det er så heldigt, at vi har denne drengs dag
bog og nogle breve fra ham til hjemmet beva
ret28.

28 Velvilligt overladt mig af lektor Johs. Lomholt- 
Thomsen.

29 Mel.: Længe var Nordens herlige stamme . . .

Ham, som med omhu 
leder en skare 
af hendes sønner 
til deres mål — 
ham vil hun række 
egeløvskransen! 
glædens gudinde 
fejrer hans fest.

Hil dig, o lærer!
Dine elever 
danne en grønnende 
krans om dit navn! 
Hvert blad skal vidne 
vidt over lande 
højt om din ære 
højt om dit navn.

(Dagbogen) julen 1850—51 . . . Jeg kunde 
ikke lide at omgås de to andre drenge her i hu
set... af og til var jeg dog gode venner med de 
andre, og jeg spillede da undertiden bold med 
dem.

I slutningen af marts og i april var jeg for det 
meste gode venner med de andre. Jeg fik da en 
lille have af Christine [Thrige, født Fibiger], 
som jeg plantede i; og jeg kantede mine bede med 
karse og græs, og så såede jeg radiser og plantede 
. .. blomster. Jeg købte mig også en vandkande, 
og Christine købte en rive til mig ...

Onsdag den 16. april 1851 om morgenen kl. 8 
besteg jeg dagvognen for at rejse til Flensborg . .

Vi fik at vide, at en lille tyk mand med en 
stor hat, der sad hos kusken, var tysksindet. Den 
lille Ebert fra Husum, som også kørte med og 
sad ved siden af mig, og jeg begyndte da at 
synge alle mulige danske sange som „den tapre 
landsoldat“, „ser I hvem der kommer her“, 
„Dansken har sejer vundet“ og flere, men det 
kunde den lille mand slet ikke lide, og da vi 
derfor kom til den næste kro, steg han af og gik, 
men vi indhentede ham snart og peb ham ud, 
da han igen steg i vognen.

20. marts 1851: Nu har jeg fået ro igen efter 
ballet at skrive til eder . . . Det gik alt sammen 

meget godt; både hr. Lembcke og fru Lembcke 
og frk. Jørgensen vare ovre på skolen, og hjalp 
med [at] dekorere salen og at ophænge gardi
ner, som de selv, Krarup-Hansens, Fibigers og 
flere havde lånt skolen. Frk. Jørgensen bandt og
så kranse af mos og vedbend og et stort navne
træk S. T., som stod imellem de to vinduer. Jeg 
hjalp Ehnhuus og Bekker torsdag formiddag, 
som vi havde fri, med at flytte sofaer, borde og 
stole over på skolen . . . Den sang29, som Bek
ker digtede have I vel læst i „Dannevirke“; den 
blev sunget, da vi gik til bords, d. v. s. da der 
blev budt vin, smørrebrød, posteier og kager om
kring, som vi måtte tage i hænderne, da der ingen 
tallerkener var. Jeg havde frk. Marie Kornerup 
med; først blev der budt te omkring, og omtrent 
kl. 7'/z begyndte det: Søren førte op; den anden 
dans førte Bekker op med frk. Nanna Boisen, 
med hvem han dansede en 4—5 danse; Ehn
huus, Richard og jeg førte også hver en dans op. 
Bekker holdt en temmelig lang tale og udbragte 
en skål for Søren, og Søren udbragte en for da
merne og for Dannebrog, hvormed salen var 
smykket (Richard udbragte også en skål for da
merne). Jeg dansede næsten alle danse og mo
rede mig godt. Kl. 2 var det forbi . . .

Den gang, da der lå så megen sne her, lejede 
Ehnhuus, Holstein og jeg en kane og kørte om
kring i byen, Ehnhuus stod bag på, men det var 
meget koldt om fødderne.

Jeg var henne hos Thriges at drikke choko
lade på Sørens fødselsdag.

17. april 1852: Sådan straks efter at jeg er 

Hil eder alle! 
værer velkomne 
her bag den gamle 
mosklædte murl 
Tavs den sig undrer, 
sagte det brager, 
aldrig den favned 
favrere kres!

Men her er højtid! 
Her hvor vi ellers 
tyde i tavshed 
saga og tegn — 
her har den høje 
ædle Minerva 
hidkaldt Euterpe, 
stolt af sin søn.
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kommet tilbage fra Flensborg, længes jeg altid 
mest derefter, som også i onsdags, men jeg trø
stede mig da ved at gå ud at botanisere.

Jeg er bedt ud til Vilstrup til Boisens30 til på 
mandag, og da vi ere en hel mængde drenge, 
der gå derud om morgenen, kan det vist blive 
meget morsomt, når det blot kan blive lidt be
dre vejr . . .

30 F. E. Boisen (1808—82), „Budstikke-Boisen“, præst 
i Vilstrup til 1859.

31 I øverste klasse gik foruden Paulsen kun Carl Hen
rik Bekker, søn af degnen i Gammel Haderslev.

I morgen aften agter jeg at gå på komedie, det 
er igen en ny morskab i denne tid . . .

I disse dage have vi næsten alle i skolen fået 
en rød og hvid stribe om kasketten ligesom og
så Ribe skole, men det skinner frygteligt.

(Dagbogen). Mandag efter påske, da der var 
marked her i Haderslev, var jeg for første gang 
bedt ud til Vilstrup . . . Men uheldigvis var det 
et frygteligt snevejr og snavset føre, dog gik 
Ehnhuus, Richard og jeg derud om morgenen 
kl. 9. Vi ankom der omtrent kl. roki. Da vi 
kom, var der endnu ikke kommet andre frem
mede, vi kom derfor ind i stuen og snakkede lidt 
med de gamle Boisens, snart kom også Bekker 
og flere andre; så gik vi ud i gården, da det 
imidlertid var blevet tørrevejr, og spillede lang
bold, den gamle Boisen og døtrene med, og der
på legede vi røver, jeg og Bekker vare røvere i 
over en time, så at jeg blev dygtig træt. Derpå 
spiste vi til middag; før bordet holdt vi bord
bøn, men sagte. Efter bordet anstillede vi kraft
prøver, spillede bold og kl. 5 begyndte vi at 
danse og afvekslende hermed at springe igen
nem tove. I mørkningen sang vi flere sange, så
ledes sang Boisens børn ... hvor skal man pluk
ke roser, hvor ingen roser gro__Ved bordet ud
bragte vi næsten alle skåler, jeg en for fru Boi
sen. Vi legede også en morsom ordsprogsleg — 
NB. — Jeg kørte hjem kl. 11.

8. maj 1852. Aller først må jeg fortælle eder om 
en tur, som jeg gjorde igår til Tørning: Henning 
Holstein og jeg gik herfra kl. 9V2, jeg havde fået 
smørrebrød med og lånte en feltflaske, som jeg 
fik fyldt med madera for 7 skilling. Det var dej
ligt vejr, vi skar os spadserestokke, og da det var 
meget varmt, toge vi trøjerne af; omtrent kl. 

11 Vi kom vi til Tørning ad en yndig fodsti fra 
Hammelev; da vi kom til møllen, gik vi op på 
bakken lige ovenfor og holdt måltid der, hvor 
der endnu står en mur som levning af det gamle 
slot . . . Derpå gik vi ind i skoven og vilde gå 
hjem sønden om Dammen, jeg troede allerede, 
at vi vare på den anden side af Dammen, men 
istedenfor kom vi til Christiansdal, som endnu 
ligger på den nordlige side af Dammen. Der 
spurgte vi da, om de ikke vidste nogen vej til 
Erlev på den søndre side, men det vidste de 
ikke. Vi gik nu tilbage til Hammelev med en 
bondedreng, som holdt os for omrejsende spil- 
lemænd og troede, at min botaniser-kasse var 
en lire. Derpå gik vi hjem ad en kortere og 
smukkere vej gennem Fredsted og så nu endelig 
Dammen. Kl. 3 kom vi tilbage.

6. juni 1852.1 fredags var jeg ude at bade med 
en del andre, vandet var ganske varmt. Da jeg 
kom hjem derfra, satte jeg mig til at læse mine 
lexer og blev dog næsten færdig med dem til te, 
skønt vi have meget svært til om lørdagen: både 
fransk, geografi, latin og græsk; men i græsk, 
hvor vi havde i repetition 5 sider, læste jeg det 
blot igennem og slog de gloser op, som jeg ikke 
vidste, og 100 vers i Virgil læste jeg på samme 
måde, geografien så jeg blot lidt igennem, da jeg 
kan det ganske godt i forvejen, og i fransk have 
vi nu så uhyre let, at jeg læste det halve igen
nem og ekstemporerede i det halve, og jeg kun
de dog mine lektier godt den næste dag, thi og
så næste morgen læste jeg igen over på dem, og 
jeg er endda alene i min klasse i disse dage . 
Thi Bekker fik mavepine i fredags på skolen, for 
han havde spist så mange kager og is dagen i for
vejen hos konditoren. I torsdags eftermiddag 
gjorde Bekker et vovestykke: han skulde nemlig 
have sang, hvilket han grumme nødigt vilde, og 
så stiger han for spøg ud af 5 te klasses vindue 
ned på et tag, løber hen ad taget forbi en skor
sten, kommer derfra på et endnu lavere tag og 
springer derfra ned på jorden; da han lidt efter 
igen kom op til sang, havde de andre fået fri; 
han var ellers eengang nær ved at falde ned, 
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men fik dog ligevægten igen. Forresten er det 
meget kedsommeligt at være alene i min klasse, 
da tilmed Frits Holstein og også Richard, hvilke 
især give tonen an i 5 te klasse, søger ved hver 
lejlighed at gøre nar af mig; jeg lader mig natur
ligvis ikke forknytte deraf og giver dem tit grov
heder igen, men det er dog ubehageligt; Richard 
skriver nu en avis for 5 te klasse, men er nu dog 
ingen steder godt lidt, han er bleven uvenner 
med Boisens, jeg var ude at bade med dem for
leden dag...
25. august 1852 . . . Nu går jeg da i skole igen, 
men det er temmeligt kedeligt med det meget 
latin og matematik og græsk, vi nu have; for
resten have vi tre eftermiddage fri, og vi læse 
meget sammen med 6te klasse (latin, græsk, 
engelsk). I den ene time latin overætte vi Li
vius på tysk hos Manicus, så at vi på en måde 
endnu have tysk, og vi få måske også en time 
fransk. Jeg har da fået en mængde nye bøger... 
Nu synger vi hver morgen en sang, når vi kom
me på skolen, og pastor Fibiger holder en kort 
bøn ... Gymnastik have vi nu ikke mere af man
gel på plads.

19. oktober 1852. Jeg havde opsat at skrive, 
til vi havde spillet komedien, nu må jeg da for
tælle dig noget om den. I søndags kørte Richard, 
Waage, Bruun, C. Petersen og jeg ud til Øsby i 
en dertil lejet vogn. Lidt efter 2 kom vi derud, 
og da vi alle var samlede, begyndte vi på gene
ralprøven, som just ikke gik synderligt godt, og 
omtrent kl. 6 begyndte komedien. Jeg havde 
fået en gammel blå trøje at låne af Ehnhuus og 
havde fået blanke knapper og en rød krave syet 
derpå, dernæst havde jeg mine hvide sækkelær
reds bukser på; hovedbedækningen var det dår
ligste af alt, thi vi havde blot sorte kasketter 
med kokarder på. Sabler havde alle vi soldater 
fået at låne af borgerne her i byen. Det første 
stykke, som blev opført, var „Nytårsnat 1850“, 
jeg spillede ikke med deri, men var i slutningen 
souffleur og måtte bag kulisserne læse en rolle 
(nemlig valgkandidatens, Rundetårns) op. I 
„en tur til armeen“ var Carstens, Mynster, 
Hansen og jeg soldater, vi lå på en træstamme, 
da tæppet gik op, og røg cigar og drak rom og 
vand af en gammel ølflaske, jeg havde et vers 

af „Herr Wrangel marcherer i Jylland op, o hør, 
o hør, hvor det dundrer“ o. s. v. at synge og 4 
vers af „I Frankfurt går det noget brusque“. Jeg 
havde sværtet mine øjenbryn og havde sværtet 
mig et overskæg, de sagde alle sammen, at jeg 
derved så uhyre kom til at ligne herredsfoged 
Bruhn i Aabenraa. Richard spillede ganske ud
mærket den gamle jomfru’s rolle, og den aller
bedste var Anton Krag, den næstældste søn [af 
præsten i Øsby], han spillede en skrædders rolle 
og snøvlede så uhyre latterligt. Det gik forresten 
meget godt. Efter te dansede vi de første danse 
med vores uniform på (men jeg havde dog taget 
mine skidne bukser af og dansede med de sorte), 
men hele tiden med skæg på.

i. november 1852. Nu har Søren givet tilla
delse til, at vi får et skolebal, det bliver nok 26. 
november og skal holdes i Harmonien, da der 
ikke er plads nok på skolen. Det kan ellers bli
ve morsomt, jeg har allerede bestilt mig en hvid 
vest.

Nu bliver det da allerede temmelig tidligt 
mørkt, jeg går da tit hen til Henning Holstein, 
hvor også tit mange andre komme hen, og så 
sidder vi dér ret lunt og holde mørkning, pas
siare og synge også undertiden. Eller jeg går hen 
til Christine, lille Sophie er så uhyre komisk ... 
Jeg spiller også sommetider med Ehnhuus og 
Bekker, men det er det værste, at vi ingen rig
tige noder have og ingen terzetter for fløjte og 
2 violiner.

12. december 1852. Du har vel hørt af Chri
stine, at jeg har været med til ballet igår hos 
[postmester] Bruun i Årøsund; (for at man ikke 
skulde lægge for meget mærke til, at ærmerne i 
min lille sorte frakke vare for korte, havde jeg 
lånt en manchet-skjorte af Holstein). Jeg more
de mig forresten ypperligt, og der var temmelig 
rift om damerne, da der ikke vare nær så mange 
som herrer . . . Kl. 4 A om morgenen vare vi 
igen tilbage. Jeg havde både Faders blå kappe 
og mit uldne sengetæppe med, så at jeg ikke 
frøs. Vognen kostede 4 m. og drikkepenge 1 rdl. 
Hr. Lembcke  kan vel lægge det ud for mig 
(18 sk.), ligeledes 12 sk. til handsker ...

32

33 Thorvald Paulsen boede i huset hos Lembcke.
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Vilhelm har næsten slet ikke kunnet skrive i 
denne tid, thi der er en dreng i skolen, som har 
brændt ham med et hedt stykke griffel på hån
den, så at han har fået et stort sår.

16. april 1853. Jeg har været ude hos Hamme
rich  og spillet, men det gik temmelig dårligt; 
forresten var der ingen andre fremmede derude 
end frk. Worsaa, med hvem jeg længe sad og 
talede ganske alene, imedens Valdemar og Lou
ise  kyssedes inde i den anden stue, og fru 
Hammerich var gået lidt ud; de gjorde da meget 
løjer dermed, da de kom ind igen . . .

33

34

33 Borgmester Emil Hammerich (1801—77).
34 Waldemar Bloch blev 1854 gift med Louise Ham

merich.
35 Vilhelm Paulsen (f. 1833), Christian P.s brodersøn.

30 Christian Paulsens dagbøger (1946), s. 397.
” En af skolens unge lærere, J. Johansen, skriver her

om: „Kort tid efter (slaget) modtog jeg et brev fra 
en bonde der på egnen, hvori han meddelte mig, at 
han i sneen havde fundet det nøgne lig af en ung 
mand, som var skudt gennem brystet og derefter ud
plyndret af valpladsens hyæner. Ved siden af liget 
havde han fundet nogle stumper af et brev, hvori 
mit navn var nævnt. Han havde begravet liget og 
sendte mig nu brevstumperne med tilbud om at på
vise stedet. Det viste sig at være en ung, elskværdig 
og håbefuld juridisk kandidat, søn af den bekendte 
forkæmper for den danske sag i Sønderjylland, etats
råd Paulsen, hvis enke med to døtre boede i Haders
lev. Det var en tung gang at bringe dem dette bud
skab, som de dog modtoge med ydmygt troende sind. 
(J. Johansen: Oplevelser i Sønderjylland (1899), 
s. 41).

Både Richard og jeg have fået os grå hatte; 
måtte jeg ikke nok købe mig en på markedet? 
De skulde koste 4 rdl., men tilsidst sagde man
den, at dersom vi købte dem begge, måtte vi få 
dem for 6 m. Jeg syntes da, at jeg ikke burde 
lade lejligheden slippe mig af hånden, da jo 
sådanne ting ere billigere på markedet end 
ellers.

I søndags gjorde Vilhelm35 et afskedsgilde for 
Frits Holstein, hvor jeg også var med. Vi sang 
og havde det meget muntert. Klokken var tolv, 
da vi gik derfra, og da vi alle var meget lystige, 
gik vi os først en lille tur, så at vi først kom hjem 
klokken over 1. Konrektoren havde såmænd 
siddet oppe efter mig, da jeg havde glemt at få 
nøglen med, og skændte på mig, da jeg kom 
hjem; jeg bebrejdede mig ret, at jeg ikke straks 
kl. 12 var gået hjem.

Forrige søndag var jeg endelig engang igen 
ude at ride i det yndige forårsvejr; jeg red ud i 
skoven og red på opdagelsesrejser; eengang red 
jeg længe omkring på toppen af en bakke for at 
finde en anden vej tilbage til Haderslev, men 
jeg måtte vende om igen.

Når det sådan er ret yndigt sommervejr, læn
ges jeg altid så meget efter at kunne vandre ud 
til Marieskov med eder. Pinsen er nu jo heller 
ikke så langt borte, så glæder jeg mig også til at 
hjælpe Fader med at grave i vor lille yndige 
have . . .

Eders hengivne søn Thorvald.

1854 blev Thorvald Paulsen — og Bekker — 
studenter, de første fra den danske latinskole.

Hans fader var på det tidspunkt noget æng
stelig for ham. 3. september 1854 skriver han i 
sin dagbog30:

„Foråret og sommeren er henrundet under 
afvekslende begivenheder og stemninger, de 
sidste uventet forårsaget af vor Thorvald, hvis 
tilstand har ængstet os, idet han — vel ved san
selighedens altfor stærke vågnen i forbindelse 
med hans stærke vækst — på en sær måde er 
nervøst angreben. Dog har han, Gud ske lov, 
ikke hengivet sig til udsvævelser, men kæmper 
mod de forskellige indtryk, som han er udsat 
for, under påkaldelse af vor Frelser og den him
melske Fader. Han er god, og Gud ske lov sand
færdig og oprigtig, og opfylder ellers i alle hen
seender sine pligter, så at han med bedste Cha
rakter har forladt Haderslev skole, og, efter at 
have tilbragt her sine ferier, siden 8 dage be
gyndt sine studier i København, optagen i bed
steforældrenes hus.“

Men meget snart blev det bedre. Få dage før 
sin død skrev C. Paulsen (25. dec. 1854) i sin 
dagbog:

„Gud ske lov har Thorvald levet godt i Kø
benhavn, og gjort sig i sine krese meget afholdt; 
også er hans legemstilstand bedre.“

1861 blev han juridisk kandidat.
6. februar 1864 faldt han ved Sankelmark, 

C. Paulsens søn, Thriges broder, en af de første 
disciple, en af de første studenter ved Haders
lev lærde skole37.

KJELD GALSTER.
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BANKDIREKTØR
CHRISTIAN HÜBBES ERINDRINGER

VED OLAV CHRISTENSEN

INDLEDNING

Bankdirektør Christian Hübbe blev født på 
Møllepladsen i Haderslev den 16. november 
1868 som søn af bagermester Niels Andreas 
Hübbe. Forældrene var ret velstående; men da 
han ikke var interesseret i boglig syssel, blev han 
efter konfirmationen i 1884 landvæsenselev på 
Hørregård. Den i firserne herskende landbrugs
krise bevirkede imidlertid, at den unge Hübbe 
søgte andre veje, og fra oktober 1886 blev han 
mejerielev på det nyoprettede andelsmejeri 
„Virkelyst“ i Åstrup. Allerede den 1. oktober 
1887 forlod Hübbe dog mejeriet for at fortsætte 
sin uddannelse, særlig i ostefaget i Holland og 

Tyskland. I 1889 startede han sammen med en 
tidligere arbejdskammerat i Hamborg en oste
forretning, som i 1890 overflyttedes til Berlin, 
men i oktober 1891 afstod han sin andel i for
retningen. Han havde da ved aftenkursus og 
selvstudium suppleret sine købmandsmæssige 
erfaringer, der var erhvervet gennem personlig 
føling med forretningsverdenen i disse to stor
byer, og tog nu til København for at fortsætte 
sin uddannelse på „Grüners Handelsakademi“. 
Efter eksamen i 1892 havde Hübbe ansættelse i 
forskellige forretninger, bl. a. i Haderslev, hvor 
han var beskæftiget i Waldemar Paulsens sav
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værk og trævarefabrik, i Neumünster og i Berlin.
Efter at Hübbe på kraftig opfordring af fami

lien havde søgt og også fået stillingen som admi
nistrerende direktør ved Haderslev Bank, tog 
han i to måneder ansættelse ved Århus Privat
bank for at gøre sig bekendt med de praktiske 
forhold i Danmarks førende provinsbank, et op
hold, der blev ham til stor gavn i hans virke 
som bankmand.

Haderslev Banks nye direktør havde således 
fået en alsidig uddannelse, og hans lange op
hold i udlandet og arbejdet med de mange for
skelligartede forretninger havde på værdifuld 
måde udvidet hans horisont, så han blev konsul 
Amorsen, der med stor dygtighed og indsigt 
havde ledet banken i dens første 25 år, en vær
dig afløser.

Som Nordslesvigs første moderne bankmand 
blev Hübbe fremmedherredømmets betydeligste 
danske finansmand, selv om der ikke var det 
store sus over ham som forretningsmand. Han 
var en mand af en fin og nobel karakter, hvilket 
understreges af hans egen udtalelse som ældre 
mand; han siger nemlig, at han, hvis han kunne 
leve livet om, ikke ville have valgt stillingen 
som bankdirektør, thi „min personlige indstil
ling overfor den hårdhed, der ofte må anvendes 
mod debitorerne for at redde bankens penge, 
har i høj grad været i modstrid med mit eget 
jeg“.

Direktør Hübbe helligede sig helt og holdent 
arbejdet som Haderslev Banks direktør, og han 
har på en enkelt undtagelse nær, da han nær
mest af nationalpolitiske grunde tog del i ledel
sen af bryggeriet „Hansborg“, principielt ønsket 
at stå uden for andre selskabers ledelse, idet han 
mente, at banken var bedst tjent med, at han 
holdt sig fri for den slags hverv for derved at 
bevare sin uafhængighed; men han er ofte ble
vet taget med på råd, og hans store viden er ud
nyttet, når der skulle oprettes nye foretagender. 
På hans forslag oprettedes Folkebanken for Als 
og Sundeved i 1909 i Sønderborg, der fra 1895, 
da Sønderborg Bank blev ramt af en finansiel 
katastrofe, havde stået uden dansk bank, og 
samme år var han med i arbejdet for oprettelsen 
af Norslesvigsk Kreditforening. Hübbe var ind

til genforeningen medlem af Handelskammeret 
i Flensborg og fra 1912 til 1921 af Haderslev 
Handelsforenings bestyrelse, ligesom hans store 
økonomiske indsigt udnyttedes af Vælgerfor
eningen, der i 1919 valgte ham til medlem af 
det nedsatte økonomiske udvalg. Både her og i 
den offentlige drøftelse var han hovedtalsmand 
for de sønderjydske markejeres interesser i valu
tareguleringen. Efter genforeningen blev han i 
1923 Sønderjyllands repræsentant i den af Dan
marks Nationalbank nedsatte valutakonference. 
Også på det nationalpolitiske område var bank
direktør Hübbe aktiv, idet han, da det danske 
borgerskab i Haderslev i 1905 ønskede at tage 
kampen op mod tyskeriet også ved byrådsvalge
ne var opstillet som den ene af danskernes kan
didater, men da tyskerne sejrede, blev han ikke 
valgt hverken i dette år eller senere.

Fra Hübbes hånd foreligger der en række af
handlinger om det sønderjydske pengevæsen 
foruden hovedværket, Haderslev Banks jubi
læumsskrift fra 1925. Afhandlingerne er trykt 
i Sønderjydske Årbøger: „Det nordslesvig
ske pengevæsen“, „Vore kreditforhold“ og „De 
sønderjydske pengeinstituter i overgangstiden og 
efter genforeningen“; nogle mindre artikler fin
des andetsteds. Alle disse arbejder tjener i dag 
som kildeskrifter ved studiet af Sønderjyllands 
økonomiske historie.

Med udgangen af 1938 tog Hübbe sin afsked 
fra Haderslev Bank. Det havde fra bankrådets 
side været tanken at fejre den afgående direktør 
ved en festbanket, men under hensyn til hans 
svækkede helbred blev det i stedet til et glas 
vin og kransekage i bankens lokaler, hvor den 
afholdte direktør blev hyldet og takket fra såvel 
ledelsens som personalets side, og hvor han fik 
overrakt gaver, bl. a. en adresse med tegninger 
af den gamle bank på Gravene og den nuværen
de bankbygning og forsynet med alle medarbej
deres underskrifter, en gave, Hübbe var særlig 
glad for.

Skønt helbredet var begyndt at svigte, færde
des Hübbe endnu i en række år rank og statelig 
i byen, nydende sit otium i stilhed, således som 
det havde været hans ønske, da han tog sin af
sked. Han siger, idet han udtrykker ønsket om 
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at leve resten af sine dage som en ubemærket 
privat person, at måske passer ordet: Den er lyk
kelig, som lever ubemærket. I denne ubemær
kethed fik Hiibbe lov til at leve i omtrent 7 år 
til 1945, da han afgik ved døden den 8. april.

Hiibbe, der var præget af en stærk slægtsfø
lelse, benyttede sine stille dage til at nedskrive 
sine erindringer, som var bestemte for børn og 

svigerbørn. Disse erindringer forekommer os at 
have interesse langt ud över familiekredsen, og 
Haderslev Samfundet er familien megen tak 
skyldig for at have fået lov til at offentliggøre 
dem. Årsskriftet bringer i år første afsnit, som 
beretter om Hiibbes hjem og barndomsår. No
terne skyldes udgiveren.

OLAV CHRISTENSEN.

CHRISTIAN HÜBBES ERINDRINGER
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang; 
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden. 
Aartusind toner op i Graad og Sang, 
mens Toppen suser imod Evigheden.

(Jeppe Aakjær)

Mine Forfædre.
Navnet Hiibbe dukker for første Gang op i 

Haderslev By for rigelig hundrede Aar siden, da 
min Bedstefar, Bagersvend Johan Joachim ChrE 
stian Hiibbe paa sin Vandring som Haand- 
værkssvend slaar sig ned i Haderslev, hvor han 
havde fundet Arbejde. Hans Hjemsted laa mod 
Syd og var den lille Stad Malchin i Mecklen- 
borg, hvor Faderen Johann Daniel Hiibbe1 var 
Agerbruger (Ackerbürger). Her i sin Fødeby 
lærte han sit Haandværk og drog efter endt 
Lære paa „Wanderschaft“ nogle Aar, som hin 
Tid krævede af enhver zünftig2 Svend; Vejen 
førte ham saaledes bl. a. ogsaa Nord paa, og For
holdene har altsaa villet det, at han under sit 
Ophold her i Byen lærte sin Hustru3 at kende, 
der var Datter af Blegmand Niels Madsen Bar- 
bentin* og dennes Hustru, Christine Barkentin, 
født Egholm5, begge fra Haderslev. Efter hvad 

1 Moderen hed Sophia Dorothea Helm.
2 I lavstiden betegnelsen for de rituelle og ufravigelige 

former, med hvilke håndværkerne sikrede sig det 
indbyrdes sammenhold, og betegnede desuden hele 
den opfattelse, der lå bag det ydre apparat.

3 Catharina Maria Barkentin, født Haderslev 25. 1. 
1806, død Haderslev 8. 3. 1882.

4 Født GI. Haderslev 14. 2. 1769, død Haderslev 14. 5. 
1841, søn af grovbager Mads Nielsen Barkentin. 
Blegmand er en mand, der driver et blegeri, d. v. s. 
en virksomhed, som bleger tøj. Niels Barkentin hav
de sin virksomhed på Klosteret, hvor lærredet var 
udlagt til blegning på de arealer, som ligger omkring 
Klosterkirkegården, og som på et kort over Haders
lev by fra 1780 kaldes „Bleegeme“.

5 Født GI. Haderslev 7. 1. 1778, død Haderslev 26. 4.
1840, datter af Jens Marcussen Egholm.

Kirkebøgerne oplyser, blev mine Bedsteforældre 
trolovet den 14. Marts 1832 og den 5. April 
samme Aar gift. Min Bedstefar og Bedstemor, 
der var født 21. Oktober 1799, henholdsvis 25. 
Januar 1806 (og som døde henholdsvis 5. Juni 
1842 og 8. Marts 1882), var saaledes i en Alder 
af 32 og 26 Aar, da de blev Mand og Hustru. 
Bedstefars Borgerskab som Bagermester er ud
stedt den 28. juni 18326. Allerede nogen Tid 
forinden var de gaaet i Gang med at skaffe sig 
en selvstændig Virksomhed, et Bageri paa Hjør
net af Møllepladsen og Lavgade, i en i dette 
Øjemed nyopført Ejendom, der desværre, kort 
før de skulde flytte ind i den, nedbrændte i 
Mikkelsmarkedet 1832, saa de atter maatte be
gynde Byggeriet forfra, hvilket forhalede Indflyt
ningen til 1833, og samtidig paaførte Branden 
dem betydelige Pengevanskeligheder, saa de 
kom til at leve under meget trange Kaar i de 
første Aar efter Starten. Men som Aarene gik 
med ihærdigt Arbejde og stor Sparsommelighed, 
blev Pengevanskelighederne overvundne og af
løstes af en jævn Velstand, som ogsaa har holdt 
sig op til Dato i de efterfølgende 3 Generationer. 
Slægten Hübbe har nu i rigelig hundrede Aar 
haft Hjem og Virkested paa Møllepladsen i den 
gamle Hjørneejendom; Bageriet blev nedlagt i 
1902, og Huset med sin gode Beliggenhed ind
rettet med Butikker. I en af disse befinder sig en 
af Byens bedste Cigarforretninger og en meget 
betydelig Lotterikollektion, hvis Indehaver nu 
er min Brodersøn, Chresten Hiibbe7.

° Haderslev borgerskabsprotokol.
’ Chresten Niels Hiibbe, født Haderslev 10. 7. 1904, 

søn af bagermester, senere cigarhandler Iver Nissen 
Hiibbe.
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Hvad den Barkentinske Slægt angaar, hvor
fra min Bedstemor paa fædrene Side nedstam
mer, maa man efter Navnet at dømme skønne, 
at denne er indvandret sydfra, hvilket dog maa 
ligge langt tilbage i Tiden, da Barkentin’erne i 
flere Hundrede Aar har haft deres Bostavn og 
Virkekreds i Haderslev Egnen som Landbruge
re og Haandværkere. Haderslev Stifts nuværen
de Biskop, Noack8, nedstammer paa mødrene 
Side ligeledes fra Barkentin-Slægten, idet hans 
Bedstefar Niels Barkentin9 og min Bedstemor 
var Søskende.

Efterlyser man min Mors Forfædre, saa var 
disse, saa langt Kirkebøger og Annaler beretter, 
af nordslesvigsk Æt, det gælder saavel den 
mandlige som den kvindelige Linie. Slægtens 
Næringsvej har paa nær en enkelt Undtagelse 
(min Mors Far var nemlig Skolelærer) alletider 
været Landbruget; baade som Smaa- og Stor
bønder fandtes hendes Slægt i Hammelev, 
Ustrup, Ørdrup, Hjerndrup og andre Egne in
denfor Haderslev Amt. Den mest kendte af Fa
milien var Kammerraad Christen Juhl, Hjern
drup.

Christen Juhl, der var født i Hjerndrup 1806, 
drev i sin Ungdom, ligesom ogsaa Faderen havde 
gjort, Handel med hjemmegjorte uldne Varer, 
dels i Jylland, Holsten, Mecklenborg og Hanno
ver; i tre Aar havde han en stor Uldhandel i 
Hamborg. Allerede i 1832 overtog han sin Fa
ders store og smukke Bondegaard. (Da Tante 
Trine10 efter Broderens Død i 1873 overtog 
Gaarden som Hovedarving, gav hun den Nav
net „Juhlsminde“). I Aarenes Løb beklædte han 
en Række af Tillidshverv, bl. a. var han Med
bestyrer af Højskamling Aktiesleskab, indtraad- 
te 1847 i den slesvigske Forening, 1853 valgtes 
han til Stænderdeputeret, efter Krigen blev han 
Medlem af Amtsraadet og havde desuden flere 
andre Tillidsposter. Udnævnelsen til Kammer
raad fik han 1859; da han baade var en driftig 
og anset Landmand, blev han efter Laurids

8 Carl W. Noack, født Ribe 21. 11. 1885, biskop i Ha
derslev 1937.

9 Gårdejer Niels Barkentin, født Haderslev 30. 9. 1812.
“ Trine Juhl, født Hjerndrup 27. 8. 1803, død Haders

lev 6. 3. 1888.

Skaus11 Død i 1864 valgt til Formand for Ha
derslev Amts Landboforening.

11 Sønderjydsk politiker (1817—64).
12 Marie Cathrine Elisabeth Lorenzen, født Refsø 1. 5. 

1823, død 22. i. 1868.
13 Godsejer Heinrich Nicolai Lorenzen.
14 Født 20. 9. 1844, død 30. i. 1868.

I 1843 havde han ægtet en Datter12 af den 
bekendte FIjemmetysker H. N. Lorenzen,13 Ref- 
sø, men Hjemmet paa Juhlsminde bevarede 
fremdeles sin danske Aand. Der var 6 Børn i 
Ægteskabet; de 4 af dem døde som smaa, hvor
imod de to Døtre [i voksen Alder] tilligemed 
Hustruen med faa Ugers Mellemrum i Decem
ber 1867 og Januar 1868 blev reven bort under 
en Tyfus Epidemi paa Gaarden.

Den ældste af Døtrene, Christine,14 var 
iblandt de danske Kvinder i Nordslesvig, som 
hædredes med en Guldbroche af Kong Christian 
den Niende efter Krigen i 1864. Brochen, der 
nu er i min Besiddelse, bærer foruden Kongens 
Navnetræk følgende Indgravering: „Ædel Daad 
glemmes ej 1864.“

Da Christen Juhl den 25. Januar 1873 døde 
uden at efterlade sig Livsarvinger, gik Gaarden 
i Arv til hans Søskende og Søskendebøm, hvor
ved min Mor blev Medarving til en ret anselig 
Formue; Arveandelen for hendes Vedkommen
de androg ca. 14.000 Rigsdaler (= 28.000 Kro
ner). De mange Penge, der saaledes uventet 
kom ind i mit Hjem, gav min Far Stødet til Ud
foldelse paa andre Omraader end hans egent
lige Næringsvej, Bageri; han købte saaledes 
„Olav Ryes Minde“ med tilhørende Landejen
dom, der var beliggende syd for Byen ved 
Aabenraavej. Da Erhvervelsen var sket under 
den Højkonjunktur, der havde sat ind efter den 
fransk-tyske Krig, og Prisforholdene snart 
vendte sig i nedadgaaende Retning, blev Bedrif
ten i en lang Aarrække tabbringende og slugte 
største Delen af det Overskud, Bageriet paa 
Møllepladsen afkastede. Arven var saaledes paa 
forskellig Vis bleven til en Kilde for Pengetab 
og Fortrædeligheder; først hen i 90’erne kunde 
Ejendommene realiseres til nogenlunde Priser; 
men mange Aars frugtesløst Arbejde og Be
kymringer var det store Offer, Møllen og Land
ejendommen krævede for sig.
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BAGERMESTER NIELS ANDREAS HÜBBE 
1834—1913

NISSINE MARIE CHRISTINE HÜBBE, F. NISSEN, 
1838---1Q22

RYES MØLLE OMKRING 1905.
Vognen, der holder på Skidenags tedvej, nu Ryes Møllevej, kørte mel ud til kunderne i østeramtet.



Den eneste af mine Forfædre paa mødrene 
Side, der ikke har fulgt den traditionelle Leve
vej og er bleven Bondemand, var min Mors Far, 
Iver Nissen, født i Hammelev den 23. Juni 1800, 
som Søn af Nis Iversen og Hustru Anna Maria 
Iversen, født Mikkels-Datter (Michaelsen) af 
Hammelev. Den nærmeste Grund, hvorfor han 
slog ind paa en anden Vej, maa søges i, at han 
fra ung af havde en Benskade og saaledes rent 
legemligt set ikke var velskikket til at udrette 
Arbejde i Marken. Aandeligt set var han til 
Gengæld vel udrustet med mangehaande Ev
ner, saa han tidlig tog fat paa Bogen og lod sig 
uddanne til Lærergerningen. Sin Uddannelse 
fik han paa Tønder Skolelærerseminarium. Efter 
endt Afgangseksamen fik han Ansættelse som 
Huslærer hos Pastor Hans Eiler Wolff15 i Maug- 
strup, hvis Børn han underviste; senere fik han 
Kald som Skolelærer i Hjemdrup, og fra 1846 
var han Degn og Skolelærer i sin Fødeby Flam
melev indtil sin Død den 23. Maj 1850. Saavidt 
jeg har kunnet fastslaa, har hans Livsvandring 
bortset fra Opholdet paa Tønder Seminarium 
ene og alene været knyttet til Haderslev Amt, 
som han efter min Mors Fortælling til Fods og 
Hest har gennemstrejfet paa Kryds og tværs for 
grundigt at lære Folk og Forhold at kende til 
sine talrige Publikationer i Blade og Bøger.

15 (1777—1844), sognepræst Maugstrup—Jægerup 
1819—44.

16 Her er udeladt de to digte og karader, der findes i 
„Lyna“ 1825, s. 387; 1. jan. 1826 og 28. maj 1826, 
samt en fortegnelse på 16 numre af Iver Nissens bø
ger og endelig en anmeldelse fra „Dannevirke“ 24. 
juli 1842 af een af Nissens bøger: „Hertugdømmet 
Slesvigs historie i udtog“, Haderslev 1842.

Min Bedstefar Nissen døde ligesom min Bed
stefar Hiibbe i en forholdsvis ung Alder, saa jeg 
ikke personlig har kendt nogen af dem, ej heller 
findes der Billeder af dem eller Optegnelser, 
som skildrer disse to Stamfædres Liv og Levned. 
For min Bedstefar Nissens Vedkommende har 
jeg dog paa Grund af hans mange smukke Breve 
til min Bedstemor i Forlovelsestiden ligesom af 
hans Digte, Fabler og litterære Arbejder kunnet 
danne mig en Mening om hans Dannelse og 
Livssyn samt aandelige Udvikling, der efter Da
tiden at dømme har ligget ikke saa lidt udover 
Gennemsnitsmenneskets indenfor det Landsby
samfund og den Stand, han tilhørte. De ovenfor 
nævnte Kærestebreve er skrevet paa Tysk, til 
Trods for at de begge var fra danske Bondehjem 
og til Fuldkommenhed beherskede det dan

ske Sprog i Ord og Skrift. Men i hin Tid — for
ud for den dansk-nationale Rejsning — hvor 
man i Nordslesvig endnu ikke var vaagnet op 
til at gøre Front mod det tyskprægede slesvig- 
holstenske Væsen, ansaas den tyske Omgangs
form for at være mere kultiveret end Anvendel
sen af det danske Sprog.

Dette Syn kommer jo ogsaa tydeligt frem i 
Sangen til Ludvig Holberg (2. Vers):

„Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til 
Bund, 

Latin paa Papiret kun malte,
med Fruerne Fransk og Tysk med sin Hund 
og Dansk med sin Tjener han talte.“

Efter de Oplysninger, som jeg har kunnet 
fremskaffe, var han det første Aandsmenneske 
blandt mine Forfædre, saa langt min Undersø
gelse — ca. 200 Aar — rækker. Ved Siden af sin 
Skolegerning havde han forskellige Interesser, 
dels som Forsker paa naturvidenskabeligt Om- 
raade, ogsaa syslede han med Kunstdrejning og 
Sløjd, men hans Hovedinteresse samlede sig dog 
om Skribentvirksomhed. Ved at granske i det 
gamle Haderslevske Ugeblad „Lyna“ har jeg 
hist og her fundet Digte, baade i det danske og 
tyske Sprog, endvidere Charader (Stavelsegaa- 
de i Versform), Fabler og lignende. Denne Del 
af hans aandelige Produktion hidrører fra Ung- 
domsaarene, idet de er offentliggjorte i „Lyna“ i 
Aargangene 1825 og 1826, da han var 25—26 
Aar. Af disse digteriske Arbejder skal særlig 
fremhæves: Et dansk Mindedigt om Luther, 
1825, skrevet som en „Sang paa Mortens Af
ten“, det er benyttet som Indledning til Afsnit
tet „Reformationen“ i Dr. Achelis’ Bog „Ha
derslev i gamle Dage“ Side 53. Endvidere skal 
nævnes et andet dansk Digt „Til Aaret 1826“, 
som stod i „Lyna“ 1. Januar 1826 samt et Par 
tyske Charader fra Maj 182616.

Han og hans Hustru Anne Nissen, født Juhl, 
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født den 17. December 1801 i Hjerndrup, død 
den 10. Januar 1872 i Haderslev, ligger begravet 
i en Fællesgrav umiddelbar op til Hammelev 
Kirke, hvor han i sine 4 sidste Aar virkede som 
Degn.

Ved deres beskedne Hvilested har jeg ofte 
gjort Holdt, naar jeg alene eller sammen med 
Børnene har været paa Udflugtstur til Chri- 
stiansdal eller Tørningmølle. Jeg haaber ogsaa, 
at mine Efterkommere, naar deres Vej fører for
bi Kirkegaarden, vil mindes Forfædrenes Grav
sted.

I Mindeblad17 No. 10 „Allehelgensdag“ har 
jeg omtalt den smukke, gamle Klosterkirke- 
gaard, hvor min Bedstefar og Bedstemor Hübbe 
har fundet deres sidste Hvilested; jeg vil lige
ledes haabe, at mine Efterkommere ved Tid og 
Lejlighed vil faa Stunder til at dvæle lidt ved 
dette Gravsted, der ligger i Nærheden af Min
desmærket for Haderslevs faldne i Verdenskri
gen.

17 Mindeblade nedskrevet af bankdirektør Hübbe for 
slægtens medlemmer.

18 Sophia Hübbe, født Haderslev 29. 11. 1832, død Ha
derslev i. 8. 1881, ugift.

Niels Andreas Hübbe, født Haderslev 11. 9. 1834, 
død Haderslev 12. 6. 1913; bagermester.

Christina Helmine Hübbe, født Haderslev 31. 3. 
1836, død Haderslev 20. 8. 1920; ugift.

Johann Daniel Hübbe, født Haderslev 19. 6. 1837, 
død Haderslev 27. 10. 1855.

Theodor Christian Hübbe, født Haderslev 12. 2. 
1839, død Haderslev 19. 10. 1908; mølleejer, Vester
mølle ved Nordborg.

Det gamle Hjem paa Møllepladsen.

Som tidligere nævnt døde min Bedstefar 
Hübbe den 5. Juni 1842, knap 43 Aar gammel, 
min Bedstemor var paa dette Tidspunkt 36 Aar 
og sad nu ene tilbage med 5 uforsørgede Børn18, 
hvoraf det ældste kun var 10 Aar og det yngste 
3 Aar. For at kunne ernære sine Børn og faa 
dem standsmæssigt opdraget, stod kun den Vej 
aaben for hende selv at føre Bageriet videre ved 
Hjælp af x å 2 Svende; det meste af Natten 
hjalp hun til i Bageriet, og om Dagen stod hun 
for Udsalget i Butikken, indtil Døtrene voksede 
til og kunde afløse hende ved dette Arbejde.

Gamle Bedstemor var baade legemlig og aande
lig stærk, energisk og en rigtig Slider, saa hun 
klarede sig økonomisk godt og var i Stand til at 
give sine 2 Døtre og 3 Sønner en god Uddan
nelse.

Min Far, der var den ældste af Drengene, 
blev oprindelig efter at have forladt Skolen ud
dannet som Landmand hos sin Onkel Niels Bar- 
kentin — en Bror til Bedstemor og Bedstefar til 
Biskop Noack — der havde en mager Gaard i 
det sydvestlige Jylland. Fars næstældste Bror, 
Johann Daniel, lærte Bageriet hjemme hos Mo
deren, og den yngste af Brødrene, Theodor 
Christian Hübbe, lærte Mølleriet. I Oktober 
1855 døde Bageren, Johann Daniel, 18 Aar gam
mel, saa Bedstemor, der nu var ca. 50 Aar, atter 
stod ene og uden nogen Afløser i Bageriet. For 
at den gode Forretning, der gennem en Snes Aar 
var oparbejdet til en solid Indtægtskilde for Fa
milien, kunde bevares i Slægtens Eje, ønskede 
Bedstemor, at min Far, der nu var 21 Aar, skul
de sige „Farvel“ til Landbruget og i Stedet for 
søge Uddannelse i Bageri og Konditori, saa han 
senere kunde fortsætte som hendes Efterfølger. 
Ved venligsindede Kollegers Hjælp blev der af 
Laugsbestyrelsen bevilliget min Far en afkortet 
Læretid — under Hensyntagen til, at Bedste
mor sad som Enke, og at hendes Søn, Johann 
Daniel, der skulde have været hendes Afløser, 
var død — saa Far fik Lov til i Løbet af et Par 
Aar at aflægge Svendeprøven som Bager; sene
re var han et Aars Tid i København for at faa 
Uddannelse i Konditorifaget, hvilket satte ham 
i Stand til at frigøre Moderen for Natarbejdet i 
Bageriet. Mens Fars Uddannelse stod paa, blev 
han udtaget til Soldat, men for at undgaa Af
brydelsen frikøbte han sig for Militærtjenesten 
ved mod en god Betaling at faa en anden duelig 
Mand til at overtage Hvervet i hans Sted. Men 
da Krigen i 1864 kom, maatte han dog selv 
trække i Trøjen; under Krigen laa han som In
fanterist ved Forsvaret af Fredericia. Det kom 
dog ikke til nogen Kamp, idet Fredericia en halv 
Snes Dage efter Dybbøls Fald blev opgivet og 
Tropperne trukket tilbage til Jylland og Fyn.

I Aarene forud for Krigen (1864) var Far 
bleven forlovet med min Mor, Nissine Marie
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Christine Nissen,19 der efter at hendes Far var 
død, sammen med Moderen var flyttet til Ha
derslev og i en Aarrække boede i en lille Lejlig
hed i Storegade. Den lille Enkepension og de 
smaa Indtægter, der endnu flød af Bedstefar 
Nissens Skrifter ved Fremkomst af nyt Oplag, 
dækkede dog kun de allernødvendigste Udgif
ter, hvorfor Bedstemors Bror, Christen Juhl, 
der ejede Fødegaarden i Hjerndrup, ydede et 
klækkeligt Tilskud i Form af Naturalier samt 
Brændsel m. m.

20 Anna Hübbe, født 15. 9. 1865, død Haderslev 17. 2. 
1914; ugift.

Catharina Marie Hübbe, født 27. 12. 1866, død 
7. 5- 1872.

Johan Joachim Christian Hübbe, født 16. 11. 1868, 
død Haderslev 8. 4. 1945. Bankdirektør i Haderslev. 
Forfatter af disse erindringer.

Iver Nissen Hübbe, født 26. 3. 1870, død Haderslev 
10. 3. 1939, bagermester, senere cigarhandler i Had.

Chresten Juhl Hübbe, født 6. 3. 1872, død Had. 
7. 9. 1952, købmand, senere bankdirektør i Rødding.

Johan Daniel Hübbe, født 26. 4. 1873, modehand
ler i København.

Der var således 6 børn, men da det 2. barn var 
død inden nr. 6’s fødsel, var der altså ikke flere end 
5 i hjemmet.

21 Andreas Anton Jebsen, der havde købt møllen i 
1866 af Schroeters arvinger (se note 23).

Ved Krigens Slutning overtog min Far Bage
riet paa Møllepladsen i Forpagtning, og kort Tid 
efter, den 2. September 1864, blev Far og Mor 
gift og satte Bo i Ejendommen.

Den gamle Hjørneejendom, som mine Bed
steforældre lod opføre og indrette til Bageri 
1832/33, havde en fortrinlig Beliggenhed med 
Front baade til Møllepladsen og Lavgade; thi 
paa hin Tid maatte alle og enhver, der kom til 
Byen — bortset fra Vandvejen — fra dens syd
lige Opland eller fra det store Udland passere 
Sønderbro og Møllepladsen, det var, kort sagt, 
en vigtig Trafikaare til Østkystens Hovedfærd
selsveje i nordlig og sydlig Retning. Selve Huset 
var opført i gule haandstrøgne Sten i to Etager 
og med stor Kælder, i hvilken Bageriet og Kon
ditoriet var indrettet.

Første Etage var optaget af Butikken og Fami
liens daglige Opholdsrum mod Lavgade, mod 
Gaarden laa Køkkenet og bag dette den saa- 
kaldte „Backstue“, sidstnævnte direkte over 
Ovnen. Paa anden Etage fandtes en stor Hjør
nestue, der nærmest anvendtes ved festlige Lej
ligheder, eller naar der kom Gæster; i Flugt 
hermed laa et Par Soveværelser og paa den 
modsatte Side af Gangen og tildels over Por
ten laa Bedstemors Værelser, og bag disse ud 
mod Gaarden var et stort Lagerrum til Mel, 
Sukker m. m. Paa Loftet var der flere Kvistvæ
relser, der var indrettet til Soverum for Familie
medlemmer og Pigerne. En bred Port med Ind
kørsel fra Møllepladsen førte ind til Gaarden; 
her laa en Side- og Bagbygning, hvor der var 
indrettet Brændsel- og Opvaskerum, Retirade,

” Født Hjerndrup 10. 3. 1838, død Haderslev 7. 9. 1922. 

en aflukket Mødding og til Tider Svine- og He
stestald, og oven over disse Rum, hvorfra der 
udstrømmede mindre gode Dufte, havde Bage
riets Svende og Lærlinge deres Soverum. I Nu
tiden vilde saadanne uhygiejniske Forhold være 
utænkelige, men den Gang, for 2—3 Menneske
aldre siden, var der ingen, der følte sig brøst
holdne eller generet af slige Omgivelser.

Mit Barndomshjem husede mange Menne
sker, der var først og fremmest selve Familien, 
der bestod af: Far og Mor, 5 Børn20, 1 Bedste
mor, 2 Tanter (Fars 2 Søstre: Sophie og Chri
stine), der begge havde deres Gerning i Huset, 
den førstnævnte i Køkkenet, den anden i Bu
tikken; hertil kom 2 Piger og mandligt Perso
nale. Ialt boede normalt en 16—17 Mennesker 
i Ejendommen, saa der var ikke Tale om over
vældende Plads til den enkelte; men da vi var 
opvokset under disse beskedne Forhold, fandt 
vi os alle godt til Rette.

Foruden mit Fødehjem paa Møllepladsen er
hvervede min Far senere — efter at Mor havde 
faaet sin Arv efter Onkelen paa „Juhlsminde“ 
— den bekendte Vindmølle „Olav Ryes Min
de“ med det tilhørende smukt beliggende Land
sted ved Aabenraavej.

Handelen blev afsluttet den 16. September 
1873 med den foregaaende Ejer, A. A. Jebsen21, 
til en Købesum af 12425 Daler preussisk Cou
rant = 37.275 Rm. Det samlede Areal udgjorde 
ca. 7/2 Tønde Quantitet ifl. Kontrakten. (I 
Tingbogen, Bd. VII, Bl. 916, staar 5,20,81 ha.). 
Møllens Navn skal, efter hvad min Far har for
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talt mig, staa i Forbindelse med General Ryes22 
Ridehest, som bar ham i Krigsaarene. Den da
værende Ejer af Fladerslev Slotsvandmølle, 
Skrøder23, fik nemlig efter Ryes Død hans Ride
hest i Pleje; da Skrøder senere byggede Vind- 
møllen24, døde Ryes Hest og blev begravet ved 
Møllen, hvilket skulle have givet ham Tanken 
om at kalde Møllen: „Olav Ryes Minde“; af 
praktiske Grunde blev den senere kaldet ret og 
slet: „Ryes Mølle“.

22 Olaf Rye (1791—1849).
23 Gæstgiver Otto Hermann Schroeter (1814—64), fra 

1851 ejer af Haderslev Slotsvandmølle. Skrivemåden 
er et bevis på den gamle danske udtale af sch, som 
den tyske påvirkning ikke kunne ændre, men som 
nu er ved at død ud.

24 Ryes Mølle er bygget 1852 og blev nedbrudt omkring 
1929. Haderslev mistede da den sidste af sine gamle 
hollandske vindmøller. Den burde have været beva
ret.

Resten af møllebygningen er det nuværende Ryes 
Møllevej 18 a og b.

23 Abenråvej 18.

Ejendommens Jorder laa delt paa den østlige 
og vestlige Side af Aabenraavej; de sidstnævnte 
grænsede mod syd ind til Kirkegaarden, mod 
Nord til Erlevvej og mod Vest til Hørregaards- 
vej. Af Bygningerne i dette Stykke er endnu be
varet Beboelseshuset, der tilhører Stenbilled
hugger Steffen Møller25; derimod er de gamle 
Avlsbygninger, der laa ved Huset, allerede fjer
net for mange Aar tilbage.

Selve Møllen laa derimod paa den østlige Si
de af Aabenraavej og grænsede ud til den nu
værende Ryes Møllevej; der hvor denne mun
der ud i Aarøsundvej, fandtes et Hus, hvor 
Landboerne kunde aflevere deres Korn til Ma
ling, mens de tog indtil Byen, og atter faa det 
udleveret i malet Tilstand, naar de kørte hjem. 
Til Beboelseshuset hørte en stor Have, som paa 
en Maade erstattede de indskrænkede Pladsfor
hold, hvorunder vi levede paa Møllepladsen; 
herude var ikke alene Haven, men Mark og 
Stald stod ogsaa til vor Raadighed og var en 
herlig Tumleplads for en Hok raske Drenge, 
hvor vi legede sammen med vore Kammerater, 
saa ofte vi havde Fritid dertil. Alt som vi blev 
større, skulde vi dog yde nyttigt Arbejde, saavidt 
vore Evner og Kræfter slog til, og denne Regel 
stod ved Magt saavel hjemme i Bageriet og Kon

ditoriet som i Marken og Haven. Hvad Flid og 
Arbejdsomhed angik, havde vi i vor Far et 
smukt og lysende Eksempel, han kendte ikke til 
Driveri, hvad enten det var Søgne- eller Søn- og 
Helligdag. Bagerifaget kendte i fordums Dage 
ikke noget til Fritid paa Søn- og Helligdage, 
Kunderne var vant til at faa friskt Brød hver 
eneste Dag hele Aaret rundt. Ottetimers Ar
bejdsdag var ogsaa en ukendt Ting i dette som i 
alle andre Fag. Arbejdstiden i Bageriet strakte 
sig gerne over 13—14 Timer i Døgnet med smaa 
Spisepauser ind imellem.

Megen Ro herskede der saaledes ikke i Huset 
Døgnet rundt; Kunderne havde Adgang til Bu
tikken fra Kl. 5^2 Morgen til Kl. 10 Aften, og 
i Bageriet og Konditoriet var der alletider Folk 
beskæftiget baade Nat og Dag med Undtagelse 
af Tiden fra Kl. 7—10 Aften.

Naar jeg i korte Træk skal kendetegne min 
Far, kan jeg bedst gøre det ved at sige, at han 
saavel i sit Ydre som i sin Tankegang var Typen 
paa den jævne, stræbsomme og velstillede 
Haandværksmester, der satte en vis Ære i at 
gælde som en første Klasses Bager; han havde 
ved sin Flid og Dygtighed erhvervet sig Agtelse 
og Anseelse blandt sine Bekendte baade i By 
og paa Land26; han var meget let tilgængelig for 
Laan og anden økonomisk Hjælp, naar Folk 
kom til ham om Støtte.

Min Mors Fremtoning stod paa forskellig Vis 
i Kontrast til min Fars, hun var slank og blond 
og elskede Elegance,.... Da min Mor ikke havde 
Kundetække, holdt hun sig klogeligt helt borte 
fra Forretningen, men styrede sit Hus og Hjem 
fortrinligt, lavede god Mad, alt med Assistance 
af sin Svigerinde, Sophie, og en eller to Piger; 
den anden Svigerinde, Christine, der stedse var 
smilende, besad Forretningssans og var meget 
populær blandt høje og lave; med enestaaende 
Dygtighed stod hun for Salget af Brød og Kager 
i rigelig fyrretyve Aar og var, saalænge hun leve
de, en Støtte for Hjemmet og omfattede os alle 
med Kærlighed. Intet Offer var hende for stort, 
naar hun kunde yde Hjælp til dem, der tilhørte 
Hjemmet paa Møllepladsen.

26 Niels Andreas Hiibbe var to gange medlem af bager- 
laugets bestyrelse i kortere perioder.
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BANKDIREKTØR CHR. HÜBBE

Ligesom Far og Mor var vidt forskellige i de
res Væsen, saalrdes var ogsaa deres Opdragel- 
sesmaade af Børnene ret afvigende; Far var 
overfor os bestemt og streng i alle Forhold, alle 
maatte bøje sig for hans faste Vilje; der var ikke 
noget, der hed at knibe udenom hans Anord
ninger; forsøgte vi det ved enkelte Lejlighe
der, og det blev opdaget, blev vi straffet med 
Klø. Som Følge af den strenge Disciplin, 
der raadede i Hjemmet, nærede vi en vis 
Angst for Far og søgte saa vidt muligt 

at holde os paa Afstand. Da Far helt igen
nem var et Pligtmenneske og tilmed haard- 
før, haabede han ved sin skrappe Opdragelses
metode, at det skulde sætte Frugt hos hans 4 
Sønner. Til Fars Ros skal siges, at hans Streng
hed ikke savnede Retfærdighedssans, hvilket vi 
senere som voksne Mennesker først rigtig fik 
Øje paa og ydede ham vor tilbørlige Paaskøn- 
nelse for; hans Uselviskhed og store Offervilje 
viste os en retlinet Karakter, som fra Aar til Aar 
øgede vor Tillid og inderlige Hengivenhed til 
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ham. Han var helt igennem en Mand, vi kun
de se op til.

Kørte Far os i stramme Tøjler, lod Mor dem 
til Gengæld være slappe, saa vi i hendes Nær
hed havde frit Spillerum; dette førte selvfølge
lig til, at hun havde Vanskeligheder med at faa 
os til at lystre. Mor var af Naturen mild og efter
givende, saavidt det ikke krydsede hendes per
sonlige Forfængelighed, saa hun forkælede os 
til en vis Grad, hvilket førte til, at vi som smaa 
Børn stedse tog hendes Parti, selv om hun gjor
de Uret mod Far; men saadan handler vel de 
fleste Børn; de dømmer jo ikke ud fra Fornufts
grunde, men lader sig snarere lede til den Side, 
hvor de møder Venlighed og Forstaaelse for de
res smaa Ønsker. En Ting krævede Mor af os, 
ja, nærmest til Overflod, at vi ved enhver Lej
lighed kyssede og kærtegnede hende; disse ydre 
Kærtegn satte Mor overordentlig stor Pris paa.

Det fjerde Bud: Ær din Fader og Moder, for 
at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i 
Landet, har jeg stedse adlydt, har ej heller haft 
Grund til andet, da mine Forældre stedse har 
været gode og opofrende mod mig og mine Sø
skende.

Og skulde jeg selv bestemme mine Forældre, 
vilde jeg ufortøvet vælge min „Far og Mor“ og 
ingen andre!

Hjemmet er det eneste Sted paa Jorden, hvor 
Kærligheden dækker over vor Skrøbelighed og 
vore Mangler.

Min Barndom.

Et af mine tidligste bevidste Indtryk af Livet, 
som det levedes om mig, har jeg fra den store 
Stormflod den 13. November 1872; jeg var da 
4 Aar, idet jeg er født den 16. November 1868. 
Stormfloden var min første store Oplevelse; den 
maa have gjort et meget stærkt Indtryk paa mit 
unge Sind, eftersom denne Begivenhed har be
varet sig saa klart i min Hukommelse op til 
Dato. Som lille Barn plejede jeg, saasnart jeg var 
klædt paa og havde faaet min Morgenmad, at 
lægge Beslag paa et af Vinduerne, der vendte 
ud mod Gaden eller, naar Vejret var derefter, 
at søge ud paa den store Stentrappe med Jern

gelændere, der fra Møllepladsen førte op til 
Indgangsdøren, som var kronet med den gyldne 
Kringle; her fra Vinduet eller Trappen havde 
jeg den herligste Oversigt over alt, hvad der 
rørte sig i Nabolaget, og det var meget. Vogne 
kørte til Stadighed fra og til Slotsvandmøllen, 
den livlige Trafik over Sønderbro stod aldrig 
stille Dagen lang, Folk kom og gik til de omlig
gende Forretninger og Gæstgiverier, af sidst
nævnte var der fra Sønderbro og til Søndertorv 
næsten et i hvert Hus, enkelte Steder endog to, 
nemlig baade i Kælderen og Stueetagen; til de 
større Gæstgiverier hørte endvidere Gaards- 
plads og Stald, hvor Landboerne spændte fra, 
naar de kom til Byen. Den nævnte historiske 
Dag, den 13. November, havde det sædvanlige 
Billede i Nabolaget fuldstændig skiftet Udseen
de, af Heste og Vogne var der ingen at se, og 
Folk holdt sig indendørs, hvilket ej heller var 
saa forunderligt, thi i Nattens Løb var Mølle
pladsen bleven til en Sø og Badstuegaden til 
en Flod, hvor Vandet skyllede langs med Hus
rækken; paa Vandfladen flød alle Slags løsrevne 
Ting, som Storm og Strøm havde ført hid. Op 
paa Dagen fik en af vore Bagersvende den gode 
Idé, at han og jeg skulde ud at sejle; vor største 
Vaskebalje blev gjort klar til at sættes i Søen 
bemandet med os to Vikinger; Sejladsen gik 
mest i Runden, da Baljen foretrak at snurre 
rundt i Stedet for at gaa lige fremad; Turen gik 
fra Hus til Hus, saa langt vort Fartøj vilde flyde. 
Denne Sejltur stod for mig som en hel ene- 
staaende Begivenhed, der i Forbindelse med de 
mange Skildringer om Skibsstrandinger og tal
rige andre Ulykker som Følge af Stormfloden 
blev til et Eventyr, som i lange Tider beskæfti
gede min barnlige Fantasi.

*

En anden Oplevelse, men med vagere Ind
tryk, har jeg fra omtrent samme Tid; det har 
antagelig været i September, og var min første 
Køretur ud paa det frie Bondeland og gjaldt et 
Besøg hos min Onkel Kammerraad27, som han 
i Almindelighed kaldtes i Hjemmet. Han havde 
sendt sin fineste Vogn, forspændt med Gaar-

21 Christen Juhl i Hjerndrup. 
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dens flotteste Heste og med Kusk i Livré, for at 
hente min Tante Trine, hans ældste og kæreste 
Søster samt min Mor og mig. Onkel Kammer- 
raad havde nu siddet ene tilbage i 4 Aar paa 
sin store Gaard, efter at hans Hustru og de sidste 
af Børnene var døde, saa han gerne ønskede, at 
Slægt og Venner kom og forkortede ham Tiden; 
han gik til Daglighed rundt med Sorg i Sind og 
følte maaske ogsaa, at hans Tid nærmede sig; i 
Slutningen af Januar 1873, godt 66 Aar gammel, 
afgik han ved Døden. Den Dag vort Besøg fandt 
Sted, var det lunt i Vejret; Onkel var meget 
venlig mod mig og tog mig ved Haanden og 
førte mig over den store Gaardsplads til Heste
stalden, hvor jeg blev sat op paa en Hest; hver 
Hest kaldte han ved Navn. Dernæst kom vi til 
Kostalden, hvor der stod lange Rækker af Køer, 
som man var ved at malke. Spadsereturen endte 
i Haven, hvor Mor og Tante Trine sad i Lyst
huset; vi tog ogsaa Plads, og Onkel satte mig i 
Ridestilling paa sit Knæ og stak mig en Cigar i 
et kort Cigarrør i Munden med de Ord: at nu 
skulde jeg prøve at ryge; men det blev jeg hur
tig færdig med, da det smagte saa modbydeligt. 
Det er, hvad jeg husker fra min første Tur paa 
Landet, og hvor jeg første Gang stiftede Be
kendtskab med Tobakken. Til Minde om On
kel Kammerraad, der var min Gudfar, og som 
i Anledning af min Daab skænkede mig 2 Guld
mønter — det var 2 Louisdor’er ä 20 Francs, med 
Napoleon den ^dies Billede — har jeg indtil for 
faa Aar siden opbevaret disse Mønter, som der
efter er gaaet videre til mine Kære. Onkel var 
som mange andre dansksindede Nordslesvigere 
en stor Beundrer af Napoleon den 3die, hvem 
vi var Tak skyldig for § 5 i Pragfreden, som gav 
Nordslesvigerne Haab om atter at kunne vende 
tilbage til Danmark. Men da Sedan var faldet 
og Napoleon den jdie taget til Fange, maatte 
Haabets Virkeliggørelse stilles i Bero indtil Ver
denskrigens Afslutning, der paany gav os Retten 
til Genforeningen med Danmark.

*

Endnu en lille Oplevelse fra min tidligste 
Barndom vil jeg omtale, det var min første Rejse 
uden for Amtet med det fjerne Maal Als, som 

i min barnlige Fantasi formede sig som en stor 
Rejse. Turen fandt Sted under Tante Christi
nes Beskyttelse og gjaldt et Besøg hos min Onkel 
Theodor, Fars Bror, der dengang ejede Holm 
Mølle ved Nordborg28. Det første Stykke af 
Rejsen fra Haderslev til Aabenraa skulde vi til
bagelægge med Diligencen eller, som vi i Reglen 
kaldte den, „Dagvognen“. Min Interesse under 
Køreturen drejede sig mest om Kusken, som i 
høj Grad imponerede mig som Følge af hans 
kæmpemæssige Skikkelse og udstyret, som han 
var, med en Mave saa stor som et Vinfad; hans 
Korpus alene fyldte et helt Sæde til to alminde
lige Mennesker, til Gengæld var hans Heste 
radmagre, og dem sad han til Stadighed og pir
rede med Pisken for at minde dem om, at de 
skulde hænge i, hvis Turen skulde tilbagelægges 
i den sædvanlige Tid paa ca. 2l/z Time. Efter at 
være godt gennemskumplet paa den ujævne 
Vej, naaede vi ved Middagstid Aabenraa, hvor 
vi tog ind paa „Hotel Danmark“ for at samle 
Kræfter til Rejsens Fortsættelse med Damp
skib. Hotellets Vært førte os ind i en stor Sal, 
hvor der var dækket op ved et langt Bord til 
mange Gæster; her sad overvejende Mænd, saa 
jeg følte mig mindre vel i denne højrøstede 
Kreds af Handelsfolk, hvoraf mange talte et 
Sprog, som jeg ikke forstod — det maa have væ
ret Tysk. Trods min Sult kunde jeg ikke spise 
noget i disse uvante Omgivelser, jeg vilde hur
tigst muligt bort herfra, helst hjem igen, men 
Tante fik mig dog beroliget ved at love mig 
Kaffe med Konditorkager, naar vi var kommen 
ombord paa Damperen.

28 Formentlig Vestermølle, der lå i Pøl kommune ved 
Nordborg, og hvor begge døtre er født, jfr. note 29. 
Holm Mølle ligger i Holm kommune ved Nordborg.

29 Johanne Marie Hiibbe, født Vestermølle, Nordborg 
sogn, 20. 7. 1865, død Haderslev 14. 9. 1884, ugift.

Cathrine Marie Hiibbe, født Vestermølle, Nord
borg sogn, 17. 5. 1867, gift Schwarzer i Oppeln.

Sejlturen med Damperen langs Aabenraa og 
Als Fjord til Hardeshøj var mig et helt Even
tyr; her steg vi i Land, hvor en af Onkels Na
boer ventede paa os og med sine raske Heste 
bragte os til Bestemmelsesstedet, Holm Mølle; 
her blev vi jublende modtaget af Onkel og 
Tante samt mine to Kusiner29. Det var i Høst- 
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tiden vi opholdt os der, og som det gaar de fle
ste Børn, blev jeg hurtig gode Venner med Na
boens Drenge, der var mine Kusiners daglige 
Legekammerater; ved denne Forbindelse fik jeg 
mig mange Køreture i Marken, mens Høsten 
blev kørt i Hus. Men den mest storslaaede Op
levelse for mig var dog, da det sidste Kornneg, 
kaldet Fokken, blev udstafferet som Høstpige 
og med en Rive i Armen anbragt i staaende Stil
ling paa Høstvognen og under Høstfolkenes 
Sang blev kørt gennem Landsbyens Gader; ved 
hver Gaard, vi kørte forbi, blev vi hilst med Til- 
raabet: Fok! Fok! Hurra! Hurra!

Om Aftenen efter Dagens Gerning under
holdt Onkel os ofte med Musik paa sine man
ge forskellige Instrumenter; han var nemlig i 
Modsætning til min Far og hans øvrige Søsken
de meget musikalsk og spillede Klaver, Violin, 
Fløjte, Gitar, Trompet og Harmonika, desuden 
havde han en god Sangstemme. Det, der more
de mig mest af hans musikalske Underholdning, 
var Harmonikaspillet ledsaget af lystige Viser; 
det kunde jeg forstaa, her kunde jeg ligefrem 
følge med og se, hvorledes Tonerne formedes 
under Harmonikaens rytmiske Bevægelser. Jeg 
kan godt tænke mig, at der paa disse Aftener er 
opdukket et Ønske i mig om selv en Gang at 
spille Harmonika, for da jeg var 13—14 Aar, 
fik min Bror Iver og jeg en Harmonika til fælles 
Brug. Musiktalent har jeg aldrig besiddet, men 
ved ihærdig Øvelse opnaaede jeg at kunne spil
le: „Dengang jeg drog afsted“ og „Ach, du lie
ber Augustin“; særlig det sidste Stykke spillede 
jeg med Forkærlighed. Efter et Ophold paa 2 
Uger tog jeg rørende Afsked med mine kære 
Alsinger og mindes fremdeles mine fornøjelige 
Barndomsdage paa Als.

Samme Efteraar fandt mine Forældre det be
timeligt at sende mig i en Børnehave, for at jeg 
kunde tilegne mig Alfabetet og Tallene, forinden 
jeg skulde i en rigtig Drengeskole. Jeg blev under 
min ældste Søster Annas Varetægt hver Mor
gen ledsaget til Børnehaven, der var en Under
afdeling af Frøken Taubers30 Institut paa Gam

30 Louise Tauber (1830—1908) skolebestyrerinde i Ha
derslev 1863—1888, da tyskerne ved et magtbud luk
kede skolen.

31 Formentlig en fejl for Helene Iversen, om hvem 
Louise Tauber skriver, „at hun i nogle år gav dygtige 
timer ved min skole, medens hun tillige ledede for
beredelsesklassen i den danske drenge-realskole“.

32 Slagtergade 22, der i dag ejes af forfatterinden Thora 
Hartwig.

33 Søren Jessen Sørensen (1844—1891) skolebestyrer i 
Haderslev 1871 til 1881.

melting, en danskledet Pigeskole, som min Sø
ster besøgte. Vor lærerinde hed Frk. Anne Iver
sen31 og var et fornøjeligt Menneske i vore Øjne, 
som vi rigtig kunde drive Løjer med, hvortil vi 
var særlig oplagt, den ene lidt mere end den an
den. Drev vi Spasen for vidt, anvendte hun 
Straf; saa maatte vi pænt staa i Skammekrogen 
en Tid lang; paa livlige Dage, naar Drillesygen 
var faret i os, var ofte alle 4 Hjørner i Skolestuen 
optaget, men Straffen tog vi gerne med godt 
Humør. Ingenlunde morsomt maa det have væ
ret for Lærerinden at tumle i 3—4 timer med 
10—12 uvorne Drenge paa 5—6 Aar, som opfat
tede Besøget i Børnehaven til udelukkende Lyst 
og Fornøjelse. Det værste Besvær paaførte vi 
hende efter at have været i Gaarden paa det 
lille Hus med det udskaarne Hjerte i Døren; thi 
der var næsten ingen af os, der besad saa megen 
Fingerfærdighed, at han selv kunde klare sig ved 
Knapningen af Tøjet bagefter; nogle kom op 
med Bukserne om Hælene, andre havde faaet 
Skjorten udenfor, og ofte var Undertøjet tilsølet; 
jo, vi var et rigtigt Banditselskab. Saavidt jeg 
mindes, blev mit Besøg i Børnehaven ikke af 
lang Varighed; de opnaaede Resultater maa an
tageligt ikke have tilfredsstillet mine Forældre.

Ved 7 Aars Alderen blev jeg sendt i Haders
lev danske Realskole, der var oprettet i 1866. 
Paa den Tid, jeg begyndte min Skolegang der, 
havde den sine Klasseværelser i en Bagbygning i 
Slagtergade32; Skolens Bestyrer var cand, theol. 
Sørensen33, som stammede fra Hammelev. Aan
den i Skolen var saa dansk som nogen, det følte 
man straks fra den første Dag; Lærerne vaagede 
meget omhyggeligt over, at der intet forefaldt, 
som kunde give Anledning til, at Myndigheder
ne kunde skride ind. Eleverne forstod dette og 
lagde ogsaa Baand paa deres Følelser, saalænge 
de var indenfor dens Mure; men helt at undgaa 
Klammeri med Drengene fra de tyske Skoler, der 
vilde os til Livs, lod sig dog ikke gennemføre paa 
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Vejen til og fra Skolen, saa vi fra Tid til anden 
kom i Totterne paa hinanden, hvilket ved Vin
tertid, naar Gaderne var fyldte med Sne, ud
artede til store Slag med Snebolde. Jeg mindes 
et saadant stort Slag paa Søndertorv, hvor jeg 
blev alvorligt saaret i Øjet af en Snebold, ja, det 
var nærmest en Isklump; Øjet var helt lukket af 
Hævning, saa jeg ikke kunde se med det i en 
Uge og i lange Tider maatte gaa med tilbundet 
Hoved.

Undervisningssproget var dansk helt igennem 
i Modsætning til de øvrige Drengeskoler i Byen, 
hvor alt gik paa Tysk; det skabte hos Lærer og 
Elever en stærk Samfølelse og fælles Kærlighed 
til det Land og Folk, fra hvilket vi siden 1864 
var skilte, og dette bidrog meget til, at jeg min
des min danske Skoletid med Glæde, til Trods 
for at jeg aldrig har følt mig tiltrukken af at sid
de paa en Skolebænk. Nogen eksemplarisk Sko
ledreng har jeg sikkert ej heller været, det tyder 
min Karakterbog fra 1880—1881 paa. I min 
Klasse var der 12 Elever, og jeg indtog i disse to 
Aar skiftevis Plads Nr. 5 og 6, altsaa en middel
god Elev baade hvad Flid og Evner angik, hvor
imod min Opførsel ikke altid maa have været 
af det bedste efter de Anmærkninger af mindre 
flatterende Art, der stod i min Karakterbog; et 
lille Udvalg af disse følger: urolig, ingen god 
Opførsel, forstyrrer, ulydig, slaas i Klassen, uop
mærksom, gør Støj, sparker sin Broder, uartig, 
peger Fingre efter sin Lærer fM. C. Mathiesen34). 
Denne lærer havde i sit Hastværk nemlig kun 
faaet en Del af Skjorten inden for sine Bukser, 
da han traadte ind i Klassen; det blev mig en 
dyr Omgang, hvad denne Anmærkning ind
bragte mig; først blev jeg flyttet nederst i Klas
sen, dernæst fik jeg Klø med Spanskrøret af Be
styreren, og sluttelig slog min Far en Spadsere
stok i Stykker paa min Ryg. Jo, slige Oplevelser 
mindes man, selv om man er over de 70 Aar.

34 Mathies Cornelius Mathiesen (1853—1915) lærer 
ved realskolen 1875—1881, journalist og redaktør ved 
„Dannevirke“ 1882—1900, redaktør ved „Modersmå
let" 1900—15.

35 Jens Jessen (1854—1906) lærer ved realskolen 1881, 
redaktør ved „Flensborg Avis“ 1882—1906, rigsdags
mand 1901—06.

Mine bedste Skolefag var: Regning, Skrivning, 
Geografi og Religion, hvorimod Sprog, baade 
dansk, tysk og engelsk var mindre godt. Lærerne 

var i det store og hele flinke og tolerante over
for Eleverne; et Forbehold vil jeg dog gøre for 
mit Vedkommende med Hensyn til Lærer Jens 
Jessen35. Denne Lærer var en absolut Dygtighed 
af Rang, men utaalsom og pirrelig og tilmed en 
hoven Natur, saa han havde ikke mange Ven
ner i min Klasse blandt de middelmaadig bega
vede Elever.

Da de tyske Skolemyndigheder i Haderslev 
stod fjendtlig over for den danske Realskole, 
forlangte de den i 1881 lukket uden nogen paa- 
viselig Aarsag. Hvilket foranledigede, at vor 
kære Bestyrer Sørensen under disse usikre For
hold for ham og Familien søgte Præsteembede 
ovre i Kongeriget og ogsaa blev kaldet til Præst 
i et Landsogn paa Lolland. Imidlertid havde 
han draget Omsorg for en Efterfølger, hvortil 
Lærer Jens Jessen var udset, da han sad inde 
med tysk Universitetsuddannelse som Real
skolebestyrer; men- den tyske Skolekommission 
vilde trods alt ikke anerkende ham, saa Følgen 
blev, at vor danske Skole ikke maatte genaabnes. 
Den 13. Maj 1881 om Formiddagen Kl. 10 sam
ledes Eleverne for sidste Gang med Lærerne i 
de gamle Skolestuer til en bevæget Afskedstime, 
der sluttede med Bøn og Afsyngelse af forskel
lige Salmer, bl. a. „Saa vil vi nu sige hverandre 
Farvel“.

Ude foran Skolen stod Politiet og ventede 
paa os for at overbevise sig om, at Skolen nu 
var rømmet til den fastsatte Tid.

Den nyudnævnte Skolebestyrer Jessen var 
dog ikke tilbøjelig til glat at bøje sig for Skole
kommissionens Afgørelse; men alle hans Be
stræbelser for en Genaabning forblev frugtes- 
løse, idet Skolekommissionens Standpunkt fik 
Støtte fra de øverste Myndigheders Side. Alt 
imens disse Forhandlinger stod paa, fik Elever
ne privat Undervisning rundt om i Hjemmene 
hos de forskellige Lærere, dog blev denne om
vandrende Skolegang kun af kort Varighed.

De Lærere, der stammede fra Kongeriget, 
drog tilbage til Danmark; kun de to sønderjyd
ske Lærere: Jens Jessen og M. C. Mathiesen 
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forblev her og knyttedes senere til henholdsvis 
„Flensborg Avis“ og „Dannevirke“. Disse to 
nationale mænd satte hver for sig alle deres 
Evner og Kræfter ind i Arbejdet for Dansk
heden i Nordslesvig; meget ondt har de maattet 
døje med kortere eller længere Fængselsophold 
og talrige Bøder. Jessen var en Personlighed, der 
ragede et stort Stykke op over Gennemsnittet, 
han besad Aandsoverlegenhed og var en genial 
Bladmand, der oparbejdede sit Blad „Flensborg 
Avis“ til stor Anseelse baade herhjemme og i 
det gamle Land; hans Artikler var forbilledlige 
for den danske Presse i sin Helhed. Jessen havde 
Krav paa at indtage en Førerstilling i Nordsles
vig og var ogsaa i en Række Aar vor danske Re
præsentant i den tyske Rigsdag. Hans Virke
midler var ikke Blidhed og Mildhed, men kraf
tig Tale og ofte æggende Spot. Der blev sagt om 
ham, at han var de danske Nordslesvigeres altid 
vaagne Samvittighed og ransagende Øje. Uaf
brudt Arbejde for Danskheden og en haard 
Vilje til at være sig selv er de to Træk, som 
kendemærker Redaktør Jessens Liv, som baade 
hans Venner og Fjender fremhævede ved hans 
Død. Hans ranke Holdning med det tilbageka
stede Hoved mindes jeg saa levende fra min 
Skoletid, det var som Legemliggørelsen af hans 
stejle Karakter og hans stolte Aand.

*

Da hverken mine 3 Brødre eller jeg havde 
Lyst til at studere, blev vi allesammen sendt i 
den tyske Borgerskole. For mit Vedkommende 
blev Opholdet her äVz Aar indtil min Konfir
mation. Jeg begyndte hos Harms,36 fortsatte hos 
Schmidt37 (kaldet lille Peter) og sluttede det 
sidste Aar i øverste Klasse hos Blom,38 der var 
Skolens Leder. Var Skolegangen i den danske 
Realskole forstaaende og human, fik Fløjten i 
den tyske Borgerskole straks en anden Lyd; her 
herskede haardhændet, militærisk indstillede 
Metoder med en Lovprisning af alt Tysk og For
dømmelse af anderledes tænkende.

30 Lærer Hans Friedrich Georg Harms (1845—1892).
37 Peter Jørgensen Schmidt.
38 Hovedlærer Hans Detlef Blom (1836—1919).

39 Catharine Christine Helene Petersen, født Schmidt.
“ Købmand Ernst Georg Friedrich Petersen (1822— 

1877)-
41 Hans Clausen Fischer (1850—1914), sognepræst

Fjelstrup 1895—1914.
43 Hans Nissenius Schmidt, sognepræst Bevtoft—Tirs

lund 1891—1920.
43 Læge, dr. med. Jakob Bernhard Fischer, født 1887.
44 En af Bioms endnu levende elever har fortalt udgi

veren et træk om Bioms brutalitet. Han fortæller, at 
Blom i en religionstime spurgte en elev om, hvad de 
havde talt om i en foregående time, og da drengen 
ikke kunne svare, blev han kaldt op til katederet og 
fik en omgang strambuks, idet Blom i takt med or
dene „Gott — ist — die — Liebe“ gav ham fire kraf
tige slag bagi med spanskrøret.

Nu var der ikke mere Tale om dansk Under

visning, bortset fra nogle Religionstimer, der 
foregik paa Dansk for dem, der ønskede det, al 
anden Undervisning var paa Tysk. For at kunne 
følge med i Skolen fik jeg i Begyndelsen lidt 
tysk Privatundervisning af to theologiske Kan
didater, der besøgte Præsteseminariet her i 
Byen og boede i Naboejendommen, Mølleplad
sen Nr. 2, hos Enken39 efter afdøde Købmand 
Ernst Georg Fr. Petersen,40 hvor jeg, da hun var 
barnløs, var som Barn i Huset. Kandidaternes 
Navne var: Fischer41 og Schmidt,42 førstnævnte 
blev senere Præst i Fjelstrup og var Far til min 
Læge, Dr. med. Fischer,43 Gammelting; Schmidt 
havde en Del Aar Kald i Bevtoft. I Borgerskolen 
var Klasserne paa 50—60 Drenge — men til 
Trods for det store Elevantal herskede der Ro 
— der var gennemført den strengeste Disciplin, 
den mindste Uro eller Ulydighed blev omgaaen- 
de honoreret med Spanskrørsstraf, som blev Ved
kommende tildelt oppe ved Katederet med 
3—6 Slag i bøjet Stilling paa Bagdelen. Den 
haardeste af alle Lærerne var Blom, men til 
Gengæld lærte vi ganske godt hos ham; han 
ligefrem tampede Lærdommen ind i os.44 Naar 
vi var udenfor Skudvidde, sang vi følgende 
Spottevise om ham:

„Blom mit dem Besenstiel 
schlägt die Kinder viel zu viel, 
viel zu viel ist ungesund, 
Blom ist ein Schweinehund!“

Det var ikke med nogen særlig stor Ballast af 
Viden, jeg afsluttede min Skolegang ved Kon
firmationsalderen, saa jeg senere saa mig nød- 
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saget til at supplere mine Kundskaber ved Selv
studier.

Saalænge vi endnu var i den tidligste Barn
dom, var vi stedse i Mors Nærhed og havde vor 
lille Seng staaende i Forældrenes Soveværelse. 
Ved 5—6 Aars Alderen maatte Iver og jeg gøre 
Plads for de to yngre Brødre: Christen og Da
niel; vi fik nu et lille Rum for os selv, som stødte 
op til Bedstemor Hübbes Soveværelse paa første 
Sal; min Søster Anna, der var ca. 3 Aar ældre 
end jeg, havde et lille Værelse for sig selv. Da 
min Søster Cathrine, der var i Alder mellem 
Anna og mig, var afgaaet ved Døden i 5 Vi Aars 
Alderen af Difteritis, saa mindes jeg slet ikke 
noget om hende. Iver og jeg blev nu, som Følge 
af, at vi sov i Bedstemors Lejlighed, meget mere 
knyttet til hende end nogen af mine øvrige Sø
skende, tilmed da vi paa en vis Maade stod un
der hendes Beskyttelse, hvilket kom os til Gode, 
naar vi havde lavet gale Streger; vel fik vi man
ge Formaninger, men til Gengæld afværgede 
hun ofte, at Far straffede os for vore Spilopper. 
Far havde i det hele taget stor Respekt for Bed
stemor; hver Formiddag, efter at han var færdig 
i Bageriet, og forinden han gik hen at sove, kom 
han op til sin Mor, hvor han røg en Pibe Tobak 
og diskuterede Dagens Anliggender baade af 
familiær og forretningsmæssig Art; da Bedste
mor var udrustet med en klar Forstand og sad 
inde med mange Livserfaringer, lagde han Vægt 
paa hendes Mening om foreliggende Spørgs- 
maal. Naar Far sad her og røg og talte, var han 
saa hyggelig, saa vi kunde faa et Ord indføjet 
og faa ham til at lege med os; han var bl. a. 
meget dygtig til at kaste flere Røgringe efter hin
anden ud af Munden, hvilket vi syntes var 
mægtig morsomt, saa han maatte gentage 
Kunststykket for os Gang paa Gang.

Ved Midnatstid gjorde Far gerne en Runde 
gennem Huset for at overbevise sig om, at der 
var lukket og slukket alle Vegne, og at Børnene 
var tildækket. Iver og jeg, der sov i en fælles 
Seng, blev ofte vækket, naar Far med sin lille, 
blafrende og osende Haandlampe puslede rundt 
i Værelset; var vi vaagne, forhørte han sig om vi 
havde det godt og gav os en „Kleine“ eller an

den Smaakage, som vi straks spiste, hvorefter vi 
vendte os om paa den anden Side og sov videre.

Allerede ved 9—10 Aars Alderen maatte vi 
gøre os nyttige derhjemme og fik vort bestemte 
Arbejde tildelt, alt efter Kræfter og Evner; 
nogle besørgede Byærinder, andre kløvede smaa 
Bøgetræssplinter, der dyppedes i Petroleum og 
anvendtes til Belysning i Bagerovnen, eller gav 
Haandsrækninger i Konditoriet, hvor der gaves 
utallige Ting, som en Dreng med lidt Øvelse og 
Fingerfærdighed kunde lave lige saa godt som en 
hvilkensomhelst Lærling. Det værste Arbejde, 
vi kunde blive sat til, var at staa ved den store 
Stenmorter og med en tung Keglekugle paa en 
lang Stang, der var fastgjort i Loftet, at rive 
Mandelmasse til Kransekager, Makroner etc.; 
det var et kedeligt og anstrengende Arbejde, 
som vi alle søgte at snyde os fri for. I Bageriet 
var vore Haandsrækninger mere begrænsede; 
for det første var det overvejende Natarbejde, 
og for det andet krævede det langt mere Øvelse 
end Haandlangerarbejdet i Konditoriet. Iver og 
jeg havde i Bageriet skiftevis hveranden Morgen 
et fast Job fra Kl. 5 A—7A, forinden vi skulde 
i Skole; det bestod i at tage det varme Brød af 
Pladerne, pakke det paa rene Plader eller i Kur
ve og bringe det op i Butikken. I Foraars- og 
Sommertiden var der desuden fra Tid til anden 
efter Skoletiden og i Ferietiden smaa Arbejder i 
Haven eller paa Marken paa Landejendommen, 
der blev os overdraget, saa vi savnede aldrig Be
skæftigelse, hvilket begrænsede Fritiden til vor 
egen Fornøjelse. Hjemme paa Møllepladsen 
holdt vi i flere Aar et Par smaa russiske Heste 
til overvejende Privatbrug, saa Far meget ofte 
kørte ud med hele Familien; disse Køreture var 
en stor Fornøjelse for os Drenge, idet vi skiftevis 
fik Lov til at være Kusk; vi lærte derved at om- 
gaas Heste samtidig med, at vi blev fortrolig 
med vor snævre Hjemstavn, Haderslev Amt. 
Oftest gik Turen til Kjelstrup Strand i Bade
tiden, hvor vi slog os ned paa „Sølyst“ og „Vik
toria“, ogsaa Sverdrup, Aarøsund og Gravens
hoved hørte til de Steder, hvor vi kom en Del; 
der blev sædvanligvis drukken Kaffe eller spist 
til Aften, da Værterne var store Kunder, som 
man af Forretningshensyn maatte lade tjene en 
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Skilling, og ved saadanne Lejligheder var Far 
ikke smaalig, men nærmest flot.

Med Forretningen fulgte en vis Forpligtelse til 
at efterkomme Indbydelsen til Deltagelse i de 
store Bryllupper paa Landet, hvor vi havde Le
veringen af Kagerne til Festen; det var jo ikke 
Smaating, som det drejede sig om, fra 30 til 60 
Tærter var ingen Sjældenhed, ja, jeg mindes 
endog Tilfælde, hvor Antallet er løbet op til 
100 Stykker. Indbydelsen gjaldt Førstedags
festen og omfattede hele Familien, i Reglen var 
det Far og Tante Christine, der deltog; Mor vil
de helst være fri, hun følte sig ikke rigtig hjem
me blandt Bønderne. Da Iver og jeg var bleven 
en 10—ir Aar og var fortrolig med vore to He
ste, kom han eller jeg ofte med til Gildet, nær
mest for at vaage over Hestene ved Kirken, 
mens Vielsen stod paa. Af samme Grund kom 
en af os med til talrige Begravelser paa Landet, 
hvori der hyppigt deltog et Par Hundrede Men
nesker med paafølgende Spisning og Gravøl. 
Det var jo i en langt tilbageliggende Tid i de 
saakaldte gode, gamle Dage, at Landboerne 
havde for Skik, naarsomhelst de mødtes til store 
Familiebegivenheder, at beværte Gæsterne med 
Mad og Drikke; visse Steder blev der ikke spa
ret paa de vaade Varer, Spiritus kostede den 
Gang kun en Brøkdel af den nuværende Pris.

I Vintertiden, hvor Hestene kun sjælden kom 
for Vognen eller Kanen, hørte det til en staaen- 
de Regel, at Iver og jeg efter at være kommen 
fra Skole skulde ride dem en længere Tur, for 
at Dyrene kunde faa Bevægelse. Det var for os 
en herlig Adspredelse efter de mange Timer 
paa Skolebænken at komme paa Hesteryg og i 
skarp Trav eller kort Galop at suse afsted langs 
med Vejene. Iver, der var den daarligste, men 
ogsaa den mest dumdristige Rytter af os to, fløj 
jævnlig af Hesten, saa jeg maatte paa Jagt efter 
den; kun sjælden er jeg bleven Græsrytter, men 
til Gengæld har Hestene ofte taget Magten fra 
mig, naar jeg kørte dem hjem fra Marken i Søn- 
derotting45 og ned ad Sønderbro til Stalden paa 
Møllepladsen, men jeg er dog stedse sluppet 

“ Sønderotting var indtil 1. 4. 1910, da den indlem
medes i købstaden, en selvstændig kommune.

godt fra de talrige Løbskkørsler, jeg har været 
ude for i mine unge Dage.

I min Barndom har jeg været hjemsøgt af en 
Lungebetændelse sammen med en Brysthinde- 
betændelse, der i flere Maaneder bandt mig til 
Sygelejet; denne Sygdom lagde ogsaa Spiren til 
en Hjerteklappefejl, der efter at jeg var naaet 
over de 60 Aar, gjorde sig følelig bemærket ved 
en gradvis Svækkelse af Hjertet og nedsat Mod
standsevne overfor legemlige og aandelige An
strengelser.

Kort efter at jeg havde overvundet Lunge
betændelsen, blev jeg hjemsøgt af et Uheld un
der et Arbejde ude paa Landejendommen, 
hvorved højre Pegefingers midterste Led tog 
Skade; til en Begyndelse gav jeg ikke videre Agt 
derpaa, men efter nogen Tid gik der Betændelse 
i den; vor Læge, gamle Fysikus Madvig,46 fik 
mig under Behandling og fastslog, at Knoglen 
var splintret, og at Splinterne maatte fjernes 
for at faa Betændelsen og Feberen hævet; jeg 
maatte dog i lange Tider have Armen i Bind og 
kunde hverken gaa i Skole eller deltage i uden
dørs Leg for at forebygge Kulde og Stød; det 
var nemlig i den strengeste Vinter, at Sygdom
men var paa det Højeste. Disse to Sygdomsperi
oder staar for mig som min aller tristeste og 
sværeste Barndomstid; det flere Maaneder 
lange Sygeleje, ganske ene i det lille Kammer 
ud til Baggaarden med liden eller slet ingen Sol, 
skiftende med Smerter og grufulde Feberfanta
sier, knugede mig som et Mareridt, jeg ikke kun
de frigøre mig for i lange Tider. Det var særlig 
to Fantasibilleder, der stedse forfulgte mig, og 
som jeg tydeligst mindes: det ene var gamle 
Hekse med lange skarpe Klør i Stedet for Fin
gre, som jagede efter mig for at slæbe mig bort 
til vilde Klippeegne, hvor ingen af mine Paa
rørende kunde finde mig, og hvorfra jeg ikke 
ved egen Kraft kunde undslippe. Det andet 
Fantasibillede var; at jeg sad i en stor Balje, som 
en usynlig Haand fyldte med vaade Lommetør
klæder, der naaede mig til Munden, saa jeg ikke 
et Øjeblik maatte sagtne mine Anstrengelser 
med at kaste Lommetørklæderne ud af Baljen,

40 Poul Anton Madvig (1816—99), fysikus i Haderslev 
fra 1854. 
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imodsat Fald vilde jeg drukne i dem; naar jeg 
saa langt om længe kom til mig selv, var jeg ba
det i Sved og fuldstændig afkræftet. Jeg har al
drig senere været udsat for slige vedvarende 
Angstdrømme, hvilket maaske er Grunden til, 
at min Hukommelse har bevaret dem saa leven
de efter 60 Aars Forløb; jeg var jo nemlig den 
Gang mellem 10—n Aar, da Sygdommen stod 
paa. Intet i Livet er næsten aldrig saa galt, uden 
at det kan være godt for noget; min stive Finger 
sparede mig nemlig for 3 Aar prøjsisk Militær
tjeneste. Første Gang jeg fik Lov til at komme 
ud efter det lange Sygeleje, ledsagede min Tante 
Sophie mig; det var en smuk Vaardag, vi kom 
forbi Købmand Sohls47 Have paa Sønderbro; jeg 
vejrede en herlig frisk Duft, som jeg indaandede 
i lange dybe Drag, det var Syrenerne, som stod 
i Flor; aldrig før eller senere har jeg oplevet, at 
Blomsterduft har beredt mig en saadan Glæde 
og Vellyst som denne Dag; jeg bad Tante om at 
blive staaende for rigtig at kunne fylde mine 
Lunger med den herlige Duft fra Syrenerne 
efter den lange, trange Vinter i den indestængte 
Luft i det lille Sygeværelse, hvor man i hine Ti
der kun sparsomt lukkede Vinduerne op til 
Luftfornyelse. Efter at have overvundet disse to 
Sygdomsperioder kunde jeg i en lang Aarrække 
glæde mig ved et godt Helbred.

Da jeg endnu var Barn, var Cyklen et ukendt 
Befordringsmiddel, ligesom Spejderliv, Fod
boldspil og anden Friluftssport ikke blev drevet, 
bortset fra Skøjteløb og Kælken ved Vintertid, 
hvilket sikkert har været medvirkende til, at 
Drengenes Friluftsliv ofte gik i Retning af at lege 
Soldater. I Haderslevs forskellige Bydele var det 
i min Barndomstid ret almindeligt, at Drengene 
fra de nærmest tilstødende Gader søgte sammen 
og dannede en Sammenslutning til Leg og al
skens Tidsfordriv uden for selve Hjemmet. De 
første Lege, efter at Sne og Sjap var borte fra 
Gaden, var gerne Langbold, Ring- og Pindspil, 
senere, naar Vejret blev mildere, gik vi liden
skabeligt løs paa at spille Marmel i de forskellige 
Variationer paa Byens offentlige Pladser samt 
paa de brede og jævne Fortove i Gaderne. Stod

" Hans Chr. Sohl (1819—99).

Vaaren paa Tærskelen, drog vi uden for Byen 
til højtliggende Steder, som Byens Mark eller 
Erlev Bakke, med vore Papirdrager og lod dem 
stige til Vejs. Saasnart Skov og Mark grønnedes, 
legede vi Røver og Jæger i Anlæget og nærme
ste Skove eller øvede os i Eksercits under vor 
kaarede Fører, kaldet „Hauptmann“; var vi paa 
et længere Togt, havde vi en eller anden Fanta
sifane samt 2—3 Spillemænd med, som gik i 
Spidsen foran den lille Hær. Føreren af Trop
pen var en stor og trænet Dreng og udstyret med 
en rigtig Sabel og alt andet, som hørte med til 
en Hauptmanns Værdighed. De menige Solda
ters Udstyrelse bestod i en Træsabel eller en 
ufarlig Træbøsse, og de var underkastet Føre
rens Anordning, og saalænge Legen varede, og 
vi i sluttet Trop marcherede i Takt til Tromme 
og Fløjte, holdt Føreren paa streng militærisk 
Holdning; Ulydighed straffedes med Klø eller 
Udelukkelse af Troppen. Marchturene gik en
ten til Staruphede, Rævkjær Skov eller Sigøj
nerkulen,48 hvor vi kunde dyrke Krigskunsten 
under os selv, forsaavidt ikke et fjendtligt Hold 
Drenge fra en anden Bydel yppede Strid med 
os, saa vi kom i regelret Slagsmaal med hinan
den.

48 Sigøjnerkulen, der lå vest for Abenråvej ud for Vil- 
strupvej, men nu er opfyldt i forbindelse med ud
bygningen af omkørselsvejen, har været kampering- 
plads for omrejsende sigøjnere indtil efter århun
dredskiftet.

Haderslev var i disse Drengeaar Garnisonsby 
for 2 Eskadroner af det slesvig-holstenske Dra
gon Regiment Nr. 13. Det var et flot Syn at se 
paa, naar disse 2 Eskadroner, der talte rigelig 
200 Mand, paa deres velplejede Heste med Sang 
og Trompetfanfare drog over Sønderbro ud af 
Byen til Feltøvelse i Omegnen. Ogsaa paa an
den Vis bragte Dragonerne Drengene fra Møl
lepladsen og de nærmeste Gader Underhold
ning, bl. a. naar Vagten trak op, og Afløsningen 
fandt Sted foran Raadhuset i Lavgade, hvor 
Vagtstuen befandt sig i Raadhusets underste 
Etage. Døgnet rundt stod her en Skildvagt med 
dragen Sabel paa Post. Ved Reveillen om Mor
genen red en Trompeter gennem Gaderne for 
at minde Soldaterne om at staa op, Soldater og 
Heste var nemlig underbragt paa forskellige Ste
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der i Byen, bl. a. i den nuværende Frimurerloge 
i Slotsgade, Storegade, Naffet m. fl. Steder. Om 
Aftenen Kl. 9 blev der blæst „Tappenstreg“, saa 
skulde Soldaterne være hjemme og gaa til Ro; 
for os Drenge var det ogsaa Signalet til, at nu 
var Dagen endt, og vi skulde forføje os i Seng.

Da jeg mellem min Skolemad næsten daglig 
havde noget gammelt Wienerbrød eller et Par 
Konditorkager af ældre Dato med, havde jeg let 
Adgang til at skaffe mig Kammerater, der fore
trak at bytte en Skive Rugbrød mod Wienerbrød 
eller Konditorkager, hvorimod jeg foretrak et 
Stykke Rugbrød med Fedt paa (Smør var ikke 
almindelig) fremfor de evige søde og bløde Ka
ger. Ogsaa andre kærkomne Ting toges i Bytte, 
saasom Frimærker til mit Album eller gamle 
Mønter og alt muligt andet, som en Dreng har 
Brug for og fylder sine Lommer med. Paa et an
det Omraade havde jeg ogsaa Samlerinteresse, 
nemlig sjældne Fugleæg; naar jeg paa Søn- og 
Fridage sammen med mine 2—3 intime Kamme
rater strejfede rundt i Skovene langs Dammen 
paa Erlev-Siden, var det en yndet Sport at klatre 
op i Træerne og i vor Uforstand at søge efter 
Fuglereder med Æg; paa den Maade erhverve
de jeg mig en lille Ægsamling. Men denne Sam
lermani var ikke konstant bunden til Frimær
ker, Mønter eller Fugleæg; i disse Drengeaar 
skiftede Interessen hyppigt, alt efter, hvad der i 
Øjeblikket var aktuelt og paa Mode indenfor 
Ungdommen. Saaledes gaves der Tider, hvor 
de gamle Samlinger blev lagt paa Hylden eller 
solgt, for at man kunde erhverve nye Ting, som 
vor Interesse var optaget af. En Tid lang var 
Duer, hvide Mus, Marsvin og Kaniner det aller 
interessanteste at sysle med, indtil noget dage
des, som var endnu mere spændende. Ja, saadan 
var Drengesind den Gang, og saadan er det vel 
endnu, altid noget nyt. —

Da mit Hjem laa i umiddelbar Nærhed saa- 
vel af Haderslev Dam som den indre Del af 
Fjorden med let Adgang til Angelfiskeri, var 
det næsten en Selvfølge for de Haderslevske 
Drenge at drive denne Sport fra Tid til anden 
i Mangel af bedre Tidsfordriv. Jeg personlig 
foretrak at fiske i Fjorden, hvor der den Gang, 

førend den store Opfyldning af Terrænet mel
lem Fjorden og Hospitalsomraadet fandt Sted, 
og Smaabanen førtes over Sønderbro, endnu 
fra Vandmøllen og helt ud til Fiskerihavnen 
henlaa en lavtliggende Strimmel „Ingenmands
land“ delvis bevokset med Pil og andre Buske, 
alt ret vildt og romantisk. Ved Lavvande kunde 
man med opsmøgede Bukser og bare Ben vade 
i Fjordlejet fra 0 til 0 og fiske. Dette Ingen
mandsland var i stor Udstrækning godt besøgt 
af Drengene fra den søndre Bydel; Terrænet var 
saaledes beliggende, at vi frit og ubevogtet af 
Politiets og vore Paarørendes Kontrol kunde 
drive alskens Løjer og Skarnsstreger; her lavede 
vi af gammelt Kvas og Træstumper, som drev 
omkring, Baal og Ildfester under høje Indianer
hyl til Skræk for de gamle Hospitalskoner.

Her i dette Ingenmandsland havde vor lille 
faste Drengekreds sit Klublokale, der bestod af 
en fladbundet Pram, der var vendt med Bunden 
i Vejret som Tag; Prammen var lagt op paa 2—3 
Teglsten, saa vi ved at lægge os fladt ned paa 
Jorden kunde krybe ind i Klubben. Der var lavet 
Siddepladser til Medlemmerne af gamle Tæp
per og Sække, og saasnart Tobakskollegiet, som 
var Klubbens Navn, var samlet, blev Cigar
æsken med Tobakken, Tændstikker og Medlem
mernes Kridtpiber taget frem fra sit Skjulested 
og Piberne stoppet og tændt; ifølge Vedtægter
ne var Cigar- og Cigaretrygning ikke tilladt, 
Kridtpiben var obligatorisk. Var Piben bleven 
varm, gik Snakken lystig angaaende de sidst ud
førte Spilopper og Planer om nye drøftet. Mere 
end en Pibefuld Tobak maatte ikke ryges paa 
et Møde for at forebygge, at Medlemmerne, sær
lig Begynderne, ikke skulde blive daarlige, da de 
fleste ikke var nikotinhærdede. Naar Piben var 
udbrændt, blev Mødet sluttet, Rygeutensilierne 
atter sat paa Plads til næste Gang, og saa blev 
der ryddet pænt op, at der ikke laa Aske, Tobak 
eller Tændstikker paa Jorden, som kunde røbe 
vor Hemmelighed; der var iøvrigt paalagt Med
lemmerne streng Tavshedspligt om de stedfin
dende Møder. Min Deltagelse i første Møde for- 
aarsagede, at jeg blev daarlig, men søgte at hol
de den gaaende for ikke at blamere mig overfor 
mine Kammerater; ligbleg vaklede jeg hjemad 
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og op ad Trappen til min Stue; til alt Uheld 
mødte jeg min Bedstemor, der straks var klar 
over, at der var noget, jeg vilde skjule, hun sag
de mig direkte paa Hovedet, at jeg havde røget 
Tobak, det kunde hun lugte; hun skældte mig 
Huden fuld, men gav mig dog Løfte om ikke at 
fortælle det til Far, naar jeg i Fremtiden ikke 
mere vilde ryge; der har sikkert ikke gaaet lang 
Tid, før end jeg har prøvet det igen, men nu var 
jeg bleven klogere og gik ikke hjem, før end jeg 
var bleven godt udluftet. —

Bortset fra mine Søskende, var Viggo Win* 
ther,40 min bedste Kammerat i Barndomsaare- 
ne; han var Søn af Købmand J. P. Winther,50 
der boede til Leje hos Svigerfaderen, Gæstgiver 
Wæger,51 som ejede den gamle, historiske Gæst- 
givergaard, hvor den slesvigske Forening i 1843 
blev stiftet og holdt sine Møder; Ejendommen 
er senere bleven ombygget og ejes nu af Jep Or- 
besens52 Arvinger. Viggo og jeg fulgtes ad i alle 
Skoleaar gennem Børnehaven, den danske Real
skole og den tyske Borgerskole, indtil vore Veje 
skiltes efter Konfirmationen. Vi havde begge en 
stor fælles Interesse, og det var Heste, ride og 
køre var vor Lyst, hvilket der jævnlig gaves Lej
lighed til i Wægers Gaard, hvor mange Land
boere havde deres Heste opstaldede, naar de 
kom til Byen. Men ogsaa Ejendommens Belig
genhed ved Dammen havde sine Tillokkelser, 
da Viggos Far ejede en Baad, som vi i Sommer
tiden maatte benytte til Roture paa Dammen. 
Naar Badetiden var inde, roede vi ud efter53 
Erlev, hvor der fandtes herlige af Sivene be
skyttede Badepladser, og efter Badningen laa vi 
i Baaden og lod Solen skinne paa vort Legeme, 
til vi var blevet godt gennemvarmet. Ja, Haders
lev Dam med den smukke Beliggenhed var 

49 Viggo Christian Winther, født Haderslev 13. 5. 1870.
50 Købmand Jens Peter Winther, født 1831, gift med

Diederikke Catharine Wäger, født Haderslev 1837.
01 Sadelmagermester, senere værtshusholder Johann 

Gottlieb Wäger (1812—1901).
62 Gæstgiver Jep Orbesen (1865—1927).
63 Her og flere gange i det foregående har Hübbe brugt 

vendinger, der er påvirket af tysk eller af dialekt, 
som det var ret almindeligt for dansk tale i Haders* 
lev under fremmedherredømmet.

den Gang som den Dag i Dag Byens Glans
punkt, kranset af brede Banker, fjerne Skove og 
smilende Haver samt en Bred med hviskende 
Siv, hvor Vildænder og andre Vandfugle i Hun
dredvis holdt til; altsammen bød det paa Char
me og Tillokkelser for enhver Naturelsker. Jeg 
har allerede som Barn, naar jeg stod paa den 
gamle Klosterkirkegaard ved mine Slægtninges 
Grave og skuede ud over Dammens storslaaede 
Panorama, følt mig draget af denne min Hjem
stavns Skønhed. Ogsaa ved Vintertid bød Dam
men Ungdommen saavel som Voksne alskens 
Glæde, naar den var overtrukken med et fast og 
spejlblankt Isdække, saa kom Skøjterne frem, og 
i susende Fart løb vi om Kap ud til Holmene og 
undertiden helt til Damende. I den indre Vig 
ved Bispebroen fremviste de særlig dygtige Skøj
teløbere deres Kunststykker til Musikkens To
ner, her var ogsaa rejst større og mindre Telte, 
hvor der gaves varme Drikke samt Pølser.

Saadan gled de glade og trygge Barndoms
dage hen, saalænge vi var hjemme hos Far og 
Mor og stod under deres direkte Omsorg; men 
Barnet, jeg mener mig selv, stod en Dag ved 
Konfirmationsalderen; jeg besøgte sammen med 
mine danske Kammerater Pastor Lorentzen54, 
han var tysk, men havde den danske Gudstjene
ste i Frue Sogn og forberedte os til Konfirma
tionen i Paasken 1884.1 det forudgaaende Halv- 
aar havde Spørgsmaalet om, hvilken Løbebane 
jeg vilde slaa ind paa, naar jeg forlod Skolen, 
været Genstand for Drøftelser mellem min Far 
og mig. Valget stod nærmest mellem Uddan
nelse i min Fars Næringsvej: Bageri og Kondi
tori eller ogsaa at gaa til Landbruget. Far saa 
helst, at jeg som den ældste Søn valgte Bageri
virksomheden; men der var adskillige Omstæn
digheder, der ikke tiltalte mig i dette Fag, bl. a. 
Natarbejdet og det indelukkede Liv, der fulgte 
med denne Gerning. Derimod følte jeg mig dra
get af det frie Landmandsliv ude i Naturen og 
i Omgang med Heste — thi ride og køre gjorde 
jeg med Forkærlighed — hvilket fik en afgøren-

84 Hans Peter Andreas Lorentzen (1847—1897), dia
kon og hospitalspræst i Haderslev 1877, sognepræst 
Starup-Grarup 1894. 
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de Betydning for mit Valg, da jeg besluttede mig 
til at gaa til Landbruget. Nu drejede det sig om 
i Tide at finde en egnet og dygtig Landmand, 
der vilde antage mig som Elev; min Far og jeg 
opsøgte flere ansete Landmænd i Omegnen af 
Haderslev, vi fik flere Steder Afslag, men 

Gaardejer Jørgen Have55, Hørregaard, Erlev, var 
villig til fra iste Maj 1884 at antage mig som 
Elev paa iVz Aar uden Løn, men skulde jeg 
have Kost og Logi samt familiær Stilling, det vil 
sige som Medlem af Familien.

“ Gårdejer Jørgen Peter Have (1855—1941).



VOR SOMMERUDFLUGT I 1890
Et ungdomsminde, tilegnet Katedralskolens i. g. 1953

For gymnasiasterne var sommerens store begi

venhed den årlige udflugt, hvis komme og mål 
altid imødesås med en vis spænding.

„Wann sollen wir machen die Tour, die 
grosse?“, spurgte tertianerne da også regelmæs
sigt deres latinlærer dr. Goecker, idet de næsvist 
kopierede hans egen adjektive ordstilling — 
som oftest dog uden positivt resultat. Men da
gen kom, og ombord i skib, med tog eller til 
fods tilbragte den glade ungdom en herlig fridag 
til lands og til vands. Alene sejlturen med rute
båden S/S „Falken“ ad den snævre Haderslev 
fjord ned gennem Alssund eller tilmed ind ad 
Flensborg fjord havde for de fleste både nyhe
dens og i alt fald nydelsens interesse.

Skoleudflugten i sommeren 1890 bød dog 
for de to øverste klasser, prima og secunda, på 

et udvidet og tillige på anden vis spændende 
program: en 2-dages rejse til Kiel med besigti
gelse af arbejdet ved den da påbegyndte Nord- 
Østersø-, senere kejser Wilhelms, nu Kielerka
nal, og af krigshavnen og universitetsbyen Kiel. 
For deltagelse i turen opkrævedes det formi
dable vederlag af 8 mark, øl og tobak dog ikke 
iberegnet! Jeg var til påske heldigt rykket op i 
undersecunda og fik således turen med. At jeg 
nu i mit 80. år kan fremlægge en skildring af 
dens forløb, skyldes nogle samtidige notater om 
mine oplevelser undervejs.

Mangt og meget af det, vi så, er nu historie, 
forsvundet eller forandret, og de fleste af del
tagerne er som følge af sot, sår eller alder gået 
heden, men en og anden, der får årsskriftet for 
øje, vil dog endnu kunne nikke genkendende og 

45



formodentligt også godkendende til denne min 
beretning. løvrigt må den tages som det, den er 
tænkt: et sommerminde fra min skoletid ved 
vort ærværdige Johanneum i Gaaskærgade, for
talt for dets nuværende ungdom.

Vejret havde den foregående dags eftermid
dag ikke tegnet alt for godt, og da vi 15 under- 
secundanere fredagen den 6. juni under direktor 
Ostendorfs og overlærer Dunkers ledelse med 
8-toget drog sydpå, var det gråvejr med optræk 
til regn, men heldigvis fik vi dog opholdsvejr 
under hele rejsen. I Vojens blev vi overladt til 
os selv, og da udsigten fra kupévinduerne ikke 
bød på noget nyt eller naturskønt, fordrev vi 
tiden til Flensborg med medbragt smørrebrød, 
sang eller tobak, hver efter sin lyst og evne. 
Sammen med dr. Siemonsen og dr. Carstens 
var de mere morgenduelige I og Ila’ere rejst fra 
Haderslev kl. 6, for undervejs at se sig lidt om
kring i Flensborg, hvor de nu var mødt op på 
banegården og sluttede sig til. Uden særlige op
levelser undervejs nåede vi ved middagstid til 
Rendsborg, hvor der i restaurant „Eiderhalle“s 
hyggelige have gaves lejlighed til at få et glas øl 
og en bid brød. Kl. 2 gik vi ombord i en lille dam
per, for ad den nu længst nedlagte Eider- eller 
kong Chr. Vil’s kanal at nå dagens endemål, 
slusestationen ved det gamle herresæde Knoop, 
hvis daværende ejer, hadersleveren Ingv. Clau
sen, er kendt som stifter af „Cathrinehjemmet“ 
bag ved Gammelting.

Sejladsen op ad den gamle kanal fra 1784 
med damperens løft gennem 4—5 slusekamre, 
hvis porte betjentes med håndkraft, var en ny 
og til en begyndelse interessant iagttagelse, og 
under skibets langsomme fart gennem det flade 
landskab, var der god tid til at se sig omkring. 
Kanalen var i overfladen kun 30 meter bred, i 
bunden det halve og dens vanddybde i midten 
3V2 meter. For at kunne tage mod trykvandet 
fra skibene, var bredderne forhøjede med græs
klædte jordvolde, der tillige tjente som gang
stier for vejfarende og for trækheste under bug- 
sering af sejlskibe. Vi mødte dog ingen sådanne. 
Derimod havde vi god lejlighed til i kort af
stand mod syd at iagttage arbejdet ved udgrav
ningen af den nye kanal, der allerede var godt 

i gang. Et sted så vi to jernbanevogne, fyldte 
med jord, glide ud og styrte ned ad en skråning. 
Men kort efter optoges vi af en anden, mere 
nærliggende og drastisk begivenhed, som udlø
ste et slagsmål ombord.

Blandt skibets passagerer befandt sig to „mo
narker“, d. v. s. vagabonderende jordarbejdere, 
af hvilke den ene viste sig at være af et kolerisk 
gemyt, og som vel også havde fået en eller to 
af lommelærken over tørsten. laltfald kom han 
op at skændes med styrmanden om billetprisen, 
hvorved han blev både heftig og højrøstet, så 
kaptajnen, der havde iagttaget kontroversen fra 
styrehuset, kom ned på dækket for at sætte ham 
irette. Herved gerådede han dog helt ud af lige
vægt, greb kaptajnen i skipperskægget og ruske
de ham. Svaret blev omgående en knytnæve i 
ansigtet, hvorved der røg en tand. Så forlangte 
han kategorisk at blive sat i land, hvilket natur
ligt nok blev afvist. Kammeraten havde forgæ
ves forsøgt at gribe ind og få sin ophidsede fælle 
til at være fornuftig og holde op med spektaklet. 
Dette havde kun til følge, at han, der øjensyn
ligt ikke selv var solvent, nu som blind passager 
blev sat i land, mens den anden belagdes med 
arrest.

Skibets fart var under denne mellemakt sat 
yderligere ned, og mens den evakuerede inde 
på voldstien i trav forsøgte at vinde med, råbte 
han grædefærdig: „Albert, Albert!“ ud til den 
anholdte. Til svar fik han blot et arrigt: „geh 
weiter! Längs den Kanal!“ „Ach, Albert!“ lød 
det igen. Pludselig sled denne sig løs, løb hen 
til rælingen, sprang — pladask i kanalen og be
gyndte at svømme mod land. Men fuldt på
klædt og med lange skaftestøvler på, som han 
var, nåede han kun halvvejs, før han begyndte 
at synke og råbe om hjælp. Samtidigt var dog 
styrmanden hoppet ned i skibsbåden og nåede 
rettidigt frem til at få manden i kraven og halet 
indenbords, hvorefter han roede ind til skræn
ten og, formodentlig for at slippe for mere vrøvl, 
lod ham kravle i land, hvor han pjaskvåd afven
tede genforeningen med sin nu tililende fælle. 
Da skibsledelsen hele tiden havde behersket si
tuationen, blev der for tilskuerne ingen anled
ning til at gribe ind.
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Lidt senere brød en anden kalamitet den pro
grammæssigt så fredelige kanalfarts idyl, idet vi 
kom ud for en kollision med et modgående 
dampskib, som for vort vedkommende resulte
rede i et kraftigt bump og et par knækkede op
standere. Men det lod til, at man fra begge sider 
tog den slags uheld som et af de stød, kanalfar
ten førte med sig, hvor hver af parterne tager 
en mindre skade for egen hjemgæld.

Vel ankomsten til den sidste slusestation før 
Knoop forlod vi skibet og fortsatte resten af 
dagsrejsen til fods. Det var også rart at få bene
ne rørt efter de lange ophold i tog og ombord. 
— Knoop var på den tid en lille og landskabelig 
smuk idyl og som udflugtssted for kielerne for
synet med tilsvarende sommerrestauranter. En 
af disse var forberedt på vor modtagelse. Her 
stod, da vi ved 6-tiden arriverede, bordene dæk
kede, og snart sad vi bænkede ved aftensmaden, 
som bestod af et for flere end mig ukendt mix
tum concoctum af kartoffel- og kødstumper i 
skarpt krydret sovs. „Gullasch“, kaldte de mere 
kyndige det, men dr. Siemonsen gav efter hjem
komsten vist udtryk for de flestes smag ved at 
mene: „Es war doch eigentlich ein Saufrass“, på 
dansk noget hundeæde! — Senerehen har vi vist 
alle nydt gullasch med større velbehag.

Under måltidet mødte nogle studenter fra 
Kiels universitet frem (jeg husker de to præste
sønner fra Svenstrup, Theodor og Niels 
Schmidt) samt i fin uniform „Marinezahlmei
steraspirant“ Brauer, søn af arrestforvareren i 
Haderslev, som vilde hilse på deres gamle skole.

Efter denne aftensmad var der nogle, som 
mente, lidt øl og gammen kunne være på sin 
plads. Et bord i verandaen ud mod haven blev 
besat og snart lød fællessang ud i den lune 
sommeraften. Dette lokkede flere til; bordet 
forlængedes, og lidt efter lidt kom alle og lige
ledes lærerne til. Så blev der åbnet en regelret 
kommers efter tysk studenterskik med prima
nerne Nielsen (graastenerlægen) og Boie Bruhn 
(bjolderuppræsten) som præsider. Det gik der
efter løs med sang og taler og „salamanderrei
ben“ for skolen, for kejseren, lærerne, gæsterne 
o. fl. med tilsvarende øl efter hævdvunden 
komment, indtil vor direktor henad midnat, da 

stemningen efterhånden var steget mere end ad
skillige grader, gjorde slut og bød god nat. —

Men sikken en nat!! Efter dagens og ikke 
mindst aftenens anstrengelser havde ro og hvile 
for vore legemlige og åndelige funktioner været 
et naturligt krav, men hvad bryder „ungdom og 
galskab“, oplagt til løjer og spilopper, sig om na
tur og krav? Nogle var der, som slet ikke søgte 
hvile, sagdes der; andre fandt et natteleje oppe 
på musiktribunen eller i den lille sal. De var de 
mest fornuftige. Men de uroligste kom ind i den 
store sal, og herind forvildede sig uheldigvis og
så jeg og min klassekammerat, Jacob Lassen 
(tandlægen), som nærmeste lidelsesfælle. Gul
vet var belagt med byghalm, og der var oprinde
ligt to tæpper til hver. Men næppe havde vi 
fået os lagt, og lyset i salen var slukket, før usyn
lige hænder havde frarøvet os tæpperne, så jeg 
måtte ud i mulmet og snuppe et par andre. Alt 
imens bredte der sig, formentlig fremkaldt af 
lignende årsager, en almindelig uro i salens 
mørke. Skænden, hujen, kattemjaven, grynten 
og lignende lyde hørtes fra alle sider. Herunder 
kom Refslund (la), som var blevet fordrevet fra 
sin plads, dumpende ned på min mave. Svup! 
— Han fandt sig dog et bedre leje.

Da larmen vedvarede, kom dr. Siemonsen 
ind og bad os være rolige. „Mjau-u-u!“ lød det 
som svar fra en udkant af salen. „Wer war denn 
das?“ „Mjau-u-u!“ kom det fra en anden kant. 
„Nein, nun seien Sie ruhig, oder ich schmeiss’ 
Sie hinaus!“ „Mjau-u-u!“ lød det atter tilbage. 
Så smed han et par tilfældige stykker på døren, 
der dog lige så fort kravlede ind gennem de 
åbentstående vinduer. Nu kom Brauer dokto
ren til hjælp, men det gjorde kun ondt værre. 
„Brauer herut!“ råbte og skreg man og sang: 
„Dahinten an der Mauer (fængselsmuren i 
Ringgade), da ist der Ort der Trauer der Kom
pagni von Brauer!“ Energisk frabad sig vor nat
lige værner og vogter marinens videre bistand og 
nærvær, og Brauer trak sig under salens bifald 
tilbage.

Efter dette crescendo sagtnedes det natlige 
kor, så jeg trods vedvarende uro og støj omsider 
faldt i søvn. Men ved halvseks-tiden vækkedes 
jeg af en fornyet tummel og larm ved eftersøg- 
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ning af et ur, som var blevet borte i halmen, og 
herunder viste det sig, at en natlig spilopmager 
havde hittet på at stikke hånden ind i salens 
kakkelovn og derefter sværtet de sovende i an
sigtet. Også jeg bar mærker af hans kærtegn. 
Misdæderen forblev anonym, men det forlød, 
at Carsten Petersen havde haft sin hånd med i 
dette spil. Om søvn var der nu ikke mere tale. 
Det gjaldt kun om at komme af halmen, få san
ket sine beklædningsgenstande sammen, de sti
ve lemmer strakt og få sig vasket og friseret, så 
godt det lod sig gøre. Ved dette og en kop mor
genkaffe genopfriskedes de mere eller mindre 
forvågede livsånder, så hele flokken ved 8-tiden 
var rede til at forlade Knoop. Herresædet lod 
vi skøtte sig selv. „Nie wieder!“ forsikrede vor 
Ordinarius og vagthavende cerberus; han havde 
fået mere end nok af den ene nat. —

Vejen til Kiel, der tilbagelagdes til fods, førte 
os langs med kanalanlæget, hvor vi havde god 
lejlighed til at anstille betragtninger over for
skellen mellem den ny vandvejs imponerende 
dimensioner og den gamle sejlrende, ad hvilken 
vi var kommet, og som i over hundrede år hav
de gjort tjeneste som færdselsåre og smutvej for 
den lokale søfart mellem Østersø og Vesterhav, 
men som nu skulde indgå som en del af den ny, 
der var beregnet til også at kunne klare skibe i 
transocean trafik og samtidigt sikre en maritim 
forbindelse mellem flådebaserne i Wilhelmsha- 
fen og Kiel.

I en af arbejderbarakkernes kantine spiste vi 
frokost og fortsatte, således styrket, vor vandring 
ud til Düsternbrook, Kiels østlige og fornemste 
bykvarter. I hotel „Bellevue“ gjordes der holdt, 
for at vi herfra kunde nyde den pragtfulde ud
sigt over fjorden med de mange damp- og sejl
skibe, mens vor direktor yderligere forfriskede 
os med et glas øl.

Henad middag nåede vi ad strandalleen forbi 
universitetet og slottet den indre by, hvor vi tog 
ind på en gæstgivergård ved havnen. Da her 
først skulde spises kl. 2, benyttede en del af os 
mellemtiden til, under Brauers og Dunkers le
delse, at aflægge dokkerne ved krigsværftet et 
besøg. Her så vi bl. a. kejserskibet „Hohenzol- 
lern“ og avisoen „Greif“, dengang den tyske 

flådes hurtigste skib. Ved vor tilbagekomst var 
vor gamle direktor Jessen, der havde taget bo
pæl i Kiel, kommet til stede for at hilse på sine 
forhenværende medarbejdere og elever og var 
bedt om at deltage i vort måltid.

Men her falder der en klap for mit indre øje. 
Mine optegnelser svigter. Jeg mindes svagt, at 
direktor Ostendorf udtalte vor glæde over at se 
geheimeråden „in geistiger Frische“ i vor midte, 
at denne ønskede sin gamle skole fortsat held og 
hæder, og at der ankom en primaner fra Kiels 
gymnasium med en indbydelse til en eftermid
dagskommers. Denne er dog nok med en tilbør
lig tak blevet afslået, for mit vedkommende 
uden fortrydelse. Også uden dette ølsamvær 
mener jeg at have fået mere end rigelig, både 
corporlig og spirituel valuta for mine 8 sølv
mark, så jeg tør roligt lade resten af dagen og 
hjemturen i toget fra Kiel til Haderslev forsvin
de i træthedens og fortidens nirvana.

Næste dag var det søndag. Jeg sov til klokken 
halv to, og jeg tænker, det gik de fleste af mine 
kammerater ligeså.

Mandag formiddag var vi i II b atter kapable 
til at mødes med dr. Hagges planimetriske kva
dratrødder og Vergils hexa-ditto versefødder: 
„Arma virumque cano“ om Venussønnen 
Aeneas og hans, ligesom vor i de forgangne 
døgn, noget fortumlede, men dog ulige længere 
og mere berømmelige fjernfærd.

Historiam retuli, jam nunc mihi restat: valete, 
proveniantque vobis similia fata ut dicta!

M. MICHELSEN.

P.S. Pastor Matthiesen, Flensborg, gør mig op
mærksom på, at vi også havde musik med på 
turen. Det er ganske rigtigt. Nogle medlemmer 
af et nyligt oprettet skoleorkester eller elev
kapel under primaner Max Carstens’ (senere 
Otto Rissoms) ledelse havde taget deres instru
menter med og blæste os undervejs et par styk
ker. Just ikke nogen særlig ørenfryd eller vellyd, 
mener han om deres messingsuppe. Ut desint 
vires —. M.
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HADERSLEV^SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

„Alverden gaar omkring — Haderslev-Sam- 
fundet erhverver Skolefilmen. Allerlettest vilde 
det være at henvise tidligere Katedralskoleelever 
til Haderslev-Samfundets Aarsskrift, der ud
kommer planmæssigt forsinket i Februar, an- 
gaaende Generalforsamlingen i Aftes paa Har
monien. Det gaar imidlertid ikke, idet der er 
Erfaring for, at Aarsskriftsredaktøren henter 
Referatet fra Generalforsamlingen i „Danne
virke“.

Altsaa maa det her højtidelig meddeles, at 
baade Formanden, Lektor Magnus Favrholdt, 
Haderslev, og Kassereren, Fuldmægtig Olav 
Christensen, redegjorde for Hændelser og Fi
nanser ved at henvise til det kommende Aars
skrift.

Og saa er man jo lige vidt.
Ganske parentesisk kan vi fortælle, at Festen 

i Aftes blev vellykket — selvom der maaske var 
rigeligt med Plads i den store Teatersal. For
manden var imidlertid ikke ked af det store 
Gulv, der gav ham Lejlighed til at udfolde al 
sin Elegance som Danser. Senere tog han Ordet 
for at fortælle om Skolefilmen, der nu er erhver
vet af H.-S. Dens ældste Afsnit blev paa da

værende Rektor Karl Mortensens Initiativ op
taget af nuværende Boghandler Wulff. Adjunkt 
Magelund viste i Aftes dens nyeste Afdeling.

I H.-S.-Kassen er der 172 Kr., men det er 
snart paa Tide at spare lidt over til 20-Aars Ju
bilæet i 1954.

Valgene var Genvalg, fra Aabenraa-Samfun- 
det indløb Svar paa en Hilsen. Sammy var Diri
gent.

Lektor Favrholdt takkede de Lærere, der med 
Rektor Jacobsen i Spidsen var mødt til Festen, 
og sluttede Generalforsamlingen med et Leve 
for Katedralskolen.

løvrigt henviser vi til Aarsskriftet.“ 
(„Dvk.“ 31/12 52).

Haderslev-Samfundets Sommerfest. Haders- 
lev-Samfundet har holdt Sommerfest paa Ulvs
lyst. Der var mødt ca. 100 Medlemmer og deraf 
20 25-Aars Jubilarer samt de nybagte Studenter. 
Der blev talt af Lektor Olrik, Lektor Schau og 
Formanden, Lektor Favrholdt. Paa Jubilarernes 
Vegne talte Skoleinspektør Pors. Han talte bl. a. 
om de tre Vagtskifter i Grænselandet, af hvilke 
han selv tilhørte det tredie, den Generation, der 
nu førte Grænsekampen videre, bl. a. i Kap
pel. Han vilde ønske, at det Motto: „Kærlighed, 
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Taalsomhed og Fred“, der var udtalt af en af 
hans egne Lærere, maatte staa som Motto for 
dansk Skolearbejde i Sydslesvig. Jørgen Pors slut
tede med en Tak til Skolen og til den Kreds af 
Mennesker i Haderslev By og Amt, der stod bag 
det danske Skolearbejde i Kappel.

Efter Kaffebordet sluttedes der med et Som
merbal.

(„Dvk.“ 26/6 53).

VORT ÅRSSKRIFT

Da nærværende årsskrift er nr. 20 i rækken, 
har vi fundet det berettiget at indlede med et 
lille forord.

Indledningsdigtet, der er skrevet af Slesvigske 
Fodregiments daværende feltpræst, cand, theol. 
Johannes Johansen, der på mange måder var 
regimentet en god mand, fortjener i vore øjne at 
blive læst af alle, der har tilknytning til Haders
lev. Regimentets fødselsdag blev fejret på en 
stilfuld og værdig måde og regimentets djærve 
chef, oberst Gabel Jørgensen, forstod ved den 
lejlighed påny at slå fast, at soldaterne ved det 
gamle slesvigske regiment er vore egne drenge, 
og at man fra hærens side gerne vil være med til 
at give soldaterne værdier at leve på. Soldater
tiden er et betydningsfuldt afsnit i en ung mands 
liv, hvor han er under en påvirkning, der kan 
blive skæbnesvanger både for ham og vort sam
fund. Feltpræsten, der gjorde tjeneste som me
nig soldat, giver udtryk for de idealer, der sik
kert findes hos en stor del af mandskabet i Sles
vigske Fodregiment, og vi siger cand, theol. Jo
hannes Johansen tak for, at vi har måttet op
trykke hans digt.

Litteraturhistorikeren rektor, dr. phil. Kjeld 
Galster, der blandt andet foruden at skrive sin 
egen skole, Aalborg Katedralskoles historie har 
studeret de sønderjydske skolers forhold, offent
liggjorde i 1946 og 47 bidrag til Slesvig og Flens
borg lærde skolers historie i Sønderjydske år
bøger. Vi er glade for i dette årsskrift at kunne 
bringe det første afsnit af vor egen skoles histo
rie i tiden mellem 1850 og 1864. Det er så me
ningen, at vi næste år udsender fortsættelsen af 
rektor Galsters arbejde, der på mange punkter 
udvider og supplerer det stof, der i dette års

skrift har været fremme angående Haderslev 
lærde skoles omtumlede tilværelse, i hvilken 
tidsrummet mellem de to slesvigske krige byder 
på så meget af interesse også for skolehistorike
ren og historisk interesserede ud over landsde
lens grænser.

Hvad angår bankdirektør Chr. Hiibbes erin
dringer har vi ligeledes anset det for rigtigt kun 
at bringe de første afsnit i denne omgang, men 
vi kan også her love, at fortsættelse vil følge. Det 
er første gang, at vi har kunnet offentliggøre en 
indfødt Haderslevers livshistorie i hans egen af
fattelse, og vi nærer ikke tvivl om, at den vil blive 
læst med stor interesse. De lidt ældre Haders
levere har kendt den statelige bankdirektør godt. 
Havde man først set den mand een gang, hu
skede man ham, og hans beretning fra barn
dommen og ungdommen fremmaner et bybille
de, som faktisk allerede er historie. Kunne disse 
erindringer lokke andre Haderslevere, der hu
sker og kan fortælle, til at fremkomme med 
skildringer af deres indtryk og oplevelser, vil 
redaktionen af dette årsskrift gerne i forbindelse 
med dem.

Den nu firsindstyveårige dr. M. Michelsen i 
Aabenraa har aldrig kunnet bevæges til at skrive 
livshistorie, men som få har han sans for at 
berette om enkelte skoleoplevelser, der stadig 
står lyslevende i hans erindring, og frisk og for
nøjelig fortæller han her om en tur han i sin 
skoletid var med på til Kielerkanalområdet. Om 
doktoren allerede den gang var så fortrolig med 
sine klassikere, at han kunne sige til sig og sine 
sodales: „Forsan et haec olim meminisse juvel' 
bit“, er næppe usandsynligt. Givet er det i hvert 
fald, at vi også kan glæde os over at få lov til at 
gøre den skoletur sammen med en af Johanne- 
ums secundanere fra anno 1890.

Tilbage er så kun at nævne de tre faste årlige 
bidrag: kronik og personalier og „Vidar“. I kro- 
niken er der gjort forsøg på at fortælle i store 
træk om, hvad der særlig er at mindes fra sko
lens tilværelse. Personalierne omfatter i år op
lysninger om 61 dimittender fra for fem og tyve 
år siden. Nogle har Olav Christensen let kun
net finde frem til, andre har kostet ham meget 
arbejde. Det er jo kun en enkelt af årgangen, 
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der som handelsminister er genstand for daglig 
presseomtale, og enkelte synes at hylde prin
cippet: „Den lever vel, som er vel skjult!“

Efterretningerne om „Vidar“s ve og vel skyl
des Vidarformand Hans Jacob Kjær i III m.

Tegningerne i dette hefte såvel som i de 19 
forudgående er boghandler Johannes Nielsens 
og han kan altså i år jubilere som medarbejder: 
tegner, teknisk sagkyndig og forlægger. Yder
mere har han fået tid til at besørge udgivelsen 
af Lembckes erindringer og til at skrive den store 
afhandling om Fritz Jørgensen vi bragte i 1943. 
Som H.-S.s formand må det nok være mig til
ladt at nævne dette med tak for godt sam
arbejde.

MÆRKEDAGE.

Indenfor lærerkollegiet er der ikke særlige 
mærkedage at omtale, ligesom der heller ikke er 
sket nogen som helst ændring i skolens perso
naleforhold.

Men tre begivenheder i årets løb fortjener at 
omtales i dette skrift, nemlig først to 80-årsdage.

29/2 1953 fyldte fru rektor Mortensen 80 år. 
Rektor, dr. phil. Karl Mortensens hustru vil hu
skes af mange gamle Haderslevere for den tro
fasthed og optagethed, hvormed hun fulgte sin 
mands arbejde, og for den store gæstfrihed, hun 
altid viste skolens venner og da ganske særligt 
rektor Mortensens medarbejdere. Haderslev- 
Samfundet har grund til at sige tak for god 
støtte, og det er os en glæde at kunne fortælle, 
at fru rektor Mortensen, der stadig er bosidden
de i Haderslev, har et godt helbred og stadig 
med interesse følger livet på Haderslev Kate
dralskole.

Den 23. oktober fejrede tidligere amtslæge, 
dr. med. Mads Michelsen, Aabenraa, sin 80-års- 
dag. Dagspressen omtalte ret udførligt dr. Mi
chelsens livsgeming, men overfor H.-S.s læsere 
er det vel ikke helt overflødigt at nævne, at dr. 
M. Michelsen er dimitteret fra Johanneum, som 
skolen jo kaldtes mellem 1864 og 1920, i årer 
1894. Dr. Michelsen har flere gange glædet os 
med i H.-S. at fortælle fra sin skoletid. Vi hå
ber, at skildringen i år af skoleudflugten til Kie- 
lerkanalen i 1890 må blive efterfulgt af flere 

skoleskildringer fra en fjern periode, som vi ikke 
ellers har nogen til at berette om.

Haderslev-Samfundet sender de to firsårige 
alle gode ønsker!

*

Den 15. maj fejrede fuldmægtig Olav Chri
stensen. 25-års jubilæum som kommunal-tjeneste- 
mand. I Haderslev-Samfundet, som er et af de 
mange foretagender, der har hans særlige inter
esse, har han gjort en overordentlig arbejdsind
sats og blandt andet også udfoldet en betydelig 
personalhistorisk skribentvirksomhed, som iøv- 
rigt også har sat sig litterære spor flere andre 
steder. Til vor lykønskning vil vi kun føje håbet 
om, at Olav Christensen stadig må kunne afse 
tid til at gøre det store arbejde, han har påtaget 
sig som kasserer for vor forening og som med
redaktør af vort årsskrift. Disse gode ønsker 
skyldes ikke blot selviskhed hos formanden, men 
vil deles af alle, der har interesse for H.-S.s 
vækst og liv i fremtiden!

FRA SKOLENS LIV I ÅRET, DER GIK.

Det er et stilfærdigt, normalt år, der er gået, 
uden store begivenheder udover de traditionelle, 
der nu en gang giver skolelivet sin rytme med 
arbejde, udflugter, terminsprøver, skolebal og 
skolekomedie, årsprøver, afsluttende examiner 
og dimission. Lærerens såvel som elevens tilvæ
relse får derigennem en noget mere afvekslende 
karakter end f. eks. arbejdet på et kontor eller i 
en fabrik. Afvekslingerne i dette sidste skoleår 
har som sagt været de traditionelle, som ses af 
følgende oversigt:

Om III G.s besøg på Askov Højskole, der 
fandt sted 5. december 1952, skriver turens 
leder lektor Olrik i skoleprogrammet 1953:

„Rutebilselskabet stillede som sædvanlig en 
bil til vor rådighed, og vi var højskolens gæster 
til middag. Formiddagsforedraget holdtes af for
stander Arnfred og var et led i gennemgangen 
af elektrofysikkens udvikling med omtale af ra
diumforskningens gennembrud. Derefter for
delte man sig på særholdene, bl. a. for udenrigs
politik, moderne drama, stof og liv, eller aflagde 
besøg på vindelektricitetsværket og landbrugs
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forsøgsstationen. Ved kaffen hos forstanderen 
talte denne om skolens historie og dens nuvæ
rende arbejde og vilkår, hvorefter der var tid til 
at overvære danskundervisningen på forskellige 
hold. I pragtfuld solnedgang i let frost sluttede 
vi den vellykkede og lærerige tur med at gen
nemgå Skibelund Krats minder.“

Det er ligeledes III G, der hvert år i faste
lavnsferien „gør“ København. Ifølge program
met besøgtes forskellige museer samt Carlsberg 
bryggerierne. For matematikerne var der ved 
særlig imødekommenhed fra professor Lin- 
derstrøm-Lang opnået tilladelse til at besøge 
Carlsberg laboratoriet. Turen afsluttedes med 
en balletaften i Det kgl. Teater.

I ugen forud for fastelavn havde pigerne i 
realklasserne og I g genbesøg af elever fra Flick- 
skolen i Varberg under ledelse af organist Aim 
og frue samt gymnastiklærerinde frk. Maj Flink. 
Den 7. februar var Varbergpigerne på en biltur 
til grænsen og Dybbøl med lektor Olrik som fø
rer. Om aftenen var der en sammenkomst på 
skolen, hvor gæsterne underholdt med sang, 
musik, dramatik og folkedans, altsammen af høj 
kvalitet, hvorefter der var en svingom, hvor 
svensk og dansk ungdom rigtig blev sammen- 
rystet. Den følgende dag om aftenen gav organist 
Aim og de unge svenske piger en kirkekoncert i 
Domkirken.

En måned senere var der atter lejlighed til fest 
og dans, nemlig skoleballet den 4. marts på 
„Harmonien“, som sædvanlig med skolekome
die som optakt. En lille kvik enakter om tobaks
rygningens vederstyggelighed, nemlig Sven 
Clausen’s „Last“ under instruktion af adjunkt 
Wielandt Hansen, gav tilskuerne en fornem
melse af, at II g’erne nok kunne have magtet en 
betydelig mere krævende opgave i betragtning 
af de gode anlæg, der blev lagt for dagen af de 
unge skuespillere.

Sidste skoledag for studenterne afsluttedes 
med en forbryderudrensning efter værste møn
ster. Formummede som Klu-klux-klan-folk af
hentedes intetanende lærere rundt om i deres 
embedsrum. Ved mindste tegn på modstand 
blev slyngebøsser med karameller af allerhårde- 
ste kaliber holdt op i synet på den mislige per

son. Alle delikventerne stilledes op på rad og 
række foran eksekutivdomstolen, hvis formand 
strengt vågede over processens værdige forløb. 
Ethvert forsvar var på forhånd udelukket og al 
appel til blidere følelser afvist. Anklagerne gik 
hovedsagelig ud på kapitalistisk propaganda og 
moralnedbrydende tendenser i undervisningen, 
utilbørlig dyrkelse af vesteuropæisk kulturliv 
o. lign. Inspector anklagedes især for nervened
brydende støjudsendelser. De dømte (ingen fri- 
fandtes: tilståelser ansås for overflødige) stille
des omgående op mod muren og måtte på ste
det som straf nedsvælge et koldt øllignende flu- 
dium af flasker, der dog af humanitære grunde 
var valgt, så de ikke kunne skelnes fra alminde
lige pilsnere. De domfældte bar gennemgående 
deres skæbne med stoisk ro og tømte på stående 
fod lidelsernes kar til bunden. Situationens alvor 
og højtid og udrensningsprocessens betydning 
medførte naturnødvendigt, at det ganske folk i 
skolegården måtte styrkes med det obligate trak
tement, at der udbragtes et leve for republik
kens øverste chef, og at denne måtte suspendere 
al undervisning for resten af dagen.

Og så oprandt examenstiden med al dens 
spænding, med sejre og nederlag og den 24. kun
ne et nyt kuld dimittender med rektor og sko
lens fane i spidsen rykke ind i den fyldte sal på 
„Harmonien“, hvor 25 års-jubilarerne sad på 
første række og mindedes gamle dage.

De nybagte studenter var

af klassisk retning:

Hanne Fog, Øsby 
Harry Jessen
Sonja Lund, Abkjær 
Birte Schroeder
Elisabeth Søbye

af nysproglig retning:

Elise Kruse Agerschou 
Kirsten Bløcher 
Hans-Oluf Boysen 
Grete Dyekjær Hansen 
Gretha Knudsen 
Esther Lauritzen,

Skovby

Inge Louise Nielsen 
Ole Gellert Nielsen 
Ulla Rasmussen, 

Sommersted
Erich Peter Ravn 
Gerhard Schoop 

af matematisk-natur- 
videnskabelig retn.:

Børge Christensen, Jels 
Karlo Christensen,

Vojens
Vibeke Hansen
Jens Lorenzen, Erlev 
Andreas Michaelsen, 

Styding
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Erik Bryld Nielsen, 
Moltrup

Knud Møller Nielsen 
Poul Gunhard Nielsen 
Ulla Nielsen

De nybagte realister:

R a.

Poul Dahl-Hansen 
Inger Damgaard Engel 
Johan From, Fjelstrup 
Lilian Blum Hansen 
Hans Erik Høier,

O. Aastrup
Willy Lehmann
Erik Bojsen Maegaard 
Flemming Marcussen 
Arne Ohlsen
Inge Bitten Rasmussen 
Marianne Raun,

Moltrup
Ane Marie Roost, 

Bramdrup
Else-Marie Schmidt 
Nis Christian Thom

sen, Halk
Peter Kristian Thom

sen, Kestrup
Hanne Wilgaard

Svend Norn
Kirsten Ravn 
Erik Sørensen 
Palle Sørensen

R b.

Inger Carstensen
Inger Marie Christen

sen, Sdr. Vilstrup
Anders Favrholdt 
Tove Gjesthede, 

O. Aastrup
Edel Marie Hedegaard, 

Øsby
Jørgen Jørgensen
Edith Kling
Sven Morten Knud

sen, Grødebøl
Edel Krohne
Sonja Lausten
Knud Martin Loren

zen, Sdr. Vilstrup
Marie Møller, Stran- 

delhjørn
Hans Nissen Nielsen, 

Simmersted

Ved translokationen talte Vibeke Hansen, der 
mødte op med en flot udmærkelse, kort og fyn
digt på kammeraternes vegne for at sige tak til 
skolen og dens lærere. På jubilarernes vegne 
bragte ingeniør Dehlholm i en noget længere 
tale skolen sin og kammeraternes tak.

Det ny skoleårs første større begivenhed er 
skovturen den 7. september, skolens fødselsdag. 
Det blev i år den helt store rejse, nemlig til La
ven station på Julsøens nordlige bred, hvorfra 
„Hejren“ og en af Hjejleselskabets mindre både 
stævnede over mod Foden i det herligste sep
tembervejr, der heldigt havde indfundet sig til 
den store dag. Himmelbjerget blev let og sikkert 
besteget af den samlede skole; det skønne udsyn 
henrykte alle, og efter frokost og leg gik turen 
videre mod Silkeborg ad den vidunderlige række 

indsøer med Gudenåens strøm som sejladsens 
livsnerve. Begge fartøjer slog et slag ind om 
Borres 0, så Paradisøernes stille og fine idyl lige 
anedes, men turen fra Hattenæs op til Silkeborg 
var vist alligevel det mest betagende. Den var 
en oplevelse for de mange, der sejlede denne tur 
for første gang, og for enhver, der kender den 
fra skønne vår- og sommerferiedage, var gensy
net med de kendte bredder i begyndende efter- 
årspragt som en pilgrimsfærd. Jernbanerejsen 
var ikke nær så sejg, som vi havde frygtet, fordi 
særtoget nøjedes med et minimum af standsnin
ger. Det var i sandhed en god idé at tage på ud
flugt til Himmelbjerget, og der herskede almin
delig begejstring over turen.

Den store selskabelige begivenhed i efterårs
semesteret er „Hakalyt“festen eller „Hytte
festen“, hvis smukke overskud i år fordeles på 
Holberglegatet og „Hakalytten“. Den lille kvik
ke revy havde som hovednummer en herlig vise 
om en lille sød sort hund, der endte som him
melhund; den fik alle til at smelte hen i tåre
kvalt fryd. løvrigt var der dans til Non-stop
kvartettens ildnende toner, og der sørgedes for 
deltagernes sult og tørst i diverse pølse- og øl
barer på første sal, mens en hyggelig vinbar af 
mere eksklusiv karakter (med adgang kun for 
forældre og lignende kvalificerede) var indrettet 
i balkonrummet over festsalen. Hele det store 
arrangement var helt og holdent lagt i hænder
ne på III g’erne med elevrådets formand, Ragna 
Petersen, som prima motrix, og festens tilrette
læggelse og forløb fortjener al mulig anerken
delse.

*

Tilbage at omtale er sportslivet på skolen. 
Atter i år holdt skolen stillingen som nr. 1 
blandt de sønderjydske skoler. Man var ellers 
noget betænkelig på forhånd, da en del af de 
store kanoner var forsvundet af styrkelisten 
efter sommerferien. Men man klarede sig, takket 
være en ihærdig indsats, ved de sønderjydske 
skolers stævne i Sønderborg, og vore folk bragte 
påny pokalen hjem. Skolen, der således havde 
kvalificeret sig til at repræsentere regionen ved 
landsidrætsstævnet for gymnasieskolerne, klare- 
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de sig også pænt ved dette og blev placeret som 
nr. 5 af de udvalgte 10 gymnasieskoler.

Ved skolehåndboldstævnet i begyndelsen af 
december stillede skolen et ynglinge-, et junior- 
og et drengehold, hvoraf de to første blev vin
dere. Endvidere deltog et pigehold, der ligeledes 
vandt en førsteplads. Vi har altså lov til at glæde 
os over skolens raske sportsfolk.

Endnu en ting vil sikkert interessere tidligere 
elever på Katedralskolen, nemlig det nyindret
tede lægeværelse og dets skæbne. Skolelægeord
ningen ved statens skoler har allevegne været en 
noget langsommelig proces; men efter sommer
ferien kunne rektor byde læge fru Knudsen vel
kommen som vor skolelæge, og en måneds tid 
efter kunne lægeværelset, der var blevet ind
rettet i tagetagen ved siden af „Elysium“ med 
indgang lige overfor naturfagslokalerne, tages i 
brug og en lægeundersøgelse af samtlige klasser 
påbegyndes. Det nyindrettede lægeværelse skul
le dog ikke få lov til at stå i al sin skønhed ret 
længe, for den 24. november ved 8-tiden mær
kede pedel Uldal på sin aftenrunde, at det var 
galt fat oppe i tagetagen. Han fik straks slået 
alarm og en alvorlig katastrofe for skolen af
værgedes. Havde ilden, der stammede fra en 
fabrikationsfejl i et elektrisk kabel, fået lov til 
at brede sig blot et kvarters tid længere, ville 
hele tagetagen rimeligvis være blevet ødelagt, og 
følgerne for skolens drift ville have været yderst 
alvorlige. Nu kender man jo nok den skoledren
gementalitet, der straks forbinder forestillingen 
om brand i den gamle kasse med feriefornem
melser, og enkelte har vel også tænkt sig, at pro
blemet ny skole allerenklest ville kunne løses på 
denne noget radikale måde, men en nærmere 
overvejelse vil nok alligevel hurtigt resultere i, 
at vi må prise os lykkelige over at kunne fort
sætte vort arbejde indenfor de engang givne 
rammer, indtil man forhåbentlig snart på højere 
steder får en klar forståelse af, hvad der i vore 
dage er en passende ramme om et skolearbejde 
af det omfang, en moderne gymnasieskole kræ
ver. Vi har i eftertrykkelig grad prøvet, hvordan 
det er at flakke husvilde om mellem en syv— 
otte forskellige undervisningssteder, og vi synes, 
vi har lov til at sige, så ofte lejlighed gives, at nu 

må tiden snart være inde til at løse et samfunds
problem af største betydning. De kommende 
års pres mod mellemskole og gymnasium vil gi
vetvis også blive aktuelt i Haderslev, hvis kom
munale skoler er i fuld gang med skolebyggeri. 
Der er noget vist bittert i at se, at statsskolen di
stanceres mere og mere, hvad lokaler og elev
bekvemmeligheder angår. Men sådanne betragt
ninger bør nu alligevel ikke tages til indtægt for 
pyromantilbøjeligheder, og vi er sikkert enige 
med de fleste af vore læsere i, at man må ønske 
katedralskolens snart 100-årige hovedfløj en be
dre skæbne end brand og ødelæggelse. Vi tror 
på den anden side også, at det store flertal trods 
al pietet for den gamle skole vil forstå, at den 
hundredårige bygnings funktion som skolehus 
snarest bør være endt.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

De to sædvanlige legatportioner, hver på 300 
kr., uddeltes på translokationsdagen og tilfaldt 
stud, polyt. Sv. E. Thuesen (1952) og stud, 
polyt. Kjeld Wiuff.

H.-S.’s BOGPRÆMIER

der indgår i den årlige uddeling af flidspræmier 
ved juleafslutningen, tildeltes de to realister Ane 
Marie Roost (Ra) og Inger Christensen (Rb).

HAKALYTTEN

Den noget regnfulde sommerferie lod ikke til at 
have skærpet gamle elevers lyst til at gæste Ka
tedralskolens week-end hytte ved Sandersvig. 
Adjunkt Einar Hansen, bogholder H. Holgersen 
(student fra 1937), mellemskolelærerinde fru 
I. Petersen (realist fra 1940) og pedel Uldal op
holdt sig i længere eller kortere tidsrum af ferien 
i hytten og var alle rede til at tage imod tidligere 
elever, der kunde ønske at feriere ved Sanders
vig på de almindelig for vandreherberger gæl
dende vilkår. Besøget var meget sparsomt; men 
skulle nogen til næste sommer have lyst til at slå 
sig ned derude en tid, vil det være praktisk i 
forvejen, og gerne i god tid, at henvende sig til 
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lektor Holmgaard, hyttens kasserer, eller til lek
tor Favrholdt, der almindeligvis i sommerferien 
bor ved Sandersvig i „Heureka“. Det viser sig 
stadig, at der findes gamle Haderslevere, som 
ikke kender Sandersvig, der for alle, der har væ
ret i „Hakalytten“ (Haderslev Katedralskoles 
Lejr- og Weekendhytte), står som et virkeligt 
ferieparadis. De yngre årgange, som har været 
derude enten på lejrskoleophold eller på week
endture, elsker stedet, og en del af dem skal nok 
blive trofaste feriegæster dernede, efterhånden 
som det bliver rigtig bekendt, at hytten er til
gængelig også i ferietiden, for så vidt der kan 
træffes ordning med hensyn til værter. Hyttens 
bestyrelse er afgjort af den opfattelse, at en så 
fortræffelig lejrhytte også i ferietiden bør udnyt
tes. Medlemmer af H.-S. har altså her et privi
legium, som venter på at blive udnyttet.

Som bekendt ejes „Hakalytten“ ikke af staten, 
men er en selvejende institution, der repræsen
teres af en bestyrelse, valgt af en kreds af gamle 
elever, forældre og lærere, der har tegnet sig som 
medlemmer i foreningen „Haderslev Katedral
skoles Lejrhytte“, hvis formand er skolens rek
tor. Der er naturligvis adgang for alle gamle 
elever til at blive medlemmer, og foretagendet 
fortjener afgjort al mulig støtte. Det vil ses af 
efterfølgende regnskab, at der til administration 
disponeres med stor sparsommelighed, ligesom 
der hidtil ikke har været store vedligeholdelses
udgifter. Det meste af vedligeholdelsen har væ
ret besørget ved frivillig assistance. I indevæ
rende år har der således to gange været et ar
bejdshold i Sandersvig for at gå i lag med et på
krævet stykke arbejde. På kongens fødselsdag 
var således seks lærere derude for at fælde nogle 
ret store bøgetræer, som gav for megen skygge, 
og som hindrede udsigten. Gårdejer Rasmus 
Møller, Knud, vor mæcen, havde i forvejen gi
vet sit minde til denne fældning, der gav de seks 
lærere lejlighed til at afreagere eventuelle kom
plekser ved at svinge buløkser og bruge langsav, 
kort sagt skære ned på en mere håndfast måde, 
end pædagogikken i almindelighed giver lejlig
hed til.

I efteråret var III g m derude på arbejds-week- 
end og ydede en energisk præstation ved at 

behandle hele hytten udvendigt med goriol, der 
i et kvantum af ca. 100 1 opsugedes af de tør
stige bjælker. Turen blev samtidig en over
ordentlig fornøjelig kammeratskabstur, hvis før
ste etape lededes af et par fantasifuldt kostume
rede „eksploratører“, der på cykle med paraply, 
badetøfler, kikkert, botaniserkasse m. m. oppe- 
biede klassen ved „Nederbygård“ i Aastrup; vej
banen derud var behørig afmærket med pile og 
rammende og ildnende citater, så at den store 
masse havde en tryg fornemmelse af, at expedi
tionen virkelig var grundigt tilrettelagt.

Hvad der ellers er foregået af hyggeligt sam
vær derude under de forskellige week-end-ture 
og lejrskoleophold, skal ikke her søges oplyst. 
Men i år havde de to naturfagslærere, lektor 
Buch og adjunkt Magelund, en meget stor suc
ces med at arrangere årsprøve for begge 2. m. 
klasserne under selve lejrskoleopholdet derude 
(i år altså før sommerferien). Det er første gang, 
at vor skole har praktiseret examen i det grønne: 
det grønne bord afløst af den grønne jord. For 
lærerne såvel som for eleverne var det en op
levelse. Et lille raffinement, der bør nævnes fra 
denne lejrskole var, at menuen ved flere lejlig
heder bød på blåmuslinger, som forekommer i 
overflod ud for Knuds Hoved; mange af elever
ne lærte virkelig at påskønne denne spise, der 
ellers ikke har så let ved at trænge ind i den 
danske nations madbevidsthed.

REGNSKAB FOR HADERSLEV KATE
DRALSKOLES LEJRHYTTE

Driftsregnskab 1/1 1952—31/12 1952. 

Indtægter:

Kassebeholdning pr. 1/1 1952.......... 5 060,13
Medlemskontingent ...............   662,00
Lejeindtægt ........................................ 110,50
Hyttefest.............................................. 1 902,65
Annoncer (Vidars Ekko) ................ 1 825,00
Renter.................................................. i74>53
Amtsstueskat...................................... 52,20
Diverse ................................................ 10,00

kr. 9 797,01
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Udgifter:
Forsikringer ........................................ 120,60
Vedligeholdelse.................................. 213,08
Nyanskaffelser.................................... 354,90
Administration .................................. 46,70
Gaver .................................................. 48,00
El-installation...................................... 2 145,81
Hyttefest.............................................. 801,56
Vidars Ekko........................................ 674,00
10 m farvefilm .................................. 35,00
Kassebeholdning pr. 31/12 1952 .... 5 357,36 

kr. 9 797,01

Status pr. 31/12 1952.

Aktiver:
Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar .............................................. 1935,00
Haderslev bys sparekasse.................. 5 357,36

kr. 22 292,36

Passiver:
Ingen kreditorer ................................ 0,00
Formue................................................ 22 292,36

kr. 22 292,36

Regnskabet er signeret H. Holmgaard og for
synet med bankdirektør Chr. Jørgensens revi
sionsbemærkninger og godkendelse.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

Regnskabsåret 1952—53

Indtægter:
Overført fra regnskabsåret 1951/52: 

Kassebeholdn. pr. 1/11 1952 133,66 
Indestående på sparekasse

bog pr. 1/11 1952.......... 8,15
Postgiroen pr. 1/11 1952 .. 48,74 190,55

Kontingent............................................ 3 635,00
Salg af årsskriftet.................................. 45,00
Annoncer.............................................. 1 570,00
Legat...................................................... 500,00

At overføre .. 5 940,55

Overført .. 5 940,55
Bidrag fra Haderslev by...................... 400,00
Bidrag til flidspræmie til en realist .. 25,00
Renter .................................................. 9,88

Ialt kr. 6375,43

Udgifter:
Årsskriftet:

Papir, sætning og trykning 3 497,00
Clichéer, indbinding m. v. 1 142,60 4 639,60

Porto, kontorartikler m. v........ 463,24
Underskud ved jule- og sommermødet 210,49
Vedligeholdelse af rektor Braun eisers 

grav................................... 5,00
Vidars Ekko............................. 150,00
Blomster, kranse m. v.............. 148,50
Andre udgifter .................................... 47,00
Beholdning pr. 31/10 1953:

Kassebeholdning..............  593,43
Indestående i sparekassen. 100,14

Ialt kr. 6375,43

Haderslev, den 28. november 1953.

Olav Christensen, 
kasserer.

Regnskabet er revideret og fundet i overens
stemmelse med bilagene. Kassebeholdningen, 
kr. 593,43 til stede. På postgiroen indestår 
18,03 kr. og på bankbogen 100,14 kr.

Haderslev, den 28. november 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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PERSONALIER
H.-S. bringer som i tidligere år, foruden en 

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1928.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysninger
ne, så vidt det har været muligt, er fremskaffet 
på anden måde dels fra skolens elevprotokol, 
kirkebøger og personregistre, dels fra trykte kil
der: Dansk farmaceutisk årbog 1952—53, Blaa 
Bog 1953 m. v.

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

DØDE.
GI. elev.

Simonsen, Peter, pastor emeritus, født Vejbøl- 
gård, Vedsted sogn, 25. maj 1870, død Ha
derslev 18. februar 1953; søn af gård
ejer Mathias Mathiesen Simonsen og Gun
der Marie Vestergaard; gift 4. maj 1915 
med Hanne Marie Kirstine Matzen, født 
Løjtved 5. marts 1884.

Simonsen blev student påsken 1892, tog 
teologisk embedseksamen i Kiel 1896, be
søgte præsteseminariet i Haderslev 1897— 
98, personel kapellan i GI. Haderslev 1898, 

kst. sognepræst Oksenvad-Jels 1900, sogne
præst Oksenvad 1903, i Jels 1911 og i Nør
re Løgum 1913.

R. 1922.
Prejslev, Waldemar Emanuel, toldkontrolør, 

(se H.-S. 1947, side 56), død København 
21. oktober 1953.

Prejslev, der i 1952 var blevet udnævnt 
til kontrolør ved Københavns lufthavns 
toldforvaltning, hvor han havde gjort tjene
ste som overassistent fra 1945, omtales af 
sine gamle klassekammerater som den gode 
kammerat, der altid var parat til at give en 
hjælpende hånd. Dansk Toldtidende brin
ger følgende mindeord:

Prejslev havde alle de egenskaber, som en 
god tolder skal have. Naturlig myndighed 
og en usædvanlig smidighed gjorde, at hans 
forhold til publikum var det bedst tænke
lige.

Vi, der arbejdede sammen med Prejslev, 
vil først og fremmest huske ham for hans 
sjældne menneskelige egenskaber. Hans 
strålende humør, hans joviale hjertelighed, 
hans enestående hjælpsomhed og venlig
hed over for de mange, han kom i berøring 
med. Prejslev kunne lide mennesker. Han 
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kendte praktisk talt alle i lufthavnen, og 
overalt var han afholdt som få. Altid var 
han munter og veloplagt, altid levende in
teresseret i sine venners ve og vel.

Netop det levende og frodige, som vel 
var det allermest karakteristiske ved Prejs- 
lev, gør det så svært at fatte, at vi ikke skal 
se ham mere.

R. 1927.
Petersen, Niels, bestyrer, (se H.-S. 1952, side 

49), død Haderslev amtssygehus 26. okto
ber 1953.

Niels Petersen er død, dette budskab kom 
sikkert som en overraskelse for alle hans 
gamle kammerater. En kompliceret blind
tarmsbetændelse, samme sygdom, som 
få måneder før havde gjort ende på vor 
kammerat fra mellemskolen Iver Hansens 
liv, rev også Niels Petersen, den sunde og 
raske bonde, bort.

Vi husker Niels Petersen som den lidt 
tunge, men altid rolige, ligevægtige og gode 
kammerat, der var præget af ægte jydsk 
lune, men også af lidt sønderjydsk stædig
hed.

Efter skolegangen kom han ganske natur
ligt til landvæsenet; han var født og op
vokset i en gammel slægtsgård og skulle 
som ældste søn engang overtage fødegår
den. Niels Petersen blev en dygtig og prak
tisk landmand, og da faderen drev en om
fattende kreaturhandel, kom han allerede 
inden dennes død til at forestå gårdens 
drift, et arbejde, som fuldt og helt tog hans 
arbejdskraft. Han fulgte dog levende med 
både i den politiske og den nationale udvik
ling og stod trofast vagt om de nationale 
traditioner, som gennem generationer hav
de været holdt i hævd på slægtsgården.

Niels Petersen var med til jubilæums
festen i 1952, og vi, der fejrede aftenen sam
men med ham, mærkede hans glæde over 
at være sammen med gamle kammerater 
og fik et glimt at se af hans trofasthed over
for den gamle skole; vi blev et minde rigere 
om vor gode kammerat fra skoletiden.

St. 1929.
Hansen, Iver Nicolai, adjunkt, født Haderslev 

4. december 1910, død Hillerød 25. juni 
1953; søn af bankdirektør Peter Hansen 
(død 1937) og hustru Karen, født Toft, 
(død 1946).

Iver Hansens klasse- og studiekammerat, 
lektor Edgar Gjede, Næstved Gymnasium, 
har skrevet følgende mindeord:

Ganske uventet efter en meningsløs 
blindtarmsbetændelse kom det budskab fra 
Hillerød Centralsygehus, at Iver Hansen 
var død.

Han var født i Haderslev som søn af 
bankdirektør P. H. Hansen. Jeg husker 
ham bedst fra vor skolegang i Katedral
skolen og fra studentertiden. I skolen holdt 
vi alle af ham, hans stilfærdige væsen var 
præget af lune. Vi nærede samtidig stor re
spekt for ham, fordi han var særdeles vel
begavet og ofte langt før vi andre fattede 
den rette sammenhæng i vort pensum.

Jeg husker, da Iver og jeg i september 
1929, efter at studentereksamen var vel 
overstået, steg op i toget, mens vore for
ældre stod på banegården. Det sidste vi 
hørte, da toget kørte mod Vojens, var: Gør 
jeres forældre og jeres by ære. Iver indfrie
de disse ønsker til fulde. Han tog ikke blot 
alle sine eksaminer med udmærkelse, men 
han blev også en dygtig og afholdt lærer i 
sit hovedfag matematik.

I studentertiden flyttede vi begge ind på 
Studentergården, hvor vi som sønderjyder 
naturligt holdt en del sammen.

I virkeligheden ville Iver gerne have væ
ret læge, men det gik først rigtig op for ham, 
da han havde taget sin 1. del, og så var det 
for sent at skifte studium. Men hans store 
begavelse gjorde, at også lærergerningen 
faldt ham let efter de første læreår.

I 1936 tog han skoleembedseksamen og 
fik — efter nogle vikariater — sit første fa
ste embede i Herning, hvor han den 1. 8. 
1939 blev ansat som adjunkt.

I det jyske miljø udfoldede han sig; hans 
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stilfærdige lune, hans underfundige stilhed 
fandt dér sangbund, som han nød.

i. 3- *951 blev han ansat ved kostskolen 
i Birkerød. Her nåede han med sin over
legne dygtighed i sit fag og sin retsindige 
natur at vinde sine nye elevers tillid som 
kostskolelærer.

En tragisk skæbne standsede dette midt 
i hans manddomsår, netop da han havde 
fået et fast greb om det nye i sit liv.

Iver Hansen var ugift. Den danske gym
nasieskole har i ham mistet en fin person
lighed, en stor begavelse og en dygtig lærer.

ÅRGANG 1928. 
kl.

Fischer, Peter Sørensen, læge, født Sommersted 
27. maj 1909, søn af mekaniker Iver Peter
sen Fischer (død Rusland 1915) og hustru 
Bertha Elisabeth, født Dethlefsen; gift Tyr
strup 2. juli 1939 med Marie Christine 
Sparre, født Christiansfeld 23. marts 1913; 
datter af kæmner Mads Peter Sparre og hu
stru Anna Bothilde, født Clausen.

Præliminæreksamen 1925 (Vamdrup); 
medicinsk embedseksamen 1939; vikar 
Gram sygehus juli 1939, fødselsstiftelsen i 
Århus september 1939, turnuskandidat 
Skive sygehus oktober 1939, vikar Frede
rikshavn sygehus november 1940, vikar Ha
derslev amtssygehus december 1940, kandi
dat Haderslev bys sygehus juni 1941, kan
didat tuberkulosehospitalet i Hjørring og 
tuberkulosestationerne i Hjørring amt april 
1942, reservelæge ved samme februar 1943, 
reservelæge Haderslev bys sygehus juni 
1943, praktiserende læge i Haderslev sep
tember 1945, i Galten (ved Århus) fra ja
nuar 1954.

Læge ved Sønder Otting børnehave fra 
april 1949—54 og ved frk. Michaels børne
have fra oktober 1952—54.

Adresse: Villa „Rønnebo“, Galten St.
Haarløv, Thorvald Lorentz Tyge, kontorchef, 

dr. jur., født København 20. juli 1910; søn 
af stiftamtmand, kammerherre Viggo Ro
the Haarløv (død 1931) og hustru Ottilie 

Frederikke Ahlmann, født Lorentsen; gift 
København 14. juni 1941 med cand. mag. 
Inger Tryde, født København 18. februar 
1913; datter af forlagsboghandler, cand. 
theol. Ove Tryde og hustru Emma, født 
Rich, (død 1945).

Juridisk embedseksamen 1934; dr. jur. 
1952; sekretær i socialministeriet 1934, 
fung. chef for ministeriets ungdomskontor 
1943, chef for dets internationale afd. fra 
1951.

Har skrevet: Administrativ frihedsberø
velse (1948); Administrative opdragelses
sanktioner (disputats, 1952) samt artikler i 
tidsskrifter m. v.

Adresse: Bekkasinvej 3, Hellerup, 
f Henningsen, Herlef Harald, sognepræst, født 

Jels 16. januar 1909, død Sønderborg 15. 
januar 1950 (se H.-S. 1950, s. 66); søn af 
gårdejer Nicolai Henningsen og hustru An
na Marie Hansen, født Rurup, Branderup 
sogn, i. juni 1909, (1925 R, se H.-S. 1950, 
s. 76); datter af lærer Christian Hansen 
(død 1950) og hustru Marie Kirstine, født 
Dahlmann.

Theologisk embedseksamen 1934; hjæl
pepræst Ensted 1934, sognepræst Svenstrup 
1938.

Hørlyck, Ove, missionær, født Grindsted 24. 
juli 1910; søn af sognepræst i Vilstrup Knud 
Mortensen Hørlyck (død 1934) og hustru 
Marie, født Hansen; gift Herning 5. april 
1936 med Alma Wounlund, født Kibæk, 
Assing sogn, 9. oktober 1905; datter af møl
ler C. P. Wounlund (død 1936) og hustru 
Anna, født Alexandersen (død 1940).

Theologisk embedseksamen 1934; hjæl
pepræst Haderslev domkirke 1935—36, 
missionær i Sydindien 1937.

Medlem af kirkerådet for den lutherske 
Areatkirke, fungerende formand 1951—52.

Adresse: p. t. Norgesmindevej 21 I, Hel
lerup.

* Schramm, Kurt Søren Claus, cand. pharm., 
født Haderslev 15. januar 1910; søn af over
assistent Hugo Schramm og hustru Johanne 
Dorothea Margretha, født Ohlsen, gift 30. 
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april 1942 med sygeplejerske Inge Jørgen
sen.

Farmaceutisk kandidateksamen 1935; an
sat ved medicinalfabr. H. Lundbech & Co., 
København.

Adresse: Lundeskovsvej 13, Hellerup.
* Smith, Knud Rostrup, redaktør, født Sønder

by, Femø, 18. februar 1910; søn af sogne
præst i Øsby Frederik Johannes Smith og 
hustru Helga, født Lange; gift.

Journalistisk uddannelse. Redaktør ved 
Jydske Tidende i Kolding.

Adresse: Fynsvej 85, Kolding.
Vollstedt, Hans Heinrich Jacob, cand, pharm., 

født Fladerslev 31. august 1909; søn af 
slagtermester Heinrich Jacob Vollstedt og 
hustru Anna Marie Ingeburg, født Knud
sen; gift (2. gang) Haderslev 15. juli 1953 
med Ingeborg Marie Lassen, født i Hørlyk, 
Skrydstrup sogn, 10. oktober 1919; datter af 
gårdejer Hans Lassen, Vilstrupgård.

Adresse: Åstrupvej 114, Haderslev.

mn.
Dehlholm, Bent Frederik, civilingeniør, født Kø

benhavn 7. april 1910; søn af driftsbestyrer 
for Haderslev amts jernbaner, ingeniør, 
cand. polyt. Hans Dehlholm (død 1926) 
og hustru Benedicte, født Skov; gift Køben
havn 3. januar 1948 med Annelise Poulsen, 
født Slagelse 16. december 1916; datter af 
tandlæge Christian Poulsen og hustru Else, 
født Balle.

Cand. polyt. 1934; ingeniør i A/S Dana
lith, København; i Birch og Krogboe, Kø
benhavn; i A. Jespersen & Søn, Køben
havn; bygningsinspektør ved A/S Tuborgs 
bryggerier.

Adresse: Strandvej 48a, Hellerup.
Diemer, Frode, civilingeniør, født Stockholm 3. 

juli 1909; søn af lektor Anders Mathiesen 
Diemer (død 1946) og hustru Sigrun Pe
dersen, født Sams (død 1952); gift med 
Helga Hansen, født Åbenrå 4. marts 1913; 
datter af konsul Jørgen M. Hansen og hu
stru Elisabeth, født Clausen.

Cand. polyt. 1933; ingeniør i F. C. Smidth

&. Co. A/S i København fra 1934 med op
hold i London fra 1935—38.

Adresse: Rebekkavej 36, Hellerup.
Schrøder, Waldemar Jørgen, driftsleder, cand. 

pharm., født Haderslev 8. november 1909; 
søn af postkontrolør Lorenz Schrøder og 
hustru Frida, født Amann; gift København 
20. oktober 1941 med sygeplejerske Bodil 
Marie Hansen, født Bramminge 15. juli 
1909; datter af fru Karen Hansen, bestyrer
inde på alderdomshjemmet i Bramminge.

Driftsleder på Dansk Plasmafabrik i 
Vojens.

Adresse: Smedevænget 14, Vojens.
Johansen, Margrethe, sekretær, cand. act., født 

Haderslev 23. maj 1910; datter af amts
assessor Jonathan Smith og hustru George 
Lorenze, født Vedel; gift Sønderborg 31. 
marts 1934 med aktuar, dr. polit. Paul Jo
hansen, født Ordrup 28. maj 1910; søn af 
tandlæge Knud Johansen (død 1944) og 
hustru Karen, født Hjersing.

Kandidat i forsikringsvidenskab og stati
stik. Sekretær i direktoratet for ulykkesfor
sikringen indtil 1940, senere honorarlønnet 
arbejde samme sted.

Adresse: Jahnsensvej 27, Gentofte.
Groes, Anne Lisbeth (LisJ, handelsminister, 

cand. polit., født København 2. november 
1910; datter af skoleinspektør Signe Andrea 
Tørsleff; gift København 15. oktober 1936 
med direktør i Fællesforeningen for Dan
marks brugsforeninger, cand. polit. Ebbe 
Groes, født København 9. juni 1910; søn af 
grosserer N. C. Groes-Petersen (død 1944) 
og hustru Eva, født Tidemand (død 1949).

Cand. polit. 1935; sekretær i invalidefor
sikringsretten 1935—37; formand for stu
denterrådet ved Københavns universitet 
1931—32; formand for Københavns ung
domskreds under Dansk Kvindesamfund 
1940—43; medlem af hovedbestyrelsen for 
dette fra 1943; formand for danske hus
mødres forbrugerråd 1949—53; handelsmi
nister 1953.

Har skrevet talrige artikler om kvinde
saglige, familiepolitiske og forbrugerøkono
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miske emner og redigeret statsradiofoniens 
grundbog, Familien og samfundet, 1948.

Adresse: Vesterled 35, København 0.

* Koch, Ingeborg, husmoder, født Skovbølle, Kø
belev sogn, 16. september 1909; datter af 
automobilforhandler Laurits Theodor Jør
gensen Wæver (død 1943) og hustru Jo
hanne Mathilde, født Skafte; gift Haderslev 
5. juni 1935 med automobilforhandler Ben
dix Jørgen Kock, født Vojens 29. april 1910; 
søn af Mathias Kock og hustru Kjestine 
Marie, født Ravn.

Kontoruddannelse.
Adresse: Christiansfeldsvej 46, Haders

lev.

nsp.
* Wilgaard, Harriet, husmoder, født Fjerritslev 

ir. maj 1910; datter af sagfører Christen 
Nielsen Bang (død 1936) og hustru Han
sine Margrethe, født Andersen; gift Ha
derslev 24. august 1934 med direktør i Ha
derslev foderstofimport Svend Wilgaard, 
født Åbenrå 29. maj 1905; søn af Jens Jen
sen Wilgaard og hustru Anna Magdalene, 
født Rosenvold.

Adresse: Ny Allégade 5, Haderslev.

Carlsen, Steffen Skifter, kreditforeningsassistent; 
født Haderslev 18. juli 1909; søn af cigar
handler Gustav Heinrich Nicolaus Carlsen 
(død 1940) og hustru Laura Catharine He
devig, født Andersen; gift Haderslev 2. maj 
1937 med Irmgard Alma Sievertsen, født 
Neumünster 23. februar 1918; datter af 
kranfører Carl Sievertsen (død 1953) og 
hustru Ida.

I handelslære i Hamborg 1928—31, be
søgt Niels Brocks handelsskole i København 
1931—32, assistent i Sønderjyllands Kredit
forening 1933.

Adresse: Hjortebrovej 9, Haderslev.

Carstensen, Nicolai, landsretssagfører, født Tøn
der 20. maj 1910; søn af rektor Friedrich 
Hinrich Carstensen og hustru Ida, født Lo
rentzen; gift København 30. september 1936 
med Ruth Eleonora Christine Hammer

bak, datter af murermester V. Th. Flam
merbak (død 1948) og hustru Anna.

Juridisk embedseksamen 1935; sagfører
fuldmægtig, sekretær i finansministeriets 
hovedrevisorat; landsretssagfører 26. januar 
1939-

Forfatter af „Landmandens Selvangivel
sesbog“, medarbejder ved juridiske værker; 
afhandlinger og artikler i Ugeskrift for Rets
væsen m. v.

Adresse: privat: Frederiksborggade 40, 
København K.; kontor: Niels Hemming- 
sensgade 9, København K.

Nielsen, Betty Sophie, statsprøvet musikpæda
gog, organist, født Rendsborg 30. april 1910; 
datter af tingbogsfører D. Davidsen (r. af 
Dbg.) og hustru Martha, født Kähler; gift 
Haderslev 24. maj 1932 med sognepræst 
Laurids Johannes Nielsen, født Hejnsvig 9. 
juni 1906; søn af gårdejer N. P. Nielsen og 
hustru Anne, født Larsen.

Filosofikum 1929; eksamen som stats
prøvet musikpædagog fra det kgl. danske 
musikkonservatorium i København 1948.

Formand for musikforeningen „Sunde
ved“; bestyrelsesmedlem i sognebiblioteket 
i Nybøl og Sottrup.

Adresse: Præstegården, Vester Sottrup.

Wehling, Henni, husmoder, født Haderslev 6. 
september 1909; datter af tømrermester 
Heinrich Hermann Dorendorf og hustru 
Margrethe Cathrine, født Iversen; gift Mag
deburg 20. maj 1934 med Zollkommissar 
Josef Wehling, født Wingerode/Eichsfeld
2. februar 1906; søn af Wendelin Wehling 
og hustru Maria (død 1918).

Har besøgt Pädagogische Akademie i 
Kiel. Lærerinde i Magdeburg. Familien er 
flygtninge fra den russiske zone; (to drenge, 
een datter).

Adresse: (22a) Goch/Niederrhein, Zoll- 
grenzkommissariat, Kalkarerstrasse 69, 
Tyskland.

Hagedorn, Erna Thagård, afdelingssygeplejer
ske, født Holstebro 16. december 1910; dat
ter af cyklehandler Simon Clausen Hage
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dorn (død 1932) og hustru Karen Thagård, 
født Olesen; ugift.

Kontoruddannelse, senere sygeplejeud
dannelse ved Københavns amts sygehus i 
Gentofte, Fødselsstiftelsen i Århus og Sta
tens sindssygehospital i Vester Vedsted, 
1934—38 forskellige vikariater, 1939 ansat 
ved gigtsanatoriet i Skælskør, 1940 afde
lingssygeplejerske samme sted.

Adresse: Gigtsanatoriet, Skælskør.
Skodstrup Johansen, Anna Elisabeth, husmo

der, født Randers 3. januar 1910; datter af 
gymnastiklærer N. J. Iversen (død 1949) 
og hustru Nicoline, født Ladefoged (død 
(død 1921); gift (2. gang) Mellerup valg
menighedskirke 12. august 1939 med redak
tør af Svendborg Amtstidende Hans Lars 
Skodstrup Johansen (st. 1925, se H.-S. 
1950, s. 69), født Odense 25. marts 1907; 
søn af pelsfarmer Christen Johansen og hu
stru Krista, født Andersen.

Seks semestres studium ved det filosofi
ske fakultet ved Københavns universitet 
(herunder ophold i Paris og Geneve). Stu
diet afbrudt på grund af ægteskab med ar
kivar Harald Jørgensen. Dette opløst året 
efter. Derefter uddannelse på Københavns 
amts sygehus i Gentofte til statsautoriseret 
sygeplejerske. 1949 eksamen som fransk 
korrespondent fra Handelshøjskolen i Kø
benhavn. Har undervist på Handelshøjsko
len i Esbjerg og i Alliance francaise samme 
sted samt haft private elever.

Medlem af forretningsudvalget for folke
ligt oplysningsforbund i Svendborg og se
kretær i Sønderjysk forening samme sted.

Adresse: 5. Maj Pladsen 3 II, Svendborg. 
* Møller, Dagmar Cecilie Manchen, bogholder

ske, født Flensborg 22. december 1909; dat
ter af overportør Mads Kristian Møller og 
hustru Thyra Karoline, født Jacobsen; 
ugift.

Adresse: Enghavevej 6 II t. h., Køben
havn V.

Dalberg-Larsen, Sigrid, lærerinde, født Kiel 28. 
januar 1910; datter af skoleinspektør Niels 
William Hans Nielsen (død 1951) og hu

stru Justine Vilhelmine, født Brorsen; gift 
København 8. maj 1937 med sekretær i 
landbrugsministeriet senere kontorchef ved 
det danske hedeselskab Børge Dalberg-Lar- 
sen, søn af lektor H. Larsen (død 1940) og 
hustru Elisabeth (død 1947).

Lærerindeeksamen ved N. Zahles semi
narium. Lærerinde ved Tønder statssemi
nariums øvelsesskole; lærerinde ved den 
kgl. balletskoles læseskole i København 
1937—43, fra 1947 ved Østre Borger- og 
Realskole i Viborg.

Adresse: Ibsgade 11 A, Viborg.

Ahnfeldt-Mollerup, Inger Harda, cand. pharm., 
født Esbjerg 26. maj 1910; datter af bank
direktør Niels Schack-Andersen og hustru 
Caroline Kirstine, født Holdt; gift Haders
lev 21. maj 1938 med cand. pharm. Preben 
Stenild Ahnfeldt-Mollerup, født Køben
havn 29. november 1911; søn af apoteker 
Christian Ahnfeld Mollerup og hustru Ka
ren Margrethe, født Larsen.

Farmaceutisk candidateksamen 1937, 
p. t. ansat på Løveapoteket i Ringsted.

Adresse: Sjællandsgade 4, Ringsted.

* Speth, Johannes Christian, bankassistent, født 
Haderslev 20. november 1909; søn af køb
mand Johannes Christian Speth (død 
1930) og hustru Dorothea Helene Marie 
Sophie, født Wehrs; gift Haderslev 16. de
cember 1945 med damefrisør Marie Ca
thrine Christiansen, født Møgeltønder 8. 
maj 1924; datter af hestehandler, slagter
mester Jacob Christian Christiansen og hu
stru Anne Marie Margrethe, født Christen
sen.

Adresse: Sankt Severingade 9, Haderslev.

Vognsen, Svend, forstander, født Hoptrup 29. 
maj 1909; søn af gårdejer Georg Frederik 
Vognsen (død 1917), og hustru Maren So
phie, født Vognsen (død 1934); gift Frederi
cia 20. juli 1934 med lærerinde Kirsten Eli
sabeth Scheel Krüger, født Ålestrup 21. ok
tober 1904; datter af købmand Carl Krüger 
(død 1933) og hustru Marie Mathilde, 
født Brandt.
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Lærereksamen; døvstummelærer; forstan
der for statens aflæseskole i Fredericia.

Tilsynsførende med statens tunghøre- 
kurser vest for Storebælt.

Har skrevet: Jubilæumsskrift for Statens 
Aflæseskole i Fredericia, 1942, Vejledning 
for aflæselærere, 1950, samt diverse artikler 
i fagblade.

Adresse: Temevej 11, Fredericia.
Andersen, Karen Marie, husmoder, født Ha

derslev ir. juli 1910; datter af købmand 
Hans Jørgen Wind (død 1952) og hustru 
Agnes Marie, født Nielsen; gift Haderslev 
16. marts 1934 med sognepræst Søren An
dersen, født København 27. februar 1907; 
søn af sporvejsfunktionær Jens Chr. Ander
sen og hustru Ane Kirstine.

Eksamineret børnehavelærerinde 1932.
Adresse: Hvejsel præstegård pr. Jelling. 

Buchert, Inger Marie, korrespondent, født Skær
bæk, Hoptrup sogn, 2. marts 1910; datter 
af gårdejer Oluf Wolf (død 1943) og hu
stru Margrethe, født Johansen; gift Roskil
de 3. oktober 1941 med adjunkt ved Sorte
dam gymnasium i København Johannes H. 
Biichert, født Jaruplund ved Flensborg 8. 
januar 1907; søn af gårdejer Johan Georg 
Biichert og hustru Marie K.

Korrespondent i firmaet B. Buhl Chri
stensen, Tordenskjoldsgade 24, Køben
havn K.

Adresse: Rønneallé 14, Allerød.

Ra.
Adolphsen, Jørgen Nissen, grosserer, født Ha

derslev ii. september 1911; søn af snedker
mester Johan Frederik Adolphsen og hu
stru Magdalena, født Friis; gift Kolding 26. 
december 1936 med Lis Hauschildt Son- 
nichsen, født Kolding 4. maj 1912; datter 
af toldkontrolør Søren Sonnichsen og hu
stru Karen Marie, født Hauschildt.

Handelsuddannelse, selvstændig gros
sistvirksomhed i Kolding.

Adresse: Læssøegade 27, Kolding.
Carstensen, Hans Christian, malermester, født 

Haderslev 27. november 1911; søn af maler

mester, rådmand Hans Carstensen og hu
stru Marie Nielsine, født Møller, (død 
1947); gift Haderslev 15. december 1937 
med Ulla Fischer, født Over Jerstal 22. 
marts 1915; datter af dr. med. J. B. Fischer 
og hustru Ellen, født Hahnfeldt, (død 
1940).

Besøgt forskellige malerskoler m. m. Til
lagt prædikat af kgl. hofleverandør 8. marts 
1950.

Adresse: Nørregade 27, Haderslev.

Hansen, Julius Petersen, manufakturhandler, 
født Haderslev 18. august 1911; søn af læ
rer Julius Hansen (død 1944) og hustru 
Mette Kathrine, født Petersen; gift Gram
9. april 1936 med Anne Margrethe Aastrup, 
født Gram 19. september 1913; datter af 
manufakturhandler Olaf Aastrup og hu
stru Maren Cathrine født Clausen.

Adresse: Gram.

Clausen, Dorthea Emma Andkjær, husmoder, 
født Haderslev 20. oktober 1912; datter af 
automobilhandler Valdemar Andkjær Hin
richsen og hustru Marie, født Vaaben; gift 
Haderslev 13. maj 1939 med fabrikant 
Mads Clausen, født Elsmark ved Nordborg 
21. oktober 1905; søn af gårdejer Jørgen 
Clausen (død 1948) og hustru Maren, født 
Frederiksen, (død 1949).

Tillidshverv: mor til fem børn.
Adresse: Elsmark pr. Nordborg.

Jensen, Anne Johanne Elise, husmoder, født 
Haderslev 20. august 1911; datter af gas
mester Anders Petersen Jacobsen (død 
1952) og hustru Andrea Rasmine, født Tør
ring, (død 1935); gift Haderslev 25. septem
ber 1936 med toldkontrolør, translatør 
Friedrich Peter Jensen, født Flensborg 14. 
oktober 1905; søn af maskinsmed Ingwert 
Christian Jensen og hustru Christine Pe- 
trea, født Christiansen.

Adresse: Bratskovvej ia, Vanløse.

* Johnsen, Niels, bankassistent, født Maugstrup
6. november 1911; søn af købmand Lorens 
Peter Johnsen og hustru Kirstine, født Nis- 
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sen; gift med Clara Ida Peitscher, født 
Tyskland 13. september 1912.

Adresse: Toftlund.
Kiil, Bodil Margrethe, skolesundhedsplejerske, 

født Vonsbæk 27. december 1911; datter af 
kaptajn Jacobus C. Kiil (død 1934) og hu
stru Marie, født Wildfang, (død 1937), 
ugift.

Adresse: Møllehusvej 14, Roskilde.
* Østergaard, Karen Bjerg, husmoder, født Fre

derikshavn 12. august 1912; datter af skole
inspektør Valdemar Peter Lauritzen og hu
stru Bodil Marie, født Petersen; gift Rød
ding frimenighed 1941 med gårdejer Niels 
Østergaard.

Læreruddannelse ved Haderslev stats
seminarium.

Adresse: Københoved pr. Skodborg J.
Lei, Hans Boisen, gårdejer, sognerådsformand, 

født Vester Lindet 12. august 1911; søn af 
gårdejer Hans Peter Lei (død 1939) og hu
stru Marie, født Boisen, (død 1951); gift 
Gammel Fladerslev 2. juli 1937 med Anna 
Wildfang, født Vonsbæk 7. december 1912; 
datter af gårdejer Anton Christian Wild
fang (død 1914) og hustru Toni, født 
Bramsen.

Uddannet som landmand. Sogneråds
formand i Vonsbæk sogn.

Adresse: Bækkegård pr. Vonsbæk.
f Colding-Jørgensen, Ruth, husmoder, født Rin

ge 28. september 1912, død Gentofte 17. 
maj 1951 (se H.-S. 1951, s. 49); datter af 
amtslandinspektør Thorvald Lindhard og 
hustru Petra, født Pontoppidan; gift Ha
derslev 9. april 1936 med lærer Christian 
Colding-Jørgensen.

Uddannelse i gymnastik på Bertramsko- 
len, svømme- og gymnastiklærerinde.

Larsen, Elna, husmoder, født Haderslev 29. ju
ni 1912; datter af købmand Peter Chri
stian Ludvigsen (død 1942) og hustru An
na, født Forsmann; gift Haderslev 2. april 
1935 med oberstløjtnant, militærattaché 
ved de kgl. danske ambassader i Stockholm 
og Oslo Flemming Bussenius Larsen, født 
København 17. november 1908; søn af 

oberst John V. Larsen (død 1949) og hu
stru Emmy, født Bussenius.

Adresse: Mårdvägen 23, Saltsjö Duvnäs, 
Stockholm, Sverige.

Michaelsen, Christian Hans, købmand, født Ha
derslev 6. november 1911; søn af købmand 
Niels Peter Michaelsen og hustru Marie, 
født Davidsen; gift Lyngby 7. marts 1937 
med Else Lindis Hansen, født Lyngby 23. 
oktober 1912; datter af formand Karl Han
sen og hustru Karoline.

Bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen 
„Stengården“.

Adresse: Huldbergs Allé 10, Søborg.
41 Mørup, Mads Jacobsen, afdelingsleder, født 

Hammelev 16. februar 1912; søn af bank
bud Peter Jensen Mørup og hustru Augu
sta Frederikke, født Kloth; gift Haderslev 
5. juli 1940 med ekspeditrice Mary Louise 
Sophie Voigt, født Haderslev 22. oktober 
1914, datter af chauffør Willy Fleinrich Jo
hannes Voigt og hustru Sophie Maria Mar
grethe, født Diercksen.

Adresse: Blichers Allé 42, Esbjerg.
Nissen, Mathias, landbrugslærer, konsulent, 

født Kjelstrup, Vilstrup sogn, 23. juli 1912; 
søn af gårdejer Nis Mathiesen Nissen og hu
stru Anna Marie, født Reggelsen; gift Ødis 
30. juni 1939 med Iris Rasmussen, født Mø
borg 10. februar 1914; datter af gårdejer Pe
ter Rasmussen og hustru Ane.

Landbrugskandidat 1937; assistent ved 
Lyngby forsøgsstation 1937; lærer ved Grå
sten landbrugsskole og konsulent i plante
avl og regnskabsføring i Vis Flerreds land
boforening fra 1937; sekretær for de sam
virkende sønderjydske hesteavlsforeninger, 
for avlscenterudvalget for statsanerkendte 
svineavlscentre og for foreningen af jydske 
svineavlscentre.

Næstformand i venstre-vælgerforening; 
medlem af landbrugslærernes og informa
tionskontorets film- og lysbilledudvalg; re
visor i frimenighed; revisor i brugsforening.

Har skrevet: Årsberetninger vedrørende 
planteavl, regnskabsføring, hesteavl og svi
neavl.
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Adresse: Gråsten landbrugsskole, Grå
sten.

Moos, Inger, kommunelærerinde, født Århus 29. 
september 1910; datter af toldkontrolør 
Hans Mathias Paulsen (død 1949) og hu
stru Helga, født Petersen; gift Gråsten slots
kirke 28. april 1934 med gårdforpagter i 
Nybøl Jens Hansen Moos, født Nybøl 25. 
maj 1907; død Sønderborg 24. oktober 
1937; søn af gårdejer Peter Moos (død 
1937) og hustru Magdalene.

Lærereksamen 1942; kommunelærerinde 
i Århus 1942, i Gladsaxe 1945.

Adresse: Søborg Hovedgade 42E, Søborg.

Johnsen, Ketty Margrethe Kirstine, husmoder, 
født Nyborg 8. marts 1912; datter af korps- 
officiant Niels Kristian Pedersen og hustru 
Laura Rasmine, født Rasmussen; gift Tøn
der ir. oktober 1931 med kaptajnløjtnant 
Johann Johnsen, født Tønder 15. juli 1904; 
søn af byrådssekretær Johannes Johnsen 
(død 1927) og hustru Vibke Katarine, født 
Augustin, (død 1953).

Medlem af tropsrådet for 1. Bellahøj trop 
under Det danske Spejderkorps, Brønshøj 
division.

Adresse: Frederikssundsvej 143 III, Kø
benhavn Brønshøj.

* Petersen, Dorothea Marie, husmoder, født 
Simmersted 28. februar 1912; datter af 
gårdejer Knud Christensen Schultz og hu
stru Dorothea Marie, født Eskesen; gift 
Maugstrup 7. december 1951 med land
mand Alfred Petersen.

Adresse: Torkildstrup pr. Eskildstrup.

Rb.
Roed, Edith, husmoder, født Fjerritslev 28. sep

tember 1911; datter af overretssagfører 
Christen Nielsen Bang (død 1936) og hu
stru Margrethe, født Andersen; gift Haders
lev 24. august 1938 med maskinmester Karl 
Adolph Roed, født Hansted ved Thisted 
19. august 1904; søn af fyrmester Hans 
Roed og hustru Anne Marie, født Kyster, 
(død 1927).

Uddannet på Frøbelhøjskolen som bør
nehavelærerinde.

Adresse: Dronning Olgas Vej 5, Køben
havn F.

* Bekke, Karl Lauritz, født Haderslev 14. de
cember 1911; søn af arkitekt Asmus Peter
sen Bekke og hustru Magdalena, født 
Sprick; gift.

Adresse: Frilandsallé 8 I, København 
Valby.

* Bennhøft, Christian Wilhelm, repræsentant, 
født Bredsted 28. august 1911; søn af la
gerist Wilhelm Bennhøft og hustru Hulda, 
født Brodersen; gift.

Handelsuddannelse i manufakturbran
chen.

Adresse: Næsbyholmvej 5, II, Brønshøj. 
* Bojsen, Thomas Eriksen, købmand, født 

Vojens 3. april 1912; søn af købmand Mat
thias Peter Bojsen og hustru Christine, født 
Eriksen; gift 17. juli 1943 med Sara Høyer 
Pors, født Tyskland 15. februar 1917, (1934 
r); datter af restauratør Mathias Pors (f 
1946) og hustru Karen Anna Elisabeth, 
født Høyer.

Handelsuddannelse.
Adresse: Vojens.

* Hansen, Grethe, født Kolding 14. maj 1912; 
datter af øjenlæge Egil Jakob Hansen (død 
1927) og hustru Ina Viktoria Louise, født 
Holm.

Adresse: ?
* Hirth, Viggo Roose, født Skive 25. september 

1910; søn af apoteker Vilhelm Faber Hirth 
og hustru Augusta Kirstine, født Roose.

Adresse: Livjægergade 29, København 0. 
Hundevadt, Walter Theodor, købmand, født 

Haderslev 10. januar 1912; søn af købmand, 
rådmand Anton Hundevadt (død 1945) og 
hustru Frieda Minna Elsabeth, født Jensen, 
(død 1947); gift Haderslev 26. april 1938 
med Anne Cathrine Juhl, (3. mellem 
1931), født Vonsbæk 3. august 1916; datter 
af gæstgiver Peter Juhl (død 1920) og hu
stru Christine Elisabeth, født Iversen.

Handelsuddannelse.
Adresse: Åbenråvej 49, Haderslev.
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f Jensen, Svend, ekspedient, født Grenå 9. de
cember 1911; død amtssygehuset Næstved,
7. september 1940; søn af restauratør Carl 
Alfred Jensen (død 1948) og hustru Ma
thilde Ottilie, født Ottosen; ugift.

Handelsuddannelse i manufakturbran
chen.

* Knudsen, Broder Christian, født Slagslunde 
5. januar 1912; søn af landbrugskandidat 
Christian Knudsen og hustru Nanny Em
ma, født Haunstrup.

Adresse: ?
* Mikkelsen, Karl Max, grosserer, født Flensborg

8. september 1911; søn af oliehandler Mi
chael Mikkelsen (død 1942) og hustru Ma
thilde, født Nahmens; gift Haderslev 27. 
oktober 1940 med Christine Marie Peter
sen, født Haderslev 21. oktober 1910; dat
ter af mælkehandler Carl Johan Petersen 
og hustru Helene Marie, født Skov.

Handelsuddannelse.
Adresse: Ribe Landevej 12, Haderslev.

* Kellmann, Elise Christine (Lis), husmoder, 
født Åbenrå 5. september 1910; datter af 
arbejder Christian Johannsen Moos og hu
stru Frieda Magdalena, født Post; gift Ham
melev 17. september 1935 med overinspek
tør Carl Andreas Frederik Kellmann (1927 
r, H.-S. 1952, s. 49, og 1930 st), født Ham
melev 5. april 1911; søn af stationsmester 
Thyge P. Kellmann (død 1941) og hustru 
Ingeborg Marie, født Wollesen.

Adresse: Nørregade 17, Haderslev.
* Have, Asta Fromm, husmoder, født Kolding

9. marts 1911; datter af cigarhandler Chri
stian Nielsen og hustru Marie Jacobine, 
født Fromm; gift Haderslev 12. november 
1936 med bankbestyrer Ferdinand Nissen 
Have (1930 st.), født Haderslev 28. marts 
1909; søn af postkontrolør Lauritz Nissen 
Have og hustru Cathrine Marie, født Pe
tersen.

Adresse: Toftlund.
Petersen, Poul, reklamechef (senior account 

executive), født Hammel 29. november 
1911; søn af forretningsfører Peter Jørgen 
Petersen (død 1948) og hustru Mary Jørgi- 

ne Jensine, født Larsen; gift Odense 12. ok
tober 1946 med sekretær Rosa Vejen Tho- 
nø, født Odense 11. marts 1919.

Tegnerforbundets diplomprøve. Ansat 
som reklamechef i Lintas Ltd., international 
advertising. Sekretær i Dansk Reklame For
bund. Næstformand i Uni-Levers danske 
forening.

Artikler og kroniker i dagblade, artikler 
og artikelserier om marketing, planlægning 
og reklameteknik i faglige tidsskrifter.

Adresse: Porsevænget 43, Kgs. Lyngby. 
Pors, Jørgen Boye Høyer, skoleinspektør, født 

Øster Lindet 2. august 1911; søn af restau
ratør Mathias Pors (død 1940) og hustru 
Karen Anna Elisabeth, født Høyer; gift 
Kolding 22. april 1943 med lærerinde Inger 
Juhl, født Kolding 11. juli 1918; datter af 
maskinmester Harald Juhl og hustru Ebba.

Lærereksamen, kommunelærer i Esbjerg 
1939, lærer i Flensborg 1946, skoleinspektør 
i Kappel 1950.

Formand for Sydslesvigs danske ung
domsforeningers gymnastikudvalg.

Adresse: Kaj Munk Skolen, Kappel, Syd
slesvig.

Schacht, Heinrich Friedrich, hovedagent, født 
Tirslund 3. juni 1912; søn af lærer Heinrich 
Friedrich Schacht og hustru Anna, født Or- 
besen; gift Århus 15. oktober 1938 med Jen
ny J. A. Bergstrøm, født Viborg 29. juli 
1917; datter af inspektør W. Bergstrøm og 
hustru Kirstine.

Højere handelseksamen; ekspedient i fir
maet Orbesen & Co., Tønder og A/S Brdr. 
Vorbeck i Århus; hovedagent i A/S 
D. F. F. A.

Adresse: Ollerupvej 1, Holme pr. Viby J. 
Sohl, Mads Willadsen, gårdejer, født Ringtved, 

Maugstrup sogn, 16. maj 1911; søn af gård
ejer Willads Sohl og hustru Marie Cathri
ne, født Mikkelsen; gift Maugstrup 19. 
august 1947 med Inger Cathrine Magdale
ne Sørensen (1934 r.), født 18. april 1917; 
datter af landmand Mathias Sørensen og 
hustru Marie Magdalene, født Juhl.

Adresse: Ringtved pr. Vojens.
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Thuesen, Christian, navigationslærer, født Ha
derslev 15. januar 1913; søn af møller Hans 
Thuesen (død 1943) og hustru Caroline, 
født Jensen; gift København 11. februar 
1940 med Alma Lorenzen, født Kværs 14. 
november 1914; datter af landmand Asmus 
Lorenzen (død 1942) og hustru Margrethe, 
født Jensen.

Styrmands-, skibsfører- og radiotelegra

fisteksamen; til søs 1928—1942; hjælpelæ
rer ved Marstal navigationsskole 1942, ud
dannelse ved Polyteknisk Læreanstalt 1944, 
navigationslærer ved Marstal navigations
skole 1947.

I bestyrelsen for Dansk Navigationslærer
forening 1948, næstformand fra 1952.

Adresse: „Bøgely“, Grønnegade, Marstal.

OLAV CHRISTENSEN.

VIDAR
I Haderslev-Samfundets årsskrift fra 1952 blev 

Vidar’s liv og virke behandlet til sommerferien 
52. Fra det nye skoleårs begyndelse og til jul 
1953 er følgende at berette:

Den 27/8 52 gik gymnasiasterne til valg — 
eller rettere generalforsamling i historisk labo
ratorium, hvis gamle vægge måtte holde til 
60—70 skoleelevers sommerferieudhvilede stem
mebånds udgydelser. Da de sindsoprivende valg 
var overstået, viste det sig, at den nye formand 
var identisk med sidste års næstformand, Ole 
Gellert Nielsen.

Den 15/9 skulle den nye bestyrelse første 
gang forsøge sig i sin nye værdighed. Man havde 
indbudt lektor Favrholdt, som med foredraget 
„Ud i det blå“ beredte de 30 fremmødte en vir
kelig morsom og interessant aften.

Den flyverbegejstring,, som pludselig sporedes 
på skolen, fik heller ikke lov til at gå ubemær
ket hen, idet kaptajn Foged den 3/10 med film 
og foredrag forsøgte at sætte 70 medlemmer ind 
i flyvekunstens mysterier.

Som en længe ventet dato oprandt den 17/10 
endelig — dagen for årets første bal. Det blev en 
vellykket fest, hvor de særlig indbudte 4. m’ere 
fejrede triumfer såvel i antal som på danse
gulvet.

Den 1/11 vovede 16 af den ærværdige gym- 
nasieforenings medlemmer sig ud i det typiske 
danske efterår, der netop denne dag havde an
taget karakter af den anden syndflod. Meget 

lidt tørre nåedes Kristiansdal, hvor forskellige 
materielle goder indblæste — omend ikke noget 
nyt liv — så dog så megen energi, at de fugtige 
kunne nå Hammelev, hvor „perle“ derefter blev 
invaderet.

Den 31/11 holdt den på skolen vikarierende 
cand. mag. frk. Bjerresø et foredrag om Jugosla
vien, som hun med nogle andre danske studen
ter havde gennemrejst på kryds og tværs. For
samlingen stiftede også nærmere bekendtskab 
med den mærkelige styreform, som hersker i 
dette efter frk. Bjerresøs udtalelser ganske dej
lige land.

Det sidste arrangement i kalenderåret 1952 
var traditionen tro juleballet den 20/12. Til 
dette, Vidars største begivenhed, var festsalen 
meget smukt pyntet med gran. Desværre for
hindrede den tidlige dato adskillige gamle elever 
i at være til stede, men alligevel var stemningen 
høj, og da man sluttede kl. 1, var alle enige om, 
at det havde været et rigtigt Vidar-bal.

Den 20/1 havde Vidar inviteret sine med
lemmer i biografen for at se „Don Camillos lille 
verden“. Som altid, når foreningen giver bio
grafture, var medlemsantallet stort, hvad der i 
og for sig også var godt, idet det havde været 
synd, om nogle var gået glip af den vidunderlige 
film.

Var mødeprocenten til ovennævnte film høj, 
kan det modsatte siges ved kriminalbetjent Lar
sen’s foredrag „Een verden“ den 15/2, idet kun 
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io gymnasiaster havde begivet sig hen på sko
len denne aften. Det var synd, eftersom det var 
et udmærket foredrag, der omhandlede alle nu
tidens politiske problemer. Bagefter var der 
diskussion.

Den 20/2 havde realskolebestyrer Jørgensen 
indbudt 20 medlemmer af Vidar til at overvære 
en filmatisering af en af John Steinbeck’s bøger, 
der omhandler problemer i Mellemamerika.

Det store problem „A-pagten“ blev den 12/3 
sat under debat af oberst Gabel Jørgensen, der 
på en levende og meget underholdende måde 
klarlagde problemerne. Kernen i foredraget blev 
det store problem „Hvordan undgår vi en 3die 
verdenskrig?“ Efter at have rejst tvivl om FN 
og andre sammenslutningers muligheder for at 
skabe en varig fred blev Gabel Jørgensen ståen
de ved den moralske oprustning, som efter ober
stens mening var det primære krav i fredens 
tjeneste.

Sæsonen sluttede den 21/3 med det traditio
nelle håndboldstævne. Beskedenheden, der al
drig har været skolens sportsglade ungdoms 
stærke side, fik heller ikke her lov til at udfolde 
sig, idet Haderslev ligefrem fejede gæsterne 
(Ribe, Aabenraa og Tønder) ud af banen. Ved 
ballet om aftenen havde gæsterne lejlighed til at 
revanchere sig som dansere.

Sæson 1953—54-
Traditionen for, at Vidars stiftende general

forsamling skal gennemføres til forskellige mær
kelige mærkelige instrumenters akkompagne
ment, fik i år lov til at gå skærpet i hævd den 
25/7 1953- Foruden 60—70 gymnasiasters alt 
andet end blide danske sprog hørtes instrumen
ter af så forskellig karakter som grydelåg, mæl
keklokker, horn etc. Selve valgene forløb dog 
ret smertefrit, hvorefter den 33de sæson kunne 
påbegyndes.

Inspireret af det nært forestående folketings
valg havde bestyrelsen den 25/9 fået 4 fore
dragsholdere til at komme. Disse 4 repræsente
rede henholdsvis Socialdemokratiet, Det kon
servative folkeparti, Venstre og Retsforbundet. 
Det blev en virkelig vellykket aften, hvor de 
trænede politikere benyttede vittige udfald mod 
hinanden for at vinde den letkøbte ungdomme
lige forsamlings gunst.

Den 6/10 talte lektor Buch om amerikanske 
skoleforhold. Lektor Buch redegjorde på sin 
egen interessante måde for, hvordan eleverne 
bliver undervist i husholdning, reklametegning 
etc. samtidig med, at det frivillige understreges. 
Med reformfyldte sind vandrede de ca. 50 
fremmødte hjem ved xo-tiden.

Efterårsballet den 16/10 blev meget vellykket, 
hvad den meget smukt udsmykkede sal for en 
stor del må bære skylden for.

Den vanddåb, som Vidars løvfaldsture efter
hånden har antaget karakter af, havde den 
31/10 skræmt alle foreningens medlemmer på 
nær 9. Var selskabet end lille, så var det til gen
gæld udsøgt, og det blev en uforglemmelig tur 
dammen rundt med det traditionelle holdt i 
Kristiansdal.

Som det er tradition, gik Vidars medlemmer 
i november måned i Kosmorama. Valget var 
faldet på Chaplin’s mesterværk:„Limelight“,der 
fuldtud svarede til forventningerne. Til denne 
glimrende aften havde Vidar erhvervet sig ikke 
mindre end 70 billetter.

Grundet på Hakalyt-festen den 3/12 har der 
været en pause i foreningens arbejde, men den 
22/12 går det atter løs med årets største arran
gement juleballet, hvis udfald i høj grad afhæn
ger af det antal gamle elever, som kommer til 
stede den aften.

HANS JACOB KJÆR.
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Storegade 19 . Haderslev . Telf. 220 42



Køb Manufakturvarer hos

Herre- og 
Damekonfektion

Godt Udvalg 
Billige Priser

Telefon 22221
(flere Linier)

MICHELSEN & JACOBI
PETER ORBESEN

ÄSANI-UNDERTØJ
i Overklassen hos 

WWj I B. JØRGENSEN
Gravene 5 . Haderslev

Telefon 22729

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Haderslev . Telefon 22541

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 22169

ICOLAI OUTZEN

HADERSLEV
TELF. 23020

Axel ^^^kaarenborg

Isenkramforretning

Gravene 8 - Haderslev . Telefon 224 24

Ruteautomobil - Aktieselskabet
for Haderslev Amt og By

Rutekørsel - Selskabskørsei

BOGHANDEL

de 2 . Haderslev - Teif. 22653

fra

N.CHR. THORSEN
Tlf. 22755 . Haderslev . Bispegade

OLE JENSEN
Bageri 
Konditori
Gaaskærgade



HADERSLEV . TLF.23130

H ADERS LEV BANK
Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

J. C. DIRKS
ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

Varme- og 

sanitære Anlæg

Elektriske

Installationer

Radio
Herreklæder siden 1900

Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 2.

Bispegade 6 - Telefon 22631

AKTIESELSKABET

HANSBORG
A/s WALDEMAR 

CHRISTENSEN Aksel Nielse

Savværk
Installationsforretning

Trikotage

Dame- og
og

Tømmerhandel Storegade 18 Børnekonfektion

HADERSLEV . TELEFON 23086
Telefon 23742

HADERSLEV . TELEFON 2



DANIEL BRUHN
ISENKRAM-OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 23185

ahrendorff & Søn
Jrmager og Guldsmed

ide 24 - Haderslev - Telefon 2 26 44

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

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

(HOLST CHRISTENSEN)

Nørregade20 - Tlf. 22413

Kurt E. Jensen

Manufaktur
*
Trikotage

VOJENS - TELEFON 41357

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

likkelsbergs Eftf.
Damehatte - Tørklæder 
Altid bedst og billigst

le 5 — Haderslev — Telefon 2 35 73

WILD
HEERBRUGG

FOTOGRAF
^RLING

(Lunds Eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 22314

LÆS

inderjyllands største

i mest udbredte Blad

Garantimærket
for det svejtsiske 

Præcisions - tegnebestik 
udført i 

rustfrit kromstål
se det hos

Deres bog- og papirhandler

Fodtøj
— saa gaar man til



STØT GRÆJfSEFORENINGEN

Er Deres INSTALLATIONER
for gas, vand og elektricitet

i orden?
Gas: Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi

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

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.

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

Husk, at hele byen skal gå over til vekselstrømsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 23215 — Haderslev

K. BUTTEN SCHON

Gravene 4 — Haderslev — Telefon 1

Det bedste Indkøbsste

Kolonial, Delikatesser og

Viggo Jacobsen
Nørregade 46 - Telefon 2 2’

ALT BILLETSALG
fly - bane - skib - bus - valuta og visuman«

O

ERSØISK
5SAGERBUREAU 
REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEb
Lavgade — Haderslev — Telefon '

GÆLDER DET ET VE LLIG N E N DE TOT

Gaa da til

cÆtdLet Qji'zg uuLa l
Apotekergade 7 — Telefon 2 25 09 — H

M. LEONHA
Kolonial- og Delikatessefori

SPECIALITET VINE

Bispegade 16 — Telefon !

MEYERS
BOGHANDE

Storegade 29



HOLM «V MOLZEN as

KULIMPORT - BRÆNDSELSOLIE 
Haderslev - Telefon 23701 (3 Linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

N. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 21210

’aul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

*

<y Allégade 2—4 - Telf. 23570 
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og Konditori
Storegade 47 - Telf. 22286

Haderslev 
Centralbibliotek

®

Jomfrustien 20 
Telefon 22656

•
Bogbestand:
26111 Bind

MAGNUS KNUDSEN
1. Kl. Herreskrædderi

Jomfrusti 3 Telefon 22728

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer en gros 

Indehaver J. Dirks
O

Haderslev
defon 22131 - Sønderbro 13

J. D. KOOPMANNS
Svineslagteri

HADERSLEV Haderslev - Telefon 23663

<Sføi
^rænseforeningen

Herre- og Damesalon

Storegade 16 Telefon 23304

(Sføf
^rænseforeningen



... gaa Strøgtur hos

HADERSLEV KLÆDEFABRIK
M. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2 25 44 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

/s HYDOR
MASKINFABRIK

Spørg Materialisten!
DANSKE ©G OSTEEKSPORT

Nørregade 12 - Telefon 22066 - Haderslev

Boggaver
til Hjælp for 
Kulturarbejdet 
i Sydslesvig 
modtages i

Carl Nielsen Boghandel
Haderslev

HADERSLEV BYHISTORISKE

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


