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ARVEN
Vi er avlet af jordens skød, 

til stedet og tiden bundet, 

livet, mod hvilket vi os forbrød, 

nu ene på nåde er grundet; 

men med nåden et evigt værd 

mennesket har i eje, 

den kan gøre vor hverdagsfærd 

usårlig som stjernernes veje.

Landet, som vi af forsynet fik, 

sig åbner for farende vinde, 

sjæle vandrer, skjult for vort blik 

mod nat eller lysets tinde; 

døden spotter os overalt, 

men formår vi at blive, 

hvad der nævnedes: jordens salt, 

kan dødens spot vi fordrive.



Livets gåde er i os lagt, 

en gåde for alle slægter, 

står vi ikke med den i pagt, 

vi selve livet fornægter; 

til naturens lovfaste spil 

målløse tider vil ile — 

ser vi, barnets glæde er til, 

så har vi dog lov til at smile.

Mos vil grønnes på træets bark 

og lyse fra bøndernes tage, 

græs vil gro på den nøgne mark 

omkap med voksende dage, 

himlen løfter sit tonehvælv 

over gryende farver, 

jorden vugges i sollysskælv 

mod livet, det ny, vi arver.

EIGIL REUMERT

'su/ /ra ///m/tr/en- mm/ /es/



Hertug Hans' våbenskjold

HADERSLEV LÆRDE SKOLE
TYSK - DANSK - TYSK

ANDET AFSNIT

DEN NYE SKOLEBYGNING

D en gamle latinskole, der lige fra grundlæg
gelsen i 1567 havde ligget ved kirkens fod, som 
skik var, var som nævnt meget mangelfuld. 
Dens areal var 37 X *9 alen. I stuen var gym
nastiksal (10 X 9 alen), pedelbolig (10 X 9 
alen) og et par klasseværelser (10 X 10 alen) 
og 4 klasseværelser (noget mindre).

De første par år gik det nogenlunde: elev
antallet var kun 12 (1850) og 40 (1851). Men 
allerede 30. april 1852 skrev Thrige til Regen- 
burg: „Vi have nu 53 disciple; i næste skoleår 
får vi i det mindste 60—70, og det bliver værre 
og værre i det usle lokale.“

Inventaret, borde og bænke, var blevet for
nyet; nogle gymnastikapparater, et fortepiano 
(til lovsangen) og et skoleur var blevet anskaf
fet, og 1000 rdl. havde skolen modtaget til at 
grundlægge en fysisk og naturhistorisk samling 
for. Biblioteket, det eneste brugbare fra den ty
ske skole, havde man fået 200 rdl. til (desuden 
var der modtaget gaver fra Reitzel og Hegel 
samt fra redaktør Ploug, Rektor og Lembcke). 

Men efterhånden som elevtallet steg (1852 var 
det 67, 1853 93, mens gennemsnitstallet for det 
sidste femår i den tyske tid er 39), blev det 
værre og værre: „Med bygningen står det jo 
dårligt. Kan det dog ikke i det mindste blive be
stemt i år, at der skal bygges? .... Er det 
nødvendigt, at kommunen her giver et par tu
sind rdl. til, så kan den vel også bringes der
til, f. eks. ved trusel om ellers at flytte skolen 
til Åbenrå.“ (Thrige til Regenburg 12. maj 
1852). 1852 måtte gymnastiksalen tages til klas
seværelse, 1853 pedellens lejlighed.

Imidlertid begyndte det at lysne: 7. januar 
1853 blev det bestemt, at der skulle opføres en 
ny skole, efter tegninger af arkitekt Wins trup i 
Flensborg. Byggesummen var beregnet til 34 700 
rd., hvoraf Haderslev by skulle betale de 4000 
plus hvad der kom ind ved salget af den gamle 
skolebygning.

Sommeren 1853 blev så den nye bygnings op
førelse påbegyndt, i Gåskærgade, nord i byen. 
31. august blev grundstenen nedlagt. Konserva- 
toratet, magistraten, de deputerede borgere, 
skolens velyndere, lærere og disciple samledes i 
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den gamle skole og drog derfra i procession og 
under musik hen til den nye bygning. Provst 
Boesen talte, grundstenen nedlagdes, og amt
mand Stockfleth udbragte et leve for kongen: 
Det er ham, „der ved vise og kraftige foranstalt
ninger har forandret Haderslev lærde skole fra 
en hensygnende plante til en frodig stamme, 
der, netop fordi den har sin rod i folkets følelse 
for nationalitet og modersmål, med Guds bi
stand vil bringe fædrelandet herlige frugter“.

Den 6. oktober 1854 skete da det glædelige, at 
man flyttede fra den gamle snevre bygning på 
kirkegården til den nye. Man samledes i skolens 
nye festsal. Boesen, der i mellemtiden var blevet 
biskop, holdt indvielsestalen, og Rektor knyttede 
nogle få ord dertil.

Derpå afsang man følgende sang af kollabo
ratør Fibiger:

Se nu er hallen viet!
Med trøstigt håb vi bied 
på denne sejrens højtidsstund. 
Nu stridens nat er svunden, 
indtogets dag oprunden, 
vort håb var bygt på klippegrund.

Vort værk i kampens bulder 
først løftede sin skulder, 
en skjoldmø, skudt af hjemmets muld. 
Nu sidder hun i freden 
og nyder moderglæden, 
at fostre sønners rige kuld.

Hun se dem trindt om lande 
med hendes præg på pande 
at hædre hendes hjærtelag: 
I fortids gyldne gruber, 
i folkevrimlens kuber 
at bringe lys og klaren dag.

For skranken og på tinge 
og ved de syges senge 
de lægge løgn og død i bånd; 
og for vor Frelsers alter 
de synge deres psalter, 
et vidnesbyrd om Danmarks ånd.

Men luer atter striden, 
det sandes skal i tiden, 
at sønner er en moders skjold. 
Til hjælp de ville ile, 
i hendes kogger pile, 
om hendes stol en kæmpevold.

Ellers er det den religiøse tone, der går igen
nem skolesange ved slige lejligheder; men san
gen her er præget af aktiv national ånd; man 
kender faren og er rede til at møde den påny. 
På den nye skole sattes det danske rigsvåben 
og ordene PATRIÆ ET LITERIS; literis, det 
var en selvfølge for en lærd skole; patriæ, i det 
ord lå modstandsvilje, angrebsvilje og offervilje. 
Nu havde man en stor og moderne skolebyg
ning. Arealet var 1664 kvadratalen, mere end 
dobbelt så stort som den gamle skoles. Nederst 
var der, foruden rektorboligens 8 værelser, biblio
tek, fysisk samling, naturhistorisk samling og 
gymnastiksal (22 X 12 alen). Ovenpå: 10 gode 
klasseværelser, musik- og forsamlingsværelse og 
festsal (22 X 12 alen).

De ydre rammer var nu i orden.

SKOLENS VÆKST

Man tør vistnok gå ud fra, at det har været 
myndighedernes mening, at undervisningen så 
vidt muligt skulle drives i dansk ånd. Derfor 
blev det forment pastor Godt, der var afskedi
get i 1850, at drive en tysk pogeskole. Et lignen
de institut, ledet af en tysk seminarist Prehn, 
gik ind. Tyskerne ønskede derefter at antage en 
lærer efter deres sind. Adskillige personer blev 
bragt i forslag for skolekommissionen i Frue 
sogn, hvor Pastor Helweg var formand; de blev 
alle refuserede og kendelsen stadfæstet af mi
nisteriet for Slesvig. Endelig tilstedtes det kan
didat Dreesen, en loyal tysker fra Åbenrå, at 
oprette en tysk skole, hvor der dog skulle under
vises i dansk. Samtidig fik adjunkt Kroyer til
ladelse til at oprette en dansk privatskole for 
drenge og piger, og for at få børn fra tyske hjem 
i den, tillodes undervisning i religion på tysk.

Men ved lov af 18. september 1855 var real
undervisning, der skulle afsluttes med en af
gangseksamen, blevet indført i Kongeriget. Den-
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ne lov blev også indført i Slesvig. I skolekom
missionen i Haderslev blev det den 13. juli 1856 
bestemt, at med påske næste år skulle adj. 
Kroyers og cand. Dreesens drengeskoler lukke. 
Pastor Helweg slutter sin beretning1 herom (14. 
nov. 1856) med: „Dermed er det i regerings
kommissionens skrivelse af 12. december 1850 
udtalte princip, det danske sprogs eneberetti
gelse, bleven udstrakt til det hele herværende 
skolevæsen. Jeg må tilføje, at om sagen er gået 
noget langsomt, så er dog opnået, at de sidste 
gennemgribende foranstaltninger aldeles ikke er 
stødte på modstand hos en del af befolkningen 
eller har vakt den ophidselse i gemytterne, som 
for 4—5 år siden var uadskillelig fra enhver be
stræbelse for at ordne skoleforholdene på en na
turlig måde.“ Skolen havde også før søgt at hjæl
pe de disciple, der ikke ønskede at studere, med 
nogen særundervisning. Nu blev det lettere, idet 
der blev oprettet særlige realklasser (samt en 
overgangsklasse og en forberedelsesklasse for de 
yngste). 1858 dimitteredes de to første realister.

1 Achelis: Deutsche und dänische Schulen einer schl. 
Grenzstadt (1934) s. 132.

2 Thorvald Paulsen, søn af Prof. Christian Paulsen og 
halvbror til Rektor. Han faldt ved Sankelmark. — 
Carl Bekker (1834—87), nordslesvigsk advokat og 
politiker.

3 Sønderjydske Aarbøger 1926, s. 205—242.
aa Gymnastiklæreren var løjtnant Jessen (red.).

Ved denne udvidelse steg elevtallet betydeligt. 
Det har de første år været 1850: 12, 1851: 40, 
1852: 67, 1853: 96, 1854: 107, 1855: 119. Nu 
blev det 1856: 142, 1857: 152. Denne fremgang 
fortsattes: 1864 var antallet godt 192 (flere 
elever end Aalborg Katedralskole på samme 
tid).

Fra 1850—62 var skolen besøgt af 436 dis
ciple; af disse var 152, 23 %, sønner af næ
ringsdrivende borgere, 107, 26 %, sønner af 
landboere, og 158, 36 %, sønner af embeds- 
mænd (præster, lærere, jurister, læger); ca. en 
trediedel af eleverne stammede fra Kongeriget. 
1854 dimitteredes de to første studenter2, ialt 
dimitteredes der indtil 1864 82 studenter. Af 
disse fandt de 77 deres virksomhed i Kongeriget 
eller Nordslesvig, kun 5 søgte længere sydpå. 
1858—64 dimitteredes 21 realister, hvoraf kun 
4 fik deres virksomhed i Kongeriget, næsten alle 
de andre i Nordslesvig.

Naturligvis kan man ud fra ophold i Konge
riget og Nordslesvig ikke slutte noget med sik
kerhed om deres nationale indstilling.

KAMP FOR EN FASTERE DISCIPLIN

H. R. Baumann fortæller i sine erindringer3 
om, hvor hyggeligt „vi“ havde det i fritiden; 
ved „vi“ forstår han „eliten, de aristokratiske 
elementer i skolen, såvel i henseende til ånd 
som til herkomst; eleverne af bondeæt eller 
udgået fra tarveligere borgerhjem skøttede vi 
ikke om at optage i vor kres“. De var en 15—20 
stykker, der dannede klubben „Enigheden“. 
„Om sommeren tilbragte vi mange eftermidda
ge med tobaksrygning, øldrikning og keglespil i 
en lille pavillon et kvarters gang sønden for 
byen. Da dette rygtedes, forsøgte nogle af de 
yngre adjunkter at fordrive os derfra eller i det 
mindste gøre os flove, men det første lykkedes 
lige så lidt som det sidste. Med elskværdig lige
fremhed spillede vi værtens rolle derude og op
nåede endog flere gange, at d’hrr. tog sig en pot 
kegler med os. Vor kære gymnastiklærer3“ var 
derimod stedse en kærkommen gæst.“ I 1858 
blev den noget flotte herre student. Klubben 
„Enighed“ kunne ikke fortsætte, „da der gik 
rygter om, at der skulle indføres en streng skole
tugt, når skolen var bleven af med os sorte får“.

Dette er rigtigt —:
Poul Dorph (f. 1824) var 1852 blevet ansat 

ved skolen. Ved oprørets udbrud i marts 1848 
meldte han sig som frivillig, avancerede til pre
mierlieutenant og blev udmærket med ridder
korset. Han var nu inspektør ved skolen og øn
skede at skabe en fastere disciplin (hvorfor un
ge Baumann heller ikke kan lide ham). — På 
lærerrådsmødet 3. marts i860 vedtoges føl
gende:

„Kjerulf (VI), E. Sørensen, Skau (5 R b), A. 
Jørgensen (V) og Thomsen (IV) have over
trådt forbudet mod at besøge offentlige steder. 
De sidde, til straf, over alle frieftermiddage (fra 
3—5), indtil skoleårets slutning og beskæftiges 
i denne tid med ekstraarbejde.“ Et par måneder 
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derefter er det atter galt. 26. juni vedtages det: 
„Lohmann, Falsen, Tornøe, Simonsen, Wegener 
tildeles en formaning. Andersen en irettesæt
telse. Bennetzen, Nissen og Jessen ligeledes en 
irettesættelse, bestemt pålæg om at afholde sig 
fra spil om penge, under trusel om streng straf, 
Jessen mister desuden fri skolegang, og der gives 
hans fader tilhold om at flytte ham et andet 
sted hen. Knud Skau og Erik Sørensen: det til- 
meldes deres forældre, at der kun kan tilstedes 
dem adgang til adgangseksamen, efter at have 
modtaget en korporlig afstraffelse“ (underskre
vet af alle 13 lærere). I overensstemmelse med 
denne lærerrådsbeslutning skrev Rektor til de 
to sidstnævntes hjem.

Erik Sørensens fader, proprietær på Bram- 
drupgård (Ødis) svarede, 27. juni:

„Deres skrivelse af igår angående min søns 
opførsel har bedrøvet mig meget. Jeg synes, at 
det fornuftigste vil være og lade ham modtage 
en lille legemlig tugtelse. Dog må jeg i denne 
henseende gøre Dem opmærksom på, at hans 
bryst er svagelig, så at tugtelsen vil fordre en 
forsigtig behandlingsmåde.

Med bedrøvelse tegner jeg
N. Sørensen.“

Sønnen ville imidlertid ikke underkaste sig 
denne tugtelse, og faderen måtte altså tage ham 
ud af skolen umiddelbart før „realeksamen“.

Vanskeligere blev affæren med det andet 
hjem. 26. juni havde Rektor tilskrevet Laurids 
Skau4, Mariegaard:

4 Brevene fra skolen i Kgl. Bibi. (Ny kgl. S. fol. 1727), 
til skolen i skolens arkiv (Landsarkivet, Åbenrå) 
samt Regenburgs arkiv (Rigsarkivet).

Det gør mig ondt at måtte meddele Dem, at 
Deres søn atter har forset sig således, at han 
måtte tildrage sig en skolestraf. Han har nem
lig — efter at være fritaget for den resterende 
del af den ham tidligere tildømte straf — været 
hovedmand for et råt drikkelag, og det er ved 
samme lejlighed blevet oplyst, at han meget 
hyppig med et par andre disciple har spillet højt 
spil, deri tabt 13 rd. og betalt disse tildels ved 
skolebøger. Deltagerne i disse udskejelser må 

straffes og da navnlig de, som allerede have 
været straffede og advarede før; men ved Deres 
søns afstraffelse møder der den vanskelighed, 
at han er lige ved at indstille sig til afgangs
eksamen. Ved en idag afholdt lærerforsamling 
blev det derfor bestemt, at han enten må under
kaste sig en korporlig revselse eller forlade sko
len uden at tilstedes adgang til afgangseksamen. 
Vi have troet at burde overlade det til Dem 
selv, om De vil lade ham udstå ovennævnte 
straf eller tage ham ud af skolen, og jeg forven
ter derpå Deres ærede svar.

Ærbødigst
Thrige.

Laurids Skau henvendte sig straks til Rektor, 
men at der ikke kom noget godt ud af deres 
samtale, vil fremgå af det brev, Skau så straks 
dagen efter skrev:

Mariegård, 28/6 i860.

. . . Jeg kan naturligvis kun med bedrøvelse 
modtage en sådan efterretning, og man vil vist
nok finde det naturligt, at jeg stræber at tilegne 
mig en overbevisning, både om den formentlige 
brødes natur, som også om den domskonklu
sion, hvortil de omhandlede præmisser vel sag
tens skulle være grundlag; og forinden jeg træf
fer mit valg blandt de tvende straffemåder, skal 
jeg åbent og ligefrem meddele resultatet af 
mine efterforskninger.

Af skoleprotokollen så jeg igår, at 11 disciple 
have gjort en sejltour, til hvilken i al fald min 
søn havde erhvervet sin moders tilladelse, som 
det ikke kunne falde ind, at deri kunnne være 
noget brødefuldt. Endvidere var det ikke skjult, 
at der medtoges et par flasker extract, som ikke 
antages at være formeget til 11 mennesker, der 
vel alle vare konfirmerede, i al fald flertallet, 
og i ethvert tilfælde var det ikke så meget, som 
disciplene notorisk have drukket på skovtoure 
under lærernes specielle tilsyn. — Endvidere 
havde de medtaget 2 pægle brændevin, altså 
næppe en snaps til hver enkelt, og, uagtet den
ne drik er af en meget plebejisk natur, og des
årsag ikke passende for studerende mennesker, 
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saa er det dog på den anden side en kendsger
ning, at skolens lærere stundom selv nedlade 
sig til at drikke den, og nydelsen kan altså nep
pe anses forbryderisk, om den end for de unge 
ikke bør billiges. Endelig have nogle af selska
bet hos en kammerat (altså ikke i et værtshus, 
som i § ix5 af skoleloven er forbudt) nydt re
sten af deres på touren levnede mad, og da 
drikkevarerne vare slupne op, have de købt en 
flaske rum, og deraf lavet punsch, som de til 
maden have drukket, hvorefter de have forføjet 
sig hjem. — De have ikke gjort nogen uro eller 
forstyrrelse; der er ikke fremkommet nogen 
klage, og for min søns vedkommende kan til
føjes, at ingen kunne mærke nogen beruselse, 
og at han nød sin aftensmad som sædvanlig. —

5 I „Love for disciplene“ fra 1857/58 § 11: „Disciplene 
må ikke besøge værtshuse eller deltage i offentlige 
baller og lignende forlystelser uden i deres forældres 
eller værgers selskab eller med rectors tilladelse.“

Der kan nu ganske vist være forskellige me
ninger om det kvantum drikkevarer, som en 
konfirmeret discipel tør nyde, uden at over
skride grænsen for det passende; men i enden 
bliver dog vel følgerne den bedste regulator, og 
da, som sagt, ingen uorden og ingen beruselse 
for min søns vedkommende har været tilstede, 
skønnes kendsgerningen ikke at være af værre 
beskaffenhed, end at en formaning og advarsel 
måske turde være beføjet, men ikke en drako
nisk straf. Dette burde så meget mere være en 
korrekt opfattelse, fordi den konsekvente følge 
ville blive, at 0/10 af disciplene i de højere klas
ser formodentlig vilde blive forviste fra skolen, 
forudsat at de alle skulle være undergivet sam
me lov og dom, som min søn. — Det vilde for 
eksempel næppe være vanskeligt at godtgøre, at 
en af de ældste — om end tillige fornemmere 
— disciple har været døddrukken i offentligt 
selskab, uden at det vides at have foranlediget 
nogensomhelst straf, og så meget mere tør jeg 
derfor være beføjet til at betegne den straf, der 
rammer min søn, som hård og uden tilstrække
lig beføjelse i de foreliggende kendsgerninger. —

Når det fremdeles omtales, at min søn hyp
pig har deltaget i spil (solospil), og at der 
stundom er spillet højt, da må jeg forudskikke 

den bemærkning, at han har spillet gennemsnit
lig 2 gange ugentlig indtil påske, og at jeg har 
tilrådet at spille det simplere solo, fordi jeg 
frygtede det farligere l’hombre, der begyndte at 
blive mode blandt de ældre disciple; endelig 
at indsatsen regelmæssig har været 4 sk., hvil
ket jeg for konfirmerede mennesker ikke kan 
erkende for „højt spil“. — At han vinteren 
igennem har tabt 13 rd., er uheld, men fordelt 
på c. 30 aftener synes det dog mindst af alt at 
vidne om „højt spil“. Da det nu overhoved 
ikke er forbudt disciple at spille kort, og da 
mådeholdent spil vel endog af Deres Velbåren
hed erkendes for en uskadelig rekreation, når 
sjælen er træt af alvorligere studier, så formener 
jeg ikke i de foreliggende kendsgerninger at se 
nogen fyldestgørende grund til en så hård 
straf. Ved siden af bør ikke overses, at de ikke 
have spillet på offentlige steder, men hjemme, 
under forældres eller værgers umiddelbare til
syn. Derhos bemærkes, at han siden påske kun 
har spillet een gang, og det er således en meget 
gammel begivenhed, som synes fremdraget med 
en mærkelig kunst, og hvortil jeg ikke formår at 
finde nogen anden grund end en ubegribelig lyst 
til at komme min søn eller mig tillivs, hvilket jo 
omtrent kommer ud på eet.

Endelig anføres, at min søn har betalt spille
gæld med skolebøger. Jeg skal imidlertid tillade 
mig at oplyse sammenhængen, og det vil for
mentlig deraf blive klart, hvor letsindigt det er 
at opstille denne omstændighed som straffe- 
grund, efter en blot overfladisk undersøgelse. 
Nogle af de solgte bøger har han selv købt på 
offentlig auktion og betalt dem af egen lomme; 
enkelte andre af de solgte bøger have tilhørt 
hans ældre brødre, som han gemte på, uden at 
få brug for dem, og hans moder pålagde ham at 
skaffe dem bort, da pladsen var overfyldt, og det 
næsten ikke var muligt at holde rent; men ikke 
en eneste af hans egne skolebøger, som han 
måtte og skulde bruge, har han solgt eller af
hændet, og selv dette kunde jo ske med for
ældrenes tilladelse, når han blot mødte på 
skolen med de bøger, som lærerne fordrede, og 
dette tror jeg, han har gjort. Han har altså kun 
gjort, hvad skolelovens § 10 i slutningen udtryk' 
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keligt tillader6. Er dette nu en Straffegrund? — 
Svaret ligger på den flade hånd.

“ § 10: „Disciplene må ikke sælge deres bøger og an
dre sager, medmindre det sker med forældres eller 
værgers samtykke.“

Af den forestående fremstilling, der er støttet 
på omhyggelig undersøgelse, fremgår formentlig 
med fuld klarhed, at samtlige Straffegrunde ere 
skruede op på en utilbørlig måde, at flere af 
dem ere aldeles uholdbare, og at de alle tilhobe 
ere af en så ringe betydning, at det efter min 
formening vilde være den blodigste uretfærdig
hed derpå at begrunde en dom, hvorved et 
ungt menneskes hele fremtid sættes på spil.

Når desuagtet skolens lærere — blandt hvilke 
tælles ikke få, som jeg hidtil har troet at kunne 
kalde venner — er kommet til det omhandlede 
resultat, da formår jeg ikke dertil at finde nogen 
anden grund end en hypokondrisk opfattelse af 
kendsgerningerne af den eller dem, der har 
ledet undersøgelsen, og en derpå bygget urigtig 
og overilt fremstilling af samtlige facta, hvor
efter fornuftigvis må antages, at dommen er 
fældet.

Uagtet jeg, efter de foreliggende forhold og 
facta, umulig kan finde den fældede dom af læ
rermødet retfærdig, endnu mindre billig, men 
meget mere anser den for blodig uret imod min 
søn, i forhold til, hvad der ved en hårtrukken 
fortolkning kan kaldes hans forseelser, og lige
ledes i forhold til, hvad der af andre disciple i 
de øverste klasser er set igennem fingre med, 
eller måske overset, — ved jeg på den anden 
side godt, at straffen ved skolen ikendes efter 
skøn og vilkårligt. —

Da imidlertid en straf, der, i det mindste for 
størstedelen, lides uskyldigt, er lettere at bære 
end om den var virkeligt fortjent, er mit valg 
blandt de tvende straffemåder derved betyde
ligt lettet. — Jeg er ikke rig nok og har heller 
ikke hårdhed nok til at forstyrre min søns frem
tid, ved at tage ham ud af skolen i det øjeblik 
afgangseksamen forestår. Som følge deraf vælger 
jeg den såkaldte korporlige revselse eller prygle
straffen, og tilføjer, at min søn er enig heri. — 
Da jeg imidlertid, som af det forestående frem
går, anser dommen for urimelig hård og ikke 

bygget på sandhed og ret, må jeg derved blive 
påbyrdet en grundet frygt for, at executionen 
vil blive af samme natur.

Jeg tillader mig derfor at andrage på, at der 
må indrømmes min søn, hvad de værste forbry
dere have lovlig krav på, nemlig at min hus
læge, Dahl, må være tilstede, medens korporal
stokken danser på Knuds ryg, for at påse, at le
gemlig beskadigelse ikke finder sted.

Rektor svarede omgående, 29. juni:
Idet jeg ikke skal indlade mig på at gendrive 

de mange insinuationer, som Deres Velbåren
hed i skrivelse af 28. ds. har fremført, må jeg 
blot gøre Dem opmærksom på, at De aldeles 
ikke har taget hensyn til, hvad jeg i vor mundt
lige samtale fremhævede som den væsentlige 
grund til, at Deres søn og en anden discipel 
måtte straffes strengere end de øvrige, nemlig, 
at de for nylig vare straffede og advarede. Havde 
disse disciple nu atter udtrykkelig overtrådt den 
samme lov7, havde vi ikke kunnet undlade at 
fjerne dem fra skolen. Nu var det, de havde 
gjort, ikke en så udtrykkelig lovovertrædelse, og 
derfor mente vi, at de kunde slippe med en le
gemlig revselse. At denne bliver udført således, 
at der ikke er tale om legemlig beskadigelse, tur
de det vel være passende at lade mig sørge for. 
Jeg kan derfor ikke gå ind på Deres andragende 
om en læges tilstedeværelse. Skulde De på 
grund heraf ikke ville lade Deres søn udstå 
straffen, så står det Dem jo endnu frit at ud
melde ham inden kl. 4 i eftermiddag, til hvilken 
tid han ellers vil have at give møde.

Samtidig med dette brev afgik også et andet 
brev fra skolen, skrevet af inspektøren, Poul 
Dorph, som var den, der havde undersøgt og 
rejst sagen:

Hr. Professor Thrige har vist mig et brev fra 
Deres Velbårenhed. Jeg har af dette fundet mig 
foranlediget til i mit eget navn, kun i mit eget 
navn, at give Dem en oversigt over den om
handlede sag, som De jo iøvrigt har havt til
strækkelig lejlighed til at blive bekendt med. 
For tilfulde at fatte dens betydning vil det være 
nødvendigt at gå noget tilbage i tiden. Allerede

’ Forbud mod værtshusbesøg. 
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tidligere havde vi havt anledning til at indskær
pe forbudet mod at besøge værtshuse; og da i 
sommeren 1859, kort før eksamen, tre af syven
de klasses disciple bleve grebne i en overtrædelse 
af dette, blev den enes skolegang straks suspen
deret, indtil der kunde fattes en endelig beslut
ning. Resultatet blev, at de alle tre ved translo
kationen fik en alvorlig irettesættelse, og det 
blev dem sagt, at i gentagelsestilfælde vilde sko
len nægte dem dimission til universitetet. Sam
me efterår så skolen sig nødt til at iværksætte 
truslen på een af disse tre disciple. Når nu her
til føjes, at det ligeledes offentlig, for disciplene, 
er udtalt, at en overtrædelse af merbemeldte for
bud kunde have udvisning af skolen tilfølge, så 
er der advaret tilstrækkeligt fra skolens side. Det 
var derfor en meget grov forseelse, da Deres søn 
tilligemed 4 andre disciple ... en aften i faste
lavnen d. a. satte sig ind at drikke på et værts
hus. Det blev dengang udtrykkelig anmærket i 
hans karakterbog, at en gentagelse af denne for
seelse ubetinget vilde have hans udvisning af 
skolen tilfølge. Og nu, få dage efter at resten af 
hans straffetid er ham eftergivet, er han ikke 
alene med i et højst utilbørligt drikkeri, men een 
af de to forstandere for det. (Deres Velbåren- 
heds angivelse af kvantiteten er ikke korrekt, li
gesom sammenligningen med skolens skovtur 
ingenlunde er træffende). Da de kom hjem fra 
skovturen (c. 9V2), gik de 5 af selskabet hjem; 
men 6 blev tilbage hos Jessen af 6te, og af disse 
gik nogle, deriblandt Deres søn, ind til en køb
mand efter mere rum og sade så og drak indtil 
kl. omtr. ri. At alt dette grænser så nær til en 
overtrædelse af oftmeldte forbud, og i det hele 
er af den beskaffenhed, at det fra skolens side 
vilde være uforsvarligt at lade det gå upåtalt 
hen, tror jeg, de fleste ville være enige med mig 
i, og hvad Deres søn og Erik Sørensen angår, da 
måtte de, efter det tidligere passerede, især være 
straf hjemfaldne. Det jævnlige kortspil om 
penge (der er undertiden på een aften tabt 
2 å 3 rd.) og den utilladelige likvidation af en 
gæld, som De opholder Dem så længe med i De
res skrivelse, have ikke været hovedmomenter, 
hvorefter dommen er fældet, skønt de tilvisse 
ere graverende omstændigheder. Det har været 

mig en pinlig og bedrøvelig sag; men jeg finder 
min trøst i den bevidsthed, at her er handlet så
ledes, som det, efter vor overbevisning, stem
mede med skolens og den enkeltes vel. At sagen 
måtte bedrøve Dem og gå Dem til hjerte, intet 
er naturligere end det; men jeg ventede også, at 
De vilde forene Deres bestræbelser med vore, 
for at den idømte straf kunde komme til at vir
ke, hvad den skulde, at den skyldige for alvor 
fik øjnene op for sin brøde. Selv om De var 
uenig med os i straffens form, burde jeg ikke tro 
andet, end at det vilde være Dem magtpålig
gende, at Deres søn i den skulde se en advarsel 
og påmindelse; thi det vilde jeg anse for en 
blodig uret imod ham, om den følelse blev næ
ret hos ham, at han var offer for en tyrannisk 
vilkårlighed; den med straffen tilsigtede virk
ning vilde være tilintetgjort, og hans hjerte fyl
des med had og bitterhed. Hvorledes De har talt 
med Deres søn, kan jeg ikke vide, det er jo De
res og ikke min sag; men i det brev, Prof. Thrige 
viste mig, har De udslynget en mængde beskyld
ninger mod lærerne i almindelighed, med spe
cielle allusioner til mig i særdeleshed, såsom: 
kryberi for de fornemme, partiskhed, animositet, 
uretfærdighed, beskyldninger, som, hvis de var 
sande, vilde gøre os uskikkede og uværdige til 
den os betroede gerning og berøve os vort krav 
på medborgernes agtelse. Måske jeg tager fejl; — 
men af den omstændighed, at Deres Velbåren- 
heds skrivelse formentlig er afskrevet på Deres 
kontor, har jeg draget den slutning, at De ikke 
er utilbøjelig til at give disse beskyldninger en 
videre udbredelse, og, da de ganske vist af mang
foldige ville blive grebne med begærlighed og 
med glæde blive troede, vil virkningen uden 
tvivl ikke udeblive. Og vist er det, at, når man 
ikke har tillid til vedkommende læreres redelig
hed og gode vilje, så kan det ikke være andet, 
end, at der i en skoles indre liv er meget og man
geslags, der kan gives en, i sig selv, skæv og falsk, 
men tilsyneladende følgerigtig udtydning.

Inden jeg slutter disse linier, kan jeg ikke til
bageholde en udtalelse, som måske er Dem gan
ske ligegyldig: at jeg har skrevet disse linier uden 
nogen som helst animositet mod Dem; den må
de, hvorpå De har stillet Dem til sagen, har kun 
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gjort mig ondt; at jeg altid har ydet Dem den 
anerkendelse, ære og ros, som tilkomme Dem; 
at jeg tror, De blandt lærerne har Deres oprig
tigste venner, og at jeg personlig har glædet mig 
ved det venskabelige og gensidige agtelses for
hold, som jeg troede bestod imellem os. At 
dette nu er forbi, andet kan jeg ikke få ud af 
Deres udtalelser, beklager jeg meget.

Med det ønske, at Deres søn Knud8 i tiden 
må gøre Dem megen glæde, underskriver jeg 
mig

8 Den i6årige Knud Lauridsen Skau blev landmand.
9 H.-S. 1935, s. 37. 10 Margrethe Wacker: Pastor Emil Wacker. 1913.

Deres ærbødigste 
Poul Dorph.

Det hænder jo, at skolestraffe gives til en en
kelt, ikke blot fordi han fortjener det, men også 
for helhedens skyld, fordi man vil et uheldigt 
forhold til livs, og at straffen så bliver noget 
hårdere. Noget sådant har måske været tilfældet 
her.

Laurids Skau viser sig ikke her fra sin bed
ste side. Han anerkender ikke nogen fejl hos søn
nen, dækker ham, fremkommer med sigtelser og 
sladder og er helt ubehersket.

Poul Dorph har — ud fra tidens forudsæt
ninger — sikkert handlet rigtigt. Man glæder 
sig over den beherskelse og venlighed, hans brev 
bærer præg af.

Der foreligger intet om, hvorledes Laurids 
Skau reagerede på brevene fra Rektor og fra 
Dorph. Hans søn fik realeksamen.

Det indtryk, vi herigennem får af Poul Dorph 
stemmer godt med den karakteristik, Lembcke9 
giver af ham:

„Poul Dorph er måske ikke altid bleven så på
skønnet af disciplene, som han fortjente. En in
spektørs stilling er aldrig let; men den bliver dob
belt vanskelig, når bestyreren ikke blot aldeles 
undlader at støtte ham, men .... arbejder ham 
imod. Medens skolen var i sin begyndelse med 
20—30 disciple fordelte i 5—6 klasser, følte man 
ingen trang til disciplinære reglementer, og det 
smule tilsyn, der krævedes, var fordelt mellem 
lærerne; men da tallet hurtigt voksede til mere 
end det dobbelte, behøvedes der en inspektør, 

og P. Dorph blev valgt dertil. Han vilde gerne 
bringe en vis militær præcision i skolens orden, 
og adskillige af de disciple, der havde kendt det 
idylliske liv i den første tids lille flok, følte sig 
trykket af de nye, strengere regler; desuden hav
de han noget barskt i sit væsen, der vel nok un
dertiden kunne virke frastødende på en og an
den; men i grunden var han inderlig human, og 
han havde den største interesse for alle disciple
ne, også efter at de havde forladt skolen. Mit 
forhold til ham kan jeg kun betegne som et tro
fast sammenhold og et gensidigt tillidsforhold, 
der aldrig svigtede i de gode eller onde dage, 
hvori vi arbejdede sammen i 38 år; den slags 
folk er det godt at træffe på i livet.“

EN TYSK DRENG I HADERSLEV SKOLE
Da biskop Boesen engang visiterede skolen i 

Kotzenbüll ved Tønning, var lærerens søn så 
dygtig til at svare, at Biskoppen udbrød: „Wenn 
das Ihr Sohn ist, der muss studieren.“ Drengen, 
Emil Wacker, fik nu privattimer i latin og græsk 
hos pastor Christensen i Tønning. Manden var 
ivrig grundtvigianer og dansk. På spadsereture 
fortalte han drengen om landets og egnens for
tid, Vermund og Uffe, „in der teilweise sehr ein
seitigen, aber immer geistvollen Beleuchtung 
wie sie Grundtvig aufgefasst hatte10.“ På hans 
tilskyndelse har det sikkert været, at den 17- 
årige dreng hernedefra i 1856 blev sat i Haders
lev lærde skole. Det var en tid ikke let for ham 
at finde sit standpunkt. Hans fader havde slut
tet sig til oprørerne i 1848, men havde efter ne
derlaget mistet troen på den tyske sag. Selv stod 
han ligesom imellem de danske og de tyske. Det 
pinte ham at høre de danske drenges spot: „i 
Eiderstedt er selv okserne tyske.“ 11860 kom han 
som student til København, han fik stipendier 
på grund af sin dygtighed. Men snart begyndte 
tvivl at nage ham. Hvem havde retten? Han 
fandt sit standpunkt, vist nok meget fordi han, 
der var en alvorlig og stejl natur, følte modsæt
ningen til den hostrupske student, og han skrev 
hjem: „Meine Sprache ist deutsch, meine Dich
ter schreiben deutsch, mein Wesen ist deutsch, 
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und eben dadurch so schroff dem der Studen
ten hier gegenüberstehend. Mutter, Heimat, Va
ter sind mir deutsch und vieles mehr — nur das 
bischen Bildung, das mein ist, ist zum Teil däni
schen Ursprungs . . . Aus dem nationalen Glau
ben erwächst dem Manne die Pflicht, die ihm 
über jede persönliche Liebe gehen soll.“ 39 af 
de 73 i København studerende slesvigere under
skrev adressen, hvori Kielerstudenterne blev 
kaldt oprørere, der af deres professorer blev un
dervist i løgn og opdraget i mened; de fleste af 
de andre udtrykte i en anden adresse deres sym
pati med de første. Kun fire vilde ikke under
skrive, og en af dem var Emil Wacker. Nu følte 
han, at der ingen plads mere var for ham i Dan
mark. Sine stipendier mistede han. For sine sid
ste penge købte han en dæksplads til Kiel. Af
gørelsen var faldet. „Er war und blieb mit allen 
Fasern seines Herzens ein Deutscher.“ Det ån
delige indhold, som slægt og hjemstavn havde 
givet ham, havde sejret over det, som han hav
de fået af en god og hjælpsom præst, den dan
ske skole i Haderslev og kulturlivet i Køben
havn. Han gik til Kiel og blev tysk præst i Rin
kenæs, senere i Flensborg (f 1913).

REKTOR OG LÆRERNE
Kollaborator Fibiger var den 2/10 1859 blevet 

ansat som kapellan ved Garnisonskirken i Kø
benhavn, og en ny lærer skulle ansættes. Thrige 
skrev sin indstilling, men han lod 20. november 
et brev til Regenburg følge: „Til min officielle 
indstilling om lærerembedet må jeg tillade mig 
privat at knytte et og andet, som der ikke så 
godt kan siges. Jeg er denne gang i stor tvivl om, 
hvad der er det rette, og jeg vil derfor bede Dem 
træffe den bestemmelse, som synes Dem at være 
skolen mest tjenlig. Jeg har indstillet Kroyer11 
øverst, fordi han er ældst adjunkt og endelig en 
dygtig lærer, men rigtignok mest i de lavere 
klasser. Religion i de øverste klasser vil og tør 
jeg ikke betro ham . . . Det var vistnok ønske
ligt, at han snarest blev præst, og kunde jeg trø
ste ham med et løfte fra Dem om, at han snart 

11 H. A. Kroyer (1823—1900), 1851 lærer i Haderslev, 
1862 præst i Ugilt og Tårs.

kunde få et nogenlunde godt præstekald i Nord
slesvig, vilde jeg ikke indstille ham til kollabo- 
ratorpladsen. Da han ser en stor skam for sig i 
det tilfælde, at P. Dorph skulde blive sat foran 
ham, har jeg opfordret ham til ikke at søge kol- 
laboratorpladsen, men dertil har jeg ikke kun
net bevæge ham. Da han nu er en brav og hæ
derlig charakter og med stor iver og flid arbej
der i sit kald, har jeg ikke set nogen grund til at 
nægte ham min anbefaling, skønt jeg har måttet 
afslå ham at gøre det stærkt og ubetinget. 
Dorphs personlighed er jo langt heldigere, han 
er en meget dygtig lærer i engelsk og en fortræf
felig inspektør. Der ville altså ikke kunne siges 
noget imod, at han blev kollaborator, skønt han 
hverken kan eller vil påtage sig religionsunder
visningen i øverste klasse. Men spørgsmålet er, 
om vi blandt dem, der søge pladsen, kunne fin
de nogen, der kan gøre dette på en tilfredsstil
lende måde. Er dette tilfældet, må jo hensynet 
til Kroyer, Dorph og alle de andre lærere sættes 
til side, skønt det vilde gøre mig ondt . . . Til 
kollaboratorpladsen har der nemlig meldt sig 
en ansøger, som synes nogenlunde at kunne er
statte Fibiger. Det er kateket Jensinius Johansen, 
som roses særdeles af alle, der kender ham. Og
så Fibiger, der har talt med ham i København, 
skriver, at han ingen hellere vilde ønske til efter
mand. [Der er to andre ansøgere ude fra]. Er 
ingen af de to sidste ønskelig som religionslærer 
i øverste klasse (ingen af vore egne adjunkter 
er det), og er Johansen derimod fortrinlig, så 
måtte man jo dog vælge ham. Jeg har nu frem
sat mine tvivl i denne sag for Dem og vilde som 
sagt bede Dem overveje dem og derefter at 
træffe bestemmelsen.“

Det er tydeligt, hvad Thrige helst vil, men 
han frygter lærerværelset, og søger derfor at stå 
uden for så meget som muligt.

Regenburg vil have klarere besked og op
fordrer ham, 12. december, til at komme til 
København og tale med de forskellige ansøgere, 
men Thrige svarer ham den 16., at det kan han 
ikke, formedelst en knæskade! Han har nok 
kunnet mærke og ikke været glad ved stemnin
gen mellem lærerne, og 29. december skriver 
han og foreslår Regenburg, at Johansen kun bli
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ver adjunkt, men samtidig gøres til hospitals
præst, eller, hvis dette sidste skulde slå fejl, at 
der loves ham erstatning.

Samtidig, den 30. december, sender Poul 
Dorph følgende brev direkte til Regenburg: 
„Jeg tillader mig herved at skrive Hr. Etats
råden et par ord om min ansøgning om 
kollaboratorpladsen her ved skolen. Først må 
jeg bemærke, at det er efter Professor 
Thriges udtrykkelige opfordring, jeg har indgi
vet den, idet Professoren uden nogensomhelst 
foranledning fra min side, sagde til mig, at jeg 
skulde søge posten, og lagde til, at han af de fra 
skolens lærere mulige indkomne ansøgninger, 
fortrinsvis vilde anbefale min. Da jeg senere ind
leverede min ansøgning, fortalte Professoren 
mig, at adjunkt Kroyer havde indleveret en an
søgning, og at han også vilde anbefale den. Om 
jeg uden denne opfordring vilde have søgt po
sten, tør jeg ikke sige med bestemthed. Nu er det 
imidlertid sket, og jeg ønsker naturligvis at op
nå, hvad jeg søger, og har i al fald havt god 
grund til at vente det efter Professorens ytringer; 
men ligeså meget efter mine ydre kvalifikatio
ner. Jeg er af adjunkterne den ældste theologi- 
ske kandidat med 1. karakter, fra 1847. Nu er 
det vist nok så, at jeg ikke før 1852 opnåede kgl. 
ansættelse i skolefaget; men det forekommer mig 
ikke billigt, om den omstændighed skulde tale 
imod mig. Jeg tør med god samvittighed sige, at 
det var uden egennyttige bevæggrunde, jeg i 
marts 1848 meldte mig som frivillig, jeg havde 
ingen tanke om personlig fordel; men det faldt 
mig på den anden side heller ikke ind, at min 
deltagelse i krigen skulde kunne skade min 
fremtid; men det gør den nu, hvis det skal urge
res, at min anciennitet først skriver sig fra 1852, 
det år jeg, efter at have været officer i næsten 
fire år, blev afskediget i nåde af krigstjenesten. 
Det er krigstjenesten, der har gjort mig det 
umuligt tidligere at benytte min eksamen og 
komme ind i en sådan stilling, som den giver 
adgang til . . . Den tanke, at min deltagelse i 
krigen ligefrem skulde kunne skade mig, har 
været mig noget bitter, og det er mig derfor en 
lettelse, at jeg har fået udtalt mig, hvordan end 
udfaldet så bliver.“

Nogle uger derefter var der hedt på lærervæ
relset og på Rektors kontor. Vi kan følge begi
venhederne ud fra et brev fra Lembcke til- Fibi
ger (21. februar i860)12: „I lørdags [d. 18.] ud
bredte der sig et rygte om, at Johansen var ind
stillet til kollaboratorembedet, og altså alle sko
lens adjunkter berøvede den forbedring i stil
ling, som de havde grund til at vente [ved op
rykning]. Alle de tilsidesatte tilstillede straks 
Rektor en adresse med de stærkeste opfordrin
ger til at gøre alt muligt for at beskytte deres in
teresse og formåede ham til straks at skrive til 
Regenburg for at forhindre det befrygtede, hvis 
det var muligt; næste dag formåede de ham 
endvidere til at søge at formå Johansen til at 
tage sin ansøgning tilbage.“

12 Dette brev, som også et par af de følgende, er fra: 
Sophie Trojel, f. Thrige: Minder fra mine barndoms
år i Haderslev (Gads d. Magasin 1919.352 ff.).

12 Det var jo ikke netop det, der klagedes over.

Det brev, Thrige skrev, er følgende:

[18. februar i860]
... Nu begynder nogle af lærerne at klage 

over vacancearbejdets tryk13, og jeg tror derfor 
at burde henvende mig til Dem. Da der ikke er 
nogen udsigt til, at Kroyer kan blive befordret 
til Ødis eller Åstrup, tager jeg så meget mindre i 
betænkning at foreslå ham til kollaborator, som 
han har erklæret alligevel at ville søge præste
kald. Men når han ikke kommer bort, vilde det 
rigtignok være særdeles ønskeligt, at alle de an
dre lærere kom til at avancere, og jeg må der
for anmode Dem om i dette tilfælde at give 
Gøttsche den sidste adjunktplads, så meget 
mere som alt, hvad jeg om ham erfarer, er til 
hans fordel, så at det endog er et spørgsmål, om 
han ikke er at foretrække for Johansen. Dersom 
den sidste blev kollaborator, tror jeg rigtignok, 
at det gode forhold her ved skolen vilde blive 
forstyrret, og mod Dorpherne og Grønlund vilde 
det også være meget ubilligt, da de jo meget 
mere end Johansen bestemt have sluttet sig til 
skolevirksomheden. Altså tillader jeg mig, mere 
bestemt end før, at foreslå alles oprykning og 
den sidste adjunktpladses besættelse enten med 
Johansen (med personligt tillæg) eller med
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Gøttsche. Jeg ved ikke, hvilken af de to jeg skal 
foretrække.“

Det var hans tredie standpunkt med Johansen.
Lembcke fortsætter til Fibiger (i brev af 21. 

februar): „Begge parter meddelte mig sagen, og 
jeg har ærlig bestræbt mig for at dæmpe og 
mildne den opirrede stemning, men det er ikke 
let, og netop som jeg i formiddags havde talt 
mig træt med en del af kollegerne, kom jeg ind 
til Professoren, som i samme øjeblik havde fået 
svar fra Regenburg.“

Brevet fra Regenburg, som Thrige næppe har 
læst højt for konrektor Lembcke, lyder:

København 20/2 i860.

„Jeg må virkelig beklage mig over Deres frem
gangsmåde med hensyn til kollaboratorposten. 
Endskønt det er Deres ret og pligt, har De ikke 
villet gøre nogen bestemt, klar indstilling. De 
har ikke engang, skønt jeg bad Dem derom, vil
let komme hertil og gøre Dem bekendt med 
vedkommende konkurrenter personlig og der
efter mundtlig sige mig Deres bestemte mening. 
De har ligeoverfor Deres kolleger villet have 
udseende af at holde på deres avancement og så 
samtidig gennem Fibiger lade mig vide, at De 
gerne vilde have Johansen.

Efter at jeg i følge en samtale med Fibiger 
måtte antage, at dette var Deres endelige øn
ske, sagde jeg ham, at Johansen skulde blive ind
stillet. Dette har Fibiger vistnok ladet Dem vide, 
og nu kommer De og beder om Kroyer. Er det 
på tiden? Forøvrigt er et kongelig reskript alle
rede fulgt, og sagen altså endelig afgjort. Kun 
for en anden gangs skyld vil jeg derfor sige: at 
enten må De udøve Deres ret med bestemthed 
og da tage den del af ansvaret, som De må have, 
eller også må De overlade mig alt . . .

Sluttelig vil jeg endnu udtale det håb, at re
sultatet må være til skolens bedste.“

Lembcke fortsætter til Fibiger: „Jeg kan ikke 
sige Dem, hvor mismodig jeg er ved dette udfald 
af sagen. Jeg må høre de bitreste ytringer mod 
Thrige, og når jeg så forsvarer ham med, at det 
hele, der kan bebrejdes ham, og som han selv 
indrømmer, er, at han har været uforsigtig og 
ladet sagen slippe sig af hænder, så får jeg til 

svar, at det har han ikke før gjort, når det gjaldt 
slægtninges befordring14. Jeg dadler den liden
skabelige bitterhed i stemningen, og jeg tør gøre 
det, fordi jeg ved af erfaring, at jeg selv har tålt 
en ganske lignende skuffelse uden mindste bit
terhed. Men jeg kan også bære over med det 
menneskelige deri, thi de fleste af dem have jo 
ingen anden fremtidsudsigt end den, skolen her 
byder dem, og håbet om fremtidigt avancement 
er temmelig småt. Men jeg frygter for, at den 
gode ånd og det smukke forhold, der har været 
vor skoles stolthed, er ødelagt. Det første øje
bliks hidsighed vil lægge sig: man vil drikke te 
hos hinanden af og til som før, men det hjertelige 
og tillidsfulde har fået et knæk; man vil være 
på sin post, og ved en given lejlighed kan en 
lille disput, der før afgjordes som på Regentsen, 
blive til en uhyggelig strid. Jeg kunde ønske mig 
bort herfra, men jeg har slået rod i denne jord
bund og må trives eller vantrives her, og trives 
kan jeg ikke i kævl og vrævl og surmuleri. Jeg 
vil støtte Thrige til det yderste, både fordi jeg 
har ham kær og har skolen kær, men det er kun 
lidt, jeg kan gøre.“

14 Svogeren Fibiger og morbroren W. Bloch var begge 
blevet kollaboratorer, da skolen blev udvidet med 
realundervisningen.

Straks samme dag Thrige havde modtaget 
brevet fra Regenburg, svarede han, det måtte 
han jo gøre: „De har fældet en streng dom 
over min fremgangsmåde, og jeg tilstår, at jeg 
har givet Dem grundet anledning dertil. Da 
det er mig magtpåliggende ikke at stå i et slet 
lys for Dem, må jeg tillade mig at fremstille 
sagens sammenhæng for Dem.

[Efter at have gjort dette fortsætter han]. 
Jeg siger ikke dette for at beklage mig over, at 
De nu har truffet afgørelsen, uden at jeg vidste 
noget herom, det er kun for at forsvare mig mod 
den beskyldning for tvetungethed, der vilde 
ramme mig med rette, hvis det forholdt sig, som 
De antager. Skal jeg bebrejde mig noget, da er 
det svaghed. Jeg lod sagen hvile, fordi jeg ikke 
kunde komme til nogen klarhed over, hvad der 
var bedst for skolen. Derved gav jeg naturligvis 
afgørelsen i Deres hænder og klager heller ikke 
over, at De har overtaget den. ... At jeg nu til- 
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sidst skrev til Dem, gør mig ondt, da sagen alle
rede var afgjort — men derom havde jeg ingen 
anelse. Derimod hører jeg nu, at der imellem 
adjunkterne gik et rygte derom, og det er vel 
også derfor, at de begyndte at blive utålmodige 
og anmodede mig om at fremskynde afgørelsen.

Efter alt dette håber jeg, at De, højstærede 
Hr. Etatsråd! vil kunne bevare den agtelse for 
mig, som jeg sætter så megen pris på, men som 
De jo ikke kunde bevare, dersom sagen forholdt 
sig således, som De i Deres brev antyder det. 
Under indtrykket af dette og lige efter dets mod
tagelse er dette skrevet, og jeg håber derfor, at 
De undskylder, hvis et og andet er udtrykt min
dre heldigt.“

Sagen var altså afgjort — ved Fibigers indgri
ben og anbefaling, og det må antages, at han har 
handlet efter direktiver af svogeren. I det brev, 
som Thrige et par måneder senere (16. april) 
skrev til Fibiger, er der da heller ikke tale om 
bebrejdelser, tværtimod.
„Kære Johannes!

. . . Først må jeg takke dig for den deltagelse, 
du har vist mig i den sag, som desværre har for
styrret det gamle forhold her ved skolen; men 
jeg må også takke dig for, hvad du kan have bi
draget til, at vi have fået Johansen hertil. Thi 
om jeg end hellere vilde have haft ham i en la
vere plads, så er jo dog hovedsagen den, at vi 
have fået en god religionslærer. Disciplene i 
7. klasse ere aldeles begejstrede for ham, og efter 
at have hørt hans tiltrædelsesprædiken kan jeg 
nok begribe, at han kan tale med så megen fø
lelse og kraft til dem, som de sige, at han gør.

I løverdags [d. 14.] var Regenburg her og 
kom straks herhen. Vi talte jo da om sagen. Da 
han hørte, at Johansen udfyldte sin plads, så 
brød han sig ikke om det andet; men han var 
noget vred på nogle af lærerne, hvis ytringer 
vare komne ham for øre. Jeg og Lembcke gjorde 
jo nu, hvad vi kunde for at stemme ham gun
stigere og vilde navnlig have ham til at befordre 
Kroyer. Det er jo lidt vanskeligt at anbefale den 
til præst, som man ikke vil have til religionslæ
rer, men det gør mig ondt for Kroyer, der føler 
sig ubehageligt stillet her ved skolen, efter at jeg 
af ham, der ikke vil forstå nogen halvkvædet 

vise, er blevet nødt til at sige, hvad jeg mener om 
hans dygtighed og dens begrænsning. Jeg sagde 
ham det under 4 øjne, men han selv var så dum 
at fremlægge det for en lærerforsamling, hvor 
han i en lang tale udviklede, hvorledes han hav
de stået sig brillant til alle eksaminer og var 
bleven rost og anbefalet af alle mennesker, men 
nu til sin store forbavselse af mig var erklæret 
for uskikket til at undervise i de højere klasser. 
Efter sådanne scener er det jo uhyggeligt at se 
hver dag på hverandre, men Regenburg siger: 
„Å, De kan jo lade ham se surt!“

Det gjorde han også for alvor, da han mødte 
i det middagsselskab, vi gjorde for Regenburg. 
Amtmanden, provsten . . . vare med foruden 
alle tilstedeværende lærere. P. Dorph ... og 
Grønlund ere også meget bittert stemte; de øv
rige ville såvidt jeg kan skønne, gerne have en
de på det. . . . Regenburg udbragte en skål for 
skolen, hvor han ønskede, at det gode forhold, 
der hidtil havde udmærket den, fremdeles 
måtte vedvare.

Din hengivne „ ..børen.

Thriges optræden her har været uheldig og, 
som det ses, nedbrydende for agtelsen hos læ
reren. Han har snakket for meget, lovet for me
get og derved vakt falske forhåbninger. Han har 
ikke bestemt sat sig et mål (Johansen!), men er 
veget for stemningen, forbitrelsen i lærerværel
set, og har ved sin veghed i denne sag opnået at 
få alle parter imod sig.

SKOLENS ÅND
I 1857, på den sidste skoledag før juleferien, 

stod Fibiger i skolens festsal. Han udtalte til den 
samlede skole15:

“ Skolens program 1859 s. 5 ff.

Kære venner! I have allerede modtaget sko
lens vidnesbyrd om de fremskridt, I have gjort i 
det forløbne halvår, og når jeg endnu i skolens 
navn har noget at tilføje, er det en ting, der ikke 
godt kan siges hverken ved de tørre karakterer 
eller ved de enkelte bemærkninger, der af eders 
rektor ere tilføjede om et eller andet fag, eller 
ved, hvad der er det mindst behagelige, an
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mærkninger i charakterbøgerne, men det angår 
hele det åndelige liv, som skolen stræber at ud
vikle hos eder.

Det kan ikke have undgået eders opmærk
somhed, at eders lærere have andet isinde med 
eder end blot at lære eder eders lektier, fylde 
eder med en masse kundskaber, og indøve de 
kunstgreb, som høre til at bruge kundskaberne. 
Dette kunne måske være nok for de disciple, der 
kun besøge skolen for der at lære, hvad de si
den kunde tjene deres brød ved. Men det var 
en dårlig ære for skolen, om den kun vilde give 
sine disciple en nem anvisning til med deres ho
ved at tjene mere end det er muligt at tjene med 
sine hænder; det var en vanære for den; ligeså 
vist som det overalt i livet er en vanære for et 
menneske, om han dyrker åndelige kunster i in
gen anden hensigt end så let som muligt at gøre 
dem i penge.

Nej, vi have en ganske anden hensigt med 
alt, hvad vi lære eder. Og så ofte og så efter
trykkelig jeg end i timerne har sagt eder det, 
kan det dog vel ikke være overflødigt, atter at 
gentage den sandhed, at var en discipel end nok 
så godt et hoved, og gjorde han end nok så glim
rende eksaminer, dersom han ikke her hos os 
udvikles til et menneske, der lever for det ånde
lige, og har en sådan daglig glæde deraf, at det 
aldrig kunde falde ham ind at ville give noget 
af det liv, der hæver ham over den rå hob, bort 
enten for forfængelig ære eller for penges fortje
neste, så er og bliver han dog en dårlig discipel 
og bliver i tiden et dårligt og mislykket menne
ske, selv om han steg til de højeste embeder. 
Glemmer derfor endelig ikke, at der i enhver vi
denskab, I studerer, er foruden de kundskaber, 
I haver at gengive i de daglige timer, endnu no
get, som eders lærere ikke ligefrem kunne for
dre af eder, men som vi dog meget godt kunne 
mærke på eder, noget, som, skønt det ikke hører 
til den lærdomsmasse, man opgiver til en eks
amen, I dog meget godt kunne lære af eders læ
rere, når I ville se på den glæde, hvormed vi 
hver især omfatte vor videnskab; jeg mener det, 
som er hemmeligheden i alt vort studium, og 
den er netop intet andet end al den glæde og 
den begejstring, hvormed det, vi foredrage for 

eder, fylder vor egen sjæl. Glemmer derfor ikke, 
når I i naturhistorie høre fortælle om alle de 
forunderlige dyr og planter og stene, og hvad 
andet der findes i naturen, når I i geografien få 
beskrevet al verdens lande og have, bjærge og 
floder, stæder og folkeslag, at glæde eder over 
alle disse mærkværdigheder, at beundre dem og 
i eders stille tanker at sværme for dem, eller, om 
de fortjene det, at ærgre eder over dem. Tænker 
dog på, når der i historien oprulles for eder et 
billede af alle de stolte bedrifter eller alle de 
nedrige streger, menneskeslægten har bedrevet 
i sine dage, hvor det da vilde blive en morskab, 
bedre end den morsomste roman, om I i tan
kerne kunde se historiens store mænd for eder 
så levende, som om I havde kendt dem, om I i 
tankerne havde været med på valpladserne, i 
folkeforsamlingerne eller i fyrsternes råd; der 
var noget at undre sig over, noget man kunde 
have godt af længe! Og når I lære sprog og have 
et tungt arbejde med alle disse gloser og den 
megen grammatik, så muntrer eder op med at 
lægge mærke til, hvor forunderligt det dog er, 
at folkeslagene have forstået ved hjælp af alle 
disse bøjningsformer og kløgtige talemåder hver 
på sin måde at udtrykke så fint, så smukt og så 
nøjagtigt netop, hvad de mene, hverken mere 
eller mindre; og glæder eder derover, når det 
lykkes eder selv i eders modersmål at sige så 
let og så naturligt og nøjagtigt, hvad I mene, 
hverken mere eller mindre. Dette er sprogets 
ånd, og den skal man have sin glæde af, og når 
I ikke have glæde deraf, er det eders egen skyld; 
ligeså vist som det også, når I i matematikers 
pine eder med alle disse tal, bogstaver, linier 
og beviser, er eders egen skyld og egen fejl, når 
I glemme at glæde eder over, hvad der er mate
matikens ånd, denne mærkværdig fine, pålide
lige forstand, der lægges for dagen ved disse be
visførelser. I kunne stole på, at eders lærere glæ
de sig derover; det er al deres liv og sjæl; og 
kunde I gøre som de, så bleve I ikke blot de for
træffeligste disciple, men der blev så meget at 
tænke på, at undre sig over, at sværme for, at I 
snart vilde regne eders skoletid for ligeså for
nøjelig som ferietiden; og hvad der er det vigtig
ste, hvad der er den høje alvor deri: der groede 
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et åndeligt liv til i eder, som i tiden kunde gøre 
eder til mennesker, der ikke blot leve for at 
spise og drikke og tjene penge, hvad enhver 
åndløs person kan gøre eder efter, men i sand
hed for at leve det evige.

Når jeg siger det evige, vide I vel, hvad 
jeg for min person tænker mest på ved dette 
ord; I have tit nok hørt af mig, at jeg reg
ner dog al den åndelige herlighed, jeg nu har 
talt om, for en ringe ting imod den herlig
hed, at blive et Guds barn og have sig en plads 
i Guds rige, både her og hisset. Men derom vil 
jeg i dag ikke sige eder andet, end hvad jeg har 
sagt om skolens andre fag. Gører eder umage 
for i eders stille tanker at leve med de hellige 
mænd, I læse om, gører eder det så tydeligt, som 
om I selv i gamle dage havde stået i Jerusalem 
eller i Galilæa og ængstelig lyttet efter, når vor 
Herre Jesus talte, ja, som om I selv havde været 
inde at se ham ligge i krybben som et lille barn, 
og I skulle nok få lyst til at blive fromme børn, 
som de, der ligne ham; at blive gode, ærlige, 
gudfrygtige og kærlige mænd, som de, der ligne 
hans disciple. Det kommer blot an på, at man 
ret af hjærtet sværmer for det, man lærer, så 
skal det nok virke på hjærtet, og gøre en selv til 
et menneske, i hvem Guds ånd bor. Tænker nu 
derpå, så ville I både have glæde af den kære 
jul og blive fri for med kedsommelighed og be
drøvelse at tænke på, at den så hurtigt går for
bi, og arbejdstiden kommer igen. Gud velsigne 
eder dertil!

Naturligvis har der været lærere, der ikke har 
kunnet stå mål med, hvad Fibiger her fremstil
ler, og det har vel også, selv hos de bedste, kun 
været i forholdsvis få stunder bevægelsen og in
tensiteten har været så stærk, at de udtalte idea
ler blev til virkelighed; men at Fibiger som sko
lens repræsentant tør udtale den stærke grebet
hed af stoffet, den inderlige medleven deri, me
dens hele skolen — elever og lærere — hører 
derpå, må vise, at der var lærere — ikke blot 
taleren selv — der kunde have stundens nåde
gave, som til tider har formået at rive ungdom
men med, fordi de selv har været så helt grebet 
og fyldt af, hvad de foredrog.

De unge lærere, der kom herned, var alle — 
hvis de ikke kun var fag-mennesker — grebet af 
den stærkeste idé i tiden, den national-liberale, 
med stærk understregning af den første del af 
sammensætningen. Vi har allerede iagttaget 
denne stærke nationale ånd i Fibigers sang ved 
den nye skoles indvielse i 1854 (s. 6), men 
den mand, hos hvem den giver sig stærkest ud
tryk, er Edv. Lembcke. I „Vort modersmål“ 
(13/4 1859) er den endnu neutral, kun et ud
tryk for digterens glæde over den højbårne jom
fru, den ædle kongebrud; „de fremmede, de 
tænkte at volde hende sorg“ — hvor de frem
mede bor, står der intet om, det er kun de frem
mede. Men senere samme år kom „For Sønder
jylland“, om de to bejlere, der kom, en fra syd 
og en fra nord:

Den fagre kampens pris har dansken vundet 
og bruden har sin rette brudgom fundet; 
nu vil han jaord drikke 
alt med sin liljevand, 
og mellem dem slet ikke 
er plads til tredjemand.
Før hun skal rives fra hans side, 
end en dyst tør vel dansken ride, 

end en dyst.

Her er vi ved noget centralt i stemningen. 
Ved Nis Lorenzens død (14/3 i860) skrev han:

Fædres arv og ejendom, 
som den gamle, gæve skare 
uforsagt har værnet om, 
skal nu denne slægt bevare. 
Lover da med mund og hånd 
at stå fast i tider tunge, 
at den stærke gamles ånd 
ej skal blues ved den unge!

I marts samme år — ved en fest for de danske 
repræsentanter i stænderforsamlingen, Skau, 
Krüger og Mørk Hansen — giver han den sam
me tanke udtryk:

Kongen råder for Danmarks rige; han bærer 
kronen af guld; 
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hver ærlig mand i Danmark er kongen tro og 
huld.

Den holdt i tusind år; så stolt og fri er Dan
marks krone.

Af folkets kraft er kronen støbt, indviet er den 
af Gud; 

ved den skal ingen fremmed røre og byde os 
herrebud . . . .

Gud nåde den, der tigger om hjælp og lider på 
fremmed magt! 

når kongen løfter Danmarks banner, er danske 
mænd hans vagt.

Når kongen tør for Danmarks ære stå fast med 
frejdigt mod, 

da skal for ham de danske mænd ej spare gods 
eller blod.

Den holdt i tusind år; så stolt og fri er Danmarks 
krone.

Men det var ikke blot i poesiens klædebon de 
skarpe toner lød. „Jeg har aldrig været politi
ker“, skrev Lembcke, „og jeg vilde hellere ar
bejde i en tændstikfabrik end sidde i rigsdagen 
og diskutere om folketingsparlamentarisme og 
provisoriske love o. s. v.; men derovre var det en 
anden sag; der var det store nationale spørgs
mål danskhedens bevarelse, og i den betydning 
vare vi alle ivrige politikere, ... Vi vare alle iv
rige nationalliberale, især nationale, og altså til
hængere af Halls ministerium; men vi kunde 
ikke finde os i hans ængstelige forsigtighed og 
mangel på fast optræden ligeoverfor de „ven
skabelige“ magters mæglingsforsøg . . . Jeg skrev 
adskillige artikler i Dannevirke, af hvilke Fædre
landet aftrykte nogle, — og ligeledes i Fædre
landet. Det var ikke vor agt at arbejde mod 
Halls ministerium, men at drive det fremad til 
kraftigere skridt henimod Sønderjyllands fuld
stændige tilslutning til Kongeriget.“

Da det truede med krig i begyndelsen af 
1861, skrev Lembcke, 19. marts, i Dannevirke 
følgende: „Man tror undertiden at kunne affær
dige Ejderpolitiken med en bemærkning om de 

store vanskeligheder ved at gennemføre den ... 
Men talen er jo slet ikke om at påvise en let, be
kvem og behagelig udvej af vore forviklinger. 
Sagen er jo den, at Tysklands åbent og ligefrem 
udtalte hensigt er helst at erobre Slesvig straks 
og, hvis øjeblikket ikke er gunstigt dertil, da at 
lokke eller true Danmark til så mange indrøm
melser som muligt og således holde sagen hen, 
indtil det gunstige øjeblik kommer. At Danmark 
skulde kunne redde sin ære og frihed uden 
krig, kan under disse omstændigheder ingen for 
alvor tro. Spørgsmålet er da kun, om vi skulle 
hjælpe fjenden med at trække krigen ud, til det 
øjeblik han finder belejligt, eller om vi skulle 
optage kampen nu, da faren for os rigtignok er 
stor, men måske lige så stor for vore modstan
dere, og hvis man da, som rimeligt er, foretræk
ker det sidste, så er spørgsmålet atter, skulle vi 
da føre den for at opnå en tilstand, der indehol
der spiren i sig til evige krige, eller for en til
stand, der giver udsigt til varig fred både ude og 
inde?“

Faren drev over for denne gang.
Men 1862 trådte Bismarck til som minister

præsident. 1863 forberedte Hall det afgørende 
skridt. Unødvendig udæskning måtte undgås: 
„Vor virksomhed“, siger Lembcke, „blev ikke 
upåagtet af de regerende; Hall sendte os ved 
Laurids Skau en anmodning om indtil videre 
ikke at drive alt for stærkt på inkorporation, 
fordi han var i færd med en plan til Holstens 
fuldstændige udskillelse; da dette jo var et godt 
skridt i den retning, som vi arbejdede for, føjede 
vi ham gerne heri.“

Man ser, hvor stærkt Lembcke går ind for be
stræbelserne i national — tør man sige nationali
stisk? — retning, Danmark til Eideren! Det har 
været med i skolens ånd. Lembcke bruger stadig 
„vi“, ikke „jeg“; man kan gå ud fra, at alle de 
på skolen, der betød noget, har været enig med 
ham i hans meninger og bestræbelser. Det har 
vel næppe kunnet undgås, at disse lærernes me
ninger, navnlig i bevægede tider, undertiden er 
kommet til udtryk, direkte eller indirekte. Men 
der foreligger ingen klager, tyskerne var tavse.

Den 13. november 1863 vedtoges „november
forfatningen“: Danmark til Eideren.
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HADERSLEV LÆRDE SKOLE LUKKES
At den politiske situation forværredes, at den 

farlige afgørelse nærmede sig, måtte naturligvis 
påvirke sindene: „Jo kærere min stilling og 
gerning blev mig, desto pinligere var det af bla
dene stadig at mindes om, at der stedse hang en 
mørk og truende sky over hovedet, og at der, 
hvad øjeblik det skulde være, kunde bryde et 
uvejr løs, som fuldstændig vilde forstyrre og 
ødelægge os den arbejdsmark, som var vor dag
lige glæde. Ofte, når vi om morgenen samledes 
til andagt i skolens festsal, og mine øjne hvilede 
på den talrige . . . mig så kære skoleungdom, gik 
der tunge anelser gennem mit sind; thi derom 
kunde vi ikke være i tvivl, at lykkedes det vort 
mægtige nabofolk at bryde vor hegnfred, vilde 
denne skole være noget af det første, der blev 
genstand for dets had til det danske folkeliv og 
modersmål i Sønderjylland.“ Således tænkte 
den unge, ivrige lærer Jensinius Johansen16. 
Snart skulde hans bange anelser gå i opfyldelse. 
„Den 15 de november for det tordenbudskab 
over land: Kongen er død! Mig greb det med 
forfærdelse, og jeg så den kommende tid i møde 
med de mørkeste anelser“; det er Lembcke, der 
siger det, og han udtaler en stemning, der ikke 
blot var hans og hans skoles, men hele landets. 
Han måtte give den udtryk: Danmarks sorg 
(trykt 26. november i Dannevirke):

Der ruger en sorg på folket; det lytter ej på trøst; 
det er, ret som hjertet var revet af Danmarks 

bryst.
Rygtet fløj i mørket: Kong Frederik er død! — 
Det var, som Danmark aldrig før var stedt i 

nød.

Nu samles Danmarks fjender; nu pleje de råd; 
nu hvisler i krogen forræderiets bråd;
nu tænke de: Kong Frederik var Danmarks liv 

og sjæl, 
og folkets mod er gemt bag hans kistes sorte 

fjæl. —

10 J. Johansen: Oplevelser i Sønderjylland (1899), s. 
23. Som parallel til det følgende afsnit kan nævnes 
Johs. Chr. Nielsens artikel i H.-S. 1946, s. 7—29: 
Vinteren 1863—64 i Haderslev (red.).

Og var det da forgæves, det ædle kongeliv? 
står Danmark nu i stormen som det svajende 

siv?
og skal de tyske trælle nu træde med spot 
den jord, hvor Fredrik rejste den danske friheds 

slot? —

Ja, lad dem kun prøve det med vold og med 
svig!

end har vi rum på heden til mange tyske lig; 
i folket er der mod, og i landet er der marv; 
end tør de danske værge Kong Frederiks arv.

Så holde vi hans ligfærd med vældigt våben
brag;

efter de tunge tårer skal følge tunge slag; 
som oldtidens drotter, når de til graven red, 
en flok af venner og fjender han tager i graven 

med.

På Dannevirkes skanser skal dødsfesten stå; 
der vilde for Danmarks have han sætte port og 

slå; 
der dvæled end på det sidste hans blik så man

gen stund; 
der stod hans sjæl i kampen i dødstimens blund.

Stå fast, stå fast, I danske mænd; thi viger I et 
fjed, 

da får den døde konge i graven ikke fred;
da kommer han på sin hvide hest, da klinger- 

hans stærke røst;
da kalder han Ryes brigade fra gravene til dyst.

Den 12. november skriver han i Dannevirke:
Stå fast!
Når krigen er så godt som erklæret, og fjen

den samler sig ved grænsen, er det visselig ikke 
tiden til at begynde offentlige forhandlinger om, 
hvad der bør gøres, og hvad der burde have væ
ret gjort. Kun een ting er der nu at gøre: at 
spænde alle sener til kampen; kun eet ord er 
der, som alle danske nu have at tilråbe hinan
den: stå fast! Gud være lovet, det er ikke i æng
stelig spænding, men i rolig fortrøstning, vi kun
ne udtale dette ord ... Vi kunne modtage fjen
dens angreb i en stærk stilling; vi have en hær 
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under våben, der er mere end tre gange så stærk 
som den, hvormed vi sidst måtte begynde kam
pen; den er fortræffelig udrustet, den er styrket 
ved de hæderlige minder fra Treårskrigen . . . , 
at den vil stå fast, det udtaler vi ikke som et øn
ske eller håb, men som en inderlig forvisning 
... Hvad der skal ske, råder en højere magt for. 
Men for os gælder det nu at se faren mandig lige 
i øjnene, og det løsen, der må lyde fra mand til 
mand, ikke blot i hærens rækker, men i kongens 
råd og i hvermands hus, det være: Stå fast.

Men det gik anderledes, end man havde ven
tet og håbet i lærerværelset i Haderslev og i de 
danske hjem. Den 6. februar måtte Lembcke 
skrive:

Hvad er der sket?
Da budskabet kom i løverdags som et lyn fra 

den klare himmel, var der kun rum for en ene
ste følelse i alle danske hjerter: en usigelig dyb 
harme, en bitter mistillid til alt og alle. Vi havde 
jo rigtignok aldrig næret den dårlige indbildning, 
at Dannevirke kunde forsvares til evige tider 
mod det store Tysklands hele forenede magt. 
Men vi vidste dog, at den efter alle sagkyndiges 
dom var en meget stærk stilling; vi vidste, at 
den var forsvaret af den største, bedst udrustede 
hær, som Danmark i de sidste hundrede år har 
kunnet stille i marken, en hær, som allerede i 
denne tid har vist, at man kan stole på dens tap
perhed i kampen og udholdenhed . . . derfor 
havde vi den sikre fortrøstning, at den kunde 
forsvares mod den magt, der nu stod imod den, 
i lang tid . . . Men det er kommet anderledes, 
end vi ventede. Dannevirke er rømmet uden 
sværdslag . . . Vore brødre i Kongeriget; ja de 
kunne bevare modet; thi de kunne handle; men 
vi — vi her i Sønderjylland, som allerede ere 
eller om få dage eller timer ville være næsten 
som fanger i fjendens vold, vi have måske tun
gere ved at bevare modet; thi vi kunne jo intet 
udrette? — Jo sandelig fik vi en gerning at gøre, 
og det er måske endda den tungeste gerning for 
en mand: den at bære al den kommende tids 
tryk og pinagtighed, bære den stille og rolig og 
aldrig opgive håbet. Og den gerning ville vi gøre; 
vi ville mindes 1848; vi ville mindes, at de tro 
slesvigeres trofaste udholdenhed under den tids 

tunge tryk havde en stor og hæderlig del i Dan
marks frelse dengang, og så vist som ingen magt 
kan tage vort danske hjerte fra os, så vist skal 
heller ingen berøve os håbet om bedre tider og 
troen på den danske sag og dens endelige sejr.

Samme dag som denne artikel af Edv. Lemb
cke stod i Dannevirke, drog den danske hær 
gennem Haderslev på tilbagetoget. Kollaborator 
W. Bloch gav Regenburg besked om stemningen 
(10. februar): „I forgårs aftes kom en masse 
kavalleri, nogle kanoner og 7. regiment hertil og 
holdt i flere timer torvet uden for mine vin
duer og byen besatte. En del, måske størstedelen, 
var temmelig forkommen, men der opstod straks 
en almindelig kappestrid om at styrke og oplive 
soldaterne med mad og varme drikke. Den ene 
vilde ikke stå tilbage for den anden; ikke blot 
velstående folk, men gamle, fattige koner mødte 
med kaffe, varmt øl, suppe o. s. v., og inden ret 
lang tid var der kommet sådant humeur i sol
daterne, at byen genlød af den kraftigste og liv
ligste sang, afvekslende med hurraraab for Ha
derslev. I løbet af natten afgik alle tropperne, de 
sidste (nogle dragoner) fik lejlighed til at tage 
en tysk svend med, som for tidlig udlod sig med, 
at nu skulde alt det danske pak jages bort. Han 
blev bundet til deres heste og måtte løbe med 
ad Kolding til. Siden den aften have vi hverken 
efterretninger nord eller syd fra . . . Min søster 
er ængstelig for sin søn Thorvald Paulsen, som 
vistnok har deltaget i iste regiments blodige 
affaire ved Bilskov. Men vi må jo være tålmo
dige. Her stå nu sagerne således, at politiet er 
bleven betydelig forstærket, og borgerne synes 
ikke at ville tåle, at der sker noget før fjendens 
ankomst. Hvad han vil tillade, at der sker, kan 
naturligvis ej forhindres. Vi antage sikkert, at 
Prætendenten vil blive udråbt, og at adskillige 
embedsmænd ville blive afsatte. Det er i det 
mindste sikkert, at de tyske ville forsøge derpå. 
Det kommer så an på troppernes holdning. Men 
hvad kan man love sig deraf? Intet. Der siges at 
være affattet lister på de embedsmænd og an
dre, som skulle ekspederes bort . . . Skolen går 
endnu sin regelmæssige gang. Vi ville naturlig
vis holde ud, sålænge vi kan. Når der stilles for
dringer til os, som strider mod vore undersåtlige 
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pligter, ja, så er der intet valg; men indtil da 
håbe vi at kunne røgte vor gerning. Vi ville jo 
få slesvig-holstenske faner at se o. s. v.. Men vi 
ville søge at opretholde ligevægten ved håb om 
bedre tider. Men dette håb er rigtignok for øje
blikket så ubestemt, at det er umuligt at tænke 
sig, hvorledes sagerne kunne stille sig til det be
dre. Dog — det er jo ikke givet mennesket at 
skue ind i fremtiden . . . Det er karakteristisk, 
at de fleste danske her tale om, hvorledes man 
skal bære sig ad, når vi atter få magten. Så stor 
er tilliden til vor sag. Gid den ikke må blive 
skuffet.“

Nu man havde set ryggen af de danske sol
dater og tyskerne nærmede sig, var freden brudt 
i byen: „Med eet slag vare vore hjemmetyskere 
som forvandlede. Ikke fredstanker, men had og 
hævn lyste ud af deres åsyn og færd. Snart var 
agitationen i fuld gang, om den end i førstnin
gen på grund af de tysksindedes fåtallighed 
måtte drives så hemmeligt som muligt. Af ham
borgbladene så vi snart, at adresser, fulde af 
ondskabsfulde, håndgribelig usande beskyldnin
ger mod den danske regering og embedsstand 
vare bievne kolporterede og underskrevne af 
vistnok alle hjemmetyskerne i byen og omegnen, 
— utvivlsomt dog af mange, uden at de havde 
fået tid eller lov til at gøre sig bekendt med ind
holdets enkeltheder. Fra nu af stod den lille 
hjemmetyske klike og den store dansksindede 
befolkning som to fjendtlige lejre overfor hin
anden.“17

17 Jensinius Johansen: Oplevelser i Sønderjylland 
(1899), s. 31.

18 Skildringen af disse begivenheder er dels fra adjunkt 
Poul Dorphs dagbog (Sønderjylland 1902, s. 1, dels 
fra adjunkt C. F. C. Møller (Berlingske Tidende 
30/3 og 31/3 1864).

10 Den 9. april 1940 oplevedes en lignende situation 
umiddelbart efter de tyske soldaters besættelse af 
byen (red.).

9. —ri. februar gik skolen sin rolige gang; men 
spændt på, hvad der vilde komme, har alle væ
ret. ii. februar henimod aften kom en preussisk 
patrulje, lagde beslag på offentlige pengebehold
ninger og fjernede sig igen.

Det var en urolig aften, man ventede sig ikke 
noget godt. Sent, lidt før midnat, gik Poul Dorph 
hjem fra „Harmonien“ med et par kolleger. På 
Nørregade hørte de oprørssangen og hånende 
Ach du lieber Augustin, alles ist weg. Det var 
hjemmetyskere. Først havde de trakteret preus
serne i en lade syd for byen, derpå havde de 
drukket i et par værtshuse og så opvartet „Dan

nevirke“ med deres sang. En del stod og så på 
dem, „de provisoriske“, som de kaldtes, men 
ingen hindrede dem, man vidste jo, at preusser
ne i morgen var i byen igen. Politimesteren hav
de været på færde hele aftenen, men hvad kun
de han udrette med sine to regulære og et par 
ekstra-betjente! — Men det blev den aften ved 
skrålet.

12. februar om morgenen var Prætendenten, 
Herzog Friederich der Achte, bleven udråbt af 
en lille skare på torvet, og man var draget ud for 
at modtage „befrierne“.

Om eftermiddagen hørtes trampen og høj
røstet tale på skolens trapper og gange. Da bør
nene kom ud, så de et oprørsflag stukket ud fra 
et vindue i kvisten. En skare var kommet og 
havde fordret flaget hejst „med ordre fra ober
sten“. Thrige gik til denne og meldte det skete. 
Obersten havde ingen ordre givet („Wenn ich 
je eine Flagge aufziehen wollte, würde es natür
lich die preussische sein“)18. Rektor kunde 
henvende sig til Politimesteren om at få flaget 
taget ned („er ist ja die einzige gesetzliche Obrig
keit hier“)19.

Disse demonstrationer hindrede ikke skolens 
virksomhed. Af skolens omtrent 200 drenge 
udeblev 10 fra byen; man kunde nok forstå, 
hvor de havde været henne. Mellem dem var 
Wilhelm von Brincken fra næstøverste klasse og 
hans to yngre brødre, sønner af købmand M. C. 
v. Brincken. Han havde med slesvig-holstensk 
kokarde på fejret befrielsen i skoletiden og 
„skabet sig en hel del“.

13. februar om morgenen var oprørsflaget fjer
net fra skolen. Hjemmetyskerne var noget skuf
fede over befrierne. Undervisningen gik ufor
styrret.

14. februar forlangte preusserne skolen og 
Rektors lejlighed til lazaret.

15. februar. Skolen mødte til sædvanlig tid, 
kl. 8, men fik besked om at gå hjem og komme 
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igen kl. 2. Ved middagstid havde man sikret sig 
de nødvendige lokaler, 8 værelser på et sted og 
4 på et andet (hos jernstøber Wolfgang Petersen 
og løjtnant Docker), tæt ved hinanden. En 
vognmand kørte det nødvendigste inventar 
(borde og bænke) derhen. „Vi håber at have 
alt i orden i morgen, man ved jo ikke, hvad næ
ste dag eller time kan bringe.“

17. februar om morgenen åbnedes skolen i de 
lejede lokaler. Mange disciple var udeblevet; en 
del af de udenbys har forældrene holdt hjemme, 
delvis fordi de ikke turde sende dem ind i den 
urolige tid. Der var den dag 156 disciple på 
skolen.

I skolen havde, så vidt man kan se, danske og 
tyske børn hidtil levet fredeligt som kammera
ter ved siden af hinanden, og fra tyske hjem var 
der hidtil aldrig blevet klaget. Nu, da de preus
siske tropper var i byen og danskerne veget, blev 
tonen en ny. Mellem drengene var freden brudt. 
De tyske børn var ganske vist så langt de færre
ste, men de tilhørte jo den store nation, og nu 
var pikkelhuerne i byen.

14. februar sendte 4 tysksindede borgere en 
klage over de overgreb, deres sønner havde væ
ret udsat for, til oberst v. Cordt . „Midt i den 
almindelige jubel, der gennemtrænger staden, 
og den glæde, som fylder os alle ved de kgl. 
preussiske troppers ankomst og befrielsen fra det 
danske voldsherredømme, forfølger de indvan
drede danske embedsmænd og lærere — og 
navnlig de sidste — dog med et mod og en 
eksempelløs udholdenhed deres landsfjendtlige 
planer; og når undertegnede i det følgende vil 
tillade sig at vise, hvorledes selv tilstedeværelsen 
af en preussisk hærmagt ikke pålægger dem no
gen tvang, så vil Hr. Obersten deraf kunne måle, 
hvad vi i den retning har haft at lide under de 
danske bajonetters herredømme. Det er kun et 
enkelt eksempel af den art, vi nu vil berøre og 
må berøre, fordi der fordres hurtig hjælp.
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20 Heimat-Blätter aus Nordsehl. 1940, s. 185.

Den herværende lærdskole, der af den danske 
regering med magt blev forvandlet fra en tysk 
skole til en dansk, forsynet med lutter indvandre
de, fanatiske danske lærere, og fyldt med en mas

se sønner af fremmede (auswärtige) danskere og 
herboende embedsmænd, har været en plante
skole for dansk propaganda, og lige til den aller 
seneste tid har lærerne ved foredrag, befalinger 
og forbud indpodet disciplene det dybeste had 
til den tyske befolkning og til de os beskyttende 
preussiske og østrigske tropper. Ved forbud mod 
tyske skoler har mange tyske indvånere, der 
ikke havde midler til at lade deres børn nyde 
undervisning i det fremmede, set sig tvunget til 
at sende deres børn i denne danske skole og har 
med blødende hjærte måttet finde sig i, at deres 
børn blev tilsidesat og truet og mishandlet af 
deres danske kammerater (Mitschüler). Men 
når dette sker nu, i nærværelse af kgl. preussiske 
tropper, så skylder vi os selv og vore børn at 
vende os med en ligeså ærbødig som indtræn
gende besværing og bøn om hjælp til den højst- 
kommanderende.

1) Undertegnede maler Jacobsens søn blev 
13. februar i skolen af lærer Selmer kaldt til 
regnskab for, at han dagen før ikke havde været 
i skolen. Da min søn, i overensstemmelse med 
sandheden, svarede, at jeg havde givet ham til
ladelse til at forsømme skolen for at se på de 
preussiske troppers festlige indtog, gav læreren 
ham uden videre en ørefigen. I fritimen, i hvil
ken disciplene leger i skolegården, og i hvilken 
en lærer bestandig skal have opsyn, blev min søn 
på den råeste måde mishandlet af danske 
disciple, og der blev tilføjet ham overlast (Ver
letzungen), som hosliggende attester udviser.

2) Hos undertegnede Heiling er en søn af dr. 
med. Juhl i Christiansfeld i kost og logi og be
troet min pleje. Samme kom fredag 13. ds. for
grædt og syg hjem, kunde flere timer intet sige 
for hulken og ophidselse, og fortalte så, da han 
atter var sig selv: de danske disciple havde un
der trusler og skældsord forlangt af ham, han 
skulde synge en sang (hvilken, vilde drengen 
for angst ikke sige; sandsynligvis en af de mange 
danske gadeviser, der indeholder en forhånelse 
af Preussen o. s. v.), og da han nægtede, har en 
af disciplene slået ham med en jernstang, hvor
på han måtte lade sine bøger i stikken og flygte 
hjem.

3) Undertegnede købmand Lassens søn søgte 
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fredag den 13. februar skolen som sædvanlig. I 
fritimen blev han af de danske disciple pryglet, 
spyttet på og udskældt, og da han bad den til
stedeværende lærer Johansen, der også er præst 
ved Hospitalskirken, om beskyttelse, vendte 
denne ham ryggen, hvorpå mishandlingerne 
fortsattes. Efter timen kom han grædende hjem, 
og jeg har naturligvis ikke sendt ham i skole 
igår.

4) Undertegnede købmand M. C. Brinckens 
søn Wilhelm, et voksent menneske, har de dan
ske elever villet tvinge til at kysse den danske 
kokarde, som man havde hæftet op på klassens 
væg, og truet ham med prygl og de værste mis
handlinger, når han igen kom i skole. Som følge 
deraf har jeg naturligvis ikke sendt min søn, som 
heller ikke to andre sønner, i skole igår.

Højtærede Hr. Oberst! Tiden iler, vi vil i den 
kortest mulige tid give Dem et indblik i de utå
lelige tilstande, som vi — kun m. h. t. lærdsko
len — er underkastet, selv under nærværelse af 
de kgl. preussiske tropper, og derfor har vi ind
skrænket os til ovenstående eksempler — der 
var ellers utallige at føje til, og foruden os har 
også mange andre forældre besværinger at fore
bringe.

At en sådan skole må lukkes, derom er 
vi overbeviste. Vi tror imidlertid, at vi gør ret
test i derom at henvende os til det høje civil
kommissariat. Hr. Obersten beder vi nu om be
skyttelse for vore børn . . . mod enhver fornær
melse og krænkelse i ord og gerning fra lærerne 
og eleverne, da der ingen beskyttelse er at finde 
hos hine; vi beder, at man vil strengt undersøge 
sagen, drage de skyldige til regnskab og straffe 
dem; vi beder endelig, at man, under streng 
straf, vil gøre rektor og alle lærerne ansvarlig for 
slige excesser. Vi håber tillidsfulde, at De, højt
ærede Hr. Oberst, vil opfylde vor bøn og ufortø
vet tage de nødvendige skridt til beskyttelse af 
os og vore børn.“ Kort efter fulgte en lang 
adresse fra 260 tysksindede borgere til civilkom
missionen i Flensborg21.

21 Thomas Otto Achelis: Die Schliessung der Haders
lebener Gelehrtenschule 1864 (Zeitsch. f. Schl.-Hol- 
stein. Gesch. 39 B (1941), s. 387 ff.), der ofte er be
nyttet i det følgende.

Sammenstødene sker i de 3 tilfælde den 
13. februar. Den unge Jacobsens svar på 
lærerens forespørgsel: „Min fader har givet 
mig tilladelse til at forsømme skolen for 
at se på de preussiske troppers festlige ind
tog“ er direkte provokerende, og noget lignende 
har vel nok været tilfældet med de to andre; 
det har vel haft sin grund, hvis en så flink mand 
som Jensinius Johansen vendte ryggen til, da 
den unge Lassen blev pryglet. De preussiske 
troppers nærværelse den 13. februar har gjort 
de tyske hjem agressive, forældrenes stemning 
er gået over på børnene. De danske drenge har 
reageret, nu var man ikke kammerater som før, 
men fjender.

Stor betydning for skolen kom tilfældet Wil
helm Brincken til at få.

Wilhelm Brincken var i 1854 kommet 
ind i den gamle skoles yngste klasse og hav
de samme år været med til indvielsen af 
den nye bygning som den yngste af alle dis
ciple. I skoleåret 1860/61 var han blevet ud
meldt af 5. realklasse. Sommeren 1863 var han, 
efter privat forberedelse i græsk og latin blevet 
optaget i 6. (næstøverste) klasse. Vel nok efter 
en noget provokerende optræden havde han 
været ude for den noget hårdhændede behand
ling af sine danske skolekammerater, som fade
ren havde klaget over til den preussiske oberst. 
Han var blevet borte efter sammenstødet på 
skolen og havde deltaget i proklamationen af 
Herzog Friedrich der Achte på Søndertorv, sik
kert med faderens billigelse. Men hans moder, 
Agnes Brincken, havde åbenbart ikke samme 
opfattelse som faderen, om end også hun var 
tysk. Dagen efter at han havde været med til at 
afsende klagen til den preussiske oberst, gik hun 
(den 15.) til Rektor og bad om, at drengen — 
trods sine forseelser — igen måtte komme på 
skolen. Det fik han lov til, idet Thrige dog be
mærkede, at han sikkert, særlig i begyndelsen, 
vilde komme ud for nogen misstemning hos 
kammeraterne og lærerne, og at han sandsynlig
vis, navnlig i begyndelsen, vilde blive ignoreret 
af dem. Nogle dage forinden, mens han udeblev 
fra skolen, var der sket noget meget uheldigt: 

25



„Jeg2- havde nemlig på gaden mødt en af mine 
lærere, adjunkt Møller, som i forvejen ikke hav
de noget godt øje til mig, da jeg ikke var stiv i 
matematikkken, hans hovedfag. Jeg hilste ham 
som altid med høflighed, men han besvarede 
min hilsen med de uhøflige ord, som krænkede 
mig dybt: „Hvorledes kan det falde dig ind, din 
flab, at hilse på mig nu?“ Nu kom han altså til
bage til skolen. „Mine kammerater var gennem
gående, som tænkes kan. De var jo alle kærne
danske .... Alle lærerne i klassen med undta
gelse af kollaboratør Bloch, en helt igennem 
nobel personlighed, lod mig sidde i hele 3 uger, 
uden at tale et ord med mig, end sige høre mig 
i min lektie.“

Bortset fra disse episoder gik skolen roligt sin 
gang den uge og den næste med, men søndag 
den 23. kom det rygte ud, at dr. Fr. Lübker23, 
der af Civilkommissionen i Flensborg var valgt 
til at undersøge de danske skoler, vilde indfinde 
sig. 29. februar kom en herre ind i en klasse, 
hvor adjunkt Grønlund underviste, og spurgte 
efter Professor Thrige og trak sig, da han havde 
fået besked, tilbage uden at navngive sig. Samme 
dag fik Rektor brevet, hvori Lübker meddelte 
ham sit kommissorium til „Visitation und prü
fende Ermittelung des Zustandes des Hadersie
bener Gymnasiums“. Tillige udbad han sig de 
sidste års programmer, timetabeller, afgangs
eksamens-arbejder fra sidste eller næstsidste år, 
de sidste klassearbejder fra øverste klasse i tysk, 
latin og græsk, samt lærebøger i religion, tysk, 
geografi og historie. — Det blev ham tilstillet så 
hurtigt som muligt.

22 Wilhelm Brincken (f. 1848) blev 1866 student fra 
Haderslev. Præst i Spandet. Blev senere dansksindet 
og har selv som emeritus i Ribe fortalt om begiven
hederne (Grænsevagten 1926, s. 207 ff.).

22 Friedrich Lübker (1811—67) 1835 konrektor i Sles
vig. 1848 udnævnt af den provisoriske regering til 
rektor i Flensborg. 1850 fordrevet. 1851 rektor i Par
chim i Mecklenburg. 1864 rektor i Flensborg. Om 
ham se: Flensborg lærde og realskole (Sønderj. Årb. 
1954, s. 134 ff.).

i. marts, næste dag, kom dr. Lübker til 
Rektor, og de mundtlige forhandlinger be
gyndte. Dr. Lübker fandt de tyske arbej
der ringe. — Rektor gjorde opmærksom på, at 
disciplenes modersmål var dansk. Dr. Lübker 

26

undrede sig over, at øverste klasse ikke skrev frie 
latinske udarbejdelser og græske stile. — Rektor 
meddelte ham, at hverken den af ministeriet 
approberede undervisningsplan eller den konge
lige forordning, der bestemmer fordringerne ved 
afgangseksamen fra skolen til universitetet, kræ
vede den slags arbejde. Dr. Lübker fandt af
gangsarbejderne fra realklassen ringe og savnede 
franske stile. — Rektor forklarede ham, at for
dringerne ved realafgangseksamen i ingen ret
ning kunde paralleliseres med fordringerne ved 
studentereksamen, og at fransk stil ikke forlan
ges i forordningen.

Lübker var i alle retninger utilfreds med 
skolens faglige standpunkt: Medens skolen 
endnu i 1848—50 indtog en høj plads blandt 
de tyske gymnasier, er den nu, mener han, 
sunket ned til en anstalt, der, tjenende 
fuldkommen fremmede formål, står langt til
bage for det ringeste . . . tyske gymnasium. Det 
er en følge af skolens bestemmelse: at være et til 
alle sider virksomt værktøj for den propagandi
stiske Eiderdanisme. Af de 192 elever, der for
deler sig på 12 klasser, søger halvdelen de fire 
laveste, og realisterne forlader straks skolen ved 
konfirmationsalderen. I de tyndt besatte øverste 
klasser sidder der et betydeligt antal elever, der 
er født i Kongeriget, og disse giver tonen an. 
Over for danskerne danner tyskerne et forsvin
dende mindretal. Velhavende forældre, navnlig 
på landet, holder huslærer, andre lader deres 
børn hemmeligt om eftermiddagen få tysk privat
undervisning eller sender deres sønner i skole i 
Holsten. De mest indsigtsfulde og velhavende 
af den hjemlige befolkning føler levende trangen 
til tysk dannelse; en tysk skole vil være en sand 
velsignelse for hele Nordslesvig. „Nur das deut
sche Element kann dort Sinn und Bildung em
porheben und kräftigen, ohne darum die Volks
sprache zu verdrängen.“

Men langt vigtigere end det faglige var 
det naturligvis i disse tider, hvordan ånd 
og tone i den danske skole var. Her frem
kom Lübker med den klage, der fra tyske for
ældre i Haderslev var indsendt til komman
dantskabet: mishandling af tyske børn; hvorvidt 
lærerne havde vidst besked derom, kunde ikke 



siges. Men alle de tyske forældre havde den 
overbevisning, at mange lærere havde sluttet sig 
sammen med de danske elever for at håne og 
nedsætte det tyske. Rektor udtalte sin forun
dring over, at slige klager ikke var kommet til 
ham; han kendte ikke noget faktum, hvortil 
klagen, der var holdt i almindelighed, sigtede. 
Han erklærede sig villig til en undersøgelse. Ved 
samme lejlighed meddelte han dr. Lübker, at, 
så vidt det var kommet til skolens kundskab, 
havde kun een discipel, i det mindste blandt de 
mere modne, deltaget i demonstrationer på ga
den, nemlig Wilhelm Brincken; dennes moder 
havde den 15. bedt, om han måtte vende tilbage 
til skolen, og det var sket den 17.

Lübker ønskede ikke at lukke skolen, da ele
verne vilde komme til at lide under uvirksom
hed og drivenom. Han fremtog en erklæring, som 
han bad Thrige underskrive. „Undertegnede F. 
Lübker har ved sin samtale idag med Fir. Prof. 
Thrige ment at måtte gøre opmærksom på den 
særlige omsorg, som var nødvendig til beskyttelse 
af de tyske disciple mod mishandlinger og hånd
gribeligheder (Tätlichkeiten) fra andre disciple, 
som allerede er forekommet. Prof. Thrige lovede 
ikke alene for sit vedkommende at anvende den 
mest samvittighedsfulde omsorg, men også på 
det eftertrykkeligste at indskærpe alle skolens 
lærere det samme. I tilfælde af fornyede besvæ
ringer vilde skolen straks blive lukket.“

Men begivenhederne var i skred. Lige derefter 
ankom købmand Brincken til Lübker, måske 
fordi sønnens isolerede stilling har gået ham på 
nerverne, måske af hensyn til sin forretning. 
Sønnen blev afhørt: „Så blev jeg afhørt som det 
eneste vidne, de kunde fremstille, og kunde så 
ikke andet end sige sandheden, at de danske 
lærere — dog Bloch undtagen — havde ladet 
mig sidde i hele 3 uger i klassen, som om jeg slet 
ikke var tilstede. Desuden vidnede adjunkt 
Møllers skældsord noksom om, hvorledes man i 
det store og hele hos lærerne tænkte om mig.“24

21 Brincken slutter sine skoleminder fra Haderslev lær-
de skole 1863—64 med:

Den senere rektor for Metropolitanskolen, Bloch, 
og Rektor (for Haderslev tyske latinskole) Prof. Jes
sen står jeg i dyb taknemmelighedsgæld til for, hvad 
de i sin tid har været for mig som lærere. Ligeledes

Faderen refererede: De (o: hans kone) havde 
rettet det spørgsmål til Rektor, om de igen måtte 
sende deres børn i skole og kunde forvente be
skyttelse mod vold og mishandling. Rektor hav
de svaret: Det kunde de, og de kunde også regne 
med hans beskyttelse, men ingen af de andre 
lærere vilde tale med dem (børnene) eller be
skæftige sig med dem.

Kl. 7 aften modtog Thrige så et brev: 
Vedkendte han sig nævnte bemærkning. — 
Thrige vedkendte sig at have sagt: Han kun
de ikke indestå for, at alle lærere og elever 
vilde tale med drengen eller beskæftige sig 
med ham. Kl. 10 modtog Rektoren så dagens 
tredie skrivelse: „Nach der mir in Ihrem Schrei
ben vom heutigen Tage berichteten Äusserung, 
die Sie in Bezug auf den Schüler Brincken von 
hier getan haben: Sie könnten „nicht dafür ein
stehen, dass alle Lehrer und Schüler mit ihm 
sprechen oder sich um ihn bekümmern würden“, 
muss ich annehmen, dass weder die heute Mor
gen zwischen uns verabredete Massregel in Be
zug auf die Stellung der deutschen und däni
schen Schüler zu einander eine sichere Bürg
schaft der Erfüllung hat, noch auch überhaupt 
derjenige Geist der Schüler herrscht, welcher ein 
gerechtes und unparteiisches Verfahren und 
ein erfolgreiches Wirken an der Jugend allein 
möglich macht.“ Det er tydeligt, at der hersker 
nationalisme (Parteistreben) i skolen, hvorved 
lærerens første, absolutte pligt: at give sig af 
med den ham betroede elev tilsidesættes; Rektor 
har måske haft vilje, men ikke magt til at mod
sætte sig dette. „Virkelig har lærerne ... i om
trent tre uger ikke bekymret sig om den ældste 
af Brinckerne, og først på den anden dag af mit 
ophold her blev han „hørt“ (verhört), wie die 
Dänen es ja in ihrer geistlos-mechanischen Un
terrichtsmethode nennen. Under sådanne om
stændigheder må den af mig i morges trufne for-

mindes jeg med taknemmelighed og glæde Iversen 
(senere Rektor i Hillerød) og begge Dorpherne, helt 
igennem noble personligheder. Rektor Bloch har jeg 
haft den glæde at besøge i hans hjem året før hans 
død. Og Rektor Thrige har jeg haft den glæde at 
kunne tolke, at min senere og nuværende danskhed 
har sine rødder i mit langvarige besøg i den danske 
latinskole i Haderslev. 
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holdsregel regnes for illusorisk og hver garanti 
(Bürgschaft) for upartiskhed i skolen for usik
ker. Jeg har derfor nu eragtet mig for forpligtet 
til at gøre brug af den mig tildelte fuldmagt og 
har lukket skolen med øjeblikkelig virkning.“

Næste morgen, 3. marts, meddeltes det så 
disciplene, at skolens virksomhed var standset. 
Umiddelbart derefter samledes lærerne med 
Rektor til et møde. Her kunde Kollaborator Jo
hansen fremlægge en erklæring skrevet samme 
morgen af Wilhelm Brinckens forældre: „Vi er
kender, at der i den herværende lærdskole er 
bleven holdt en meget god disciplin, og at vi har 
særlig grund til at anerkende den omhu, man 
har skænket vore børns undervisning. Ihvorvel 
det ikke kunde være lærerpersonalet ubekendt, 
at vi nærede tyske sympatier, må vi yde en lærer 
tak for, at han har givet vor søn Wilhelm privat 
hjælp, da han i fremrykket alder begyndte at 
studere, ligesom der også af hele lærerkollegiet 
er tilstået ham gratis undervisning. Vi har lige
ledes, såvel hos Hr. Prof. Thrige som hos flere 
af de andre lærere . . . , fundet en forekommen
hed, en velvillig imødekommenhed, som vi af 
hjertet skatter. Hvad nu foranledningen til sko
lens lukning angår, så kan det meddeles, at vor 
søn flere dage udeblev fra skolen uden tilladelse 
... og at han i denne tid — mod sine forældres 
påbud (Anhalten) — har taget del i politiske 
demonstrationer på gaden. Som følge heraf hen
vendte jeg, medunderskrevne moder, mig til 
Prof. Thrige med det andragende, at han alli
gevel måtte besøge skolen. Dette blev tilstået, 
dog med den bemærkning, at han sikkert, særlig 
i begyndelsen, vilde komme ud for nogen mis
stemning hos klassekammeraterne og lærerne, 
og at han sandsynligvis, navnlig i begyndelsen, 
vilde blive ignoreret af dem. Han blev så gen
optaget i skolen, uden tugtelse og uden at miste 
sit stipendium, hans kammerater har af lærerne 
alvorligt fået tilhold om ikke at fornærme ham, 
han er blevet spurgt (angeredet) og hørt (ge
prüft) i det mindste af een lærer straks den før
ste time, af de øvrige efterhånden; kun een læ
rer har endnu ikke hørt ham; og forholdet fra 
lærernes side var følgelig, så vidt det under de 
vanskelige forhold var muligt, ved at komme i 

orden — da skolen, meget mod vort ønske, blev 
lukket med øjeblikkelig virkning.“25

“ Dette brev vedkendte købmand Brincken sig ikke 
senere. Hans standpunkt er, som det ses, stærkt svin
gende og lidet flatterende.

På lærermødet drøftedes det, om man skulde 
indsende en klage til Civilkommissionen i Flens
borg. Men det blev opgivet som nytteløst.

Samme dag skrev kollaboratør W. Bloch til 
sin svigerfader, Borgmester Emil Hammerich: 
„Vi ere nu spændte på det næste skridt. Man 
må vel antage, at det vil være at afskedige os alle 
sammen. Imidlertid skal der fra Kommandan
tens side være ytret idag, at skolen igen vil blive 
åbnet om fire dage. Jeg drager deraf den slutning, 
at det foreløbig måske kan være hensigten at af
skedige Rektor alene; thi at skaffe lærerbesætning 
på et par dage vil næppe høre til mulighederne. I 
så fald vil det være en aparte fornemmelse at fort
sætte arbejdet; men vi ere bestemte på at holde 
ud, hvad så der vil ske, indtil vi have afskeden på 
gråt papir. Den mening vinder i det hele fasthed, 
at vise ubetinget føjelighed, så længe der ikke 
fordres ed; man ser jo, at den mindste hank(?) 
er tilstrækkelig til at blive fjernet. Vi går ud fra, 
at regeringen vil bifalde dette af to grunde, først 
for at blive fri for at føde os (ligesom det heller 
ikke er rart således at komme massevis til Kø
benhavn som betrængte slesvigere), for det an
det for at redde hvad reddes kan af danskhed 
herovre. Dersom der ikke gik så lang tid med at 
skrive over og tilbage, vilde jeg bede Dem at sige 
os Etatsråd Regenburgs opfattelse af vor stilling, 
hvad vi bør gøre og lade være at gøre. Jeg går og
så tildels efter, hvad jeg synes, at den tro danske 
befolkning vil tænke, og det er da utvivlsomt, 
at den ikke kan betragte os som fremmede, når 
vi holde ud med dem i trængselens dage. Imid
lertid antager jeg det for sandsynligt, at vi snart 
have vor afsked, og da kan man jo let se græn
sen for muligheden af et ophold her i byen.“

8. marts sendte talrige dansksindede et andra
gende til Civilkommissionen, at „suspensionen af 
vor lærde skole igen måtte blive hævet.“ Men 
det var selvfølgelig til ingen nytte.

Nogle dage derefter faldt afgørelsen; 13. marts 
modtog Thrige følgende brev fra Civilkommissi- 
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onen i Flensborg: En omhyggelig undersøgelse af 
de mangfoldige klager og besværinger over sko
len, der er indløbet, har givet følgende resultat: 
Skolen har været gennemtrængt af en fanatisk 
nationalpolitisk ånd og har på mangfoldig måde 
bragt tarvelige (niedrige) midler i anvendelse; 
overalt i dens virksomhed har den haft det som 
højeste og sidste mål, medens fordringer til ung
domsopdragelsen og undervisningen er blevet 
forsømt; skolen er derved sunket ned til en an
stalt, som tjenende fuldkommen fremmede 
mål, står langt tilbage for det ringeste og mest 
nødtørftigt udstyrede tyske gymnasium; behand
lingen af de tyske elever har ikke alene fra ele
vernes side, men også fra lærernes været så par
tisk og i den sidste tid præget af sådanne ud
skejelser, at skolen har måttet lukkes. Det for
hold kan delvis tilskrives lærerne, som — enten 
af mangel på evner eller fordi de forfølger poli
tiske bihensigter — har forsømt skolens egentlige 
kald.

For at skolen igen kan komme til at ind
tage den plads, der sømmer sig for den, og nå 
de mål, som befolkningens interesse kræver, er 
en reorganisation og en fjernelse af de ved sam
me fungerende lærere absolut (schlechterdings) 
nødvendig. „Die oberste Civilbehörde entlässt 
daher den Rector, Prof. Thrige, den Conrector 
Lembcke, den Subrector Krarup-Hansen, die 
Collaboratoren Bloch und Pastor Johansen, die 
Adjuncten P. Dorph, Grønlund, C. Dorph, 
Møller, Selmer, Iversen, Gregersen und den 
Hülfslehrer Oest.“

Afgørelsen og dommen er rent politisk, de 
danske lærere skulde væk. Undersøgeren, dr. 
Friedrich Lübker var selv en stridens mand; 
1850 var han blevet afskediget som rektor ved 
Flensborg lærde skole; der kunde ikke forventes 
nogen uhildet dom af ham. Flere af de danske 
lærere var dygtige lærere og fine mennesker, og 
der er ingen tvivl om, at Haderslev lærde skole 
stod på højde med i hvert fald gennemsnittet af 
danske — og tyske — gymnasieskoler.

„Så var den danske skole opløst. Det blev for
budt os at undervise disciplene i vore hjem, i 
hvilken anledning vi hver for sig blev tilsagt at 
møde hos politimesteren, som nu hed Hansen. 

På gulvet lå der, måske for at imponere os, hen
slængt et par håndjærn. Man ærgrer sig over, at 
de danske ikke ser så forknytte ud, som de efter 
omstændighederne burde. En indigneret korre
spondent til et hamborgerblad klager over, at 
„die Dänen gerieren sich, als ob sie Herren wä
ren“, og han mener, at der ikke kommer ord
nede tilstande, før embedsmændene bliver ud
viste.“ (Poul Dorph).

Men efter afskedigelsen blev de danske 
lærere i byen og fortsatte undervisningen i 
deres hjem. Byen var altså nu skoleløs, den 
danske skole var nedlagt, og nogen tysk var end
nu ikke oprettet. I disse dage, da det så så sort 
ud for skolen og hans eget livsværk, skrev Edv. 
Lembcke et digt (trykt i Fædrelandet, hvortil 
det af hensyn til det tyske feltpoliti var sendt un
der hemmelig adresse 15. marts): „Jeg ved ikke, 
hvorledes det gik til, at flere af mine digte blev 
til netop i den tid, da min stemning var mest 
nedtrykt, men de trængte sig uvilkårligt frem, 
uden min villje eller beslutning“:

Vinteren ruger så mørk og lang, 
så stum som et lig;

jeg hører ej anden fuglesang 
end ravneskrig.

Den klamme tåge, den isnende vind, 
den fygende sne,

den knuger mit hjerte, den tynger mit sind 
med usigelig ve.

Det trykker mit bryst som et mareridt 
i midnattens gys —

o, kunde jeg vækkes og ånde frit 
og skimte lys.

Jeg drømmer, at heltenes ædle blod 
har sejerløs flydt,

at tysken træder mit land under fod 
og praler lydt.

Jeg drømmer, at Danmark ligger lig 
i dødens blund,

at frændskab blev løgn, og venskab blev svig 
i nødens stund.
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Dette er grundstemningen. Men håbet har 
han endnu, eller håbet må han i hvert fald ud
trykke:

Op, op af søvnen! vig bort, vig bort, 
du spøgelseflok!

Jeg ved, om natten var aldrig så sort, 
det dages jo nok.

Jeg ved, om vintren var aldrig så streng, 
det bliver jo vår;

der dølges et liv i sneens seng, 
som ikke forgår . . .

Op, op, mit folk, og ryst af din hu 
al vinterdøs!

hvis ikke du spænder hver sene nu, 
er du redningsløs.

Der kan ikke tinges om, hvad du vil 
nu ofre helst;

det gælder et eneste dristigt spil: 
fortabt eller frelst.

Der kan ikke købes med tryglende gråd 
en galgenfrist;

det eneste mandige frelsens råd 
er: bær eller brist!.. .

Måske, når bøgen i løvspring står 
i majsols glans,

er glemt din vinter, og grøn din vår 
med sejrens krans!

TO SKOLER I BYEN 
UDVISNING — AFSLUTNING

I slutningen af marts overdrog dr. Lübker 
mundtlig Rektor P. H. Jessen at begynde reorga
nisationen af skolen. 7. april kom han til byen og 
i den nærmest følgende tid de 8 lærere. Rekto
ren, Peter Hinrich Jessen (f. 1817), var selv 
nordslesviger, hjemmetysker, fra Kværs ved 
Åbenrå. 1846 var han blevet kollaborator i Kiel, 
1853 rektor i Glückstadt. Han, som vel også 
Lübker, forstod, hvor vigtigt det var at få sies- 
vigere til Haderslev, helst sådanne, der forstod 
dansk. Af de 8 lærere kan det konstateres, at i 
hvert fald de 7 var fra hertugdømmet. Blandt 

dem kan nævnes rektors broder, Christian Jes
sen25“, der 1851 var blevet afskediget som kolla
borator i Flensborg og nu var privatdocent i Kiel, 
Friedrich Petersen, der 1850 havde forladt sit 
rektorat i Tønder og var gået til Kiel, Philip 
Müller, der 1849 var blevet afskediget som læ
rer i Hoptrup. To tidligere elever af den danske 
skole (studenter 1858) var der også: Christian 
Vollquardsen (f. 1840), søn af Rektor V., og Ju
lius Brauneiser (f. 1840) hans klassekammerat, 
søn af Rektor Br., der begge havde studeret en 
tid i København. Det må siges, at lærerne ved 
den tyske skole i 1864 i højere grad tilhørte 
hjemstavnen Slesvig end de danske i 1850. Om 
denne underlige overgangstid fortæller Rektor 
Jessen: „Den 11. april blev (ved annoncer) de 
indbudt, som havde til hensigt at betro deres 
børn til den nu genoprettede gamle latinskole, 
der nu skulde åbnes med tysk undervisnings
sprog. Spændingen var ikke ringe: På denne, den 
første dag, blev 45 disciple indmeldt fra byen 
og omegnen. Hvem der betænker tidens forhold, 
tilstandens usikkerhed, at en garanti for varig
hed fuldstændig manglede, krigens omskiftelig
hed, han vil ikke kalde tallet ringe. Efter en fore
løbig optagelsesprøve og en undersøgelse af, 
hvilken klasse eleverne hidtil havde været i, 
måtte de sættes i klasser overensstemmende med 
regulativet for Hertugdømmerne fra 1848. Nøj
agtigt kunde man dog ikke følge det. Regulativet 
for lærdskolerne har ingen plads for dem, der 
ikke lærer latin. Men af sådanne meldte der sig 
mange, der ikke var til at afvise, fordi de hidtil 
havde gået i skolen; desuden vilde det have væ
ret en stor uret at spærre dem vejen til en ud
dannelse, der alene stod dem åben. De tilmeldte 
blev fordelt i 6 klasser, en forberedelsesklasse, 
sexta, tertia, secunda og 2 realklasser, som blev 
undervist af 8 lærere; kun måtte man, fordi de 
ikke ganske passede sammen, hjælpe snart den 
ene, snart den anden privatim. Undervisningen 
selv begyndte den 19. april, umiddelbart efter 
hin mindeværdige dag, da det sidste bolværk 
for fremmedherredømmet faldt på hertugdøm
mets fastland.

253 Om Christian Jessen, se Sønderj. årb. 1954, s. 145 ff.
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Det var ejendommelige dage, disse de første. 
Hos den øverste civil-regering herskede der stor 
tvivl om, hvorledes skolen skulde ordnes, hvor 
meget der skulde indrømmes det danske sprog 
o. s. v., og under alle disse tvivl og vanskelighe
der var og blev de lærere, der var kommet, gan
ske overladt til sig selv. Kun på grundlag af 
mundtlig aftale havde jeg overtaget reorganisa
tionen, bevæget de øvrige lærere til at virke med, 
tildels revet dem ud af deres virksomhed, som 
gav dem deres underhold, i tillid til, at en kon
stitution vilde følge omgående, men trods al 
skriven frem og tilbage ventede vi fra dag til 
dag, fra uge til uge forgæves på denne. I deres 
forskellige hjem fortsatte de tidligere lærere de
res undervisning, ganske vist i modstrid med 
det, der var hensigten med deres afskedigelse, 
men, når alt kommer til alt, med ikke mindre 
formel ret end vi, som, uden egentlig legitima
tion, kun kunde takke øvrighedens venskab og 
indvånernes imødekommenhed for, at der blev 
indrømmet os et lokale, så vi kunde gøre en be
gyndelse. Det gjorde et ejendommeligt indtryk 
af usikkerhed, når vi på vej til skole mødte dem, 
der hos hine søgte deres åndelige næring; det var 
umuligt at lukke øjnene for modsætningerne her 
i Nordslesvig, og indtrykket af usikkerhed kunde 
blive så stærkt, at det var vanskeligt at udelukke 
frygten for, at disse egne allerede var opgivet. 
Den hemning for skolevirksomheden, som ligger 
heri, er åbenlys, og at i slige tider mange ældre, 
som år igennem havde erfaret, hvilke følger de 
tyske sympatier under dansk herredømme hav
de, endnu vaklede og afventede sikrere tilstan
de, det kan ikke undre.“

Også fra dansk side har vi en skildring af 
denne overgangstid. Den i. maj skriver Rektor 
Thrige til Regenburg: „Det glæder mig, at vi dog 
gøre nogen gavn for vor føde, idet vi — natur
ligvis gratis — læse med disciple af alle klasser. 
Rigtignok blev dette — da den tyske skole be
gyndte — af dr. Jansen kaldet „eine freche Aus
forderung der Obrigkeit“, og den unge dr. Han
sen. gik omkring og skræmmede forældre med 
de farlige følger. Enkelte svage sjæle lode sig 
kyse, og toldkasserer Raben var endog så svag 
eller —? at gå til den konstituerede borg

mester for at spørge, om det bud, han havde 
fået, kom fra ham. Naturligvis fik han det svar, 
at det ikke vilde blive tålt. Men nu er der gået 
adskillige uger siden den tid, uden at vi have 
mærket nogen hindring. Som følge deraf ere 
adskillige disciple, som vare tagne på landet, 
komne ind igen. Derimod have enkelte af de 
skræmmede borgere (dog endnu ikke Raben) 
sat deres børn i den tyske skole, så at denne, der 
naturligvis af hjemmetyskerne forsynes med 
børn såvel fra Latinskolen som andetsteds fra, 
nu tæller omtrent det samme discipelantal som 
vi have i vore privattimer — nemlig mellem 
50 og 60. Af de (4) studerende klasser fik den 
tyske skole kun 6 disciple (slet ingen af 7. og 5.) 
og af de lavere klasser mest de dårligste. Men 
stort skal det jo være. De stakkels drenge af 3. 
realklasse, som hverken forstå tysk eller mate
matik, få disse videnskaber foredragne på tysk af 
Brauneiser og svarer ikke andet end „nix ver
stehen“. Samme Brauneiser skal prostituere sig 
forskrækkeligt som matematiklærer i 6. klasse, 
som jeg hører af den bedste af de 3 disciple af 
denne klasse, de har fået; den stakkels fyr var 
flygtet ud på landet for at slippe for at komme 
ind i skolen; men faderen har tvunget ham (det 
er en musiker Jakobsen). Flere andre drenge ere 
ligeledes meget misfornøjede med at gå fra vor 
undervisning til tyskerne.

Jeg tror ikke, at Borgmesteren tør forbyde vor 
undervisning, og uden videre har vi da heller 
ikke isinde at give efter. Jansen gav det råd at 
vise os ud af byen. Jeg ved ikke om De kender 
hans skønne blad26, der stadig prædiker: „Hav- 
niam esse delendam. Uden det er ingen fred i 
Europa“ . . .

Det berettes os fra København ytringer af 
Monrad, at de slesvigske embedsmænd om 2 
måneder skulle være genindsatte, af Krieger fra 
London, at vore sager stå fortræffeligt o. s. v. 
Men vi kan ikke ret indse, hvad der ligger til 
grund for disse skønne løfter. Jeg tror rigtignok 
med menigmand her, at det nok skal blive godt 
„i enden“, men tør ikke dele deres håb om in
den kort tid at se vore jenser. Denne vor trofaste

20 Nordslesvigsk Tidende. 
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danske almue er iøvrigt vor trøst og støtte, og vi 
have navnlig havt stor glæde af den i denne tid 
ved vor indsamling til de danske sårede.“

Det er, som håbet er stærkere hos den danske 
rektor end hos den tyske.

Det var ejendommelige forhold i disse uger: 
en dansk „skole“, hvis lærere var afskedigede og 
arbejdede rundt om i deres hjem, og en tysk 
„skole“, hvis lærere underviste uden autorisa
tion i et lejet lokale, medens skolebygningen var 
militærhospital.

Endelig, den 14. juni, faldt afgørelsen, den 
dag „blev jeg konstitueret som rektor, og den 
gamle skoleordning genindført; tysk undervis
ningssprog blev anordnet ved lov, og tillige 
blev det bestemt, at der skulde gives garantier for 
færdighed i mundtlig og skriftlig brug af det 
danske sprog. Endnu samme måned blev de øv
rige lærere konstitueret, og således var den skole
ordning genindført, som man havde set imøde 
med længsel.“

Om efteråret rykkede man ind i den danske 
skolebygning. Hertug Hans’ våben, der havde 
prydet den gamle skole, og som i 1854 var taget 
ned og solgt „als ein wertloser Stein“, blev atter 
fremdraget; „und jetzt steht das Schulgebäude 
wieder da mit dem Wappen des Stifters ge
ziert.“ Det danske rigsvåben blev taget ned og 
forsvandt. Indskriften: patriæ et literis blev be
varet; men det første ord havde jo nu en anden 
betydning.

9. juli fik de danske lærere udvisnings
ordre. De måtte rejse sydpå og sejlede fra Lü
beck tilbage til Danmark. Endnu en kort tid 
holdt Lembcke stillingen: „Jeg fik en smule læn
gere frist, da jeg boede uden for byen (på Jør- 
genslyst); men kun få dage derefter blev jeg 
stævnet til møde for den nye tyske borgmester, 
der med megen vigtighed meddelte mig, at det 
var aldeles ulovligt, at jeg holdt skole. Jeg sva
rede, at det kunde ikke være ulovligt, eftersom 
jeg havde samtykke af kirkevisitatoriet, det er: 
amtmanden og provsten, der endnu vare i em
bede. Dertil kunde han jo ikke finde noget rime
ligt svar, men erklærede i en ophidset tone, at 

han på ingen måde vilde tåle, at jeg vedblev min 
virksomhed. Jeg svarede rolig, at jeg vidste jo 
nok, at i denne tid var det ikke retten, men 
magten, der gjaldt, og at jeg måtte finde mig 
deri, og dermed gik jeg; men to dage senere 
sendte han en udvisningsordre. Jeg henvendte 
mig nu (da jeg ikke havde lyst til uden videre at 
lystre den elendige fyr) til den preussiske kom
mandant og spurgte, om jeg skulde adlyde en 
sådan ordre, og hvis han var af den mening, ud
bad jeg mig et pas af ham; det fik jeg for mig, 
min hustru og mine tre drenge og måtte så rejse 
over Hamborg til Lybek og derfra med et svensk 
dampskib til København; det er den eneste gang 
i mit liv, jeg har været uden for Danmarks græn
ser. Mit indbo måtte jeg jo bede blive stående; 
jeg håbede, .... vi ved fredsslutningen i det 
mindste vilde beholde Haderslev amt.“ Det håb 
har sikkert alle skolens lærere delt. Men i hvert 
fald: „Avantgarden for den danske nationali
tets indrykning i det gamle danske Sønderjyl
land“ havde måttet trække sig tilbage.

Vel nok for et syns skyld havde civilregerin
gen i forvejen forespurgt hos Rektor Jessen, „om 
det stemmede med den nordslesvigske befolk
nings ønsker og interesser, at undervisningsspro
get på Haderslev Lærdskole igen blev tysk“.

Jessen kom til det resultat, at „tysk skole me
re var i indvånernes interesse end en dansk“. 
Hertil havde Konsistorium i Kiel sluttet sig „så
vel under hensyntagen til skolens historiske for
hold som i betragtning af fornødenhederne nu 
hos befolkningen i by og omegn, hvor tysk nu 
som tidligere bliver betragtet som intelligensens 
og dannelsens sprog; også i betragtning af deres 
forbindelsesforhold, der hovedsagelig går syd
på.“27 18. juli blev indførelsen af tysk undervis
ningssprog påbudt af civilregeringen, og det for
melle var for så vidt i orden.

27 Th. O. Achelis: Vor 70 und vor 10 Jahren. (Der 
Schl.-Holsteiner 1934, s. 149).

Den lille krig mellem danskere og tyskere om 
Haderslev skole var endt. Tyskerne kunde 
triumfere.

I slutningskapitlet af Die Haderslebener latei
nische Schule im letzten Kampf zwischen Dä-
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nisch und Deutsch (Årsberetning 1865) står 
der: „Skolens omskiftelige skæbne er nu skildret. 
Efter flere angreb på den gamle bestående skole 
og forsøg på at ændre den, blev pludselig et an
det undervisningssprog indført og lutter nye 
disciple optaget. Man kendte ikke skolen igen 
i vor egen by. Og efter 14 år er dette nye igen 
forsvundet; det gamle undervisningssprog er 
genindført; andre lærere er ansat, der alle er fra 
landet (Slesvig) selv, delvis fra disse nordlige 
egne, ja fra byen selv. Dengang var der lutter 
nye elever, det er det ikke nu.“

Der grosse Streit ist beendet, fastslår den ty
ske rektor. (Årsberetningen, der er benyttet her, 
har tilhørt en Valdemar Steffensen28, vormali
ger Discipel d. dänischen Schule in Haderslev; 
han har ud for disse ord med blyant i margen 
skrevet: Hoffentlich noch nicht.)

28 E. V. Steffensen optaget i forberedelsesklassen 1858, 
gik ud af 5. studerende klasse 1864.

20 Her har Valdemar Steffensen skrevet: Nennen Sie 
doch die Zahl der Unterschreiber! Es waren gewiss 
nicht viele.

Den nye tyske rektor spørger: „Und was hatte 
sie nun erreicht, die Anstalt, für die so viel getan 
war?“ Han svarer noget ironisk: „På den ene side 
meget: de elever, som vilde studere, har man, 
med få undtagelser, unddraget forbindelsen med 
deres hjemstavns (Heimats)-universitet, dels 
ved indretning af skoleåret, dels, og endnu mere, 
ved, at tysk var blevet fremmed for dem i en så
dan grad, at de havde vanskeligt ved at forstå 
det. Dem, som ikke vilde studere, havde man 
gjort det svært for at komme ind på et kontor, 
da de ikke engang var blevet øvet i at bruge de 
tyske bogstaver i skrivning. Selv om det i og for 
sig er ligegyldigt, med hvilke bogstaver den lær
de skriver, så fordrer livets praksis, at man følger 
skik og brug, og skolen sørger dårligt for sine 
disciple, når den undlader det. På den anden 
side var der ikke nået meget, thi den rette tillid 
hos de ældre, uden hvilken virkningen kun er 
halv, havde skolen ikke erhvervet; derom vid
ner (borgernes) memorandum29, de ofte nok 
hørte domme og ikke mindst følgende kendsger
ninger (o: skolens vækst, skolen havde 1865 
138 elever).

Vi andre vil vel nok have en noget anden 
mening: Tyskernes eneherredømme over den 
højere undervisning i Slesvig var i denne tid 
blevet brudt, det danske Nordslesvig havde fået 
en dansk gymnasieskole; det ejendommelige for
hold, at studerende, også fra danske hjem, søgte 
til Kiel, var ophørt. Dansk kultur, der, bortset 
fra nogle præstegårde, havde været så godt som 
ukendt i Nordslesvig, havde i disse år haft et 
hjemsted i Haderslev lærde skole.

HADERSLEV-LÆRERNE I KØBENHAVN

Snart var alle de Haderslev-lærere i Køben
havn. „Jeg hader de brosten, jeg må træde på“, 
kunde Lembcke udbryde, og ordene giver ud
tryk for det savn og de længsler, der fyldte ham, 
som vel også de andre lærere dernedefra.

6. oktober, den afdøde konges fødselsdag, 
skildrede han et syn:

Kongen kommer til de dødes stad, og kon
gerne der spørger om nyt:

Jeg svared: „Vort led er i lave hængt, 
volden er bygget, og porten stængt.

Dannebrog vajer med sejerskrans; 
Dannemarks krone står frisk i glans. .. “

Men hans længsel bliver for stærk, han må se 
sit land igen, men det bliver kun skuffelse:

„Jeg leder nær, og jeg leder fjern, 
om volden, jeg rejste til landeværn . . .

Jeg ser de fremmede røveres hær; 
men ingensteds blinke de danske sværd.

Er Dannebroge nu krøbet i skjul 
for Tysklands grådige ådselsfugl?

Mit folk! har du mistet dit mandemod, 
fordi du misted din høvding god?

Hvordan har du værget din egen tarv? 
hvordan har du vogtet min hædersarv?“
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Og nu taler Kongen helt med Lembckes 
stemme:

„Jeg får ikke fred i gravens skød, 
mens Danmark ligger i skændselsnød.

Jeg kommer igen i midnattens stund 
og skræmmer dig op af dit dorske blund,

og peger på hæderens krans, vi vandt, 
og på heltenes dyre blod, der randt,

og trykker dybt i din sjæl en bråd, 
der driver dig frem til mandig dåd, —

indtil i den rette stund og tid 
jeg ser dig med hånd på sværd til strid, —

indtil du får vasket den plet af dit skjold 
og frelst dine børn af fjendevold.“ —

Nogle uger senere spørger han:

Blev nu til spot dine tusindårs minder?
Er dit sværd nu brustent og plettet dit skjold? 
Blev dine mænd nu til klagende kvinder?
Trampe dine fjender den sløjfede vold?

Han må fastslå: skibet er strandet.
Men når i os lever vilje og troskab, tro, håb 

og — dødeligt had, som kan hvæsse vor klinge, 
vil genfødelsen komme og gengældelsen op
rinde. —

Ved årsskiftet 1865 står han og ser tilbage:

Tiden ruller sit knusende hjul; 
året vil ty til nattens skjul.

Det sniger sig bort på flygtende fod, 
betynget med brøde, besmittet med blod.

Men aldrig glemmes den skænk, det gav; 
for Danmarks held det grov en grav.

Han har hørt så megen tale, som han må 
regne for svaghed og selvopgiven, og spørger 
derfor:

Og skal vi nu kaste graven til 
og sukke: „Det ske, som Herren vil?“

Men han svarer:

O brug ej dårligt et helligt ord; 
Gud vil ikke svig og vold og mord.

Og fejghed og dumhed og rænkespil, 
det er ikke det Gud Herren vil.

Når et folk står op som en eneste mand 
og hævder sin odel og værger sit land . . .

og sætter så gods og blod på spil, 
da tør det sige: „Ske, som Gud vil!“

Men når det blunder i trygheds døs, 
da slippes de mørke magter løs, 

og tåler det splid i sin egen lejr, 
da fanger det kun en stakket sejr, 

og når det famler med rådvild ånd, 
da gives det hen i sin fjendes hånd;

da vinder døden og mørket sit spil;
det er ikke det, som Gud Herren vil. —

Og nu følger opægningen:

Stirrer du, Danmarks folk, i din nød 
mod året, der stiger af nattens skød?

Se da kun fremad uden gru, 
med mandig vilje, med frejdig hu!

Magten kan trampe dig ned i blod; 
men til skændsel og trældom er du for god.

Gud Herren har døbt dig med smertens dåb; 
men han døber til tro, han døber til håb.

Tør du kun tro, da har du trøst; 
din skæbne bor i dit eget bryst.

Våg og bed, mens natten er lang, 
og vær beredt, når det gryr engang.
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Vær tro mod dig selv, mod dit navn, din æt, 
din ældgamle hæder, din tusindårs ret.

Og kommer da timen, og står du fast, 
og sætter alt på det sidste kast:

Da slå kun trøstig din lid dertil:
Det går dog tilsidst, som Gud Herren vil! —

De fordrevne Haderslev-lærere sluttede sig 
sammen og oprettede en skole, der åbnede 7. 
september. Også mellem de andre, Lembckes 
kolleger, var der den samme stemning af skuf
felse, sorg og håb. I indbydelsesskriftet 1866 skri
ver Poul Dorph: . . . „9. juli 1864 fik alle lærere, 
der ikke var fødte i Slesvig, igennem politiet på
læg om at forlade Haderslev inden 48 timer. 
De fleste af dem tog til København, hvor de da 
gik ledige; og er det i almindelighed tungt for 
dem, der kan arbejde, at undvære dette, så føles 
det endnu stærkere i tider som disse, hvor sjæ
len er fuld af sorg og harme ved at se fædrelan
det givet til pris og udplyndret; hvor fædrelan
dets oprejsning er at søge og finde i alvorligt, hæ
derligt arbejde af enhver i sin kres, efter sine 
evner. [Nu har skolen fået sin egen bygning.] 
Uret og vold have været anledning til, at denne 
bygning er rejst. Vi håbe, at der af den skal udgå 
mænd med kundskab og forstand og hjertet på 
det rette sted til at kæmpe for ret og sandhed, 
til held og ære for Danmark, atter forenet i et 
stærkt og enigt samfund med Slesvig.“

(Skolen bestod til 1890).

En af Haderslevlærerne blev dernede, Jensi- 
nius Johansen, som hospitalspræst, og oprettede 
en privat realskole. Men 1870 måtte han ud
vandre, da han ikke i kirkebønnen vilde bede 

om „sejr og velsignelse for de preussiske våben 
i denne retfærdige krig“.30

30 J. Johansen: Oplevelser i Sønderjylland. 1899.
31 Achelis: Aus der Gesch. des Had. Johanneums 

(1921), s. T93.

14. JUNI 1920
14. juni 1920 var eleverne i det tyske Johan- 

neum samlet, og rektor, dr. Wilhelm Moller, 
talte til dem : „Meine lieben Schüler! Auf An
ordnung des Provinzialschulkollegiums wird un
sere Schule nun geschlossen. Das Schicksal will 
es nun einmal, dass ein Teil der Nordmark in 
den nächsten Tagen an Dänemark abgetreten 
wird und damit unser liebes Johanneum in dä
nischen Besitz übergeht. Das bedeutet für viele 
von uns, für die meisten von uns Lehrern Ab
schied nehmen, Abschied nehmen von einer 
Stätte, an der wir zum Teil lange, lange Jahre 
hindurch gern gearbeitet haben. Abschied neh
men von Euch, liebe Schüler, die Ihr hier 
bleibt. In dieser Scheidestunde ist es mir weh 
ums Herz. Ich kann und will nicht viele Worte 
machen. Nur möchte ich im Namen aller derer, 
die von hier fortgehen, allen denen, die hier 
bleiben, den innigen Wunsch aussprechen, 
dass es ihnen auch unter den veränderten Ver
hältnissen gut ergehen möge. Wenn wir sonst 
zu Beginn der Ferien auseinander gingen, konnte 
ich euch zurufen: Auf Wiedersehen nach den 
Ferien! Jetzt rufe ich Euch zu: Lebt wohl!“
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Da skolen i 1920 atter blev dansk, fandt rek
tor Karl Mortensen oppe på loftet under skråta
get det danske rigsvåben fra 1854. Det kom 
atter til at pryde skolen på sin gamle plads (Her
tug Hans’ våbenskjold blev flyttet hen over 
indgangen til den af tyskerne byggede vestfløj).

KJELD GALSTER



BANKDIREKTØR 
CHRISTIAN HÜBBES ERINDRINGER

VED OLAV CHRISTENSEN

II
Efterfølgende andet afsnit af bankdirektør 

Hübbes erindringer omfatter ungdomsårene, 
hvor Hübbe gennem en på en vis måde ret plan
løs, men dog også alsidig uddannelse dygtiggjor
de sig til sin senere livsgerning, der skulle blive 
en ganske anden, end den han selv havde regnet 
med og også ønsket sig.

Hübbe skriver temmelig bredt, hvorfor jeg da 
også har udeladt ret store afsnit, der fortæller 
om hans rejser og nærmere uddannelse i Tysk
land, idet de ikke indeholder noget af betydning 
for en større kreds, og som det ikke er nødven
digt at aftrykke i deres helhed for at få en for
ståelse af Hübbes udvikling som menneske og 
forretningsmand. Fra hans første store rejse 
medtager jeg kun den del, der beretter om hans 
besøg hos slægtningene i Mecklenborg, fordi vi 
gennem dette afsnit får et stærkt indtryk af, hvor 
nær Hübbe følte sig knyttet til sin slægt, med 
hvem han derefter holdt forbindelsen vedlige 
gennem hele livet indtil sin død.

Hübbes sprog er ganske naturligt på grund af 
manglende danskundervisning ikke alene påvir
ket af den sønderjydske dialekt, som sikkert helt 
indtil hans ophold i København var hans egent
lige talesprog, men i nogen grad også af tysk, 
som han gennem mange års ophold i Tyskland 
beherskede til fuldkommenhed.

Som i første afsnit har jeg forsynet erindrin
gerne med en række noter.

OLAV CHRISTENSEN.

Som Landvæsenselev.
Den i. Maj 1884 skulde jeg tiltræde min Plads 

som Elev paa Hørregaard; jeg var som sædvan
lig tidligt paa Benene og kunde knap nok styre 
min Lyst for jo at komme hurtig afsted til alt 
det nye, der ventede mig. Da Hørregaard kun 
ligger knap 3 km fra Haderslev, blev Afskeden 
ikke taget videre højtideligt i Hjemmet; med 
Fars og Mors gode Ønsker og Formaninger sag

36



de jeg Farvel til mit Barndomshjem og alle mine 
kære paa Møllepladsen. Jeg tror, at jeg aldrig 
senere er rejst bort fra Hjemmet saa let om Hjer
tet og saa ubetynget som denne Dag; det stod 
for mig, som om det var en ny Verden, frigjort 
for Skoletvang og Hjemmets hæmmende Baand, 
jeg nu ilede imøde, hvor jeg kunde faa Luft un
der Vingerne til fri Udfoldelse.

Let til Bens og uden Bagage gik det over Søn
derbro og om ad Erlevvej, forbi Assistenskirke- 
gaarden, Skøttesminde og Sondergaard, nu kun
de jeg øjne Hørregaard, mit nye Virkefelt. So
len skinnede fra en skyfri Himmel, Lærken sang, 
og Vaarsæden kastede et frisk, lysegrønt Skær 
over Markerne, alt dette tændte Foraarsstem- 
ning i mit Sind og indgav mig et frejdigt og lyst 
Syn paa Fremtiden. Da jeg betraadte Gaards- 
pladsen, meldte Lænkehunden min Ankomst 
med højlydt Gøen. Med lidt Hjertebanken steg 
jeg op ad den høje og brede Trappe, der fører 
ind til Familiens Beboelsesrum; Have og Hu
stru1 sad i den lille Spisestue ved Morgenkaf
fen, jeg blev budt hjertelig Velkommen og 
maatte ogsaa have en Kop Kaffe med. Fru Have 
anviste mig mit Værelse, der laa paa højre 
Haand, naar man kom ind paa Forstuen ude
fra og lige overfor Familiens Dagligstue.

1 Marie Cathrine Sophie Have, født Hjort, tidligere 
gift Efsen (1842—1928).

Min første Beskæftigelse lød paa, at jeg skulde 
ind til Byen og faa nogle Sække Korn malet paa 
Slotsvandmøllen og samtidig afhente min Klæ
dekiste og Garderobe. Have viste mig, hvilken 
Vogn og Hest jeg skulde benytte til min første 
Køretur og overlod Resten til mig selv. Den 
Hest, der blev mig betroet, var en kraftig Fuks, 
der saa meget venlig til mig, da jeg klappede 
den, den var efter alt at dømme ikke bleven 
forvænt med Kærtegn, den var ogsaa langt fra 
at være en Skønhed. I dens yngre Aar var der 
falden en Bjælke ned paa den, som havde bræk
ket et Ribben, hvilket havde foraarsaget, at der 
ved Siden af Ryghvirvlen dannede sig en Hul
ning, saa stor som et lille Barnehoved, og fra et 
aabent Saar flød det med Materie. Men bortset 
fra denne Skønhedsfejl var det den braveste 
Hest, jeg har lært at kende, den var godmodig 

og en trofast Slider, aldrig har den gjort mig 
Knuder eller ladt mig i Stikken, naar det pas
serede, at vi med for stort Læs var kørt fast. Alle 
disse gode Egenskaber opdagede jeg lidt efter 
lidt hos dette brave Dyr, hvilket gjorde, at jeg 
og Fuksen blev gode Venner; de øvrige paa 
Gaarden saa med en vis Ringeagt paa den, som 
Følge af dens uheldige Ydre, men det var en 
Hest, der ved sin store Arbejdsydelse tjente sin 
Føde mere end nogen anden Hest paa Gaarden, 
den blev altid spændt for det sværeste Arbejde 
ikke blot om Dagen, men 3—4 Gange om Ugen 
maatte den ogsaa i al Slags Vejr sammen med 
en anden Hest gaa for Natrenovationsvognen 
ind til Byen.

Efter at have faaet min Ven, Fuksen, for Vog
nen kørte jeg til Møllen med Kornet, og mens 
Malingen stod paa, fik jeg min Garderobe an
bragt paa Vognen; da jeg endnu havde lidt Ven
tetid, gik jeg ind for at sludre med Mor og Tante 
Stine, men forinden snoede jeg Tømmen rundt 
om Hjulnavet, som jeg havde lagt Mærke til, at 
Kuskene gjorde, naar de lod Hestene staa uden 
Bevogtning. Efter en liden Stund opdagede jeg 
fra min Udkigspost ved Vinduet, at Hesten blev 
urolig og gik baglæns med Vognen som Følge af, 
at Tømmen strammedes mere og mere for hvert 
Skridt, den gjorde baglæns, i Stedet for at Tøm
men skulde slækkes; da jeg naaede der ud, var 
det paa høje Tid, at jeg fik Tømmen revet løs 
og forhindrede en Katastrofe, der truede med 
at kaste Hesten bag over paa Vognen, saafremt 
Tømmen ikke kom løs. I min Uforstand havde 
jeg nemlig snoet Tømmen den forkerte Vej om 
Navet. Her gjorde jeg mine første Erfaringer, at 
det er en væsentlig Forskel, hvorledes man bin
der en Tømme om Hjulnavet; til al Held gik det 
godt, takket være min paalidelige og brave Hest.

Min Far, der selv i sine unge Dage havde be
gyndt sin Løbebane som Landmand, havde rige
ligt forsynet mig med svært hjemmelavet Vad
mel, saa jeg i denne Mundering og med Træ
sko paa i mit Ydre ikke afveg fra andre Bonde
knøse. Ogsaa mit Fodtøj var tilpasset de land
lige Forhold og udgjorde et ret anseeligt Udstyr: 
der var først et Par langskaftede Træskostøvler 
og almindelige Træsko, alt jernbeslaaet og rum
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meligt i Formen for at kunne have en tyk Halm
visk i dem, dertil kom et Par Læderkapsko, et 
Par langskaftede Ridestøvler og 2 Par kortskaf- 
tede Støvler til Markarbejde, endvidere et Par 
Spadseresko og Hjemmesko. Hele dette Regi
ment af Fodtøj maatte jeg selv rense, indfedte 
og pudse, saa det til enhver Tid var i Orden, 
hvilket min Principal havde et vaagent Øje for.

Da det var Sommertid, begyndte Dagen Kl. 5 
med Staldtjeneste, det vil sige, muge i Stalden, 
strigle, vande og fodre Hestene. Kl. 514 fik vi 
vor Morgenmad, og naar Klokken var 6 drog vi 
i Marken; Kl. 9 var der 14 Times Pause til at 
spise den medbragte Mad, medens Hestene fik 
et lille Foder i Muleposen. Fra 12—i!4 blev der 
holdt Middagspause for Folk og Heste, saa vi 
efter at have spist havde en god 14 Time til at 
faa en lille Lur, før end vi atter drog i Marken; 
Kl. 4 var der ligeledes 14 Times Pause til at spise 
vor Mellemmad og for at Hestene kunde faa et 
lille Foder. Kl. 7 Aften gik det hjemad til Gaar
den, saa var den egentlige Arbejdsdag tilende 
bortset fra Hestenes Pasning og Hakkelseskæring 
etc. Til vore tre Hovedmaaltider var Boghvede
grød en staaende Ret, om Morgenen gaves der 
altid Øllegrød, selve Grøden var kogt den fore- 
gaaende Middag og blev nu spist med kogt 01, 
dernæst fik vi flere Stykker Rugbrød og et en
kelt Stykke Hvedebrød, alt med Smør paa samt 
en stor Kumme Kaffe. Middagen stod i Reglen 
paa nykogt Boghvedegrød eller andre Mælke- 
retter til Formad, til Eftermad fik vi stegt Flæsk, 
Frikadeller eller en anden Kødret eller Pande
kager eller lignende Melretter. Aftensmaden be
stod af kold Grød i varm Skummetmælk samt 
Smørrebrød. Paa Søn- og Helligdage gaves ingen 
Grød til Middag, da blev der skiftet med forskel
lige Slags Middagsretter. Kosten, vi fik, var vel
smagende og rigelig og gav gode Arbejdskræfter.

Det var en stor Husholdning paa Hørregaard, 
og en mægtig Gryde Mad skulde der daglig ko
ges; tæller man Børnene med, var der op imod 
20 Mennesker, der skulde bespises i Sommerti
den. Der var først selve Familien, der bestod af 
Mand og Hustru og 3 Børn, af Karle, der fulgte 
Hestene, var der 4 inklusive mig, desuden en 
Røgter, 2 Daglejere og 3—4 Teglværksarbejdere, 

af kvindelig Medhjælp var der 2 Piger og 1 Jom
fru; i den travleste Fløsttid kom hertil extra 
Hjælp. Nu om Stunder, hvor Maskiner af for
skellig Art benyttes i Landbruget, vilde Driften 
kunne have klaret sig med betydeligt mindre 
Folkehold end den Gang for 56 Aar siden, da 
jeg var ved Landvæsenet. Til Gengæld var Fol- 
kelønnen i Sammenligning med i Dag ret mini
mal. Mine Aar i Landbruget var præget af den 
herskende Landbrugskrise, saa der maatte spares 
paa alle Kanter for at faa Indtægterne til at slaa 
til.

Min Principal, Jørgen Have2, var ca. 29 Aar, 
da jeg tiltraadte paa Flørregaard, hans Hustru 
var betydelig ældre og over de Fyrre; Gaarden 
tilhørte oprindelig hende efter sin3 afdøde, før
ste Mand, Jacob Madsen Efsen4, hun havde 3 
Børn fra første Ægteskab, nemlig: Mathias Ef- 
sen5, der blev uddannet til Farmaceut, Dor
thea0 og Jens Efsen7, som endnu var i den sko
lepligtige Alder og boede hjemme. Have havde 
til at begynde med været Enkens Bestyrer og 
giftede sig ind i Gaarden, i dette Ægteskab var 
der kun en søn, Lauritz Have3, han var 4 Aar, 
da jeg kom til Gaarden.

2 Gårdejer Jørgen Peter Have (1855—1941) •
3 Her som flere steder i det følgende er Hiibbes sprog 

påvirket af sønderjydsk, enkelte steder, særlig ord
stillingen, også af tysk.

* Gårdejer Jacob Madsen Efsen (1834—1877).
5 Materialhandler (drogist) i Silkeborg, senere apote

kermedhjælper i Haderslev og København. Død.
e Dorthea Thomasine Efsen, f. 1874, gift Sørensen i 

København. Død.
7 Jens Anton Efsen, f. 1876, prokurist i Søborg.
3 Gårdejer Lauritz Jacob Have (1881—1950).

Saavel Have som hans Kone var prægtige 
Mennesker og levede et lykkeligt Ægteskab med 
hinanden. Der bestod ogsaa et godt Forhold mel
lem Herskab og Tyende, vel var der en lang Ar
bejdsdag, og vel blev der givet Agt paa, at enhver 
var flittig ved sit Arbejde; men baade Manden 
og Konen gik os foran med det bedste Exempel, 
ligesaa var Behandlingen af og Omsorgen for 
Tyendet meget god, saa Arbejdet virkelig gik 
med Liv og Lyst. For mit Vedkommende kunde 
jeg ikke have truffet det bedre, baade hvad Be
handling og Uddannelse angik. Jeg deltog i alt 
Arbejde, der forefalder paa en større Gaard, 
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saavel i Stald og Lo som i Mark og Skov, og Ha
ve satte mig selv i Gang og viste mig, hvorledes 
jeg skulde haandtere de forskellige Landbrugs
redskaber, hvad enten det var en Skovl, en 
Hakke, en Le eller Plov, ja, han forklarede mig 
ogsaa Driftsmaaden paa Gaarden, ligesom han 
tog mig med i Stalden, naar et eller andet Dyr 
var blevet sygt og skulde have en særlig Pleje, 
kort sagt, jeg lærte meget i disse H/z Aar paa 
Hørregaard. Rent menneskeligt kunde jeg ogsaa 
godt lide Have, skønt han nok kunde gaa rundt 
med en Ræv bag Øret, særlig naar det drejede 
sig om en Handel med Kreaturer eller Heste, 
saa kunde han slaa paa mange Strenge for at op- 
naa de fordelagtigste Vilkaar ved Handelen, 
bagefter morede det ham at fortælle, hvorledes 
han havde pudset denne eller hin Opkøber. 
Have var i Regelen i godt Humør, og var der en 
eller anden Lejlighed dertil, saa fortalte han mig 
muntre Historier, som han havde oplevet hjem
me eller ude, og serverede dem ret med sønder- 
jydsk Lune. Det var ogsaa mit Indtryk, at jeg 
nød hans Tillid, til Trods for at jeg kun var en 
ren Dreng; han kunde blandt andet, naar vi var 
sammen i Marken, omtale sine trykkende øko
nomiske Vanskeligheder og de Pengesorger, han 
havde at kæmpe med; han var den Gang under 
Landbrugskrisen langt nede, men blev senere en 
velhavende Mand.

Hørregaard havde, da jeg var der, et Tillig
gende paa ca. 90 Hektar, Hestebestanden var 
paa 8—9 Stykker ialt, og af Malkekøer var der
omkring ved 30 Stykker, desuden en Del Op
dræt og Svin. Mælken blev behandlet i eget 
Mejeri. Til Gaarden hørte ogsaa et Teglværk, 
hvilket bl. a. var medvirkende til, at baade Fol
keholdet og Hestebestanden var saa stor. Tegl
stenene fandt Afsætning i Omegnen, og en Del 
benyttedes til eget Byggeri paa Gaarden. En stor 
Kornlade blev bygget, mens jeg var der, og hjalp 
jeg her en Tidlang som Haandlanger. Paa den 
Maade lærte jeg ogsaa lidt Teglværksdrift og 
Murerarbejde, i det hele taget var mit Arbejde 
meget afvekslende.

Hovedbygningen var efter Gaardens Størrelse 
meget anseelig, den havde høj Kælder, rundtak- 
kede Gavle og Tegltag, saavel Avlsbygninger 

som Gaardspladsen og Haven stod i et passen
de Forhold til hele Komplekset.

I det første Halvaar, indtil jeg blev rigtig gen- 
nemtrænet, var jeg, naar min Dag var endt, saa 
træt, at jeg mangen en Gang om Aftenen, in
den jeg fik mig fuldt afklædt, faldt om paa Sen
gen og sov i denne Stilling hele Natten, indtil 
Have ved 5 Tiden kaldte paa mig, hvilket han 
gjorde hver Morgen. Undertiden kunde det ske, 
at jeg ikke var bleven rigtig vaagen, naar Have 
havde kaldt, men var sovet ind igen; de enkelte 
Gange det skete, fik jeg en frygtelig Overhaling 
med den fornyede Paamindelse om at staa op, 
saa jeg hurtig vænnede mig til at springe ud af 
Sengen, saa snart Have aabnede min Dør og 
kaldte paa mig. Fru Have var altid flink til at 
tage mig i Forsvar, naar jeg havde forset mig, og 
Have gav mig en Overhaling, straks tog hun mit 
Parti og henvendte sig til sin Mand med de Ord: 
„Jørgen, du maa ikke være saa haard ved Hüb
be, tænk, han er jo kun en Dreng endnu.“ Ved 
en saadan Lejlighed stak Have følgende Replik 
ud: „Hübbes Far har særlig bedt mig om at tage 
haandfast paa Sønnen og ikke skaane ham paa 
noget Punkt for at lede hans Lyst bort fra Land
bruget.“ Fars Ønske var nemlig at faa mig til at 
lære et eller andet Haandværk, da han ansaa 
denne Vej for at byde bedre Eksistensmulighe
der, end Landbruget formaaede under de her
skende vanskelige Forhold. Jeg har dog aldrig 
fortrudt de Aar, som jeg tilbragte ved Landvæ
senet, dette frie herlige Liv i Naturen svarede 
nøje til mit Naturel. Efter et Aars Forløb fik jeg 
betroet et Spand Heste, som jeg ligesom de an
dre Karle fulgte i Marken og nærmest betragtede 
som mine egne Dyr. Det var helt unge 3 Aars 
Heste som, efter at Have havde tilkørt dem, 
blev mig betroet. Den nærmer Hest var brun og 
af et blidt og roligt Temparement, den fjermer 
var halvblods, lyserød i Farven og en livlig Spra
debasse, som man stedse maate have et vaagent 
Øje med for at forebygge, at den lavede Dumhe
der. Ved at den nærmer var saa rolig, virkede 
det som en Modvægt og Udligning paa Makke
rens livlige Natur, hvilket var mig en god Hjælp, 
naar vi arbejdede i Marken, eller de gik foran 
Vognen. Dog var det nær gaaet ravruskende 
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galt en Gang, det var en Dyrskuedag, tidlig paa 
Morgenstunden; allerede Kl. 4 A var jeg kørt til 
Byen for at hente et Læs Hestegødning hos He
stehandler Jensen; naar dette var besørget, skul
de jeg have fri Resten af Dagen. Denne Køretur 
var paa et hængende Haar nær bleven min sid
ste og ligesaa for mine to Heste. Da jeg paa Til
bagevejen med det fulde Læs Gødning skulde 
ned ad den stejle Gade, der skraaner ned fra 
Slotsgade til Naffet, bliver Hestene sky, slaar 
Bagbenene over Hammelrebet, danser ud til Si
den med Mulerne mod hinanden, saa Vognen 
derved kom i en susende Fart og rev Hestene 
med sig, og i en ganske vild Kørsel gik det ned 
ad Gaden, Gødningen fløj til alle Sider; til al 
Held sad jeg overskrævs paa Læsset og med 
begge Ben mod Forsmækket, i modsat Fald var 
jeg styrtet ned af Vognen og bleven lemlæstet. 
Oppe fra mit ophøjede Sæde kunde jeg overskue 
Situationen, som fra Sekund til Sekund blev 
mere og mere faretruende, idet vi styrede mod 
et Hus med stor Butiksrude lige foran Køreba
nen. Bremse fandtes ikke paa Vognen, Hestene 
var nu løbske og løb i Blinde lige ud mod Bu
tikken, da de ikke mere lystrede Tømmen; med 
Lynets Hurtighed tænkte jeg, her er ingen Red
ning mere, spring ikke af, men hold dig kramp
agtig fast, ellers ryger du sammen med Hestene 
gennem den store Rude. Men jeg har ofte i Li
vet erfaret, at naar Nøden er størst, er Hjælpen 
nærmest, saaledes ogsaa denne Gang. Hjælpen 
kom i Form af en modig og aandsnærværende 
Smedesvend, der var paa Vej til sit Arbejde og 
kom gaaende paa Fortovet, kun iVz Meter fra 
Stjertet og i største Livsfare for at blive spiddet 
paa det, tager han fat i det med den ene Haand, 
og med den anden griber han fat i den ene Hests 
Bidsel og faar under Anspændelse af alle sine 
Kræfter Stjertet drejet saa meget til højre, at 
Heste og Vogn undgaar at kollidere med Huset, 
derved fik vi fri Bane i Retning mod Badstue
gade, og lidt efter lidt fik jeg saa Hold paa He
stene. Takket være den modige Smed kom vi 
alle uskadt fra den kritiske Situation. Dette Til
fælde blev mig en ny Lære, saa jeg i Fremtiden 
satte en Slæbesko paa Vognens Baghjul, naar vi 
med Læs kørte ned ad stejle Gader. Og hver 

Gang jeg kommer forbi Stedet, maa jeg tænke 
paa den vilde Kørsel og den kritiske Situation, 
som nær havde kostet mig Livet.

Paa Landet griber man med Begærlighed en
hver tænkelig Lejlighed til Morskab — selv om 
det skal ske paa ens Medmenneskers Bekost
ning — for at faa lidt Afveksling i den daglige 
Tilværelse; saaledes blev jeg en skønne Dag ud
set til at være Genstand til Moro for Gaardens 
Folk. Det var et Par Maaneder efter min An
komst til Hørregaard, just som vi kørte Møddin
gen ud paa Brakmarken; sammen med en gam
mel Daglejer var jeg flere Dage i Træk beskæf
tiget med at læsse Gødningen paa Vognene; og 
som Arbejdet nærmede sig sin Afslutning, idet 
der tilbage nu kun var Møddingbunden, som 
bestaar af en med Ajle gennemtrængt sejg 
Masse, der ikke lader sig forke paa Møggreben, 
men møjsommeligt maa skrabes sammen med 
en Skovl, fremsatte en af Folkene — efter nær
mere forud aftalt Spil — det Forslag at benytte 
en „Møddingskraber“ med Hesteforspand i Ste
det for at slide i det med Skovlen. Forslaget, der 
var blevet fremsat i en alvorlig Tone, fandt og
saa Tilslutning hos Avlskarlen, dog tilføjede han, 
at Hørregaard ikke selv ejede en „Møddingskra
ber“, hvorfor vi plejede at laane den hos Na
boen, kommuneforstander9 Kessel10; efter nogen 
Tids Snakken frem og tilbage om den vidunder
lige Indretning, fik de mig gjort varm for Sagen. 
Avlskarlen vilde saa tale med Kessel, om vi 
kunde laane Møddingskraberen den følgende 
Dag. Henimod Fyraften fik jeg Besked af Avls
karlen, at Kessel var villig til at laane os Ap
paratet, men vi skulde selv afhente det endnu 
samme Aften. Efter at have faaet oplyst af min 
Makker, Daglejeren, at Møddingskraberen be
stod af mange Smaadele, var det nødvendigt at 
transportere den i en stor Sæk, og da det tilsam

9 Kommuneforstanderen var formand for kommune- 
rådet; han svarer altså til en sognerådsformand, men 
havde dog også en vis politimyndighed med amtsfor
standeren som nærmeste foresatte. Kommunerne var 
dog betydelig mindre end de nuværende sognekom
muner, således bestod den nuværende GI. Haderslev 
sognekommune af kommunerne GI. Haderslev, Fred
sted og Erlev.

10 Gårdejer Christian Kæstel (1838—1912), Skøttes- 
have.
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men vilde veje henimod 200 Pund, var det bedst 
at afhente Apparatet paa det gamle „brune Øg“ 
og have Sækken med Indhold foran paa Hesten. 
I min ungdommelige Troskyldighed fattede jeg 
ikke Spor af Mistanke og drog fornøjet afsted til 
Kommuneforstanderen, der med stor Beredvil
lighed tilbød, at han selv nok skulde lægge alt 
i Sækken, saa jeg ikke behøvede at forlade He
sten, han hjalp mig ogsaa med at faa den tunge 
Sæk anbragt paa Hesten. Ankommen til Hørre- 
gaard gav den skjulte Vagtpost et aftalt Signal, 
hvorefter Karle og Piger strømmede sammen 
paa Gaardspladsen for at modtage „Mødding
prinsen“ med stor Jubel, ja, selv min Husbond 
kom til Syne for at se, hvad der var paa Færde. 
Da Støjen stilnede af, spurgte Have mig, hvad 
jeg medbragte i den store Sæk? Jeg svarede noget 
benovet, at det var Kommuneforstanderens 
Møddingskraber! Have bad mig om at tage den 
frem af Sækken, for han vilde gerne overbevise 
sig om, at alle Dele var der; ved velvillig Hjælp 
blev Sækken taget ned af Hesten, og Indholdet 
Stykke for Stykke lagt frem paa Gaardspladsen; 
alt som Indholdet blev taget frem af Sækken, 
blev mit Ansigt længere og længere, for nu gik 
der en Praas op for mig, at jeg var bleven grun
digt taget ved Næsen; thi hele Møddingskrabe
ren bestod kun af gammelt Skrammel, som rust
ne Plovjern, Potter, Gryder og Teglsten etc. Ha
ve sagde til mig: Hiibbe, i Morgen kan De brin
ge Kommuneforstanderen hans Møddingskraber 
tilbage og sige Tak for Laan. Og lad saa den lille 
Episode være Dem en Belæring om, at man ikke 
skal stole blindt paa sine Medmennesker! I de 
følgende Dage gik det livligt med Drillerier og 
Forespørgsler om, hvordan det gik med „Mød
dingskraberen“?

Et mindre morsomt Puds blev spillet mig hen 
i November, kort efter at jeg var fyldt 16 Aar; 
det var en Dag, der blev tærsket med vort Tær
skeværk, og vi havde en Del extra Hjælpekræf
ter nede fra Erlev. Paa en saadan Dag blev der 
ved Mellemmaden trakteret med en Kaffe- 
Punch i Folkestuen. Da jeg tilfældig kom der
ind, da Punchen blev serveret, blev jeg opfor
dret til at drikke en med; jeg undslog mig ikke, 
selv om jeg helst vilde have været fri derfor; en 

eller anden tilberedte den; men det maa have 
været En, der ikke vilde mig noget godt; thi det 
blev en Punch, som nær kunde have kostet mig 
Livet. Uden at jeg havde mærket det, var der 
bleven hældt Pibesovs (Nikotin) i Punchen; 
mens jeg drak den, var der intet at mærke, men 
da vi nogle faa Minutter senere forlod Folke
stuen og paany skulde til at tærske, fik jeg et 
Ildebefindende med Svimmelhed; til at begynde 
med søgte jeg at nedkæmpe det, men det hele 
snurrede rundt for mig, og bleg som et Lig seg
nede jeg om ved Siden af Tærskeværket i en 
Halmstak i umiddelbar Nærhed af Drivrem
men; var jeg blot kommen U Meter nærmere, 
kunde der have ramt mig en frygtelig Ulykke. 
Have kom tilstede og skældte ud, han havde 
nemlig den Opfattelse, at jeg havde drukket mig 
fuld. Da jeg hverken kunde staa eller gaa eller 
mæle et Ord, blev jeg baaren ind og lagt paa 
min Seng med Tøjet paa. Først sent næste Dag 
kom jeg atter til fuld Bevidsthed, men Nikotin
forgiftningen sporede jeg i flere Dage.

Det blev mig en ny Belæring om at være aar- 
vaagen overfor mine Arbejdsfæller for ikke paa
ny at blive til Grin for Gaardens Folk.

Saavel Have som Hustru vare selskabelige 
Mennesker og plejede en hel Del Selskabelighed 
med Naboer og Venner i Omegnen. I Særdeles
hed kom de meget sammen med de større Bøn
der i Mastrup og Pamhule, hvor det gik flot til 
ved Mandens og Hustruens Fødselsdag til Trods 
for de daarlige Landbotider. Gilderne begyndte 
gerne ved 3—4 Tiden, først gaves der Kaffe med 
Mængder af hjemmebagte Kager, Mændene fik 
derefter Piben tændt og drak dertil et Par smaa 
Sorte (Kaffepunche). Dernæst skulde de ud — 
naar det var i Sommertiden — at tage Marker
ne i Øjesyn, om Vinteren nøjedes man med et 
Besøg i Staldene. Efter at man saaledes havde 
luftet sig lidt og forberedt Appetiten, gik man 
ved Syvtiden til Festbordet i Salen, som Stor
stuen kaldtes, her var dækket med alt det bed
ste, Huset formaaede at byde, diverse Stege og 
Kyllinger og i Jagttiden Vildt og dertil rigeligt 
med al Slags Syltetøj. Om ikke alle Steder, saa 
dog de fleste Steder serveredes der Rødvin til 
Maden, og som Maaltidet skred fremad, steg og- 
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saa Humøret, hvorefter Taler og Sang afløste 
hinanden. — Efter et Par Timers Forløb bød 
Værten Velbekomme! Næste Akt begyndte 
med Kortspil, Solo var paa hin Tid det gængse 
Spil; for at holde Stemningen vedlige blev der 
serveret Rom-Toddy. Dog ikke nok med dette 
Traktement; thi omkring Midnat blev der paa- 
ny dækket op i Salen med Smørrebrød samt 01 
og Snapse, for at Gæsterne kunde have noget at 
staa imod med paa Hjemvejen. Familien Have 
tog mig gerne med til disse Besøg, hvor der i 
Hjemmene fandtes Ungdom, saa jeg i de iU 
Aar, jeg var paa Hørregaard, ofte kom sammen 
med Egnens Ungdom; vi Unge spiste i Reglen 
for os selv i et lille tilstødende Værelse eller ved 
et særligt Bord i Salen. Og medens de ældre tog 
fat paa Kortene, morede de unge sig med for
skellige Lege eller fik sig en Svingom. —

Da jeg i Reglen var Kusk, naar jeg deltog i Gil
det, var Hjemturen mellem et og to mig en 
haard Prøvelse, idet Trætheden ofte vilde over
mande mig, saa Øjnene var ved at glippe i. Men 
Have og Hustru holdt mig dog vaagen ved fra 
Tid til anden at spørge mig, om jeg nok kunde 
holde Søvnen borte? Denne lille Paamindelse 
frelste mig fra at tabe Styret over Hestene, selv 
om Øjnene for et lille Nu glippede i. —

Den sidste Sommer jeg opholdt mig paa Hør
regaard, blev der i Flensborg afholdt et stort fæl
les Dyrskue for hele Nordslesvig, Have og Hu
stru tog derned, og jeg fik ogsaa Tilladelse til at 
deltage i det. Dyrskuet varede to Dage, og det 
var ved denne Lejlighed, jeg første Gang besøgte 
Flensborg og Lyksborg, saa Turen var for mig en 
Begivenhed af Rang. I Tusindvis strømmede 
Folk til fra alle Egne af Nordslesvig. Den første 
Dag gik overvejende med at tage alt i Øjesyn, 
hvad der var at se paa Dyrskuepladsen og i selve 
Byen. Ud paa Aftenen mødtes jeg med mine 
Venner og Bekendte paa Kolosseum til Landbo
bal, hvor vi holdt ud til henad de smaa Timer. 
Alle Gæstgivergaarde var saa stærkt optaget, at 
de yngre maatte tage til takke med en Madras 
paa Gulvet, sammenstuvet og oprømt som vi 
var, blev det ikke til megen Søvn den Nat. Den 
følgende Dag blev Deltagerne befordrede med 
Fjorddamperne til Lyksborg, hvor den store Fæl

lesmiddag blev indtaget paa Strandhotellet, hos 
den bekendte Hotelvært Satz. Efter Middagen 
besaa vi Lyksborg, og ved Sekstiden drog hver 
atter til sit efter at have tilbragt to minderige 
Dage sammen med Venner og Bekendte fra 
Hjemstavnen.

Endnu den Dag i Dag staar min Læretid paa 
Hørregaard som en smuk Tid til Trods for, at 
jeg flere Gange maatte bøde for min barnlige 
Uvidenhed og Troskyldighed, saa jeg blev til 
Spot og Grin for Gaardens Folk, men nogen 
virkelig Græmmelse efterlod mine smaa Uheld 
ikke, dertil var mit Sind alt for glad. Dette at 
leve Dagen lang ude i Naturen og have Lejlig
hed til at iagttage Dyre- og Plantelivet modnede 
mig baade aandeligt og legemligt, saa jeg kunde 
drage bort fra Hørregaard stærk paa Sjæl og 
Legeme og med et lyst Syn paa Livet.

*

Gaarden, der nu ejes af Sønnen, Lauritz Have, 
er ved Tilkøb af Jord blevet forstørret, saa dens 
Tilliggende nu udgør ca. 130 Hektar. Lauritz 
Have er endnu dygtigere, end Faderen var, og 
hører han til Haderslev Østeramts ansete og 
velstillede Landmænd, der vil kunne klare en 
nok saa langvarig Landbrugskrise uden at gaa 
fra Gaarden103. Ved Siden af sin egen Gaard har 
han ved Køb erhvervet to store Gaarde: Taage- 
rup og Refsøgaard, den ene har Sønnen faaet 
og den anden hans Svigersøn Skrumsager11.

11 Gårdejer Erik Kloppenborg-Skrumsager, Revsø.

Min videre Uddannelse som Landmand fik 
jeg paa Olufskjær, der laa i Lunding ca. 6V2 km 
fra Haderslev. Ejendommen havde et Jordtillig- 
gende paa 159 Hektar og af fortrinlig Bonitet. 
Min nye Plads tiltraadte jeg den 1. November 
1885, Stillingen var dels som Elev, dels som 
Skriver og Materialforvalter; det daglige Arbej
de stod i nær Tilknytning til Gaardens Bestyrer, 
som jeg paa en vis Maade skulde aflaste og i gi
vet Tilfælde assistere. Til Trods for min Ung
dom var det mig betroede Arbejde forbunden

Ma Gården ejes i dag af Lauritz Haves søn Christian 
Martensen Have, født 1907 (r. 1924). 
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med et vist Ansvar, hvorved min Stilling over
for Gaardens Personale blev af en mere frem
skudt Art end paa Hørregaard, idet jeg nu var 
noget for mig selv og kun havde at modtage 
Ordre fra Bestyreren.

Olufskjær tilhørte Enken og Børnene efter 
dens tidligere Ejer, Peter H. Mohrmann, disse 
opholdt sig ikke paa Gaarden, men boede i Hol
sten. Bestyreren, Husbestyrerinden, Mejersken 
og jeg udgjorde Gaardens overordnede Funktio
nærer, vi spiste og levede sammen, da jeg havde 
familiær Stilling. Mit Kontor og Soveværelse laa 
dog ikke i selve Stuehuset, men i en særlig Byg
ning lige overfor, hvor der var Oplagsrum for de 
forskellige Foderstoffer, som Klid og Foderkager, 
i samme Bygning laa ogsaa Redskabsrummene, 
endvidere havde Bødkeren og Gaardens Alt
muligmand deres Værksteder her. I mangt og 
meget afveg Livet og Forholdene paa Olufskjær 
fra Livet og Stilen paa Hørregaard, der herske
de en strammere Disciplin og større gennemført 
Orden i et og alt; Omgangen med Personalet 
var høflig, men upersonlig og nærmest reserve
ret. Karlene og Pigerne og en Del af Daglejerne, 
saavidt de spiste paa Gaarden, fik ugentlig deres 
bestemte Kvantum Smør, Fedt og Brød tildelt. 
Da der paa Gaarden var mange ældre Folk der 
i en lang Aarrække havde haft deres Tjeneste 
her, gik alt som Fod i Hose, enhver var nøje 
inde i, hvorledes man ønskede Arbejdet udført 
i Mark og Stald. Alt gik i samme Skure, som da 
Ejeren selv drev Gaarden, og det var en Del be
slægtet med den holstenske Herregaardsstil. Ar
bejdet gik i et jævnt og roligt Tempo, der var 
ikke noget hæsblæsende over det, hvad ikke 
kunde naaes den ene Dag, blev udført den næ
ste, der var i det hele taget ikke saa megen Fart 
over det, som jeg var vant til fra Hørregaard, og
saa Arbejdstiden var noget kortere, kort sagt, 
man tog sig det hele lidt mere gemytlig.

Mine Morgentimer gik med at afveje og ud
levere Foderstoffer og Korn til de forskellige 
Folk, der passede Dyrene. Vore 6 Spand Ar
bejdsheste fik alt efter Aarstiden — og det kræ
vede Arbejde — deres Havrerationer tilmaalt, 
som Staldkarlene hentede hos mig hver Morgen. 
Paa lignende Maade kom Fodermesteren og hen

tede sit Kvantum Kraftfoder til Køerne og Bød
keren til Svinene, da alle disse Ting laa under 
mit Laas og Lukke og Kontrol; det var paalagt 
mig at føre de forskellige Lagerbøger over Ind- 
og Udleveringer til og fra Lofterne. Fra Tid til 
anden blev Lagerbeholdningerne gjort op for at 
kunne fastslaa, om disse var i Overensstemmel
se med Bøgerne; viste det sig, at Svindet var 
større end normalt, fik jeg paa Hovedet af Be
styreren. Ved Revisionen af Havrebeholdningen 
blev der en Gang fastslaaet et meget stort Svind, 
langt ud over det almindelige, det kunde kun 
forklares paa den Maade, at enten havde jeg 
udleveret for meget, eller at Havren var blevet 
stjaalet. En nærmere Undersøgelse fastslog, at 
Staldkarlen, som passede Hestene, var Tyven 
ikke til egen Berigelse, men for at hans kære 
Heste kunde se velnærede og blanke ud selv i 
Vintertiden ved de smaa Havrerationer. Snyde
riet var gaaet til paa den Maade, at Staldkarlen 
(en gammel Svensker), der ogsaa havde den 
Bestilling henad Aften at bringe Brændsel ind 
paa mit Kontor til Kakkelovnen, under min 
Fraværelse har set sit Snit til fra Nøglebrættet 
at nappe Nøglen til Kornloftet, der laa over 
Mejeriet i Nærheden af Hestestalden, og derfra 
uden Tilladelse forsyne sig med i å 2 Sække 
Havre; denne Trafik maa han have drevet i 
længere Tid, thi da Havren blev eftervejet, 
manglede der en 10—12 Sække. Han har været 
baade snedig og forsigtig, da der aldrig laa strøet 
et Havrekorn uden for Dyngen, for i saa Fald 
vilde jeg straks have opdaget Tyveriet den føl
gende Dag, da jeg selv hver Dag meget omhyg
geligt satte Korndyngen op med glatte og lige 
Kanter og fejede rent rundt om den. For at af
skære ham fra Snyderiet i Fremtiden, bar jeg 
herefter Nøglerne hos mig.

Foruden de allerede omtalte Lagerbøger 
maatte jeg daglig føre en meget detailleret 
Driftsjournal, hvor jeg nedskrev: Vind og Vejr 
samt Temperaturen Morgen og Aften, dernæst 
fulgte Oplysninger om, hvad Arbejdshestene og 
Karlene havde været beskæftiget med i Dagens 
Løb, ligeledes hvilket Arbejde Daglejerne og 
Arbejdskonerne — saavidt det ikke drejede sig 
om Gaardens faste Pigehold — havde udført 
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enten hjemme paa Gaarden eller i Marken. To 
Gange maanedlig maatte jeg Morgen og Aften 
veje den enkelte Kos Mælkeydelse og registrere 
den, hver Ko havde sit særlige Nummer og Blad. 
Vor Kobestand, 80—90 Køer, var gennemgaaen- 
de ydedygtige Dyr. Al Mælk blev bearbejdet i 
eget Mejeri. Sluttelig maatte jeg ogsaa i Høst' 
tiden kontrollere og bogføre den hjemkørte Avl 
fra de forskellige Marker, idet hver Karl opgav 
mig, hvormange Traver (en Trave i Jylland = 
60 Neg) han havde paa sit Læs, samt fra hvil
ken Mark Kornet hidrørte. Nogen hel paalidelig 
Beregning af Udbyttet fik man jo først hen paa 
Vinteren, efter at Kornet var tærsket; men man 
kunde dog nogenlunde skønne over, hvorledes 
Udbyttet tegnede sig paa Grundlag af en fore
taget Prøvetærskning.

Det rent pengemæssige Regnskab over Gaar
dens Indtægter og Udgifter førtes af Bestyreren 
selv; mit Kontorarbejde befattede sig kun med 
den driftsmæssige Side af Sagen, men slugte om
trent den halve Dag. Om Eftermiddagen fulgte 
jeg oftest et Spand Heste i Marken. Mine Heste 
var et Par mørkebrune af Mellemstørrelse, 
fromme og nydelige Dyr, de benyttedes ogsaa 
meget af Bestyreren, naar han kørte eller red et 
eller andet Sted hen, ligesom ogsaa den ene stod 
til min Raadighed, naar jeg paa Søn- og Hellig
dage tog hjem til mine Forældre; Cyklen var end
nu ikke blevet til et almindeligt Befordringsmid
del.

Et Par Gange aarligt kom en ældre Godsejer 
ved Navn Haltermann, der boede i Holsten, en 
Slægtning af Enkefru Mohrmann, og som fore
tog et grundigt Eftersyn af Gaardens Drift og 
Regnskab og afgjorde, om der hist eller her skul
de ske Ændringer i Driften eller Besætningen.

Olufskjær er en gammel Frigaard, der i For
dumsdage har været beboet af Bondeadelen, 
ogsaa i den senere Menneskealder har den væ
ret i velhavende og dygtige Hænder; thi Jorden 
er ikke blot af god Bonitet, men ren og i høj Kul
tur, saa det var en Fryd for Øjet ved Sommertid 
at vandre gennem disse frodige og velplejede 
Marker. Ligesaa var hele den store Besætning, 
saavel Heste som Køer og Svin i en fortrinlig Fo
derstand og struttede af Sundhed og Velvære. 

Bygningerne var af gammel Dato, men meget 
velholdte, ikke en Rude eller et Søm manglede 
noget Steds; Gaardens Altmuligmand var der 
straks, saa snart der var noget i Ulave, det sam
me gjaldt ogsaa for Maskinernes og Redskaber
nes Vedkommende, kort sagt, der blev overalt 
draget Omsorg for, at alt paa Gaarden, ude og 
inde, var i bedste Orden. Det 200 Aar gamle 
Stuehus under de høje Træers Skygge var Ind
begrebet af Skønhed og Ynde, ligesom Haven 
var en idyllisk Plet12.

12 Se forøvrigt om denne gård: H.-S. 1947, side 39 med 
tilhørende bilag.

13 Christian Deichmann (1859—1930) mejeribestyrer i 
Astrup, senere hotelejer i Arøsund.

Det første halve Aar, jeg var paa Olufskjær, 
blev den ledet af Bestyrer E. Deichmann13, der 
forlod Gaarden for at søge Uddannelse som 
Mejerimand, hans Efterfølger var ligeledes ugift 
og hed H. P. Jürgensen. Deichmann var helt 
igennem en nobel Personlighed, han var en ro
lig og ligevægtig Natur og meget afholdt af sine 
Folk. Jürgensen derimod var mere tempera
mentsfuld og kunde over for Folkene blive 
fremfusende; jeg har aldrig haft Grund til at 
klage, han var altid høflig og flink overfor mig; 
men der var en Gaapaa-Natur i ham, der søgte 
at faa mere Fart over Arbejdet, selv om det kom 
til at skorte lidt paa den hidtil omhyggeligste 
Udførelse. Men rent pengemæssigt set opnaaede 
han bedre Resultater end Forgængeren. Da beg
ge Bestyrere levede ugift, kunde der ikke leves 
noget Familieliv paa Gaarden, og fandt der ej 
heller Selskabelighed Sted af nogen Art, saa i 
den Henseende var Opholdet her i Sammen
ligning med Hørregaard meget ensformig. Paa 
mine Fridage red jeg i Reglen over Middag til 
Haderslev for at tilbringe Eftermiddagen sam
men med mine Forældre og Søskende.

v

Den i Firserne herskende Landbrugskrise var 
paa sit højeste, mens min Uddannelse som Land
mand stod paa, saa jeg ved Selvsyn lærte Van
skelighederne i Landbruget at kende. Vore frern- 
adskuende Landmænd var derfor altid paa Ud
kig efter forøgede Indtægter for at opnaa en be- 
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dre Rentabilitet; Resultatet af de mange Drøf
telser og Planer om nye Veje til Landbrugets 
Fremme blev i første Linie Oprettelse af An
delsmejerier rundt om i de nordslesvigske Sogne 
efter dansk Mønster. Denne nye Bevægelse in
denfor Landbruget paavirkede i høj Grad min 
Beslutning om, ligesom Deichmann, at slaa ind 
paa Mejerivæsenet og søge Uddannelse som 
Mejerist.

Den io. Oktober 1886 forlod jeg Olufskjær, 
og dermed afsluttedes ogsaa min Periode ved 
Landbruget; idet jeg fra 11. Oktober 1886 var 
bleven antaget som Mejerielev paa Andelsmeje
riet „Virkelyst“ i Aastrup.

Som Mejerielev.
Allerede i nogen Tid havde der været paa

tænkt at oprette et Andelmejeri i Aastrup med 
Tilslutning af Andelshavere i Sillerup, Vons
bæk og Ørby; hen paa Efteraaret 1886 stod 
Mejeriet færdig og den iste Oktober kunde det 
første Gang modtage Mælk til Forarbejdning. 
Mejeriet bar Navnet „Virkelyst“ og laa ved 
Aastrup Hovedvej ikke langt fra den smukke 
Ejendom „Nygaard“. Bestyrelsen bestod af 
Gaardejere, nemlig: Thaysen14, Vildfang, For
mand, Wiuff13, Sillerup, Kehlet10, Ørby, og 
Møller17 og Danielsen17, Aastrup. Til at lede 
Mejeriets Drift var antaget Mejeribestyrer J. 
Moose18,der var Fynbo, han assisteredes af en æl
dre Mejerske og en ældre Mejerielev paa 25 Aar, 
der havde været nogle Maaneder ved Faget, og 
den ii. Oktober tiltraadte jeg som yngste Elev, 
knap 18 Aar gammel. Jeg var blandt de første 
unge Landmænd i Nordslesvig, der gik over til 
Mejerivæsenet; thi først nu kom der Gang i Op
rettelsen af Andelsmejerier ud over hele Lands
delen.

14 Christian Thaysen, formand 1886—95.
15 Peter Hansen Wiuff (1838—1912), Abildgård.
10 K. L. Kehlet.
” Mejeriets jubilæumsskrift fra 1936 anfører ikke nær

mere oplysninger om disse to styrelsesmedlemmer.
18 Mejeribestyrer fra 1886—92.

Mejeribestyreren, der var den eneste maskin- 
kyndige ved min Tiltrædelse, maatte selv be
tjene Dampmaskinen og vore 2 Burmeister & 

Wains Centrifuger, da vi to Elever først skulde 
tilegne os Øvelse i Betjeningen. Mejersken stod 
for Syrningen af Fløden samt Kerningen og 
Smørrets videre Behandling, indtil det blev 
slaaet ned i Smørdritlen. Vor Arbejdsdag be
gyndte Kl. 5 Morgen med at fyre op under 
Dampkedelen, hvorefter vi indtog vor Morgen
mad. Derefter hjalp vi Mejersken med at hælde 
Fløden i Kernen og forberede det nødvendige til 
Mælkevognenes Ankomst. Saasnart den første 
Mælkevogn var ankommen, blev der Travlhed 
med at afveje den indleverede Mælk og under
søge dens Godhed, hvilket sidste Mejeribestyre
ren dog selv overvaagede. Vi to Elever stod ved 
Vægten og hældte Mælken op i den store Sød
mælksbeholder, lidt efter begyndte alle Hjul at 
snurre rundt og Centrifugerne at skumme Flø
den af. Den skummede Mælk blev efter Pasteu
riseringen under Fradrag af nogle Procenter atter 
indvejet i Leverandørernes Spande og udleveret 
Mælkekuskene. Da der skulde holdes nøje Regn
skab over, hvad Leverandøren havde leveret til 
Mejeriet, og hvad han fik tilbage, arbejdede vi 
to Elever under Højtryk indtil den sidste Mæl
kekusk var expederet. Thi kom der Unøjagtig
heder for ved Ind- og Udvejningen af Mælken, 
havde vi straks Reklamationer paa Halsen, og 
det var ikke skønne Ord, vi fik at høre fra Bøn
derne, der jo betragtede sig som vore Arbejds
givere. Naar den sidste Vogn var trillet bort, gik 
det løs med koghedt Vand til den daglige store 
Rengøring af Centrifugerne, Kernen, Æltema
skinen og de talrige Kar og Redskaber, der var i 
Brug. Omkring ved Middagstid var vi gerne 
færdige med alle de større Ting, saa blev der 
spist til Middag, hvorefter Resten blev bragt i 
Orden, saa Mejeriet var skinnende rent og 
blankt pudset over hele Linien. Havde vi ikke 
noget særligt at varetage, tog vi os gerne et lille 
Hvil indtil Kaffetid. Flere Gange maanedlig 
blev der taget Mælkeprøver for at fastslaa Mæl
kens Fedtindhold, paa hvilket Grundlag Leve
randørerne en Gang maanedlig fik den leverede 
Mælk afregnet og udbetalt. Denne Afregnings
metode forøgede Regnskabsvæsenet ganske be
tydeligt, saa vi 2 Elever flere Eftermiddage om 
Ugen i et Par Timer assisterede Mejeribestyreren 
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ved Kontorarbejdet. Paa denne Maade fik vi 
fuld Indsigt i alt, hvad der henhørte under et 
ordentligt ført Mejeriregnskab, hvilket senere 
har været mig til Nytte som Kontor- og Forret
ningsmand.

For at faa en alsidig Uddannelse i Mejeriets 
forskellige Grene skiftede mit Arbejde med vis
se Mellemrum, saaledes at jeg efter ca. 7 Maa- 
neders Forløb havde gjort mig fortrolig med alt 
forefaldende Arbejde, det være sig ved Betje
ningen af Dampmaskinen og Centrifugerne 
samt Flødens Syrning, Kerning og Smørrets Be
handling, indtil det som Salgsvare forlod Meje
riet. Hvad jeg ogsaa lærte særdeles grundigt var 
Renlighedssans, hvilket er en af de nødvendigste 
Betingelser for at kunne fremstille et fint Pro
dukt.

„Virkelyst“ var ikke noget stort Mejeri i 
1886/87, da jeg opholdt mig der; i det første Aar 
blev der forarbejdet 2.700.000 Pund Mælk. For
bruget til et Pund Smør var 27,5 Pund Mælk, og 
den gennemsnitlige Smørpris var 1.05 Mark pr. 
Pund.

De tilsvarende Tal var i 1914: 3.500.000 Pund, 
27 Pund og 1,27 Mark, i 1919: 1.000.000 Pund, 
26,5 Pund og i 1934: 7.220.000 Pund, 23,47 Pund 
og 0,85 Kroner. Ialt har Mejeriet behandlet 190 
Million Pund Mælk fra 1. Oktober 1886 til 1. 
Oktober 1936, i 50 Aar.

*
Da jeg den 1. Maj 1887 forlod „Virkelyst“, 

anede jeg ikke, at denne Etape i min Uddan
nelse skulde blive Springbrættet til min senere 
kommercielle Løbebane. Det var mig dog ikke 
nok at kunne lave Smør, jeg tilstræbte ogsaa at 
kende Ostefabrikationen, som herhjemme ikke 
stod paa noget højt Trin, hvilket i Forbindelse 
med min stærke Udlængsel ansporede mig til 
at søge ud i den store vide Verden for at lære 
nye Forhold at kende og berige mit Kendskab 
til Land og Folk i det Fremmede.

Min første større Rejse
En tidlig Morgenstund i de første Majdage 

1887 startede jeg min Studierejse, jeg var glad 
og ved godt Mod, men blev dog stærkt bevæget 
i Afskedsøjeblikket, da alle mine Kære en for en 

gav mig Haanden til Farvel og ønskede mig: 
Lykke paa Rejsen! Mor var den eneste, der fulg
te mig til Toget, og som med sit Lommetørklæde 
tilvinkede mig det sidste Farvel! da Toget bru
ste afsted med hendes ældste Søn ud i det frem
mede.

Til Rejsens Formaal havde min Far bevilliget 
mig et Beløb paa 300 Rigsmark, hvoraf jeg hav
de 150 Mark paa Lommen, jeg, der aldrig tidli
gere havde haft saa mange Penge til Raadighed, 
følte mig nu paa en Gang ret velhavende; thi 
den Gang kunde man med een Mark erhverve 
sig lige saa mange Goder, som nutildags med det 
2—3 dobbelte Beløb i danske Kroner19. Det va
rede heller ikke længere, end til jeg naaede Flens
borg, før end Fristelsen meldte sig i Form af en 
lysegraa blød Hat med sort Baand om til en Pris 
af 4 Mark, som efter min Formening vilde give 
mig en flottere Fremtoning, end min gamle Ka
sket formaaede. Thi til Rejsens Brug havde jeg 
af nyt Tøj kun faaet en Regnfrakke, medens 
mit øvrige Kluns bestod af min 3 Aar gamle 
Konfirmations- og Søndagsklædning samt nogle 
Skjorter og Strømper; Undertrøjer og Under
benklæder var mig den Gang en ukendt Ting 
baade Sommer og Vinter. Mit Tøj, saa vidt jeg 
ikke havde det paa, var sammenstuvet i en Tor
nyster, som jeg bar i Remme paa Ryggen.

19 Det vil sige i 1940, i forhold til i dag ville det være 
10—15 gange så meget.

I Flensborg, hvor jeg opholdt mig et Par Ti
mer, vandrede jeg i Rejsestemning med min nye 
Hat gennem Hovedgaderne og nede ved Hav
nen indtil Togets Afgang. Paa 4de Klasse — for 
billig maatte jeg rejse — tilbagelagde jeg den næ
ste Strækning over Kiel til Lübeck, hvor jeg lige
ledes kun gjorde et kortere Ophold; thi det var 
min Hensigt at naa Malchin endnu samme Dag. 
Henimod Midnat — efter at have været 20 Ti
mer undervejs — holdt jeg mit Indtog i min 
Bedstefar Hübbes Fødeby; for ikke at komme 
mine Slægtninge til Ulejlighed saa sent paa Da
gen, tog jeg ind paa et gammelt Hotel — Stadt 
Hamborg — hvor jeg 2 Gange senere har boet, 
naar jeg besøgte Malchin. Ogsaa mine 4 Sønner, 
der i Paasken 1939 gjorde en Biltur til Malchin, 
boede 52 Aar senere paa samme Hotel.
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Efter at have faaet mig godt udhvilet, gik jeg 
næste Dag ud for at se lidt paa Byen, forinden 
jeg vilde aflægge Besøg hos min Bedstefars nær
meste Slægtninge.

Den første jeg besøgte var Sadelmager og 
Polsterer Mårtens, der gav mig en hjertelig, plat
tysk Velkomsthilsen med Omfavnelse og Kys af 
den gamle Tante, som stedse titulerede mig: 
Min leewe Jung20! Det varede heller ikke læn
ge inden der stod en god landlig Frokost paa 
Bordet, bestaaende af røget Skinke og et stort 
Fad med Røræg samt Brød og Smør. Der blev 
hurtig taget den Beslutning, at jeg under Op
holdet i Malchin skulde blive boende hos 
dem, idet jeg kunde dele Værelse med min 
Fætter Wilhelm Martens, han var nogle Aar 
ældre end jeg og arbejdede hos Faderen. Min 
Fætter Wilhelm, der besad „Slif“21 og Verdens
erfaring, da han havde rejst meget som Dekora
tør og var vant til at bevæge sig i alle Kredse, 
blev ikke blot min Fører i Byen og Omegnen, 
men han gav mig talrige Tips og Oplysninger om 
Rejselivet i Tyskland. Han førte mig i de føl
gende Dage rundt i den store Slægtskreds, han 
var en Slags Tolk for mig, da Underholdningen 
foregik paa Plattysk, som jeg ikke kunde forstaa, 
og omvendt faldt det svært for flere af de ældre 
at forstaa mit Højtyske. For at de alle kunde faa 
Lejlighed til at yde mig Gæstfrihed, gik jeg paa 
Omskift, saa jeg hver Dag i en hel Uge indtog 
min Middagsmad et andet Sted. Ogsaa blev der 
gjort Udflugter med Vogn til Familien ude paa 
Landet, overalt gik det gemytligt og fornøjeligt 
til paa mecklenburgsk Vis. Men livligst dog hos 
Restauratør Bartels i Breitestrasse 33, den gamle 
Onkel var ret en Fritz Reuters Type, ladet med 
Lune og Humør; men ogsaa min Kusine, Elisa- 
beth Bartels, der var jævnaldrende med mig, 
gjorde sig stor Flid for at underholde mig. Hun 
blev senere gift med en Fabrikant Bauer; men 
har i de senere Aar været Enke og boede i 1939 
i Friedrich-Frantzstrasse 11.

20 Min kære dreng.
21 „Er hat Schliff“, han har politur, han er afslebet.

Malchin var i 1887 en By paa cirka 7000 Ind
byggere, overvejende med Landbrug som Næ
ringsvej, Ackerbürger; ogsaa Haandværkerne og 

andre Næringsdrivende havde gerne lidt Lan
deri og en Ko eller to, saa hvor man kom hen, 
var der Staldduft. Ogsaa Familien Martens 
holdt sig en Ko, et veldresseret Dyr, der om 
Morgenen, naar Byhyrden kaldte med sit Horn, 
vendte sig i Baasen og med al mulig Forsigtighed 
helt alene spadserede gennem den smalle For
stue ud paa Gaden for at slutte sig til Flokken, 
der af Hyrden og hans Hund blev ledet ud paa 
Byens fælles Græsgange; om Aftenen fandt 
Koen sin Stald paa samme Maade, blot Døren 
til Forstuen stod aaben.

I Ejendommen Achterstrasse 35, hvor min 
Bedstefar er født, er der gennem flere Genera
tioner udelukkende drevet Agerbrug, saa der 
hører et temmeligt stort Jord tilliggende til den. 
I 1939 tilhørte Ejendommen Agerbruger Wil
helm Hübbe junior. Foruden de allerede om
talte Slægtninge besøgte jeg en Agerbruger Wil
helm Hübbe i Fabrikstrasse og en Landmand 
Hübbe, der boede et Stykke Vej udenfor Byen 
i en Landsby, hvis Navn jeg ikke mere husker.

Af Seværdigheder i Malchin mindes jeg de 
gamle Byporte, St. Johanneskirken og Raadhu- 
set. Malchin slutter sig nær op til det saakaldte 
mecklenburgske Schweiz, det er Landet mel
lem Teterowsø og Malchinsø, rigt paa fængs
lende Landskaber. Herlige Naale- og Bøgeskove 
ligger mellem de klare Søer og Højdedragene, 
overalt ses store Herregaarde og statelige Slotte. 
Her i disse Omgivelser valfartede jeg sammen 
med min Fætter Wilhelm paa lange Fodture; 
blandt andet førte han mig ind paa Slottet Ba
sedow, for hvis Herskab han arbejdede som De
koratør. Vi besaa Parken samt Drivhusene, her 
saa jeg første og eneste Gang et Drivhus med 
Hundreder af modne Ananasfrugter. Paa sam
me Tur mødte vi Flokke af Raadyr, hvoriblandt 
gik et enkelt ganske hvidt Raadyr, det var mig 
ogsaa noget nyt og ukendt. Mit samlede Indtryk 
fra Vandringerne var, at i Mecklenburg var 
Landbruget overalt det dominerende, og at Lan
det skylder den gode Jord sin Velstand. Det var 
mig ogsaa noget nyt, at man rundt om paa de 
store Herregaarde som Regel havde 4 Heste for 
deres Arbejdsvogne, Karlen red paa en af Stang- 
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hestene og dirigerede herfra de to forreste med 
Tømmen.

Til Oplysning om min Bedstefars Hjemstavn 
vil jeg indskyde følgende: Mecklenburg har op
rindeligt været beboet af tyske Folkestammer, 
men blev i det 6. Aarhundrede efter Kristus ta
get i Besiddelse af Venderne, som i 1160 blev 
omvendt til Kristendommen. Landets nuværen
de Befolkning er Neder-Sachsere, og af den tid
ligere vendiske Befolkning findes der nu kun 
svage Spor i enkelte Byer og Landsbyer. Sproget 
er næsten overalt „Plattysk“.

For at studere det mecklenburgske Mejerivæ
sen tog jeg en Dag til Stavenhagen, hvor der 
fandtes et af de mest moderne Mejerier med 
Ostefabrikation. Mejeribestyreren viste mig 
rundt og forklarede mig indgaaende de forskel
lige Ostesorters Fremstillingsmaade, saa jeg her 
fik Indblik i Osteindustriens mange Finesser.

Stavenhagen, der er den største plattyske Dig
ter Fritz Reuters Fødeby, besøges en Del af Tu
rister for at se Huset, hvor „Nordtysklands Di
ckens“ blev født, og andre Reuter Minder.

*

Dette Besøg hos mine Slægtninge i Malchin 
staar fremdeles som et lysende, herligt Ung
domsminde, aldrig vil jeg glemme den Hjertelig
hed, der strømmede mig imøde fra unge og 
gamle. Nu 53 Aar efter, er alle de kære Men
nesker, som jeg den Gang lærte at kende, borte 
paa en enkelt Undtagelse nær, nemlig Enkefru 
Elisabeth Bauer, født Barteis, med hvem jeg har 
vekslet Brev for kort Tid siden.

På de følgende sider i manuskriptet fortæller Hübbe 
meget bredt og udførligt om sin videre rejse, der gik over 
Berlin, hvor han opholdt sig i 3 dage, og Magdeborg, 
hvorfra han fortsatte til fods for så godt som muligt at 
kunne få det store tyske rige beset, men også for at stu
dere mejeribruget nærmere. Efter et kortere ophold i 
Holland, hvor han den 15. juni 1887 fik beskæftigelse på 
et mejeri i Rotterdams forstad Delfsthaven, hvor han var 
til august, endte rejsen i Glatz. På denne sin første store 
rejse havde Hübbe dels til fods og dels med tog tilbagelagt 
ialt 2500 km.

Efter rejsens afslutning fik Hübbe først beskæftigelse i 
et osteri i Glatz, senere i Breslau, hvor han desuden be
søgte en handelsskole for at gennemgå et kursus i bogfø
ring og almindelig tysk handelskorrespondance, og ende
lig i Babenhausen og Darmstadr.

I foråret 1889 etablerede Hübbe sammen med en 
osteekspert Carl Schmidt, som han havde lært at kende 
i Holland og senere arbejdet sammen med flere steder, 
egen forretning i Hamborg. Faderen stillede beredvillig 
den nødvendige kapital, 3—4000 mark, til rådighed. Hüb
be oplyser, at faderens beredvillighed blandt andet skyld
tes, at Hübbe, der på sessionen under sit ophold i Breslau 
var udskrevet til husar, ved at tage fast ophold i Ham
borg havde mulighed for på generalsessionen at glide ud 
som overtallig og blive fritaget for aktiv militærtjeneste, 
da den frie Hansestad den gang kun skulle stille et ringe 
årligt kontingent til hæren. Det lykkedes ham også at bli
ve fritaget for aktiv tjeneste, idet han blev overført til 
landstormen.

Forretningen, der fik navnet C. Hübbe, Käsefabrik und 
Handlung en gros, lå i Amsinckstrasse 15. I begyndelsen 
havde den nye forretning medvind, men efter 1% års for
løb klagede naboerne over, at lugten fra virksomheden 
tvang dem til at holde vinduerne lukkede dag og nat, og 
da politimyndighederne og sundhedskommissionen gav 
klagerne medhold og forlangte forretningen flyttet uden
for det hanseatiske byområde, blev den i 1890 overflyttet 
til Berlins forstad Nieder-Schönhausen. Virksomheden 
gik ikke slet så godt i Berlin som i Hamborg, og da kom
pagnonen i oktober 1891 blev gift, ophørte kompagniska
bet, idet Schmidt overtog alle forretningens aktiver mod 
kontant at udbetale den af Hübbes far indskudte kapital 
og Hübbes andel i overskudet et par hundrede mark.

Efter dette korte resumé af Hübbes vidtløftige skildring, 
der fylder 43 manuskriptsider, giver jeg atter ordet til 
ham selv:

Paa Grüners Handelsakademi i Kjøbenhavn.
I de Aar, der var gaaet, siden jeg forlod Sko

len, havde jeg tilegnet mig en hel Del Fagkund
skaber som Landmand og Mejerist, specielt hvad 
Ostefabrikationen angik. Men ved Siden af det 
rent faglige Arbejde havde jeg ved Aftenkur
sus og Selvstudier samt ved den personlige Fø
ling med Forretningsverdenen i Hamborg og 
Berlin opnaaet en vis købmandsmæssig Indsigt 
og Erfaring, som senere skulde komme mig til
gode.

Da jeg drog fra Berlin mod mit Hjem, var jeg 
hverken klar over eller enig med mig selv om, 
hvori min næste Opgave skulde bestaa, mest 
af alt var jeg i Feriestemning, thi i de sidst for
løbne 4V2 Aar, havde jeg bortset fra en Lynvisit 
i Februar 1889 ikke været hjemme, saa jeg nu 
glædede mig til i et Par Ferieuger at være sam
men med Far og Mor og mine Søskende. Hvad 
jeg derefter skulde tage fat paa, haabede jeg paa 
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nok alt imens vilde klare sig. Mit personlige Øn
ske gik nærmest i Retning af at søge videre Ud
dannelse paa en eller anden Skole i Danmark 
for derved at komme i Kontakt med dansk Fol
keliv baade i aandelig og økonomisk Henseen
de; thi min hidtidige Uddannelse saavel i Sko
len som under mit Ophold i Tyskland havde 
overvejende været henvist til tyske Forhold og 
Tankegang.

Ved at drøfte Spørgsmaalet med min Far og 
efter samtidig at have faaet hans Tilsagn om 
finansiel Hjælp til et Aars Skoleophold i Dan
mark stod jeg — i Kontinuation til min hidtidige 
Uddannelse — overfor Valget af tre forskellige 
Skoler enten at besøge en Landbrugs-, en Mejeri
eller en Handelsskole, jeg valgte det sidste, for
di jeg formodede ad denne Vej at have større 
Muligheder baade i Ind- og Udlandet. Af de 
faa Handelsskoler, som paa dette Tidspunkt 
fandtes i Danmark, valgte jeg „Grüners Han
delsakademi“ i Kjøbenhavn22, hvor jeg fra i. 
November 1891 lod mig indskrive til et Helaars 
Kursus. Set paa Baggrund af min senere Løbe
bane var Valget vistnok det rette. „Grüners 
Handelsakademi“ laa paa Kongens Nytorv og 
var vel anskrevet i den danske Handelsverden 
saavel i som uden for Kjøbenhavn. Skolen var 
inddelt i tre Klasser, og det samlede Elevantal 
udgjorde omtrent et Halvhundrede, af disse var 
4 fra Sønderjylland, 2 fra Norge og 1 fra Island, 
de øvrige fra Landets forskellige Egne, men for
holdsvis kun faa fra Kjøbenhavn. Undervisnin
gen var fra Klokken 8—2, altsaa fulde 6 Timer 
med en lille Frokostpause. Hjemmearbejdet 
krævede sine 4—5 Timer dagligt, naar man 
skulde følge med, saa Dagen var fuldt optaget. 
Undervisningen omfattede 12 Fag, af disse var 
for mit Vedkommende: Bogholderi, Regning, 
Tysk, Statistik og Økonomi de bedste Fag, i de 
tre sidstnævnte var jeg blandt Holdets bedste 
Elever.

22 Grundlagt 1843 af den norskfødte Haldur Ragnvald 
Grüner (1818—1858), der desuden var kendt som 
udgiver af en række praktiske håndbøger for hand
lende.

Det første Halvaar boede jeg paa Hotel „Kong 
Oscar“ i Store Kongensgade, der ejedes af en 

Frk. Spelten. Hotellet var ikke noget Første
rangs, havde kun nogle faa faste Pensionærer, 
men besøgtes meget af Svenskere, der var paa 
i—2 Dages Tur til Köpenhamn for at more sig, 
i Reglen med Dame; Værtinden tog det nemlig 
ikke saa nøje, om det var et legitimt Par (Mand 
og Hustru), hun lejede Værelserne ud til. Op
holdet i Hotellet var ikke dyrere end i et hvert 
andet godt Pensionat, der blev absolut gjort alt 
for at gøre os det hyggeligt og rart, f. Eks. stod 
et stort Antal Aviser og Ugeblade til Raadighed; 
et Par Gange om Ugen samlede der sig en 
„Stambordskreds“ af Forretningsfolk fra Nabo
laget, jeg blev meget ofte indbudt til at tage 
Plads ved Stambordet og deltage i Underhold
ningen. Medens jeg boede paa Hotellet, var jeg 
jævnlig sammen med en danskfødt Perlefisker 
fra Sydhavsøerne; vi blev med Tiden gode Ven
ner og gik ofte ud med hinanden. Da han atter 
rejste tilbage til sin Gerning, forærede han mig 
til Erindring en smuk Slipsnaal med en ægte 
Perle, der havde Form som en Bille; Naalen 
ejer jeg endnu og har i de yngre Aar baaret den 
næsten daglig. I det følgende Halvaar boede jeg 
i et stort Pensionat i Frederiksborggade, her var 
mindre Forstyrrelser og følgelig ogsaa mere Ar
bejdsro, for i det sidste Semester voksede Hjem
mearbejdet, da det nu gik mod Eksamen, saa 
jeg maatte hænge i tidligt og sent.

Til at begynde med forekom Kjøbenhavn mig 
med sine rigelige 300.000 Indvaanere nærmest 
som en stor Provinsby i Sammenligning med 
Hamborg og Berlin, hvor Trafiken foregik efter 
en helt anden Maalestok end her. Men jeg kom 
til at elske Byen, for Livet føltes her saa hygge
ligt, ja, nærmest sorgløs og toges med et glad 
Smil, hvor man saa end mødtes med Menne
sker, det være sig i Tivoli eller paa Strøget, eller 
man vandrede ad Langelinie og Strandvejen 
langs med Øresund til Charlottenlund og Klam- 
penborg og opsøgte Dyrehavsbakken, overalt var 
der Liv og Lyst og glade Dage i Kongens Kjø
benhavn.

Ja, endog selve Livet paa Skolen formede sig 
ganske anderledes, end jeg var vant til fra den 
prøjsiske Skole; man kunde godt betegne For
holdet her mellem Lærerne og Eleverne som 
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kammeratligt. Blandt Kammeraterne var der 
mange prægtige Fyre; jeg fandt særlig Tilknyt
ning til Overbeck-Clausen, en Fynbo, og Søren 
Skipper fra Randers, vi havde mange fælles In
teresser og kom ofte sammen paa vore Hybler til 
gensidig Drøftelse af Hjemmearbejdet, og vi bi
stod i det hele taget hinanden med Raad og 
Daad.

Den største Begivenhed, Aaret 1892 bragte, 
var Kongeparrets Guldbryllup den 26. Maj, som 
medførte store Fester, og hvori det danske Folk 
i stort Tal deltog for at hylde det højtagtede 
Kongepar. Handelsskolens Elever deltog selv
følgelig ogsaa og mødte op til Festerne, saavidt 
der var Adgang dertil.

Trods Danmarks Lidenhed var Kjøbenhavn 
i flere Aar i Christian IXs Regeringstid Sam
lingssted for Europas talrige Konge- og Fyrste
huse, som gæstede det danske Hof; i Anledning 
af Kongeparrets Guldbryllup var Besøget i 1892 
særligt stort. Jeg fik derved flere Gange Lejlig
hed til paa nært Hold at se den russiske Zar, 
Alexander III, naar han besøgte den russiske 
Kirke i Bredgade, eller han tog ud til sin store 
Lystyacht „Polarstjernen“, der laa paa Reden. 
Prinsen af Wales, den senere Konge Edward VII 
af England, Kongen af Grækenland, Hertugen 
af Cumberland og mange andre af Europas hi
storiske Personligheder kom indenfor mit Syns
felt i dette Aar, naar de var paa Besøg hos 
„Europas Svigerfar“, som den internationale 
Presse kaldte den gamle Konge i de store Fre- 
densborgdage, da Slottet husede mange europæ
iske Fyrsteslægter, der styrede vor Verdensdel.

Paa Søndage og andre Fridage tog jeg og mine 
to Venner undertiden ud til Skov og Strand og 
besøgte de smukke og historiske Egne i Nord
sjælland; var Vejret ikke egnet til Udflugter, gik 
vi i Museer, Slotte eller tog en af de mange an
dre Seværdigheder, som Kjøbenhavn er saa rig 
paa, i Øjesyn. Saavidt vore Lommepenge slog 
til, deltog vi i Forlystelseslivet, særlig i Tivoli og 
paa Frederiksberg var vi jævnlig Gæster, en en
kelt Gang kom vi ogsaa i Teater eller til Bal og 
Karneval, kort sagt vi forstod at nyde Livet ved 
Siden af vore Studier. I Ferietiden besøgte vi 
hinanden i Hjemmene.

Alt som vi nærmede os den afsluttende 
Eksamen, steg Lektieterperiet, for enhver satte 
en Ære i at opnaa gode Karakterer. Det var for 
mig, som for de fleste af Eleverne, forbunden 
med en vis Nervøsitet, naar vi skulde stille til 
den mundtlige Prøve ved det grønne Bord i 
Nærværelse af de kritiske Censorer; her var Ud
faldet ofte afhængig af Tilfældigheder, hvor
vidt man var nogenlunde inde i det forelagte 
Tema. Min samlede Eksamenskarakter ved den 
skriftlige og mundtlige Prøve blev 2den Karak
ter iste Grad.

Efter endt Eksamen mødte vi ifølge gammel 
Tradition hos Fotografen til Optagelse af et 
Gruppebillede til Minde om Kammeraterne i 
vor Klasse. Om Aftenen havde vi et Afskeds
sold for at kunne sige hverandre ret Farvel, før
end vore Veje skiltes; thi i Reglen gaar det jo 
saadan, at de samme Klassekammerater kun 
sjældent har Lejlighed til at mødes igen, saa 
Forbindelsen fra Skolen lidt efter lidt hører op. 
I Sommeren 1919, da jeg var paa en Rundrejse 
hos Bankerne i Jylland, traf jeg første Gang efter 
27 Aar min gamle Ven Søren Skipper, der nu 
var bosiddende i Aalborg, hvor han drev en be
tydelig Vinhandel; men desuden var han i 
Krigs- og Overgangsaarene „Gullasch-Fabri
kant“ i stor Stil, og det bragte ham en enorm 
Fortjeneste. Jeg var en Dag Gæst i hans Hjem, 
der viste mange Tegn paa Overdaadighed; der 
var gaaet „Gullasch“23 i Skipper, og med en 
Parvenus Vigtighed fremviste han sine Ny
anskaffelser, jeg mindes bl. a., at der var 2 Kla
verer og i Flygel, flere Montrer fyldt med Kunst 
af kongelig Porcellæn, diverse Bogskabe med 
kostbart indbundne Bøger og meget mere, som 
prægede Hjemmets Velstand. Det var Gullasch
tiden, som gjorde mange Folk tummelumsk af 
den hurtig og let erhvervede Rigdom.

23 Gullasch er fra ca. 1915 anvendt på en af krigskon
junkturerne skabt ny rigmandstype.

Allerede nogen Tid forud for Eksamen havde 
jeg søgt om Ansættelse hos større Firmaer i Kjø
benhavn, bl. a. i 0. K., da jeg allerhelst vilde 
blive her en Tid lang; jeg kunde nemlig daarligt 
gøre mig fortrolig med den Tanke at skulle til
bage til en lille Provinsby med de snævre smaa-
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Waldemar Paulsens savværk og trævarefabrik nu M. Schaumanns klædefabrik.

borgerlige Forhold efter mine flere Aars Ophold 
i Hamborg, Berlin og Kjøbenhavn, hvor jeg hav
de vænnet mig til Storbylivet.

Men da der ikke tilbød sig noget Engagement, 
var jeg den 31. Oktober 1892 henvist til at tage 
hjem til Haderslev, hvor jeg haabede ret snart 
at finde en Stilling.

Min første Kontorplads.
Knap to Uger efter min Hjemkomst til Ha

derslev blev der søgt en Kontorist til Waldemar 
Paulsens24 Savværk og Trævarefabrik, belig
gende ved Simmerstedvej; efter nogen Drøf
telse blev vi enige om, at jeg den 15. November 
1892 skulde tiltræde Stillingen hos ham og af
løse hans hidtidige Kontormand Boy Bundesen, 
der var fulgt med Paulsen fra Aabenraa, da han 
et halvt Aar før havde afhændet sin derværende 

“ Købmand Waldemar Pauken (1843—1902).

Fabriksvirksomhed. Hele den herværende Virk
somhed stod, da jeg tiltraadte Pladsen, paa sit 
Begyndelsesstadium, hvilket vistnok har været 
medvirkende til, at Paulsen maatte indskrænke 
Driftsudgifterne mest muligt og derfor søgte sig 
en billigere Kontormand; thi Bundesen havde 
en langt højere Gage end den, jeg begyndte med. 
Min Begyndelsesgage var 60 Mark maanedlig, 
det var ikke mange Penge, men da jeg kunde faa 
Kost og Logi hjemme paa Møllepladsen for 35 
Mark maanedlig, kunde jeg nok faa det til at 
løbe rundt.

Ukendt som jeg var med Branchen tog jeg 
fat nede fra i Fabrikken som Altmuligmand, da 
Kontorarbejdet til at begynde med kun krævede 
nogle faa Timer daglig, jeg var derfor Haandlan- 
ger snart ved den ene Maskine snart ved den 
anden. Paa den Maade fik jeg grundigt Kend
skab til Forarbejdelsen af al Slags Træ til de 
forskellige Formaal i Tømrer-, Snedker-, Hju
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ler-, Bødker- og Træskofaget, ligesaa til Træets 
mangfoldige Anvendelse til Møbler, Baadbyg- 
geri og de utallige Slags smaa og store Redska
ber; det gjaldt jo nemlig om af økonomiske 
Grunde at faa den størst mulige Procentsats af 
Træet anvendt til Gavntræ, saa kun en ringere 
Del maatte kasseres til Brændsel.

Fabrikken blev ene og alene dreven med de 
mægtige Dynger af Savsmuld og Høvlespaaner, 
som Træforarbejdelsesmaskinerne efterlod sig 
under Fabrikationens Gang.

En stor Del af min Tid tilbragte jeg ogsaa paa 
Oplagspladsen samt i Lagerskurene, hvor jeg 
førte Kontrol med det tilkørte Raamateriale og 
dets senere Udlevring efter stedfunden Forarbej
delse, hvilket til Tider, naar Byens Trælast
handlere kørte til med 2—3 Spænd Heste, gav 
mig fuldt op at gøre Dagen lang. I Sommertiden 
var Arbejdstiden fra Kl. 6 Morgen til Kl. 6—7 
Aften med % Times Frokost- og iFz Times 
Middagspause, ved Vintertid var Arbejdstiden 
nedsat med 1—2 Timer.

Hen paa Efteraaret maatte jeg hyppig med 
min Chef til Skovs, baade i Stats- og Privatsko
vene, for at udpege de mange Hundrede Bøge-, 
Ege-, Aske-, Elle- og Poppelstammer, som vi 
opkøbte til Forarbejdelse til mange forskellige 
Formaal; Bøg til Smørdritler og Træsko udgjor
de dog langt det største Kvantum.

Efter et Par Aars Forløb blev jeg betroet med 
Opkøbet, og det var mig en særdeles kær Op
gave i vort lille lette Køretøj, vi havde til almin
deligt Rejsebrug, at køre til Skovs og afslutte 
Handeler med Landboerne rundt om i Amtet; 
naar Handelen var afsluttet, skulde jeg gerne 
med hjem paa Gaarden og have et godt Trak
tement. Paa disse Skovture lærte jeg talrige 
Gaardmænd nærmere at kende, hvilket kom 
mig tilgode, da jeg senere blev Bankdirektør.

Til vore største Kunder hørte Tømmerhand
ler Jørgen Paulsen25, en Brodersøn til min Prin
cipal, endvidere var Tømmerhandler Magaard26

død GI. Haderslev 19/11 1908. Et billede af dennes 
ejendom findes i H.-S. 1953, side 12 (bilag).

Tømmerhandler Magaard var far til den kendte 
haderslevlæge, sanitetsråd, dr. med. Harald Magaard 
(1857—1939).

21 Niels Jürgensen (1837—1902) oprettede i 1865 den 
kendte virksomhed, der i dag ejes af en sønnesøn, 
ingeniør Adolf Jürgensen, født 1896.

28 Waldemar Paulsen, f. 1879, forretningsfører, senere 
købmand i Hamborg.

29 Eksamen, der berettigede til eenårig frivillig militær
tjeneste.

25 Jørgen Paukens tømmerhandel var beliggende på 
Lindedal. Tømmerlageret brændte natten mellem 
30. ri. og i. 12. 1901, tre huse nedbrændte, 10 fami
lier blev husvilde og en brandmand indebrændte. 
Skaden blev anslået til 300.000 mark.

20 Hans Clausen Magaard, født Svendborg 26/3 1817, 

og Byggeforretningen N. Jürgensen27, her, store 
Kunder. I det hele taget gik Forretningen godt 
og blev fra Tid til anden udvidet, saa jeg med 
den stigende Omsætning fik fuldt op at gøre 
med den købmandsmæssige Side af Forretnin
gen, som efterhaanden fuldstændigt blev lagt i 
mine Hænder; til Medhjælper fik jeg Fabriks
ejerens Søn, Waldemar28, der efter at have taget 
sin „Enaarige Eksamen“29 kom i Lære i Fade
rens Forretning. Herved blev jeg frigjort for alle 
de smaa underordnede Arbejder, der følger med 
hver større Virksomhed, saa jeg nu kunde bruge 
min Tid til vigtigere Opgaver, bl. a. søgte jeg at 
oparbejde en Kundekreds ikke blot i Nordsles
vig, men ogsaa i det sydlige Slesvig indtil Ejde- 
ren samt i den sydlige og vestlige Del af Jylland. 
Det var særlig Afsætningen af Smørdritler (Sta
ver og Bunde) og Træskobunde og Vogntræ, vi 
satte ind paa. Med visse Mellemrum aflagde jeg 
Besøg hos Bødkere, Træskomagere og Hjulere i 
de forannævnte Egne. Indenfor en Radius af 
35—40 km benyttede jeg gerne vort lille lette 
Enspænderkøretøj og overnattede i en eller an
den Kro dels for at skaane Flesten og dels for 
at udnytte Tiden bedst muligt; længere Ture 
syd- og nordpaa tilbagelagdes med Jernbanen. 
Paa disse Rejseture tilegnede jeg mig en vis 
Smidighed i Omgang med mindre og større 
Haandværkere og kom tilmed i Forbindelse med 
mange interessante Mennesker, saa disse Rejser 
beredte mig megen Fornøjelse og gav mig en vis 
Afrunding i min købmandsmæssige Udvikling. 
Som Forretningen voksede, og Fortjenesten steg, 
saaledes steg ogsaa min Gage suksessive indtil 
2000,00 Mark aarlig; det personlige Samarbejde 
saavel med min Principal som med dennes Søn 
var helt igennem saa godt som tænkes kunde; 
min Stilling udadtil blev kendetegnet som Di
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sponent, da jeg havde ret fri Raadighed over 
alt, hvad der angik de handelsmæssige Forhold.

Jeg boede fremdeles hjemme hos Far og Mor, 
hvor Pensionsprisen nu var sat op til 50 Mark 
maanedlig; men jeg havde rigelig med Penge, 
saa jeg kunde tillade mig en vis Flothed baade 
hvad Fornøjelser og Velklædthed angik, og des
uden kunde jeg lægge en god Skilling til Side. 
Thi alt var jo i Sammenligning med Nutiden 
spotbillig. Den Gang, i Slutningen af det fore- 
gaaende Aarhundrede, kunde en beskeden Tje
nestemands- eller Haandværkerfamilie føre en 
sorgfri Tilværelse med en Indtægt paa 1800— 
2000 Mark aarlig. For en 3—4 Mark kunde en 
Mand, der var ude at soide, faa alle de Drikke
varer, han kunde skylle ned fra Eftermiddag til 
Midnat. Nord for Grænsen, i Danmark, hvor 
man fik endnu mere for Pengene, særlig Lev
nedsmidler, kunde en Jembaneportør med 
60 Kr. om Maaneden gifte sig og slaa sig igen
nem i al Beskedenhed.

Forlystelseslivet var i min Ungdom af nogen 
anden Art end nu tildags, idet der saa godt som 
ingen Sport blev dreven, derfor blev Fritiden, 
der iøvrigt var ret begrænset, mest benyttet til 
selskabeligt Samvær i Hjemmet. I Sommertiden 
var Sejlture paa Dammen meget yndet, vi var 
et firemands Hold, der sejlede sammen i Jakob 
Barkentins30 store Baad, i Reglen lagde vi til 
vel Rikkeskilde med Afstikker til § 5, Damende 
med Afstikker til Christiansdal og Tørning 
Mølle. Paa Søndage sluttede vi ofte Aftenen 
paa Johannesdal31, Bøghoved, Teatret32 eller 
Tivoli33, hvor der afholdtes Danseforlystelser et 
Par Gange om Maaneden.

30 Jakob Friedrich Barkentin (1872—1941), farve- 
mester.

31 Restauration og yndet udflugtssted ved Dammen 
(Ribe Landevej 91).

32 Lå ved Gammelting, men brændte i 1937.
33 Restauration ved Christiansfeldvej, den nuværende 

Haderslev realskole. 34 Theodor Christian Hübbe (1839—1908), mølleejer.

Ved særlige Lejligheder med national Karak
ter skiltes vore Veje, idet mine tysksindede 
Kammerater søgte hen til „Bürgerverein“, hvor
imod jeg, der var Medlem af den danske selska
belige Forening „Harmonien“, gik der hen, hvor 
det danske udvalgte Borgerskab søgte sammen 

og holdt sine Fester. Indenfor denne Forening 
var der ikke fri for at herske lidt Klikkevæsen, 
som til Tider bidrog til, at man delte sig i smaa 
Grupper, hvilket kunde medføre, at Forenings
livet ikke altid naaede sin fulde Udfoldelse. — 
Men i Almindelighed morede man sig glimren
de, og jo mere Klokken gled hen mod de smaa 
Timer, desto mere voksede Lystigheden; naar 
Stemningen var særlig høj, kunde Festen ofte 
vare til den lyse Morgen og sluttede gerne i en 
lille Kreds med Sang og Bægerklang. Man var 
jo den Gang ung og tænkte ikke saa meget paa 
„Tømmermændene“, der fulgte efter. Jeg min
des kun een Gang, det var til et Julebal, at „Kæ
ferten“ var saa stor, at jeg paa Hjemvejen gik 
forbi mit Hjem paa Møllepladsen uden at ane 
noget derom og fortsatte min natlige Vandring 
sydpaa indtil i Nærheden af Mastrupvej, hvor 
jeg var falden om i en Snedrive og blundede 
ganske sødeligt, indtil min Onkel, Theodor34, 
der var paa Vej til Byen, snublede over mig og 
fik mig vækket, saa jeg ret anstændigt naaede 
hjem uden at vække Opsigt. Senere har jeg 
grundet over, hvorledes jeg har kunnet vandre 
gennem Byen og yderligere fortsætte 3 Kilome
ter i Søvne ud ad Landevejen uden at der skete 
Sammenstød. Jeg mindes ikke den nævnte Aften 
at have drukket meget Spiritus, men til Gen
gæld fra Tid til anden at have faaet et lille Glas 
Absint, velsmagende var det absolut ikke, men 
var kommen paa Mode herhjemme, saa jeg og
saa skulde prøve denne franske Drik — en 
fransk Malurt-Brændevin —, der ved overdre
ven Nydelse fremkalder en Tilstand, som er 
værre end Alkoholisme. Jeg formoder, at Absin
ten har sat mig i Trance som Søvngænger, saa 
ingen af de mødte Mennesker har bemærket no
get paafaldende ved mig. Men det var både før
ste og sidste Gang jeg nød Absint.

Selv om jeg i disse Ungdomsaar af og til kun
de slaa en ordentlig Basseralle, forsømte jeg ikke 
min videre Uddannelse gennem Selvstudier baa
de i Træbranchen og i de forskellige Han
delsfag, der omfattede den inden- og uden
landske Handel. Der var en indre Drift i mig, 



der ansporede mig til at naa fremad og indtage 
en ledende Stilling, hvorsomhelst der bød sig en 
Chance. Med Aarene anskaffede jeg mig en 
stor Samling Faglitteratur, og ved daglig at ofre 
i—2 Timer paa mine Selvstudier tilegnede jeg 
mig et stort Fond af commercielle Kundskaber 
i disse Aar, som skulle danne et Springbrædt til 
den attraaede højere Stilling i Handelsverdenen. 
Der var jo meget at indhente for mig, da min 
Skolegang efter nogle faa Aar i den danske Real
skole afsluttedes med 2V2 Aar i den tyske Kom
muneskole. Dernæst var min første Beskæfti
gelse fra Konfirmationen i Paasken 1884 og til 
iste November 1891, altsaa i 7^2 Aar ved Land
brug, Mejerivæsen og Ostefabrikation, saa jeg 
først med 23 Aars Alderen betraadte den egent
lige mercantile Løbebane ved at besøge Grü
ners Handelsakademi i Kjøbenhavn.

Ved fortsat fra Aar til Aar at drive Selvstu
dier har jeg opnaaet en teoretisk Skoling, som 
gjorde mig det let at sætte mig ind i enhver 
Virksomhed, selvom den laa udenfor min hid
tidige Virkekreds; ogsaa de juridiske og natio
naløkonomiske Felter tiltrak sig mine Interesser, 
der til Genforeningen overvejende var basseret 
paa tyske Forhold.

Sommeren 1893 staar for mig i et uforglem
meligt rosa Skær, da mødte jeg for første Gang 
den Kvinde, som blev min store Kærlighed, og 
som jeg blev stærkt forelsket i. Navnet behøver 
jeg vel næppe at nævne for Jer, kære Børn, I 
aner jo instinktmæssig, at det var den Kvinde, 
der efter en længere Aarrække efter Guds be
stemte Naade blev Jeres Mor! Mit Sværmeri, 
Emilie de Vos35, opholdt sig hin Sommer i Ha
derslev hos sin Onkel og Tante Hansen36 som 
huslig Hjælp.

Fru Hansen, eller Tante Mine, som hun al
mindelig kaldtes var ældste søster til Bedstemor 
de Vos, de boede den Gang i Slotsgaden i 
Nærheden af „Bürgerverein“; Tante Mines 
Mand var lammet i Benene og sad altid i en 
Rullestol, saa han stedse maatte have Hjælp ved

35 Emilie Ester de Vos, født Åbenrå 19. 4. 1873, død 
Flensborg 5. 12. 1920, datter af hotelejer Pieter Carl 
Gottlieb de Vos og Jenny Christine Maria Andersen.

“ Translatør Diedrich Hansen og Helmine Anstæntia 
Andersen, boede 1892 Naffet 179, nuværende nr. 14. 

Haanden; deres eneste Datter Marie37 var gift 
med Stadsbygmester Hillbrecht38 i Husum, saa 
denne Sommer opholdt Emilie sig som Stedfor
træder i Hjemmet, naar Tanten var hos Datte
ren i Husum. Emilie havde gennem Familien 
Hansen stiftet Bekendtskab med min Søster 
Anna39 og kom meget ofte i mit Hjem for i Fæl
lesskab at musicere. Det var disse ydre Omstæn
digheder, der førte os sammen og lagde Grun
den til Venskabet og det senere Kærlighedsfor
hold.

37 Marie Mathilde Serene Hansen, født 1870, gift Ha
derslev 12. 10. 1892.

38 Arkitekt Johann Ernst August Hillbrecht, født 1867.
39 Anna Hübbe (1865—1914).

Hübbe giver på de følgende sider, der efter ønske fra 
familien udelades, en smuk skildring af sit første kærlig
hedsforhold til sin senere hustru. Denne afbrød imidler
tid i foråret 1894 forbindelsen, hvad der var Hübbe en 
dyb skuffelse og længe sved i hans sind. Nogle år senere 
i 1897 kom han på en længere udenlandsrejse til London 
og efter at have berettet om denne fortsætter han:

I Slutningen af 1899 havde jeg i 7 fulde Aar 
viet W. Paulsens Forretning al min Kraft og In
teresse og stod nu i den modne Alder af 31 Aar, 
hvor man spørger sig selv, hvorledes vil du læg
ge dit Bestik for Fremtiden, vil du blive, hvor du 
er, og nøjes med en beskeden Gagestigning paa 
100—200 Mark aarlig, eller vil du prøve din Lyk
ke paa et andet Felt? Mine Overvejelser førte til, 
at jeg helst vilde blive i Firmaet, men kun under 
den Betingelse, at jeg blev Deltager i Forretnin
gen mod, at jeg stillede en passende Kapital til 
Raadighed. Firmaets Formue var efter en forsig
tig Vurdering vokset i min Virkeperiode fra 
50.000,00 til ca. 120.000,00 Mark, det vil sige, 
at der, foruden at Familien Paulsen havde levet, 
gennemsnitlig var henlagt ca. 10.000,00 Mark til 
Kapitalkontoen aarlig; dette gode Resultat maa 
formentlig ogsaa tildels tilskrives min personlige 
Indsats i Forretningen. Jeg forelagde Forslaget 
for min Principal; han var villig til at drøfte 
Spørgsmaalet med sin Hustru og Søn. Nogle Da
ge senere fik jeg det Svar, at man af Hensyn til 
Sønnen, der var voksen og uddannet i Forretnin
gen, ikke kunde give mig Tilsagn om at blive 
Deltager. Jeg var dermed afskaaret fra at ska
be mig en forventet Livsstilling, saa jeg kunde 
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sætte eget Bo og udad opnaa den attraaede Po
sition. Da det ikke lod sig gøre, blev min Princi
pal og jeg i al Venskabelighed enige om, at jeg 
saa mig om efter noget andet, hvor der bød sig 
en passende Lejlighed; Samarbejdet blev fortsat 
det mest harmoniske som tænkes kunde.

Det varede ikke ret længe inden jeg fik to go
de Tilbud, det ene fra det gamle herværende 
Firma M. Hansen jun., Tobaksfabrik40; det an
det Tilbud blev mig overbragt af Vognfabri
kant Haugaard41, her, fra Sprit- og Gærfabrik, 
J. Braasch, Neumünster i Holsten, hvor jeg skul
de være Bogholder og Rejsende; jeg valgte det 
sidstnævnte, fordi jeg i denne Stilling fik højere 
Løn og ikke hele Tiden var bunden til Kontoret, 
idet jeg skulde varetage Rejseposten nordfor 
Neumünster og op til Kongeaaen.

Min Virketid hos W. Paulsen strakte sig over 
Tiden fra 15. November 1893 til 31. Marts 1900, 
altsaa i 7 Aar og 4I/2 Maaned.

Kort Tid efter, at jeg havde forladt Paulsens 
Fabrik, døde den gamle Paulsen, og Sønnen 
overtog Ledelsen, men Forretningen stagnerede, 
saa Firmaet efter nogle faa Aars Forløb maatte 
give op.

En Gang senere fik jeg Lejlighed til paa Ho
vedkreditors Vegne, Hr. Fr. Raben, Hamborg, at 
afhænde hele Komplekset til Max Schaumann42 
for 40.000,00 Mark. Hvor tidligere W. Paulsens 
Fabrik laa, er nu fremvokset Max Schaumanns 
store og landskendte Klædevarefabrik m. m.

Et Aar rigt paa Omskiftelser.
Efter min lange Virketid hos Waldemar 

Paulsen fulgte nu et Aar rigt paa Omskiftelser, 
som paa en Maade styrede min Fod i en uanet 
Retning, saa jeg paany efter en rask Rundtur til 
Neumünster, Berlin, Neustrelitz i Mecklenburg 
og Aarhus præcis efter 12 Maaneder atter vendte 
tilbage til Haderslev for at gaa ind i et Arbejde, 
der skulde komme til at udgøre min Livsgerning.

10 Grundlagt 1815 af Mathias Hansen (1789—1868) i 
Nørregade, flyttedes i i860 til Storegade og ejes i 
dag af grundlæggerens sønnesøns søn Mathias Han
sen, født 1892.

11 Christian Haugaard, født 1857, vognfabrikant. 
Fabrikant, landstingsmand Max Schaumann (1875— 
1953).

Den iste April 1900 rejste jeg til Neumün
ster for at tiltræde min Stilling som Bogholder 
og Rejsende i Firmaet J. Braasch’s Brænderi og 
Gærfabrik. De nye Forhold tilførte mig mange 
Impulser, da Forretningen var langt mere alsidig 
end man skulde tro og tænke. Indenfor Brænde
riet var Gærfabrikationen langt den vigtigste 
Gren. Endvidere blev der dreven en betydelig 
Destillation af forskellige Snapse, som solgtes 
baade en gros og fra aaben Bod ved Siden af 
Kontoret, men langt den overvejende Del af 
den fremstillede Sprit gik dog til „Sprit-Centra
len“ i Berlin. Til Forretningen hørte et stort 
Gods, som forvaltedes af en Søn, alle Brænde
riets Affaldsprodukter, som Mask m. m. blev 
anvendt til Fedning af de opstaldede Stude; 
Godsets Regnskab var henlagt under vort Kon
tor, saa vi havde Kontrol over Godsets Renta
bilitet, hvilken var lig Nul. Desuden ejede 
Braasch i Nærheden af Byen flere Grundstyk
ker, som udstykkedes til Byggepladser. Alt i alt 
var det en alsidig Virksomhed, hvilket medførte 
et ret omfangsrigt Bogholderi, der stod under 
min Ledelse.

En stor Del af min Tid gik med at indarbejde 
Gærafsætningen i Nordslesvig ved personlig at 
besøge Kunderne, hvorimod Chefens Søn Hans, 
Firmaets Prokurist, besøgte Kunderne i Sydsles
vig og Holsten. Med den gamle Hr. Braasch, der 
var en gemytlig Herre, stod jeg paa en meget god 
Fod, med Sønnen Hans gik det kun saa nogen
lunde, vel var han en dygtig og initiativrig 
Mand, men lunefuld, og opstod der ofte Misfor- 
staaelser som Følge af, at han var meget tung
hør.

Under mit Ophold i Neumünster boede jeg 
paa „Brakers Hotel“, et lille Hotel, hvor jeg le
vede nærmest som hørende til Familien, da jeg 
var eneste Pensionær.

Mine Søndage benyttede jeg gerne til Udflug
ter til de mange yndede og skønne Udflugsste- 
der i „Holsteinische Schweiz“. Omkring Pinse
tid inviterede jeg uden anden Hensigt end at ha
ve behageligt Rejseselskab Hotellets Hushold
ningselev, Adele Wittorf, en Gaardmandsdatter 
fra Gadeland, vort Rejsemaal var Malente og 
Gremsmühlen.
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Som det ofte kan gaa i Ungdomsdagene med 
det glade og lyse Sind i Behold blev vi begge 
stærkt betaget af Landskabets smilende og friske 
Natur, hvilket førte til, at det ikke blot blev en 
fornøjelig Tur, men at vi ogsaa blev gode Ven
ner og vandt Interesse for hinanden. Da vi dag
lig omgikkes, udviklede der sig hurtig et Kær
lighedsforhold, som dog ikke skulde blive af 
lang Varighed, og som fandt sin Afslutning efter 
4 Maaneders Forløb, idet Adeles Mor under et 
Besøg i hendes Hjem stillede den Betingelse for 
at give sit Samtykke til Forbindelsen, at jeg, naar 
Giftermaalet var indgaaet, ikke maatte fraflytte 
Neumünster, saa længe hun levede, da hun ikke 
kunde give Afkald paa sit Hjertebarn og vilde 
bo sammen med os. Moderen var nemlig Enke 
og havde til Hensigt at afstaa Gaarden til sin 
eneste Søn. Efter flere mislykkede Forsøg paa 
at ombestemme Moderen, saa jeg ikke blev 
stavnsbunden til Neumünster, gjorde jeg Adele 
bekendt med mit Standpunkt, hun maatte nu 
vælge mig eller Moderen, da jeg ikke kunde 
binde mig til Moderens Betingelser, men maatte 
være fri Mand og selv bestemme, hvor jeg bo
satte mig. Adele svajede frem og tilbage, men 
Enden paa Visen blev, at Moderen fik Overta
get, og jeg opløste Forholdet. Adele blev meget 
ulykkelig og tilmed syg, hun gjorde derefter det 
eneste rigtige, idet hun straks rejste hjem til Mo
deren paa Gaarden. Adele blev senere gift med 
en Malermester Evers i Gadeland, hvor hun 
fremdeles lever den Dag i Dag.

Til Trods for den gode Gage og min Chefs 
Imødekommenhed var det mit Indtryk, at jeg i 
det lange Løb ikke kunde gøre mig fortrolig med 
den gennemtrængende Lugt fra Sprit, Gær og 
Mask m. m., som sporedes overalt i Huset og Be
driften, og som virkede frastødende paa min 
Lugtesans. Min Hjertesorg gjorde maaske ogsaa 
sit til, at jeg længtes efter Luftforandring og nye 
Omgivelser, jeg bad derfor om at maatte fra
flytte min Stilling til i. Oktober efter at have 
været der et halvt Aar.

Hübbe fik derpå efter et kortere ophold i Hamborg en 
stilling i Berlin-Charlottenborg ved Deutsche Fussboden
fabrik, men han kunne ikke affinde sig med ånden i den
ne forretning.

Hen i November fik jeg Brev hjemmefra, 
hvormed fulgte en Annonce, hvori Haderslev 
Banks Bankraad søgte en administrerende Di
rektør til i. April 1901, da Konsul S. Amorsen43 
ønskede at trække sig tilbage. Far skrev person
ligt til mig: „Vil du efterkomme mit Ønske, saa 
ansøg om den ledige Direktørstilling, du har 
længe nok fartet omkring, kom hjem, jeg vil ger
ne have dig i min Nærhed.“ Jeg har alletider næ
ret stor Agtelse for min Far, og det var første 
Gang, han havde bedt mig om at opfylde ham 
et Ønske, saa selv om jeg meget ugerne gik i 
Gang med denne Ansøgning, kunde jeg ikke 
bringe det over mit Hjerte at afslaa hans Ønske. 
Samme Dag afsendte jeg min Ansøgning med 
Anbefalinger til Bankraadets Formand, Julius 
'Nielsen44, Damager. I mit stille Sind regnede jeg 
som saa: der vil komme et meget stort Antal 
Ansøgere og deriblandt adskillige langt bedre 
kvalificerede end jeg til Posten, saa der kun 
vilde være ringe Muligheder for, at Valget skul
de falde paa mig, tilmed da jeg stod ganske 
fremmed overfor Bankfaget. Da Brevet laa i 
Postkassen, skænkede jeg ikke denne Sag nogen 
Tanke mere.

“ Søren Thomsen Amorsen (1831—19x6), købmand, 
svensk-norsk konsul, direktør for Haderslev Bank 
1875—1901.

" Julius Nielsen (1848—1920), grosserer, landdags
mand 1902—08, medlem af bankrådet for Haderslev 
Bank 1875, formand 1886—1920.

Alt som jeg trængte mere og mere ind i de for
tvivlede Forhold hos Deutsche Fussbodenfabrik, 
ansaa jeg det for bedst at søge anden Ansættelse 
i min Branche til Begyndelsen af det nye Aar, 
hvilket ogsaa lykkedes mig meget hurtigt, idet 
jeg fra 1. Januar 1901 blev antaget som Boghol
der hos Wilhelm Böttcher, Neustrelitz, der baa
de drev Træindustri, Skovforretning og Træ
handel en gros.

Et Par Dage før Jul forlod jeg Berlin for at 
tage hjem og fejre Julen med mine Forældre og 
Søskende, forinden jeg skulde begynde i Neu
strelitz. Da jeg steg ud af Toget i Haderslev, kom 
jeg rent tilfældigt til at følges med Haderslev 
Banks Formand, Julius Nielsen, ned ad Gaden, 
Nielsen fortalte mig, at der indtil Dato var an
kommen rigelig 100 Ansøgninger til Stillingen i 
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Banken, men Bankraadet havde endnu ikke 
dem alle gennemgaaet; dermed sagde vi Farvel 
og ønskede hinanden glædelig Jul! Efter denne 
Meddelelse om de 100 Ansøgere tænkte jeg me
get velfornøjet, her er ingen stor Risiko for, at 
Valget skulde falde paa mig, nemlig kun i Pro
cent; thi jeg havde absolut ingen Lyst til at blive 
Bankmand.

Nytaarsaftensdag tog jeg afsted til Neustrelitz, 
hvor jeg ankom henimod Aften; min nye Chef 
havde alt i Forvejen lejet mig et Værelse med 
fuld Pension i en lille Villa hos et enligt Ægte
par, saa jeg ikke behøvede at tage ind paa et 
Hotel. Nytaarsmorgen, da jeg saa ud af Vinduet, 
opdagede jeg til min Glæde uden for Villaen 
en lille isbelagt Sø, som fristede mig til at tage en 
Skøjtetur; Byen laa nemlig saa tidlig paa Dagen 
i Dvale efter den forudgaaende Nytaarsaften. 
Senere tog jeg ud for at gøre mig bekendt med 
Byens Ansigt og dens Folkeliv. Neustrelitz, Stor
hertugens Residenssted, var den Gang kun en 
lille By paa ca. n.ooo Indbyggere. Byens Gader 
udstraalede i Stjerneform fra et i Centrum belig
gende stort Torv med 8 regelmæssige Hoved
veje. Foruden selve Slottet og et Hofteater fand
tes en Del smukke Bygninger og Parkanlæg samt 
vidtstrakte Skove. I Modsætning til Berlin boede 
jeg nu i en lille hyggelig By, hvor Livet gik sin 
rolige og stilfærdige Gang. Ogsaa paa vort Kon
tor var alt saa stilfærdigt, idet jeg foruden Che
fen var eneste Mand. Efter at have faaet nogen 
Vejledning af min Forgænger blev jeg hurtig 
fortrolig med Forretningsgangen, da Forholdene 
var meget lette at overskue. De største Vanske
ligheder bestod i Forhandlingerne med de tal
rige Vognmænd, der overtog Transporten fra 
Skovene til Bane eller Skib, og Afslutningen af 
Fragtkontrakterne med Skipperne, der ad Ka
nal- og Flodvejene overtog den videre Transport 
til Køberens opgivne Bestemmelssted.

Mit Arbejde vekslede mellem Kontoret, Op
lagspladserne og Skovene i Mecklenburg og 
Brandenburg. Firmaet købte nemlig hele Skov
partier, der Dels blev bearbejdet paa egen Sav
mølle og Dels solgtes i uforarbejdet Tilstand til 
forskellige Virksomheder i det tyske Rige. Jeg 
var hyppig hele Dagen i Skoven for at foretage 

Klassificering og Opmaaling af de fældede 
Træer. Dette frie og selvstændige Arbejde til
talte mig i højeste Grad og alt tegnede til at bli
ve ikke blot vellønnet, men ogsaa en Stilling 
efter min Smag; Begyndelsesgagen var 3000 Rm., 
saa der her var de bedste Udsigter til at opnaa 
en Livsstilling, som jeg kunde gifte mig paa. Men 
Forsynet har i dette som i mange tidligere og 
senere Tilfælde villet det anderledes, end jeg 
havde tænkt og planlagt mig det.

Mit Ophold i Neustrelitz blev nemlig ikke af 
lang Varighed, idet særlige Omstændigheder 
medførte, at jeg den 20. Januar 1901 atter var i 
Haderslev. En Søndagsaften, lige hjemvendt fra 
et Lystspil i Hofteatret, hvor jeg fik Lejlighed til 
at se den blinde Storhertug45 i sin Loge, ankom 
der et Telegram fra min Broder Juhl-Hübbe40, 
hvori til min store Skræk stod: „Kom straks 
hjem, Bankraadets Flertal vil vælge dig til Di
rektør.“ Jeg telegraferede omgaaende tilbage: 
„Reflekterer ikke, er fast engageret, har det 
godt.“

" Frederik Vilhelm (1819—1904), storhertug af Meck- 
lenburg-Strelitz i860—1904.

46 Chresten Juhl Hübbe (1872—1952), købmand, sene
re bankdirektør i Rødding.

47 Hans Jessen Hansen, født 1869, korngrosserer.
48 Johannes Julius Wilhelm Speth (1852—1919), korn

grosserer, medlem af bankrådet for Haderslev Bank 
1899—1919.

I Begyndelsen af Januar 1901 var Bankraadet 
blevet enige om at udtage to af de talrige An
søgere: Grosserer H. C. [/] Hansen47, den Gang 
Graasten nu Haderslev, og mig paa snævrere 
Valg. I det Øjemed havde Banken tilskrevet 
mig til min tidligere Adresse i Berlin om at kom
me til Haderslev til en mundtlig Forhandling 
vedrørende Engagementets nærmere Betingel
ser; men Brevet gik retur med Paategning om, 
at Adressaten var fraflyttet og Adressen ube
kendt. Ved et rent Tilfælde mødte min Broder 
Bankraadsmedlem SpethiS, som fortalte ham, 
at Bankens Brev til mig var kommen tilbage, og 
at Bankraadsmødet, hvor Valget skulde finde 
Sted, var fastsat til den 19. Januar, hvilket for
anledigede min Broder til at telegrafere, at jeg 
skulde komme hjem, jævnfør ovenstaaende Te
legram; men han undlod [senere] at nævne, at 
jeg havde telegraferet, at jeg ikke reflekterede 
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paa Direktørposten, tværtimod lod han sig for
lyde med, at han vilde drage Omsorg for, at jeg 
nok skulde komme til Haderslev snarest muligt. 
Min Far og Broder vilde ikke opgive Forsøget 
og haabede paa at vinde mig for Sagen.

Straks efter, at min Broder havde faaet mit 
Telegram, satte han alle Kræfter i Bevægelse, 
saaledes modtog jeg Telegram fra Venner i Ha
derslev, om jo ikke at afvise Bankens Tilbud, da 
Byens yngre Forretningsfolk absolut ønskede at 
se mig som Direktør i Haderslev Bank. Uden 
Varsel til mig afrejste min Broder omgaaende 
til Neustrelitz og overrumplede mig den 18. Ja
nuar tidlig paa Morgenstunden, just som jeg steg 
ind i et sydgaaende Tog paa Vej til Station Lö
wenberg, midtvejs mellem Neustrelitz og Berlin, 
hvor jeg i en Skov skulde tage et stort Parti fæl
dede Træer i Øjesyn; samtidig indløb paa den 
modsatte Perron et Tog nordfra, og ud steg 
Juhl-Hübbe, der af fuld Hals raabte: „Stop, 
Christian!“ men mit Tog vilde ikke vente, da 
Afgangssignalet allerede var givet, saa jeg i sid
ste Øjeblik maatte hale min Broder ind i Toget. 
Det blev en kold og anstrengende Tur for ham, 
thi Skoven var stor, og vi maatte vade fra Træ 
til Træ i en halv Meter dyb Sne. Men han op- 
naaede med sine indtrængende Henstillinger og 
Argumenter omsider at faa mit Tilsagn om at 
rejse med hjem og tage mod Stillingen i Haders
lev Bank. Det var ikke nogen lykkelig Gang for 
mig den næste Dag at gaa til min Chef og an
mode om min Afsked snarest, da jeg havde faaet 
tilbudt en Stilling som Direktør i Haderslev 
Bank.. Chefen kom til en Begyndelse med Ind
sigelser mod at frigive mig uden den 3 maaned- 
lige Opsigelse, men sluttelig gav han efter og 
sagde: „Ja, Hübbe, naar det skal være, saa maa 
De hellere rejse straks“, hvilket Tilbud jeg selv
følgelig akcepterede med Glæde.

Hurtigst muligt pakkede jeg mine Ting sam
men, og den 20. Januar naaede min Broder og 
jeg frem til Haderslev. Dagen i Forvejen, altsaa 
den 19. Januar, var Bankmødet blevet afholdt, 
hvor Valg af Direktør skulde finde Sted; af 
Bankraadets samtlige 10 Medlemmer fik jeg de 
9 Stemmer og 1 Stemme faldt paa Grosserer 
H. C. Hansen, Graasten; det var Grosserer J. W.

Speth, hans tidligere Principal, der gav ham sin 
Stemme. Et Par Dage senere fandt Drøftelsen 
om Engagementsbetingelserne Sted, i Gage for
langte jeg p. a. 3600,00 Rm. samt Tantieme, selv 
syntes jeg, det var et meget beskedent Forlan
gende, men Udvalget vilde det første Aar ikke 
strække sig videre end til 3300 Rm. -J- Tan
tieme, hvilket jeg efter Fr. Warthos40 Henstil
ling tiltraadte.

Den tyske Avis (Schleswigsche Grenzpost) 
bragte den 22. Januar Meddelelse om min An
sættelse som Direktør og knyttede hertil den 
spydige Bemærkning: det behøver ikke at til
føjes nogen nærmere Omtale, hvilke Hoved
egenskaber Bestyrelsen forlanger af Lederen i 
„Daniseringsanstalten“ Haderslev Bank. Slige 
Spydigheder har nævnte Blad jævnlig beæret 
Banken med indtil Genforeningen.

For nu at udnytte Tiden indtil jeg den 1. 
April 1901 skulde afløse Konsul Amorsen, fik 
jeg beredvillig Tilsagn fra Aarhuus Privatbank 
om, at jeg maatte opholde mig der i de ca. 2 
Maaneder, der stod til min Raadighed, for at 
gøre mig bekendt med de praktiske Bankforhold 
i Danmarks største Provinsbank.

Den i. Februar mødte jeg i Aarhuus Privat
bank som Volontør og blev baade af Direktører
ne Nørgaard50 og Vilkens samt Personalet mod
taget med aabne Arme, det gav sig Udslag paa 
forskellig Vis, idet flere af de ældre og overord
nede Funktionærer aabnede deres Hjem for mig, 
hvor jeg ved smaa intime Frokoster blev hyldet 
som Sønderjyde. Ligesaa stor Hjertelighed mød
te jeg i Banken, hvor de allesammen kappedes 
om at vise mig til Rette, saa jeg fik saa stort et 
Udbytte af Opholdet som vel muligt; paa den 
Maade blev det gjort mig muligt at komme igen
nem alle Afdelinger i den forholdsvis korte Tid, 
indtil jeg den 25. Marts forlod Banken. Ved min 
Afsked blev der overrakt mig et Dannebrogsflag, 
der bar en Sølvplade med Inskription, hvis Ord
lyd gav Udtryk for de bedste Ønsker i min nye 

* Frederik Wartho (1862—1921), vinhandler, råd
mand 1920—21, medlem af bankrådet for Haderslev 
Bank 1899, formand 1920—21.

50 Frederik Nørgaard (1861—1919), bankdirektør, 
etatsråd.
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Virkekreds; Kontorchef Stabel samt et Par Kol
leger fulgte mig til Toget.

Kaster jeg Blikket tilbage paa den Tid, der er 
gaaet siden jeg i femten Aars Alderen forlod 
Skolen, og den Vandring jeg har tilbagelagt i de 
efterfølgende 17 Aar i forskellige Erhvervsgrene, 
forinden jeg naaede frem til min endelige Livs
gerning i Haderslev Bank, er det min Overbe
visning, at denne Tid ikke har været spildt, 
tværtimod har den udrustet mig med værdiful
de Erfaringer, der er kommen mig tilgode i min 
Stilling som Bankdirektør.

Efter min Hjemkomst og kort før min Tiltræ
delse gik jeg ned i Banken for at gøre mig be
kendt med Forretningsgangen. Den 1. April 
1901 var en Mærkedag for mig, da jeg overtog 
Bankens Beholdning, vel at mærke kun deres 
Paalydende, indtil jeg fik Tid til at undersøge 
deres Godhed. Balancen udgjorde ca. 1,9 Milli
oner Rigsmark, heraf var 816.619,52 Rm. i 
Veksler inklusive Inkasso Veksler; af proteste
rede Veksler fandtes der 8593,70 Rm., et for
holdsvis stort Beløb.

Som Meddirektører havde jeg Købmændene 
J. Dahl51 og P. H. Kjems52; Dahl var samtidig 
Kasserer og havde Tjeneste fra Kl. 10—2 Efter
middag, hvorimod Kjems kun kom lejlighedsvis 
som Stedfortræder eller naar større Kreditfor
hold skulde drøftes. Af Kontormedhjælpere 
havde jeg Johannes Filskov53 som Bogholder, 
han havde et Par Aar i Forvejen tilendebragt sin 
Læretid i Banken. Filskov blev 1918 Direktør i 
Kjøbenhavns Bank, nu Handelsbankens Ama
gertorv Afdeling. Nis Bonde54 var min ældste 
Lærling og havde den Gang tilbragt 2 Aar af sin 
4 aarige Læretid; den 21. Oktober 1908 blev han 
2den Direktør. Og som yngste Lærling var fra 
i. April 1901 H. Lyck55 fra Als antaget; han 
blev i. Juli 1909 anden Direktør i den nyopret
tede „Folkebanken for Als og Sundeved“.

51 Jørgen Eriksen Dahl (1833—1918), købmand, direk
tør Haderslev Bank 1875—1907.

°2 Peter Hansen Kjems (1848—X911),manufakturhand
ler, direktør Haderslev Bank 1900—1911.

“ Johannes Filskov, født 1880, bankdirektør i Køben
havn.

54 Nis Bonde (1883—1951), direktør Haderslev Bank
1908—1951.

“ Henrik Lyck, født 1886, bankdirektør i Sønderborg.

Det kan ikke nægtes, at mine daværende un
ge Medarbejdere har gjort en smuk Karriere.

Det var i den første Tid ganske interessant 
at iagttage den Svingning, der skete udadtil 
overfor mig, siden jeg var Disponent hos Walde
mar Paulsen og nu indtog Stilling som Bank
direktør. Mine Medborgere mødte mig med Smil 
og løftede Hatten lidt højere end tidligere, naar 
de hilste paa mig eller standsede mig paa Gaden 
for at lykønske mig.

Springet op ad den sociale Stige blev samtidig 
forenet med en vis personlig Anseelse, men lod 
jeg mig ikke paavirke deraf. Jeg var nemlig paa 
Forhaand klar over, at der bag den mig viste 
Elskværdighed for manges Vedkommende laa 
en vis Beregning om at høste Fordel ved at staa 
paa en god Fod med Bankdirektøren.

Nogle faa Dage efter, at jeg havde overtaget 
Bankens Ledelse, kom jeg tilfældig ind paa 
„Harmonien“, hvor jeg straks blev indbudt til 
at tage Plads ved et Bord, der alt i Forvejen var 
optaget af 4 Matadorer, det var Grosserer F. C. 
Sievers56, kaldet Baronen, og Grosserer Nicolai 
Outzen51 samt Proprietær Steffen Ahrenkiel58 
og Søren Fisker59 de to sidstnævnte var særlig 
kendt for deres Lyst til at drive Gæk med hvem- 
somhelst, de kunde faa i deres Garn; det var 
sikkert ogsaa deres Hensigt at have lidt Sjov med 
mig. Felttoget indledtes med mange gode Lyk
ønskninger i Anledning af, at jeg nu var bleven 
Bankdirektør, og man forventede af mig, at jeg 
ikke brød den gamle Skik og honorerede Lyk
ønskningen med en Runde Tepunche, hvilket 
jeg selvfølgelig gik med til for at undgaa at blive 
stemplet som en „Fedtebasse“. Nu fulgte den 
ene Runde Punche efter den anden, og Samta
len blev ledet ind paa Haderslev Banks Fremtid, 
idet man forventede, at jeg snart vilde ruske 
Banken ud af sin Tornerosesøvn og skabe den 
stor Fremgang, saa dens Aktionærer ogsaa fik

“ Friedrich Christian Sievers, født 1849, korngrosserer, 
medlem af bankrådet for Haderslev Bank 1893—1899.

57 Nicolaj Andreas Outzen (1851—1920), korngrosse
rer, medlem af bankrådet for Haderslev Bank 1882 
—1892, direktør 1892—1897.

78 Steffen Fischer Ahrenkiel (1843—1911), gårdejer, 
Kabdrup.

69 Måske Hans Fischer, der ejede Rougstrupgård og var 
en fætter til Ahrenkiel. 
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større Udbytte end hidtil. Al den Snak var kun 
møntet paa at gøre mig varm og faa mig til at 
byde paa en større Post Bankaktier, som Nico
laj Outzen nok kunde tænke sig at overlade til 
mig, naar jeg vilde betale en passende Pris. Out
zen forlangte 325 Rm. pr. Aktie å nominel 250 
Rm., mit Bud lød paa 290 Rm., efter lang Snak 
frem og tilbage og flere Punche overtog jeg 20 
af hans Aktier til 300 Rm. pr. Stk., altsaa 6000 
Rm. for hele Posten, endvidere skulde jeg give 
Lidkøb bestaaende af varm Aftensmad med di
verse Vine. Det blev en fornøjelig Aften; thi 
da vi gik til Bords, var Taffelrunden bleven paa 

en halv Snes Mennesker, saa det blev ikke noget 
billigt Lidkøb; men saadan var det nu Skik og 
Brug paa „Harmonien“ blandt Godtfolk i hine 
Tider. Til Trods for det dyre Lidkøb blev dette 
Aktiekøb — V50 Del af Bankens samlede Aktie
kapital — en meget fin Pengeanbringelse, der 
stadig gav gode og rigelige Frugter. Aktierne kom 
med de senere Indbetalinger til at lyde paa 
1000,00 Rm., der ved Genforeningen blev om
byttet med Aktier paa Tusind Kroner.

Hermed slutter første Del af mine Erindrin
ger.



SCENEBILLEDER 1937—44
1937—38 ,,Syvsoverdag“
1938—39 „Et stridspunkt“ 

„Skærmysler“
1939—40 „Det lykkelige skibbrud“

1940—41 „Geografi og kærlighed“
1941—42 „Jeg vil være en anden“
1942—43 „Tordenvejr“
1943—44 „Den kære familie“



SYTTEN ÅR AF KATEDRALSKOLENS 
TEATERHISTORIE

i Haderslev-Samfundets årsskrift 1937 har jeg 
skrevet skolekomediens historie i de første 17 år 
af vor ærværdige skoles tid som dansk katedral- 
skole. Efter nogle indledende betragtninger om 
skolekomediens væsen og berettigelse, som jeg 
stadig står ved, omtaler jeg mine indtryk af den 
halve snes stykker, der var blevet opført den
gang. Det skulle nu være min opgave at føre 
denne historie videre gennem de næste 17 år, 
hvori antallet af skuespil er næsten fordoblet.

Af dette forhold kunne man fristes til at drage 
den slutning, at nu er da komedien anderledes 
grundfæstet i skolens tradition end i det fore
gående tidsrum. Men dette er næppe tilfældet. 
Lærerenes gennemsnistalder er i øjeblikket så 
høj — ifølge lektor Gamst fylder vi, om alt går 
vel, gennemsnitlig 50 år en dag i april 1955 —, 
at det har givet Rektor en årlig tilbagevendende 
hovedpine at overtale en kollega til at instruere. 
For vi veed jo, hvad det koster af kraft og slid, 
og det er ikke af uvilje eller dovenskab, at vi er 
betænkelige ved at påtage os hvervet, men gan
ske simpelt fordi evnen til at slappe af og hvile 
ud, mens det står på, svækkes med årene. At 
de II g’ere, hvis sceniske skæbne synes at hænge 
i en tråd, ikke let kan forstå disse synspunkter, 
er derimod ikke til at undres over.

I det ydre er der to ting, der er af betydning 
for disse års teaterhistorie. Den ene er, at vi kan 

notere, at trods besættelsen og skolens udlændig
hed var det kun eet år, det glippede at få spillet 
komedie. Den anden er, at skolekomedien — 
delvis i sammenhæng med disse forhold — for
mer sig anderledes ved, at der bliver spillet på 
„Harmonien“s teaterscene i stedet for i skolens 
gymnastiksal på egen scene. Forandringen er 
ikke uvæsentlig: Hvor den lille, hjemlige tribune 
let blev overfyldt, så snart mere end et par per
soner ad gangen var inde, er der nu fri lejlighed 
til udfoldelse. De i „Harmonien“ særdeles gun
stige akustiske forhold bøder på den tabte inti
mitet, vor lille scene og sal tidligere ydede skue
spillerne. Men vigtigere er, at medens vi hos os 
selv havde en forestilling for skolens elever og 
oftest to for andet publikum, medfører udgifter
ne ved opførelsen på „Harmonien“ og de rela
tivt for mange tilskuerpladser ved en særlig 
publikumsopførelse dær, at skuespillet kun op
føres een gang i Haderslev. Dette er i sig selv en 
alvorlig ulempe, fordi det er ganske utilfredsstil
lende for skuespillerne efter et stort arbejde kun 
at præsentere dette ved en generalprøve for byens 
gamle og ved een forestilling for elever og for
ældre — ikke som før for skolens „venner“ til
lige; dem er der ikke plads til, når der kun spil
les een aften. For at bøde herpå har vi søgt at 
spille også i forsamlingshuse i omegnen og har 
da også oftest fået indbydelse til at spille i al 
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fald eet sted, ligesom opførelser for Duborgsko- 
len i Flensborg er blevet genoptaget efter krigen.

1937 faldt rektor Karl Mortensen for alders
grænsen og afløstes af rektor Egeberg Jensen. 
Om det hang sammen med det forestående rek
torskifte, erindres ikke, men faktum er, at der 
ikke blev spillet komedie i skoleåret 1936—37, 
så at den foreliggende 2. del af Haderslev Kate
dralskoles teaterhistorie foregår i rektor Egeberg 
Jensens og rektor Jacobsens tid. Flere af den år
gang, der altså ingen komedie fik, havde imid
lertid optrådt som I g’ere i skoleoperaen „Klok
ken“ og besørgede som III g’ere mellemspillet i 
en aftenunderholdning med korsang, idet de op
førte Bernhard Christensens jazzoratorium „Li
vet er en drøm“. Men da havde allerede det føl
gende hold spillet rigtig skolekomedie, idet den 
nye rektor ønskede at flytte denne fra februar— 
marts til at være en julekomedie, som den nu 
officielt kaldes. Instruktøren, den nybagte ad
junkt Torben Højland, havde, hvad der jo er 
sjældent, valgt et udpræget romantisk skuespil, 
J. L. Heibergs „Syvsoverdag“. Det blev en smuk 
forestilling med gode præstationer, ikke mindst 
i Annas rolle. Men mest lever dog mindet om 
Henning Podebusk, der nyttende sit medfødte 
væsen gav greven på en sådan måde, at han be
tegnedes med denne titel på skolen herefter.

Også næste år var en ny mand i ilden som in
struktør, daværende timelærer Peter Jeppesen. 
Der spilledes to mindre stykker, Emma Gars 
problemdrama fra sidst i 80erne „Et strids
punkt“ og Gustav Wieds klassiske „Skærmys- 
ler“. I det første huskes en tilforladelig og god 
fremstilling af fru Klenau og hendes søn Hen
ning, der stilfærdigt udkæmper konflikten: bour
geoisiets comme il faut overfor hjærtets og na
turens krav. Og Tante Ett og To i „Skærmyds
ler“ var allerkæreste.

Med julekomedien 1939 begyndte (dengang) 
adjunkt Karlsson sin ledelse af Katedralskolens 
komedier. Det blev en Holberg-komedie, „Det 
lykkelige skibbrud“, der foruden intrigen har 
retsopgøret, hvor de mange karikerede typer fra 
de forskellige komedier optræder og angriber 
den i stykket forekommende talerørsfigur, digte

ren Philemon. Det blev en fortrinlig forestilling 
med en fremragende, hyklersk Rosiflengius og 
en „født“ impertinent Pernille. — Skønt Hol
berg og Bjørnson i nogen grad kan siges at være 
modsætninger, var der ikke des mindre lighed 
mellem Holbergkomedien og „Geografi og kær
lighed“, som var den følgende vinters komedie. 
Det var det andet stik, P. Jeppesen tog hjem. Af 
de få personer, der optræder i stykket, var flere 
fremragende, ikke blot i dialogen, men også i 
mimikken, så at det „procentvis“ hørte til vore 
bedste skoleopførelser.

Efter det andet rektorskifte fortsattes, atter 
med Jeppesen som instruktør, med det første 
moderne skuespil i vor teaterhistorie, Leck Fi
schers skolescene-skæmtespil „Jeg vil være en 
anden“. Problembarnet, den enligtstillede mors 
søn med sine komplekser, blev yderst ægte frem
stillet, og andre roller gennemførtes naturligt, 
til dels overlegent. Der var hos skuespillerne en 
vis stolthed over at skabe denne nyhed, iblandet 
et stænk af lede ved det hverdagslige og den lidt 
fade replik. Det var ikke fjernt fra, at den, som 
man siger, hang dem ud af halsen. — Denne 
komedie overværedes ved sin førsteopførelse af 
indbudte gymnasiaster fra de andre nordslesvig
ske statsskoler samt fra Ribe og Kolding, og for 
første gang efterfulgtes den af et gymnasiebal 
samme aften.

Vi er nu nået til 1942, det år, der betød en 
hel omvæltning for skolens lærerstab, idet fem 
lærere det år forlod skolen og blandt dem to af 
de tidligere års instruktører, adjunkterne Nielsen 
og Højland (den sidste havde dog et par år 
haft studieorlov). To år efter forflyttedes også 
adjunkt Jeppesen. — Den sidste komedie, før vi 
måtte rømme skolebygningen, blev det følgende 
skoleårs Hostrup-skuespil „Tordenvejr“ med 
adjunkt Karlsson som instruktør. Det blev atter 
en komedie, som klædte skuespillerne godt, og 
der blev spillet god karakterkomedie, ikke 
mindst i Olaf Poulsen-rollen Lyng. Og så flyt
tede vi op på bakken, hvor skolen fik til huse 
dels på Teknisk Skole, dels på seminariet og 
øvelsesskolen. Trods trængselen lykkedes det at 
gennemføre skolekomedien på vor sædvanlige 
scene, men i seminariets gymnastiksal. Under- 
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tegnede havde ledelsen og havde valgt Gustav 
Esmanns „Den kære familie“, en komedie, vi 
havde megen tilfredsstillelse af at spille, og hvor 
der vel nok var en enkelt svag rollebesættelse, 
men også — i den afgørende Emily-rolle — en 
præstation, der vist kan siges at høre til de be
dre. Fra arbejdet huskes, at vi blev spærret inde 
ved en timelang luftalarm til henimod midnat, 
så vi fik lejlighed til at holde en extraprøve for 
et lille, ligeledes tilfældigt indemuret selskab.

Så var det, det glippede. Besættelsesmagten 
tog mere og mere plads fra skolerne. Da adjunkt 
Karlsson havde begyndt indstuderingen af Hol
bergs „Den stundesløse“, måtte man vælge, om 
den skulle spilles på Set. Severin skolen eller op
gives, og man valgte det sidste. Men så kom be
frielsen, og arbejdet påbegyndtes atter, men med 
en anden klasse, den nye II g. Opførelsen fandt 
for første gang sted på „Harmonien“s scene efter 
at have haft premiere i Hyrup forsamlingshus, 
det sted i omegnen, vi har spillet oftest siden da. 
Blandt de optrædende hævede navnlig Viel- 
geschrei og Oldfux sig over det sædvanlige, og 
så skete der endda for første gang det, at en per
son — og det var selve den stundesløse — blev 
så syg, da opførelsen på „Harmonien“ skulle 
foregå, at instruktøren måtte springe ind og med 
bogen i hånd udføre rollen. — Noget senere på 
året holdtes skolebal, også for første gang på 
„Harmonien“.

Med det følgende hold, der rummede sang- 
begavede og -interesserede af begge køn, vovede 
undertegnede at indstudere J. L. Heibergs „Et 
eventyr i Rosenborg Have“ med det meste af 
Weyses operettemusik til klaverakkompagne- 
ment. En del af de øvrige i klassen spåede os en 
dundrende fiasko, men vedgik bagefter det ube
rettigede i deres skepsis. Det blev i al fald en 
smuk oplevelse for deres sanglærer, der glædede 
sig over, at disse klassisk-romantiske toner blev 
elsket af de optrædende, sådan at duetter og ter
zetter lød i klassen, fra en lærer gik efter en 
time, til den næste trådte ind. Og det gik helt 
pænt at bevæge sig til musik på den store scene. 
Det kortvarige stykke fik os til at gøre forsøget at 
forene skolekomedie og skolebal til een fest, 
hvad vi derefter har holdt fast ved. En af de føl

gende aftener havde skuespillerne en dramatisk 
tur i snestorm til Christiansfeld, hvor komedien 
opførtes. Det var lige på nippet til, at instruktø
ren ligesom forrige år havde måttet spille en af 
rollerne, denne gang på grund af vejret.

I 1948 gik lektor Karlsson i gang med Sheri
dans „Bagtalelsens skole“. Trods virkelig gode 
mandfolkepræstationer var aftenen pigernes. 
Den fortræffelige akkompagnatrice fra sidste år 
var ikke mindre god og overlegen som tempera
mentsfuld skuespillerinde, og de andre damerol- 
ler var næsten jævngodt besat. En af dem nåede 
en sådan indlevelse i retfærdig harme, at hun 
efter en scene tudbrølede i kulissen af sindsbe
vægelse.

Dernæst tog undertegnede atter en halvhun
dredårig komedie op: Otto Benzons „Moderate 
løjer“ og vurderer selv sit arbejde derhen, at det 
er den komedie blandt dem, han har instrueret, 
som opnåede den bedste helhedsvirkning. Om 
den gælder næsten det modsatte af, hvad der er 
sagt om den foregående: de få pigeroller blev 
vist rigtig pæne ydelser, men drengene tog stik
ket hjem. Det lykkedes at få een maskeret (ved 
vor mangeårige udmærkede, nu desværre afdø
de sminkør) og bevæget, så han illuderede som 
en 60-årig godsejer, den store hovedrolle passede 
til den agerendes lynne, og visse af sidefigurerne 
nåede vist også det antagelige. Et par scener blev 
opført i radioens drengetime et par dage efter.

Atter engang vendte vi os til den klassiske 
oldtids skuespil, idet adjunkt Wielandt Hansen 
startede sin instruktørvirksomhed med Plautus’ 
„Det forheksede hus“, en komedie, Holberg har 
efterlignet i „Abracadabra“. Det faldt udmær
ket ud, ikke mindst takket være en god Tra- 
nio (Holbergs Henrik) og en do. Simo, en gam
mel mand.

Også det følgende år var en ny mand i ilden, 
adjunkt Lund, og denne gang spilledes den før
ste moderne engelske komedie i vor teaterhisto
rie, Oscar Wildes „Bunbury“. Atter drejede det 
hen til, at pigerollerne beherskede scenen. Givet 
er det, at finere amatørskuespil — diktion, be
vægelser, mimik, kort sagt alt taget i betragtning 
— end det, flertallet af pigerne her ydede, ikke 
kan påregnes oplevet. En erfaren tilskuer sagde:
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„Det er egentlig lynende frækt at spille det styk
ke.“ Det var det måske. Men frækhed belønnes.

Vi blev i det engelske. Den tredje debuteren
de instruktør i træk, lektor Holmgaard, valgte 
den gamle engelske komedie „Fejltagelser“ af 
Oliver Goldsmith og opnåede en lignende suc
ces i 1952. Her var kønnene i særlig grad jævn
byrdige. Dette år var man både på landet med 
skolekomedien og — for første gang siden kri
ken — i Flensborg.

Næste år var det nær ved at gå i vasken. Der 
var ingen, der turde påtage sig at instruere. Til 
sidst sprang adjunkt Wielandt Hansen til og 
fik Sven Clausens lille skuespil „Last“ stablet 
på benene. Det gik pænt over brædderne, men 
gav ikke anledning til større scenisk udfoldelse.

Sidst i rækken står skolens 25. komedie, „Ja
cob von Thyboe“, opført på 200 års dagen for 
Holbergs død, instrueret af lektor Karlsson. Det 
blev en forestilling i fineste klasse med en godt 

gennemført Thyboe-figur og med flere af de 
mindre roller velbesat. Stygotius havde i størrel
se, holdning, blik og stemmeklang den mest for
bløffende lighed med afdøde højskoleforstander 
C. P. O. Christiansen, hvilket ikke var instruk
tøren og end mindre den fremstillende gymna
siast bevidst.

Denne beskedne revu over vore sceniske ydel
ser skal blot afsluttes med en lille oversigt over 
de skuespil, vi har opført i årene 1922—54. De 
fordeler sig således: fra den klassiske oldtid 3, 
franske 1, gamle engelske 2, moderne engelske 
i, Holberg-komedier 6, danske fra 18. årh.s slut
ning i, danske fra romantikkens tid 5, danske 
fra 19. årh.s slutning 4, moderne danske 3 
(hvoraf 1 bearbejdelse af H. C. Andersens even
tyr), norske 1. Vi trænger visst navnlig til at få 
Sverige repræsenteret.

KNUD OLRIK

TIDSPUNKTET FOR OPFØRELSEN AF HADERSLEV 
KATEDRALSKOLES FØRSTE SKOLEKOMEDIE

I indbydelsesskriftet til afgangs- og årsprøver
ne ved Haderslev Katedralskole 1923 skriver 
rektor, dr. phil. Karl Mortensen under afsnit
tet Fra det forløbne Skoleaar (s. 34): „I Anled
ning af Holberg-Jubilæet indstuderede Diletan- 
ter, væsentlig af I G, „Den politiske Kandestø
ber“.“ Udtrykket „i Anledning af“ må siges at 
være uklart. Holbergjubilæet i 1922 er 200-års 
jubilæet for grundlæggelsen af den danske skue
plads (det nuværende kgl. Teater) og opførel
sen af den første Holbergkomedie. Teateret åb
nedes den 23. september med Moliéres „Gnie
ren“, og nogle dage efter spilledes „Den politi
ske Kandestøber“. Men „i Anledning af“ behø
ver ikke at betyde på dagen for eller i dagene 
omkring jubilæet. I indbydelsesskriftet 1937 
nævner imidlertid lektor Gamst under afsnittet 
Skolekomedier i „Lidt Statistik 1920—36“, at 
„Den politiske Kandestøber“ spilledes i septem
ber 1922. Når lektor Gamst er kommet til den
ne opfattelse, som ikke har hjemmel i hans kil
de, den nævnte meddelelse af rektor Morten

sen, skyldes det utvivlsomt, at han har været 
under indflydelse af en anden notits af rektor 
Mortensen, der findes på samme side i indby
delsesskriftet 1923, og som lyder: „Desuden har 
Rektor foruden ved Afslutningen talt paa Hol- 
bergdagen 23. September.“ Den Gamst’ske sta
tistik benyttes af rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen, 
da han til skolens festskrift 1945 i den indleden
de artikel om skolen fra 1920 til 1945 skriver 
(s. 28): „I de første Aar blev der kun en ganske 
enkelt Gang opført Skolekomedie. Første Gang 
var i September 1922, hvor man fejrede 200 
Aaret for den første Opførelse af Holbergs 
Komedie ved at spille „Den politiske Kandestø
ber“ under daværende Adjunkt Diemers for
trinlige og utrættelige Instruktion.“ Fra lektor 
Diemer, der virkede ved skolen til sin død i 
marts 1946, fremkom ingen korrektion hertil. I 
lektor Olriks artikel Fladerslev Katedralskoles 
skolekomedie i Haderslev Samfundets årsskrift 
1937 hedder det blot (s. 40): „Skolekomedien 
på Haderslev Katedralskole falder for mig i 
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2 afsnit. Det første, 1920—27, udmærker sig ved, 
at der ikke var komedie uden i Holbergjubilæets 
år, skoleåret 1922—23.“

Da undertegnede i tiden efter november 1948 
gik igang med arbejdet på at fremskaffe skole
komediebilleder til erstatning for de mange, der 
var bleven ødelagt under den tyske beslaglæg
gelse af skolebygningerne, og under dette arbej
de kom til at nære tvivl om rigtigheden af det 
angivne tidspunkt for opførelsen af den første 
skolekomedie, viste det sig, at ingen af de lærere 
ved Haderslev Katedralskole, som i sin tid over
værede forestillingen, var i stand til at huske, 
hvornår den fandt sted. Men så fandt rektor 
Jacobsen i en kasse med gamle papirer i skolens 
bibliotek en primær kilde, en gulnet plakat, en 
efterligning af Holbergtidens teaterplakater. 
Hvad ingen længere kunne huske, og hvad rek
tor Mortensens meddelelse i indbydelsesskriftet 
1923 fortier, ja nærmest taler vildledende om, 

det oplyser denne gamle plakat med sine frak- 
turtyper og sin arkaiserende stil: „De Eeniste 
ved Rectoris Scholæ Cathedralis Haderslebensis 
særdeeles Naade priviligerede Danske Comoe- 
dianter aabne Løverdagen den 2. og Mandagen 
den 4. December deres Theatrum ved at fore
stille paa det Danske Sprog et artig og fornøye- 
ligt Skue-Spil om Den politiske Kandestøber.“

For fuldstændighedens skyld skal blot tilføjes, 
at der — naturligvis — findes andre primære 
kilder end denne plakat, nemlig anmeldelsen af 
forestillingen i den lokale presse, men dem har 
altså ingen af de forfattere benyttet, der har 
skrevet om Haderslev Katedralskole og dens 
skolekomedier.

Det her fremdragne må vist siges at være et 
godt eksempel på, i hvor ringe grad der kan byg
ges på hukommelsen, og hvilke misforståelser 
der kan opstå, når der ikke benyttes absolut på
lidelige, primære kilder.

HENRY KARLSSON.



»FREIHERR VON DANEMARKS GNADEN« 
OG ET SVAR

Dr. phil. Thomas Otto Achelis, den tidligere 

Haderslev-lærer, hvis navn vil være kendt af 
mange H.-S.-medlemmer, har i „Deutscher 
Volkskalender Nordschleswig 1955“ under den 
noget søgte titel „Freiherr von Dänemarks Gna
den“ fremdraget nogle småtræk fra sit liv som 
historiker og fremkommer heri med et angreb på 
afdøde lektor Reincke. Dette angreb er efter min 
opfattelse ganske uberettiget, og jeg har derfor 
fundet det rimeligt, da lektor Reincke af gode 
grunde ikke selv er i stand til at tage til gen
mæle, at Haderslev-Samfundet, som lektor 
Reincke omfattede med aldrig svigtende inter
esse, fremdrager sagen.

Jeg giver først ordet til dr. Achelis, der bl. a. 
skriver følgende:

„Kurz nachdem der zweite Band der Stadt
geschichte erschienen war, beschloss das Lehrer
kollegium der Friedrich- und Wilhelminenschu
le zu Hadersleben auf Vorschlag ihres für die 
Heimatgeschichte lebhaft interessierten Leiters 
William Nielsen anlässlich des hundertjährigen 
Bestehens beider Schulen, eine Geschichte der 
kommunalen Schulen ausarbeiten zu lassen und 
diese Aufgabe mir zu übertragen...................... 
Ich war trotz der Belastung durch diese Aufgabe 
bereit, als man sich nun an mich wandte, eine 
Geschichte des niederen Schulwesens in der 

nördlichsten Stadt des Schleswiger Herzogtums 
zu schreiben. Gesucht habe ich diese Arbeit 
nicht, und die Behauptung5 „Dr. Achelis havde 
ønsket med Henblik paa de to tysksprogede 
Skolers Hundredaarsjubilæum at skrive om Fol
keskolens Historie i Haderslev“, ist frei erfunden. 
Hier war die Erklärung zum achten Gebot völ
lig äusser Acht gelassen: „Wir sollen Gott 
fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten 
nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden 
oder bösen Leumund machen, sondern sollen 
ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und 
alles zum Besten kehren.“ Nachdem die städti
schen Kollegien den Beschluss gefasst hatten, 
durch mich die Geschichte des städtischen 
Schulwesens zum Jubiläum ausarbeiten zu las
sen, bin ich dann an die Arbeit gegangen. 
Nachdem ich die nötigen Archivstudien in 
Hadersleben, Apenrade, Kiel und Schleswig 
(Regierung) gemacht hatte, machte in einer 
Magistratssitzung ein dänischer Lektor6 darauf 
aufmerksam, dass durch eine solche Schrift von 
mir das „gute Verhältnis“ zwischen Deutschen 
und Dänen gestört würde. Da hat er doch wohl 
die Bedeutung und den Einfluss eines Gelehr
ten überschätzt, keiner hat so wie er auf das 
Verhältnis zwischen Deutschen und Dänen in 
Hadersleben eingewirkt. Das konnte er natür- 
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lieh ausgezeichnet, denn ein Gelehrter ist er nie 
gewesen, dazu reichte es denn doch nicht. In der 
Tagespresse hat er seinen Standpunkt folgen
dermassen in schlechtem Dänisch7 dargelegt: Er 
könne nicht dafür stimmen, dass einem deutsch
orientierten Manne übertragen würde, die Ge
schichte der dänischen Volksschule zu schrei
ben. Er betonte, er habe sich gegen meine Arbeit 
nicht aus persönlichen Gründen ausgesprochen 
— das war sehr freundlich von ihm —; sondern 
weil ich ein deutschgesinnter Mann sei. Wegen 
meiner deutschen Gesinnung durfte ich nicht 
die Geschichte der dänischen Volksschule 
[„den danske Folkeskoles Historie“] schreiben. 
Nun war die Schule in Hadersleben, wie in 
allen nordschleswigschen Städten, seit 1864 sehr 
wenig „dansk“, und seit 1877 hatte die Stadt 
deutsche Mehrheit. Der Lektor wünschte mit 
Rücksicht auf die deutschen Mitbürger — das 
ist wieder sehr freundlich von ihm — auch 
nicht, dass die Geschichte der Schulen von 
einem dänischgesinnten Manne dargestellt wür
de. Also vorläufig durfte weder ein Deutscher 
noch ein Däne sich an dies Thema machen. 
Heisses Eisen! Aber, fügte er gleich mit bemer
kenswerter Inkonsequenz hinzu, die Geschichte 
des Herzogtums Schleswig wird ja jetzt von 
deutscher und dänischer Seite geschrieben, ein
geschlossen die Geschichte der Schulen. Also: 
Die Herren in Kiel und Kopenhagen dürfen 
wohl, aber der Freiherr von Dänemarks Gnaden 
darf nicht, er ist nämlich deutschgesinnt. Die 
deutsche Geschichte des Herzogtums Schleswig 
ist bis zum heutigen Tage nicht zur Behandlung 
des 19. Jahrhunderts gekommen — nur ein 
Fragment liegt vor. Das Putzige ist nun, dass 
gerade damals die Geschichte der angeblich 
nicht zu behandelnden Jahre 1864—1920 von 
zwei Flerren in Hadersleben und Rödding ge
schrieben wurde8. Nach der Ansicht des Lek
tors durften sie das doch nicht!

Nachdem ich meine Arbeit abgeschlossen 
hatte, wurde mir mitgeteilt, der Magistrat Wün
sche nicht, dass sie erscheine. Der Lektor be
hauptete, es liege ein einstimmiger Magistrats
beschluss vor. Ich war und bin ausserstande, 
das zu prüfen. Aber ich weiss, dass kein Mitglied 

des Magistrats sie angesehen, geschweige denn 
geprüft hat. — Das hätte man doch wohl tun 
können, falls ein Magistratsmitglied imstande 
war, sie zu prüfen, was ich nicht untersuchen 
will; der Lektor wäre dazu unfähig gewesen, da 
er der Voraussetzungen, eine historische Arbeit 
zu prüfen, entbehrte. Hätte man meine Arbeit 
auch nur zwei, ja anderthalb Minuten von aus
sen betrachtet, dann hätte man einen Schein ge
habt, sie abzulehnen. „Ihre Arbeit ist völlig un
genügend“, so hätte man mir sagen können, da
gegen wäre der Freiherr von Dänemarks Gna
den machtlos gewesen. Aber sie, ohne sie ange
sehen zu haben, abzulehnen, das hatte ich nicht 
erwartet. Immerhin habe ich daraus gelernt, 
wie stark damals noch nationalistisches Denken 
im Hadersiebener Rathaus verankert war.

Scherzes halber sei noch erwähnt, dass ein 
Mitglied des Hadersiebener Magistrats — der 
Lektor war es nicht — mir riet, mich in Zukunft 
nicht mit politischen Themen zu befassen, son
dern mit den Ochsen zu beschäftigen. Nun will 
ich gar nicht leugnen, dass ich mich gerne mit 
diesen nahrhaften vierbeinigen Lieblingen der 
Götter und Menschen beschäftigt habe, aber der 
Freiherr von Dänemarks Gnaden lässt sich von 
keinem Mitglied des Hadersiebener Magistrats 
sein Recht verkümmern, sich auch mit zwei
beinigen Zeitgenossen zu befassen, mögen diese 
nun Ochsen sein oder nicht.

Im hohen Magistrat mag man denn doch we
gen des Verhaltens meiner Arbeit gegenüber, 
das ich aus purem Mitleid nicht mit einem Epi
theton ornans versehen möchte, etwas ängstlich 
geworden sein. Man war willig, mir meine — 
Reisekosten — zu ersetzen. Ich habe es nicht für 
richtig gehalten, mich für etwas bezahlen zu las
sen, was ich nicht geliefert habe — in diesem 
Falle: nicht habe liefern können, weil ich ein 
deutschgesinnter Mann bin, wie der Lektor 
sagte. Das Buch habe ich dann noch einmal 
deutsch geschrieben, 1934 ist es erschienen, und 
natürlich kommt — das hat der Lektor wohl 
nicht bedacht — ein Buch leichter in die Hän
de von Geschichtsliebhabern, als eine kommu
nale Publikation. So ist es zu erklären, dass der 
Freiherr von Dänemarks Gnaden nicht die
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Stadtgeschichte fortsetzte und also nicht „Utak 
fra dansk og tysk Side“ erhielt.“

5 H. Reincke in Modersmaalet — 27. 3. 1931.
“ S. vorige Anmerkung.
’ Ein Satz als Probe: „Dette Standpunkt . . . gik igen

nem"; ein Standpunkt kann doch wirklich nicht 
„durchgehen“!

s Sønderjyllands Historie, Bd. 5.

Så vidt dr. Achelis. For at få belyst, hvorledes 
det forholder sig med de nærmere enkeltheder 
vedrørende den sag, dr. Achelis her omtaler, 
har Haderslev-Samfundet bedt borgmester Pe
ter Olesen om tilladelse til at benytte Haderslev 
Magistrats akter denne sag vedrørende, og Ha
derslev-Samfundet er borgmesteren megen tak 
skyldig for hans beredvillighed til at lade akt
stykkerne offentliggøre.

Af akterne fremgår det, at overlærer W. Niel
sen på den tysksprogede skoleafdelings vegne 
den 16. december 1929 fremkom med et an
dragende om, at der på det følgende års bud
get måtte blive afsat et beløb til dækning af ud
gifterne ved udsendelsen af et festskrift i anled
ning af, at det i 1931 var 100 år siden folkesko
len i Haderslev fik tidssvarende lokaler på Fre- 
deriksskolen og Vilhelmineskolen. Andragendet 
fremsendtes den 12. januar 1930 til skoleudval
get med skolekommissionens anbefaling.

Der foreligger derefter intet om sagen, før 
denne kommer til behandling i et af skolekom
missionen og skoleudvalget (af begge var både 
dansk- og tysksindede medlemmer) afholdt 
fællesmøde den 25. juni 1930, ved hvilket møde 
der blev optaget en protokol, der i afskrift den 
2. juli 1930 blev tilstillet skolekommissionens 
formand og overlærer Nielsen, og hvoraf det 
fremgår, at man enedes om at opgive planerne 
om at lade den påtænkte afhandling udarbejde, 
men at henstille til overlærer Nielsen, at han i 
skolens beretning for det pågældende år gav en 
kortfattet beretning om skoleforholdene i det 
omhandlede tidsrum.

Denne afgørelse har dr. Achelis formentlig 
fået oplysning om gennem overlærer Nielsen; 
til magistraten er der i alt fald den 17. juli 1930 
indgået følgende brev fra ham:

„Til Støtte for mit Arbejde med Haderslev 
Købstads Skolevæsens Historie og de dermed 
for mig forbundne Udgifter beder jeg om to
hundrede Kroner.

Ærbødigst
Achelis.“

Forinden dette andragende imidlertid kunne 
afgøres, fremkom der fra dr. Achelis en ny 
skrivelse, dateret den 29. august 1930:

„Kære Hr. Borgmester Thulstrup!
Jeg vilde bare sige Dem, at jeg ønsker at tage 

mit sidste Andragende tilbage, da jeg ikke kan 
modtage en Gave for mit Arbejde, mine Rejse
omkostninger og Udgifter til Indbinding og For
sendelse af Arkivalier.

Derimod troer jeg at have Krav paa Betaling 
for det Arbejde, jeg har udført paa Opfordring 
angaaende Forsangertjenesten ved Frue Kirke; 
dette har været et meget vanskeligt Arbejde, 
som har kostet mig over 20 Dage og Nætter, som 
jeg plejer at beregne med 30 Kr. pr. Dag.

Jeg vilde sætte megen Pris paa, hvis jeg 
kunde faa mine Optegnelser angaaende For
sangertjenesten tilbage; jeg skal gerne bruge dem 
nu til min Bog om Borgerskolerne i Haderslev.

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige

Th. O. Achelis.“

For arbejdet med kirkesangertjenesten blev 
der tilstået Achelis et honorar på 200 kr„ hvil
ket meddeltes ham i brev af 19. september 1930. 
Achelis takker for dette brev den 23. samme 
måned og meddeler samtidig, at han ikke mere 
har brug for de omtalte optegnelser, og endelig 
skriver han den 21. november 1930 til

„Haderslev Købstads Magistrat.

Jeg anerkender ikke en Timeløn af 1 Kr. 25 
Øre for passende og giver derfor Beløbet efter 
Fradrag af mine Omkostninger til „Collegium 
historicum“.

Achelis.“
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I magistratens akter findes der desuden et 
brev fra lektor Reincke fra 1936, da dr. Achelis 
tilsyneladende også har beskæftiget sig med sa
gen, og magistratens svar til Reincke. De to 
breve har følgende indhold:

„Haderslev 27. 4. 36. 
Kære Borgmester Thulstrup!

De husker sikkert Sammenhængen. Efterat 
Dr. Achelis — ikke mindst under min Med
virkning — igennem en længere Aarrække hav
de faaet Bevillinger af Haderslev Byraad til sin 
„Haderslev Historie“ (et Værk, som han selv 
ønskede at afslutte der, hvor Nationalitetskam
pen satte ind), fremkom der i September 1929 
et Ønske om, at han ogsaa skulde skrive Ha
derslev Folkeskoles Historie i Anledning af 100 
Aars-Jubilæet.

Dette talte jeg imod paa et Møde mellem 
Magistrat og Skolekommission, idet jeg gjorde 
gældende, at jeg ikke kunde anbefale, at en tysk
orienteret Mand, hvor kvalificeret han end 
måtte være, skrev den danske Skoles Historie 
fra 1864—1920; samtidig tilføjede jeg, at vi (d. 
v. s. Haderslev By) af Hensyn til vore tyske 
Medborgere for Øjeblikket hverken skulde over
drage Arbejdet til en dansk- eller tyskorienteret 
Person, saa meget desmindre, som Sønderjyl
lands, og dermed Skolens, Historie jo for Tiden 
blev behandlet fra sagkyndig Side baade paa 
tysk og dansk Side; vi (d. v. s. Haderslev By) 
skulde nøjes med en Redegørelse af Overlærer 
Nielsen.

Som De ser, kredser Achelis omkring denne 
Begivenhed, og nu har man altsaa atter sendt 
mig et Par Skriftstykker, som herved følger. 
Hvad jeg vilde være glad for at faa at vide, er 
dette: Med hvilken Ret paastaar man, at Skole
historien var bestilt af Byen; dette maa jo dog 
være grebet ud af Luften; hvis der forelaa noget 
om sligt, maatte jeg jo da ogsaa have vidst no
get derom.

De paagældende Steder er understreget af 
Tilsenderen, ikke af mig; jeg vilde være glad for 
at høre Deres Mening.

Med venlig Hilsen
Deres H. Reincke.“

„Haderslev Købstads Magistrat, N. 15.
den 3. Juni 1936.

I Besvarelse af Hr. Lektorens Forespørgsel, 
om hvorvidt der af Byraadet eller Magistraten 
er sket Henvendelse til Dr. phil. Achelis om 
Udarbejdelse af et Værk om Folkeskolens Hi
storie, skal man meddele, at saadan Henven
delse ikke er vedtaget, endsige sket. Derimod 
har den tyske Skoles Lærerkollegium anmodet 
om, at Spørgsmaalet blev gjort til Genstand for 
en Prøvelse.

I denne Anledning afholdt Skolekommissio
nen og Skoleudvalget under Borgmesterens Le
delse den 25. Juni 1930 et Møde, hvor det — 
navnlig under Hensyn til den ringe Interesse, 
som Dr. phil. Achelis’s Bog om Byen havde 
fremkaldt — med Tilslutning fra alle Sider ved
toges at henlægge Sagen.

De hertil indsendte Bilag tilbagesendes.

sign. Andreas Thulstrup

/sign. Melander

Hr. Lektor Reincke, Laurids Skausgade 15, her.“

Endelig vil jeg fremdrage den artikel, som 
lektor Reincke lod indrykke i Modersmaalet- 
Dannevirke den 27. marts 1931 som svar på et 
angreb fra dr. Achelis’ side i Nordschleswigsche 
Zeitung, og som dr. Achelis giver prædikatet 
dårlig dansk. Selv om den af dr. Achelis frem
dragne vending måske er lidt ualmindelig, skal 
man dog være godt bevandret i det vanskelige 
danske sprog, inden man kan tillade sig at kal
de en danskfødt lektors danske sprog for dår
lig dansk1; men jeg lader artiklen tale for sig 
selv:

1 Dr. Achelis har også ved en tidligere lejlighed (Zeit
schrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, 69. bind, 1941, side 398) korrekset en 
dansk lærer, lektor Diemer, der i Haderslev-Samfun- 
dets årsskrift 1934, side 35, skriver: Det var, som 
han selv havde oplevet det altsammen, hvilket dr. 
Achelis vil have rettet til: Det var, som om han selv 
havde oplevet det altsammen, men da der intet kan 
indvendes mod lektor Diemers vending, er dr. Ache
lis også her uheldig med sin hævede pegefinger: 
Ein Lehrer des Dänischen müsste das wissen, det 
var jo netop det dansklæreren gjorde, jfr. Ordbog 
over det danske sprog, bind XX, spalte 1417.
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„Et Angreb og et Svar.

Vi har fra Lektor Reincke modtaget følgende 
med Anmodning om Optagelse:

Under Overskriften „Hundert Jahre deut
sche Schule“ har Dr. Achelis i „Nordschleswig- 
sche Zeitung“ fremsat nogle imod mig rettede 
Bemærkninger, der vist — det vil jeg helst tro 
— er dikteret af en i Øjeblikket overanstrengt 
og nervøs Hjerne.

Dr. Achelis havde ønsket med Henblik paa 
de to tysksprogede Skolers Hundredaarsjubilæ- 
um at skrive om Folkeskolens Historie i Haders
lev. Da dette kom for i Magistrat og Skoleud
valg og senere under Forhandling med Skole
kommissionen, satte jeg mig imod; det er rigtigt; 
det var vi flere om. Min Motivering var denne: 
Den danske Folkeskoles Historie omfatter nu 
engang ogsaa Tiden fra 1864—1920; dette Tids
rum ønsker jeg ikke behandlet af en tysk orien
teret Mand, hvor megen Umage han saa end 
maatte gøre sig for at være upartisk. Paa den 
anden Side ønsker jeg heller ikke — af Hen
synsfuldhed mod vore tyske Medborgere —, at 
det behandles af en dansk orienteret Mand; saa 
langt er vi endnu ikke kommet, at man fra 
dansk og tysk Side kan se fuldstændig objektivt 
paa disse Ting. Lad os derfor ikke forstyrre det 
gode Arbejdsforhold mellem Tyske og Danske, 
som er i bedste Gænge. Sønderjyllands Historie 
— derunder ogsaa Skolens — bliver jo nu skre
vet paa ny baade fra dansk og tysk Side; lad os 
nøjes med i Aarsberetningen at give en kort 
Oversigt over de vigtigste Data i Skolernes Hi
storie.

Dette Standpunkt, som jeg altsaa ingenlunde 
stod ene om, gik igennem.

Jeg forstaar godt, at Hr. Achelis har følt sig 
skuffet; men naar han giver sin Skuffelse Luft 
i ganske meningsløse Sigtelser mod mig — ja, 
saa maa jeg afvise sligt som det pure Nonsens — 
for at bruge et lempeligt Udtryk. Jeg skulde 
have betvivlet hans videnskabelige Kvalifika
tioner! Hvis Hr. Achelis’ egen Hukommelse 
svigter ham, vil han af de 2 ældste Byraadsmed- 
lemmer kunne faa opfrisket, at jeg, da det gjaldt 
Bevillinger til Haderslev Bys Historie, særlig 

stærkt anbefalede disse, netop med den Motive
ring, at jeg ansaa Achelis for at besidde de vi
denskabelige Kvalifikationer; og denne Bog 
standser, som man véd, dér, hvor Nationalmod
sætningerne sætter ind. Endnu latterligere er 
det, at jeg skulde have betvivlet hans Berettigel
se til at bære Doktortitelen — fuldstændigt 
Fantasifoster. Men jeg mindes godt, at Hr. 
Achelis og jeg engang — i fuld Venskabelighed 
— drøftede Forskellen mellem danske og tyske 
akademiske Forhold, og at jeg da bl. a. gjorde 
den Bemærkning, at den tyske Doktorgrad 
(som forøvrigt den samme Grad i mange andre 
Lande) havde en helt anden Karakter end den 
danske, idet den danske gav „jus docendi“ — 
Ret til at undervise ved Universitetet — me
dens den tyske var en mindre omfattende Grad, 
der ingen saadan Ret gav. Vil man være Uni
versitetslærer i Tyskland, maa man som be
kendt „habilitere“ sig ved en særlig Afhandling, 
der altsaa svarer til den danske Doktorafhand
ling. Personlig har jeg forøvrigt altid ment, at vi 
i Danmark stod os ved at indføre en Ordning 
som den, der praktiseres ved de bedste tyske 
Universiteter. Om dette rent faktiske Forhold 
herskede der selvfølgelig ingen Uoverensstem
melse mellem os; men samtidig bemærkede Dr. 
Achelis, at Professor Heiberg havde erklæret 
hans (Achelis’) Doktorgrad for jævnbyrdig med 
en dansk, hvad jeg selvfølgelig hørte med Inter
esse og aldeles ikke betvivlede, lige saa lidt som 
Hr. Achelis benægtede, at dette var et usædvan
ligt Forhold.

Hr. Achelis’ Angreb ligger saa lavt, at jeg 
helst havde undgaaet at svare; og fortsætter han 
med at diske op med sine harmfyldte Fantasi
fostre, faar det blive for hans egen Fornøjelse.

H. Reincke.“

Inden jeg går nærmere ind på det usaglige an
greb på lektor Reincke, kan det måske være 
rimeligt at konkludere:

Det fremgår af de foreliggende aktstykker 
med al tydelighed:

at magistraten ikke har vedtaget at lade dr. 
Achelis udarbejde folkeskolens historie, 
langt mindre opfordret ham til det, men at
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sådan opfordring, når den har foreligget, må 
være sket fra det tyske lærerkollegiums side, 

at magistraten på en ansøgning fra dr. Achelis 
har bevilget denne 200 kr. for et af ham ud
ført, men denne sag uvedkommende arbejde, 
og

at dr. Achelis, der ganske vist lidt post festum 
giver til kende, at han føler sig dårlig be
handlet i sidstnævnte sag, ikke med eet ord i 
de foreliggende skrivelser har anført, at han 
dengang har ment at kunne bebrejde magi
straten noget i spørgsmålet om udsendelsen 
af folkeskolens historie.

Lad os derefter se lidt nærmere på lektor 
Reinckes stilling til denne sag, og vi ser da, at 
han sikkert har ment, at det i 1930 så få år 
efter genforeningen ville være urigtigt, at Ha
derslev by ved at dække udgifterne ved udsen
delsen gav et værk, som man ikke kunne være 
sikker på ville være fuldstændig objektiv i be
dømmelsen af skoleforholdene i en bestemt pe
riode, et vist officielt stempel og derved skabte 
mulighed for splid i et iøvrigt godt samarbejde. 
Den danske folkeskoles historie omfatter, som 
lektor Reincke skriver i sit ovenfor gengivne ind
læg, nu engang også tiden fra 1864 til 1920 — 
Achelis’ citat af denne passus i Reinckes artikel 
er noget misvisende —, og både dette tidsrum 
og også årtierne før 1864 indeholder national
politisk sprængstof, som vil gøre det vanskeligt 
for både dansk- og tysksindede at være ganske 
objektive i bedømmelsen, hvor redelig pågæl
dende end går til arbejdet. Der kan da heller 
ikke med rimelighed indvendes noget imod lek
tor Reinckes ret til at indtage et sådant stand
punkt, thi lige så lidt som dr. Achelis vil lade 
noget medlem af Haderslev Magistrat gøre skår 
i sine rettigheder, ligeså lidt er dr. Achelis be
rettiget til at blande sig i lektor Reinckes ret til 
at indtage sit standpunkt i en sag, som han i sin 
egenskab af byrådsmedlem og rådmand skulle 
tage stilling til.

Achelis mener, at det ville have været rime
ligt, om Haderslev Magistrat havde gennemgået 
hans arbejde, inden den afslog at udgive det; 

men da magistraten ikke — som af dr. Achelis 
påstået — har bedt ham om at udføre arbejdet, 
hvorfor i alverden skulle den så gennemse det, 
endsige nærmere undersøge det. Når dr. Ache
lis derfor skriver, at man dog kunne have 
foretaget en gennemgang, og derefter fortsætter, 
såfremt et magistratsmedlem havde været i 
stand til det, er det en uartighed, men når han 
derefter tilføjer, at lektoren var uduelig til det, 
da han savnede forudsætninger for at prøve et 
historisk arbejde, er det direkte usømmeligt. 
Lektor Reincke var efter dr. Achelis’ mening 
ikke ,,en lærd mand“, hvad han heller aldrig 
har gjort krav på at være, men dr. Achelis, der 
er så vel bevandret i Haderslev lærde skoles hi
storie og personalhistorie, ved meget vel, at lek
tor Reincke var cand. mag. med historie som ho
vedfag, og at lektor Reincke i 1930 endnu under
viste i historie i gymnasiet. Det er her nærliggen
de at tilføje, at dr. Achelis selv burde have fulgt 
det 8. bud, som han bebrejder lektor Reincke at 
have overtrådt, fordi denne — ganske vist med 
urette — skriver, at det er dr. Achelis, som har 
fremsat ønsket om at skrive folkeskolens histo
rie. Hvad nedsættende er der forøvrigt i en så
dan bemærkning? Jeg ville finde det ganske na
turligt, om dr. Achelis, der allerede tidligere og
så havde beskæftiget sig med denne side af vor 
bys historie, havde haft et sådant ønske, og at 
han alligevel, da han blev klar over, at det ikke 
kunne ske på Haderslev bys bekostning, har 
søgt og også opnået at få bogen udsendt på an
den måde, er kun ganske naturligt. Det er der 
næppe nogen, som har fortænkt ham i, heller 
ikke lektor Reincke, der blot ikke har ønsket, 
at det skulle ske på byens regning; men selv om 
lektor Reincke på daværende tidspunkt ikke øn
skede, at byen skulle foranledige en sådan ud
givelse, er det dog ganske absurd at skyde ham 
i skoene, at han skulle have ment, at al historisk 
forskning burde forbydes, eller at der er noget 
inkonsekvent i fra hans side at henvise til de 
under arbejde værende værker fra tysk og dansk 
side om Sønderjyllands historie.

Hvad nu angår lektor Reinckes mening om, 
at en sådan bog ikke ville eller kunne blive til
strækkelig objektiv, skal jeg kun tilføje, at bo- 
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gen2, Achelis fik udsendt, bekræfter en sådan 
opfattelse. Jeg skal ikke komme nærmere ind på 
dens indhold, men kun fremdrage en lille ting 
netop fra tiden mellem 1864 til 1920, det tids
rum lektor Reincke var særlig betænkelig ved 
netop i dette arbejde. Achelis har her benyttet 
arkivalier i Haderslev rådstuearkiv vedrørende 
Haderslev By og Omegns Realskoles forhold, 
men ved at forbigå enkelte af aktstykkerne på
dutter Achelis en dansk mand en udtalelse, som 
denne i virkeligheden er blevet påtvungen af re
geringen3. Dr. Achelis gør sig her skyldig i en 
fejl, som han påtaler hos andre, og jeg fristes 
til her at bringe et citat af dr. Achelis: „Diese 
Art der Veröffentlichung muss geradezu als be
wusste Irreführung bezeichnet werden.“'1

2 Deutsche und dänische Schulen einer Schleswiger 
Grenzstadt im Wandel der Jahrhunderte, Haderslev 
1934-

3 Olav Christensen: Et bidrag til Haderslev By og Om
egns Realskoles historie i Sønderjydsk Månedsskrift 
1946, side 157—60.

1 Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteini
sche Geschichte, 77. bind, 1953, side 225.

Haderslev-Samfundet har ønsket så udførligt 
og udtømmende som muligt at imødegå dr. 
Achelis’ angreb på lektor Reincke, ikke alene 
fordi det er rettet mod en død mand, men og
så fordi angrebet, der tidligere har været frem
me i aviser og dengang, synes det mig, på en 
nobel og fuldt ud tilfredsstillende måde blev 
besvaret af den angrebne selv og derfor burde 
have været skrinlagt, nu efter 25 års forløb påny 
dukker op og denne gang i en årbog og derfor 
ikke bør stå uimodsagt. Haderslev-Samfundet 
kan i denne forbindelse ikke undlade at udtale 
vor forbavselse over, at Deutscher Volkskalen
ders redaktion uden den mindste kommentar 
optager en artikel, der indeholder et så ondsin
det angreb på en død mand, hvis hæderlighed 
ikke kan drages i tvivl heller ikke fra tysk side.

OLAV CHRISTENSEN.



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

Generalforsamling og julebal i Haderslev^Sam' 
fundet. Haderslev-Samfundets fest i aftes i den 
hvide sal på Harmonien havde samlet ca. 100 
tidligere elever fra Katedralskolen i Haderslev, 
der havde et hyggeligt og fornøjeligt samvær ved 
det traditionelle julebal. Indlagt i en pause i 
ballet holdtes der generalforsamling, hvor stud, 
jur. Ole Jørgensen valgtes til dirigent, hvorefter 
kassereren, fuldmægtig Olav Christensen, fore
lagde regnskabet, der balancerede med godt 
6000 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 
ca. 700 kr. Videre oplystes det, at medlemstallet 
nu er 720. Alle valg i forbindelse med general
forsamlingen var genvalg. Lektor Favrholdt gen
valgtes til formandsposten, Olav Christensen til 
kassererposten og boghandler Johannes Nielsen 
til bestyrelsen. Lektor Buch og kreditforenings
assistent Carl Møller genvalgtes til revisorer. 
Under eventuelt drøftedes muligheden af at 
flytte sommerfesten til Katedralskolen i stedet 
for som hidtil at holde den på Ulvslyst, idet 
mange af de gamle elever hygger sig bedre på 
den gamle skole. Blandt gæsterne sås ingeniør 
Finderup-Nielsen, der arbejder i Burma, og som 

er på besøg herhjemme for tiden med sin ame- 
rikanskfødte hustru. Endvidere var en af sko
lens tidligere lærere, adjunkt Peter Jeppesen, 
Aarhus Katedralskole, til stede.

(„Dvk.“ 31/12 53)

Sommerfest på Katedralskolen. Foreningen af 
Katedralskolens tidligere elever, Haderslev- 
Samfundet, holdt i aftes en vellykket sommer
fest på Katedralskolen. De nye studenterhuer 
dominerede billedet, men også de studenter og 
realister, der havde 25 års jubilæum, var stærkt 
repræsenteret.

Formanden, lektor Favrholdt, bød velkom
men, rektor Jacobsen holdt en tale, hvori han 
gav udtryk for sin glæde over den forbindelse, 
der blev opretholdt mellem skolen og dens 
gamle elever, og på jubilarernes vegne takkede 
direktør Max Mortensen, der sluttede med at 
udbringe et leve for de nye studenter.

Gamle skoleminder blev genopfrisket under 
stor fornøjelse, snakken gik livligt, det gjorde 
dansen også, og der kom en fortræffelig aften ud 
af det.

(„Dvk.“ 24/6 54)
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VORT ÅRSSKRIFT

I denne årgang af H.-S.s årsskrift bringes 
foruden indledningsdigtet af lærer Eigil Reu- 
mert for det første afslutningen på rektor, dr. 
phil. Kjeld Galsters afhandling om Haderslev 
lærde skoles historie i tiden mellem de to sles
vigske krige. Visse sider af skolens interne histo
rie (en disciplinkrise og brydninger indenfor læ
rerkollegiet) behandles her for første gang med 
større åbenhed, end man tidligere ville have an
set for passende. Rektor Galster giver ikke et 
glansbillede af skolen som en ren mønster
anstalt og af lærerkollegiets liv som en fuld
kommen idyllisk tilværelse; men denne frem
stilling, der hviler på kendsgerninger, viser i 
alle tilfælde, at konrektoren Edvard Lembcke 
og skolens inspektor, adjunkt Poul Dorph var 
betydelige lærere, ligesom også Fibiger og Jen- 
sinius Johansen ganske afgjort hæver sig op 
over gennemsnittet. Rektor Thriges personlig
hed med gode og mindre gode egenskaber er 
allerede tidligere (i Lembckes erindringer) af
tegnet så skarpt, at vi blot gennem rektor Gal
sters afhandling får den tidligere opfattelse 
yderligere stadfæstet. Stærkest indtryk på en
hver, der har sin virksomhed ved skolen, gør 
jo nok Lembckes ord om den gode ånd og det 
gode forhold indenfor kollegiet, som altid har 
været vor skoles stolthed.

Af bankdirektør Chr. Hübbe’s erindringer 
bringes i år det betydningsfulde afsnit, der skil
drer hans hele uddannelse gennem praktisk ar
bejde ved landbrug, mejeribrug, ostefabrikation 
og -handel, træhandel jævnsides med flittigt 
selvstudium og afsluttende handelsuddannelse 
på Grüners akademi i København, indtil han i 
1901 blev udnævnt til direktør for Haderslev 
Bank, hvor han kom til at øve sin manddoms
gerning. Skildringen lader os følge en frisk, vel
begavet ung Haderslever i hans vandre- og lære
år og rummer samtidig mange kultur- og perso- 
nalhistoriske småtræk.

Skolens teaterhistorie i de sidste 17 år er be
handlet af lektor Knud Olrik. Det er et ret pud
sigt tilfælde, at forfatteren af denne artikel lige
som i 1937 atter arbejder med en 17-årig peri

ode. Der har altså været adskillige år, hvor man 
har måttet undvære skolekomedie, eftersom den 
egentlige årsag til, at redaktionen opfordrede 
lektor Olrik til at skrive om skolekomedierne 
var den, at „Jacob von Thyboe“, der opførtes 
28. januar 1954 på tohundredårsdagen for Hol
bergs død, var skolekomedie nr. 25 i Haderslev 
Katedralskoles annaler. Ligesom i 1937 har man 
ment, at en fotomontage med scenebilleder 
fra de mange forskellige komedier ville kunne 
påregne interesse hos tidligere og nuværende 
elever. I afhandlingen har lektor Olrik bestræbt 
sig for at vurdere årganges og instruktørers ind
sats, ligesom han også kommer ind på alminde
lige betragtninger skolekomedier vedrørende.

I tilknytning til skolens teaterhistorie bringes 
en notits fra lektor Karlssons hånd. Det frem
går heraf, hvor forsigtig man skal være med at 
stole på menneskelig hukommelse, og hvor let 
en upræcis angivelse i et skoleprogram kan lede 
på vildspor.

Fremkomsten af en ejendommelig selvbio
grafisk artikel fra dr. phil. Th. O. Achelis’ 
hånd under den mærkelige overskrift „Freiherr 
von Dänemarks Gnaden“ måtte fra dansk side 
fremkalde indsigelse, og det er naturligt, at fuld
mægtig Olav Christensen som leder af Haders
lev Byarkiv og som lokalhistoriker har underka
stet dr. Achelis’ udtalelser en nærmere prø
velse. H.-S. takker borgmester P. Olesen for den 
givne tilladelse til at benytte de foreliggende do
kumenter. At dr. Achelis og lektor Reincke 
stod skarpt overfor hinanden, er en sag, der 
ikke vedrører spørgsmålet om, hvorvidt byen 
officielt har opfordret dr. Achelis til at skrive 
Haderslevfolkeskolernes historie. Det er dette 
forhold, Olav Christensen belyser. For ham 
som for Haderslev-Samfundets bestyrelse i det 
hele ville det være utilbørligt ikke at imødegå 
udtalelser, der må betragtes som et ufint angreb 
på en afdød anset Haderslevlektor.

Det behøver vist næppe at tilføjes, at de tra
ditionsbestemte afsnit kronik og personalier er 
affattede af de sædvanlige redaktører, ligesom 
også Johannes Chr. Nielsen som sædvanlig har 
leveret illustrationerne.
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LÆRERKOLLEGIET
Ved kgl. resolution af 8. april 1954 udnævn

tes adjunkt Poul Magelund til lektor. H.-S. lyk
ønsker.

Fru rektor Jacobsen, der før sit ægteskab var 
adjunkt, har fra det ny skoleårs begyndelse gjort 
skolen den tjeneste at overtage engelskundervis
ningen i den ene af 1 m’erne.

Den 17. november udnævntes lærerinde fru 
Inger Petersen til lærerinde ved Rinkenæs skole 
fra i. januar at regne. Fru Inger Petersen, født 
Jensen, tog realeksamen i 1940, dimitteredes fra 
Haderslev Statsseminarium i 1945 og blev knyt
tet til sin gamle skole som lærerinde den 1/8 
1946. Fru Petersen har i meget høj grad ved sin 
dygtighed og ved sin sympatiske færd gjort sig 
respekteret og afholdt blandt elever såvel som 
blandt kolleger, hvis gode ønsker vil følge hen
de på den ny virkeplads.

¥
For lærerkollegiet har dette år været et ud

præget rejseår; ialt har fire lærere været på læn
gere eller kortere studieophold i udlandet, nem
lig lektor W. Buch til Norge 28. jan.—3. april; 
adjunkterne Kortegaard Pedersen og Wielandt 
Hansen til Grækenland fra 1. okt. til 24. okt.; 
lektor Schau havde fra 16. oktober til 14. no
vember orlov til studierejse til Frankrig for at 
studere franske skoleforhold. Endelig var ad
junkt C. C. Lund udvekslingslektor i Falköping 
i tiden fra 1. oktober til 14. oktober. I hans sted 
havde vi så besøg af läroverksadjunkt Collberg, 
der lod til at falde godt til hos os.

Som vikarer har vi haft cand. mag. frk. A. M. 
Teglbjærg i lektor Buchs fravær. Klassiske fag 
blev under adjunkterne Kortegaard Pedersens og 
Wielandt Hansens Grækenlandsrejse delvis 
læst af hjælpepræst ved Frue kirke, pastor J. 
Nielsen; i lektor Schaus fag vikarierede hr. cand. 
mag. Florentsen.

MÆRKEDAGE
I lærerkredsen har der været tre halvtredsårs- 

fødselsdage, nemlig 25. april: lektor M. Favr- 
holdt, 8. august: lektor J. E. Schau og 9. novem
ber: lektor Henry Karlsson.

Alle tre beklager vist i lige høj grad dette sør

gelige faktum og er i lige grad enige om at takke 
for de smukke sympatitilkendegivelser, den til
tagende alder har fremkaldt.

¥
Boghandler Johs. C. Nielsen, vor medredak

tør, der sammen med daværende adjunkt, dr, 
phil. Karl N. Bock startede dette årsskrift i 1934, 
passerede ligeledes 50 årsdagen i år, nemlig den 
14. september. Som medlem af Haderslev Rota- 
ryklub, hvis præsident han er, som formand for 
Haderslev Turistforening, som bestyrelsesmed
lem i „Harmonien“ og som medlem af en række 
udvalg og komiteer har boghandleren i årenes 
løb på mange måder været med til at udrette 
meget til gavn for sin by og for sit land. Fra Ha
derslev-Samfundets side kan vi bedst udtrykke 
vor tak til Johs. Chr. Nielsen ved blot at nævne, 
at hver eneste artikel i samtlige foreliggende 21 
årgange er præget af hans illustrationskunst eller 
af hans sjældne sans for at finde det rette bil
ledstof frem; men samtidig har han gennem ud
givelsen af Lembcke’s erindringer og ved at 
skrive den store afhandling om Fritz Jürgensen 
æren for at have tilført dette årsskrift nogle af 
dets værdifuldeste bidrag. Det er ikke munds
vejr, når vi ønsker den mand mange gode ar
bejdsår, og formanden mener at have alle for
eningens medlemmer bag sig, når han her frem
fører en oprigtig tak og en hjertelig lykønskning.

FRA SKOLENS LIV I ÅRET, DER GIK

Fra skolens årsskrift anføres her de kortfat
tede beretninger om III g’s to traditionelle ud
flugter, nemlig til Askov og til København.

Den første af disse fandt sted den 24. marts 
under ledelse af lektorerne Graversen og Favr
holdt. Med vanlig imødekommenhed fra Rute- 
automobilselskabet var der stillet en bus til vor 
rådighed. På Askov var vi alle med til det store 
formiddagsforedrag af pastor Dons-Christensen, 
der under største lydhørhed talte om Grundt
vigs ungdom. Derefter fordeltes vi efter inter
esser til undervisningen på særhold i religions
historie, filosofi, fysik, musikhistorie, erhvervs
geografi og samfundskundskab. Efter middagen 
var vi gæster hos den ny forstander Knud Han
sen og frue i privatlejligheden, hvor cand. mag.
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Johannes Engberg gav en redegørelse for sko
lens hele virksomhed, inden han startede en al
mindelig rundgang, der sluttede i det store og 
velindrettede bibliotek. Mens de sproglige nød 
tilværelsen med at dase omkring på og ved sko
len, marcherede matematikerne ud at bese 
Askov Forsøgsstations laboratorier, der ligesom 
Forsøgsmøllen blev forevist af cand. polyt. 
Geertsen. Sidst på eftermiddagen vandrede vi 
så igennem Skibelund Krat og fik et indtryk af 
de mange rige nationale minder, der giver den
ne plet sin særlige stemning. I det vidunderlige 
forårsvejr måtte turen blive en dejlig oplevelse 
for os alle, rig på forskelligartede impulser og 
indtryk.

Københavnsturen, der normalt foregår i fa
stelavnsferien, var på grund af isvanskelighe
derne blevet udsat en måned til 26.—29. marts. 
Af lærere deltog i turen Olrik, Favrholdt, E. 
Hansen og Wielandt Hansen. Efter en byvan
dring besøgtes forskellige musæer, Nationalmu- 
sæet, Glyptoteket, Statens musæum for kunst 
og Hirschsprungske samling samt Carlsberg- 
bryggerierne. For nogle matematikere var der 
ved særlig imødekommenhed fra professor 
Linderstrøm-Lang opnået tilladelse til at be
søge Carlsberg-laboratoriet. Turens teaterbesøg 
gjaldt Det kongelige Teater, hvor man så Hol
berg: Maskarade.

På denne måde var vi næsten alt for hurtigt 
nået hen til III g’s sidste skoledag, der som be
kendt gerne bliver markeret som en dag ud over 
det sædvanlige. Dagen stod i år i revolutions
domstolens blodige skær, og en række lærere, 
der repræsenterer forskellige skrappe fag, blev 
slæbt på skafottet og guillotineret; de henrettede 
nåede dog at få martyrglorier og hvide gevand
ter i en bedre tilværelse inden kl. 11, så elever 
og lærere efter at være blevet trakteret af de 
bortdragende III g’ere kunne gå beroliget hjem.

Til studentereksamen dimitteredes følgende:

klassisk linje:
i. Robert Fischer.
2. Jørgen Lund.
3. Tove Norn.

nysproglig linje:
i. Ellen Marie Andersen.
2. Inge Buthmann.
3. Carl Damgaard Engel.
4. Viggo Grau.
5. Helga Gunholm, Aller.
6. Inge Dorthea Jensen, Fjelstrup.
7. Ellen Thyssen Jørgensen.
8. Gertrud Körner.
9. Lorenz Lauritzen.

10. Inge Lise Nielsen, Frørup.
ri. Kirsten Petersen.
12. Leif Schaumann.

mat.-naturv. linje:
i. Inger Margrethe Andersen, Vojens.
2. Elke Bieling.
3. Inger Bruhn.
4. Martin Duus.
5. Børge Elneff, Refsø.
6. Harald Henningsen, Sommersted.
7. Bent Aage Jørgensen.
8. Flemming Jørgensen.
9. Hans Jacob Kjær.

10. Søren Hasselbalch Kloch, Christiansfeld.
ii. Helga Langelo.
12. Johannes Lassen, Hejsager.
13. Hans Christian Mortensen, Tagkjær.
14. Arne Nielsen, Tyrstrup.
15. Bodil Marie Petersen, Frørup.
16. Ragna Petersen.
17. Hans Viggo Thulstrup.
18. Johanne Thulstrup.
19. Preben Voss.

Realisterne var 43 i tallet; nemlig fra
R a:

i. Christian Holm Andersen, Hejsager.
2. Jytte Berg.
3. Lise Buch.
4. Otto Carstensen, Fjelstrup.
5. Karen-Margrethe Fisker.
6. Ruth Jespersen, Christiansfeld.
7. Anne Helene Jessen, Fjelstrup.
8. Jes Peter Jessen.
9. Annelise Knudsen, Grødebøl.

10. Johannes Brandorff Krog, Sommersted.
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SCENEBILLEDER 1946—54
1945—46 „Den stundeslose“
1946—47 „Et eventyr i Rosenborg have“
1947—48 „Bagtalelsens skole“
1948—49 „Moderate løjer“

1949—50 „Det forheksede hus“
1950—51 „Bunbury“
1951—52 „Fejltagelser“
1953—54 „Jacob v. Thyboe“



ii. Christian Bent Larsen.
12. Poul Henrik Larsen.
13. Bente Lorentsen.
14. Karen Michelsen, Sommersted.
15. Klaus Nahrstedt.
16. Hans Møller Nielsen, Sommersted.
17. Solveig Nielsen.
18. Kaj Thaysen Petersen, Hejsager.
19. Kaj Rasmussen.
20. Bente Schmidt.
21. Kirsten Skytt.
22. Thomas Thomsen, O. Lerte.
23. Lis Wulf, Åstrup.

R b:
i. Kirsten Andersen.
2. Hans Jørgen Brink, Djernæs.
3. Christa Christensen, Sommersted.
4. Ingeborg Duus.
5. Martha Gjerding, Kestrup.
6. Aksel Høj Hansen.
7. Ragnhild Hvingel.
8. Ulla Ilium Jespersen, Agerskov.
9. Bent Kellmann.

10. Inge Elisabeth Kjær, Ultang.
ii. Karin Lassen, Hejsager.
12. Karen Moos, N. Jersdal.
13. Annelis Møller, Hoptrup.
14. Johanne Møller, Hoptrup.
15. Sonja Nørskau.
16. Benno Ravn.
17. Anna Elisabeth Schmidt, Hejsager.
18. Erik Schroeder.
19. Erik Sørensen.
20. Knud Westergaard.

Ved translokationen, hvorfra „Dannevirke“ 
bringer udførligt referat med rektor, dr. phil. 
N. H. Jacobsens dimissionstale in extenso, tak
kede Preben Voss skolen på dimittendernes 
vegne. Som ordfører for 25 års-jubilarerne havde 
lektor Edgar Gjedde, Næstved, ordet og ud
trykte i en smuk personlig tale holdets og sin 
egen tak til den gamle skole og dvælede ved 
mindet om rektor Karl Mortensen og den læ
rerstab, der virkede i Haderslev for 25 år siden. 
Efter translokationen tog jubilarerne på redak

tør Bjørn Svenssons initiativ til Sandersvig for i 
„Hakalytten“ ved frokosten at hygge sig i min
derne om de gode gamle dage. — Der er således 
skabt grundlag for en ny god tradition. For Ha
dersi ev-Samfundets sommerfest er man også 
med i år for første gang trådt ind i et nyt spor, 
nemlig at fejre sammenkomsten aftenen før 
translokationen med en fest på skolen, som jo er 
den naturlige ramme om en sådan fest frem
for en eller anden restaurant. Der manglede 
måske denne første gang lidt samling over sam
menkomsten, men formentlig vil en bolle 
punch, serveret ved titiden på lange borde i 
drengegymnastiksalen, fremtidig kunne danne 
den rigtige basis for det kammeratlige samvær 
med tale og sang, som hører sig til ved en sådan 
lejlighed. Vi håber, at både dimittender og 
publikum såvelsom mange medlemmer af H.-S. 
næste år vil slutte op om et sådant arrangement, 
som udmærket lader sig forene med nogle ti
mers dans i festsalen.

II G’s SYDSLESVIGTUR
Af årets øvrige begivenheder vil vi lige nævne 

II g’s historisk-geologiske ekskursion, fordi den i 
år i dagene 16/8—21/8 gik til Sydslesvig for før
ste gang i skolens historie. I og for sig er intet 
mere naturligt, end at ungdom fra Nordslesvig 
tager netop derned på en sådan tur, nu da mu
lighederne er der. At det blev en udbytterig tur 
vil fremgå af følgende rapport, som er skrevet af 
en af deltagerne fra II ns:

Ekskursionen, der iår formede sig som en 
cykletur rundt i Sydslesvig, var en mægtig 
succes. Et par og tredive elever med 3 lærere i 
spidsen startede flot kørende i tog mod Padborg. 
Her fik vi fat i vore stålgangere, som Statsba
nerne havde mishandlet frygteligt. Heldigvis 
havde vi et par drenge med, som ikke var bange 
for at mase lidt med cyklerne. Og så kørte vi! 
Det var hårdt for os elever at følge de 3 lærere, 
som havde krudt nok til både at køre fra os og 
til at holde lange foredrag.

I Sydslesvig så vi alt det, man skal: Danne
virke, utallige kirker (Slesvig domkirke, Oversø 
rundkirke o. m. a.), slotte og berømte mænds 
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huse, samt forskellige udskænkningssteder (her 
var lærere og elever hver for sig). Den bedste 
dag var sikkert onsdag. Med den fulgte en bus
tur til Lybæk. Vi sang, havde det sjovt, fik en 
del lærdom i hovedet, samt ægte marcipan i 
munden. På denne tur besøgte vi kalkhulerne i 
Segeberg. Vi blev vist rundt af en meget vittig 
mand, så det var det bare sjov at høre tysk på 
den måde.

Efter turene rundt i Sydslesvig var det rart 
at komme på danske landeveje igen og få dansk 
mad. Kroen i St. Jyndevad var et helt hotel, 
hvad maden angår. Sovepladserne var så som 
så; drengene sov ovenover kostalden. Men alt i 
alt var det en tur, som vi alle var henrykte for, 
og jeg håber også, at lektorerne Olrik, Karlsson 
og Magelund har været glade for at have os 
med. Liss Bløcher.

Endnu en skoletur bør omtales, nemlig den 
„gamle“ 4 m b’s tur til Svejts. „Dannevirke“ 
bragte den 14. oktober følgende beretning:

„MURMELDYRET“ FRA HADERSLEV 
PÅ EKSPEDITION I SVEJTS

Rejseselskabet „Murmeldyret“ alias 21 elever 
fra Haderslev Katedralskole begyndte skoleåret 
med otte dages rejse i bus til Svejts, alle fra for
rige års 4. mellem b, nu fordelt i fire klasser, de 
fleste i real b, resten fra 1. gymnasieklasses tre 
retninger.

Rejsen var ledet af lektor Buch, der har tvun
get alle eleverne til at skrive rapport om turen 
ved at registrere deres oplevelser, så de både 
øjeblikkeligt har større udbytte af dem og sam
tidig får et varigt minde om turen. Det hæver 
den over sammenligning med de omstridte kon
firmandrejser. Vi har haft lejlighed til at kigge 
i nogle af rapporterne, der udmærkede sig ved 
teksternes betragtninger over de fremmede for
hold, ved opfindsom montage af fotografier og 
andre billeder lige til det svejtsiske landskab på 
chokoladeindpakningen og ved omhyggelig ind- 
klæbning af de blomster, der var botaniseringens 
resultat.

Vi plukker hos Alice Bernsen, Ellen Søren
sen og Palle Christensen:

Gud beskytte os for pludselig rigdom.

Torsdag den 12. august 1954.
Endelig kom dagen, da vi kunne starte på 

den tur til Svejts, som vi havde sparet sammen 
til fra 2. mellem. Kl. 6,15 startede vi fra Kate
dralskolen med en af vognmand Iwersens bus
ser. I Hamborg havde vi det første ophold, hvor 
vi så den 24 m dybe og 450 m lange Elbtunnel. 
På en rundtur fik vi udpeget fjernsynstårnet, 
politigården, post- og telegrafbygningerne, råd
huset med alle retsbygningerne omkring, hoved
banegården og frihavnen.

De bomberamte kvarterer var triste at se på, 
men hamborgerne har åbenbart humør. Over 
en lille frugtbod midt i ruinerne læste vi i store 
bogstaver følgende indskrift: „Gud beskytte os 
for pludselig rigdom.“

Kl. 12,30 holdt vi frokosthvil på Lüneborg 
hede. Klassen var opdelt i 5 „familier“, som 
hver havde en rummelig papkasse til al den 
medbragte tørkost.

I den gamle by Einbeck lidt før Gøttingen tog 
vi atter et kvarters ophold. Vi købte lidt ferske
ner, og bilen fik benzin på, og efter denne for
friskning for alle parters vedkommende startede 
vi på de sidste 250 km med Frankfurt am Main 
som næste stoppested. Kl. 22 nåede vi million
byen, og for at finde vandrerhjemmet blev der 
hyret en taxa, der kørte foran bussen som lods. 
„Haus der Jugend“ var et nyt og godt vandrer
hjem, men da vi var lidt forsinkede og vandrer
hjemmet var overfyldt, måtte vi nøjes med at 
sove i vore soveposer på gulvet, men vi var 
trætte nok til at kunne sove, så snart vi lagde 
os ned.

Sirlige møddinger.

Fredag den 13.
Ved middagstid passerede vi Rhinen, og 

12,30 var vi i Strassbourg. Det er en middel
alderby med gamle bindingsværkshuse i snævre 
gader. Vi beundrede den kæmpestore, gotiske 
domkirke både udvendig og indvendig. Det er 
ikke let at beskrive de følelser, der strømmer 
gennem ens lille menneskekrop i det kolossale 
kirkerum med de høje glasmalerier, de mange 
altre (det for Frankrigs skytshelgen Jeanne 
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d’Arc var især smykket med blomster og voks
lys) og det store ur, som ikke alene måler tiden, 
men også viser solens, månens og stjernernes 
stilling på himlen.

Medens vi kørte i Frankrig, kunne vi se Voge- 
serne på den ene side og Schwarzwald på den 
anden, men kort efter ankomsten til Basel i 
Svejts havde vi Jurabjergene foran os. Bussen 
fulgte de mange hårnålesving over Jurakæ
den, og vi måtte have et stop for at fotogra
fere udsigten.

Forskellen mellem renligheden i Frankrig og 
Svejts for husenes og byernes vedkommende 
var så slående, at man uvilkårligt studsede. 
Overalt i Svejts bemærker man en gennemført 
renlighed og pertentlighed, der endog gav sig 
udslag i velstablede brændestakke og sirlige 
møddinger. — Selv vi danske, som dog med 
rette regner os for renlige, står på det punkt til
bage for svejtserne.

Inde i Solothurm kørte vi gennem de gamle 
byporte. Fortsatte over den svejtsiske højslette, 
så hovedstaden Bern i et hav af elektrisk lys. Vi 
blev snydt for synet af bjørnene i bjørnegrotter
ne i Bern, det var blevet for mørkt. Kl. 22,30 
nåede vi Ringenberg (1. klasses modtagelse i 
pension „Eden“ hos hr. Wåny og frue, der er 
datter af afdøde overlærer Hansen i Haderslev), 
der i de kommende fire dage skulle være vort 
udgangspunkt for udflugter i Berner Oberland.

Et lille land må bygge i dybde og i højde.

Lørdag den 14.
Første bjergbestigning til fods! Vi udrustede 

os med en god madpakke og vandrede ad en 
lille sti først gennem dyrkede marker, derefter 
gennem skov og over sætere til Harder (1305 
m højt). Fra Harder var der en eventyrlig ud
sigt mod Jungfrau med evig sne på toppen, men 
af og til kom skyerne drivende, og så blev „hun“ 
borte. Stadig stejlere gik det op til toppen Van- 
nie Kuppel (1500 m). Her fortalte en svejtser 
os om bjergenes plantebælter. Selv havde vi 
plukket masser af alpeurter til vort herbarium.

Nedstigningen var mindst lige så besværlig 
som opstigningen. Den gav ømme tæer, men 
bortset fra et skrabet knæ og en tabt vindjakke 

landede vi uden uheld i „Alpenwildpark“ ved 
bjergets fod. Tænk, her i dyreparken var der de 
sødeste murmeldyr, der blev fotograferet i alle 
mulige stillinger.

Om aftenen gav hr. Wåny os hovedlinierne 
i det demokratiske styre i Svejts’ 22 kantoner. 
Svejtserne er fredelige folk, men selvstændige 
og har den opgave at vogte alpepassene, som 
danske har den opgave at vogte bælterne. Såvel 
landmand som håndværker og arbejder beviser 
ved deres flid, at et lille land må bygge i dybde 
og i højde. Der skal være et 1. klasses produkt 
i alle frembringelser. Demokratiet bygger på fa
milien, der er en enhed, og derfor har kvinder i 
Svejts ikke stemmeret.

Vi svævede op i skyerne.

Søndag den 15.
Med bus til Grindelwald, et søgt turiststed. 

Derfra „svævede“ vi i tovbane til First (2168 
m). Det var rejsens største oplevelse. Turen op 
tager en halv time. Siddende indsvøbt i varme 
kapper havde vi udsigten til to gletschere med 
dybe gletscherspalter og gletscherportene, hvor
fra det mælkehvide smeltevand fossede. Vi svæ
vede op i skyerne og op over skovgrænsen. Her 
i alpeurternes bælte så vi de brogede køer med 
klokker om halsen. På nedturen fik vi både sne 
og regn. Aftenen gik med underholdning og 
sang.

Det buldrede og drønede.

Mandag den 16.
Vores mål var Lauterbrunnenthal, der i is

tiden er skåret ud af bjergene af en kæmpemæs
sig gletscher. Den står med flere hundrede me
ter lodrette klippesider, hvor vandfaldene 
strømmer ud. Det mærkeligste vandfald så vi i 
Triimmelbach, hvor vandet i løbet af 20.000 år 
har gravet sig en tunnel gennem bjerget. Først 
kørte en elevator os et stykke inde i klippen, der
efter gik vi videre op langs det nedstyrtende 
vand. Det buldrede og drønede, så vi knap kun
ne høre, når vi råbte til hinanden.

På stien op til Miirren, den højest liggende 
Landsby i Svejts, samlede vi såvel kendte som 
for os ukendte planter. Miirren ligger i 1600 
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meters højde og er som mange andre steder i 
Svejts lagt an på turister. Masser af små forret
ninger eller boder, om man vil, hvor man kan 
købe postkort, chokolade, små udskårne ting 
og noget dingel-dangel til at sætte på trøjen, og 
så er der naturligvis en tennisbane til de engel
ske turister. Med tandhjulsbanen ned var vi 
hurtigt i Lauterbrunnen, som er et turistcen- 
trum.

Een. millimeter i 40 år.

Tirsdag den 17.
Som sædvanlig tog vi morgenbad i søen, fik 

morgenmad og smurt madpakke. Derefter gik 
turen til drypstenshulen ved Beatenburg. Hulen 
går tre kilometer ind i bjerget og er elektrisk be
lyst den første kilometer.

Drypsten var der i alle former og farver og 
størrelser. Drypsten vokser fantastisk langsomt, 
kun een millimeter i 40 år. Hulen har navn efter 
St. Beatus, Svejts’ Ansgar, som havde sin bolig 
her, da han kom fra England år 200. En voks
figur gengav den hellige mand omgivet af hans 
spartanske indbo. Allerede 1000 år før Kristi 
fødsel havde hulen været beboet af stenalder
folk. Også disse var gengivet med deres primi
tive våben.

Eftermiddagen var fri til at se Interlaken. Og 
så kan man være heldig. Vi var nogle stykker, 
der traf en D-bil med hr. og fru Hundevadt, 
og de forærede os 5 francs til chokolade.

Den dejlige by.

Onsdag den 18.
Tidligt op og tidligt af sted! Turen gik langs 

den grønne Brienzersø forbi Pilatusbjerget til 
Luzern. Der kunne skrives en side om denne 
dejlige by. Det myldrende liv på promenaden 
ved Vierwaldståttersøen, de to gamle, skråt- 
løbende træbroer, i hvis lofter hele den svejtsi
ske historie er malet, den gamle by med spring
vandene, Gletschergarten med Thorvaldsens 
løve, de store „Jættegryder“ og Museet, hvor vi 
kiggede på kranierne af de gamle hulebeboere 
og så istidslandskaberne i store malerier.

Det var en fin afslutning på besøget i Svejts, 
og så stilede vi atter mod Frankfurt am Main. 

Der kom vi først på aftenen, vi så noget af den 
nye by, og vi gik over det bombede Römerberg. 
Nogle var til messe i domkirken. Hvor børsen 
havde ligget, var der nu kun en pølsebod, hvor 
vi smagte de ægte Frankfurter-pølser. Pølseman
den fortalte os om Frankfurts dødsnat, hvor 
bomber og ildebrande dræbte 30.000 menne
sker. I „Haus der Jugend“ fik vi denne gang en 
god køje.

2750 kilometer.

Torsdag den 19.
Autobahn til Northeim og hjem ad den nu 

kendte vej. Da vi nåede Katedralskolen, var det 
midnat. På de 8 dage havde vi kørt ialt 2750 km. 
Vi havde fået et indtryk af tre lande og af deres 
befolkning. Det var en pragtfuld tur, ikke alene 
så og lærte vi en masse, men vi er også rigtig 
blevet „rystet“ sammen i godt kammeratskab.

(Fra „Dvk.“ 14/10 54) 

¥

Det forløbne år har altså på mange måder 
været begivenhedsrigt. Den sædvanlige skole
komedie med påfølgende skolebal foregik den 
28. januar på 200-årsdagen for Holbergs død. 
Om formiddagen havde lektor Olrik talt om 
Ludvig Holbergs forfatterskab med særlig 
fremhævelse af hans store indsats som historisk 
og filosofisk skribent. Om aftenen opførtes så 
den herlige komedie „Jacob von Thyboe“ med 
lektor Karlsson som instruktør til stor begej
string for unge og gamle. Størst bifald høstede 
de to mandlige hovedpersoner, den sortkjolede 
pedant og den rødkjolede storpraler, men også 
mange af de øvrige roller spilledes dygtigt og 
humørfyldt. De forskellige masseoptrin klare- 
des fint. Det var en skolekomedie, der var an
ledningen værdig. Og hvor var det hyggeligt 
atter at se et Holbergstykke ved en skolefest!

Skolens skovtur må ikke glemmes. Den gik i 
år til „Kongebrogården“, hvortil skolen i sin 
tid havde en spændende sejltur. Denne gang 
gik det med tog til Middelfart, og ved et mira
kel var vejret fint. Den skønne septemberdag 
hengled let og fornøjeligt med sejlture og spad
sereture, med røverleg og obligat tovtrækning 
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(hvor vi lærere sejrede overvægtigt over III 
g’erne) og med en lille svingom i pavillonen.

Et ligeså nådigt vejr begunstigede også de øv
rige udendørsarrangementer i dette efterår, som 
vel nok går over i historien som ganske usæd
vanlig fugtigt, nemlig skoleidrætsstævnet på sta
dion den 9. september, og de sønderjydske gym
nasiers idrætsstævne, der i år var henlagt til 
Tønder. Var vejret godt, var resultaterne der
imod ikke særlig fremragende, og det blev i år 
Tønder, der repræsenterede regionen ved lands
idrætsstævnet.

Endelig udkæmpedes skolens fodboldturne
ring med det resultat, at 4 m’s raske gutter sik
rede sig vandrepokalen ved at slå I g med 3—1. 
„Vidars Ekko“ 1954, nr. 2, giver udførlig refe
rat af hele den spændende turnering.

Helt nyt er det, at der i år også spilledes en 
håndboldturnering for piger. Her var det 4 m’s 
piger, der slog III g’s med 5—3. Der er altså 
grund til at håbe, at vi ad åre, når 4 m’erne går 
op i realklassen og gymnasiet, atter kan gøre 
os gældende indenfor idrætten.

*

Den store skolehistoriske begivenhed, der 
indtraf i dette år, var den gamle skoles 100-års 
jubilæum, som udadtil bl. a. markeredes ved, at 
skolens årsskrift bragte en afhandling på ca. 40 
sider „Et skolehus gennem hundrede år“ (ved 
M. Favrholdt) og ved et par fyldige artikler i de 
lokale dagblade omkring festdagen den 6. okto
ber, da rektor Jacobsen i en smuk tale fremdrog 
træk fra skolebygningens historie og gav udtryk 
for det ønske, at man på rette sted nu må for
stå, at tiden er inde til, at der gives den gamle 
skole en værdig og tidssvarende afløser, så vi 
ikke skal komme til at se på vor nuværende 
skole med de følelser af afsky og ringeagt, hvor
med de danske lærere for 100 år siden så på den 
gamle rønne i Smedegade. Da imidlertid opfø
relsen af skolen for 100 år siden er omtalt net
op i dette årsskrift i rektor Galsters artikel, skal 
vi ikke her omtale det gamle skolehus fra 1854 
nærmere.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

Som sædvanlig blev der ved translokations
festen uddelt to portioner å 300 kr. af dette 
legat. De tildeltes stud, polyt. Kjeld Wiuff (stu
dent 1951) og stud. jur. Henry Knudsen.

H.-S.S BOGPRÆMIER, 

der indgår i den årlige uddeling af flidspræ
mier ved juleafslutningen, tildeltes Klaus Nahr
stedt, R a, og Kirsten Andersen, R b.

HAKALYTTEN

har i afvigte sommer haft minimalt besøg af 
gamle elever i feriemånederne. Det bør næv
nes, at 25 års-jubilarerne som omtalt umiddel
bart efter translokationen kørte til Sandersvig 
for at spise jubilæumsfrokosten derude. De var 
meget begejstrede for den smukke hytte og det 
skønne sted. Vi regner med, at også fremtidige 
jubilarer vil følge dette gode eksempel, fordi 
dette blandt andet vil føre til, at flere og flere 
vil få øjnene op for den herlige hyttes mulighe
der.

Af lærerne boede lektor H. Holmgaard og 
frue derude en del af ferien og fru Inger Peter
sen tilbragte ligeledes nogle få dage i „Haka- 
lytten“. Men det dårlige vejr synes at have 
bortskræmt gamle elever fuldstændigt fra at 
tage derud. I tiden før og efter ferien var der 
derimod rift om at komme på week-end-tur til 
Sandersvig. Stor succes havde klassikernes tur 
derned, hvor alt var løftet op i en olympisk 
sfære med de to klassiske lærere som Zeus og 
Poseidon og deres elever som resten af den 
olympiske gudekreds. At Sandersvigs alminde
lige beboere måtte føle sig lidt underlig tilmode 
ved det usædvanlige naboskab med Olympierne 
iført stilrene græske gevandter og udstyret med 
allehånde uforståelige attributter såsom Zeus’ 
tordenkile, Poseidons trefork, Artemis’ bue 
o. s. v., kan vel ikke undre. Til alt held blev 
der optaget en film af den herlige klassikerspøg, 
så eftertiden kan glæde sig over den skønne tid 
i 1954, da guderne endnu færdedes på jorden, 
omend kun på week-end-ophold.
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REGNSKAB FOR HADERSLEV KATE
DRALSKOLES LEJRHYTTE

Regnskabet for „Hakalytten“, Haderslev Ka
tedralskoles lejrhytte, bringes foruden i skolens 
årsskrift også her, da vi har den opfattelse, at der 
også derigennem kan agiteres for tilslutning til 
foreningen, hvis regnskabsfører er lektor H. 
Holmgaard. Foreningens formål er at sikre hyt
tens årlige drift, og rent juridisk er det forenin
gens 87 medlemmer, der ejer hytten. For et mi
nimumsårskontingent af 3,00 kr. kan altså en
hver gammel elev komme til at stå som med
ejer!

Driftsregnskabet for 1/1 1953—31/12 1953, 
som er underskrevet af lektor Holmgaard og re
videret af bankdirektør Chr. Jørgensen ser så
ledes ud:

Indtægter: 
Kassebeholdning pr. 1/1 1953.......... 5 357,36
Medlemskontingent ............................ 571,00
Lejeindtægt .......................................... 137,5 °
Part i overskud fra „Hyttefest“..........  312,31
Haderslev-Samfundet.......................... 150,00
Renter .................................................. 189,05
Diverse .................................................. 0,95

6 718,17 
Udgifter:

Forsikringer .......................................... 120,60
Vedligeholdelse.................................... 360,20
El-afgift ................................................ 34,30
Diverse .................................................. 10,00
Kassebeholdning pr. 31/12 1953 .... 6 193,07

6 718,17

Status pr. 31/12 1953.
Aktiver:

Lejrhytten .......................................... 15 000,00
Inventar .............................................. 1505,00
Kassebeholdning................................ 6193,07

22 698,07
Passiver:

Ingen kreditorer ................................ 0,00
Formue................................................ 22 698,07

22 698,07

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

Regnskabsåret 1953—54

Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1952/53: 
Kassebeholdn. pr. 1/11 1953 593,43 
Indestående på sparekasse

bog pr. 1/11 1953.......... 100,14
Postgiroen pr. 1/11 1953 .. 18,03 711,60

Kontingent ............................................ 3 170,00
Salg af årsskriftet.................. 80,00
Annoncer.............................................. 1 57°,°°
Bidrag fra Haderslev by....... 400,00
Bidrag fra et medlem........... 10,00
Renter .................................................. 1,74

Ialt kr. 5 943,34

Udgifter:

Årsskriftet:
Papir, sætning og trykning 3 200,00
Clichéer, indbinding m. v. 984,95 4 184,95

Porto, kontorartikler m. v..................... 524,95
Underskud ved jule- og sommermødet 275,70
Vedligeholdelse af rektor Brauneisers 

grav................................................ 5,00
Køb af 3 charabanc’er til studenternes 

kørsel ........................................ 300,00
Blomster, kranse m. v........................... 146,25
Cliché til Vidars Ekko....................... 40,60
Flidspræmier, herunder særpræmie til

en realist .......................................... 5 5,25
Andre udgifter .................................... 190,00
Beholdning pr. 31/10 1954:

Kassebeholdning ................ 95,73
Indestående i sparekassen .. 100,14
Postgiroen ........................ 24,77 220,64

Ialt kr. 5 943,34

Haderslev, den 20. november 1954.

Olav Christensen, 
kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen 95,73 
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kr. tilstede. På postgirokontoen står 24,77 kr. 
og på sparekassebogen 100,14 kr.

Haderslev, den 20. november 1954.

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., men som er 
indgået så sent, at det ikke har kunnet komme 
med i ovenstående regnskab og derfor først vil 
figurere på indeværende års.

M. FAVRHOLDT.

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

omtale af årets døde og en enkelt rettelse, bio
grafier af jubilarerne, studenter og realister fra 
1929.

De med * betegnede jubilarer har trods gen
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysninger
ne, så vidt det har været mig muligt, er frem
skaffet på anden måde dels fra skolens elevpro
tokoller, kirkebøger og personregistre, dels fra 
trykte kilder.

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

Trykte kilder: Aage Dahl: Haderslev herreds 
præstehistorie, 1936; Grænsevagten 1946; Den 
danske Lægestand 1936—1949; Juridisk og 
statsvidenskabelig stat 1952.

DØDE
GI. elever.

Refstund, Hakon Aages en, født Tønder 6. maj 
1871, død Haderslev 13. februar 1954; søn 
af kogsinspektør Hans Clementsen Refs- 
lund og hustru Maren, født Knudsen; gift 
Haderslev 16. august 1902 med Margrethe 
Henriette Christiansen, født Haderslev 4. 
november 1884, død Haderslev 17. septem

ber 1949; datter af bygmester Paul Christi
ansen og hustru Margrethe, født Winther.

Student 1891, dr. med. Kiel 1896, kandi
dat på forskellige tyske sygehuse, praktise
rende læge i Haderslev oktober 1898, em
bedslægeeksamen maj 1920, amts- og kreds
læge i Haderslev 1921—26.

Scheel, Otto, født Tønder 7. marts 1876, død 
Kiel 14. november 1954; søn af sognepræst 
i Abild Georg Friedrich Scheel (død 1887).

Student 1895, studerede i Halle og Kiel, 
professor i kirkehistorie ved universitetet i 
Tübingen, fra 1925—1945 i Slesvig-Hol- 
stens historie ved universitetet i Kiel. Scheel 
var stærkt optaget af grænsepolitiske anlig
gender og blev i 1926 formand for Slesvig- 
Holstener-Forbundet og i 1954 for Slesvig- 
Holsten-Blokken.

Professor Scheel har udført et stort vi
denskabeligt arbejde og har skrevet en ræk
ke betydelige afhandlinger og bøger; Schrif
ten des Vereins für Schleswig-Holsteinische 
Kirchengeschichte, 2. rk., 10. bind, 1950, 
der er udsendt som festskrift til dr. Scheel 
på hans 75 års-dag, indeholder en 25 sider 
stor fortegnelse over Scheels arbejder, af 
hvilke det betydeligste er hans 2 bind store 
værk: Martin Luther. Vom Katholizismus 
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zur Reformation, der på tysk er kommet i 
flere oplag og oversat til en lang række 
sprog.

Fischer, Jakob Bernhard, født Løjt Kirkeby 10. 
december 1887, død Haderslev 25. oktober 
1954; søn af sognepræst i Fjelstrup Hans 
Clausen Fischer og hustru Marie Elisabeth, 
født Bahnsen; gift London 27. juli 1914 med 
Ellen Anna Katherina Hahnfeldt, født 
Grosse Flottbeck ved Hamborg 24. decem
ber 1893, død Haderslev 17. september 
1944; datter af bygmester August Leopold 
Hahnfeldt og hustru Augusta, født Bremer.

Student 1907, studerede i Tübingen, 
München, Berlin og Kiel, dr. med. Kiel 
1912, kandidat på forskellige tyske sygehu
se, praktiserende læge Over Jerstal juli 1913, 
militærlæge i Slesvig 1915, praktiserende 
læge i Haderslev april 1919.

R. 1925.
Nielsen, Kirsten Sparre, født Avnsted, husmo

der, (se H.-S. 1950, s. 73), død Kolding sy
gehus 25. februar 1954.

Kirsten Sparre Nielsen var en dygtig og 
venlig kvinde, der vandt sig mange venner, 
hun forstod med sit lyse og venlige væsen 
at sprede glæde omkring sig. Hun var fra 
starten medlem af luftmeldekorpset i Kol
ding og gik her som i alt, hun havde 
med at gøre, ivrigt op i arbejdet.

RETTELSE
R. 1928.

Schultz, Dorthea Marie, undervisningsassistent, 
født Simmerstedholm 14. februar 1912; dat
ter af gårdejer Knud Kristensen Schultz 
(død 1933) og hustru Dorthea, født Eske- 
sen; ugift.

Sygeplejeuddannelse Bispebjerg Hospital 
1938—41, supplerende uddannelse 1941— 
43, kursus ved Århus universitet for sund
hedsplejersker 1946—47, studieophold i 
Finland 1947, stipendium fra The Rocke
feller Foundation til 1 års studieophold i 
U. S. A. og Canada, Certificate in Public 
Health Nursing, Advanced Course in Ad

ministration and Supervision fra University 
of Toronto, School of Nursing, 1949—1950. 
Undervisningsassistent ved Kursus ved År
hus universitet for sundhedsplejersker og 
for ledende og undervisende sygeplejersker 
i. maj 1952.

Adresse: Vester Ringgade 60, Århus.
Ovenstående erstatter de i H.-S. 1953 med

delte oplysninger. Fejlen er opstået ved, at jeg 
forgæves søgte Dorthea Schultz’s adresse oplyst 
hos kammerater, da jeg i Magstrup sogn fik op
lyst, at Dorthea Schultz var gift på Langeland 
og et par breve dertil ikke blev besvaret, og jeg 
iøvrigt ikke havde grund til at betvivle det op
lyste, der imidlertid viser sig at gælde en anden 
person med samme navn, bragte jeg desværre de 
forkerte data. Jeg kan kun beklage fejlen, først 
og fremmest overfor frk. Schultz.

ÅRGANG 1929 
kl.

Damgaard, Hans Andreas Petersen, sognepræst, 
født Sommersted 21. juni 1911; søn af tøm
merhandler Thomas Petersen Damgaard 
(død 1936) og hustru Catharina Mathilde, 
født Röhe (død 1944): gift Sønderborg 
kirke 23. juni 1936 med stud. mag. Ellen 
Edel Olga Holm, født København 18. juli 
1910; datter af materialhandler, cand. 
pharm. Christian Frederik Holm (død 
1932) og hustru Jenny Sophie, født Jørgen
sen (død 1951).

Teologisk embedseksamen 1935; sekretær 
for Vesterbros KFUM, København, 1935, 
sognepræst Tømmerby-Lild, Ålborg stift, 
1936, Ketting på Als 1942.

Formand for Kristelig Lytterforenings 
storkreds for Åbenrå—Sønderborg amt, 
medlem af bestyrelsen (sekretær) for Åben
rå—Sønderborg amts børneværnsforening, 
formand for Ketting idrætsforening.

Adresse: Ketting, Als.
Eichhorn, Heinrich Johannes Christian Hans, 

lærer, født Haderslev 28. september 1909; 
søn af lokomotivfører Wilhelm Eichhorn 
(død 1919) og hustru Anna Christine Reh
der; gift Kiel 7. maj 1934 med Rose Kayser, 
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født Kiel 4. november 1909; datter af inge
niør K. Kayser (død 1947) og hustru M.

Lærereksamen i Kiel 1932; lærer ved 
Nordborg tyske privatskole 1932, ved Mø
geltønder tyske privatskole 1933, ved Ulke
bøl tysksprogede skoleafdeling 1934—1945 
og ved Ladelund tyske skole 1948.

Adresse: Ladelund über Leck, Kr. Süd- 
tondern, Slesvig-Holsten.

From, Sven Johansen, læge, født Bygvrå, Fjel- 
strup sogn, 5. juli 1910; søn af gårdejer Jo
han Johansen From (død 1953) og hustru 
Sara Marie, født Wiuff; gift Maribo dom
kirke 15. oktober 1938 med Caja Christof
fersen, født Maribo 16. maj 1914; datter af 
lærer Jens Peter Christoffersen og Caja 
Louise Emilie, født Hansen.

Medicinsk embedseksamen 1937; turnus
kandidat Gentofte amtssygehus, læge 
Grenå og Ærø sygehus, praktiserende læge 
i Agerskov august 1940.

Adresse: Agerskov.
Hansen, Magnus, gårdejer, født Hjerndrup 20. 

juli 1910; søn af gårdejer Laue Hansen og 
hustru Voldborg; gift Hjerndrup 22. no
vember 1936 med Ingeborg Lydiksen, født 
Bjerndrup, Stepping sogn, 17. juni 1913; 
datter af købmand Peter Lydiksen og Ca
thrine, født Winterberg.

Uddannet ved landbruget.
Adresse: Hjerndrup pr. Christiansfeld.

Jessen, Erich Erichsen, sognepræst, født Hop
trup 25. april 1911; søn af gårdejer Bertel 
Jessen (død 1953) og hustru Christine He
lene, født Erichsen; gift København 26. fe
bruar 1939 med lærerinde Gerda Davidsen, 
født Vejle 26. november 1911; datter af 
murermester Augustinus Davidsen og hu
stru Ingeborg, født Olsen.

Teologisk embedseksamen 1935 (Kø
benhavn), hjælpepræst Skanderup 1936, 
kaldskapellan Ålborg Ansgarkirken 1938, 
residerende kapellan Århus domkirke 1945, 
sognepræst Thisted—Tilsted 1952.

Adresse: Thisted.
Petersen, Hans Meyer, pianist; født Skander

borg 13. februar 1910; søn af læge Hans 

Meyer Petersen og hustru Agnes, født Bøt
tern; gift 24. marts 1940 med bogholderske 
i A/S Jernkontoret Edith Petersen, født 
Frederikshavn 15. september 1908; datter 
af maskinmester ved Randers elværk C. J. 
Petersen (død 1950) og hustru J. C., født 
Franksen.

Elev i klaver af Edith Norrie; fra 1928 
specialiseret sig som akkompagnatør for 
sangere med københavnsk debut i 1933. 
Talrige koncerter og udsendelser i radio 
som sang-akkompagnatør. Korrespondent
eksamen i engelsk og tysk fra Tvermoes’ 
kursus 1942; vikar i post- og telegrafvæsenet 
1942—46, operarepetitør ved Det Konge
lige Teater 1946. Dannede i 1946 ensemble 
på 2 klaverer med den ungarsk-fødte pia
nistinde Elisabeth Klein. Flere koncerter i 
København, provinsen og radioudsendelser 
her og i Norge. Stiftede i i95o„Meyer-Peter- 
sen-trio’en“ bestående af H. M. P., klaver, 
Mogens Bruun, violin og Thorkild Roland 
Poulsen, violoncel. Flere koncerter i Køben
havn, provinsen og i Sverige samt i dansk 
og norsk radio.

Har komponeret 69 sange med klaver- 
akkompagnement, nemlig: 23 engelske, 
hvoraf 11 til digte af John Galsworthy, 42 
danske, hvoraf 13 til digte af sømandsdigte
ren Knud Andersen, 12 til Haderslev-dig- 
teren Johs. Reiff’s „Sange fra Ingenmands
land“, 2 svenske (Pär Lagerkvist og Axel 
Oesterberg) og 2 tyske til texter af den 
schweiziske digter Ernst Zahn. Talrige af 
dem har været sunget ved koncerter i Kø
benhavn og ved radioudsendelser. Hos Wil
helm Hansen er udkommet To viser af To
ve Ditlevsen, 3 sømandsviser af Knud An
dersen, „Vagabond-Vise“ af Sigfred Peder
sen. De digtere, der har kunnet inspirere 
Hans Meyer Petersen til sange, spænder fra 
Longfellow til Josias Taffelbay.

Adresse: Geelsskovvej 5, Virum.

* Schmidt, Siegmund Eberhardt, fængselsbe
tjent, født Christiansfeld 4. november 1909; 
søn af blikkenslagermester Karl Friedrich
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Schmidt og hustru Charlotte, født Kønig; 
gift-

Adresse: Roarsvej 28 II t. v., Køben
havn F.

Tolderlund-Hansen, Gustav, adjunkt, født 
Sandager 2. februar 1911; søn af sognepræst 
i Fjelstrup Laurids Nikolaj Vilhelm Tolder
lund-Hansen (død 1927) og hustru Johan
ne, født Govertz-Jensen; gift København 
14. juni 1936 med Ellen Marie Thomsen, 
født Marstal 19. oktober; datter af sogne
præst Peter Thomsen (død 1919) og hu
stru Karen, født Pallesen.

Skoleembedseksamen 1936 (dansk og 
kristendomskundskab); journalist ved Kri
steligt Dagblad 1. juli 1936, vikar ved Chri
stianshavns gymnasium 1. august 1940, ad
junkt i. april 1941.

Formand for Gymnasieskolernes religi
onslærerforening. Medlem af bestyrelsen 
for Dansk Bibelskole og KFUM’s semina
rium. Censor ved lærer- og lærerinde
eksamen i religion.

Har udgivet: Kirken i folkets liv (1941), 
Vort grænsespørgsmål i litteraturens spejl 
(1949), Den danske folkekirke i nutiden. 
Kirkekundskab (1950). Medudgiver af 
Den danske kirke og vor slægt (1943) og 
Svensk og norsk litteratur for gymnasiet 
(1954). Talrige oversættelser og artikler.

Adresse: Tornebakken 51, Virum, 
mn.

Christensen, Christian Johannes, cand, pharm., 
født Varde 2. september 1910; søn af køb
mand Johannes Christian Christensen og 
hustru Agnes Alexandra Nikoline, født 
Petersen; gift Ordrup 4. juni 1940 med 
cand, pharm. Marie Satterup, født Hjul
mand; født Tranebjerg på Samsø 13. august 
1900; datter af gårdejer Jens Søren Hjul
mand (død 1916) og hustru Barbara, født 
Pedersen (død 1936); gift 1. gang 1932 med 
købmand i Næstved Dan Satterup (død 
1935); hustruen apoteker i Højer 1951.

Farmaceutisk kandidateksamen 1935; an
sat på Højer apotek.

Adresse: Apoteket, Højer.

Egebæk, Vedel Tave, kunstmaler, seminarielæ
rer, født Viborg 9. august 1910; søn af se
minarieforstander Th. Egebæk og hustru 
Helga, født Jensen; gift Virum 28. maj 1938 
med Ellen Jensen, født Ovre 26. oktober 
1914; datter af mejeribestyrer J. P. Jensen 
og hustru A.

Filosofikum. Akademiets normal og 
højere skoler. Statens tegnelærerkursus. 
Medarbejder hos professor Ejnar Nielsen 
ved mosaikarbejder til Stærekassen. (Se 
iøvrigt H.-S. 1951, s. 55 f).

Den Serdin Hansenske præmie 1937 og 
1940. Den Hertzogske præmie 1951. Udstil
ler på Charlottenborg fra 1934. Forskellige 
kunstforeninger. Solgt til undervisningsmi
nisteriet.

Formand for seminariernes vandreudstil
ling.

Adresse: Frederiksdalsvej 200, Virum.
Gjede, Edgar, lektor, født Hamborg 27. decem

ber 1910; søn af skoleinspektør Andreas 
August Gjede (død 1944) og hustru Ber
tha, født Møller (død 1940); gift Nakskov 
12. april 1941 med tandtekniker Inge Vibe
ke Didrichsen, født Nakskov 28. maj 1919; 
datter af snedker Alfred Ludv. Ole Aman
dus Didrichsen og Marenta, født Henrich- 
sen.

Skoleembedseksamen 1935 (fysik, mate
matik, kemi, astronomi); videnskabelig 
medarbejder ved Institutet for teoretisk 
fysik 1935, adjunkt ved Nakskov gymna
sium 1937, ved Næstved gymnasium 1943, 
lektor 1944, inspektør og rektors stedfor
træder 1944. Studieophold i Göttingen 
1938, i London 1946 og i Aabo, Finland, 
1951-

Formand eller bestyrelsesmedlem for en 
række foreninger og organisationer. Beskik
ket som censor ved studenter-, real- og mel
lemskoleeksamen siden 1943.

Artikler i fysisk tidsskrift
Adresse: Vordingborgvej 2 b, Næstved, 

t Hansen, Iver Nicolai, adjunkt, født Haderslev 
4. december 1910, død Hillerød 25 juni 
1953 (se H.-S. 1953, s. 58); søn af bank
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direktør Peter Hansen (død 1937) og hu
stru Karen, født Toft (død 1946); ugift.

Skoleembedseksamen 1936, vikar ved 
forskellige skoler 1937—39, adjunkt ved 
Herning gymnasium 1939 og ved Birkerød 
statsskole 1. marts 1951.

Jochumsen, Svend Marius, lærer, født Vamdrup 
28. november 1910; søn af gårdejer N. P. Jo
chumsen (død 1922) og hustru Jutta Chri
stiane Jensine, født Jensen; ugift.

Lærereksamen 1932; lærer Jordrup 1932, 
Færøernes mellem- og realskole i Thors
havn 1934, Rødding 1945, Horsens kommu
nale mellem- og realskole 1947, Den Clas- 
senske Legatskole, København, 1954.

Har gjort spansk til speciale (Handels
højskolens translatørskole).

To artikler om Færøerne i Sønderjyden 
1945 og en artikel om Spanien i Horsens 
elevskrift.

Adresse: Strandvejen 156, Charlotten- 
lund.

* Kølbcek-Hansen, Anna Elisabeth, født Rønd- 
lunde, Ejstrup, 31. december 1910; datter 
af lærer Peter Kølbæk Hansen og hustru 
Kristine, født Petersen; ugift.

Lærerindeeksamen.

Lindhard, Knud, landinspektør, født Dronning
lund 10. januar 1911; søn af amtslandin
spektør Thorvald Lindhard og hustru Pe
tra, født Pontoppidan (død 1944); gift Ti
strup i. januar 1939 med Magny Nissen, 
født Tistrup 14. oktober 1914; datter af 
gårdejer Nis Chr. Nissen og hustru Karen 
Marie, født Andersen.

Landinspektøreksamen 1934; selvstændig 
forretning i Skjern fra november 1938.

Adresse: Engtoften 11, Skjern.

Marsted-Mortensen, Max, direktør, civilinge
niør, født Silkeborg 30. juli 1911; søn af 
amtsskolekonsulent Ludvig Mortensen 
(død 1937) og hustru Astrid, født Kristjan- 
sen; gift Frederiksberg 3. oktober 1936 med 
Kirsten Marie Kragholm, født Vejrum 18. 
marts 1916; datter af salgschef Jens Lassen 
Knudsen Kragholm og hustru Stinne.

Civilingeniør 1934, laboratorieassistent, 
FDB’s fabrikker i Kolding 1936, senere 
driftsleder, 1. februar 1954 direktør.

Adresse: Borrehusvej 7, Kolding.
Poort, Ruth, overlæge, født Indien 7. november 

1910; datter af sognepræst Knud Ocksen 
Poort og hustru Johanne, født Nørgaard 
(død 1944); ugift.

Medicinsk embedseksamen 1937; reser
velæge på Kolonien Filadelfia og Bispebjerg 
psyk. afd.

Medlem af samarbejdsudvalget for præ
ster og læger i Københavns stift. Tidl. med
arbejder ved „Kirkens Front“ og medlem af 
bestyrelsen for „Kvindelige Akademikere“.

Har skrevet forskellige faglige artikler i 
Ugeskrift for læger og Acta psych, et neu- 
rologica.

Adresse: Montebello, Helsingør.
Svensson, Bjørn Jessen, redaktør, født Sønder

borg 9. oktober 1910; søn af redaktør A. 
Svensson og Katrine Marie, født Billum; 
gift Haderslev 17. marts 1936 med cand. 
polit. Inger Hagemann, født København 10. 
juli 1911; datter af civilingeniør E. S. Hage
mann og hustru Else, født Rosenthai.

Filosofikum (Århus) 1930, cand. polit. 
(København) januar 1936, sekretær i Di
rektoratet for Vareforsyningen (Valutacen
tralen) 1936, senere fuldmægtig, dagbladet 
Dannevirkes rigsdagsmedarbejder 1945, 
medansvarlig redaktør for Dannevirke 1950.

Har skrevet: Den danske nazisme i kritisk 
belysning (1934), Livsforsikring (1944), 
Den røde bygning. — En fremstilling af sta
tens administration (medforfatter, 1945), 
Fuld besked om 9. april (1946), Politiske 
hovedtræk (afhandling i Billeder af rigsda
gens historie, 1947), Sydslesvig, ja eller nej 
(1947), Sydslesvigsk ABC (1948), Sådan 
er kommunisterne (1949), Knud Kristen
sen og hans politik (1949).

Adresse: H. P. Hanssensvej 9, Haderslev. 
* Sørensen, Axel, kommunelærer, født Gammel 

Haderslev 28. november 1910; søn af byg
mester Anders Jensen Sørensen og hustru 
Margrethe, født Møller; gift med lærerinde
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Ellen Jensen, datter af togfører Frederik 
Jensen, Fredericia.

Adresse: Barthsgade 18, Århus. 
nsp.

* Haastrup, Anna Marie, husmoder, født Rød
ding 26. oktober 1910; datter af kreditfor
eningsdirektør, cand, polit. Poul Anker 
Callø og hustru Maren, født Thorsmark; 
gift Haderslev 5. september 1930 med 
landsretssagfører Bertho Haastrup, født 
Vejle 16. september 1896; søn af sagfører 
Peter Petersen Haastrup og hustru Anna- 
lise, født Svendsen.

Adresse: Toftlund.
* Christensen, Holger, forretningsfører, født Ha

derslev 15. april 1911; søn af installatør 
Sofus Julius Waldemar Christensen (død 
1950) og hustru Martha, født Viuf (død 
1952); gift 2. gang Haderslev 8. oktober 
1952 med Inger Johanne Johansen, født 
Eriksen, født Viemose 5. januar 1920.

Adresse: Storegade 16, Haderslev.
Frost, Albert Christensen, museumssekretær, 

født Haderslev 6. maj 1911; søn af amts
sekretær Peter Christensen Frost og hustru 
Johanna Louise Maria, født Scheidmann 
(død 1927); gift København 11. april 1936 
med Vita Fanny Kock, født København 15. 
januar 1911.

Museumssekretær ved Nationalmuseet.
Adresse: Thy vej 2a III, København F.

Hansen, Christian, førstelærer, født Rurup, 
Branderup sogn, 20. oktober 1910; søn af 
førstelærer Christian Hansen (død 1950) 
og hustru Marie Kirstine, født Dahlmann; 
gift Vilstrup 19. juli 1935 med Marie Lin- 
dorff Fredsted, født Gesten 26. marts 1914; 
datter af landmand P. Fredsted og hustru 
Marie Magd.

Lærereksamen, andenlærer i Rejsby 1935, 
førstelærer i Kragelund 1939.

Adresse: Kragelund pr. Fårhus.
Kjer, Krestian Nielsen, førstelærer, født Hejs

ager 4. december 1908; søn af mejeribesty
rer Jes Kjer (død 1953) og hustru Bothilde 
Hansine, født Nissen (død 1941); gift Vil
strup 16. maj 1935 med Birte Marie Jensen, 

født Sønder Vilstrup 26. oktober 1908; dat
ter af smedemester Chr. J. R. Jensen og hu
stru Anna Marie.

Lærereksamen 1932, forskellige kursus: 
sang, musik og sløjd. Lærer i Uge 1932, 
førstelærer 1937.

Tillidsmand for Sprogforeningen og for 
Grænseforeningen; medlem af lærerkred
sens bestyrelse; bibliotekar ved Uge biblio
tek.

Adresse: Uge pr. Tinglev.
Mathiesen, Paul Erik Hans, kommunaldirektør, 

cand. jur., født Haderslev 4. juli 1911; søn 
af skrædermester Hans Mathiesen (død 
1947) og hustru Christiane Marie, født Jen
sen; gift København 18. februar 1940 med 
sygepleæerske Lucie Elisabeth Weismann, 
født Fussingø pr. Randers 29. april 1908; 
datter af skovrider Carl Weismann (død 
1944) og hustru Elisabeth Caroline, født 
Bornebuscb (død 1933).

Juridisk embedseksamen 1936; sekretær i 
Københavns magistrat 1936, sekretær i fi
nansministeriet 1937; kst. fuldmægtig 1944; 
ekspeditionsekretær i Søllerød kommune 
1945, kontorchef 1950, kommunaldirektør 
1953-

Medlem af den ekstraordinære undersø
gelseskommission 1945, sekretær for skole
kommissionen i Søllerød 1947, formand for 
huslejenævnet i Søllerød 1951.

Adresse: Elledamsvej 5, Holte.
Møller, Frits Georg Theodor, sagfører, født 

Øster Lindet 22. februar 1911; søn af sogne
præst Peter Iversen Møller (død 1938) og 
hustru Louise Amalie Flora, født Mosle- 
ner; gift København 27. juli 1945 med Mar
got Meyer, født København 15. september 
1909; datter af vognmand Th. Meyer.

Juridisk embedseksamen 1935, sagfører.
Navneforandring fra Friedrich til Frits 

1940.
Adresse: privat: Dybendalsvej 8, Køben

havn F., kontor: Nørregade 30, Køben
havn K.

* Reinholdt, Friedrich, bogholder, født Spandet 
15. december 1909, søn af lærer Jens Erik- 
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sen Jensen Reinholdt (død 1934) og hustru 
Marie Mathilde, født Sørensen; gift.

Handelsuddannelse.
Adresse: Lupinvej 7, Sønderborg.

Sørensen, Carl, landsretssagfører, født Hamme
lev 28. juli 1909; søn af gårdejer Jørgen Jen
sen Sørensen (død 1933) og hustru Kirstine 
Elisabeth, født Dall (død 1932); gift Hor
sens klosterkirke 26. november 1937 med 
Ellen Grabow, født Horsens 18. august 
1913; datter af direktør Hans Hother Gra
bow (død 1951) og hustru Anne.

Juridisk embedseksamen 1936; sekretær 
i finansministeriet, senere dommerfuld
mægtig i Københavns amts nordre birk og 
ved skifteretten for Århus købstad, 1. ok
tober 1947 landsretssagfører i Århus.

Medlem af bestyrelsen for Århus Papir
forretning A/S, Østbirk Bygningsindustri 
A/S og Valdemar Christensens installa
tionsforretning A/S, Haderslev.

Adresse: Stadion allé 14, Århus, kontor: 
Ryesgade 33, Århus.

f Sørensen, Ebbe Peter, lærer, dr. phil, født 
Flensborg 8. august 1906, død Flensborg 8. 
marts 1946 (se H.-S. 1946, s. 57); søn af 
postassistent Søren Peter Sørensen og hu
stru Cæcilie, født Wonsbeck.

Sprogstudier ved Københavns universi
tet, afsluttet påsken 1945 ved universitet i 
Rostock, hvor han tog sin doktorgrad på et 
sprogligt emne. Lærer ved Duborgskolen i 
Flensborg og den danske skole i Ladelund. 
Ved Tysklands besættelse knyttet til det 
dansk-engelske samarbejde, senest ved 
Flensborg paskontors visumafdeling.

R.
9 Aaris Nielsen, Marie Grethe, husmoder, født 

Haderslev 20. januar 1913; datter af chauf
før Jørgen Peter Christian Bagger og hustru 
Maren, født Borch; gift Haderslev 11. april 
1937 med guldsmed Ivan Peter Aaris Niel
sen, født Århus 2. juli 1908.

Adresse: Ryes Møllevej 36a, Haderslev.
Bertelsen, Paul Chresten, kommunelærer, født 

Haderslev 23. februar 1912; søn af ølhand

ler Marius Bertelsen (død 1943) og hustru 
Helene, født From; gift Haderslev 13. juni 
1942 med Rigmor From Nielsen (dim. 1929, 
se nedenfor).

Lærereksamen, sløjdlærereksamen fra 
Askov 1939, flere kurser på handelshøjsko
len i København; kommunelærer ved Rug- 
kobbelskolen i Åbenrå, handelsskolelærer.

Adresse: Skovfennen 6, Åbenrå.
Buhl, Hans Christian, proprietær, født Nr. Søby, 

Odense amt, 2. september 1912; søn af 
proprietær Lars Peter Carl Hviid Buhl og 
hustru Emilie Frederikke, født Tolstrup 
(død 1921); gift Frelsers kirken i Horsens 9. 
juli 1938 med ekspeditrice Bodil Hansen, 
født Horsens 13. februar 1910; datter af ma
lermester P. Hansen og hustru Marie (død 
1936).

Landvæsenselev, forvalter på Hesede, 
Jensgård og Bygholm, proprietær.

Adresse: Frederiksdal pr. Randers.
Bøg, Baltzer Jørgensen, forretningsfører, født 

Flensborg 8. maj 1912; søn af kreaturhand
ler Jakob Jørgensen Bøg (død 1926) og hu
stru Helene Henriette, født Holm (død 
1952): gift Haderslev 16. april 1938 med 
Hilda Andresen, født Jernhyt 4. maj 1914; 
datter af landmand Hans Andresen og hu
stru Marie, født Aarø.

Uddannet ved sparekassevæsenet. 1954 
forretningsfører ved Haderslev Bys Spare- 
og Lånekasse.

Kasserer for St. Georgs Gildets sommer
lejr „Gravenshoved11.

Adresse: Lembckesvej 47, Haderslev.
* Frank, Andreas Hansen, disponent, født 

Hammelev 19. juni 1912; søn af landmand 
A. Frank og hustru Elisabeth, født Raben; 
gift Haderslev 10. april 1941 med Dora He
lene Voss, født Haderslev 20. juni 1913; 
datter af købmand Martin Peter Voss (død 
1942) og hustru Marie Mathilde, født Mal
ling.

Adresse: Bispegade 2, Haderslev.
Fredsted, Christian Hansen Lauenborg, afde

lingsleder, født Kolstrup, Stepping sogn, 4. 
september 1911; søn af gårdejer Poul Jør
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gensen Fredsted og hustru Cathrine, født 
Christensen; ugift.

Handelshøjskoleeksamen; dimitteret med 
eksamen fra akkvisitørskolen i København; 
afdelingsleder i Assurance-Compagniet Bal- 
tica A/S.

Adresse: Ny Allégade 30, Haderslev.
Anseil, Johanne Magdalene Siromani, plantage

ejer i Nyasaland, født Madras, Indien, 10. 
oktober 1911; datter af missionær pastor 
Knud Heiberg og hustru Johanne, født Lin
deburg; gift St. Luke’s Church, Kotagiri, In
dien, med direktør for Nyasaland Bus Co. 
Douglas Graham Ansell, født Wickwar 
Glou., England; søn af kemiker Frederich 
Anseli og hustru M.

Adresse: Post box 176, Blantyre, Nyasa
land, British Central Africa.

Iversen, Axel Ewald Christian, repræsentant, 
født Flensborg 12. august 1912; søn af køb
mand Christian Iversen (død 1918) og hu
stru Sophie Caroline, født Nielsen, gift Laa
ge i Mecklenborg 19. juli 1938 med Ilse 
Hoff.

Adresse: Humlevænget 21, Haderslev.
Broch, Grethe Elisa, husmoder, født Løgstør 9. 

maj 1912; datter af stationsforstander Søren 
Otto Jensen og hustru Jenny, født Jensen 
(død 1922); gift Esbjerg 2. december 1933 
med malermester Arne Juhl Broch, født 
Esbjerg 4. december 1901; søn af malerme
ster Jakob Broch (død 1921) og hustru Mar
grethe (død 1945).

Telefonistinde.
Adresse: Englandsgade 34, Esbjerg.

Schaar, Anne Cathrine, husmoder, født Styding, 
Hammelev sogn, 31. oktober 1911; datter af 
gårdejer Hans Michaelsen (død 1950) og 
hustru Athalia Rebekka, født Friis (død 
1954); gift 19- november 1937 med vogn
mand og entreprenør Adolf Hans Schaar, 
født Bramdrup, Moltrup sogn, 3. december 
1908; søn af murermester Ludvig Schaar 
(død 1931) og hustru Kathrine, født Lund 
(død 1952).

Adr.: Sdr. Bramdrup pr. Haderslev.

* Myllin, Karl Jensen, journalfører, født Haders
lev i. september 1911; søn af Ole Christian 
Myllin (død 1917) og hustru Mette Chri
stine, født Thielst; gift 23 oktober 1937 med 
Anne Kjestine Hansen, født Hajstrup 23. 
november 1911.

Adresse: Jomfrustien 5, Haderslev.
Bertelsen, Rigmor From, husmoder, født Gjesten 

6. november 1912; datter af cigarhandler 
Chr. Nielsen og hustru Marie Jacobine, født 
From; gift Haderslev 13. juni 1942 med 
kommunelærer Paul Bertelsen (dim. 1929, 
se ovenfor).

Adresse: Skovfennen 6, Åbenrå.
Petersen, Ellen, toldassistent, født Haderslev 9. 

marts 1913; datter af snedkermester Erik 
Christian Petersen og hustru Kjestine Ma
rie, født Birkedal; ugift.

Adresse: Slotsgade 27, Haderslev.
f Poulsen, Jeppe Hansen, kontorassistent, født 

Moltrup 30. december 1912, død Haders
lev 29. august 1941; søn af landmand Chri
stian Jensen Poulsen og hustru Jørgine Chri
stine, født Jessen; ugift.

Ravn, Marie, viceskoleinspektør, født Haderslev 
2. september 1912; datter af gæstgiver Pe
ter Petersen Ravn (død 1927) og hustru 
Marie Anne Christine, født Bonnichsen 
(død 1945); ugift.

Student 1932, lærereksamen fra Haders
lev statsseminarium 1935, årskursus i en
gelsk, fransk og tysk, studieophold ved aka
demiet i München 1938; studeret engelsk 
litteratur og fonetik 1 år ved universitetet i 
Exeter 1948—49, lærerstudierejse til U.S.A. 
1953. Realskolelærerinde i Svinninge pr. 
Holbæk 1935, kommunelærerinde i Esbjerg 
1936, viceinspektør ved Gammelbyskolen i 
Esbjerg 1952.

Adresse: Frodesgade 74, Esbjerg.
* Schneider, Peter Clausen, født 14. august 1911 

i Hammelev; søn af arbejdsmand Nis 
Schneider og hustru Marie Caroline, født 
Callesen.

Student 1932, studeret i København, se
nere ansat ved Københavns magistrat.

OLAV CHRISTENSEN.
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VIDAR
„Vidar“ startede det nye år 1954 med et 

foredrag, hvor hr. adjunkt E. Hansen den 17. 
januar fortalte om musikopfattelse. Det var bl. 
a. interessant at høre adjunkt Hansens udlæg
ning af selve musikoplevelsen. Foredraget blev 
ledsaget af en række grammofonindspilninger.

Den 20. februar var „Vidar“ inviteret til kar
neval i Åbenrå af gymnasieforeningen „Opnør“. 
Der deltog ca. 15 elever fra „Vidar“ — alle ko
stumeret. Man slog „katten af tønden“, de bed
ste dragter blev præmieret, og ellers blev der 
danset, og resultatet var en virkelig fornøjelig 
og sjov aften.

Konsulent A. Laisen fortalte den 19. marts 
lidt om Rusland. Grundlaget for dette foredrag 
var en rejse, som konsulenten havde foretaget 
i 1953, men da hr. Laisen er landbrugskonsulent, 
har det været ham vanskeligt at undgå at gøre 
foredraget noget „bondepræget“ — ungdommen 
i dag er jo mere politisk interesseret — også i 
Rusland.

Som afslutning på dette vidarår holdtes der 
generalforsamling den 7. maj. Denne foregik 
under hyggelige former i kaffekælderen, og efter 
at formanden H. J. Kjær havde gjort rede for 
arbejdet i sæsonen 53—54, fik man te med 
kager.

Traditionen tro foregik „Vidar“s stiftende ge
neralforsamling den 27. august med en for nu
tidens ungdom forbavsende energiudfoldelse; 
bl. a. gjorde et gammelt Falck-hom undervær
ker. Efter mange anstrengelser enedes man om, 
hvem der skulle have sliddet og fornøjelsen med 
arbejdet for „Vidar“ i det kommende år, og med 
hæsse basser drog så hver til sit.

Det første emne, „Vidar“ tog fat på, var Syd
slesvig — et problem, der var særlig aktuelt net
op i de dage. Redaktør Søchting havde vist sig 
villig til at give os et lille belærende foredrag 
om vore landsmænd og deres kampe syd for 
grænsen (det var den 14. september).

Den 22. september havde „Vidar“ den ære 
at få besøg af vores handelsminister fru Lis 
Groes, som selv er elev og student fra Haderslev 
katedralskole. Handelsministeren gav de ca. 90 

fremmødte en virkelig fornøjelig eftermiddag, 
idet hun fortalte både om sin egen skoletid og 
om den politiske situation. Bagefter var der dis
kussion, og det var ikke alle, der var lige ven
lige mod ministeren med deres spørgsmål.

Det næste arrangement blev en udflugt, der 
gik til Skrydstrup flyveplads den 5. oktober, og 
aldrig var så mange medlemmer mødt frem — 
der var ca. 105. Turen foregik i rutebiler, og man 
fik lejlighed til at komme ind på det ellers for
budte område af flyvepladsen. Flere jets star
tede og landede for næsen af eleverne, hvis øjne 
stod på stilke. Man kørte derefter rundt på plad
sen og så bl. a. en katastrofeudrykningsvogn, en 
af hangarerne indvendigt og en jetpilot med 
fuldt udstyr. Man endte i kostforplejningen, der 
var meget imponerende med sit pragtfulde øn
skekøkken; her gav „Vidar“ så kaffe med wie
nerbrød, og kl. 19 var alle hjemme igen.

Fredag den 15. oktober, dagen før efterårs
ferien, afholdtes det traditionelle efterårsbal, 
der som sædvanlig blev vellykket. Salen var 
smukt pyntet med efterårsløv, og stemningen 
var høj, og en dansekonkurrence midt under det 
hele gjorde sit til at ryste flokken sammen.

Vi havde skrevet til den amerikanske neger- 
professor Mr. Nichols ved Århus universitet, 
om han kunne tænke sig at holde et foredrag for 
os om raceproblemer, og jubelen var stor, da sva
ret blev ja. Det løb af stabelen sidst i oktober, og 
professoren havde taget sin lille charmerende 
negerfrue med. Trods det engelske sprog for
måede han at holde interessen fangen hos alle, 
idet han var frisk og fornøjelig, og det var in
teressant at høre hans syn bl. a. på Mau-mau- 
bevægelsen. Der blev sunget både engelske og 
danske sange, og det var i det hele taget en aften 
lidt ud over det almindelige.

Den 5., 6. og 7. november afholdt Duborg- 
skolen i Flensborg en slags basar, hvortil „Vi
dar“ havde fået invitation, og lørdag eftermid
dag drog en rutebilfuld af sted. Basaren havde 
til formål at samle penge ind til elevernes rejser, 
bl. a. i Danmark, og der var gjort et storstilet 
arbejde. Der var alle mulige forlystelser og om 
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aftenen dans, så rutebilen var først i Haderslev 
igen kl. 2 efter en fornøjelig dag.

„Vidar“ havde fået tilbud fra flyvevåbenet 
om et foredrag med film, og den 9. november 
arriverede kaptajn Rostrup med en hjælper. 
Han holdt et udmærket foredrag om jetpiloter
nes uddannelse og muligheder, og bagefter vi
stes en film om piloternes uddannelse i Ameri
ka. Derefter blev der lejlighed til en livlig dis
kussion, for her var noget, der interesserede.

På grund af så mange andre arrangementer på 
skolen, bl. a. Holberglegatfesten, holdt „Vidar“ 
en pause og samlede kræfter til årets begiven

hed — juleballet. Det blev alle tiders julebal 
med en festlig pyntet sal med juletræ, gran
guirlander, nisser m. m. og med mægtig stem
ning, hvilket i høj grad skyldtes de ca. 100 gam
le elever, der havde fundet hen på deres gamle 
skole, så der var ca. 200 ialt. Hen på aftenen 
kom julemanden på besøg og bragte lidt af
veksling i dansen i form af konkurrencer og an
dre narrestreger, og der blev spenderet land
gangsbåde på samtlige. Klokken halvto sluttede 
den meget vellykkede aften — en passende af
slutning på det gamle år.

KIRSTEN SØBYE.



Sønderbro 31 - Haderslev - Tlf. 2 35 06

ERRE-MAGASINET

Kun fineste Kolonial og Delikatesse teres

derslev’s mest moderne Herremagasin Sig hvad De vil, 

Nissens Kaffe skal der til

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

A. Abild
Ingeniør forretning

HADERSLEV

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank 

@

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 

for

itatsanstalten tor Livsforsikring

°g 
jerde Søforsikringsselskab LMT

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

kile Forsikringsarter tegnes

GULDBRANDTS
Malerforretning

Telefon 2 25 35

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

ad de gamle Aar- 

gange af Haderslev- 

Samfundets Aarsskrift 

smukt indbindel 

Mangler der nogle 

Hefter, kan de endnu 

leveres, saa faar De en 

komplet Samling. Gør 

det nu, mens Tid erl

CARL HIELSEHS
Bogbinderi. Boghandel

Haderslev

* Konserves

* Delikatesse

* Vinhandel

n____ n

Haderslev
Slotsvandmølle A/s

ELEGANT OG MODERNE

faas i

Nissens Skotøjsforretning
Søndertorv - Haderslev - Telefon 2 3371

Lædervarer... saa

HUMS
Nørregade 15 - Telefon 2 3240

E. RASMUSSEN
Nørregade 15 - Haderslev - Tlf. 23083

Stort Udvalg i Grammofoner og Plader 
Yder Dem Fagmandens Garanti



Haderslev Kul- & Koks- Kompagni A s
Brændselsolier

Telefon 22012 (3 Lin.) Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

Landsdelens førende Musikhus

Sønderborg — Aabenraa — Haderslev

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gaaskærgade 56 - Telefon Nr. 23160 
Haderslev

Fra Frederik den Vil’s Dage 
til i Dag

de danskes Samlingssted

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

Kaffe
fra eget Brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV

cA^^
MØBELFORRETNING
GRAVENE 15 - TLF. 22557

Peter Duus
Herre-Ekvipering

Bispegade 13 - Haderslev - Telf. 228'“

Sparekassen 
for Haderslev Byes

Omegn
Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

L J t

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telefon 23084

HADERSLEV-SAMFUNDE 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Telefon 221 33 og 22134 

Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 14—16 

Lørdag 9—13

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage . Børneudstyr 

Bornekonfektion

Storegade 19 . Haderslev . Telf. 2 20 42

Den elegante Tryksag 

er fra Modersmaalet



PAA GENSYN I FORRETNINGEN

ASANI-UNDERTØJ
i Overklassen hos

J. B, JØRGENSEN
Gravene 5 . Haderslev

Telefon 22729
HENRY CHRISTIANSENS

Tømmerhandel

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Telefon 221 £9

Haderslev . Telefon 22541

5 NICOLAI OUTZEN

HADERSLEV

Axel
I sen kramforretning

Gravene 8 - Haderslev - Telefon 22424

Ruteautomobil - Aktieselskabet
for Haderslev And og Bg

BOGHANDEL

oregade 2 . Haderslev . Telf. 22653

fra

N.CHR. THORSEN
Tif. 22755 . Haderslev . Bispegade

OLE JENSEN
Bageri 
Konditori
Gaaskærgade

KSSCVy



HADERSLEV . TLF. 23130

Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

^^ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

J. C. DIRKS
Varme- og 

sanitære Anlæg 

Elektriske 

Installationer

Radio

Bispegade 6 - Telefon 22631

Herreklæder siden 1900

Nørregade 1 . Haderslev . Telefon 23716

AKTIESELSKABET

HANSBORG

Savværk 
og 

Tømmerhandel

HADERSLEV - TELEFON 2 3086

7s WALDEMAR 

CHRISTENSEN

Installations forretning

Storegade 18

Telefon 2 3742

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- og

Børnekonfektion

HADERSLEV . TELEFON 229



DANIEL BRUIN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 23185

R. F. HESSELBERG
Aut. Chevrolet-, Opel 

og Bedford-Forhandler

Haderslev

Telefon 2 3650 - 2 36 51 - 2 36 52

Kurt E. Jensen

. Fahrendorff & Søn
Urmager og Guldsmed

nørregade 24 - Haderslev - Telefon 226 44

lixet-
(HOLST CHRISTENSEN)

Nørregade 20 - Telf. 22413

manufaktur

Trikotage

VOJENS - TELEFON 41357

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

HADERSLEV AFDELING

L Mikkelsbergs Eftf.
Damehatte . Tørklæder
Altid bedst og billigst

Nørregade 5 - Haderslev - Telefon 235 73

LÆS

JgWfe SiWrøte
Sønderjyllands største 

og mest udbredte Blad

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 
•

Kontortid: 9—12 og 14—15 

Lørdag 9—13

Telefon 21122

BUNDGAARD
Gravene - Telefon 21020

FOTOGRAF 
^RLING

(Lunds Eflf.)

HAD ER S LEV-TE LEFON 22314

Fodtøj

— saa gaar man lil



STØT ØRÆ.NSEFORETTINGEN

Er Deres INSTALLATIONER
for gas, vand og elektricitet

i orden?
Det er uforsvarligt at have gastryk på en gummi
slange, når apparatet ikke er i brug. Gashanen 
skal uære i fast forbindelse med rørinstallationen. 
— Ved tilslutning med slange fjern eller lås hanen 
på apparatet.

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.

KAJ LUDOLPH

Specialforretning i 

FOTO-KINO

Gas:

Vand:

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 vekselslrøinsforsyning

De kommunale Værker
Telefon 2 3215 - Haderslev

Det bedste Indkøbssted fc
Kolonial, Delikatesser og Vii

Viggo Jacobsen 
Nørregade 46 - Telefon 229 65

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

ORDN

ersøisk
SSAGERBUREAU
REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN 
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35 40

Fotografering
—saa

cÅtdiet \Breg.endaliL
Apotekergade 7 - Telefon 22509 - Haderslev

E. GRODT
AuL Forhandler

Citroen - Hillmann - Humber - Comm

Haderslev - Telefon 21750 . Aabenraa - Telefon 20

MEYERS
BOGHANDEL

Storegade 37



HOLMA MO LZ EX as

KULIMPORT-BRÆNDSELSOLIE
Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 Linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

IV. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 21210

Paul Christiansen & Søn
Bygningsartikler 

*

Ny 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 2 27 28

Asmus Hansen
Kolonial og Kortevarer en gros 

Indehaver j. Dirks
O

Haderslev 
'elefon 22131 - Sønderbro 13

Reserveret
Haderslev - Telefon 2 36 63

I. D. kOOPMAWS
Svineslagteri

HADERSLEV

Herre- og Damesalon

Storegade 16 Telefon 23304



... gaa Strøgtur hos

M. SCHAUMANN’S KLÆDEFABRIK
v/ M. og K. SCHAUMANN

Anbefaler Afdelingen for Trylin-Rensning

Haderslev Amts Sparekasse
Telefon 2 2544 - Gravene 7, Haderslev - Postgiro 6133

S II YDOR
MASKIN F A.B RIK

Spørg Materialisten!

DANSKE OSTEMEJERtERS FÆLI.ESSA 
OG OSTEEKSPORT

Nørregade 12 - Telefon 2 20 66 - Haderslev

Boggaver
til Hjælp for 
Kulturarbejdet
i Sydslesvig 
modtages i

Carl Nielsens Boghandel
Haderslev

HADERSLEV BYHISTORISKE

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


