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FORORD
»HLaderslev-Samfundets redaktionsudvalg har sat sig til opgave at skabe et års- 

skrift, der skal danne et fast bindeled mellem Katedralskolen og dens gamle elever 
samt mellem disse indbyrdes, skabe forøget interesse for samfundet både indad- og 
udadtil og dermed virke hvervende for H.-S.

Redaktionen håber at kunne gøre årsskriftet til noget mere end et almindeligt 
elevblad; målet skulle være et skrift, der i al beskedenhed kan yde en national ind
sats i vor hjemstavn“.

Med denne proklamation indleder de to redaktører Bock og Nielsen Haderslev- 
Samfundets første årsskrift. Man ville prøve at genoplive det hensygnende samfund 
ved at skabe et lødigt årsskrift, der gav medlemmerne fuld valuta for kontingentet.

Trods det beskedne medlemstal og den slunkne kasse på 80 kroner blev alle sejl 
straks sat til, årsskriftet fik fra starten det format og udstyr, som det har haft 
gennem alle 25 år. Men udgiftskontoen steg og steg — Bock havde søvnløse nætter 
— og selv om man i dag vil synes, at omkostningerne på 1286,57 kr. ikke var ufor
svarlige, så må det erindres, at pengene var meget små i de tider, og at de to redak
tører jo ikke havde nogen som helst garanti for, at det var det rigtige, de var slået 
ind på.

Her er det på sin plads med taknemlighed at mindes afdøde fru Bock, der var 
med i redaktionsarbejdet i de første år og gjorde et uvurderligt arbejde.

„Fremstødet lykkedes“, hedder det triumferende i forordet til anden årgang, 
„årsskriftet vakte glæde og anerkendelse — medlemstallet firedobledes“.

Det var til stor opmuntring for redaktørerne, at de mødte forståelse og interesse, 
hvor de bankede på, det gjaldt både åndelige og materielle bidragydere.

Olav Christensen vil andetsteds i heftet bringe et register over de 25 årganges 
artikler, digte og billedstof tilknyttet en artikel, her skal blot berettes om, hvorledes 
vi fik Kaj Munks digt til anden årgang — selv denne travle digter og dramatiker viste 
os den enestående interesse og godhed at skrive et digt til vort årsskrift, da vi ban
kede på i Vedersø præstegård.

Da det første kuld sønderjyske studenter efter verdenskrigen 1914—18 kom til 
København, inspirerede denne mærkelige studenterflok — vidt forskellig fra, hvad 
man ellers immatrikulerede ved universitetet, mange af dem var lige steget ud af 



skyttegravene og havde smidt den tyske uniform — Kaj Munk til et velkomstdigt, 
som han fremsagde ved festen på Regensen.

Da vi begyndte redaktionsarbejdet med anden årgang, kom Bock i tanker om 
dette digt, som vi syntes velegnet til vort årsskrift. Vi skrev til Kaj Munk og ven
tede spændt, den 29. august kom svaret, og det lød:

v- u- j i c r j Vedersø 1931 29/8„Kære Haderslev Samfund,
nu har De spildt mig 2 gode Arbejdsdage ved at lade mig staa paa Hove
det i alle mine Skuffer efter det gamle Digt, som jeg troede glemt af alle 
og af mig selv. Det er visst brændt. Kan De bruge dette i Stedet.

Venl. Hilsen
Deres Kaj Munk“.

Med brevet fulgte manuskriptet til „Sang til Danmark“, der begynder sådan:

„Danmark, lille Havfru, slumret ind 
ved at høre Havet for dig nynne 
i den lyse Nat, paa Bølgens Hynde 
hvilende med Armen under Kind.
Vinden knæler ned paa dine Sletter, 
og med varsom Haand dit Haar den fletter. 
Taus paa Hedens tause Bakkedrag 
sætter Maanen sig. I Løvskovstillet 
følger Nattergaleklokkespillet
Nattens Timers Gang, til Gøg slaar Dag“.

Da Bock i 1941 udnævntes til rektor i Nakskov, indtrådte M. Favrholdt og Olav 
Christensen i redaktionen. Begge havde år forinden været med i arbejdet, så valget 
var ganske naturligt. 18 af de 25 årgange er signeret med de tre nuværende redak
tørers navne, der i tilrettelæggelsen af årsskriftet har haft et interessant og fornøje
ligt samarbejde.

Redaktionens følelser ved udsendelsen af den 25. årgang er først og fremmest 
taknemlighed.

Uden trofasthed fra gamle elever og annoncører, forfatternes beredvillighed, præ
sident Holger Andersens hjælpsomhed ved i 23 år at skaffe os et legat, økonomisk 
støtte fra Haderslev kommune og H. P. Hanssens mindefond — uden alt dette ville 
vor opgave have været uløselig.

I håb om at vi, i årene der kommer, må have evne og held til at fortsætte arbej
det, udsender vi dette årsskrift.

Haderslev, i november 1958.

M. FAVRHOLDT OLAV CHRISTENSEN

JOHANNES CHR. NIELSEN



VORT DANSKE KALD
Nu kræver Danmark af os, vi er stærke, 
så aldrig frygt og tvivl får overhånd.
Alt, hvad der truer os, skal få at mærke, 
at stærkere end alt er endnu ånd.
Kun mod og trods og styrke vil vi øse, 
hvor storm og hav slår over kysten ind. 
Er vi kun få og små og våbenløse, 
des mere vil vi ruste vore sind.

Nu kræver Danmark af os, vi er stærke, 
tro mod den røst, der er vort danske kalds. 
Lad overmod og lad forsagthed mærke, 
at dansken endnu aldrig var tilfals. 
Lad „guldet“ lefle, og lad sværdet true! 
Kun eet svar kender vi, og det er nej! 
Det hvide offertegn i blodets lue 
har gennem syv århundred’ vist os vej!

Nu kræver Danmark af os, vi er stærke. 
Lad kun akkordens yngel falde fra! 
Fast fylker sig om Dannebrogets mærke 
det folk, der gav sin mor sit fulde ja. 
Vort dyre land, vort stolte gamle rige, 
i ny tids forår bærer vi dig ind. 
Lad stormen stinde sig og havet stige! 
des mere ruster vi de danske sind.

KAJ MUNK
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Brevet fra Kaj Munk til Haderslev-Samfundet.



Hertug Hans’ våbenskjold

FRA HERTUG HANS’ 
LATINSKOLE I HADERSLEV

A. D. 1583
Det eneste minde, vi har om skolebørns ar

bejde på Frederik den Andens tid, har vistnok 
hidtil været de stilehefter, der er skrevet af den 
unge prins Christian, den senere konge Chri
stian IV, fra han som seksårig dreng kom under 
Hans Mikkelsens tugt.

For at få noget at vide om almindelige 
menneskers skolegang, må vi ty til arkiver el
ler til mænd som Christiern Pedersen, der taler 
om sin barndoms „tyranniske og ufornumbstige 
skolemestre“, eller Peder Palladius, der har be
dre minder fra sin Ribetid, og som især frem
hæver gode gudfrygtige borgerfolks godgøren
hed overfor fattige peblinge.

Da vi intetsteds har opbevaret direkte elev
vidnesbyrd om skolearbejdet ved datidens latin
skoler, må det betegnes som noget af et mirakel, 
at der netop i år fremkommer en pakke med 
nogle gulnede, brunskjoldede papirlapper med 
påskriften „Skolebørns optegnelser fra Haders
lev fra 1583“, altså netop fra det år, da den 
unge prins Christian, den senere konge Chri

stian IV, begyndte sin skolegang, og kun nogle 
få år efter at hertug Hans den Ældre havde op
rettet sin trivialskole i Haderslev. Allerede en 
foreløbig gennemlæsning af de gulnede lapper 
sætter een i stand til at sige: ja, det er altså brud
stykker af Ebbe Kristensens diarius, den notes
bog som enhver elev havde at føre fra dag til 
dag! Det viser sig nemlig, at samme Ebbe har 
haft en mani for at male sit navn og også som
metider både ordet Hadersleff og årstallet 1583 
rundt omkring i sit hefte. Mindst 12—15 gange 
finder vi dette navn, oftest i den latiniserede 
form Ebbo Christiani; men der er også på nogle 
af lapperne noter, der må stamme fra andre 
hænder, så er det altså rigtigt at tale om haders- 
levbørns eller unge hadersleveres skoleoptegnel
ser. Der kan ikke være ringeste tvivl om lapper
nes ægthed, da det er utænkeligt, at nogen skulle 
hitte på at fabrikere dokumenter af et sådant 
indhold. Det forunderlige og glædelige ved sa
gen er, at man har haft pietet nok til at opbe
vare disse lapper, efter at de var blevet fundet 
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og udløst af gamle bogbind, hvor de havde 
tjent som pap. Det er forlægger, antikvarbog
handler Rosenkilde, København, der beredvil
ligt har stillet dette materiale til rådighed for 
H.-S., efter at en gammel haderslevelev, biblio
tekar fru Gyde Neergaard, Holbæk (st. 1952), 
ved et besøg i forlæggerens hjem havde fået 
kendskab til disse sjældne papirers eksistens.

Det er vel gået nogle opskrivningshæfter fra 
vor skole, som det er gået så mange andre pa
pirer: Kasseret og anset for værdiløse er nogle 
sider i sin tid blevet flået ud af hæfterne, gen
nemskåret, beklippet, ja i visse tilfælde endog 
reduceret til fingertykke strimler. Det er selv
sagt umuligt at ordne dem på en helt tilfreds
stillende måde, og selv de største af bladene, 
der er ca. 14 X 20 cm> er noget beskåret på si
derne.

¥

Mest iøjnefaldende i den lille uregelmæssige 
bunke er nogle sider med flot prentede bogsta
ver, såvel store som små, både med latinsk og 
gotisk skrift, men gennemgående skrevet med 
fast og sikker hånd, så der ikke kan være tale 
om begynderarbejder i skrivekunsten. Man tæn
ker snarere på en slags prøver i skrivefaget, da 
alle eleverne foruden alfabetet også har afskre
vet nogle latinske linjer (efter den berømte lære
bog Cato, vil jeg tro) samt en plattysk brevfor
mular for at vise deres færdighed i at bruge 
begge slags skrift. Helhedsindtrykket er, at de 
unge mennesker skriver forbavsende smukt, ty
deligt og fast, når de skal præstere skønskrift, 
mens de ellers i deres øvrige optegnelser hen
falder til sjuskeri og utydelig skrift, noget, der 
ikke er enestående for haderslevere fra 1583. 
Imidlertid må det også siges, at der hist og her 
i noterne findes sider, der er skrevet med over
ordentlig elegant, letløbende hånd, undertiden 
så elegant, at det går ud over læseligheden.

Hvad der så forundrer een endnu mere, 
bedst som man sidder og sammenligner skrift- 
former, er pludselig at finde en enkelt side skre
vet af en sirlig og fast pigehånd; nedenunder 
står der nemlig Katrin Knudsdatter manu pro
pria 1585. Ved at se lidt nærmere efter forbav- 

ses og glædes man over at opdage, at vi her har 
et stykke dansk tekst. Skolesproget var ligesom 
byens officielle skriftsprog plattysk på den tid, 
men alligevel: Katrine skriver dansk, og man 
ærgrer sig over, at netop denne side tekst er så 
ufuldstændig, at man kun kan læse enkelte ord 
som „bold som stander paa marken“ og „blom
ster ned till Jordt“; enkelte ord længere nede på 
siden synes at pege i retning af en opbyggelig 
tekst, da der nemlig sluttes med „mott komme 
paa fod och siden salighedt finde“.

Hvordan kommer nu denne Katrin ind 
blandt peblingene? Har hun med eller uden for
lov benyttet et par tomme sider i en brors eller 
bekendts kasserede hæfte? På den ene side af 
samme blad møder vi nemlig Ebbe Kristensens 
navn, så en vis samhørighed er der altså (om
end et noget spinkelt grundlag for en roman om 
Katrines og Ebbes skolekæresteri!). Vi må vist 
opgive at få mere at vide om Katrine og nøjes 
med at glæde os over denne lille danske hilsen 
fra en haderslevpige, der var samtidig med 
hertug Hans.

Men der er andre vidnesbyrd om dansk sko
legang end Katrine Knudsdatters, nemlig et brev 
eller udkast til et brev, der er skrevet med en 
skrift, der er Ebbes eller ligner Ebbes meget: 
„S. P. D. (salutem plurimam do, o: jeg hilser 
ærbødigt). Mijn frundlichen und ganz venlich 
hilsen Eder nu og altidt forsendt med Gud vor 
kierre Herre. Pierre det maa I vide, at Jeg skall 
haffue min Rolle gell 2 sk. och Jen næsten 8 sk. 
Skriv hvor meget ij wille sende mig. Der med 
eder Gud befalet.“

På ganske samme måde begynder en anden 
lap, hvis ufuldstændige indhold lyder: Kierre 
Villatz Knudsen. Jeg beder eder ganske gierne 
. . . Datum Hadersleff 1583. Mp. (Manu pro
pria).

Endelig har vi den velkendte ejerformular 
„Denne bog hör mig [til] medt recht och . . . “, 
underskrevet Dins Knudsen. Underskriveren 
kan være en bror til ovennævnte Katrine og den 
lige nævnte Villads, hvorom mere senere.

Og til sidst skal vi nævne en stump dansk 
tekst på en lap, der har opbevaret en tegning af 
en mandsperson, der måske skal forestille den

8



To sider af Ebbe Kristensens diarius; tv. noder og stumper af en hymne: animam meam . . . in te confido. Th. grammatikside med bøjningsformer 
af venio. NB. årstallet 1584 under elevens navn.



JENS VON HADERSLEBEN OG 
SVENSKEKRIGENE

Den i. juni 1657 red en kongelig dansk he
rold over den danske grænse mellem Skåne og 
Sverige og oplæste her kong Frederik Ill’s for
melle krigserklæring til Sverige og dets konge 
Carl X Gustav.

Hermed var en af de ulykkeligste krige, Dan
mark har været med i, begyndt, og når den over
hovedet kom i gang, skyldtes det i allerførste 
række kong Frederik III, der, støttet af en lille 
kreds af rådgivere, ville have denne krig igen
nem på trods af rigsrådets advarsler — og på 
trods af, at det dansk-norske rige slet ikke stod 
parat til at begynde på en sådan operation.

Da den tyske ordensstat i de baltiske lande 
ved reformationen gik i forfald, var det Dan
mark og Sverige, der søgte at redde sig gode be
siddelser. Sverige påbegyndte en erobring langs 
Østersøens kyster fra den finske bugt og syd på, 
og Danmark reddede sig Øsel og en kort tid 
Dagø, hvilket gav Danmark den bedste position 
i Østersøen, idet disse besiddelser udgjorde en 
linie Skåne-Blekinge-Gotland-Øsel, der lukkede 
Sverige ude fra Østersøens sydlige del.

Danmark havde således sikret sig herredøm
met til søs, men var ikke i stand til at forhindre 
Sveriges fortsatte fremtrængen langs kysterne, 
hvor den virkelige modstander snart blev det 
store, men ret svage polske rige. Gustav II Adolfs 
kampe i Polen omkring 1620 syntes at ville falde 
ud til svensk fordel, og med slet skjult misun

delse og nervøsitet blev dette iagttaget fra Dan
mark, hvor Christian IV til sidst gennemtvang 
dansk deltagelse i Trediveårskrigen, for dels at 
redde sig visse personlige fordele, dels at hævde 
sin indenrigspolitiske stilling, dels at manifestere 
Danmarks førsteplads blandt de nordiske mag
ter og dels at vinde indflydelse i Nordtyskland 
for på denne måde at bremse svensk fremtræn
gen langs den tyske østersøkyst. Resultatet blev 
ikke som ventet; Danmark led nederlag, Jyl
land besattes af Wallensteins tropper, men Chri
stian IV slap nådigt. Kejseren havde travlt med 
at få Danmark manøvreret ud som aktiv krigs
deltager; ved freden i Lübeck i 1629 måtte Dan
mark love ikke længere at tage aktivt del i kri
gen, men ellers skete der intet. Når kejseren hav
de så travlt, skyldtes det, at Sverige i Polen 
havde sikret sig, hvad det ønskede, nemlig flod
mundinger, der gav gode og sikre indtægter til 
krigsførelse og kontrol med engelsk og neder
landsk handel på disse havne.

Nu trådte Sverige ind i den store krig, og 
med rædsel så man fra Danmark den fantastiske 
succes, Gustav II Adolf havde på tyske slag
marker. Der var intet at stille op for Christian 
IV, kun kunne han med tilfredshed konstatere, 
at den tyske kejser nu herefter ville være at fin
de blandt Sveriges fjender, endvidere blev de 
nederlandske følelser overfor Danmark varmere 
i takt med svensk fremgang; det endte endog 

16



ske hymner — en skik, der bevaredes igennem 
flere århundreder ud fra en ejendommelig fore
stilling, kunne det synes, om, at latin er et Gud 
Herren særlig velbehageligt sprog; iøvrigt syn
ger peblingene jo også ved de almindelige guds
tjenester og leder menighedens salmesang.

I Haderslev som i andre byer var sangopvart
ning ved begravelse og bryllup et vigtigt privile
gium og en betydelig indtægtskilde såvel for læ
rere som for elever. Det påhvilede kantoren at 
indøve den fornødne musik, og eleverne har vel 
lært teksterne udenad ved at få dem gennemgået 
og skrevet ned. De elever, der som løbedegne 
skulle synge for i sognekirkerne indenfor en ra
dius af to mil fra skolen, måtte nødvendigvis 
gøre noget ud af faget. Til brug ved bryllupper, 
hvor det ofte gik meget lystigt til, har løbedeg
nen sikkert ofte optrådt med verdslige viser, og 
endelig var der jo de viser, peblingene brugte, 
når de drog omkring og sang for godtfolks døre 
for at tigge.

Til alle disse lejligheder skulle der indøves 
sange. For vor skoles vedkommende vides ikke, 
hvilke hjælpemidler kantoren havde til rådig
hed for sin musikundervisning, men gennem 
Kornerups undersøgelser ved vi god besked med 
Ribe skoles musicalier på Ebbe Kristensens tid. 
Det eneste, vi i så henseende kan møde op med 
fra Haderslev, er en hastig nedkradset side med 
nogle sjuskede noder med et par latinske tekst
stumper, som vi hermed reproducerer, idet vi 
overlader det til fagfolk at bryde deres hjerner 
for at finde ud af, hvorfra disse toner og ord 
stammer. Det er ganske ejendommeligt, at vi 
igennem disse optegnelser fra Ebbes eller en 
klassekammerats hånd også får dette lille glimt 
fra det tredie fag, der dyrkedes ved skolen, for
uden latin og kristendomskundskab.

*
Vi lægger nu de gulnede blade fra Ebbe Kri

stensens diarius varsomt til side for denne gang. 
Måske kan der ved en meget indgående under
søgelse af notaterne fra grammatikundervisnin
gen føres sandsynlighedsbevis for, at Melanch- 
tons latinske grammatik har ligget til grund for 
undervisningen i Ebbes klasse og altså i det hele 
ved vor skole. Deraf kan så måske videre slut

tes, at hertug Hans’ trivialskole i Haderslev alle
rede ved sin start har haft et særpræg som sles
vigsk latinskole.

Hvordan det nu end har sig dermed, så 
fremgår det tydeligt af latineren Ebbe Christia
nis noter, at der er blevet arbejdet grundigt og 
energisk ved denne skole i dens første levetid, 
da der gennem lærernes studierejser var en så 
levende kontakt med universitetet i Wittenberg,

hvor den elskelige Melanchton indtil 1560 hav
de virket som humanismens fornemme og vær
dige førstemand. Vor skole har derved fået et 
præg, som kong Frederik II gerne så bevaret og 
udviklet yderligere, noget hvortil han i 1584, 
netop i Ebbes skoletid, ydede sin virksomme 
støtte. „Da intet kirke- eller statsregimente kan 
bestå .... og ej heller Guds ære rettelig blive 
priset, uden at gode velindrettede skoler ikke 
blot holdes ved magt, men også så vidt muligt 
bliver udvidede og forbedrede“, opretter han til 
gavn for skolens lærere og for 10 begavede, dyg
tige og flittige elever et kommunitet, som skal 
„være bestandigt så længe verden står Gud til 
ære og pris og det almene vel til nytte og frem
me“.

Det er nu 375 år, siden disse kongeord blev 
udtalt. Onde tider kom til at beskæmme de gode 
ønsker for kommunitetet; men vor skole fik dog 
lov at bestå gennem århundrederne og kan vel 
glæde sig over stadig at have livskraft, netop nu 
da der hos os alle, „skolepersonerne“ i Haders
lev, er vakt stærke forhåbninger om, at skolen 
fremdeles ikke blot skal blive „holdt ved magt, 
men blive udvidet og forbedret“ ved en nybyg
ning i pagt med vor tids skolekrav.

M. FAVRHOLDT



Herlufsholm, der blev oprettet i 1565 af Herluf 
Trolle og Birgitte Gøye og som i tid står Haders
lev nærmest, oprettet i 1567. — For vor skoles 
vedkommende ved vi foreløbig intet om, hvil
ke lærebøger der blev lagt til grund for un
dervisningen. Ebbe Kristensens noter giver os 
desværre ikke tilstrækkelige holdepunkter for 
at fastslå noget særligt på dette vigtige område. 
I fundatsen, hvor der naturligvis ikke står no
get om lærebøger, overlades det til rektor med 
provstens godkendelse at tilrettelægge under
visningen, og det ligger efter mit skøn nært at 
antage, at netop rektorer og provster i Ha
derslev med deres levende forbindelse med uni
versitetet i Wittenberg og under direkte ind
flydelse af den elskelige Melanchton må have 
været stærkt prægede i filippistisk retning. 
Selvom der ikke i Wittenberg så lidt som ved 
noget andet universitet på den tid blev givet 
en særlig læreruddannelse, var vel nok de fleste 
unge theologer klar over, at vejen til præsteger
ning normalt gik gennem skolen, og mange af 
dem har vel taget et vist hensyn dertil i deres 
studentertid, hvor forøvrigt netop undervisning 
under een eller anden form ofte var en leve
vej. Forøvrigt havde Luther jo selv sagt: „Ich 
wollte, dass keiner zu einem Prediger erwählt 
würde, er wäre dann zuvor ein Schulmeister 
gewest“ og „Und wenn ich kein Prediger wäre, 
so weiss ich kein Stand auf Erden, den ich lie
ber haben wollte“. Men det må for fuldstæn
dighedens skyld også tilføjes, at Luther fuldt ud 
erkender lærergerningens byrdefulde karakter 
ved at tilføje: „Aber wenn einer hat Schule ge
halten ungefehrlich zehen Jahre, so mag er mit 
guten Gewissen davon lassen, denn die Arbeit 
ist zu gross und man hält sie geringe“.

Indflydelse fra reformationsårhundredets sto
re tyske skolereformatorer Trotzendorf og Sturm 
(der havde været Hans Mikkelsens læremestre), 
kan have spillet en meget væsentlig rolle både 
for den første haderslevrektor Bock, der forøv
rigt kun sad i rektorstolen i Haderslev i tre år 
(1567—70), og for hans nærmeste medhjælper 
og efterfølger, hadersleveren Wilhadius, der var 
konrektor i skolens første år og derefter dens rek
tor, indtil han i 1573 blev rektor ved Metropoli- 

tanskolen. Også Pistorius og Pleccius, de to føl
gende rektorer, har sikkert været præget af de 
samme ideer. De har nok fuldt ud tilsluttet sig 
Melanchtons opfattelse: „Denn kein grösser 
Schaden allen Künsten mag zugefügt werden, 
denn wo die Jugend nicht wohl geübt wird in 
der Grammatical“

At latinen fylder det meste af skoleskemaet, 
er helt i overensstemmelse med Melanchtons op
fattelse, idet han, åbenbart ud fra sine egne iagt
tagelser, afviser fagtrængsel: „Nun sind viele 
Misbräuche in der Kinderschulen . . . Erstlich 
sollen die Schulmeister Fleiss ankehren, dass sie 
die Kinder allein Lateinisch lehren, nicht 
Deutsch oder Griechisch oder Ebräisch wie etli
che bisher gethan, die armen Kinder mit sol
cher Mannigfaltigkeit beschweren, die nicht al
lein unfruchtbar, sondern auch schädlich ist. 
Man sieht auch, dass solche Schulmeister nicht 
der Kinder Nutz bedenken, sondern um ihres 
Ruhmes willen so viel Sprachen vornehmen. 
Zum andern, sollen sie auch die Kinder nicht 
mit vielen Büchern beschweren, sondern in alle
wege Mannigfaltigkeit fliehen“. — Kort sagt: 
non multa, sed multum! Netop derfor betyder 
det noget, at eleven nøje tilegner sig sit pensum, 
og at han fører diarium samvittighedsfuldt, og 
læreren har nøje kontrol hermed og overhører 
eleven i det tilegnede. Det var almindelig skole
praksis i første århundrede efter reformationen, 
at onsdagen benyttedes til overhøring af, hvad 
der var lært siden sidst, og at elevernes noter 
og øvrige skriftlige arbejder på den dag blev gen
nemgået.

Det var, som alle ved, latinlæsningen, der var 
alfa og omega i den ældre latinskole; men for
uden religion, der vel også havde udvidet sig til 
et slags latinsk terpefag, var der da også faget 
musik, som stadig spillede en meget stor rolle i 
skolen, fordi peblingene, undtagen de mindste 
i sinkelektien, også efter reformationen hver ene
ste dag om sommeren kl. 8, om vinteren kl. 9, 
efter de to første timer, der var bestemt til la
tinundervisning, i samlet optog under ledelse af 
kantoren eller en af locaterne (hørerne) vandre
de over i kirken til den daglige morgengudstje
neste, hvor de som før reformationen sang latin-
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Der fortsættes, men i knap så vel overleveret 
afskrift med Herrens ord om, at der skal være 
splid mellem kvindens sæd og slangens sæd.

Af bibelhistorisk oprindelse er også et tekst
stykke, der har forbindelse med i. Mosebog, 
kap. 2i. Det er Hagars, Saras ægyptiske træl
kvindes, vandring i ørkenen, der er tale om; men 
denne tekst, der desværre på grund af beskæ
ring er fuld af huller, synes at være en meget 
fri omformning af biblens, så fri, at man må
ske snarere må tale om en særlig version af Ha- 
gar-historien.

Det tredie stykke fra bibelen er hentet fra Lu
cas I, 39—42 (skildringen af Marias besøg hos 
Elisabeth). Denne gang har vi kun opbevaret 
nogle stumper i følgende form: infans salit in 
utero eius . . . kindt huppet. . . exclamat voce 
magna . . . lude ... Tu benedicta es inter mu- 
lieres, du bist gesegnet unter weiber, og derefter 
den sproglige kommentar, der er helt igennem 
latinsk, og hvoraf et lille stykke skal citeres som 
prøve på den grundighed, hvormed en latin
skoledreng den gang blev trænet:

Deo est nornen proprium nullius gradus gene
ris masculini singularis numeri simplicis figuræ 
ablativi casus secundæ declinationis.

in est prepositio. Regit accusativum et abla- 
tivum.

civitatem est nornen substantivum nullius gra
dus generis fæminini singularis numeri simplicis 
figuræ accusativi casus tertiæ declinationis.

Og således fremdeles: hvert ord bestemmes 
på det nøjagtigste uden brug af andet end la
tinske fagudtryk; at eleven skriver alle disse be
tegnelser fuldt ud i stedet for at bruge forkor
telser, kan være udtryk for en speciel produk
tionsglæde hos ham, som man kan opleve den 
hos meget samvitighedsfulde unge mennesker, 
der elsker det omstændelige, men det kan også 
skyldes en pædagogisk intention hos læreren, 
nemlig ønsket om præcis indøvelse af kasusen- 
delserne, så eleven vænner sig til at deklinere 
sikkert og gennem den stadige gentagelse får slå
et fast, at det f. eks. hedder nullius gradus, og 
ikke nulli.

Det ses altså tydeligt, at man ikke er bange 
for at lade undervisning i kristendom gå side 

og side med skrap latintræning. Ingen af re
formatorerne er kætter nok til at ville aflive la
tinen, og Erasmus fra Rotterdam havde uret el
ler fik uret, da han bedrøvet udtalte: Ubicum- 
que Lutheranismus, ibi litterarum interitus (hvor 
somhelst Luthers lære får indpas, går litteratu
ren tilgrunde). Hverken Luther, Melanchton, 
Christiern Pedersen eller Palladius var lunkne 
i deres krav om at opøve de fremtidige præster 
i latin. Luther havde sagt, at hvis der blev slap
pet af på kravet om grundige sprogstudier, ville 
vi „ikke alene miste evangeliet, men endog kom
me dertil, at vi hverken ret kunne tale eller 
skrive hverken latin eller tysk“. I Christiern Pe
dersens mund bliver det: „Thi det er fast og 
vist, at hvor som tungemålene forgå, der må 
og endelig evangelium forgå!“ Vi har set, hvor 
højt Luther satte Donat og Cato. Palladius, der 
i 1552 havde udgivet en latinsk grammatik, 
havde i høj grad ladet sig præge af den ellers 
forkætrede skolastiske Doctrinale, og i det hele 
er det jo en kendsgerning, at reformationstidens 
nye latinskoler i høj grad var bundet af gammel 
katolsk skoletradition.

Imidlertid står den mulighed åben, at Ha
derslev skole i særlig grad kan have været præ
get i humanistisk retning. De danske lærde sko
ler, hvadenten de var direkte fortsættelser af de 
middelalderlige latinskoler eller nyoprettede ef
ter reformationen, havde deres forskrifter i kir
keordinansen af 1537 med dens omarbejdelse i 
1542 og var i nogen grad blevet ensrettet ved 
Peder Palladius’ uniformitetstabel. I Niels Hem- 
mingsens udkast til en revision af ordinansen 
gjorde mere humanistiske strømninger sig dog 
snart gældende. Hans beundring for Melanch
ton gav sig udslag i en stærk understregning af 
betydningen af en grundig undervisning i old- 
sprogenes grammatik (også græskens), men sam
tidig fremhævedes også vigtigheden af grundigt 
at trænge ind til oldtidsforfatterens ånd. Selv
om den ny udformning af ordinansen aldrig kom 
til at blive gældende lov, kom den dog i kraft 
af Niels Hemmingsens store autoritet og person
lige indflydelse til at betyde meget for en del af 
Danmarks større skoler, hvis rektorer stod i gæld 
til Filippismen. Dette gælder bl. a. i høj grad 
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dant: non omnibus seculis eadem placent („den 
samme smag hersker ikke til alle tider"). På 
dette trin læses mange steder fabler af Æsop i 
latinsk oversættelse, og vor ven Ebbe har lige
frem afskrevet flere, så vidt vi kan skønne ud 
fra de papirstumper, der er i behold af hans 
bog. Følgende brudstykke er nogenlunde sam
menhængende:

„puteum descenderunt, sed postquan bibavit, 
hirco indagante assensum vulpes ait candide: 
utile quid utriusque etiam saluti excogitavi; si 
enim rectus steteris et anteriores pedes pariert 
firmaveris et cornua pariter in anteriorem par
tem inclinaveris, cum percurrerim ipsa per tuos 
humeros et cornua et extra puteum illinc exilu- 
erim, et te postea extraham hinc."

Det er fablen om ulven, der er falden ned i 
brønden, hvorfra den kun slipper op efter sne
digt at have lokket bukken til også at komme 
derned. „Når jeg så kryber op på dine skuldre og 
horn og kommer op af brønden, skal jeg nok 
trække dig op herfra!"

Der er ligeledes spor af tre andre Æsop-fab- 
ler: om sneglen, der må slæbe rundt med sit 
hus, om den sultne ulv og om dyrene, der invi
teres til gæstebud af Jupiter, men for disse tre 
fablers vedkommende har vi hovedsagelig stum
per af den plattyske oversættelse at bygge på 
og kun nogle ubetydelige latinske sætningsfrag
menter. Som den ovenfor anførte prøve af Æsop 
viser, har vi allerede nu nået et trin, der stiller 
betydelige krav til elevens glosekendskab og 
grammatikalsk indsigt, og vi ser, at læreren hele 
tiden har krævet en plattysk skriftlig oversæt
telse. At der også til tider har været givet for
klaringer på dansk, synes at fremgå af det for
bud, der kom i leges scholæ af 1655 mod at tale 
dansk til eleverne og mod at lade dem tale 
dansk indbyrdes. Der må have været en foran
ledning til et sådant forbud, og da tre af sko
lens fire første konrektorer var sønderjyder, to 
endda indfødte haderslevere, og hørerne ofte 
var tidligere elever eller unge mennesker fra 
egnen, er det vel ikke urimeligt, at de overfor 
elever fra den dansktalende egn af og til for 
nemheds eller klarheds skyld har taget deres 
tilflugt til dansk for at klare et vanskeligt sted i 

teksten. Men i sandhedens navn må det ind
rømmes, at i disse noter finder vi aldrig andet 
end plattyske oversættelser. Konklusionen må 
da blive, at Ebbe i alle tilfælde mestrer plat
tysken, og at hans hører, enten det nu har væ
ret 2. locaten Wolfgang Simonis [Simonsen] fra 
Hoptrup eller 3. loka ten Wittmack, født i Itze
hoe, i hvert tilfælde bruger plattysk. Simonis 
havde studeret i Rostock og Wittmack i Wit
tenberg. I forbigående kan det måske her være 
rigtigt at bemærke, at i skolens første tid var 
altså selv de yngste lærere så godt kvalificerede, 
at de havde studeret ved fremmede universi
teter og vel havde baccalaureus-graden, mens 
det noget senere blev vanskeligt at opretholde en 
så høj standard for de dårligst aflagte lærerpo
ster; i skolens første periode var rektorer og kon
rektorer også, såvidt det kan skønnes, højt kvali
ficerede, således at Haderslev skole dengang var 
en af de store skoler.

Foruden Æsop har der muligvis i Haderslev 
på dette undervisningstrin været læst nogle af 
Terents’ komedier, da Terents af sproglige grun
de sattes højt af datidens pædagoger. Imidler
tid er det ikke muligt at finde noget bevis herfor 
i de tilfældigt levnede optegnelser, lige så lidt 
som der kan siges noget om, hvorvidt man har 
læst Erasmi Colloquia. Side om side med læs
ning af klassiske forfattere gik oplæring i kri
stendom, og også i Haderslev benyttedes dertil 
latinske oversættelser af biblen; således forene
des på harmonisk måde for reformatorerne kir
kens og skolens tarv. Som Johannes Sturm, Hans 
Mikkelsens læremester, sagde det: Skolens mål er 
sapiens atque eloquens pietas (lærd og veltalen
de fromhed). I Ebbe Kristensens hefte forekom
mer et lille brudstykke fra Genesis, nemlig sam
talen mellem Gud og de to første mennesker, 
„Abdamus nos in hoc densum nemus. I [Jahve]. 
Heus, heus, adame, ubi es? A. Audita voce tua 
in pomario territus sum, et quia nudus eram 
abscondo me. I. Unde didicisti esse te nudum? 
Numne comedisti de arbore de qua pre . .., ubi 
ne comederes? A. Comedi quidem . . . prebuit 
mulier quam tu adiunxisti mihi. I. Quidnam fe- 
cisti, mulier? E. [Eva]. Precepta a serpente co
medi“.

12



udviskede eller for mig ulæselige navne; under 
alle omstændigheder bliver den gruppe af frem
medartede navne meget beskeden, når man tæn
ker på, hvor mange tilflyttere byen må have 
haft netop i sin glansperiode. Imidlertid har til
flytternes børn i 1583 måske endnu ikke været 
gamle nok til at dominere blandt skoleeleverne. 
Dette bekræfter altså formodningen om, at nav
nelisterne er samtidige med Ebbe Kristensen. Da 
vi intet absolut sikkert kan sige om listernes op
rindelse eller hensigt, må vi naturligvis vogte os 
for at konstruere luftkasteller. Den mest sandsyn
lige forklaring forekommer mig at være følgende:

Da papir i hine tider var en kostbar vare, og 
såvel hørere som peblinge vel har været ind
stillet på at udnytte det papir, de fik rådighed 
over, så intenst som muligt, er det meget vel 
tænkeligt, at Ebbe Kristensen har fået overladt 
et ikke helt udskrevet hæfte med en hørers 
elevfortegnelser („klasseprotokoller“ eller lig
nende), og at han så har udnyttet alle tomrum 
så godt som muligt. At han maler sit navn så 
hyppigt, kan måske skyldes en barnagtig glæde 
over at have drevet det til at blive en pennens 
mand, som man vel kan tiltro en pebling fra en 
jævn håndværkerfamilie. Forøvrigt skriver Ebbe 
som regel sit navn med meget små diskrete bog
staver. Den modsatte mulighed kan heller ikke 
afvises, at det kan være en hører, der måske 
endnu mere fattig og endnu mere økonomisk 
har udnyttet en elevs ikke fuldt udskrevne no
tesbog til optegnelser såvel angående sin under
visning som angående sine elevers forhold.

¥

Vi kommer nu til de egentlige faglige opteg
nelser, hvormed jeg tænker på latinske tekst
stykker, oversættelser deraf til plattysk, noter 
og kommentarer. Her forekommer kun plattysk 
ved siden af latinen, og man har bestemt ind
tryk af, at der bliver lagt vægt på forståelsen 
indtil mindste detaljer, og at ordforklaring, gram
matiknotater og eksempelsamlinger spiller en 
stor rolle. Ebbe Kristensens papirlapper viser 
os undervisningens forskellige trin, idet der fo
rekommer begyndergloser, som honestus vir, ein 
erlich man; honestus, erlich; habet barbam pro- 
lixam, er hefft ein lange bardt [sic]; conbrare 

pecuniam, gelt tho same krassen [sic]; habet 
rubam barbam, er hefft ein rodt bardt [sic];

Conbrare tyder på, at udtrykket er blevet dik
teret, da det må stå for comp(a)rare, som eleven 
åbenbart ikke helt har fået fat i. Øverst på den 
pågældende side står der forøvrigt skrevet 
Sprachsachen, hvad der vel næppe kan siges at 
dække over en meget primitiv geometrisk teg
ning nederst, nemlig en vinkelspids; en anden

lap har fem sætninger med verbet habeo og 
forskellige objekter (duos canes, duos fratris, du
os piscis, duos panes, ich hebbe tuo Hiinde, brii- 
der, vische, brodt) og endelig doceo illud venari, 
ich lere ihn tho jagen, hvor illud ser ud til at 
være føjet til bagefter; den fejlagtige form illud 
for ilium tyder på, at vi her står overfor en be
gynder, der endnu ikke er sikker i sine prono
miner. Der er imidlertid ingen tvivl om, at la
tinundervisningen har været meget progressiv; 
der er således en meget betydelig forskel i svær
hedsgrad fra de mest enkle tekster til de svære
ste, der forekommer (ganske vist kun brudstyk
kevis) i disse skoleoptegnelser. Kirkeordinansen 
af D37 giver normen for, hvordan latinen ret 
skal indøves. Ebbe Kristensens noter svarer no
genlunde til forskriften. I sinkelektien skal abece- 
darii, som latinskolens yngste elever kaldes, lære 
at læse af de bøger, som med ABCD indeholder 
Pater Noster, Credo, de ti budord, dåbens og 
nadverens ord med andre sådanne børnebønner 
og om aftenen gå hjem med to gloser. De gamle 
lærebøger i latin Donat og Cato danner stadig 
grundlaget, ja, Luther siger ligefrem, at det er 
en særlig form for Guds nåde, der har bevaret 
dem begge til skolernes brug. I anden lektie læ
ses Melanchtons latinske grammatik og Erasmi 
samtaler; samtidig øves flittigt, at eleverne altid 
tale latine, skrive ret (d. v. s. latin) og lære „at 
tyde ret konsteligen“ og tage med hjem et pro- 
verbium (ordsprog) og sige det igen om morge
nen. Et sted i opskrivningsbogen finder vi et så- 
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giver intet resultat, men der må naturligvis have 
været snesevis af elever, der aldrig nåede frem 
til de universitetsmatrikler, der er dr. Achelis’ 
kilder, og for at en sammenligning skulle kun
ne give noget udbytte, måtte vi være sikker på 
at have en fuldstændig elevfortegnelse over alle 
elever i alle skolens fem klasser, hvad vi givet
vis ikke har. Det store elevantal må stadig for
undre, men vi ved faktisk intet om frekvensen 
i skolens første år. De elevtal, der anføres af 
Palladius fra hans skoletid 900 i Roskilde og 
700 i Ribe, er sikkert stærkt overdrevne. Efter 
reformationen var elevtallet i det hele blevet 
stærkt formindsket. Efter den sandsynligheds
beregning, rektor Georg Bruun har opstillet på 
grundlag af ølrationeringen ved Kolding skoles 
majfester, havde denne skole med sine to hø
rere ca. 100 elever. Det skulle så ikke være uri
meligt at sætte en femklasset skole som vor (een 
af de store latinskoler) til mindst 200 elever, 
hvoraf langt de fleste gik i mindre klasser, der 
fungerede som en slags udvidet borgerskole. Der 
er f. eks. fra Fredericia eksempler på, at elever 
tilbragte alle skoleårene i den nederste klasse, 
mens mesterlektien måske havde 3—4 elever. 
De mange navne i disse haderslevpapirer er nav
ne på jævne borger- og bønderbørn, som ikke 
har spillet nogen rolle som forgrundsfigurer i 
byens eller egnens historie, og personalhistorike- 
ren vil næppe gøre nogen fed fangst ved at gå 
navnerækkerne efter. Der er kun nogle få nav
ne, han kan knytte nogle betragtninger til, nem
lig Johan Schnell, Stockfleth (eller Stockfledt), 
Villatz Knudsen og Jørgen Bramsen.

Johan Schnell er navnet på en rådmand, der i 
1581 medunderskriver en gældsforskrivning for 
byen. Ebbes skolekammerat Johan Schnell kan 
være hans sønnesøn. Margarethe Schnell, der 
var født i Haderslev 1574 som datter af samme 
rådmand og havde været gift først med amts
skriveren og tolderen Niels og derefter var ble
vet enke efter et ægteskab med rådmand Car
sten Meckelborg, forlod i 1627 sin fødeby på 
grund af krigstidens uro og døde i 1654 i Chri
stiania, hvor ligtalen over hende blev holdt af 
biskop Henning Stockfleth. Dette navn træffer 
vi altså også i 1583 i Ebbes papirer, og det er os 

ydermere bekendt som navn på Haderslevs amt
mand fra 1850—64, hvorom H.-S. havde en ar
tikel i 1944. Blandt underskriverne af gældsfor
skrivningen fra 1581 er der også en rådmand 
Knud Willatzen; i 1554 nævnes en Wilhatz 
Knudsen, død 1566. 1629—39 har Achelis’ regi
ster atter en rådmand Wilhatz Knudsen, og der 
er altså en mulighed for, at denne sidste er iden
tisk med den Wilhatz Knudsen, som omtales i et 
brev eller brevudkast blandt Ebbes noter. Dette 
kan have en vis interesse, så meget mere som 
skolens første konrektor Wilhadius, der var ha
derslever, vel hører til samme familie.

Et andet navn, vi kender fra skolens lærer
kreds, er navnet Bramsen. Knud Bramsen, der 
var født i Haderslev og havde gået i kollegiat-ka- 
pitlets latinskole, var fra 1570—75 konrektor ved 
vor skole, hvorefter han indtil sin død i 1608 var 
sognepræst i Øsby. Det er ikke umuligt, at Jør
gen Bramsen, der var elev i 1583, er meget nært 
knyttet til konrektor ved familiebånd.

Bortset fra disse tilfælde er resten foreløbig i 
alle tilfælde navne uden historie, men afgjort 
ikke farveløse; man føler sig i godt sønderjysk 
eller rettere i haderslevsk selskab, når man læser 
navne som, f. eks. Jørgen Bramsen, Hans Brun, 
Asmus Jørgensen og Nis Nissen. Antallet af 
navne på -sen er ganske overvældende; de al
mindeligt forekommende dåbsnavne er Anders, 
Andreas, Asmus, Bertel, Boie, Erik, Hans, Hen
rik, Iver, Jakob, Jens, Jep, Johan, Jørgen, Knud, 
Kresten, Laue, Mads, Martin, Mathias, Mikkel, 
Morten, Niels, Nis, Ole, Peter, Poul, Simon og 
Thomas, kort sagt navneskikken er så kærne- 
dansk, som man kan ønske sig det, og som man 
da også måtte vente i en egn, hvor ifølge hertug 
Hans den Ældres kendte udtalelse det danske 
sprog er „im gebrauch und schwänge“ (i al
mindelig brug). For at have samvittigheden ren 
angående fremmedelementet skal jeg her lige 
anføre fra listerne de få navne, der ikke ender 
på -sen: Jakob Pordt, Erik von Bo . . ., Ernst von 
Bo ... , Ernst von Hagen, Hans Brun, Hans 
Rod, Peter Trumsleger, Andreas Schinder, Peter 
Schødt, Johan Willem Schnell, Willem Schnell 
(?) Spedt, Eggert Stockfledt, Knud Vorvorll, 
hvortil nok må føjes nogle få utydelige, delvis 
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rige mand, der trods sin rigdom ikke er lykkelig. 
Også denne tekst er slemt medtaget, men der 
står tydeligt: „Den rige man . . . hans hierdt er 
som dødt“, mens resten i alle tilfælde har ordet 
grav.

Man har i tegningen villet se en lærerkarrika- 
tur, men dels peger hatten og pibekraven mod 
en verdslig standsperson, dels vil man afgjort 
ikke sættte begrebet rigdom i forbindelse med 
forestillingen om en lærer, da det er en kendt 
sag, at skolens brød var „surt, møjsommeligt og 
lille“. Vi må lade det være uafgjort, om der er 
tænkt på nogen bestemt person, eller om der fo
religger en illustration i al almindelighed. Som 
kuriosum reproducerer vi denne skolens ældste 
karikaturtegning, idet vi inderligt beklager, at 
der ikke er opbevaret flere elevtegninger fra vor 
skoles barndomstid.

¥

De få danske tekststumper fortjener afgjort al 
mulig opmærksomhed, da Haderslev-borgere i 
reformationsårhundredet ikke har efterladt sig 
ret mange sproglige minder. Et overvældende 
indtryk af danskhed får vi imidlertid ved at 
granske de mange personnavne, der møder os i 
form af navnefortegnelser på fire større og nogle 
mindre stykker papir, navne, der er skrevet i 
flæng, snart af een, snart af en anden hånd, 
snart sirligt, snart sjusket eller ubehjælpsomt; 
snart en hel side med en ensartet håndskrift, 
snart en femten-tyve navne, der synes at stam
me fra forskellige skrivere. Også her har fanta
sien frit spillerum. Det er klart, at navnene kan 
være skrevet i løbet af længere tid, eventuelt 
flere år, så det kan være elevnavne, selvom det 
store antal, ca. 300, må forbavse een. Kan det 
være klasselister? Er det fortegnelsen over ele
ver, der skal betale skolepenge? Eller lister over 
dem, der skal have del i, hvad der samles ind 
ved sangopvartning? Det bedste holdepunkt 
for at tale om elevfortegnelse er, at der rundt 
omkring imellem navnene forekommer gloser og 
sætninger af samme art, som dem vi alle vegne 
har på disse notesider med Ebbe Kristensens 
navn (og også årstallet 1583 hist og her). Det 
tyder i høj grad på samhørighed mellem de 

mange navne og skolen. Og endvidere forekom
mer tre steder det latinske ord turbantes („lar
mende“), en enkelt gang efterfulgt af in plateis 
(„på gaderne“) med tre-fire navne nedenunder; 
vi har åbenbart her nogle syndere, der er note
ret for støjende adfærd på gaden. Et sted står der 
turbantes in te ... ; hvis det fuldstændige ord 
skal være templo, er der altså tale om spektakel
magere, der støjer i kirken. At noget sådant kun

ne forekomme i tidligere tider, ved vi blandt an
det fra Sønderborg, hvor en skoleordning af 
1727 bestemmer, at foruden kantoren skal en 
særlig custos overvåge, at eleverne indfinder sig 
i kirken og sidder stille og roligt under gudstjene
sten; eventuelle syndere skal straks noteres og 
afstraffes enten lige efter gudstjenesten eller næ
ste dag i skolen, formodentlig denudatis hume* 
ris (med blottede skuldre) eller detectis natibus 
(på den bare bag). Det er næppe usandsynligt, 
at den daglige tvungne kirketjeneste har sløvet 
andagtsfølelsen noget hos visse ungdommelige 
elementer. De mange forbogstaver, der med 
skarpe tolleknive er skåret ind i egepanelerne 
under domkirkens korgitter (ganske som i kan
nikstolene i Ribe domkirke), vidner om såvel 
mangelfuldt tilsyn med peblingene som disses 
svigtende respekt for stedets hellige karakter; 
den gang som nu har lærerne vel sukket: nomi- 
na stultorum ubique scribuntur (tåbers navne 
skrives allevegne) 1

En sammenligning mellem de navne, der fin
des i Ebbes notesamling, og navnene i dr. Ache
lis’ fortegnelse over udgåede elever fra skolen
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Dahlbergs kort med overgangen over Lillebælt i 1658. De to afmærkninger nord for Iversnæs (nu 
Wedellsborg hoved) viser to våger i isen, som dog med forsigtighed kunne omgås. Efter at være 
nået den fynske kyst på Ålehovedtangen [Olethöft] lige syd for Rud [Rugk] samledes den svenske 
landgangsstyrke ved afmærkningen syd for Tybrindlund [Tibryne Lund], hvorefter slaget i Husby 
eller Tybrind vig udviklede sig, som Dahlberg viser det i sin store tegning. Øverst til højre ses 

svenske fodfolkstyrker, som ikke kom i aktion.



med en defensiv alliance. I virkeligheden var 
Gustav II Adolfs eventyr i Tyskland noget nyt 
i svensk politik: den gamle plan om at sikre sig 
land langs Østersøens kyster for at forvandle 
dette farvand til et svensk indhav, var trådt til
bage for mere højtflyvende planer om et svensk- 
protestantisk-nordtysk kejserdømme. Disse pla
ner, der alene fandtes i kongens tanker, blev 
ved kongens død i slaget ved Lützen 1632 for
ladt, og Sveriges ledende politiker, rigskansleren 
Axel Oxenstierna, vendte atter tilbage til den 
sædvanlige politik, det vil sige koncentrerede 
svensk krigsdeltagelse til Nordtyskland, hvor 
svenske hære under hele Trediveårskrigen ope
rerede, idet de dels holdt landene fri for kejser
lige katolske hære, dels varetog svenske inter
esser. Disse var stadig flodmundinger og kyst
strækninger langs østersøkysten; i denne forbin
delse havde Sverige fået øje på de pommerske 
områder, og der skævedes også hen mod de af 
Danmark beherskede floder ved Jyllands fod.

Frankrigs indtræden i den store krig til fordel 
for protestanterne medførte øjeblikkeligt, at 
Danmark søgte kontakt med Spanien, der som 
Frankrigs fjende og kejserens allierede naturligt 
måtte tælles med blandt modstandere af Sve
rige. Det er ganske tydeligt, at Christian IV uden 
at erklære krig modarbejder den svenske rege
ring; det går endog så vidt, at man fra dansk 
side med megen ære modtager den svenske en
kedronning, der har måttet forlade sit land ef
ter strid med den store Axel Oxenstierna. 1642 
er alle krigstrætte, Danmark springer til for at 
overtage mæglerens rolle, en fredskongres åbnes 
i Osnabrück under dansk ledelse, men de dan
ske forhandlere er først og fremmest instrueret 
om at beskære svenske gevinster mest muligt, og 
året efter får Christian IV sin næstældste søn 
Frederik, der sidder som fyrstebiskop i Bremen, 
gift med en tysk fyrstedatter, Sofie Amalie af 
Braunschweig-Lüneburg; alt dette irriterer selv
følgelig den svenske regering, og man spekulerer 
på at få stoppet kong Christians foretagsomhed. 
Den danske gesandt i Stockholm, Peder Vibe, 
skriver talrige advarsler hjem til sin regering, 
der ikke tager hensyn dertil. Da Christian IV så 
ved ægteskab mellem en af sine mange sønner 

og en russisk prinsesse også forsøger at rangere 
Rusland ind i kredsen af svenske modstandere, 
slår Oxenstierna til, og den 12. december 1643 
angriber en svensk hær under general Torstens
son pludselig Danmark syd fra, i februar angri
bes Danmark i Skåne, der ligesom Jylland helt 
besættes af svenske tropper. Yderligere forvær
res situationen ved, at Nederlandenes kærlighed 
til Danmark er kølnet ganske betydeligt efter 
den dansk-spanske traktat og efter dansk told
politik i Øresund, ved Nordkap og ved Elben; nu 
agter Nederlandene at hjælpe Sverige til at kom
me over til øerne. I denne situation viser Chri
stian IV sin personlige kraft og lederevne; han 
iler rundt om Jylland, slår den nederlandske flå
de ved Listerdyb den 16. maj, farer derefter til
bage og slår den svenske flåde ved Kolberger 
Heide den 1. juli, og sætter i september over med 
hæren til Skåne og fordriver svenskerne af de 
danske lande, mens et kejserligt undsætnings
korps ankommer til Jylland, hvor det ganske 
vist lider nederlag, men under flugten trækker 
svenskerne med ud af Jylland, så danske tropper 
kan overføres hertil, hvor de tager kampen op 
med nyankomne svenske tropper. Men Dan
mark kan ikke i længden klare en så vidtbredt 
krigsførelse, en forenet svensk-nederlandsk flåde 
knuser ved Femern Danmarks hovedvåben, flå
den, og danske tropper viger i Jylland. På græn
sen mellem Danmark og Sverige, Brømsebro i 
Blekinge, mødes danske og svenske forhandlere 
for at slutte fred, nederlandske flådestyrker de
monstrerer til Sveriges fordel i nærheden. Det 
lykkes ved fransk mellemkomst at få Neder
landene manøvreret ud af forhandlingerne, 
hvorefter Sverige stemmer tonen noget ned. 
Christian IV vil helst fortsætte, men riget fattes 
penge, Corfitz Ulfeldt umyndiggør helt sin gamle 
svigerfader og forhandler hen over hovedet på 
kongen med Axel Oxenstierna. Danmark får 
fred, men den er dyr. Kongeriget Norge mister 
to store landskaber Jæmtland og Hærjedalen, 
Danmark mister Gotland og Øsel og må endog 
give Sverige tilladelse til at holde Halland besat 
i 30 år.

Der var atter fred i landet. Men Danmark kan 
kun slikke sine sår. Det er forbi med den fjerne 
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østersøpolitik, landets finanser er ødelagte, og 
store landsdele er enten afståede eller voldsomt 
krigshærgede. Værst er det gået ud over Jyl
land, der siden Danmarks indtræden i Tredive- 
årskrigen i 1625 tre gange har været besat af 
fjendtlige tropper og en gang af kejserlige hjæl
petropper, der fo’r akkurat lige så voldsomt 
frem, endvidere har danske lejehære opholdt sig 
i lange perioder i landsdelen, og en lejehær skal 
have en særdeles god disciplin, for at civilbefolk
ningen overhovedet kan mærke forskel på 
fjendtlig besættelse og egne troppers indkvarte
ring. Inden for det jyske område er det ganske 
naturligt blevet hertugdømmet Slesvig, der har 
mærket mest til krigen. Ad Slesvigs veje og gen
nem slesvigske byer har Wallensteins, Torstens
sons, Helmuth Wrangels og feltmarskal Gallas’ 
tropper draget frem som græshoppesværme. Den 
arme landsdel synes ikke at være sluppet med 
det. Natten mellem den 11. og 12. oktober 1634 
ramtes hele vestkysten af en forfærdelig storm
flod, der ødelagde byer, gårde, huse og marker 
og kvæg langs hele kysten fra Ribe til Elben. Øen 
Nordstrand forsvandt, og ca. 8000 mennesker 
omkom i bølgerne.

De slesvigske byer led hårdt, Tønder blev 
udplyndret, Flensborg hærget — oven i købet af 
Christian IV’s egne tropper, Åbenrå brandskat
tet og Haderslev brandskattet, udplyndret og af
brændt for derefter at blive hovedkvarter for de 
kejserlige tropper i Jylland. På det store Hans
borg slot, der som den eneste større bygning i 
byen havde undgået branden, residerede den 
øverstbefalende, fyrst Conti i halvandet år. Slot
tet, hvorfra danskerne i tide havde ført de vig
tigste kostbarheder, blev forfærdelig moleste
ret, men dog bevaret, da fjenden havde brug for 
det, men ellers ødelagdes rådhuset, apoteket, 
den lærde skole, rektoratet, klostret med dertil 
hørende kirke på Damhalvøen, byens porte, 
møllen, præste- og provsteboliger og 2/s af de pri
vate huse i byen. Endvidere brændte kirken, det 
store tårn styrtede ned, hvælvingerne brast sam
men, taget forsvandt og tilbage stod en stor, 
grim ruin. Det er ikke til ganske at afgøre, hvem 
der har gjort hvad; det synes at være de flygten
de danske tropper, der har antændt byen, i hvert 

fald kirken. At de forfølgende kejserlige tropper 
ikke har gjort det bedre, siger sig selv. Lejetrop
per er ens, hvad enten det er den danske konge 
eller den tyske kejser, der skylder dem sold.

Wallenstein brugte det sædvanlige system i 
besat land; han sparede udbetaling af sold og 
lod tropperne selv forsyne sig. Den stærke tog 
hvad han behøvede, respekten for dit og mit 
forsvandt, det gjaldt om at rive til sig, om man 
ville klare sig. Haderslev er et dansk eksempel 
på, hvordan det gik byer, som Trediveårskrigens 
horder fo’r henover; samme skæbne fik mange 
byer i Tyskland, men inden for det danske mo
narki gik det nok værst ud over netop Haders
lev, så den lille, velstyrede by fra salig hertug 
Hans’ dage nu forvandledes til en ruinfyldt, ry
gende røverrede, hvor ordentlige borgere kæm
pede en fortvivlet kamp for at opretholde en 
blot nogenlunde tålelig tilværelse mellem mur
brokkerne.

Den ungdom, der er vokset op under disse 
vilkår, har lært af krigens moral: den klarede 
sig bedst, som stod på banditternes side, krig var 
ikke spørgsmål om ven eller fjende for den, det 
var blot spørgsmålet om fordeling af rollerne 
som røveren eller den udplyndrede.

Mange unge forstod først denne moral, når de 
havde lidt under krigen og selv mærket, hvad 
det gjaldt. De kvikkere forstod det bare von hö
ren sagen, og krigen blev for dem et spændende 
eventyr med let adgang til at tjene penge og 
ære. Blandt de „kvikke“ i Haderslev var drengen 
Jens, der var født ca. 1602 i Øsby. Han og fire 
brødre stak af hjemmefra og sluttede sig i 1622 
til de kejserlige tropper i Pfalz, hvortil et delvis 
dansk hvervet hjælpekorps under hertug 
Adolph af Holsten var sendt. „In 1622 .... in 
Keyserl. Dienst den Spanier zu Hölff in der be- 
lagerung von Berigupsom (Bergen op Zoom) ich 
gekomen. Anno 1623 bey Station in Westphalen 
hertzogh Christian von Brunschwiegh geschla
gen, dabey gevesen, Vnterscheitlich Belagerung 
und Stette in der Pfaltz eingenohmen worden, 
bis anno 1625 bey Leitmeritz in Behmen dass 
regemendt abgedancket ....“. Da regimentet 
blev opløst i Bøhmen, var de fem unge mænd 
fra Haderslev arbejdsløse, men der var snart ny 
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beskæftigelse for landsknægte af denne type. 
„Wie ich erfahren, dass meyn hochsei. Königh 
Christian dem 4 ten .... auch in Werbung zum 
kriegh begreffen wieder dem Keyser, mich ein
gefunden, und neben noch 4 brüder“.

Som soldat i de danske hærafdelinger i Tysk
land fik han set sig om i Europa; han kom helt 
ned til Ungarn, hvor to af brødrene faldt, afde
lingen kæmpede sig derefter gennem Jablunka- 
passet ind i Schlesien („vill todt gefrohren“), 
herfra videre frem gennem Schlesien „wohlan- 
genohmen“. Da det danske nederlag var en 
kendsgerning, søgte de overlevende officerer at 
redde stumperne tilbage til Danmark, og under 
Henrick Hoicks og Bauditz’ kommando gik det 
så i ilmarch tilbage „durich Pollen, Marck, Po- 
mern, Mecklenburg in Holstein .... bis Albu- 
rich (Ålborg) in Jütland verfolket“. Jens fra Ha
derslev har altså været med i de demoraliserede 
danske hære, der trak sig tilbage op gennem Jyl
land; han har genset sin barndoms by som en 
station på vejen, en by, der endnu ikke havde 
haft fjendebesøg, og som derfor endnu havde 
meget at byde på. Da han sammen med de an
dre „danske“ soldater fortsatte flugten mod Kol
ding, lå byen bag dem som en rygende ruin
hob. Man kan kun håbe, at hans forældre var 
døde, inden de fik besøg af deres søn, lands
knægten, der var blevet trænet i røveri og mord 
på Europas slagmarker.

„Wie anno 1628 (Lübeck 1629) der frid.... 
ich auch in Schwedischen Dienst 13 jahr“. Hans 
lille fejlskrivning for freden i Lübeck er meget 
betegnende, for han indtrådte virkelig i svensk 
tjeneste i 1628, endnu inden den formelle freds
slutning, thi for en landsknægt er fred den til
stand, hvor der ikke er krig, og krigshandlinger
ne var ophørt i 28, hvorfor så ikke søge de sven
ske hære, når det var åbenbart, at „königh Gu- 
staffus in Schweden“ hvervede tropper for at 
begynde i Tyskland.

Som Jens von Hadersleben kæmpede han så 
under svenske faner rundt på Europas slagmar
ker, først under Gustav II Adolph selv, senere 
efter kongens fald i general Baners afdelinger; 
han forstod sig på håndværket og avancerede 
jævnt, til han tilsidst stod som oberst i den sven

ske armé. I en af de faste rapporter, som Baner 
sendte til den svenske leder Axel Oxenstierna, 
finder vi en omtale af Oberst Jens. 18. 3. 1638 
meddeler Baner, at Jens von Hadersleben søger 
om at måtte blive adlet und „ich nicht absclagen 
können“. Ja, Baner medgiver endog sagen sin 
varme anbefaling, idet han omtaler ham som 
„ein guter ehrlicher Cavallier, der unserm glor- 
würdigsten hochsehlichsten Könige in Preussen 
und Deutzschlandt mit aufrichtigen treuen dien- 
sten unterhenigst aufgewartet und sich alle ade- 
lichen fügenden beflissen ... und hallte ich da
für ...

Når Baner anbefaler, og når det gælder om at 
holde på velegnede officerer, der kan være den 
svenske hær til gavn, ja, så behøves ikke lang be
tænkningstid for at gøre fattigmandsbarnet fra 
Øsby, landsknægten fra slagmarken, til en for
nem adelsmand. Jens kom måske ikke med i 
første ombæring, men 22. maj 1640 udstedtes 
adelspatentet til oberst af kavalleriet Jens von 
Hadersleben. Og fint blev det, hans navn ændre
des til det bombastiske Jens von Löwenklau. Nu 
var vor Jens nået til toppen, nu var der ikke me
re at hente der, og derfor tog han, så snart han 
havde fået sit adelspatent, sin afsked fra de sven
ske styrker og slog sig ned i Lübeck for at vare
tage administrationen af den i krigen sammen
skrabede formue, der må have været ganske be
tydelig, for i 1642 købte han hus i Oldeslohe, i 
1649 fik han bevilling til at købe sig et adeligt 
gods i hertugdømmerne, og han kunne låne her
tugen af Sønderborg den nette sum af 10.000 
rigsdaler, og da det kneb for den stakkels her
tug med at betale renter og afdrag, fik han Keg- 
næsgård og Sønderborg Ladegård som pant, en 
besiddelse han endnu sad inde med i 1665.

Jens von Hadersleben var blevet en stor mand, 
han sad nu godt i det; nu kunne han tænke på 
at nyde sin tilværelse som fredelig ågerkarl, om
bølget af folkets dybe respekt for hans penge
pung. Han giftede sig; i 1659 nævnes en kvinde, 
der hedder Magdalena, som hans hustru, og med 
hende fik han en del børn. Men idyllen blev 
kort, den politiske situation forværredes, Herr 
Jens lugtede atter blod. 1645 kom han for sent 
med et frejdigt forslag om, at han skulle tiltræde 
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som chef for rytteriet i Norge, men i 1657 har 
han igen tilbudt den danske konge sin tjeneste 
og denne gang med held. 21. marts 1657 fik han 
bestalling som dansk oberst til hest.

Da oberst Jens valgte at gå fra krigshåndvær
ket over i civilt erhverv som hårdhændet penge
udlåner, valgte han det rette tidspunkt og det 
rette marked, for hertugdømmerne var nu næ
sten helt ødelagte. Da freden i Lübeck befriede 
landene for tropperne, begyndte der trods alt en 
genopbygning, hvortil kongen og regeringen 
ydede ret store beløb enten ved direkte betaling 
eller ved eftergivelse af skatter og afgifter. I Ha
derslev satte Christian IV arbejde igang på slot
tet og i begrænset omfang på kirken. Det gav ar
bejde til byens håndværkere, det gav indtægter 
og dermed mulighed for at genopbygge egne 
hjem. Den lille by begyndte forsigtigt at løfte ho
vedet. Arbejdet på slottet afsluttedes med, at 
kong Christian lod anbringe et orgelværk og et 
urværk, som urmager Hans Stenbock i Køben
havn fik betaling for i 1643. Slottet var genrejst 
i al sin magt og vælde, alle spor af fyrst Contis 
ophold var udslettet. Arbejdet på kirken var ik
ke gået så hurtigt, der var ikke gjort anstalter til 
at genrejse de nedstyrtede hvælv eller tårnet, men 
taget var udbedret, de nordlige hvælv og piller 
genrejst og kirken afsluttet mod vest af en mid
lertidig bræddevæg, der skulle stå der, til det 
blev afgjort om det manglende fag skulle gen
opføres, eller et nyt gavlparti bygges. Rektorbo
ligen stod genopført i 1636, samme år var kon- 
rektorens hus blevet rejst igen, præstegården 
blev også færdig dette år, og en ny lærd skole 
var også rejst og endelig afsluttedes byens genrejs
ning i 1638 med det nye rådhus i Lavgade. Det 
har været en enestående bedrift af byens borgere 
at få denne genopbygning så vidt på så kort tid; 
det skete dog også kun ved stadige skattelettel
ser og ved stadig kongelig bevågenhed, fordi 
Christian IV satte særlig stor pris på Haderslev- 
hus, hvor han selv var blevet gift, hans søn 
Frederik blevet født, og hvor han selv mange 
gange havde resideret.

Byen var præget af optimisme og vilje til at 
tage fat, da næste katastrofe ramte den, nemlig 
general Torstenssons pludselige angreb sydfra 

(omtalt ovenfor). Byen klarede frisag denne 
gang, hadersleverne slap med en hård brand- 
skatning, men ellers havde hærene for travlt 
med at marchere videre, først nord på, senere 
da danskerne fik sat styrker i aktion i Jylland, 
gik det sydpå, og under denne tilbagetrækning 
udbyggedes Hansborg med volde og bastioner 
for at stoppe danskerne, der kom nordfra. Ge
neral Christian Rantzau tvang svenskerne til at 
overgive slottet, og det var nu på danske hæn
der nogle måneder, så kom nye svenske afdelin
ger under ledelse af general Helmuth Wrangel. 
Han begyndte i december 44 en belejring af 
slottet, der kun holdt i fire dage, så rykkede 
svenskerne ind, men dagen efter brændte det 
store slot, muligvis ved uforsigtighed, muligvis 
antændt af danskerne, under alle omstændig
heder blev hele anlægget på nær kirkefløjen ra
seret så grundigt, at det aldrig blev genopbyg
get.

Modsætningsforholdet mellem Sverige og 
Danmark var selvfølgelig ikke afgjort med freden 
i Brømsebro 1645, men foreløbig slikkede man 
sårene, den danske statskasse var tom, flåden 
ødelagt, Halland besat.

I denne ulykkelige tid døde Christian IV, og 
rigsråderne, der havde fået nok af egenmægtige 
konger, bandt efterfølgeren Frederik III med den 
strengeste håndfæstning, nogen dansk konge har 
fået forelagt til underskrift. Frederik underskrev, 
men pønsede kun på hævn, først og fremmest 
overfor de hovne „svigersønner“, højadelige her
rer såsom Hannibal Sehested og Corfitz Ulfeldt 
m. fl., der ved ægteskab med Christian IVs og 
Kirstine Munks døtre havde opnået store leden
de stillinger.

Den nye konges tvungne stilling var en af 
grundene til, at han ønskede krigen genoptaget, 
den udenrigspolitiske situation en anden; for den 
svensk-polske fredstraktats bestemmelser om 
toldindtægter til Sverige var ophørt med at be
stå, og Sverige var igen begyndt på en krig i Po
len, nu under en ny konge, den fede, brutale 
officer Carl X Gustav. Frederik III kunne godt 
tænke sig at vinde sit fyrstendømme Bremen til
bage, det var ved Trediveårskrigens afslutning i 
1648 gået til Sverige sammen med Verden, Rü-
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gen og Wismar samt en god del af Bagpommern. 
Axel Oxenstiernas politik havde sejret, Øster
søen var ved at blive en svensk indsø. Danmark 
var skubbet tilbage på andenpladsen, og den 
svenske konge var begyndt at undre sig over, 
hvorfor alle opfattede det som en selvfølge, at 
Norge og Danmark skulle være knyttet sam
men. Der var derfor al rimelig grund til at gå 
i krig med Sverige, så meget mere som mange 
andre magter også var i modsætningsforhold til 
det fremadstræbende svenske imperium. Men 
det var ganske uforsvarligt at erklære krig netop 
nu, fordi landet ikke var forberedt. Finanserne 
var endnu ikke bragt på fode, flåden var ikke i 
orden, hæren var desorganiseret, fæstningsbyg
geriet ikke afsluttet, politiske forbindelser ikke 
i orden, for traktaten med Nederlandene var 
kun en defensiv alliance, og endnu var der ikke 
truffet sikre aftaler med Rusland, kejseren, Po
len, Brandenburg, England eller Frankrig. Ja, 
England syntes endog afgørende at have taget 
parti for Sverige, og den svensk-engelske flåde 
ville overgå den nederlandsk-danske. Alligevel 
ville Frederik III krig, rigsrådet advarede, rigs
marsken Anders Bille påviste mangler ved hæ
ren, men Frederik ville ikke høre på adelen, den 
skulle knækkes ved en sejrrig krig, derfor appel
lerede han i Odense på et stændermøde til de 
andre stænder, men også disse befolkningsgrup
per tøvede; der vedtoges dog bevillinger til lan
dets forsvar. Tropper ankom fra Norge, fæst
ningsbyggeriet tog fart, danske gesandter fik 
instruks om at få traktater i orden i en fart, det 
gik dog ikke så glat; situationen forværredes, da 
den tyske kejser døde i marts 57, hans efterføl
ger skulle nemlig først gennem en valgceremoni, 
hvor bl. a. Brandenburg havde et ord at sige, og 
Brandenburg tøvede som sædvanligt for at af
veje de to magters chancer for sejr, så man kunne 
slutte sig til den sejrende part i rette tid. Frede
rik III havde hastværk med at få erklæret krig, 
da den svenske konge var kommet i alvorlige 
vanskeligheder i Polen. Og knap havde den 
danske herold oplæst den danske krigserklæring 
ved Skånes nordgrænse, før rigsmarsk Anders 
Bille rykkede ind i de svenske besiddelser Bre
men og Verden, som besattes af danske tropper.

Den danske konges hurtighed fejrede trium
fer, han havde forstået at udnytte situationen 
og havde med et slag frigjort Elben og Weser for 
svensk kontrol. Men glæden varede kun kort, og 
krigserklæringen viste sig at være en frygtelig 
fejltagelse, for det danske angreb kom netop 
Carl X særdeles belejligt, nu havde han et på
skud til at indrømme Polen en fred, der blev 
så mild, at Polen ikke havde øjensynlig interesse 
i at fortsætte krigen. Med hele den svenske hær 
marcherede Carl X gennem Pommern — forbi 
Brandenburg, der forholdt sig ganske stille — til 
Holsten, hvortil han ankom 22. juli; samtidigt 
angreb general Wrangel de danske styrker i Bre
men og Verden, de trak sig mod nord og flygtede 
til sidst til søs fra Glückstadt rundt om Skagen 
til Frederiksodde, Frederik Ill’s nye fæstning ved 
Lillebælts nordlige indløb. Her ventede Anders 
Bille så på fjenden; at denne — som sædvanligt 
— ville trænge op gennem Jylland, kunne den
ne gang forudsiges med sikkerhed, dels fordi de 
danske styrker mod syd var for svage, dels fordi 
man ikke kunne regne med hjælp fra den got
torpske hertug, der som svigerfader til den nye 
svenske konge i bedste fald ville holde sig neu
tral.

Vor Jens von Löwenklau var igen med, han 
havde i februar 57 tilbudt sig overfor den dan
ske konge, men betingelserne var så horrible, 
at man sagde nejtak til hans tilbud, men kort 
tid efter sagde man alligevel ja, velsagtens af 
frygt for, at han ellers skulle gå i svensk tjeneste. 
I marts blev han anerkendt som dansk oberst og 
fik kommandoen over sognerytterne fra hele År
hus stift, en del af Viborg stift, alt det fynske 
rytteri og hele den jyske adelige rostjeneste. Hans 
opgave var ikke bare at kommandere disse trop
pestyrker, men først og fremmest at få dem til 
at møde, for på det punkt gik det ikke så godt. 
Han fik virkelig stablet rytteriet på benene og 
deltog i det korte danske angreb på Bremen og 
Verden og måtte selv klare tilbageturen; det lyk
kedes ham også, og han reddede sit regiment, 
der fuldt rustet var på 1300 heste, over til Fyn.

Hans anseelse var i stadig stigen, allerede in
den det danske sammenbrud mod syd var han 
med rang af generalkvartermester blevet med
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lem af det krigsråd, der skulle påtage sig dansk 
forsvar i Jylland. Da slaget var tabt i Jylland, an
bragtes Jens von Hadersleben som næstkom
manderende på Fyn, men reelt har han været 
den første mand, for kommandanten var den 
unge kongesøn Ulrich Christian Gyldenløwe, 
der lod til at være mere optaget af livet ved sit 
lille hof i Odense end af forberedelser til imøde
gåelse af et svensk angreb på Fyn.

Kong Carl X avancerede hurtigt, den xo. au
gust indtoges fæstningen Itzehoe, hvor fæstnings
arbejderne ikke var blevet fuldført, fordi hertu
gen af Gottorp havde trukket sine folk tilbage 
fra arbejdet med at udbedre volde og grave. Den 
14.—19. august opholdt Carl X sig som gæst 
hos sin svigerfader, hertugen af Gottorp, der nu 
turde indlede forhandlinger om regulært for
bund mellem fyrstendømmet Gottorp og Sve
rige. Troppestyrker ankom til Holsten til for
stærkning af den svenske hær, og derefter påbe
gyndtes marchen mod nord, i to nætter havde 
Carl X kvarter i Haderslev, derefter fra den 23. 
august i Kolding. Det danske kongepar var i 
Frederiksodde og overværede her, at de første 
svenske styrker, der angreb fæstningen, blev slået 
tilbage af derværende danske tropper. Carl X 
rykkede nu nærmere byen og tog hovedkvar
ter i Bredstrup, mens den svenske hær gjorde 
forberedelser til belejring. Andre svenske styr
ker fordeltes som strejfkorps over hele Jylland 
op til Limfjorden for at sikre svenskehærens for
syninger, og i oktober gik svenskerne endog over 
Limfjorden, hvor en opstillet bondehær blev 
totalt udslettet.

Belejringen af Frederiksodde trak i langdrag, 
den 4. september overgav kongen kommandoen 
til general Wrangel, for derpå selv at begive sig 
til Wismar, for evt. derfra at forsøge angreb på 
de danske øer, men det forhindredes af danske 
flådeafdelinger under admiral Henrik Bielke. Et 
senere forsøg på en overgang til Als, hvor trop
per var blevet samlet, blev heller ikke til noget.

Stormagterne var i mellemtiden blevet op
mærksom på krigen og arbejdede for at få den 
bilagt; gennem den franske gesandt ved Carl X’s 
hof forsøgte kardinal Mazarin at få Sverige til 
at gå ind på fredsforhandlinger; de svenske krav 

var imidlertid så voldsomme, at danskerne til 
sidst alligevel afviste forhandling, selv om den 
militære situation ikke var bedret, men man 
ventede stilstand i krigen, nu da vinteren stod 
for døren; denne ventetid kunne så udnyttes til 
at få de politiske alliancer mod Sverige bragt i 
orden, så Danmark ikke ville stå ene, når krigen 
blev genoptaget i foråret 1658.

For svenskerne var det vigtigt, at afgørelsen 
faldt, før vinteren kom; den 23. oktober om af
tenen gjordes alt rede til svensk generalstorm 
på Frederiksodde, kl. 2 om natten begyndte an
grebet; da solen stod op, var kampen afgjort, og 
fæstningen var på svenske hænder.

Det var en forfærdelig katastrofe, en vigtig 
fæstning var faldet, og den moralske betydning 
heraf var større end den militære. Nederlaget 
mærkedes helt ud i alle landsdele, for antallet 
af fanger var overordentlig stort, svenskerne op
gjorde det til 70 officerer, 100 underofficerer og 
2000 hvervede knægte samt 2000 bondesoldater; 
blandt de fangne var selveste rigsmarskallen An
ders Bille, der var hårdt såret, og hele hans stab 
samt rigsråd Mogens Høeg, der opholdt sig i 
fæstningen. Tallene på dræbte var ialt 1100, ef
ter datidens forhold et meget stort tal.

Dog opgav regeringen ikke tanken om fortsat 
krig; nu var det Fyn, der var truet, tropper blev 
trukket til fra Skåne, hvor der var så godt som 
renset for indtrængende svenske, og forsvaret af 
Fyn blev lagt i hænderne på Ulrich Christian 
Gyldenløwe, der i november fik sin udnævnelse 
til øverstkommanderende. Som hans næstkom
manderende indsattes Jens von Hadersleben, 
med specielt sigte på rytteriet, medens general
major Henderson skulle varetage fodfolket. Et 
krigsråd blev dannet med rigshofmesteren Joa
chim Gersdorff som chef, kommandanter for 
Skåne og Øerne blev udnævnt, arbejdet på Kø
benhavns befæstning blev forceret. I Norge hav
de de danske våben endog fremgang, idet det lyk
kedes for Jørgen Bielke at generobre Jæmtland. 
Et væld af ordrer udgik fra krigsrådet og fra kon
gen, men få ting blev ført ud i livet, kampmora
len var sunket, adelen svigtede, flygtede bort 
med sine kostbarheder, adelens rostjeneste mød
te ikke fuldtalligt, bønderne løb fra deres tjeneste 
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som strandvagter, soldaterne modtog ikke de 
simpleste fornødenheder og holdt sig skadesløs 
ved plyndringer, officererne kunne ikke opret
holde mandstugten og sikrede sig selv, hvad de 
behøvede, da de ikke fik deres lønninger udbe
talt. Alt syntes at være kaos, og det er egentlig 
imponerende, at det overhovedet lykkedes at 
holde sammen på hærens mandskab. Jens von 
Hadersleben har sikkert haft travle dage med 
dels at holde fast på de ryttere, han havde, dels 
forsøge at få f. eks. præsterne til at stille de ryt
tere, som de var pligtige at stille af deres præ
stegårdsjord.

Mens den danske regering søgte at bringe or
den i forholdene på Fyn, måtte Jylland sørge 
for sig selv. Efter at Carl X Gustav havde for
ladt landet for i Nordtyskland at føre forhand
linger med stormagternes repræsentanter og med 
danske underhandlere om en evt. fred, spillede 
svenskerne herrer i hele Jylland. Den øverstkom
manderende var general Carl Gustav Wrangel, 
der havde opslået sit hovedkvarter i feltlejren 
ud for Frederiksodde og efter denne fæstnings 
erobring i selve fæstningen, afbrudt af korte be
søg i Kolding. Svenske tropper var spredt over 
hele landet, overalt indkvarteret hos den lokale 
bondebefolkning og i byerne, hvor borgerne måt
te udrede store summer til deres underhold. Det 
var en ond tid for Jylland, men dog må man 
erkende, at mandstugten var nogenlunde god i 
svenskernes rækker, i hvert fald indtil vinteren 
rigtigt satte ind. De embedsmænd, der sad 
rundt om i byerne, søgte efter bedste evne at 
lette trykket på befolkningen, ofte udviste de 
stort personligt mod, som f. eks. Haderslevs myn
dige provst Bonaventura Rehefeld, der en gang 
i et selskab hos general Wrangel blev så op
bragt over Wrangels nedsættende omtale af den 
danske konge, at han på stedet gav generalen en 
ørefigen. Det fortælles, at Carl X Gustav more
de sig hjerteligt derover, da det fortaltes ham.

I Haderslev kunne det ikke undgås, at sven
skernes optræden måtte blive særlig følelig, trop
pestyrkerne kom og gik ad hovedvejen, indkvar
teringen skiftede stadig, og man kunne aldrig 
føle sig sikker. Embedsmændene i byen var borg
mesteren Lorentz Knudsen, Frue kirkes præst 

Valentin Schmidt von Eisenberg, i. slotspræst og 
provst Bonaventura Rehefeld og rektoren mag. 
Nicolay Gutbier, der alle søgte at holde byens 
normale liv i gang; skolen havde svært ved at 
få lærere, og omegnens præster havde svært ved 
at sende elever til skolen. Enhver søgte at hytte 
sig selv, og her kom svenskerne befolkningen til 
hjælp, idet general Wrangel mod betaling ud
stedte såkaldte Salve Garde breve, der gav 
ihændehaveren frihed for svensk indkvartering 
og plyndring. Schmidt v. Eisenbergs svigersøn, 
præsten i Oxenvad og Jels, magister Peter Drey
er, var heldig at få fat i et sådant. Det er un
derskrevet af general Wrangel „Im Königl. 
Schwedischen Feldlager unter Friedrichsudde 
den 5. octobris Anno 1657“. I følge dette blev 
præsten og familie og husstand befriet for alle 
slags „Contribution oder Einquartirung, brandt, 
Plünderung, abnahm, Pferde, gross oder kleines 
Viehes, noch andern gewaltthätigkeiten“. Bre
vet har antagelig skånet præstens hjem for 
svensk voldsomhed; mon ikke han har kunnet 
takke svigerfaderen for dette beskærmelsesbrev, 
hvordan skulle en lokal præst ellers få fat i et så 
eftertragtelsesværdigt dokument? Det hjalp ham 
i denne omgang, men da polakkerne kom i 1659, 
måtte han flygte til Haderslev, hvor han året ef
ter blev rektor for byens lærde skole, hvor hele 
lærerpersonalet enten var flygtet eller bukket 
under for pest.

Krigen trak i langdrag, vinteren blev strenge
re, og den svenske generalmajor Eric Dahlberg 
begyndte at undersøge forholdene ved Lille
bælt, der var ved at fryse til. Svenske ryttere var 
i stadig fart ude på isen, og danske fiskere blev 
fanget ind og måtte afgive forklaring om bund- 
og strømforhold i bæltet, samtidig begyndte 
svenskerne at trække tropper sammen i egnen 
Vejle-Kolding-Frederiksodde; det var ganske ty
deligt, at noget var i gære. Nytåret kom, tem
peraturen steg, en tøvejrsperiode bragte ny frygt 
for svensk forsøg på overgang, for alle ventede, 
at de mange tropper skulle forsøge at angribe 
Fyn, så såre isen var borte, strandvagter blev 
forstærket på Fynssiden, og tropper fra Lolland 
blev overført til de sydfynske øer. Kort efter 
nytår satte det imidlertid ind med en ny frost- 
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periode, endnu strengere end den foregående, 
man åndede atter lettet op, danske strandvag
ter tog det lettere; når det blev for koldt, for
lod de ganske simpelt deres poster og søgte var
me i nærliggende huse og gårde. Men svensker
ne var stadig i fuld aktivitet, nu flyttedes trop
perne længere mod syd, og general Wrangel selv 
forlagde sit hovedkvarter fra Kolding til Hejis. 
Og pludselig kom der gang i begivenhederne, 
den 22. januar ankom Carl X Gustav overra
skende til Gottorp, den 26. var han i Flensborg, 
hvor han en enkelt dag ventede på friske trop
per, der ankom sydfra, og den 28. nåede han 
til Haderslev, hvor han dog kun blev en enkelt 
nat for næste dag at tage til lejren ved Hejis, 
som han kom til hen på formiddagen. Der blev 
straks afholdt møder med Wrangel, med Dahl
berg og med andre svenske officerer, og det blev 
besluttet straks at vove forsøget: Natten mel
lem den 29. og 30. januar blev der givet signal 
kl. 2, og de svenske styrker begav sig ud på isen 
for at gennemføre angrebet på Fyn.

Carl X Gustav handlede, Danmark forhand
lede. I Berlin var danske udsendinge ved at få 
den endelige aftale i stand mellem Branden
burg og kejseren på den ene side og Danmark- 
Norge på den anden. Lykkedes det Danmark, så 
ville Carl X’s stilling være meget vanskelig, 
fordi han var spærret inde på den jyske halvø, 
der ville blive angrebet sydfra. Samtidigt kun
ne man meget vel tænke sig, at danske tropper 
blev landsat i Jylland, hvorved han ville komme 
til at kæmpe en to-fronts krig uden mulighed 
for forsyninger eller tilbagetrækning. Derfor 
måtte han handle og tage risikoen, der var for
bundet med at føre en hel hær over den usikre 
is over mod danske styrker, der havde alle for
dele ved forsvaret af den fynske kyst.

Under forhandlingerne i den svenske lejr 
havde Dahlberg argumenteret for en overgang 
noget nordligere ved Fænø, og for at overbevise 
kongen havde han samme dag foretaget en tur 
derop med nogle ryttere, de kom tilbage og meld
te, at de havde været helt ovre ved Fyn uden 
at møde modstand og uden at finde huller i isen. 
Carl X Gustav havde benyttet hans fravær til 
selv at ride ud på isen sammen med Wrangel, 

de havde iagttaget de danske tropper på halv
øen Iversnæs, og de havde endvidere set, at isen 
var ophugget foran halvøen, men alligevel tur
de kongen ikke vente, det ville være at spilde ti
den at flytte alle tropperne nord på, og vejret 
kunne slå om hvert øjeblik, derfor gav han 
marchordren kl. 2, da det konstateredes, at det 
frøs stærkt.

På Fynssiden havde man allerede den 26. op
daget svenskernes interesse for strækningen i 
nærheden af Brandsø. Det danske hovedkvar
ter var derfor forlagt til Sønder Åby, og tropper 
blev samlet ved Iversnæs, men man nåede ikke 
at få alle med, rytterne fra de sydfynske øer nå
ede kun til Svendborg, og fodfolkets hovedmasse 
samt 4—5 kompagnier af rytteriet var endnu 
samlet ved Strib-Fænø. Ved Iversnæs stod der 
kun ca. 3000 mand, hvoraf flertallet var ryt
tere. Ovenfor skrænterne havde man fået op
ført et par skanser, hvor nogle kanoner var op
stillet, men de gjorde nu ingen virkning, da de 
skød hen over hovedet på svenskerne nede på 
isen. Og lige som det hele skulle til at gå i gang, 
blev den unge kommandant hr. Gyldenløwe 
syg — måske af skræk — og overgav komman
doen til næstkommanderende, vor Jens von Ha
dersleben, og skyndte sig i vogn afsted mod 
Odense. Nu kom den store prøve for Jens von 
Löwenklau, som han jo hed i følge sit svenske 
adelspatent. Han trak tropperne sammen inde 
i skovene i Tybrind vig, der ligger mellem Ivers
næs og Ålehoved tange, nogle tropper tog op
stilling på isen for at møde svenskerne, der lang
somt bevægede sig frem. Længst mod nord gik 
fodfolket spredt over et stort areal, så kom kon
gen med den ene afdeling af rytteriet og endelig 
mod syd den anden afdeling under general 
Wrangel, der avancerede hurtigst. Det gik for
bløffende godt, ganske vist forsvandt to kom
pagnier i isen, og kongens store karosse forspændt 
med 6 heste gik samme vej, den franske gesandt 
Terlon, der fulgte med svenskerne, havde fra 
sin vogn set uheldet og nåede at forlade sin, in
den også denne forsvandt i isen. Wrangels trop
per nåede først land, her mødtes de af salver 
fra Sehesteds regiment, der dog hurtigt opgav 
videre kamp og flygtede i vild panik. Kongen ud-
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nyttede situationen og drejede sine afdelinger, så 
også disse nåede land, mens det til gengæld lyk
kedes for oberst Jens at trænge nogle af Wran
gels kompagnier tilbage ud over isen, der brast 
under vægten, så både danske og svenske afde
linger omkom. Men nu havde kongen nået den 
faste jord og satte fart på, angreb oberst Jens’ 
tropper i flanken, og dermed blev slaget afgjort. 
Jens von Hadersleben overgav sig med alle sine 
styrker. Vejen var åbnet for Carl X Gustav, og 
han benyttede sig deraf; i løbet af to dage var 
hele Fyn besat, og de danske tropper enten ned
kæmpet eller flygtet til Sjælland.

Fra Fyn fortsatte Carl X Gustav sin eventyr
lige færd over isen via Langeland og Lolland- 
Falster til Sjælland, hvor han ved Vordingborg 
mødte de danske forhandlere, der kom for at 
bede om fred. Freden kom efter en række drøje 
forhandlinger i Tåstrup præstegård, de endelige 
dokumenter blev underskrevet den 26. februar 
i Roskilde. Da Joachim Gersdorf på Danmarks 
vegne satte sit navn på fredstraktaten, indgik 
Danmark den dyreste fred, der nogensinde er 
blevet underskrevet. Kongeriget Norge afstod 
Trondhjem len og Bohus len, kongeriget Dan
mark afstod landskaberne Skåne, Bornholm, 
Halland og Blekinge. Og som det var en fejl, at 
Danmark havde erklæret krig, sådan var det en 
fejl, at Danmark sluttede fred; havde landet 
kunnet holde ud bare endnu et par uger, havde 
situationen nemlig været en anden. Hjælpetrop
per var på vej ind i Jylland, Carl X Gustav vil
le ved dansk flådeblokade være indesluttet på 
Sjælland — men nederlaget var en kendsger
ning, det nytter ikke at spekulere over, hvad der 
kunne være sket, hvis ....

Da freden var sluttet, fik regeringen tid til at 
se på de enkelte begivenheder i denne sørgelige 
krig, derved kom en kommission også til at un
dersøge Jens von Haderslebens ledelse af trop
perne ved Tybrind vig; efter at have funderet 
over begivenhedsforløbet nåede kommissionen 
til det resultat, at der ikke kunne siges vor Jens 
noget på, men på den anden side var man hel
ler ikke interesseret i at fortsætte med at have 
ham i hæren, og han fik derfor den 28. oktober 
bevilget pension som generalmajor, dog med den 

tilføjelse, at pengene ikke kunne blive ham ud
betalt, men at han måtte holde sig skadesløs i 
indtægterne fra Bavelsegård i Præstø amt. Går
den tilhørte ganske vist Corfitz Ulfeldt, men 
den danske konge pønsede på ved den første, 
den bedste lejlighed at fratage ham alle hans 
danske godser. Jens von Hadersleben kom til at 
nøjes med titlen, for den lovede generalmajors 
pension fik han langt fra fuldstændigt; i 1676 
manglede der endnu 16.000 rigdi. i, at hele be
løbet var ham udbetalt.

Men vor Jens var langt fra fattig, han havde 
stadig sin fordring på den sønderborgske hertug, 
og da hertugen gik konkurs, anførtes Jens 
blandt kreditorerne med et tilgodehavende på 
24.000 rdl., for hvilken sum han fortsat måtte 
holde sig skadesløs i Kegnæsgård og Sønderborg 
ladegård.

I de nærmestfølgende år boede den afdankede 
generalmajor i Lübeck, derefter i Oldeslohe, 
hvor han i 1671 nævnes som gift med en Mari
anne Polyxene. Børnene — 2 drenge og 5 piger 
— kom alle godt i vej, døtrene blev gift, en af 
sønnerne gik i dansk krigstjeneste, en anden i 
kejserlig krigstjeneste.

Jens von Hadersleben havde også forskellige 
fordringer i Sverige; han fik til dækning af disse 
overdraget noget gods i Skåne, og det er antage
lig for at tilse dette, at han i 1663 rejser en tur til 
Sverige. På hjemvejen aflagde han besøg i Kø
benhavn for at rykke for den endnu ikke udbe
talte pension. I 1666 tilbyder han som gammel 
mand regeringen sin hjælp til hvervninger til 
hæren. Kilderne tier ellers om denne gamle 
hugaf, men at han stadig har været en holden 
mand, der førte stort hus, kan vi gætte af en 
lille oplysning i de kongelige kammerregnska
ber, hvoraf det fremgår, at kongen på gennem
rejse er blevet opvartet af vor Jens, måske har 
han endog boet i hans hus. For ifølge regnska
berne udbetaltes der 13. 4. 1679 seks rigsdaler 
til staldknægtene, og 8. 3. 1683 får „Oberst Jen
ses folk“ drikkepenge (12 rigsdaler) og 3. 7. 1684 
gives „12 rdl. til oberst Jenses folk, da kongen 
passerer Oldesloh“.

Denne lille notits er den seneste, vi har om 
oberst Jens von Hadersleben genannt Löwen- 
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klau, men på det tidspunkt er han også mindst 
82 år gammel, og det er da nærliggende at anta
ge, at han er død kort derefter. Denne Jens fra 
Haderslev oplevede hele det 17. århundrede — 
og han er et eksempel på den fattige dreng, der 
ved tidernes uro får chancer langt større end 
han ville have fået i fredstid. Han oplevede hele 
denne periode i centrum af begivenhederne. 
Han kendte den lille, stille, borgerlige by i fred 
og velstand, han oplevede Trediveårskrigens om- 
kringdragende hære og så den død og ulykke, 
en sådan hær afstedkom, han fik ved et til
fælde en vigtig position i et højdramatisk afsnit 
af vor historie, han trak sig tilbage og så her den 
enevældige konge drage frem ladende sin nådes 
lys skinne på ydmyge og bukkende allerunderda
nigste undersåtter. Selv om Jens ikke hører til 
Haderslevs store sønner, er han dog en inter
essant og farverig person, der nok må kunne 
fortjene lidt omtale. På en skole som Haderslev 
Katedralskole har han måske ganske særlig in
teresse, ikke bare fordi han er fra Haderslev- 
egnen, eller fordi hans livs forløb illustrerer af
gørende afsnit af vort lands historie, men fordi 
han kom til at føre kommandoen just ved Ty- 
brind vig, hvor han modtog de svenske, der om 

natten var gået ud på isen, ikke langt fra det 
sted, hvor nu skolens feriehytte ligger.

For Haderslev blev denne periode et slag, som 
kvalte vor by, så den aldrig genvandt den posi
tion, som den havde haft ved århundredets be
gyndelse, da byens huse lunede sig i læ af den 
store kirkes mure og beskyttedes af det prægtige 
renæssanceslot.

Svenskekrigene blev afslutningen på en lang 
periode, hvor Danmark havde stået som den le
dende østersømagt; landet havde mistet nogle af 
sine vigtigste provinser, og byerne var som Ha
derslev blevet hærget og udplyndret. Haderslevs 
skæbne og Jens von Haderslebens liv er en illu
stration fra det 17. århundrede på godt og ondt.

RICH. MEYER-HEISELBERG.

Litt.: Dansk biografisk leksikon, L. Bobé: Af Gehei
meråd Ditlev Ahlefeldts memoirer. Danske Magazin 5. 
række, V. Hist. Tidssk. VII, 6. Axel Oxenstiernas skrifter 
2. afd. VI. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage. 
Kgl. Kammerregnskaber ved Marquard. K. C. Rock
stroh: Udviklingen af den nationale hær. Politikens 
Danmarkshistorie Hvornår skete det. Sønderjyllands hi
storie ved la Cour. P. Rhode: Samlinger til Haderslev 
Amts beskrivelse. T. O. Achelis: Haderslev i gamle 
Dage. C. G. Weibull: Freden i Roskilde. A. Aberg: Nar 
Skåne blev svenskt. Sten Bonnesen: Karl X Gustav.



Sammenarbejdet af Zillens mange tegninger fra Christiansdal viser dette litografi hele tabriksområdet. I baggrunden på bakken ses fra 
venstre teglovnen, dernæst glasværket. I mellemgrunden fabriksanlæget med to vandmøller og „skibsbroen“ foran, så følger ud mod 
beskueren til højre „herrehuset“ og over dette schweizerhuset og til venstre i forgrunden ses funktionærboligerne, bygget som række

huse.



CHRISTIANSDALÆABRIKER
1771—1868

For nogle år siden fik jeg fra kunsthandler 
Wang i København sendt en mappe med 13 
tegninger af Johs. Wilh. Zillen. Stor var over
raskelsen og glæden, da det viste sig at være 
fremragende tegninger og skitser fra Christians- 
dal Glasfabrik 1856, flere af dem fortegninger 
til det pyntelige litograferede hovede på glas
fabrikens PRIIS-COURANT, som jeg forinden 
kendte fra sagfører Henning Meyers samlinger.

Da mine to medredaktører ved dette årsskrift 
så mit fund, enedes vi om at gemme disse per
ler til jubilæumsårgangen. Her er så de mest 
karakteristiske af dem tilknyttet en artikel.

Webers glasværk i Christiansdal var imidler
tid ikke den første fabrik på denne skønne plet; 
allerede i 1770’erne havde industrien holdt sit 
indtog i dalen.

Da „forkundskaber“ som bekendt „ere nytti
ge“, skal her kort berettes om, hvad der gik for

ud for glasfabrikens etablering. Oplysningerne 
er for en del hentet fra Jørgen Svanes inter
essante artikel „Blik Fabriken Gothaab“ i Søn- 
derjydske Aarbøger 1939.

*

Den florissante tid, slutningen af 1700-tallet, 
merkantilismens og industriens blomstringsår, 
satte også frugt her i egnen. Midt i den uberørte 
natur, det idylliske skovkransede Christiansdal, 
slog industrien sig ned.

Gerhard Nicolai Blechingberg, det syvende 
og sidste barn af den fra Norge indkaldte theo- 
log, senere provst Daniel Blechingberg i Gram, 
var den mand, der brød ind i naturens dybe ro 
og rejste den første fabrik i Christiansdal. Hans 
løbebane indtil da var i korthed denne: Født ca. 
1820 i Gram. Studeret i Tyskland, gik derefter 
i kejserlig, senere i fransk krigstjeneste. 1761—62 
stod han som ritmester i det Fischerske husar
korps, men søgte over i dansk krigstjeneste og 
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blev den 24. februar 1762 dansk „Second Ma
jor“ og den 14. juli „Premier Major“ i husar-re
gimentet. 1767 nedlagdes regimentet, og han 
blev sat på „Vartpenge“ med 300 rigsdaler om 
året. Den 30. marts 1774 fik han sin afsked.

Rundt omkring i landet rejstes i de år den 
ene fabrik efter den anden støttet og beskyttet 
af staten. Det var en god patriotisk handling at 
sætte industrier i gang. — Den pensionerede 
major blev også grebet af denne form for patrio
tisme og besluttede sig til at begynde en virksom
hed, der skulle fabrikere hvide blikplader. Han 
ansøgte herom og fik tilladelsen den 15. februar 
1771 af Christian VII, paraferet af Struensee, 
til på egen bekostning i en af provinserne at ind
rette en fabrik. Denne skulle være igang i løbet 
af to år, og når det viste sig, at den var indret
tet, som den skulle være, og vel forsynet, ville 
der ikke blive meddelt privilegium til andre lig
nende fabriker i 10 år.

Den plads, hvorpå fabriken rejstes, var en af 
den kgl. Tørning ladegårds grunde, hvorom 
majoren den 28. oktober 1771 sluttede en kø
bekontrakt med amtsforvalter Petersen i Ha
derslev.

Stedet var godt valgt. Det lange dalstrøg, der 
over Tørning og Christiansdal mundede ud i 
Haderslev Dam, indsnævredes her ved Christi
ansdal mellem to høje bakkedrag, så vandet, 
der strømmede gennem dalen fra den nære 
Tørning mølle, var nemt dæmmet op til kraftgi
vende møllehjul.

Kort efter at købekontrakten var underskre
vet, rejste major Blechingberg den 16. novem
ber til Tyskland for at hverve den fornødne ar
bejderstab af „Blik-Fabrikantere“. Den 20. fe
bruar kom han hjem med en blik-mester, en tin
mester og seks andre „Fabrikantere“. Selvfølge
lig kunne majoren ikke på egen hånd bekoste op
førelsen og driften af denne fabrik, så der blev 
dannet et aktieselskab, og foretagendet døbtes 
„Blikfabriquen Gothaab“. Aktiekapitalen var på 
6000 rigsdaler.

I selskabets vedtægter bestemmes det, at ma
jor Blechingberg skal dirigere „alt hvad ved Fa- 
briquen forefalder“ såvel ved bygningernes op
førelse, indkøb og salg af varerne og forholdet 

til arbejderne. For sin ulejlighed skulle majoren 
have fri bolig på 1. sal i tinhuset samt 150 rigs
daler årligt at regne fra 21. februar 1772.

Medens fabriken var under opførelse, ind
gav Blechingberg den 2. november 1772 en an
søgning om bl. a. at få tilstået forskellige be- 
gunstigelselser for fabriken såsom toldfri indfø
relse af råmaterialerne, toldfri forsendelse af de 
færdige varer i kongens riger og lande, toldfri 
udførsel og fritagelse for licens og andre pålæg, 
at der til udgående ekspeditioner over toldste
derne i hertugdømmerne måtte bruges stempel
papir til i lybsk skilling, at fabriken måtte 
brænde sine kul uden 24 skillings afgiften, at in
gen lignende fabrik måtte etablere sig i landet 
i 10 år, at alle ved fabriken beskæftigede måt
te fritages for militærtjeneste og for alle person
lige afgifter. Majoren slutter sin ansøgning så
ledes:

„Da dette Værks Anlæg og Fremgang ef
ter aid Forhaabning vil blive Fædrene-Landet til 
Nytte og Fordeel i Fremtiden, allerhelst det er 
en Artikel, som bruges i enhver Husholdning, og 
hvorfore hidindtil anseelige Penge af Landet er 
udgaaet, siden her i Rigerne ey er saadan Fa- 
brique“, så håber majoren, at de ønskede pri
vilegier vil blive ham tilstået. De blev ham til
stået. En ansøgning om eksportpræmie blev be
villiget således, at der i 6 på hinanden følgende 
år af Commerce-fonden skulle betales fabriken 
en eksportpræmie på 5 pct. på alle blikplader, 
der udførtes til udlandet.

Efter alt dette skulle man tro, at der var et 
sundt grundlag for en fabrik af den art, men 
som ved så mange af datidens industrier mang
lede den fornødne dygtighed og kapital.

Det måtte gå, som det kom til at gå, når den 
på stedet værende leder var tidligere major i hu
sarerne og hans nærmeste medarbejdere, der bo
ede i København, var to embedsmænd og en 
grosserer. Blandt de øvrige fandtes ikke en ene
ste, der kunne antages at have særligt kendskab 
til fabriksdrift.

Allerede ved nytårstide 1775 ser det kritisk ud 
for fabriken, og den 31. marts indsender fa
brikens direktør, justitsråd Daniel Bleching
berg (majorens brodersøn, slotsforvalter på Chri-
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Indsmeltning af glas.
Her ses smelteovnen, hvor man er i færd med at tage en potte med nedsmeltet glas ud. Vognen med det kram 
agtige stativ transporterer potten hen til udstøbningsbordet (længst til højre i baggrunden), og hæver den op til 
bordet, hvorefter glasset føres ind i køleovnen (åbningen til højre for bordet). Manden i forgrunden i midten 
står med en glaspost parat til at prøve glasset for viskositet og se om nedsmeltningen er i orden. Manden til 

venstre afkøler en post efter brug.

Slibning af glasset.
Her foregår den grove slibning, efter at glasset er kommet ud af køleovnen. De store trærammer, der er op
hængt ved en akse i loftet, er slibemaskineriet. Det store vandhjul driver maskineriet eller øser vand på slibe

border.



stiansborg), cancelliråd, skiftecommissarius Ot
to Chr. Haaber, grosserer Chr. Schaarup og 
overvisitør Georg Schmidt påny et andragende 
til kongen; det begynder således:

„Blik-Fabriquen Gothaab ved Hadersleben 
dend eneste i sit Slags udi Deres Kongel. Maysts. 
Riiger og Lande hælder disværre til sin Under
gang —1“ I andragendet oplystes, at der af in
teressenterne ialt var indskudt 15.000 rdlr., 
hvorhos man for at kunne købe de forskellige 
materialer, der var nødvendige, mod rente hav
de lånt yderligere 9000 rdlr., og da forrådet af 
rå og forarbejdede varer beløb sig til omtrent 
9000 rdlr., var interessenternes reelle sammen
skud af 15.000 rdlr. ganske medgået til værkets 
anlæg og indretninger. Interessenterne fattedes 
kræfter til at fortsætte fabriken, og de androg 
derfor „om det ikke allernaadigst maatte be
hage Deres kongl. Mayst at redde bemeldte Blik 
Fabrique Gothaab ved Hadersleben, og de man
ge derved arbeidende Folk fra total Undergang, 
ved at antage samme af Interessenterne, for 
hvad den har kosted, og lade den fremdeles dri
ve for Deres kongel. Maysts allerhøyeste Reg
ning, hvorved Interessenternes hidtil hafte og 
end havende Oyemærk ved dends Anlæg allee
ne opnaaes“.

Men kongen ville ikke købe fabriken. Der 
var blevet tilstået interessenterne alle billige 
fordele, forbud mod fremmede blikvarer, eks
portpræmier m. m., så det var efter kongens 
mening interessenternes skyldighed mod ham og 
en billighed mod publikum at holde fabrikken 
igang. Interessenterne burde sørge for en bedre 
administration og bedre afsætnings-muligheder, 
ellers skulle fabriken sælges ved offentlig ud
bud.

Kongen beder Commerce Collegiet indsende 
nærmere oplysninger om fabriken.

Der optages den 9. september 1775 et inven
tarium over fabriken, der viser, at det ikke har 
været nogen hel lille virksomhed.

At lade fabriken sælge ved offentlig auktion 
som nævnt i den kongelige resolution, mener di
rektørerne ikke er det „tienstligste Middel til 
Interessenternes anvendte Capitals conserva
tion“, da der her i landet kun findes een eneste, 

der kunne tænke sig at købe fabriken, og da 
han ikke behøvede at frygte, at nogen anden 
bød ham op, ville en auktion blive til større ska
de for interessenterne. Man foreslår som sidste 
udvej at få eksportpræmien udstrakt til at om
fatte alle varer og et lån mod obligation fra 
Commerce-fonden på 10.000 rdlr.

Men skulle denne nåde, der er vederfaret an
dre danske fabriker, ikke blive „Gothaab“ til del, 
da må interessenterne opgive alt håb, ophæve 
fabriken, og lade „Fabricanterne“ — som næsten 
taber modet — rejse tilbage til Sachsen. Arbej
derstaben bestod af 13 familier.

Den 19. september 1776 får man afslag på 
låneansøgningen på de 10.000 rdlr. I en indbe
retning til Haderslev amt af 14. januar 1777 
hedder det om Blechingbergs fabrik: „Eine Blech 
Fabricke, die aber jetzo nicht im Gange ist“.

Majoren oplevede lige at se det hele styrte 
sammen, idet han afgik ved døden på det kgl. 
Frederiks hospital søndag den 11. maj 1777.

Efter major Blechingbergs død søgte interes
senterne at få værket solgt. Af købelystne var der 
en blegemester Moore og en grosserer Black, der 
begge havde været interessenter i ,,Gothaab“. 
De opmuntredes til købet af Commerce-Collegi- 
et og købte hele anlæget for — 2000 rdlr.

I en indberetning til Collegiet oplyste Moore, 
at han sammen med grosserer Black har været 
nede at bese stedet, der synes at være det mest 
fordelagtige og bekvemmeste sted til at indrette 
en blegeanstalt og et lærredsvæveri, da vandet 
er godt og giver rigelig kraft til at drive de nød
vendige møller og maskiner. Han anfører end
videre, at den gemene mand på forskellige ste
der i Holsten og Jylland allerede har fået smag 
for lærred, spinderi og væveri og kun behøver 
lidt undervisning og endnu mindre opmun
tring for at bringe det til større fuldkommenhed.

Han er meget ivrig for sagen, men der kræves 
foruden købesummen 2000 rdlr., ialt 12.600 
rdlr., der vil medgå til anlæg af blegeriet, de 
nødvendige maskiner og til indkøb af forskellige 
biegematerialer, ubleget garn samt mat og uble
get lærred.

I sin indstilling til kongen anfører collegiet bl. 
a. at der findes så meget vand i strømmen, at 
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fladbundede fartøjer med en last på op til 13 
skp. jern kan seile lige op til Haderslev sø 
(Dammen), hvorved ind- og udskibningen til 
Østersøen let kan ske. Af den tidligere blikfa
brik står endnu tilbage et langt møllehus med 
forskellige hamre, et arbejds- og et kulhus, men 
alt er forfaldent og må dels fra grunden repare
res eller bygges op fra nyt, ligesom og slusen 
trænger til en hovedreparation.

Collegiet mener at kunne anbefale, at staten 
køber den gamle virksomhed, og at der anlægges 
en blegeanstalt der.

Det ender med, at collegiet godtgør Moore 
de 2000 rigsdaler og giver ham desuden den 25. 
maj 1780 4000 rigsdaler „zum Ankauf der nö- 
thigen Gerätschaften“, dog på betingelse af, at 
pengene skal betales tilbage, hvis fabriken skulle 
gå over til at tjene andet formål end at være 
blegeanstalt.

For at have indseende med, at interessenterne 
i den nye fabrik opfyldte deres forpligtelser, fik 
ved kgl. resolution af 13. juli 1780 secretair i 
Commerce Collegiets tyske kontor, kammerråd 
Lawaetz opsigt med den mod at få V10 af over
skuder.

Om blegeanstalten har givet noget overskud, 
er meget tvivlsomt. 16 år senere afstår Moore fa- 
briksanlæget til Commerce Collegiet, og han gli
der dermed ud af Christiansdals saga.

Hvem denne Moore var og hvorfra han kom, 
oplyser arkiverne intet om. I den ret omfattende 
korrespondance fra hans tid benævnes han kun 
„Bleichner“, „Fabrik Entrepreneur“ og „Bleich- 
Entrepreneur“.

Den 8. oktober 1796 anmoder Commerce Col
legiet amtmand Møsting i Haderslev om at 
overtage det collegiet tilhørende Christiansdal, 
og i efteråret 1797 pålægger collegiet gentagne 
gange amtmanden at foranledige virksomheden 
solgt ved offentlig auktion. I et af brevene spør
ger man, om det ikke ville være formålstjen
ligt i en særlig skrivelse at gøre møller Hans Lau- 
trup fra Laksmøllen ved Aabenraa opmærksom 
på salget, da mølleren før i tiden har ytret ønske 
om at erhverve ejendommen, og det var jo ikke 
sikkert, at Lautrup så annoncerne i bladene.

Af en rapport fra 22. november samme år 

fremgår det, at Lautrup har set på virksomhe
den og fundet, at sluseværket var fuldstændig 
forfalden og burde repareres før salget. — Den 
ir. juli 1798 bevilliger collegiet 100 rigsdaler til 
reparation af sluserne. Det lader til, at det ikke 
har været nemt at få solgt Christiansdal; colle
giet må energisk rykke for en afgørelse. Først i 
begyndelsen af oktober bliver mølleren fra Aa
benraa den højstbydende med 1400 rigsdaler, 
collegiet mener dog, at den laveste sum, ejen
dommen må gå for, er 1800 rigsdaler.

„Gestern Abend als ich ziemlich spät zu[l] 
Hause kam, fand ich den Müller Lautrup von 
der Lax Mühle in meinem Hause vor —“ be
gynder husfoged Breckling sin meddelelse af 14. 
oktober 1798, hvori han kan meddele, at Lau
trup nu er gået med til at betale de 1800 rigs
daler, dog på betingelse af, at alle materialer, 
som Moore har efterladt — der nævnes træ og 
jern — går med i summen.

Ejendommen består af:
,,a) das Blechhammerhaus
b) das Rokhammerhaus
c) die ehemalige Fabriquanten Wohnung
d) das Nebengebäude, was der Aufseher 

Chresten Jensen bisher bewohnt hat“.

Jensen havde været ansat som opsynsmand i 
de år, virksomheden havde ligget stille og havde 
boet på fabriken.

Den 17. februar 1799 underskrives købekon
trakten.

Der indrettes nu en oliemølle på stedet, men 
det må alligevel ikke have været helt efter Lau- 
trups ønske, thi den 24. januar 1807 overlader 
han det hele til sin søn Jes Lautrup.

I maj 1809 opstår to mærkelige brande på 
fabriken, „Branddirekteur“ Leisner afholder for
hør på fabriken efter den anden brand, alle, 
både fastboende og besøgende, udspørges, og 
„Branddirekteuren“ kommer til det sørgelige re
sultat, at han i sin rapport må skrive: „Es leidet 
keinen Zweifel dass nicht das Feuer vorsetzlich 
angelegt worden sey“.—

Det var imidlertid ikke den første brand på 
fabriken det år. Toldforvalter Prectorius, som bo
ede til leje i stuehuset, og ejeren Lautrup kunne
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fortælle, at for nøjagtig 5 uger siden havde der 
været ild i en halmstak, der stod i umiddelbar 
nærhed af den østre lade.

Klokken 10 om aftenen havde forpagter Chri
stian Baages kone Johanne dundret på døren og 
skreget, at der var ild i halmen, og var derefter 
løbet til Tørning mølle for at melde det.

Alle havde været i seng, kun toldforvalteren 
var oppe, han fik nu alle vækket, og ilden, der 
ikke havde nået at gribe særlig om sig, blev sluk
ket.

Bemeldte fru Johanne havde den aften drømt, 
at oliemøllen brændte, og havde vækket sin 
ægtefælle og fortalt ham det — men han ville 
ikke vide noget om hendes drømme. — Johanne 
havde dog stædig holdt på, at der var noget 
om det. Manden havde da bedt hende stå op og 
se efter. Hun havde slået ild, tændt lampen, og 
da hun kom uden for (i beretningen står: als 
sie aussen vor kam!), så hun ilden. Hun havde 
i flere dage derpå været meget „confü“.

Dennegang var Johanne også kommet løben
de ved 10-tiden om aftenen og havde råbt, at der 
var ild i den østre lade.Toldforvalteren havdeog- 
så dennegang endnu været oppe, ligeledes farver 
Matzen fra Ribe, der var ankommet en time før 
for at lade sine uldne stoffer behandle på stam- 
pemøllen. De var løbet ud og havde vækket alle 
de sovende og derpå ned til det angivne sted, 
her så de en lille flamme uden røg i stråtaget 
ikke større, end den kunne slukkes med en hånd, 
de løb efter en stige, og selvom det ikke tog lang 
tid at få den hentet, havde ilden ved deres til
bagekomst grebet så stærkt om sig i det tørre 
stråtag, at der ingen redning var. Farver Matzen 
undrede sig over, at de to gange, han havde væ
ret her på Christiansdal i forretningsanliggender, 
var der udbrudt ild på samme tid.

Men tilbage til fru Johanne. Denne gang for
talte hun, at hun havde opdaget ilden, da hun 
ved 10-tiden skulle ud og hente fårene, der med 
Lautrups tilladelse græssede på vejen ned til fa
briken. Da det endnu var lyst, havde hun tyde
ligt kunnet se røg nede fra fabriken. Hun løb 
derned, fortalte hun, og så, at en flamme på en 
hånds størrelse brændte forneden på det nord
østlige hjørne af østladens stråtag. Hun løb nu 

for at vække beboerne, men ilden tog hurtigt 
overhånd.

Tjenestekarlene Andreas Sørensen og Søren 
Johannsen „Buurcall“ (sikkert fra Burkal) samt 
smeden Morten. Mortensen fra Frørup og dennes 
tjenestekarl Jørgen Knudsen sov i bemeldte lades 
vestre ende, og blev først vækket, da begge la
der stod i lys lue.

Men „Branddirecteuren“ kan ikke fæste lid til 
den gode Johannes forklaringer — de stemmer 
Ikke overens med toldforvalterens og farverens 
udsagn.

Fru Johanne kan den første gang umuligt ha
ve set branden fra sit hus — som hun fortalte 
— dette ligger alt for langt borte og i en ret
ning fra fabriken, der gør det umuligt. — Og den 
anden gang — da hun skulle hente fårene — 
havde hun set røg — de andre havde sagt, at 
det var en lille flamme uden røg; — ak ja — fru 
Johannes forklaringer kunne ikke stå for en nær
mere prøve.

Heldigvis, slutter Leisner sin beretning, var 
stuehuset, der lå ved den ene lade, bygget af 
brandmur og tækket med tegl, ellers var „die
ses bedeutende Wesen ohne Rettung verloren 
gewesen“.

I et vedføjet notat hedder det, at man har ind
ledet en undersøgelse af den øjensynlige brand
stiftelse, som dog indtil nu „kein Licht über das 
Verbrechen gegeben hat“.

Om det nogensinde blev opklaret, hvorledes 
branden på Christiansdal i 1809 var opstået, vi
des ikke mere.

1835 er Jes Lautrup færdig som fabrikant. I 
december rykker man nemlig gennem amtet for 
„rückständige Brandkasse-geldern — von der 
Concoursmasse der Jess Lautrup gehörigen Chri- 
stiansdaler Oehlmühle“.

Atter kommer Christiansdal under hamme
ren. Ved auktion den 14. maj 1836 køber et in
teressentskab, bestående af herredsskriver dr. 
Meyer på Vojenslund (siden Lindedal), sogne
foged Nis Steffensen, Hammelev, sandemand 
Hans Nissen, Hammelev, og gårdmand Hans J. 
Steffensen, Styding, som højstbydende Christi
ansdal med derpå stående oliemølle og øvrigt 
tilbehør for 2070 rdl. courant eller 3312 rigsbank- 
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daler sølvmønt. Interessentskabet lånte 2500 rdl. 
cour. eller 4000 rbd. af rådmand J. Chr. Holm i 
Haderslev, hvad enten det nu har brugt dette 
lån til at betale købet med eller til forbedrin
ger. At der er sket forbedringer, må vel antages, 
idet selskabet ved kontrakt af 26. september 
1842, ekspederet 3. maj 1843, solgte fabriksvæ
senet Christiansdal for 10.000 rdl. cour. eller 
16.000 rbd. til apoteker J. H. Fries i Odense. Byg
ningen har dog trængt til at repareres, eller må
ske snarere har det været apoteker Fries’ me
ning at opføre en helt ny bygning. Det hedder 
nemlig i købekontrakten, at hvis køberen ønsker 
at bringe byggematerialier derhen eller endog 
at begynde opførelsen af en ny bygning inden 
tiltrædelsen den 1. maj 1843, skal det være ham 
tilladt, når han ikke forhindrer sælgerne i be
driften af møllen.

Fries var søn af kammerråd Fries på Ballegård 
i Sundeved. Han ejede Svaneapoteket i Odense i 
årene 1831-43. Om han har foretaget noget byg
geri ved Christiansdal, er vel tvivlsomt, eftersom 
han allerede solgte ejendommen igen ved kon
trakt af 18. august 1845, ekspederet 9. septem
ber 1845, til major S. v. Simesen, Haderslev, med 
tiltrædelse den 1. oktober 1845. Købesummen 
var 8000 rdl. cour. eller 12.800 rbd., hvilket altså 
var mindre end Fries et par år i forvejen havde 
købt den for. Der er derfor næppe sket forbedrin
ger i den tid. Derpå tyder også den kendsger
ning, at det i købekontrakten hedder, at køberen 
skal have tilladelse til at have møllebygger og at 
reparere møllen inden overtagelsen. 1847 køber 
major v. Simesen et stykke af Tørning Øster- 
skov, som stødte op til oliemøllen. Det var 3 tdr. 
112 kvadratroder stort og kostede 343 rbd. 20 sk.

Den 18. juni 1851 sælger major v. Simesen 
Christiansdal mølle til Sigvard Julius August 
Weber med tiltrædelse den 1. juli 1851. Købe
summen var 10.600 stykker specier eller 13.250 
rdl. courant. 10.600 specier er 21.200 rbd. 
(42.400 kr.). Bygningerne og værket havde lidt 
nogen skade under den lige overståede krig; ska
den var vurderet til 320 rdl. courant, og godt
gørelsen skulle tilfalde køberen.

Bag dette køb stod Webers morbror, den 
kendte hofspejlhandler Frederik Lehmann, og 

broderen Theobald Weber, de havde i 1850 til
sammen stiftet handelshuset Theobald Weber 
& Co. og ville nu i Christiansdal bygge et glas
værk under ledelse af S. I. A. Weber.

Dette sker omtrent samtidig med, at det første 
kryolith kommer hjem til Danmark fra Grøn
land, og da glasfabriken og kryolithen efterhån
den kommer i forbindelse med hinanden, er 
det så interessant en hændelse, at der i 1857 
skrives en længere artikel herom i M. Gold
schmidts ansete ugeblad „Nord og Syd“.

„Et industrielt Billede fra Danmark“ hedder 
artiklen, den er noget omstændelig, men typisk 
i form og sprog for datiden, og den giver mange 
interessante oplysninger, og den del, der er 
knyttet til Christiansdal, følger derfor her in 
extenso:

„Denne Skildring vil føre os temmelig langt, 
fra Grønland til Slesvig; men Reisen gaaer hur
tig paa Papiret.

Paa den sydvestlige Kyst af Grønland ligger 
Teltpladsen Ivikeet [Iviktut?] 2V2 Mil vest for 
Handelspladsen Arksut ved Arksutfjorden. Der 
er nedenfor Bjerge af granitagtige Bestanddele, 
en lille Dal med Fordybninger, i hvilken Vandet 
gaaer op ved Høivande om Vinteren. Paa en 
Strækning af omtrent 100 Alen i Længde og 
50 i Bredden bestaaer Grunden af Kryolith; 
hvor dybt denne naaer, er ubekjendt; men da 
Ankeret ikke vil hæfte i Bunden udenfor, anta
ger man, at Kryolithen strækker sig hen under 
Havet; i en lille Bugt, der skjærer sig ind i Da
len, er Bunden Kryolith. I de øverste Lag er Kry
olithen hvid, nedenfor sort, uden at der for
øvrigt er nogen mærkelig [mærkbar] Forskjel 
mellem det hvide og det sorte Mineral. Paa 
Randen af den her beskrevne Strækning findes 
forskjellige Ertser, navnlig Bly og Tin. Plante- 
Vegetationen er foruden Græs kun lidt Vidier 
og Røn. Climaet er i Juli og August meget hedt; 
Arbeiderne, som sendes derop for at bryde Mi
neralet, plages af en Slags Mosquitoer, hvorfor 
de faae Slør eller Net med til at have om Ho
vedet under Arbeidet.

Kryolithen har i Udseende Lighed med Sten
salt og har en svag, skarp Smag. Dens chemi- 
ske Bestanddele ere, efter Berzelius:
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Fabrikant Weber og frue skal på ridetur i den skønne egn.

Det efter overtagelsen i 1851 byggede teglværk. Man ser ude til højre en hesterundgang — 
sikkert til æltning af leret.



Aluminium ............................... 13,00 pCt.
Natrium..................................... 32,93 „
Fluor ......................................... 54,07 „

100,00 pCt.

Ivikeet ved Arksutfjorden er det eneste Sted 
i Verden hvor Kryolithen hidtil er funden. 
Giesecke fandt den 1783; Grønlænderne kjendte 
den og brugte den bl. A. pulveriseret til at 
blande i deres Snustobak, som derved blev drøi- 
ere, maaske ogsaa mere piquant. Den findes om
talt i tydske Mineralogier fra 1802. Inspecteur 
Engholm nedsendte i 1833 en Baad-Ladning, 
som ikke kom til Anvendelse, fordi man ikke 
kjendte nogen let Maade at opløse og behandle 
den paa.

I Aaret 1848 — det Aar, der blev saa rigt ikke 
blot paa moralske Erfaringer, men ogsaa paa 
Guldminer i Californien — nedsendte Insp. 
Holbøll en Qvantum efter Anmodning af Forch
hammer. Polytechnisk Candidat, nuværende Ju- 
stermester Julius Thomsen, udfandt i 1849 Me
thoden for dens techniske Behandling o: blev 
istand til med Lethed at udskille dens Bestand
dele, navnlig Natrium (Natron, Soda), og leve
rede dette til Fabrikbrug. Han forenede sig med 
polytechnisk Candidat Howitz, og de erholdt i 
1854 50 Tdr. af den grønlandske Handel, i 1855 
endvidere 3 Tdr. De gjorde forskjellige Forsøg, bl. 
A. med at emaillere Jern- og Lerkar, og overlode 
desuden en herværende Sæbesyder en Del af 
Mineralet for at anvende den efter deres Anvis
ning indvundne Sodalud til Sæbe. Det var en 
Aftale med ham, at han Intet skulde anvende 
udenfor sin Fabrik; men paa en Udenlandsrejse 
bragte han et Qvantum i Handelen. I Forveien, 
1853, havde Thomsen confidentielt meddelt den 
bekjendte Chemiker Rose i Berlin, at han kunde 
uddrage Aluminium af Kryolithen, og efter at 
Rose nu selv havde faaet Ledighed til at gjøre 
Forsøg, omtalte han Opdagelsen som sin (i Pog- 
gendorffs Annalen der Physik 1855). Nu blev 
der europæisk Efterspørgsel efter Kryolithen, 
navnlig fra den Aluminiumsfabrik i Paris, som vi 
omtalte vort Nr. af 21de Novbr. 1856, Pg. 257.

I 1853 havde Hr. Thomsen taget Patent paa 
10 Aar paa at tilvirke Soda af Kryolith; i 1856 

erholdt d’Hrr. Thomsen & Howitz af den grøn
landske Handel Concession til at sende et Skib 
efter Kryolith, og det hjembragte omtrent 2500 
Centner.Iaar blev Tilladelsen udvidet til at gjæl- 
de for endnu to Aar, og et Fregatskib er i disse 
Dage afseilet, idet de nævnte Herrer ere gaaede 
i Compagni med Firmaet Weber & Co.

Hr. Lehmann (Onkel til d’Hrr. Weber) er et 
stort Publikum bekjendt som Speilhandler, og 
det vil maaskee overraske mange Læsere, at 
Kryolithen, der først tilbyder sig at levere et Me
tal, Aluminium, og dernæst Sæbe, nu vil i Lag 
med Speilhandlere; men dette vil ret snart blive 
ganske forklarligt. Det nævnte Hus havde solgt 
Speile. Det indforskrev slebet og poleret Speil- 
glas fra Udlandet, navnlig fra engelske, franske 
og belgiske Fabriker. I Aaret 1848 begyndte det 
at forskrive raat Speilglas for selv at slibe og 
polere det og indrettede i dette Øiemed en 
Dampmaskine paa 10 Hestes Kraft (i Firmaets 
Gaard paa Amagertorv her i Byen) [Køben
havn]. Men det vilde ikke ret betale sig forme
delst Udgifterne til Kulforbruget, og i 1851 kjøb- 
te man Christiansdal, en Mil vestlig for Ha
derslev. Denne Eiendom, hvortil hørte en gam
mel, ubrugelig Oliemølle og ca. 70 Tdr. Land, 
stod Firmaet i omtrent 25.000 Rdlr. (vi have 
søgt Oplysning om Kjøbesummen, fordi den vil 
tjene til at anskueliggjøre dette industrielle Bil
lede). Efter at have anlagt Teglværk med Ovn 
til 125.000 Sten henvendte man sin Opmærk
somhed paa Vandet. I Egnen er en Mængde 
Kilder, og ved Opdæmninger bragte man Van
det fra 13 til 20 Fods Fald med over 150 He
stes Kraft. Her var altsaa en billig Factor, der 
heldig erstattede den kulforbrugende Dampma
skine, og man fortsatte her Speilslibningen i stør
re Maalestok. Men saa tænkte man paa, selv at 
fabrikere Speilglas, hvortil som Hovedbestand
del bruges ren Soda tilligemed Sand og Kalk 
samt lidt Arsenik, Antimon, Bruunsten m. M. 
Sodaen forskrev d’Hrr. Weber i krystalliseret 
Form fra Udlandet og havde megen Møje med 
at rense den for Jern og Svovl, hvormed den var 
blandet. Speilglasfabrikerne i England, Frank
rig o. s. v. ere forenede med Fabriker for Til
beredning af chemisk ren Soda og var følgelig i 
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denne Henseende i Overvægt overfor dette før
ste Forsøg i Norden paa at støbe Speilglas.

Her var altsaa et industrielt og mercantilt 
Hus, der behøvede ren Soda, og et Par praktiske 
Videnskabsmænd, der kunde skaffe den tilveie 
af det grønlandske Mineral, og det var altsaa 
ikke underligt, at de mødtes og forenede sig. 
D’Hrr. Weber udrustede det nys omtalte Fre
gatskib og stillede det i Compagniskabets Tje
neste.

Imidlertid havde man, som alt bemærket, 
2500 Centner Kryolith paa Lager, og vi skulle 
nu omtale, hvorledes man anvender dette Mine
ral til Speilglas.

Kryolithen males til fint Pulver, og til hver 
100 Pund sættes 100 Pund frisk brændt Kalk og 
600 Pund Vand, hvornæst Blandingen koges og 
bliver en mælkeagtig Vælling. Den ledes ud i et 
Kar, og Kryolithens Fluor indgaaer Forbindelse 
med Kalkens Chalcium (Kalk bestaaer af Metal
let Chalcium og af Ilt) og danner med denne 
Flusspath og synker tilbunds, medens Ilten for
ener sig med Aluminiet og Natriet, saa man har 
Aluminium-Ilte (Lerjord) og Natrium-Ilte (Na
tron) opløst i Vand, staaende som en temmelig 
klar Vædske ovenpaa. Denne Vædske udtappes, 
og der pumpes Kulsyre i den, hvorved Natrium- 
Iltet forener sig med Kulsyren og danner kulsur 
Natron (Soda), medens Alumin-Iltet (den che- 
misk rene Lerjord) synker tilbunds. Saa har man 
ovenpaa staaende den rene Sodalud, der ud
tappes i Bakker og chrystalliseres. For hvert 100 
Pund Kryolith, man har anvendt til Blandin
gen, faar man ved denne Proces 180 Pund ren 
Soda.

I Forbindelse med det foranførte Kalk, Sand 
o. s. v. smeltes nu Sodaen til Speilglas af Vz 
Tommes Tykkelse. Hver 30 Timer leverer 
Christiansdals Støberi 4 saadanne Plader, hver 
4V2 Alen lang og 2P2 Alen bred, som overgaaer 
til Slibning, Polering og Foliering. Det første For
søg med Soda tilberedt af Kryolith er gjort i det
te Foraar og har givet et høist tilfredsstillende 
Udbytte, idet dette Speilglas overgaaer det en
gelske og antages at kunne taale den strengeste 
Sammenligning med fransk og belgisk Speil
glas. Værdien af det Glas, man saaledes kan 

tilvirke, anslaaes for Tiden til henved 70.000 
Rdl. aarlig, den samlede Fabriks Værdi — heri 
indbefattet Boliger for 30 Arbejderfamilier — 
til circa 300.000 Rdl. Det kan endnu anføres, at 
Eierne have gravet en Canal til Haderslev Dam, 
hvorved de med Pramme staae i umiddelbar 
Forbindelse med Havet*),  og endvidere som 
Notits af mindre Betydning: at de selv tilvirke 
den Gibs, hvori Glasset bliver lagt ved Slibnin
gen, og den Filt, der bruges til Polering, samt 
selv pulverisere den Smergel, der hører til sam
me Proces, og som over England indføres fra 
Krim.

*) Dette er dog ikke noget nyt, i blikfabrikens dage hed
der det i en indstilling til kongen, at der rinder så me
get vand i strømmen, at fladbundede fartøjer med 
en last på op til 13 skp. jern kunne sejle lige op 
til „Haderslev Sø“ (Dammen).

Hermed ere vi imidlertid langtfra færdige. For 
at skaffe sig god, ren Kalk vil man selv ind
rette sig en Kalkovn paa Christiansdal, og for 
at erholde den fornødne Kulsyre endvidere an
lægge et Kornbrænderi. Det er let nok at faae 
Kulsyre, saasom den udstrømmer f. Ex. fra alt 
brændende Kul; men Vanskeligheden er paa 
denne Maade at faae den ren. Ved at anlægge 
et Kornbrænderi kan man benytte Kulsyren, der 
opstiger af den gjærende Mæsk.

Vi omtalte, at Aluminiltet eller chemisk ren 
Lerjord faldt tilbunds, da Sodaen dannede sig. 
Denne rene Lerjord er brugelig i Farverierne til 
Beitsning og vil have en Værdi af c. 2 Mk. pr. 
Pund. Alun, der sædvanligvis bruges, er Lerjord 
med Tilsætning af Svovlsyre og svovlsure Alka
lier. Men da den chemisk rene Lerjord, som vi 
have seet, er Aluminium-Ilte, er den tillige et 
udmærket Materiale for den Proces, hvorved 
hint nye Metal tilveiebringes. Aluminiet er for 
Tiden meget dyrt (50 Rdl. pr. Pund), nemlig 
paa Grund af Tilberedelsens Kostbarhed og 
Vanskelighed; men i denne Henseende synes 
man i god Fremgang; thi for to Aar siden koste
de det ti Gange saa meget. Kyndige Folk nære 
imidlertid Tvivl om Aluminiets sande Værd. 
Det er sprødt, udfordrer en overordentlig Hede 
for at behandles og er ikke overmaade ægte o: 
angribes af Luftens Ilt og adskillige Syrer. Saa
ledes sige Nogle, Andre stille disse svage Sider 
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i Skyggen, eller benægte dem og udhæve Metal
lets store Lethed og Haardhed, dets Evne til at 
afløse Sølvet ved mangfoldige Luxus- og Hus- 
holdningsgjenstande. Der var engang Tale 
om, at Keiser L. Napoleons [Napoleon III] 
„hundrede Gardere“ skulde have Harnisker 
af Aluminium. I the Mining Journal af 20. 
Dec. 1856 finde vi omtalt adskillige heldige For
søg, man har gjort med Blanding af Alumini
um og andre Metaller; i et senere Nr. af sam
me Blad er en Advarsel til Chemikere med 
Hensyn til Bedømmelse af Metallets Egenska
ber, da de maae see nøie til, hvor rent det er. 
Naar man anende eller propheterende taler om 
Luftskibsfart, synes Aluminiet formedelst dets 
Lethed at maatte komme til at spille en stor 
Rolle. Men hvordan det nu end maatte forholde 
sig dermed, saa troe vi, at det her omtalte Com- 
pagniskab for Tiden ikke spekulerer synderlig på 
Aluminiet, men anser Kryolithens Soda og Ler
jord for solidere Rigdom. Hr. Thomsen har, som 
alt berørt, Patent paa 10 Aar, fra Januar 1853 
at regne, paa at tilvirke Soda af Kryolith. Fabri
ken paa Christiansdal vil være stor nok til aar- 
lig at bearbejde 5000 Centner Kryolith, da man 
ved hver 100 Pund Kryolith faaer 180 Pund 
Soda, udkommer altsaa 900.000 Pund Soda, 
hvoraf omtrent de 60.000 Pund bruges til Speil- 
glas, Resten gaaer over i Handelen, hvor den 
for Tiden betales med ca. 3 Rdl. pr. 100 Pund. 
Den grønlandske Handel har forbeholdt sig som 
Afgift 10 a 12 pCt. in natura, altsaa for hvert 
Centner Kryolith, der brydes, 10 a 12 Pund, der 
vel ligeledes ville gaae over i Handelen.

Endvidere kan man, som før antydet, tilvir
ke Emaille. Denne er et uigennemsigtigt Glas, 
som sættes på Ler- og Jernvarer, for at beskytte 
dem mod chemisk og mechanisk Paavirkning af 
forskjellig Art. Hidtil har man til Emaille brugt 
borsurt Natron (Borax). Formedelst Boraxens 
Dyrhed har i Frankrig været udsat en lille Præ
mie af 1200 Frcs. for Opdagelsen af et andet 
Stof til Emaillens Frembringelse.

Endvidere kan Kryolithen bruges til at pro
ducere almindelig Glas, Cement, Farve m. M., 
og for den Flusspath, som vi ved den første 
Blanding saae danne sig og falde tilbunds, sy

nes ligeledes at være fundet technisk anven
delse.

Man har altsaa af Kryolithen: Soda til Sæbe, 
Speilglas og almindelig Glas, Emaille, Cement, 
Beitse, Alun, Farve og Flusspath“.

Aret før denne artikel blev skrevet, havde den 
kendte i Slesvig fødte danske landskabs- og dyre- 
maler Johannes Wilhelm Zillen i længere tid 
været fabrikant Webers gæst på Christiansdal 
og tegnede her den i indledningen nævnte ræk
ke billeder fra virksomheden og dens romanti
ske omegn. Takket være disse smukke blyants- 
og pennetegninger — nogle af dem svagt farve
lagte — kan vi idag danne os et godt billede af 
fabriken og livet i og omkring den. Vi bliver af 
Zillen ført rundt i glasfabrikens forskellige afde
linger ind til smelteovnen, hvor 9 mand er i ar
bejde. Nogle af dem er ifærd med at tage en 
potte med de sammensmeltede bestanddele, der 
danner glasset, ud af ovnen, kranvognen, der lø
ber på skinner, er klar til at hente det flydende 
glas for at køre det hen til udsmeltningsbordet 
og hæve det op og hælde det ud derpå. Udsmelt
ningsbordet løber ligeledes på skinner og kører 
det udsmeltede glas hen til køleovnen. To mand 
står med lange stave „glasposter“, hvormed de 
prøver glassets viskositet.

Herfra går vi ind i slibehallen, hvor glasset 
efter afkølingen får den første grove tilslibning, 
og i skærestuen, det tredie interiør fra fabriken, 
Zillen viser os, får glasset den fine afpudsning 
og tilskæres.

Men også egnens romantik fører Zillen os ud 
i, vi hygger os i lysthuset ved kanalen, vi kommer 
forbi det idyllisk beliggende schweizerhus, og vi 
ser fabrikant Weber og frue stige til hest.

Litografiet viser os det samlede fabriksområde, 
noget sammentrængt for at få det hele med.

I baggrunden ses til venstre teglovnen, der kan 
tage 125.000 sten, og som blev bygget umiddel
bart efter Webers overtagelse af fabriken. Til 
højre ligger glasværket. I mellemgrunden dy
best i dalen ligger fabriksanlæget med to vand
møller. Foran de tre bygningers gavle buer 
skibsbroen sig mod øst, og et fartøj er netop stæv
net ind til fabriken med sejl og splitflag hejst. 
Så følger i dalen ud mod tilskueren „herrehu
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set“ og i forgrunden halvvejs oppe på bakken 
funktionærernes rækkehuse og helt oppe til 
højre „Schweizerhuset“.

Alle skorstenene ryger, og fra glasværk og 
skib vajer Dannebrog, så ingen skal være i 
tvivl om, at det er en dansk fabrik.

Grunden til Zillens besøg har sikkert været en 
bestilling på et pynteligt „hovede“ til fabrikens 
PRIIS-COURANT, thi de fleste tegninger dan
ner grundlaget for dette pompøse billede af fa
briken.

Både litografiet og de mest karakteristiske 
tegninger findes her reproduceret sammen med 
denne artikel.

Efter alt at dømme — Zillens billeder af den 
store fabrik med de mange rygende skorstene, 
der viser os en travl virksomhed — artiklen i 
„Nord og Syd“, der fortæller om de mange mu
ligheder, fabriken, den eneste af sin art i Skan
dinavien, rummer for at fremstille efterspurgte 
brugsvarer, er glasfabriken i Christiansdal et 
sundt og levedygtigt foretagende.

Men heller ikke denne fabrik kunne trives i 
den skønne dal. Den ene af brødrene Webers in
teresse samlede sig mere og mere om kryolithen. 
I 1857 påbegyndtes i København opførelsen af 
fabriken „Øresund“ efter Jul. Thomsens planer 
og tegninger, og i 1859 kom den i gang. Glasfa
briken i Christiansdal nedlagdes — spejlglasfa
brikationen var foreløbig opgivet.

En af funktionærerne fra Christiansdal, H. 
Pens, fulgte med til København; her grundlagde 
han i 1878 det senere kendte glasfirma af samme 
navn.

I Christiansdal fortsatte den anden af brødre
ne Weber med træsliberi, der fremstillede grund
stoffet til papirfabrikation.

Der ofredes store summer på et turbineanlæg, 
og i 1862 gravedes kanalen fra Tørning Mølle 
gennem Teglholt til Christiansdal.

Fabrikationen af papirmasse af træ er til at 
begynde med øjensynlig gået nogenlunde, thi i 
årene 1865—66 besluttede Weber at udvide fa
briken til også at fremstille papirmasse af halm. 

Han ansøger myndighederne om toldfri indfø
relse af maskiner til dette formål, og samtidig 
søger han om fritagelse af husskat i 5 år.

På sidstnævnte får Weber afslag, men det før
ste — toldfri indførelse af maskiner — lader det 
til, at han har haft mere held med, i alt fald 
fik han bygget en afdeling til fremstilling af pa
pirmasse af halm, vi ved det fra konkursboet i 
1868 og af en indberetning fra 1871, der samti
dig fortæller, at det var den eneste fabrik af den 
art i Tyskland (Nordslesvig var jo i mellemtiden 
tvangsindlemmet i Preussen); så Weber har jo 
været forud for sin tid.

Af Webers ansøgning fra 1866 fremgår det 
ydermere, at glasværket er forsvundet, der næv
nes nemlig en grundflade efter det „jetzt abge
brochenes Gebäude zur Glasgieserei“. Samme
steds får vi oplyst, at den af træ fremstillede pa
pirmasse „eine recht bedeutende Ausfuhrartikel 
bebildet hat“. — Den „betydelige“ afsætning af 
papirmasse må dog ikke have været betydelig 
nok, thi i Haderslev Avis for 15. april 1868 fin
des følgende notits:

„Paa Auktionen den 8. April bleve d’Hrr. Rit
mester Baron E. von Düring-Rosenkranz og Rit
mester E. v. Düring Højstbydende med 130.000 
Rd. R.-M. eller 97.000 Thlr. pr. Kr. for den til 
Fabrikant S. I. A. Webers Fallitbo hørende Ei
endom Christiansdal i Hammelev Sogn, hvilket 
Bud approberedes; naar hensees til den, til den
ne for sin deilige Beliggenhed bekjendte Ejen
dom hørende store Vandkraft, hvorved der dri
ves Træsliberi, en Straamassefabrikation og en 
Papirfabrik, samt til de nye og kostbare Indret
ninger i Fabriken, maa Kjøbet vist ansees for me
get billigt“.

Weber har altså også været i gang med pa
pirfabrikation, før han måtte lukke.

*

Og hermed vil vi for denne gang forlade Chri
stiansdal, måske tager vi derud ad åre for at se, 
hvad der senere hændte papirfabriken.

J. C. NIELSEN



Schweizerhuset eller Kunstnerhuset 1856. Nedrevet efteråret 1957.



Torvet 1844

HADERSLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT 
GENNEM 25 ÅR

Med fortegnelser over indholdet

Da rektor i Nakskov, dr. phil. Karl N. Bock, 

dengang adjunkt ved Haderslev Katedralskole, 
og boghandler Johannes Christian Nielsen i 1934 
startede Haderslev-Samfundets årsskrift, var det 
— som det fremgår af forordet — ikke alene for 
derved at skabe et fast bindeled mellem Kate
dralskolen og dens gamle elever samt mellem 
disse indbyrdes, men redaktionen håbede i lige 
så høj grad, at skriftet skulle yde en national og 
kulturel indsats i vor hjemstavn. Nu ved ud
sendelsen af årsskriftets 25. årgang vil det være 
rimeligt at standse op et øjeblik for at se, hvad 
der i den retning er nået, og om denne dristige 
tanke også kan siges at være blevet mere end et 
ønske.

Det var et ret voveligt eksperiment, de to re
daktionsmedlemmer indlod sig på; men tanken 
var rigtig. Allerede det første år steg medlems
tallet til det firdobbelte og ligger i dag ret kon

stant omkring 7—800. Første del af stifternes 
ønske kan derfor siges at være gået i opfyldelse, 
således at årsskriftet er blevet det bindeled mel
lem skolen og de gamle elever, som man ønskede, 
og i nogen grad også mellem de gamle elever 
indbyrdes. Hvad nu med anden del af ønsket? 
Det kan måske synes urimeligt, at det skal be
svares af et medlem af den nuværende redak
tion, som har været så stærkt engageret i arbejdet 
gennem 18 år. På grundlag af den udarbejdede 
indholds- og billedfortegnelse og den omtale, 
årsskriftet har fået gennem årene, skulle det 
dog være muligt at gøre det nogenlunde objek
tivt.

Årsskriftet indledes hvert år med et digt, og 
vi har haft den store glæde tre gange at kunne 
bringe et af vor store digter og dramatiker Kaj 
Munks digte, hvoraf det ene endda blev skre
vet til årsskriftet. Det har i øvrigt været menin
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gen her at samle en række digte af lokalt til
snit, dels af lokalt indhold og dels skrevet af 
hjemlige forfattere. Vi finder derfor her en ræk
ke af konrektor Edvard Lembckes bedste digte.

Et lille træk fra redaktionsarbejdet under be
sættelsesårene skal her fremdrages. I 1943 hav
de vi besluttet som indledningsdigt at bringe 
Lembckes „Vinteren ruger så mørk og hård“, 
der giver et dystert billede af den mørke nat, 
der rugede over Danmark i 1864, og som vi nu 
atter følte som et knugende tryk, men det af
spejler samtidig det håb, som Lembcke dengang 
nærede, og som også lå gemt dybt i vore sind, 
og som han navnlig lader komme til udtryk i de 
to sidste vers. Overfor redaktionen rejste der sig, 
efter at satsen allerede var ombrudt, en række 
advarende røster, og det blev blandt andet un
derstreget, at redaktionen om ikke af hensyn 
til Haderslev-Samfundet, så dog af hensyn til 
skolen måtte vise en vis forsigtighed. Rektor 
Jacobsen havde været arresteret som gidsel i au
gust—september, ligesom lektor Anders Diemer 
havde været taget i forvaring. Redaktionen be
sluttede derfor i sidste øjeblik, skønt ikke uden 
knurren, at stryge de mest udfordrende vers, 
således, at kun de tre første og de to sidste blev 
optaget i årsskriftet.

De 25 årgange rummer en lang række artik
ler hovedsagelig af lokal- og kulturhistorisk ind
hold. Det er ikke meningen her at gennemgå alt 
stoffet, men nogle af de vigtigste ting skal dog 
fremdrages.

Afdøde amtslæge H. Lausten Thomsen be
tegner i sin anmeldelse af årsskriftets første ti 
årgange i Sønderjydske Årbøger 1944 Edvard 
Lembckes erindringer som skriftets vægtigste hi
storiske afhandling, det gælder vel nok til en vis 
grad endnu, selv om det også rummer andre 
erindringer, som man ikke kan komme uden 
om, hvis man vil behandle haderslevske forhold 
i 1800-årene og iøvrigt tiden under fremmed- 
herredømmet. Det gælder overbibliotekar 
Glahns to afhandlinger, professor Ionas Collins 
Haderslev og haderslevere for 40 år siden og 
professor Carl Roos’ Haderslev-minder samt 
bankdirektør Christian Hiibbes erindringer.

Skriftet har selvfølgelig ydet vægtige bidrag til 

skolens historie. Det gælder Carsten Petersens 
fængslende skildring: Da vi gamle gik i skole, 
men også rektorerne Kjeld Galsters og N. H. Ja
cobsens samt amtslæge Mads Michelsens bi
drag i den retning bør fremhæves. Endelig er det 
vel rimeligt at pege på denne årgangs afhandling 
om skolen fra 1583 og bibliografien over littera
tur om skolen samt rektor Erich Taubers Påske
eksamen i Haderslev stadsskole, der ligesom den
nes to rejseskildringer giver værdifulde kultur
historiske træk fra Sønderjylland. Af andre kul
turhistoriske bidrag kan der være grund til at 
fremdrage de to rektorer Karl Mortensens og 
Chr. N. Brodersens samt pastor HansHejselbjerg- 
Paulsens afhandlinger, og endvidere professor 
Carl Roos’s rigt illustrerede artikel om maleren 
Anton Edvard Kieldrup og Haderslev-billedet 
samt Johannes Chr. Nielsens artikel om Fritz 
Jürgensen og dennes Haderslev-bog, der var købt 
af afdøde borgmester Andreas Thulstrup og af 
denne velvilligst stillet til rådighed for årsskrif
tet, hvor bogens tegninger er gengivet.

Der kunne være grund til at fremdrage også 
andre afhandlinger, men lad dette være nok, 
indholdsfortegnelsen taler iøvrigt for sig selv, 
kun skal det rige billedmateriale, som årsskrif
tet har fremdraget, kort omtales. Vi har gennem 
årene til dels i original størrelse gengivet en lang 
række gamle bybilleder, Haderslev-tryk, fotogra
fier med mere, medens andre billeder er gengi
vet i Johannes Christian Nielsens fine streg, 
hvorved årsskriftet har fået en ganske særlig 
karakter.

Det kan derfor sikkert i dag uden overdrivelse 
siges, at Haderslev-Samfundets årsskrift i sine 25 
årgange rummer en lang række afhandlinger, der 
berettiger til at kalde det et kildeskrift, som en 
historiker ikke kan komme uden om, når han 
vil dyrke Sønderjyllands og da specielt Haders
lev bys historie. Amtslæge Lausten Thomsen 
skriver i sin omtalte anmeldelse, at ingen kan 
være i tvivl om, at det er lykkedes at øve en 
gerning, der svarer til de meget sigende latinske 
ord: Patriæ et litteris, skolens og årsskriftets lø
sen. Man kan vel derfor i dag uden at være alt 
for ubeskeden sige, at årsskriftet også har nået 
lidt af den første redaktions ønske og mål.
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Årsskriftets omfang varierer fra 40 sider i 1956 
til 92 sider i 1948, eller ialt 1702 sider -f- bilag, 
heraf har redaktionens nuværende medlemmer 
ansvaret for 778 sider, nemlig boghandler Jo
hannes Chr. Nielsen, der med sine over 100 teg
ninger som allerede nævnt har sat sit særlige 
præg på samtlige årgange, 201 sider, hvoraf 
Lembckes erindringer omfatter 98 sider, lektor, 
dr. M. Favrholdt 243 sider, hvoraf 155 kronik
sider, og fuldmægtig Olav Christensen 334 si
der, hvoraf personalierne lægger beslag på 150 
sider. Årsskriftets flittigste medarbejder er iøv- 
rigt så ubestridt adjunkt Richardt Meyer-Heisel- 
berg med 98 sider, derefter følger rektor, dr. 
phil. Karl N. Bock med 90 sider, rektor Karl 
Mortensen med 50 sider og professor Carl Roos 
med 41 sider.

Blandt skriftets bidragydere finder vi 21 af 
skolens lærere og 72 elever, medens kun 41, som 
ikke har haft nogen tilknytning til skolen, op

træder blandt forfatterne, og heraf er 21 ha
derslevere eller har haft tilknytning til byen og 
egnen.

Den følgende indholdsfortegnelse, der omfat
ter også årsskriftets 25. årgang, bringer ikke ale
ne samtlige hovedartikler, men der er også fore
taget en opdeling, således at vigtigere afsnit in
den for den årlige kronik eller de nekrologer, 
som findes optaget i personalier over tidligere 
elever, er medtaget i fortegnelsen. I kronikken 
vil man iøvrigt kunne finde oplysninger om Ha- 
derslev-Samfundets møder, om lærerkollegiet, 
om skolens liv, om Hakalytten, om legater og 
bogpræmier, om samfundets regnskab m. m., li
gesom personalierne, som i årgangene 1934—45 
findes under kronikken, indtil 1948 også omfat
ter andre årgange end 25-års jubilarerne og iøv
rigt indeholder oplysninger om dødsfald, der 
måtte være kommet til redaktionens kundskab.

INDHOLDSFORTEGNELSE
DIGTE Arg. Side

i. Bekker, Carl Henrik: Hil eder alle!.......... 53 21
2. Diemer, Anders: Til vor hjemstavn (Du

ligger i hav som en have) ........................... 38 jf
3. Ebstrup, E.: Sangen til Haderslev (Hvor

Dammens vande i fjorden strømme) .... 39 jf 
4. Fibiger, Johannes: Se nu er hallen viet .. 54 6
5. Jensen, A. Egeberg: Vestslesvig (For en

fremmed barsk og fattigt) ..................... 37 jf
6. Jensen, Anker: Et tilbageblik. 7. septem

ber 1930 ..............................................  34 jf
7. Johansen, Johannes: Til Slesvigske Fodre

giment på regimentets 175-års dag den 
i. oktober 1953 ................................... 53. sf

8. Jørgensen, Carl Th.: Jylland, vort land . . 56 sf 
9. — Sangen (Vor sang er en verden) .... 57 3f

10. Kok, Martin: Sønderjydens sang.............  51 3f 
ir. Larsen, Thøger: Danmark, nu blunder

den lyse nat............................................... 40 34
12. Lembcke, Edvard: Danmarks sorg (Der 

ruger en sorg på folket) ... 54 21
13. — Huset var lavt, og taget var strå .... 34 35
14. — Tiden ruller sit knusende hjul .... 42 jf 
15. — Skolen (Jeg ved et hus med stille

sale) ................................................... 55 5f

Arg. Side

16. Lembcke, Edvard: Kongens død .......... 54 33f
17. — Til Sønderjylland (Vor længsels land, 

vor smertes land) ............... 45 jf
18. — Ved et studenterjubilæum 1858 .... 55 7f
19. — Ved årsskiftet 1865 (Tiden ruller sit 

knusende hjul) ..................  54 34
20. — Vinteren ruger så mørk og 

lang ...................... 43 5f og 54 29f
21. Lohmann, J.: Hvornær vi blywer glaj!

(Den ti, te do drow fra mæ, da bløw a 
så åljen) ................................................... 46 yf

22. Ludvigsen, Anna, f. Lautrup: 24. juni 
1848 .................................................... 48 jf

23. Munk, Kaj: Lazarus’ opvækkelse............  44 jf
24. — Sang til Danmark (Danmark, lille 

havfru, slumret ind) .............35 jf
25. — Vort danske kald (Nu kræver Dan

mark af os, vi er stærke) ... 58 5
26. Nielsen, Johannes Chr.: Til „Harmonien“ 

1799 - 1849 - 1949............................. 49 5—8
27. Pontoppidan, Henrik: 10. juli 1920 (Det 

lyder som et æventyr) ...................... 50 jf
28. Reiff, Johannes: Haderslev domkirke .... 36 jf
29. — Til dansk ungdom i dag....................41 jf
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30. Reumert, Eigil: Arven ............................. 54 3t
31. — Danmark (Himlen over jordens kreds 

sig runder) .......................... 40 jf
32. — Danmarks gåde ................................ 52 3f
33 — Kun i troen kan vi eje ...................... 47 5f

SKOLEN
34. Brix, Hans: En student fra Haderslev 

[Nicolaus Brix] ................................. 51 5—18
35. Callø, P. A.; Hvorfor jeg kom på Haders

lev latinskole, og hvorledes jeg kom derfra 35 24—32
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den 26. marts 1848 var med til at afværge op
rørsforsøget i Haderslev ................................ 38 848

Håndbog over den evangeliske messe, udgivet af 
Frands Vormordsen 1539 ......................... 36 b 16
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Hørregård..............................................................  54 36
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Latinskolen i Smedegade .................................... 43 57
Møllestrømmen ................................................... 55 68
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Det sydlige Slesvig (kort) .................................  34 49
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HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE SAMMENKOMSTER

Hverken sommer- eller nytårsfest har længere 
den tiltrækning, som de havde for nogle år si
den. Det er således et faktum, at H.-S.’ med
lemmer ikke er særlig ivrige til at møde op til fest 
dagen før nytårsaften, og muligvis vil det være 
fornuftigt at forsøge indledet et samarbejde mel
lem „Vidar“ og H.-S., så vor årlige generalfor
samling kan afholdes i forbindelse med „Vidar“s 
julebal, der altid har god tilslutning af gamle ele
ver.

Eksperimentet med helt og holdent at gøre 
sommersammenkomsten til jubilarernes fest er 
faldet godt ud, så godt synes vi, at der er grund 
til at holde fast ved denne ordning, således at 
H.-S. arrangerer en sammenkomst for de jubi
lerende realister og studenter aftenen før trans
lokationen. Man samledes i år på Høppners Ho
tel, og efter en beskeden fællesspisning vistes af
snit af skolefilmen, som kun få jubilarer kender, 
da den er fra 1937. En sådan første kontakt mel
lem jubilarerne har vist sig at være en god be
gyndelse, og snakken om gamle dage kommer 
hurtig i gang. Et særligt islæt fik aftenen ved at 
dr. Knud Seedorf, der var jubilarernes klasse
kammerat, indtil familien S. flyttede fra Ha
derslev, fremviste en række usædvanlig fine 

billeder fra Klaksvig, hvor han havde ledet ho
spitalet en periode efter Heinesen-uroen. Ved en 
festlig frokost på „Høppner“, hvortil studenter
jubilarerne generøst havde inviteret fru rektor 
Mortensen, skolens rektor og deres gamle lærere, 
herskede der en ualmindelig god stemning, og 
der blev holdt mange og gode taler. Antallet af 
gamle lærere var syv, og næste år vil vi være end
nu flere, der har undervist jubilarerne. Af dette 
års studenterjubilarer var der nogle stykker, der 
aldrig har gået i andre skoler end Haderslev Ka
tedralskole, idet de som syvårige var begyndt i 
forberedelsesskolen til mellemskolen. I struktur
debattens tid bør det bemærkes, at det altså også 
er forekommet, at man som disse jubilarer er 
kommet igennem både mellemskoleprøve og 
mellemskoleeksamen og også gymnasiet tilsyne
ladende uden at tage skade på sjæl eller legeme. 
Mange muntre skoleminder kom frem ved den 
fornøjelige frokost, og det var for os alle en stor 
glæde at være med, hvorfor arrangørerne fortje
ner en hjertelig tak.

VORT ÅRSSKRIFT

Man vil næppe undres over, at det har været 
redaktionens ønske at markere den 25. årgang 
ved at møde op med et repræsentativt årsskrift.
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Som indledningsdigt har vi valgt at bringe et 
typisk Kaj Munk-digt, fordi han i sin tid viste 
os den interesse at sende os et særligt digt til års
skriftet. Det karakteristiske brev, der fulgte med, 
bringes i facsimile.

Den skolehistoriske afhandling, hvormed års
skriftet begynder, skylder et lykkeligt træf sin 
fremkomst; men som Pasteur siger, gælder det 
om at være godt forberedt for at få noget ud af 
tilfældigheder. Det har for forfatteren af af
handlingen alias undertegnede været en spæn
dende opgave at lege puslespil med de mærke
lige lapper, der fortæller om unge hadersleveres 
sysler med pen og bog i det år 1583. Mig be
kendt forekommer der intet tilsvarende direkte 
vidnesbyrd om elevers indsats. Da lapperne ty
deligt er dateret, føres vi altså tilbage til vor sko
les allerførste tid 16—18 år efter dens oprettelse.

300-års mindet om Karl X Gustavs dristige 
overgang over Lillebælts is i den usædvanlig 
hårde vinter 1658, da „Mars gik tørskoet over 
Neptuns hvide hår“, bliver opfrisket af adjunkt 
Rich. Meyer-Heiselberg (GI. Hellerup Gymna
sium), der bl. a. gør en hel del ud af skildrin
gen af den berømmelige Jens von Hadersleben, 
ligesom han også fortæller om den onde krigs
periodes virkninger for den blomstrende stad 
Haderslev, som netop da fik et meget føleligt 
knæk.

Det ejendommelige industricentrum Chri
stiansdal vest for Haderslev Dam har en mærke
lig historie at fortælle. Boghandler Johs. Chr. 
Nielsen gennemgår glasfabrikken i dens glanspe
riode på grundlag af en række kunstnerisk set 
meget fine tegninger, der skyldes J. W. Zillen, 
og ikke tidligere har været offentliggjort. Netop 
i år, da de sidste spor af fordums herlighed er 
forsvundet i Christiansdal, er der vel mange ha
derslevere, der med vemod mindes den idyl, der 
var.

Hvad kommunefuldmægtig Olav Christen
sens bidrag angår, må det siges, at det ikke blot 
er redaktionen selv og en hel del medlemmer af 
vort samfund, der har interesse af et ordentligt 
register over de 25 årganges brogede indhold, 
men at et register ofte har været ønsket også af 
andre, der sysler med sønderjydsk historie. Dette 

omfattende register er altså årsskriftets jubilæ
umsgave til sig selv, men der er grund til at sige 
tak til den flittige og grundige forfatter, der for
uden at lave registret og derved give et tilbage
blik over H.S.’s virke i de 25 år, tillige har redi
geret det sædvanlige personalhistoriske afsnit, 
hvormed årsskriftet afsluttes. H.-S.’s kronik er 
som sædvanlig skrevet af lektor Favrholdt; „Vi- 
dar“s beretning er forfattet af Anne-Vibeke Si
monsen, III g.

FRA SKOLENS LIV I ÅRETS LØB

Umærkeligt, men støt, dag ud, dag ind, ar
bejder skolens maskineri, af og til med afbrydel
ser, men også disse er bestemt af skoleårets sær
lige rytme, og vi kan vel prise os lykkelige over, 
at der hverken blandt elever eller lærere i årets 
løb har været forsømmelser af ret lang varighed.

Fra skolens dagbog anfører vi følgende:
I fastelavnsferien (15.—18. februar) var III g 

på den traditionelle Københavnstur, stort set 
med det sædvanlige program, under ledelse af 
lektorerne Olrik og Karlsson. I det Kgl. Teater 
overværedes opførelsen af „En Idealist“.

Den 6. marts opførtes i „Harmonien“s sal 
Anouilh’s festlige stykke „Tyveballet“ af II g 
med adjunkt, frk. K. Bjerresø som instruktrice. 
De flinke skuespillere høstede fortjent bifald, og 
stykket, der gik let og fornøjeligt over scenen, var 
en kvik optakt til skoleballet.

24 .—30. marts havde Katedralskolens Kunst
kreds, der er startet af kunstinteresserede og 
kunstnerisk begavede elever, arrangeret en ud
stilling af egne værker i tegnesalen, hvor der var 
flittigt besøg af kammerater og lærere.

27 .—30. marts var realklasserne under ledelse 
af lektor Olrik og adjunkt, frk. Bjerresø på en 
studietur til København. I fjor var der blevet 
arrangeret en svendborgtur, i år altså denne kø
benhavnstur for at give realisterne en fællesop
levelse fra skoletiden ud fra den erkendelse, at 
realister til tider bliver lidt stedmoderligt be
handlet. I København var man på byvandring i 
den indre by; endvidere besøgtes Bellahøjs sko
le, hvis planetarium blev beundret; derefter var 
man ved Grundtvigskirken, hvorfra man kørte 
ud til Frederiksberg slot; hertil kommer yderli
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gere nogle musæumsbesøg og et besøg i det ny 
teater, så man forstår, at realisterne var lige så 
grundigt trætte af at trave på brosten, som III 
g’erne plejer at være.

io. april var det III. g, der fik lov at tage en 
dag til Askov, denne gang ledsaget af adjunkt 
Lund og lektor Favrholdt. Det var i år især Eng
berg og Richard Andersen, der tog sig af os. For
uden at være med i den store foredragssal til 
et udmærket foredrag af Richard Andersen om 
fransk politik 1926—39 havde vi lejlighed til at 
følge nogle særhold efter hver enkelts interesser, 
og der var gode muligheder for at få samtaler 
igang med eleverne, men også med enkelte lære
re. Der blev også set på biblioteket, Askov for
søgsstation og la Cours mølle. På hjemturen 
standsedes i Skibelund, hvor lektor Favrholdt 
kort omtalte stedets betydning og gennemgik de 
vigtigste af de mange monumenter.

12 .—17. april var der i tilknytning til den ud
stilling af haderslevlitteraur, der var arrange
ret på Amtsmuseet ved samarbejde mellem Hi
storisk Samfund, Haderslev Arkiv- og Museums
forening og Sydjysk kreds af boghåndværk arran
geret en udstilling i Katedralskolens festsal om
fattende ca. 100 sjældne ting fra skolens bibliotek 
inkunabler, førsteudgaver, monumentalværker 
m. m. Skolens bibliotekar, Favrholdt, gennemgik 
for udstillingens gæster hovedtrækkene af biblio
tekets historie og gav en kort meddelelse om de 
forskellige fremlagte bøger. Da udstillingen kun
ne holdes åben et par dage længere på grund af 
terminsprøver, havde en del af gymnasieelever
ne også lejlighed til at se lidt på sjældenhederne.

Sidste skoledag før studenteraspiranternes 
læseferie formede sig en del mere drastisk i år 
end tidligere. Samtlige vordende studenter drog 
i et farvestrålende, fantasipræget optog den sæd
vanlige tur gennem byen. Herrer og damer i sti
lige diplomatfrakker og sorte højhalsede silke
kjoler blandede sig med anderumper og læder
jakker, der på hvæsende knallerter eller hvinen
de rulleskøjter eskorterede en stor lastbil, i hvis 
fire hjørner der var anbragt galger, i hvilke fire 
legemsstore lærerkarikaturer hang og dinglede. 
Midt på lastvognen tronede blandt andet lede
ren af eksekutionskomiteen Peter Meyer, der på 

uforfalsket Haderslev-mål og med uhæmmet li
gefremhed gennemgik enkelte læreres småska- 
vanker og overrakte passende erindringsgaver af 
symbolsk karakter, inden deltagerne i det bro
gede optog gik over til den almindelige uddeling 
af sodavand og øl til de sølle stakler, der måtte 
blive tilbage på denne lærdomsanstalt, som stu
denterne nu snart skulle forlade.

Dette skete virkelig den 21. juni, da et nyt 
kuld unge mennesker kunne fejre deres afslut
tede eksamen, nemlig studenterne:

klassisksproglig linje:
i. Buch, Nina
2. Meyer, Birthe
3. Meyer, Peter
4. Møller, Bodil
5. Ravn, Inge
6. Schmidt, Arne Stoubæk, H., Aabenraa
7. Steenberg, Erik

nysproglig linje:
i. Bruhn, Marie, Branderup
2. Christensen, Erik
3. Christensen, Lis Holstein, Christiansfeld
4. Erichsen, Frauke
5. Eriksen, Steen, Sillerup
6. Friis-Christensen, Kirsten
7. From, Kirsten, Agerskov
8. Iversen, Tove, Jels
9. Jessen, Karin

10. Marcussen, Kirsten Kaae
ri. Nielsen, Preben Helmer
12. Paulsen, Ragna
13. Poulsen, Jens Gregers
14. Ravn, Jette, Jels
15. Vaarning, Birgit

matematisk-naturvidenskabelig linje:
i. Andersen, Birthe Lund
2. Arkil, Niels Ove
3. Bentz, Sigurd
4. Bernsen, Alice
5. Christensen, Flemming, Vojens
6. Christoffersen, Bent Ole, Stepping
7. Elbæk-Jørgensen, Morten
8. Hansen, Günther
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9. Holmgaard, Jørgen
io. Jacobsen, Birthe
ir. Kragh, Maria, Hoptrup
12. Lange, Lejf
13. Lassen, Anker, Vedsted
14. Leschke, Eberhard
15. Nielsen, Klaus
16. Svensson, Gunver Bjørn
17. Terp, Niels, Øsby
18. Thomsen, Else, Branderup
19. Thomsen, Hans Jørgen, Øsby

Endvidere dimitteredes der to hold realister, 
nemlig:

R a:
i. Bramsen, Martha, Halk
2. Buch, Anne Mette
3. Christiansen, Lis
4. Emsdal, Aase
5. Fredsted, Anna Margrethe, Sdr. Vilstrup
6. Haslund, Hanne
7. Holm, Inger Marie, Rangstrup
8. Jørgensen, Marga
9. Meyer, Irmhild

10. Meyer, Lise
ii. Nielsen, Bente
12. Schrøder, Helge
13. Svensson, Karsten Bjørn
14. Terp, Jens Arne, Øsby
15. Tramm, Frede, Halk
16. Vinum, Ane Marie, Rangstrup

R b:
i. Carlsen, Astrid
2. Dippe, Ingrid v.
3. Frerks, Jung-Ehlen Mårret
4. Jeberg, Jørgen Schjødt
5. Jensen, Kirsten, O. Åstrup
6. Kraack, Birthe, Flovt
7. Kylling, Ruth, Ørbyhage
8. Linderoth, Hanne, Sommersted
9. Nielsen, Karen

lo. Nielsen, Thomas, Marstrup
il. Pedersen, Karin, Årøsund
12. Steffens, Bernd
13. Wind, Margit, Skovby

Translokationen fik sit vante festlige forløb. 
Rektor, dr. phil. N. H. Jacobsens smukke dimis
sionstale findes i Dannevirke for 21. 6. 1958.

I begyndelsen af september drog II g’s ca. 60 
elever ud på den sædvanlige ekskursion, der i 
år som operationsbasis benyttede „Feriecentret“ 
i Gilleleje, hvorfra ture gik så langt ud som til 
Höganäs og Kulien mod nordøst og så langt 
som til Stevns klint mod sydøst. Foruden ruinen 
af Søborg slot besøgtes Kronborg og Frederiks
borg slot; foruden Roskilde domkirke studere
des en lang række landsbykirker. Nordsjælland 
blev i det hele taget grundigt gennemarbejdet 
såvel ud fra historiske som ud fra geologiske 
synspunkter, så godt det nu kan gøres i 4—5 da
ge. Da det var det største ekskursionshold, vi 
endnu har haft, måtte ikke færre end fem lek
torer rykke ud, nemlig, Olrik, Karlsson, Buch, 
Magelund og Einar Hansen samt fru Holmgaard.

Næppe hjemkommet fra Nordsjælland måtte 
ekskursionisterne af sted igen, nemlig til „Skyt
tehuset“ ved Vejle, hvortil de dog blev ledsaget 
af hele skolen på den årlige skoleskovtur i anled
ning af skolens fødselsdag. Vi havde en dejlig 
dag ved Vejle fjord. Den med spænding imøde
sete tovtrækning mellem III g og de stærkeste af 
lærerne måtte udgå, da vejrguderne åbenbart 
ville forskåne eleverne (eller var det lærerne!) 
for et forsmædeligt nederlag.

Kort efter skoleårets begyndelse forelå der 
endelig noget nyt vedrørende opførelse af en ny 
skole på dyrskuepladsen, syd for stadion, idet 
Haderslev amtsråd gav tilsagn om at yde 250.000 
kr. som sit tilskud til byggeriet, hvilket var for
udsætning for byens løfte om at yde 1.000.000 
kr. (mod til gengæld at få overdraget den nuvæ
rende skole med grund på særdeles gunstige vil
kår). Hermed er der givet grønt lys for en heldig 
og forhåbentlig hurtig videre udvikling af bygge
sagen, der for en stor del ligger i kontorchef E. 
Mogensens hænder, idet han på undervisnings
ministeriets vegne forestår det meget omfattende 
byggeprogram, der er iværksat for at afhjælpe 
gymnasie-miséren landet over. Vi mener be
stemt, at man nu kan se fremtiden i møde med 
en vis optimisme.

Af efterårets sportsbegivenheder skal kortelig
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nævnes, at vor skole påny i år i fri idræt place
rede sig som nr. i i begge aldersgrupper ved re
gionsstævnet i Ribe og således som sædvanlig 
var med ved gymnasiernes landsidrætsstævne i 
Århus, uden dog der at nå højere placering end 
henholdsvis nr. ro for gruppe I og nr. 7 for 
gruppe II.

Den interne pokalturnering bød på en meget 
fornøjelig håndboldkamp, hvor III g’s piger blev 
besejret af I g (7—3 efter omkamp). I fodbold 
var det også de „små“, der sejrede under stor 
jubel fra en meget stor del af skolens elever. Det 
var 4. mellem, der slog III g med 2—1.

I „Vidars Ekko“, 39. årgang nr. 1, hvor der 
gøres nærmere rede for sportsstævnerne, ud
trykkes der en berettiget tak til sportslærerne 
med fremhævelse af deres andel i skolens høje 
idrætslige standard.

LÆRERKOLLEGIET

Efter sommerferien 1958 ansattes to nye lære
re nemlig adjunkt Niels Morten Arndt og time
lærer cand. mag. Leif Rindholt. Førstnævnte, der 
er student fra Haderslev fra 1948, er kandidat 
fra 1955 og har været ansat ved Aalborg Kate
dralskole som lærer i matematik og fysik. Cand. 
mag. Rindholt er student fra statens kursus og 
har skoleembedseksamen med fransk som ho
vedfag og dansk som bifag. Hr. Rindholt har si
den sin eksamen i 1957 haft et årsvikariat ved 
Roskilde Katedralskole. Disse nyansættelser har 
været nødvendige på grund af den stigende til
gang til gymnasiet; ligesom i fjor har skolen atter 
i år måttet oprette to matematikerklasser i I g. 
Det samlede elevtal er nu oppe på 450.

Under sit ophold i Braine blev lektor Favr
holdt ved en modtagelse på rådhuset udnævnt 
til citoyen d’honneur de la ville de Braine.

Af særlige mærkedage indenfor kollegiet er 
der atter et 25 års tjenestemandsjubilæum at 
notere, idet lektor J. E. Schau ved skoleårets be
gyndelse kunne skue tilbage på et kvart sekels 
arbejde her på stedet. Ved lovsang fremhævede 
rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen i sin lykønsk
ningstale jubilarens udogmatiske, inciterende 
sprogundervisning, der stadig gennem rejser får 

ny inspiration, og takkede lektor Schau for man
ge års slid som indre inspektor. Sammen med un
dervisningsministeriets officielle takskrivelse 
overrakte rektor derefter jubilaren 25 pragtfulde 
røde og hvide nelliker under stærk applaus fra 
den samlede skole.

Den 18. oktober fyldte lektor Einar Hansen 
50 år. I kaffekælderen, der er lærerkollegiets of
ficiøse forum, overbragte rektor sin og lærer
kollegiets lykønskning, der formede sig som en 
varm anerkendelse af Einar Hansens krævende 
undervisning, ved hvilken dog kravene til lære
ren selv altid er de mest ubønhørlige. Til sin 
personlige tak for god arbejdsindsats og godt kol- 
legaskab føjede rektor også en tak til Einar Han
sen for den musikinteresse, han har været med 
til at skabe, bl. a. ved gaver til skolens diskotek.

Begge de nævnte kolleger har været hyppige 
og velsete gæster ved H.-S.’ sammenkomster på 
grund af den interesse, hvormed de følger deres 
tidligere elever. H.-S. undlader derfor ikke at 
føje sine bedste ønsker til skolens om, at de begge 
endnu i mange år må få lov til at yde en ind
sats her i Haderslev.

Den 6. november modtog skolen meddelelse 
om, at adjunkt Carl Christian Lund fra 1. april 
at regne var udnævnt til lektor i 26. lønnings
klasse. I samme klasse oprykkes skolens to ældste 
lektorer, lektor V. Gamst og lektor N. K. Øster- 
gaard.

H.-S. lykønsker hjerteligt.

★

En tidligere lærer ved Haderslev Katedral
skole, lektor Gunnar Skov, Roskilde, døde plud
seligt kun 59 år gammel den 4. september 1958. 
Hans rektor, Gustav Tolderlund-Hansen, der 
tillige var hans elev i Haderslev fra 1926—29, 
skrev en smuk nekrolog i „Gymnasieskolen“ for 
20. september 1958. På vor anmodning om at 
fortælle nogle personlige minder fra Skovs læ
rergerning her, har rektoren sendt os følgende, 
der på en så levende måde fremmaner Skovs 
person for os:

Personlig har jeg to gange i livet mødt Gun
nar Skov. Begge gange blev mødet for mig ufor
glemmeligt.

54



Samtidig med, at jeg i sommeren 1926 be
gyndte i I g kl., startede Skov i Haderslev sin 
løbebane som pædagog. Vi klassikere og mate
matikere fik ham i engelsk. Jeg har ingen erin
dring om, at vi sled særlig med faget, men jeg 
husker mange hyggelige og muntre timer, og jeg 
har siden erfaret, at på en eller anden måde 
lærte vi forbavsende meget. Måske fordi Skov 
turde være vores kammerat og, tør jeg næsten 
sige, ven. En sjælden gang kunne han koge op 
og blive kalkunsk i hovedet; det virkede for 
lange tider. I reglen var det tilstrækkeligt med 
et smil eller en spøgefuld bemærkning. Aldrig 
glemmer jeg hans øjnes glimt og hans „Tolder
lund!“, da jeg en dag var inderligt beskæftiget 
med at rense negle ved hjælp af de endnu skar
pe hjørner af engelskbogens friske blade.

Men mest ind på livet af ham kom jeg i II g, 
da han iscenesatte „Genboerne“. Nogen synder
lig aktiv instruktør var han ikke, lod sindigt rol
lerne vokse frem gennem en uhyre lang række 
prøver, gav et råd nu og da og lod os ellers ud
folde, hvad der boede i os. Men han havde fat 
i den rigtige instruktørmetode, og han betød nok 
mere, end vi anede. Hans lune smittede. Han 
lo, så tårerne løb ham ned ad kinderne, da jeg 
en dag i egenskab af von Buddinge vaktes af 
min besvimelse ved kobbersmedemester Bjørn 
Svenssons råb, fløj op, brølende: „Vogt dig!“ og 
slog til Bjørns glas, så vandet havnede i hove
det på instruktøren, der sad stilfærdigt på før
ste række.

I et dengang ret gammelt lærerkollegium var 
Skov for os det store lyspunkt.

— Så mødtes vi 28 år senere på Roskilde Ka
tedralskole. Jeg var lidt spændt på, hvordan det 
ville føles at skulle være rektor på en skole, 
hvor en beundret lærer fra min egen gymnasietid 
virkede. Det blev slet ikke noget problem. I det 
årstid, vi fik sammen, voksede et nyt, men nu 
langt dybere rodfæstet venskab frem. Meget tit 
var vi sammen, og jeg lærte en stor humanist at 
kende, en mand, som tumlede med mange af 
menneskelivets svære problemer, en mand af ka
rat — og en stor grånende dreng, der endnu 
kunne le, så tårerne stod ham i øjnene.

Den 31. august sad min kone, Skov og jeg et 

par timer på muren omkring domkirkepladsen. 
Vi snakkede om meget, også — i anledning af 
en nylig begravelse — om, hvad slags salmer 
vi kunne tænke os sunget, når det blev os. Otte 
dage senere sang vi ved Skovs båre: „At sige 
verden ret farvel“.

Ved lektor Skovs bisættelse 8. 9. 1958 ud
talte rektor Gustav Tolderlund-Hansen følgende 
ord, som alle vi, der har kendt og holdt af Gun
nar Skov, fuldt ud kan slutte os til i ærbødighed 
mod hans minde.

Og viser de os deres jord, 
som er fuld af maskiner, 
af trådløse toner og ord, 
lysreklamer, der griner, 

så skænker vi gerne dem alt 
fra polen til polen 
for en kvist af Apollons træ 
og en stråle af solen.

Disse linjer skrev digteren Johannes Jørgen
sen til en af sine ungdomsvenner. De kan må
ske forklare, hvorfor Johannes Jørgensen var en 
af lektor Skovs yndlingsdigtere; for de rammer 
noget af det, der for mig står som væsentligt i 
Skovs personlighed.

Han faldt aldrig i næsegrus beundring for den 
moderne teknik. Han elskede sin nye bil, det 
er sandt, men kun som et middel til at bevæge 
sig friere. Den stadig stigende maskinisering af 
samfundet så han på med stor bekymring. I de 
sidste dage før hans død talte jeg meget med 
ham om gymnasiets opgave, især om forholdet 
mellem det tekniske, tilegnelsen af præcise 
kundskaber og færdigheder — og så den anden 
side, alt det, der aldrig vil kunne måles og vejes, 
det, der bedst kan betegnes med ord som ka
rakter og ånd. Gang på gang under disse sam
taler sagde Skov: Det er meget godt, at vi ud
danner teknikere, der kan konstruere stadig 
bedre fjernsyn; men det er langt vigtigere, 
hvordan de mennesker er, som skal bestemme, 
hvad der skal vises på fjernsynsskærmen.
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Nej, Skov lod sig ikke imponere af det udven
dige, af

.... maskiner, 
af trådløse toner og ord, 
lysreklamer, der griner.

Og mødte han et materialistisk og mekanistisk 
livssyn, kunne han reagere med voldsomhed. 
Det var — med et af hans karakteristiske udtryk 
— for pauvert. Og han kunne reagere voldsomt. 
Lige så elskelig han var i det daglige med det 
uimodståelige smil, med øjne, der lyste og glim
tede af lune, og lige så hjerteligt han kunne le, — 
lige så voldsomt kunne hele hans sind rejse sig, 
når han mødte noget, der var ham for småligt, 
for lavt og usselt.

Han var en mand af ånd. Han havde i sin 
åndelig oppakning — for igen at bruge Johan
nes Jørgensens ord —

en kvist af Apollons træ, 
en stråle af solskin.

Han elskede naturen. Han fandt til sit nye 
hus, jeg synes en af de skønneste pletter jeg ken
der. Han nød udsigten over fjorden mod skovene 
og de fine bakkedrag på den anden side. Han 
frydede sig i de sidste uger, han levede, når han 
gled af sted gennem sommerlandet i bilen. Han 
elskede blomster. Det var ikke naturfagsmandens 
glæde. Han brød sig ikke om at kende planternes 
kemiske sammensætning og vækstens processer. 
Hans glæde over blomsterne var den umiddel
bare — barnets, kunstnerens. For han havde 
brudt sig denne kvist af Apollons træ.

Han var kunstinteresseret og kunstforstandig. 
Man mærkede det i samtaler, og man så det i 
hans smukke hjem, hvor hver farve var valgt 
efter nøje overvejelse og med sikker smag.

Af den franske kultur, han var så dybt for
trolig med, havde han lært respekt for formens 
klarhed og fået styrket sin, måske medfødt jyske, 
trang til at gå i dybden.

Selvfølgelig kunne en sådan mand se f. eks. 
Grundtvigs storhed. Men han irriteredes over 
Grundtvigs tågesnak og over hans platheder.

Og Holberg var for ham, når alt kom til alt, 
dog en barbar mod Molieres skarpe elegance.

Den moderne lyriks vanskeligt tilgængelige 
formsprog med dets mange dunkle symboler 
fængslede ham, men det er næppe tilfældigt, at 
Johannes Jørgensen blev hans danske yndlings- 
digter. Han følte sig tiltalt af Jørgensens klare, 
enkle, helt gennemsigtige form og af dybden i 
den brønd, der rinder i hans lyrik. Her fandt han 
de for hans egen åndsform karakteristiske ele
menter: klarhed og dybde.

Jeg har gentagne gange talt med ham om pro
fessor Lindhardts teologi. Skov var levende op
taget af diskussionen om det evige liv. Han var 
fyldt af harme over den måde, hvorpå Lind- 
hardt vender op og ned på traditionelle tros
tanker. Skov fandt Lindhardt uklar og syntes, 
at hans radikalisme kun kunne skabe forvirring 
og opløsning. Men han lyttede med intens op
mærksomhed, når man søgte at forklare ham, at 
hvad Lindhardt vil, er at skabe klarhed over, 
hvad der er væsentligt og uvæsentligt, at føre 
mennesker bort fra ørkesløse spekulationer over 
det oversanselige — ind i et eksistentielt forhold 
til medmennesket og de nærmest foreliggende 
opgaver. Havde jeg anet, at døden skulle skille 
os så brat, ville jeg have talt meget mere med 
Skov om de ting. Hans ubønhørlige krav om 
klarhed, redelighed og søgen i dybden ville ha
ve hjulpet mig til forståelse af meget, som jeg 
spekulerer over.

Alt, hvad der var af ånd, havde Skov et åbent 
blik for.

Det er forklaringen på hans kærlighed til 
Storm Petersen. Han forstod, at Storm P. ikke 
bare var vittighedstegner, men at han var filo
sof, livsnær og livsvis. Ikke blot kunne Skov med 
sin åbne sans for humor more sig over Storm 
P.’s tegninger og historier, men de talte til ham i 
deres rige menneskelighed. Det menneskelige i 
alt dets brogede mangfoldighed fængslede Skov.

Derfor var han som lærer heller ikke bare 
underviser, men det langt større: opdrager. In
gen gik upåvirket fra mødet med ham. Utallige 
er de samtaler, han har haft med elever — i 
timerne, privat og på biblioteket. I en af klasser
ne sagde en lærer forleden: „I havde jo ikke lek

56



tor Skov, så I kendte vel ikke meget til ham“. 
Hvorpå en elev stilfærdigt svarede: „Jo — vi har 
lånt bøger hos ham“.

Stærkere kan det vist ikke siges.
Og så må det også stå klart, at Roskilde Kate

dralskole med lektor Skov har mistet en af sine 
betydeligste kræfter. De elever, der havde ham, 
vil føle det direkte. De, der ved hans død er ble
vet berøvet muligheden for at få ham, har lidt 
et tab, de ikke selv forstår. I lærerkollegiet er der 
en tom plads. Hvor vil vi savne ham mange, 
mange gange, hans kultur, hans vid, hans ånde
lige rankhed, hans kloge menneskelighed.

Vi har kun at bøje os for det uafvendelige og 
sige tak for, hvad han gav os.

HADERSLEV - BRAINE

Elevudvekslingen med Braine, vor franske 
venskabsby, forløb atter i år programmæssigt og 
blev for de ca. 15 deltagere fra hvert af de to 
lande en kilde til fornøjelige og lærerige ople
velser. Det er efter vort skøn absolut haderslev
erne, der har mest ud af dette samkvem, hvad 
direkte belæring angår. Men vi synes også, at den 
danske gæstfrihed har svært ved at stå mål med 
Braine-borgernes, og når man som ledsager for 
eleverne i fjorten dage har været alles gæst i 
Braine, er man helt beskæmmet. Det var en stor 
oplevelse under opholdet dernede at få lov til 
at holde foredrag om danske forhold og i den 
følgende spørgetime komme ud for en regn af 
spørgsmål fra danskinteresserede Braine-borgere. 
Forklaringen er jo den, at der i mange af byens 
hjem, store som små, hersker en overmåde ven
lig indstilling overfor de danske familier, der i 
1946 og de følgende år tog godt imod franske 
børn, der dengang trængte til pleje. For danske
ren, der kommer til Braine, er det altid en stor 
oplevelse at stå ved de mange sønderjyders grave 
på den stille kirkegård, der med sin hvide tegl
hængte mur ligesom hegner et lille stykke Dan
mark. Fra bjergskråningen, hvor man står mel
lem unge landsmænds grave, er der en vid ud
sigt over Vesle-dalen med den karakterfulde 
spredte poppelbevoksning. Det er ligesom så van
skeligt at forestille sig, at denne fredfyldte, fro

dige dal i sin tid i årevis genlød af knitrende 
maskingeværsalver og hule drøn fra kanoner, og 
at højdedragene på begge sider for godt fyrre år 
siden vrimlede med unge kraftige soldater, hvor
af mange aldrig vendte hjem fra krigens gru. Fra 
dansk side er der grund til altid at vise taknem
melighed overfor den måde, hvorpå Braine vær
ner om vore landsmænds minde ved at hæge 
om deres grave. Netop i år, på 40-års dagen for 
våbenstilstanden i 1918, havde en talrig sønder
jysk deputation lejlighed til at give udtryk for 
vor tak. Det var en gribende stund sammen med 
så mange af de faldnes pårørende at samles på 
den lille kirkegård. I den vemodige sorg stod vi 
der også med fortrøstningen om, at de unge søn
derjyders tunge offer ikke var forgæves. De døde, 
for at vi kan leve.

H.-S.s BOGPRÆMIER
tildeltes ved jule-afslutningen 1957 Frede 
Tramm, R. a, og Kirsten Jensen, R. b.

REKTOR, DR. PHIL.
KARL MORTENSENS LEGAT

uddelte ved translokationen to portioner å 300 
kr. til stud, theol. Bent Friis (st. 1956) og stud, 
med. Niels Termansen (st. 1955).

„ HAKAL YTTEN“

I intet tidligere år har „Hakalytten“ haft så 
stort besøg som i år. Foruden 2. mellems sæd
vanlige 6-dages lejrskole i juni har flere klasser 
været der på week-end-ture før sommerferien, 
og takket være den gode eftersommer har hver 
eneste week-end (undt. een) indtil efterårsferien 
været udnyttet.

I sommerferien er der blevet gjort hovedren
gøring, alle gulve er ferniserede, der er kommet 
nye gardiner op overalt, og der er malet adskil
lige steder ude og inde samt foretaget en del 
reparationer.

Yderligere planer om at gøre pejsestuen hyg
geligere har foreløbig måttet stilles i bero, da 
„arbejdskontoen“ er hårdt belastet efter som
merens mange forbedringer. Heldigvis har vi 
dog ikke behøvet at angribe reservekapitalen, 
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som vi må holde i beredskab for at klare de 
mange reparationsudgifter, som må komme — 
bl. a. bliver det snart nødvendigt med nye ma
drasser til alle køjer, og endnu værre er det, at 
tagbelægningen er ved at være udtjent.

Vi bringer en tak til III g’erne, som gennem 
„Hakalytfesten“ skaber et godt årligt tilskud til 
driften, til de mange medlemmer af foreningen, 
uden hvilke økonomien slet ikke kunne klares, og 
til de mange andre, som på forskellig måde har 
ydet hjælp og støtte med den største beredvil
lighed.

Poul Magelund.

Passiver:

Kreditorer............................................ o,oo
Formue pr. i. i. 1957 .... 32301,50
-|- andel i kiosk................ 100,00

overskud...................... 722,08
33 123,58

4- afskrivn. af inventar . . 214,00 32909,58

Ialt kr. 32 909,58

Regnskabet er underskrevet af E. Mathiassen 
og revideret af bankfuldmægtig Chr. Bruhn.

DRIFTSREGNSKAB

for „Hakalytten“ 1. 1. 1957—31. 12. 1957.

Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1.1.1957.......... 7 086,50
Lejeindtægt ........................................ 53,5°
Medlemskontingent........... 765,00
Renter................................. 310,49
Andel i overskud fra Hakalytfest ... 300,00

laltkr. 8515,49

Udgifter: 
Forsikringer ........................................ 120,60
Vedligeholdelse og drift... 335,86
Nyanskaffelser................... 101,05
El-afgift............................... 49,4°
Andel i kiosk..................... 100,00
Kassebeholdning pr. 31. 12. 1957 .... 7 808,58

laltkr. 8515,49

HADERSLEV-S AMFUNDETS 
REGNSKAB

Regnskabsåret 1957—58

Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1956/57:
Kassebeholdning.................. 252,40
Indestående i sparekassen .. 16,27
Postgiroen ............................ 494>27 762,94

Kontingent ............................................ 4 227,00
Salg af årsskriftet.................................. 14,00
Annoncer.............................................. 1 75°,°°
Bidrag fra Haderslev by...................... 600,00
Legat...................................................... 500,00
Refusion af porto.................................. 335,8o
Renter.................................................... 36,31
Legatindsamling.................................... 356,00
Andre indtægter .................................. 25,00

Ialt kr. 8 607,05
STATUS pr. 31. 12. 1957.

Aktiver:
Andel i kiosk...................................... 100,00
Lejrhytten............................................ 25 000,00
Inventar (215,00 4- 10 % afskrivn. af

4 300,00; afskr. med 215,00).......... 1,00
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse 

(tidl. A 7152) ........................... i 280,74
Haderslev Bys Spare- og Lånekasse

D. 1072............................................ 6454,67
Kontant .............................................. 73,V

laltkr. 32909,58

Udgifter:
Årsskriftet:

Papir og trykning.............. 5 196,90
Clichéer, indbinding m. m. 1 750,65 6 947,55

Porto, kontorartikler m. v............. 525,60
Udgifter ved møder...................... 272,45
Rektor Brauneisers grav.............. 5,00
Flidspræmier ........................................ 27,75
Overført til legatkonto ...................... 356,00
Andre udgifter.............................. 298,65

At overføre .. 8 433,00

58



Overført .. 8 433,00
Beholdning pr. 30. november 1958:

Kassebeholdning.................. 90,45
Indestående i sparekassen .. 13,54 
Postgiroen ............................ 70,06 174,05

Ialt kr. 8 607,05

Haderslev, den 1. december 1958.
Olav Christensen, 

kasserer.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen 90,45 
kr. tilstede. På postgiroen står 70,06 kr. og på 
sparekassebogen 13,54 kr.

Haderslev, den 2. december 1958.

Carl Møller. Willy Buch.

Af hvad der i forordet er sagt om H.-S. øko
nomi ved udsendelsen af det første årsskrift vil 
det fremgå, at vi nu tumler med et mange 
gange større årsbudget, end man gjorde den 
gang, uden at vi dog af den grund har haft 
søvnløse nætter. Må det nu da talen er om øko
nomi være mig tilladt at minde om legatkon
toen, der står åben for indbetaling af små og 
store bidrag. Det er vort håb, at vi snart må 
have midler nok til at kunne yde en årlig legat
hjælp til haderslevstudenter. Haderslev Kate
dralskole er i så henseende stadig langt bagefter 
de gamle katedralskoler i det øvrige land!

M. FAVRHOLDT



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

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1933.

De med * betegnede jubilarer har trods gen- 
tagne opfordringer beklageligvis ikke udfyldt det 
dem tilsendte spørgeskema, hvorfor oplysnin' 
gerne, så vidt det har været mig muligt, er 
fremskaffet på anden måde, dels fra skolens 
elevprotokoller, kirkebøger og personregistre, 
dels fra trykte kilder.

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

Trykte kilder: Magister-Staten 1951, Juridisk 
og Statsvidenskabelig Stat 1952, Den danske Læ
gestand 1936—1949, Nedergaard, Paul: Dansk 
Præste- og Sognehistorie, bd. 1 og 2, 1951 og 
1956, samt Haderslev-Samfundets årsskrifts for
skellige årgange.

DØDE
GI. elev.

Michelsen, Mads, fhv. amtslæge, født Skodborg
23. oktober 1873, død Åbenrå 9. september 
1958, søn af gårdejer Jacob Michelsen og 
Karen Hansen Møller; gift Åbenrå 16. ok
tober 1908 med Ingeborg Hansen, født 
Åbenrå 19. juni 1887; datter af købmand 
Lorentz Hansen og Ingeborg Jacobsen.

Michelsen blev student fra Haderslev i 
1894 og studerede derefter i Berlin, Heidel
berg og Kiel, tog i 1899 medicinsk embeds
eksamen i Berlin, blev 1901 dr. med. og 
chirurg. og nedsatte sig derefter i 1902 som 
praktiserende læge i Åbenrå. Efter at have 
taget embedslægeeksamen i København i 
1921 blev han amtslæge i Åbenrå i 1922, et 
embede han beklædte til 1943.

Dr. Michelsen blev i 1919 som en af 
Åbenrås danske borgerskabs repræsentan
ter indvalgt i det første på demokratisk vis 
valgte borgerkollegium og sad derefter som 
medlem af dette til 1922. Fra 1925 var han 
påny i et kortere tidsrum medlem af by
rådet, men trådte i øvrigt ikke frem i det 
offentlige liv. Han var dog i en lang år
række formand for Frederiksklubben i 
Åbenrå og af bestyrelsen for H. P. Hanssens 
mindefond.

Udover sin lægegerning helligede dr. Mi
chelsen sig sin store historiske interesse, der 
bl. a. gav sig udslag i, at han skaffede sig 
en betydelig samling af gammelt sølv, og 
at han blev medlem af bestyrelsen for 
Åbenrå museum. Han har ved Frederiks- 
klubbens 75 års jubilæum i 1923 og ved 
100 års jubilæet i 1948 behandlet klubbens 
historie i et par småskrifter, hvori han gi
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ver et værdifuldt bidrag til den nationale 
udvikling i Åbenrå, ligesom han har be
handlet andre afsnit af byens historie i 
avis- og tidsskriftsartikler.

Dr. Michelsen vil dog være bedst kendt 
af Haderslev-Samfundets medlemmer gen
nem de bidrag, han har skrevet til vort års
skrift om latinskolen og livet på denne, da 
han i begyndelsen af 1890’erne besøgte sko
len. Michelsen fortæller underholdende og 
fængslende om kammerater og lærere, af 
hvem han for enkeltes vedkommende har 
givet morsomme og rammende, men sam
tidig sympatiske karakteristikker. Vi kan 
også takke ham for, at direktør Ostendorfs 
dimissionstale fra 1894 er bevaret og har 
kunnet offentliggøres i årsskriftet.

Haderslev-Samfundet har i dr. Michel
sen mistet en god ven, der omfattede sin 
gamle skoles elevforening med aldrig svig
tende interesse.

ÅRGANG 1933 
kl.

* Ammundsen, Einar, læge, født København 
3. januar 1915; søn af biskop, dr. theol. Ove 
Valdemar Ammundsen (død 1936) og 
Charlotte Balslev; gift Kolding 30. januar 
1940 med stud. med. Grete Ingerslev Jen
sen, født 26. oktober 1910, død Brædstrup 1. 
oktober 1940; datter af boghandler Svend 
Jensen og Ellen Ingerslev.

Medicinsk embedseksamen 1941, studie
ophold i England 1946, praktiserende læge 
i Bangkok 1946.

Adresse: Bangkok.
* Bork, Nis Jacobsen, politifuldmægtig, født An- 

slet, Fjelstrup sogn, 1. februar 1915; søn af 
gårdejer Niels Hansen Bork og Petrea Jen
sen; gift København 21. februar 1941 med 
sygeplejerske Anna Maria Thomsen, født 
Kværs 20. august 1913; datter af gårdejer 
Jes Tychsen Thomsen og Anna Maria 
Clausen.

Juridisk embedseksamen 1941, sagfører
fuldmægtig i København 1941, fg. sekre
tær ved Københavnss byret 1942, politi

fuldmægtig i Haderslev 1942, i Ringkøbing 
1958.

Adresse: Ringkøbing, Nørredige 56.
Fuglsang, Peter Jensen, lektor, født Maugstrup 

25. december 1914; søn af gårdejer, sog
nerådsformand Peter Jensen Fuglsang (død 
1950) og Marie Sørine Christensen; gift 15. 
september 1939 med bibliotekar, mag. art. 
Irene Frisch, født 25. august 1918; datter af 
undervisningsminister Hartvig Frisch og 
Stella Bruun.

Skoleembedseksamen (klassisk filologi) 
jan. 1939, timelærer ved Akademisk Kur
sus 1939, ved Helsingør gymnasium 1943, 
lektor 1952.

Studieophold i Rom ved det svenske in
stitut og i Paris 1947—48, i Schweiz og Ita
lien 1949—50.

Har skrevet: Hovedtræk af græsk mytho- 
logi og religion 1944, Arven fra antikken 
(sammen med I. A. Bundgård m. fl.) 1946, 
Aristoteles’ statslære (sammen med W. 
Norvin) 1946.

Adresse: Frejasvej 16, Helsingør.
Heiberg, Andreas Manikkam, politiadvokat, født 

Madras, Indien, 7. september 1914; søn af 
missionær, cand. theol. Knud Heiberg og 
Johanne Lindeburg; gift Messiaskirken, 
Charlottenlund, 19. april 1940 med cand. 
jur. Tove Arvig, født Kolding 9. juli 1916; 
datter af postmester Karl Arvig og Harriet 
Tjørnelund.

Juridisk embedseksamen juni 1939, se
kretær i Københavns politi 1939, fuldmæg
tig hos rigsadvokaten 1942, konstitution som 
politiadvokat i København 1945, kgl. ud
nævnelse 1949.

Medlem af hovedbestyrelsen for Det kon
servative Folkeparti i Gentofte kommune.

Har skrevet: Faglige artikler i Berlingske 
Tidende, Nordisk kriminalteknisk Tidsskrift 
og danske politi-fagblade.

Adresse: Ved Eltham 15 st. t. h., Helle
rup.

Jensen, Vagn Anker, læge, født Ålborg 22. no
vember 1914; søn af lektor Anker Jensen 
(død 1937) og Ane Kristine Kristensen; gift 
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København 3. april 1940 med Johnna Gud
run Nanna Juul Jensen, født København 28. 
august 1918; datter af skomagermester Val
demar Juul Jensen og Johanne Marie Niel
sen.

Medicinsk embedseksamen 1943, turnus
tjeneste Frederikssund 1943, anden reserve
læge, Dronninglund, 1944, praktiserende 
læge i Hals og sygehuslæge ved amtssyge
huset i Hals 1946.

Adresse: Østergade, Hals.
* Mathiesen, Hans Peter, sognepræst, født Maug- 

strup 14. marts 1915; søn af bagermester 
Hans Christian Matthiesen (død 1938) og 
Kirstine Jensen; gift 6. september 1940 med 
Hella Bodil Finderup, født Viemose, Kalle- 
have 6. juli 1920, datter af hotelejer Magnus 
Finderup og Heloise Petersen.

Teologisk embedseksamen 1940, rejse
sekretær ved Dansk forenet Sudanmission 
1940, kst. sognepræst i Højelse-Lellinge 
1944, sognepræst i Ølstykke 1945 og i Søn
der Broby 1954.

Kredsformand for Sudanmissionen til 
1954-

Adresse: Brobyværk.
Toft, August Andreas Probhudas, præst, født 

Jagdalpur, Indien, 1. december 1912; søn 
af missionær Hans Jørgensen Toft (død 
1934) og Kathrine Abkjær; gift Blistrup 26. 
december 1941 med lærerinde Karen Mar
grethe Annie Rasmussen, født København 
29. juli 1915; datter af kunstsmed Hilmar 
Rasmussen (død 1949) og Marie Morten
sen (død 1928).

Teologisk embedseksamen 1940, hjælpe
præst i Kastrup, Amager, 1942, hjemmear
bejder i Det danske Missionsselskab 1943, 
missionær i Indien 1946—58, søger embede 
i Danmark.

Adresse: Norgesmindevej 21 I, Hellerup. 

nsp.
* Christensen, Aage, ingeniør, født Haderslev 

17. februar 1915; søn af installatør Sofus 
Julius Waldemar Christensen (død 1950) 

og Martha Viuf (død 1952); gift 10. oktober 
1942 med Esther Østergaard, født Sønder
borg 20. marts 1921; datter af postbud 
Østergaard.

Adresse: Storegade 18, Haderslev.
* From, Franz Gustav, professor, dr. phil., født 

Agerskov 14. februar 1914; søn af gårdejer 
Anders Lorenzen From (død 1929) og An
na Christine Reimer, (død 1950); gift Hel
singfors 6. maj 1943 med fil. mag. Sunna 
Groundstroem, født Helsingfors 9. marts 
1918; datter af departementschef Ivar 
Groundstroem (død 1944) og Hildur Jahn- 
son.

Mag. art. (psykologi) 1939, dr. phil. 1953; 
medarbejder ved Københavns kommunes 
psykotekniske institut 1937, amanuensis 
ved Københavns universitet 1939, profes
sor 1954.

Næstformand i Dansk Psykologforening 
i95i-

Har skrevet: Drøm og neurose, 1944 (2. 
udg. 1951), Om oplevelsen af andres ad
færd (disputats), 1953; Psykologisk set, 
1953 m. m.

Adresse: Azaleavej 28, København, Val
by.

* Hansen, Hans, hovedkasserer, født Haderslev 
3. august 1913; søn af kæmnerbud Christian 
Hansen (død 1949) og Sophia Christine 
Jacobsen; gift med Hjørdis Cathrine Thom
sen, født Holsted 6. august 1916.

Adresse: C. Clausens rederi, Hamme
rensgade 4, København K.

Skov,Anne Marie, lærerinde, født Brunde 6. au
gust 1913; datter af lærer Niels Thomsen 
Holm og Ida Møller; gift Haderslev 5. juli 
1941 med lærer Knud Skov, født Haarlev 
18. februar 1913; søn af lærer Karl Skov 
og Ingeborg Bagger.

Lærereksamen.
Adresse: Kronebakken 43, Virum.

* Jürgensen, Peter, salgschef, født Flensborg 26. 
september 1913; søn af direktør Fritz Jür
gensen (død 1954) og Marie Laurine Juhl; 
gift København 14. december 1940 med 
Anna Asernikow, født København 27. ja
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nuar 1912; datter af fabrikant M. Aserni- 
kow.

Handelsuddannelse.
Adresse: Slotsherrensvej 26, København, 

Vanløse.

* Darling, Laurine Eline, husmoder, født Ha
derslev 24. marts 1915; datter af købmand 
Niels Carl Christian Knudsen (død 1948) 
og Anne Dorthea Marie Juhl; gift Haderslev 
ir. februar 1945 med driftsleder Arne Dar
ling, født Stillinge 10. august 1911, søn af 
overlærer Sophus Darling og Magdalene 
Lucie Grønlund.

Adresse: Hertug Hansgade 12, Haderslev.

* Mussmann, Olaf Vilhelm Preben, kontorchef, 
født Hjerndrup 14. december 1913; søn af 
forpagter Jacob Peter Mussmann; gift Fre
derikshavn 10. august 1946 med sygeplejer
ske Tove Wøhlk Petersen; datter af tand
læge Werner Petersen.

Adresse: Sindal Petersens bogforlag, GI. 
Kongevej, København.

Schrøder, Valborg Kristine, husmoder, født Ha
derslev 6. august 1915; datter af købmand 
Peter Hansen Orbesen (død 1955) og Merry 
Hansen (død 1958); gift København 5. au
gust 1940 med kontorchef Georg Jacob 
Schrøder, født Haderslev 14. august 1906; 
søn af købmand Jacob Jens Johannes Schrø
der (død 1911) og Anna Christine Rasmus
sen (død 1950).

Udannelse som fysioterapeut.
Adresse: Kongevej 67, Sønderborg.

* Fabricius Jensen, Frieda Alida Schønwald, 
født Petersen, husmoder, født Haderslev 13. 
juli 1913; gift 19. juli 1936.

Adresse: Haraidsgade 11, Vejle.
* Petersen, Jakob, sygekasseassistent, født Gam

mel Haderslev 8. november 1912; søn af 
smedemester Christian Petersen (død 1940) 
og Johanne Marie Woldemar; gift Gammel 
Haderslev 6. august 1939 med Karen Emi
lie Andersen, født Ødis 13. november 1918; 
datter af købmand Kristian Andersen og 
Margrethe Krogager.

Elev ved Sønderjyllands Kreditforening, 
1939 assistent ved Haderslev bys sygekasse.

Adresse: Lembckesvej 31, Haderslev.
* Speth, Conrad Wilhelm, direktør, født Ha

derslev 7. november 1914; søn af købmand 
Johannes Christian Speth (død 1930) og 
Dorothea Helene Sophie Marie Wehrs; gift. 

Adresse: 10750 Magnilia Boulevard. No.
Hollywood, Californien.

mn.
Diemer, Aage Frederik, højskolelærer, cand. 

psych., født Älvsjö, Stockholm län, 5. juni 
1914; søn af lektor Anders Mathiesen Die
mer (død 1946) og Sigrun Sams (død 
1952); gift Vangede kirke, Gentofte sogn, 
6. juli 1940 med eks. vævelærerinde Gun
hild Efreim Svensson, født København 13. 
marts 1918; datter af fabrikant Sven Gu
staf Efreim Svensson (død 1950) og Anna 
Jensen (død 1952).

Bankuddannelse dels i Haderslev og dels 
i København 1933—1944, stud, psych. 1944, 
i studietiden deltaget i undersøgelser under 
fængselsvæsenet, medhjælper ved Køben
havns børneværn og i perioder fængselsbe
tjent ved psykopatanstalterne i Herstedve
ster, 1947 førstelærer og senere tillige afde
lingsleder ved Himmerlev børnehjem, 1952 
lærer ved Hindholm højskole.

Har som opgave til speciale i kriminologi 
skrevet: Børnehjemsbørnene blandt lands- 
svigerne 1947, talrige artikler i forsorgstids
skrifter om pædagogisk-psykologiske emner.

Adresse: Villa Helle, Hindholm højskole, 
pr. Fuglebjerg.

* Dirks, Dirk Kornhardt, civilingeniør, født Har- 
rislev 10. december 1914; søn af lærer Dirk 
Dirks og Magdalene Elisabeth Kornhardt; 
gift 3. februar 1940 med socialrådgiver Hel
ga Christensen, født Haderslev 20. marts 
1916 (st. 1935); datter af smedemester Ha
rald Eduard Friedrich Christensen (død 
1957) og Inger Christine Nielsen.

Cand polyt. 1940.
Adresse: Bygholm Parkvej 43, Horsens.

63



Hoffmann, Jørgen, civilingeniør, født Vester 
Tørslev ved Hobro 13. september 1915; søn 
af entreprenør Ernst Vilhelm Hoffmann og 
Helene Kirstine Formann; gift med Inge- 
borg Nyboe Jørgensen, født Kolding 28. 
marts 1912; datter af bankkasserer Thyge 
Jørgensen og Anna Nyboe.

Cand. polyt. 1938. Direktør i Hoffmann 
& Sønner A/S.

Adresse: Lindevangsvej 15, Risskov.
Tørring-Jacobsen, Anders Jacob, provisor, født 

Haderslev 15. december 1914; søn af drifts
leder Anders Jacobsen (død 1955) og An
drea Tørring (død 1935); gift 17. maj 1946 
med Ragnhild Lidegård, født 28. november 
1918; datter af Alfred Lidegård og Signe.

Medhjælper på Set. Mathias apotek i Vi
borg, Frøstrup apotek, Års apotek og Sindal 
apotek, provisor på Holbæk Elefantapotek 
og Saxkjøbing apotek.

Næstformand i dansk farmaceutforening 
Lolland-Falster kreds 1947, formand i for
eningen „Norden“ 1956.

Adresse: Rønnebærvej 7, Sakskøbing.
Jørgensen, Jacob, stadsingeniør, cand. polyt., født 

Bovlund, Agerskov sogn, 7. oktober 1914; 
søn af bestyrer Jacob C. Jørgensen (død 
1914) og Karoline Kvist (død 1952); gift 
Messiaskirken, Maglegård sogn, 20. oktober 
1938 med Ella Rehling Fischer, født Kø
benhavn 25. januar 1917; datter af afde
lingsingeniør, cand polyt. K. R. Fischer og 
Sitta Jensen.

Cand. polyt. 1938. Februar 1938 ingeniør 
ved Søværnets bygningsvæsen, maj 1938 
hos entreprenørfirmaet Chr. Bjørn Peter
sen, august 1940 hos Wrigt, Thomsen &. 
Kier og Hoffmann & Sønner, oktober 1940 
ved D. S. B. og januar 1941 hos stadsinge
niøren i Silkeborg, 1. februar 1946 stads
ingeniør.

Præsident for Silkeborg Rotary Klub 1952 
—53. Landvæsenskommissær i Skander
borg amt 1949.

Flår skrevet enkelte artikler i fagtidsskrif
ter.

Adresse: Drosselvej 17, Silkeborg.

Larsen, Poul Albert Faldt, amtslandinspektør, 
født Frederikshavn 13. juni 1914; søn af 
telegrafkontrollør Laurids Faldt Larsen og 
Olga Rosalie Kathrine Sørensen.

Landinspektøreksamen 1938. Assistent i 
Frederikshavn 1938, bestalling 1941, land
inspektør 1943, amtslandmåler i Haderslev 
1946, amtslandinspektør i Tønder 1957.

Adresse: Møllevej 1, Tønder.
* Smidt, Willi, direktør, født Vojens 5. novem

ber 1913, søn af bagermester Magnus 
Schmidt og Helene Jensine Toft.

Uddannet ved firmaet Paul Christiansen 
& Søn, Haderslev, handelsvidenskabelig af
gangseksamen 1939.

Direktør for Hassings bogforlag, Køben
havn.

Adresse: Frederiksdalsvej 8 G, Lyngby.
* Ver dich, Hendrik Christian, læge, født Ha

derslev 3. januar 1915; søn af kobbersmed 
Jørgen Peter Verdich og Marie Kjestine 
Uldall; gift København 9. juli 1939 med 
Eli Christensen, født Hörby 22. juli 1913; 
datter af värkmestare Christian Christen
sen og An-Sofie Pedersen.

Medicinsk embedseksamen 1941, kandi
dat Svendborg, Kolding og Nyborg, 1. re
servelæge Kalundborg 1945, prakt. læge i 
Nørre Alslev.

Adresse: Nr. Alslev, Falster.

R.
Christensen, Chresten Hansen, annoncechef, 

født Sønder Hygum 11. marts 1916; søn af 
arkitekt Julius Johannes Christensen (død 
1929) og Marie Kathrine Bondesen (død 
1951); gift Aller 16. juli 1942 med Elisa
beth Kjestine Christensen, født Stubborn, 
Aller sogn, 28. april 1915; datter af gårdejer 
Chr. Christensen og Eleonora.

1939 repræsentant ved dagbladet Hejm- 
dal, Åbenrå, 1949 forretningsfører for „Søn
derjyden“, Sønderborg, 1952 annoncechef 
ved Vejle Amts Folkeblad, 1957 ved Aar
hus Amtstidende.

Adresse Engdalsvej 11, Brabrand.
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* Christensen, Christian, repræsentant, født 
Hammelev 26. april 1917; søn af kornhand
ler Jacob Schmidt Christensen og Maren 
Jacobsen; gift med Denny Christiane Mar
grethe Jensen, født Elmfeldt, født Næs
tved 20. oktober 1912; ægteskabet opløst.

Handelsuddannet. (Isenkram).
Adresse: Strandvejen 73 A, København.

* Clemmesen, Kurt Bent, ingeniør, født Nu
strup 17. oktober 1916; søn af købmand Ju
lius Johannes Clemmesen og Pauline Fre
derikke Julie Hübschmann.

Uddannelse inden for maskinfaget. 
Adresse: Lysbro, pr. Silkeborg.

* Ebbesen, Martin, assurandør, født Haderslev 
23. marts 1914; søn af togfører Anton Jacob 
Ebbesen og Katharine Marie Holm; gift Ha
derslev 3. december 1938 med Anna Johan
ne Jørgensen, født Dybbøl 13. juli 1911.

Handelsuddannelse.
Adresse: Akrogens Strandvej 57, Riis- 

skov.
Kid, Elisabeth Eggert, husmoder, født Antvor

skov 12. april 1916; datter af pastor N. P. 
Nielsen og Cecilie Hansen; gift Højer 29. 
december 1947 med fuldmægtig i rederiet 
J. Lauritzen Niels Ole Kiil, født Esbjerg 11. 
juli 1918; søn af pens, skibsfører N. C. Kiil.

Lærereksamen Haderslev 1938, lærerinde 
ved Sejerslev skole 1938—47.

Adresse Klaus Nebsvej 21, Virum.
Fahrendorf, Hartvig Alfred, indendørsarkitekt 

og maler, født Hammelev 7. juni 1916; søn 
af malermester August Jens Fahrendorf og 
Petra Hansine Paulsen (død 1952); gift 
Hammelev 16. april 1943 med Martine 
Ramsgaard (død 1941) og Dagny Jensen.

Kontoruddannelse og senere uddannet 
som indendørsarkitekt og maler.

Adresse: Styding, pr. Hammelev.
* Sorgenfri, Else, husmoder, født Grenå, 21. maj 

1916; datter af restauratør Carl Alfred Jen
sen (død 1948) og Mathilde Ottilie Otte
sen; gift Haderslev 21. maj 1939 med dispo
nent Hans Sorgenfri, født Haderslev 18. 
januar 1911; søn af snedkermester Jørgen 

Nielsen Sorgenfri og Dagmar Sofie Bennike 
(død 1944).

Adresse: 6. Julivej 92, Fredericia.

Jochimsen, August, sagfører, født Slukefter, 
Vedsted sogn, 28. november 1916; søn af 
gæstgiver August Jochimsen og Mette Marie 
Mortensen.

Studentereksamen 1936, juridisk embeds
eksamen 1942. Sagfører.

Adresse: Sdr. Landevej 92, Sønderborg.

Jørgensen, Frederik Ernst, prokurist, født Ha
derslev 20. august 1916; søn af maler F. E. 
Jørgensen (død 1952) og Magdalene Nis
sen (død 1933); gift Middelfart 25. novem
ber 1944 med sekretær Karen Vera Hen
ningsen, født Vorgod 15. februar 1920; 
datter af murermester Alfred Henningsen 
og Frida Pedersen.

Uddannet ved engros handel.
Adresse: Ryes Møllevej 51, Haderslev.

* Outzen, Henry, assurandør, født Haderslev 3. 
januar 1917; søn af grosserer Andreas Hen
rik Outzen og Johanne Catharine Christian
sen; gift 28. november 1943 med Inger Lilly 
Elisa Jensen, født København 23. august 
1921.

Handelsuddannelse.
Adresse: Lembckesvej 19, Haderslev.

* Schacht, Karl Peter, kommunesekretær, født 
Vonsbæk 12. december 1915; søn af lærer 
Heinrich Friedrich Schacht og Anna Orbe- 
sen; gift.

Handelsuddannelse.
Adresse: 5. Maj Plads 12, Svendborg.

* Schultz, Johannes, lærer, født Møltrup, Tim
ring sogn, 18. november 1916; søn af hov
mester Gerhard Emil Schultz og Sidsel Kir
stine Simonsen.

Student 1936, lærereksamen Haderslev 
1940.

Adresse: Emiliekildevej 11, Klampen- 
borg.

* Starup, Jens Walter, tandtekniker, født Flens
borg i. marts 1916; søn af Waldemar Niel
sen Starup og Johanne Hansine Fredericke 

65



Hinrichs; gift 27. september 1941 med El
friede Andrea Sørensen Wolff, født Søn
derborg 28. juni 1921.

Uddannet som tandtekniker.
Adresse: Bergsvej 9, Odense.

Rose, Kathrine Bothilde, sygeplejerske, født 
Skrave 20. marts 1917; datter af missionær 
Hans Jørgensen Toft (død 1934) og Katri
ne Abkjær; gift Haderslev 8. marts 1946 
med bygningsingeniør Hans Jensen Rose, 

født Rinkenæs 23. juni 1918; søn af murer
mester Jørgen Rose (død 1954) og Lucie.

Uddannet som sygeplejerske.
Adresse: Jellerødparkvej 28, Kokkedal.

* Walter, Carl William Herman, født Århus 16. 
december 1916; søn af diakon Franz Gustav 
Walter og Petra Katrine Pagh.

Uddannelse som laborant.
Adresse: Vemmeltoftevej 18, Grundly- 

strand.
OLAV CHRISTENSEN

VIDAR
Ja! Så starter vi igen, med de bedste forhåb

ninger og nytårsforsætter. Der blev truffet for
beredelser og lagt store planer! Den 30/1 hav
de Vidar besøg af en repræsentant for „Euro
pæisk ungdom“, hr. Anker Nielsen. Denne talte 
om det aktuelle problem, der hedder europa- 
planerne, og gjorde det ganske udmærket. Vi 
fik et glimrende indblik i de mange forslag, der 
var stillet, og en grundig gennemgang af hver 
enkelts muligheder og fordele. Det var i det hele 
taget utroligt, så meget foredragsholderen vid
ste, og aftenen var i det store og hele vellykket.

Denne sæsons højdepunkt var vist uden 
tvivl den 22/2, da Niels Viggo Bentzon cause
rede om og spillede noget af vor tids musik. 
Bentzon indledede med at sige lidt om ram
merne om den moderne musik, og gik så over 
til at tale om selve kompositionsformerne. Til 
slut fortalte han lidt om den allernyeste mu
sik og afrundede så foredraget på en udmærket 
måde. Under hele foredraget gav Bentzon mas
ser af prøver, hvilket yderligere gav aftenen et 
interessant præg, og allersidst hørte vi hans egen 
„Symfoniske variationer“, der var indspillet på 
grammofon. Disse var svære at tage for mange 
af os, men trods alt var det en meget stor mu
sikalsk oplevelse.

„Håndboldbal“ stod der på plakaten, og tra
vede mange af os den 22/3 om eftermiddagen 
op i kasernens gymnastiksal for at se de forskel
lige hold, fra Kolding, Sønderborg og Haders

lev, kæmpe om de gyldne laurbær. Dagen slut
tede med bal på skolen for gæster og andre in
teresserede.

Mandag den 31/3 var foreningen i biografen. 
„Marie Antoinette“, som filmen hed, gav et 
ganske godt billede af tiden, måske især fordi 
den var i farver, men ellers kan dens kvalitet og 
værdi i høj grad diskuteres. Det, der i første om
gang virkede mest stødende, var at høre engelsk 
i de strålende franske omgivelser. Til gengæld 
var der så andre ting, man kunne glæde sig 
over, f. eks. omgivelserne og instruktørens fine 
arbejde.

I dag er det Vidars fødselsdag — Hurra! Hur
ra! Hurra! — Og fejret den blev med film og 
thebord. Først almindelige små tegnefilm, en 
amerikansk krigsfilm med bomber og benzin
flammer, samt en rejsefilm fra Spanien; den ku
reredes for en irriterende langsommelighed ved 
at teknikerne gav filmhastigheden en ekstra 
tand. Alt i alt en meget pæn aften.

Sæsonens stormende slutpunkt var den af
sluttende generalforsamling! Her blev mishag 
eller tilslutning ivrigt givet til kende, og efter 
at de forskellige regnskaber og beretninger var 
fremlagt, blev der valgt en elev fra II g, som skul
le indkalde til næste års stiftende generalforsam
ling. Man sluttede med nogle takketaler til den 
ene og den anden, og man blev enige om at 
året havde været relativt godt — især økono
misk. —
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En plakat i forhallen på opslagstavlen fortal
te os, at Vidar’s den så berømte generalforsam
ling atter ville finde sted — og den fandt i sand
hed sted — talrigt besøgt — og under „idyllisk 
fred, ro og orden“ som sædvanligt. Det er dog 
fantastisk, så megen larm så forholdsvis få kan 
frembringe. Men lovene blev læst op, og der blev 
vedtaget en ændring, idet man nedsatte besty
relsen fra 7 til 6 medlemmer, p. gr. af dårlige 
erfaringer fra de foregående år. Man gik hjem 
opsatte på at gøre et stykke arbejde og fyldt med 
forhåbninger!

Atter i år var vi inviteret til håndboldstævne 
i Kolding. Dette løb af stabelen den 6/9, og vi 
stillede med et drenge håndbold- og fodbold
hold. Desværre var hele II g på ekskursion og 
måtte således lades ude af betragtning ved hold
opstillingen, og samtidig var mange andre op
taget den dag, så vore hold var efter „fattig, men 
bedste evne“. Vi klarede os ikke alt for godt, 
men kom da på andenpladsen, hvilket måske 
snarere skyldtes de andres svaghed end vor 
styrke. Efter de ellers meget muntre kampe om 
eftermiddagen samledes vi om aftenen på sko
len til dans, hvor vi alle morede os dejligt!

Efterårsferien nærmede sig, og vi måtte se at 
tænke på det obligatoriske bal. På grund af en 
del forhindringer måtte dette allerede afholdes 
fjorten dage før efterårsferien, men det viste sig 
heldigvis at blive en sukces både i den ene og 
den anden retning, især var vi glade over, at 
så mange „gamle“ elever var mødt op.

Den 10. nov. begyndte vi så med foredragene, 
og en så prominent herre som kommandør 
Svend Greve var her for at tale om „Gala
tea“. Først fortalte han om orlogsmarinens hi
storie lige fra kong Hans’ dage, og om dens til
knytning til de forskellige ekspeditioner, og nu 

her 1 1950—52 den såkaldte „Galatea“-ekspedi- 
tion, der først og fremmest var en videnskabe
lig tur. Dernæst gik han over til at tale om sel
ve ekspeditionen med tilhørende lysbilleder. — 
Dette var en uhyre interessant aften, og vi fik 
et udmærket indblik i denne så vigtige begiven
hed i videnskabens historie, hvor Danmark har 
en stor del af æren for foretagendet.

Næste punkt på programmet var — ja, gæt 
engang — selve Børge Roger-Henriksen, som i 
hvert fald er kendt af de fleste unge musikin
teresserede mennesker; dette viste sig også ved 
de mange besøgende, og de blev bestemt ikke 
skuffede. For at arrangementet ikke skulle blive 
for dyrt, havde vi ordnet det således, at vi 
var sammen med seminariet, hvilket faktisk er 
en udmærket idé, da vi på den måde kan få 
bedre foredragsholdere. — Emnet var „Klassisk 
og jazzisk“, hvilket blev belyst på en meget in
citerende og interessant måde. Meningen var jo, 
at man skulle kunne søge begge musikformer og 
ikke fanatisk klynge sig til den ene eller anden, 
for man kan søge oplevelse og berigelse i dem 
begge. Samtidig og bagefter spillede Børge Ro
ger-Henriksen selv ting, både fra den „klassi
ske og jazziske“ verden. Det var i sandhed en 
vidunderlig aften, og jeg tror, at den blev nydt 
af enhver.

Møderne i fremtiden? — Ja, vi har mange 
planer og ideer, bl. a. kommer Hans Oluf Ry- 
vard med en optagelse fra Canaria. Vil kaptajn
løjtnant Petersen fra Skrydstrup tale om „rum
fart“, som optager alles sind, vil taget uden tvivl 
komme til at ryste, så voldsomt vil diskussionen 
sikkert gå. Vi vil gøre vort bedste til, at de kom
mende arrangementer må falde i elevernes 
smag, og at de må virke opmuntrende, berigende 
og belærende.

ANNE-VIBEKE SIMONSEN



HERRE-MAGASINET

Sønderbro 31 - Haderslev -Tlf. 23506
HADERSLEV

Kun fineste kolonial og delikatesse fores

KØLEANLÆG
til ethvert formål..

— Haderslev’*
mest moderne
H er remag asin

Sig hvad De vil, 

Nissens kaffe skal der til

A. Abild
Ingeniørforretning 
HADERSLEV

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank

O

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 

for
Statsanstalten for Livsforsikring

og
Fjerde Søforsikringsselskab LMT.

A. Kalsbøll
Ved Postgården 3 - Haderslev - Telf. 2 23 35

Alle forsifcringsarter tegnes

de gamle år

gange af Haderslev- 

Samfundets årsskrift 

smukt indbinde!

Mangler der nogle 

hefter, kan de endnu 

leveres, så De får en 

komplet samling. Gør 

det nu, mens tid er!

Carl Nielsen
Bogbinderi - Boghandel 

Haderslev

GULDBRANDTS
Malerforretning

Telefon 2 25 33

i. kl. arbejde - Hurtig og reel betjening 
Forlang skitse og tilbud

ELEGANT OG MODERNE

FODTØJ ....
NISSENS Skotøjsforretning
Søndertorv — Haderslev — Telefon 2 33 71

Lædervarer og rejseartikler

9 '1 il

Nørregade 15 . Telefon 2 32 40

KONSERVES

DELIKATESSER

‘W./eon/iMlftf. 
v/M. BJARUP

BISPEG.16 -TLF.22766

VINE

Haderslev
Slotsvandmølle a/s

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

Radio og fjernsyn
Stort udvalg i grammofoner og plader 

Yder Dem fagmandens garanti



Haderslev Kul- & Koks-Kompagni i
Brændselsimport — Brændselsolier — Petroleum

Telefon 2 20 12 (3 lin.). Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

Landsdelens førende musikhus

nderborg - Aabenraa - Haderslev

Mælkeforretningen
Carl Sørensen

Gåskærgade 56 - Telefon 23160 
Haderslev

wwnwiev)

Fra Frederik den VII’s dage 
til i dag 

de danskes samlingssted

KONGELIG HOFLEVERANDØR

H. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

1ENRIK SØRENSENS

VAVW /raeget MK jä Jf f £| brænderi

DMFRUSTIEN . HADERSLEV
Telefon 2 27 40

S pørg materialisten t• Peter Duus
r

<^LOC/Ic~ PETERSEN
NØRREGADE 12-TLE 22066 • HADERSLEV

Herre-ekvipering

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 28 48

Sparekassen 
or Haderslev Byes 

og Omegn

jørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

FRUGT-CENTRALEN

A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Telefon 2 21 33 og 2 21 34 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 14—16 
Lørdag 9—13

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr 

Børnekonfektion

Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42

Den elegante tryksag 
er fra Modersmaalet



ASAN 1-UNDERTØJ
> overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev

Telefon 2 27 29

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Peter Henningsen

Ure - Guld ' Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21

as NICOLAI OUTZEN

HADERSLEV

Haderslev . Telefon 2 2541

Sportsmagasin«
v/K. Buttenschøn

Gravene 4 - Haderslev - Telf. 219

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

(j retire C/Vtssen

BOGHANDEL

Storegade 2 . Haderslev . Telf. 2 26 53

Sig det
med
blomster
fra . . .

N. Chr. Thorsen
BISPEGADE — HADERSLEV — TELF. 2 27 55

OLE JENSEN
Bageri - Kondi

GAASKÆRGADE



HADERSLEV . TELEFON 23130

Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

De gode film vises i KOS NS OR ANS A
- byens mest moderne biograf

En skønne dag vælger også De en F O R D - den er der fremtid i

SwnöH&iS
HADERSLEV - TELEFON 234 75

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 

og 
tømmerhandel

HADERSLEV - TELEFON 213 00

a/s WALDEMAR 

CHRISTENSEN

Installationsforretning

Storegade 18

Telefon 2 37 42

Aksel Nielsen
Trikotage

Dame- 

og børne- 

konfektion

HADERSLEV . TLF. 2 29 09



DANIEL BRUIN
ISENKRAM- OG UDSTYRSFORRETNING

Haderslev - Telefon 2 31 85

R. F. Hesselberg
Aut. Chevrolet-, Opel- 
og Bedford-forhandler 

HADERSLEV
TELEFON 2 36 50 - 2 36 51 - 2 36 52

Kurt E. Jensen

Manufaktur
*

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og guldsmed

Trikotage

(HOLST CHRISTENSEN) VOJENS - TELEFON 413 57
Nørregade 24 - Haderslev - Telf. 22644

Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

ANDELSBANKEN
A. m. b. A,

Haderslev afdelingen

O. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte — Tørklæder 

Altid bedst og billigst

Nørregade 5 - Haderslev - Telf. 2 35 73

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 . Telefon 211 22

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13

FOTOGRAF

^RLING

(Lunds eftf.)

HADERSLEV - TELEFON 2 23

Reserveret

Fodtøj
— så går man

BUNDGAARD
Gravene — Telefon 2 10 20



A. Øster g aard . Haderslev
Cylinder service fabrik og automobil-reservedele en gros

r Deres INSTALLATIONER FIAT
Aut. forhandler

for gas, uand og elektricitet

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

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

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

lektricitet: 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 i installationen.

; C. Bonde

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR 

kolonial, delikatesser og vine

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 2965

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

andragender ODRNES

•
ersøisk 
iSAGERBUREAU 
REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35 40

FOTOGRAFERING
— så

Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Haderslev

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

E. Grodt
Aut. forhandler

Citroen - Hillmann - Zündapp

HADERSLEV . TELF. 2 17 50
AABENRAA . TELF. 2 20 28

e kommunale Værker
Telefon 2 32 15 . Haderslev

MEYERS

BOGHANDEL

Storegade 37



HOLM «V MOEZEN a-s

KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE
Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

IN. C. KLOSTER
Frugt en gros - Telefon 21210

Paul Christiansen & Søn
Bygningsartikler

*

Ny Allégade 2—4 . Telefon 2 35 70 
HADERSLEV

Damgaard
Bageri og konditori

Storegade 47, telf. 2 22 86

Haderslev 
Centralbiliotek

□

Jomfrustien 20 
Telefon 2 26 56

□

Bogbestand:
26 XII

MAGNUS KNUDSEN
i. kl. herreskrædderi

Jomfrusti 3 - Haderslev - Telf. 2 27 28

Asmus Hansen 
Kolonial- og kortevarer en gros

Indehaver J. Dirks 
Sønderbro 13 - Telf. 2 21 31 

Haderslev
Reserveret

ir:
*

MAGASIN JUL & VOSS
HADERSLEV

TELEF. 2 36 63

J. D. Koopmans
Svineslagteri

HADERSLEV

Herre- og damesalon

Storegade 16, telefon 2 33 c



... gå strøgtur hos

M.SCHAUMANN’S KLÆDEFABRIK
Anbefaler afdelingen for Try lin-rensning

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

A-sHYDOR
M askinf abrik

MERNES MAGASIN
■ II

i frakker og kjoler

DANSKE OSTEMEJERlEj^^ FÆLLESSALG 
OG OSTEEKSPORT

1

AUTO-HUSET
v/ERNST HARTMANN . Bispebro . Telf. 24100

Deres hotelhjem i Sønderjylland HADERSLEV - TELEFON 24030



AARHUS

Vor underfulde verden
Verdenssuccessen nu i 2. oplag

Dette storslåede værk giver i tekst og aldrig tidligere sete billeder beretningen om, hvc 
og hvordan vor klode er blevet til med dens fastlande, bjerge, have og hvordan dyre 
plantelivet er opstået og udviklet gennem milliarder af år. — Format 26 X 35 cm, 
sider, 345 illustrationer — heraf 280 i farver. Pris: ib. 157,00, helbind 175,00.

Verdens store religioner
2. bind i serien, der indledtes med Vor Underfulde Ver

Verdens Store Religioner giver et samlet overblik over de seks verdensreligioner — Kri. 
dommen, Jødedommen, Islam, Buddhismen, Hinduismen og Kinas tænkning. 100 fa; 
fra hele verden har skrevet dette enestående værk, der er forsynet med et væld af ski 
og usædvanlige illustrationer. Format 25 X 35 cm> 3*8 sider —■ over 400 ill. — heraf : 
farver. Pris: ib. 175,00, helbind 195,00.

Verdens dyreliv - fugle
Eneste fuglebog på dansk med samtlige fuglearter fra hele verden. Bogen er forsynet me 
overdådighed af de skønneste farvefotografier. Dansk udgave ved vor førende ornitolog 
phil. Finn Salomonsen. 410 sider, 400 illustrationer. Pris: helbind 119,00, vælskbind 13
I serien VERDENS DYRELIV foreligger endvidere de eneste komplette og nøjagtige l 
om verdens PATTEDYR og KRYBDYR udstyret med de mest farvestrålende fotogri 
Pattedyr: helbind 75,00, vælskbind 88,00. Krybdyr: helbind 85,00, vælskbind 98,00.

Viden - orientering - underholdning fra HAS S IF

TEKNISK LITTERATUR 
HÅNDBØGER

Fremads Folkebibliotek

Danmarks billigste 
bogserie

éT^ADERSLEV

MINERALVANDSFABRIK

H. C. Andersen

Eventyr og Historier 
l-ll

Nyt oplag af denne smukke 
festudgave, med 71 af de be
rømteste eventyr i udvalg ved 
Hans Brix. - De gamle illu
strationer af Vilh. Pedersen og 
Lorenz Frølich. - Kr. 30.00, 
indb. i helpluviusin m. guld
snit 50.00.

GYLDENDAL

Poul Borchsenius 
»Løste Lænker«

Historien om jødisk frigørelse

Pressen har fastslået den 
som forfatterens hidtil 

bedste bog.

Kr. 16.50

HIRSCHSPRUNG

J. C. DIRKS
Varme- og 
sanitære anlæg 
Elektriske 
installationer 
Radio

Bispegade 6 - Telefon 2 26 31


