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SANDERSVIGS PRIS
Jeg ved, hvor der findes den skønneste strand, 
som forsynet skænked’ vort elskede land.
Dér gavmildt naturen så fager og rig 
har draget en sandbræm ved navn Sandersvig.

Når granerne skyder de tusind af skud, 
når egene løves, og bøge står brud, 
mens bølgerne ruller så blide mod land, 
hvor så man vel nogetsteds hvidere sand?

På engen der tumler sig viber blandt kvæg 
og værner så tappert om rede og æg.
Og skovene fyldes af gøges kukkuk, 
mens strandkanten nynner til bølgernes kluk.

Med Brandsø som centrum for passerens ben 
dér kysten sig kurver så yndig og ren 
fra Knudshoved om til de svajende træ’r 
på hagen ved Anslet, der hegner og læ’r.
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Mod øst over bæltet en skorsten mod sky- 
sødt minder om sukker i Willemoes’ by. 
Mod nord over kanten af Sælhundesten 
kan Middelfart øjnes i kikkert fra Green.

Og Wedellsborgs skove bag Brandsøens kyst 
os vinker med skygge af bøge så tyst, 
mens Bågø sig dukker i synskredsens rand 
og synes forenet med fynboers land.

Mod syd fanges blikket af Årøsunds fyr, 
når nathimlen mørknes af drivende sky’r. 
Og fjernere endnu mod Helnæs’ses brink 
kan kursen vi sætte mod fyrtårnets blink.

Småhytter sig gemmer i skovkantens ly, 
kun flagene røber sig frejdigt mod sky, 
og solbrune unger her kravler omkring 
og finder på stranden de herligste ting.

Enhver, der fik øjne, vil give mig ret: 
Der findes i Danmark ej skønnere plet.
Ja, se blot, og sige du må uden svig:
„Hvor kan de dog sagtens, som fandt Sandersvig!“

M. FAVRHOLDT



SIDE AF HANDSKRIFTET MED OPLYSNINGER OM OLUF SCHUMACHERS FØDSEL



BIDRAG TIL HADERSLEV-SLÆGTEN 
SCHUMACHERS GENEALOGI

Gang på gang dukker der fra private gemmer 
gamle optegnelser frem, som belyser en eller an
den side af en bys eller en egns historie fra en 
periode, hvor man ikke umiddelbart venter, at 
der var yderligere oplysninger at hente. Hos frk. 
Inger Marie Plum i København ligger der om 
slægten Schumacher optegnelser, som har væ
ret opbevaret af frk. Plums slægt gennem mere 
end 300 år, og som tilsyneladende ikke har væ
ret udnyttet*.

* Jeg skylder frk. Inger Marie Plum, der er en sønne
datters datterdatter af den i denne artikel omtalte 
amtmand Andreas Schumacher, megen tak for til
ladelsen til at benytte de gamle optegnelser.

De er nedskrevet af rådsvinskænken i Haders
lev, rådmand Oluf Schumacher, formentlig om
kring 1630’me og indeholder hovedsagelig ge
nealogiske oplysninger om Oluf Schumachers 
søskende og børn. Håndskriftet er i lille kvart og 
omfatter 60 sider, hvoraf 40 er beskrevet og her
af igen 30 med egentlige genealogiske og slægts
historiske oplysninger, medens resten omfatter 
opskrifter mod sygdom, bemærkninger vedrøren
de ejerforhold m. v. 40 sider er indheftet i et 
omslag af pergament, som er beskrevet med la
tinske vers og noder og formentlig er fra 1500- 
årene.

Da Haderslev bys kirkebøger ikke er bevaret 
fra 1600-tallet, har vi i Oluf Schumachers hånd
skrift en førstehånds kilde med oplysninger om 
en slægt, der har haft stor betydning for Haders
lev bys historie. Det vil derfor ikke være uden 
interesse at bringe uddrag af optegnelserne, idet 
det på grund af mange gentagelser vil være 
uhensigtsmæssigt at bringe et fuldstændigt af
tryk af håndskriftet, der er affattet på tysk. Op
lysningerne er derfor samarbejdet og gengives på 
dansk, idet dog alle manuskriptets navne an
føres bogstavret.

I frk. Plums samling af familieoptegnelser 
ligger der også andre, idet Oluf Schumacher ikke 
er den eneste af slægten, som har interesseret 
sig for genealogi. Hans sønnesøns sønnesøn, amt
manden i Segeberg, konferensråd Andreas Schu
macher (1726—1790), har også haft en sådan 
interesse og gjort optegnelser om slægten. Han 
har bl. a. i 1770 indhentet oplysninger fra Ha
derslev, men borgmester Arnold Christian Neu- 
hoeffel må meddele, at rådstuearkivet desværre 
ikke giver oplysninger om slægtens ældre led, 
idet arkivets protokoller kun er bevaret tilbage 
til midten af 1600-årene, ligesom kirkebøgerne er 
brændt i den store brand 1759. Neuhoeffel hav
de derimod søgt at finde frem til nogle ligpræ
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dikener, som havde tilhørt afdøde archidiakon 
Christopher Sass (1713—1766), men de var ef
ter dennes død solgt på auktion sammen med 
hans øvrige bogsamling. Da det kun var lykke
des Neuhoeffel at opspore to bind, medens et 
tredje, som skulle indeholde ligprædikenerne 
over Schumacherne, ikke var til at opdrive, var 
det heller ikke ad denne vej lykkedes at frem
skaffe oplysninger.

Borgmester Neuhoeffel har derimod givet et 
rids af Schumachernes epitaf i Vor Frue kirke 
og af to gravstene, hvoraf den ene, Wilhelm 
Schumachers, også er aftegnet af Søren Abild
gaard i 17761. Den lå iflg. Neuhoeffel i den bre
de gang ikke langt fra prædikestolen. Den anden, 
Oluf Schumachers, var i 1781 så slidt, så man 
ikke kunne læse andet end navnet2, hvorfor 
Neuhoeffels tegning fra 1770 er meget værdi
fuld, selv om den kun er udført skitsemæssig og 
langt fra så fin som Abildgårds af Wilhelm 
Schumachers. Oluf Schumachers gravsten lå 
neden for epitafiet, der var anbragt på den østre 
pille ved indgangen til koret.

Amtmand Andreas Schumacher har endvi
dere fra professor Moller i Flensborg fået en 
række oplysninger, som supplerer og berigtiger 
dennes i Flensborg byarkiv beroende slægtstavler.

Slægten Schumachers danske stamfader, Oluf 
Schumachers farfar, stammede fra Westfalen. 
Oluf Schumacher oplyser kun om ham, at han 
var født i Coesfeld, og at han hed Wilhelm 
Schomacker den ældre, at han var borgmester i 
Haderslev, samt at han var gift med Bodell 
Willems.

Inger Marie Plum har fra Coesfelds historiker, 
dr. Hans Hiier, fået oplyst, at slægten Scho
macker havde sit hjem i Münsterstrasse i byde
len Jakobi-Klucht. Familien var meget anset og 
flere af dens medlemmer var rådsherrer. Om 
slægten i Coesfeld kan det oplyses, at en Her
mann Schomecker får borgerrettigheder i 1387, 
han har en søn Gert, hvis enke, Alike, får bor
gerrettigheder 1441.1 1468 nævnes Alike og Her
mann, som må være Gert og Alikes søn, me
dens den Styne Schomekers, som får borgerret
tigheder i 1508, formentlig er Hermanns kone. 
Hermann nævnes som rådsherre 1530, 31 og 32, 

men er i 1534 forsvundet fra rådet. I 1539 be
bor en Gert huset i Münsterstrasse, han nævnes 
som rådsherre i årene 1553, 60, 63 og 67.

Inger Marie Plum formoder, at denne Gert er 
søn af Flermann og Styne Schomekers og bror 
til Wilhelm Schumacher3, den første af slægten 
i Haderslev. Til denne hypotese er der med hen
syn til de pågældendes alder intet at bemærke, 
og den synes også at bekræftes af, at Wilhelm 
Schumacher har en sønnesøn, som hedder Her
mann, medens der i øvrigt mellem de kendte 
slægtsmedlemmer af Haderslev-slægten og de 
nævnte Coesfeld-Schumachere ikke findes fæl
les navne.

Wilhelm Schumacher den ældre, der var født 
omkring 1505 og døde i Haderslev 1583, og Bo
del havde i alt fald to sønner, Georg Schuma
cher, der var dr. jur. og archidiakon ved domka
pitlet i Slesvig, og den nedenfor nærmere omtal
te Wilhelm Schumacher den yngre. Den i Otto 
Vaupells stamtavle4 opførte tolder på Gottorp, 
Johan Schumacher, var ikke søn af Wilhelm 
Schumacher den ældre. Moller oplyser nemlig 
i sine foran nævnte optegnelser, at han, da han 
nærmere havde undersøgt nogle af sognepræ
sten i Slesvig, magister Johan Holmer, foretagne 
kalenderoptegnelser5, havde fundet tolder Johan 
Schumachers fader omtalt år 1548, der stod her: 
„Obiit Laur. Schomaker, Johann Schomakers 
Vader und mines mütterlichen Grotvaders bro
der“, medens der om tolderen selv stod anført: 
„anno 1529 is min Ohmjohann Schomaker gebo
ren to Sleswig, der herna borgermeister alda ge
worden und als he darvon affgetreten, f. G. Zol
len to Gottorp etliche Jahre verwaltet“. Det er 
derefter godtgjort, at kun to af de hos Vaupell 
opførte er borgmester Wilhelm Schumachers 
sønner, men det udelukker ikke, at der kan have 
været flere, idet der blandt de nedenfor omtalte 
faddere optræder en Hans Schumacher, som kan 
være en tredje søn, ligesom der formentlig også 
har været to døtre i ægteskabet, Margrethe Sko
magers, der var gift med apotekeren i Kolding, 
Herman Reiminch0, som var født i Coesfeld, 
samt Mette Schumacher, der var gift med apo
tekeren i Haderslev, Antonius Bate7, og som 
begge optræder blandt fadderne.
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Dermed vil vi gå over til Oluf Schumachers 
optegnelser. Han fortæller om faderen, at han 
hed Wilhelm Schomacker, var født 1563 på pal
mesøndag [4. april] om morgenen mellem kl. 7 
og 8 og var død søndag morgen den 5. marts 1626 
et kvarter før seks, 63 år gammel; han blev „fer
tin dag vor weinachten 1587“ gift med Marin, 
en datter af salig borgmester Oluf Mecheln- 
borch8 og født 1560 på „Catrini der Carens 
dach“ og død fredag den 19. august 1642 om 
middagen et kvarter i 12.

Wilhelm Schumacher den yngre havde føl
gende børn, der alle er født i Haderslev:

i. Wilhelm Schomacker, født søndagen den 17. 
august 1589 mellem kl. 11 og 12 om natten, 
(faddere: apoteker Anthoni Bathe9, borgme
ster Jacob Outzen10, Hans Schomacker11, El- 
sebe Sijmens12, Margarete Reijminck13); borg
mester i Tønning i Ejdersted i 20 år, død 28. 
maj 1646 klokken 3 om morgenen; gift i Tøn
ning 14. dage før Johannes 1619 med ærbare 
og fornemme Jacob Andersens datter Mar
gret. En datter Marie Schomacker bliver den 
22. maj 1638 gift i Hadersleff med Warm
bolt Schrøder14, en bror til Oluf Schumachers 
hustru.

2. Marin, født tirsdagen den 6. juli 1591 mellem 
kl. 4 og 5 om aftenen, (faddere: Elsebe Sij- 
menss12, Anneken Snellss15, Anneken Carsten 
Outzens kone, Niss Tollner16, HansBoyessen). 
Gift 14. dage efter pinse 1608 med Jenss Mat
zen17. To sønner: Oluf, født 8. februar 1621, 
(faddere: Oluf Schumacher, Gottfriedt18 og 
Jens’s søster19); Hans, født 4. januar 1627, 
(faddere: Klauss Schriver20, Hans Kondich21, 
Marin husfogetss kone).

3. Botteldt (Botel), født fredagen den 3. august 
1593 mellem kl. 12 og 1 om natten, (faddere: 
Antoni Baeths hustru22, Gunder Hans Scho
mackers hustru23, Sarra Bumeisters, doctor 
Georgius Schomacker24, Hans Megellehn- 
borch), død 5. november 1593.

4. Oluf Willemsen Schomacker, født i Haders
lef fredagen den 11. april 1595 mellem kl. 2 og 
3 om natten, (faddere: husfoged Hans Gra- 
bauw, rådmand Karsten Snider25, borgmester 

Christoffer Boldich26, Ellen Marthenss, Ma
rin Jonas27). Se nedenfor.

5. Anthonius, født søndag den 27. februar 1597 
kl. et kvarter i 1 (faddere: kgl. maj. „hopman“ 
Fallentin Sewerin, Herman Reiming13, Hein
rich Lorenmann [?], Marin Hanss Meckel- 
borchs hustru, Abigel Anthoni Bathes dat
ter28), død 20. august 1597.

6. Herman29, født mandag den 28. august 1598 
mellem kl. 2 og 3 (faddere: B. Johan Sneli30, 
B. Balzer Bruns31, amtsskriver Jonas Jensen32, 
Margrete Oluf Meckelborchs hustru fra 
Flensborg33, Margrete Neiss Tolners34).

7. Johan35, født mandag den 15. december 1600 
mellem kl. 12 og 1 (faddere: Fredrich Huss- 
foget, Niss Ewaltsen36, Hans Snell den yngre, 
Margret Jespers, Elsebe Niss Tomesens hu
stru37) .

8. Hans, født tirsdag den 25. januar 1603 mel
lem kl. ir og 12 (faddere: Karsten Meckel- 
borch38, Johan Gardeman39, Marin Nis Ewalt- 
sens hustru40), død den 31. januar 1603 „tho 
12 siage“.

9. Elsebe40, født søndag den 12. februar 1604 
mellem kl. 12 og 1 om natten, (faddere: „E. E. 
Jørgen Brockenhuss“41, „munster Schriver“ 
Hans Simensen, Anna doctor Jørgen Scho
mackers42, „Kristein B. Jacops Lasen Barttes“43 
[overstreget: Hansen Barts], Marin Lorentz 
Hansens44), død i Haderslef i barselseng den 
3. maj 1633.

Oluf Schumacher beretter om sig selv, at han 
den 15. marts 1612 første gang blev sendt ud af 
landet af sin far, for at han i Køln ved Rhinen 
kunne lære bødkerhåndværket. Han kom den 
22. marts til Hamborg, hvor han opholdt sig i 
otte uger hos Lorentz Eckholt til den 16. maj. 
Han tjente derefter fra 24. maj 1612 hos Hin- 
drich Müller i Køln, hvor han blev indskreven 
bødkerlærling den 3. juli. Otte dage efter påske 
1615 blev han indskrevet som svend, fik sit 
lærebrev og kom derefter til fods hjem til 
faderen i Haderslev 14 dage før pinse. Fra for
året 1619 begyndte han at handle for sig selv og 
var med fjerdedelen parthaver i et skib, der gik 
til Bergen.

7



Den 13. oktober 1620 blev han forlovet med 
Barbra Schrøderss, født i Hadersleff torsdag den 
16. december 1602, og døbt onsdag den 22. de
cember, (faddere: „der Eedelle E. Vester fruw 
falle“, Herr Gerdt Randtzauw45, statholder i Ha
derslev, og fru Heilwich Pentz46), datter af den 
agtbare og fornemme Gottfriedt Schrøder47, kgl. 
maj. omslagsforvalter i Kiel, død Hadersleff 3. 
februar 1635, begravet i kirken 11. februar, og 
dennes hustru Sophia Pentz46, død i Haderslev 
1613; vielsen fandt sted den 29. juli 1621 i Ha
dersleff, og Oluf Schumacher skriver i denne 
anledning: „Gott der Almechtige, vor ley uns 
dass es in ein gelück seligess stundt musste an
gefangen werden, erstlich zu gottes lob preiss 
und ehr und unnss beider zu gelück heill und se- 
licheit. Amen“.

Børn:
i. Sofia48, født torsdag formiddag den 23. maj 

1622 mellem kl. 10 og 11, (faddere: barnets 
farfar Wilhelm Schomacker, Abigaell Schro
ders, Annecken salig Gert Grauens enke fra 
Kolding).

2. Gottfriedt, født lørdag den 25. september 1624 
kl. et kvarter i 11 om middagen, (faddere: bar
nets morfar Gottfriedt Schrøder, Jens Mat
zen17, Margret Reimings13 fra Kolding („mei
nen Modd. Kolding“)).

Den 18. juli 1638 bringer Oluf Schumacher 
sin søn Gottfriedt til Ribe, hvor han bliver 
anbragt i lære i ét år hos mester Wilhelm Pe
tersen, hvorfor der betales 2 mark 2 skilling 
om ugen. Drengen kommer atter hjem i 1639 
og bliver derefter hjemme i % år, hvorefter 
han kommer i tjeneste hos kongelig majestæts 
vinskænk Claus Ohm, hvor han bliver i i3/4 
år. Den 14. juni 1643 tager faderen med ham 
til Glückstadt, og drengen sejler derfra den 
23. juli med skipper Ambros Duue til Am
sterdam, hvor han i 4 dage opholder sig hos 
Jørgen Hubens, der skal skaffe ham en god 
mester. Den 27. juli bliver han anbragt hos 
mester Berent Rohmmann, hvor han skal lære 
bødkerhåndværket og for 1V2 års læretid skal 
betale 150 fl. „und die fru“ 3 dukater, som 
Oluf Schumacher den 8. august afsender i et 

brev, som postholderen Christian tager med 
til Hamborg. Efter læretidens udløb tager 
Gottfriedt Schumacher til Frankrig, hvor han 
opholder sig i 2 år, indtil han den 27. august 
1647 kommer i tjeneste hos hertug Frederik i 
Flensborg som vinskænk49.

3. Wilhelm Schomacker, født mandag morgen 
den 23. april 1627 et kvarter over 2, (faddere: 
Johan Gardemann (Garman), „mein Swa- 
ger“39, Jonas Heidemarck, Jonas Amtsskrivers 
søn50, Elsabe Schomackers „min Suester“), 
død søndag morgen den 19. august 1627.

På en løs lap har Oluf Schumacher optegnet, 
hvad sønnens begravelse har kostet:

„Hilf Godt Allezeit. Amen. 1627, 21. August. 
De begrefnis wegen mein s. Sohn Wilhelm Scho
macker.

Vor die Beden groten Klocken 1 Mark 2 Sch.
Vor die Erde.......................... 4 Mark
Dem Cantor .......................... 1 Mark 2 Sch.
Den Köster............................ 1 Mark 2 Sch.
For licht.................................. 8 Sch.
Vor sammet ueber der licht . . 8 Sch.
Die den lichbar herdrah........  1 Sch.
Den Sarck tho macken..........  12 Sch.
Dem Maller .......................... 4 Sch.
Dem doden greuer .............. 8 Sch.
Dem Smede............................ 8 Sch.
NB. Pastor 2 Rdl

En meget betydelig udgift, men det drejer 
sig jo også om sønnen fra et meget velhavende 
borgerhjem.

Nu følger i optegnelserne ulykkesbudskabet: 
„1627, den 17. September sein wir von Haders
leff ferdreven uorden fan Huss vnd Hof twi- 
schen 12 vnd 1 up middach. Den Anderen dach 
iss vnser stadt im brandt gestocken“. Oluf Schu
macher tilbringer derefter vinteren i Kalundborg 
og kommer majdag 1628 til København, hvor 
han lejer et hus i Læderstræde af Johan von 
Dellen for en årlig leje af 30 kurantdaler, her 
boede han i to år, hvorefter han fra 1. april 
1630 lejer Peter Musfelts51 hus i Skovbogade for 
en leje af 80 kurantdaler årligt, i 1633 et hus 
„Kleboden“ for 60 kurantdaler og endelig 1634
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Søren Abildgaards skitse fra 1776 af grav- 
stenen i Vor Frue kirke i Haderslev over 
borgmester Wilhelm Schumacher den yng- 
re og hustru Marin Meklenburg, hvis døds^ 
dr fejlagtig er anført med 1647, sikkert en 

skrivefejl af Abildgaard.

Epitafium i Haderslev domkirke 
over Oluf Schumacher og hustru Barbara Schrøder.

Gottfried Schumacher 
1624—75 

Borgmester i Haderslev 1669—75.

Salome Jansen 
1632—80 

Datter af købmand Andreas Jansen, 
Flensborg.



Arnt Dysseis hus i Nørregade for en leje af 50 
kurantdaler årlig.

De efterfølgende børn er derfor alle født i 
København:
4. Wilhelm Schomacker, født søndag morgen 

den 20. juli 1628, døbt tirsdag i Helliggeist, 
(faddere: Johan de Wulhemf?), „min bro
der“ Johan Schomacker, Hans Lorck, „mein 
Moter“ Marrin Schomackers, Jencke von 
Dellen, Jørgens hustru, Æpæloni Augustus 
Vogets kone), død i Hadersleff den 4. februar 
1638 kl. 12,30 efter midnat.

5. Marin, født lørdag den 10. september 1631 kl. 
814 om aftenen, døbt torsdag den 15. septem
ber i Helliggeist, (faddere: Peter Musfelt, fad
derpenge xl4 dansk krone og 1 rosenobel; 
Abraham Meckelborch, 2 rosenobel og en 
skuemønt; Claus Baisterup (Basterup) 1 ro
senobel; Margeret Christen Persen, 1 rosen
obel i rdlr.; Berite Jonas, 2 rosenobel; Berite 
Per Matzens, 1 dansk krone 3 rdlr.).

6. Anna, født torsdag aften den 10. oktober 1633 
mellem kl. 10 og 11 „vnd leuede man ein half 
ferendelstund“ [og levede en halv fjerding
stund] og blev straks døbt. Ligger begravet i 
den tyske kirke.

Den 12. oktober 1635 er Oluf Schumacher 
„im Namen der Heilige drefoldicheit wieder zu 
Haderslef von Borgemeister und Rath darhin 
wieder voceret worden laut ihr Breff worauf ick 
den 29. October zu Friederichsborch Ihr Königl. 
Maist. gnädist comfirmation darauf bekummen 
habe. Godt Gebe geluck. Den 7. Nouember als 
dredage nach Martini bin ick tho Hadersleff 
kummen“.

Hermed slutter Oluf Schumachers optegnel
ser om hans søskende og børn, kun tilføjer hans 
hustru endnu, at „Anno 1649 den 19. april is 
min Selige man Oluf Schomacker in godt dem 
hern entslapen den 27. dito in sines Seligen 
grodtfaders begräfnisse begrawen worden“.

Det er ikke meningen her at bringe en fuld
stændig oversigt over Schumacher-slægten, 
men nogle enkelte bemærkninger, som berigtiger 
fremkomne arbejder slægten vedrørende, skal 
dog tilføjes.

I sin afhandling, Haderslev bys borgmestre62, 
skriver dr. Thomas Otto Achelis om Wilhelm 
Schumacher den yngres børn, at Else ikke fin
des blandt arvingerne efter faderen i rådsproto
kollen 14. maj 1631. Det er ikke rigtigt, idet hun 
er identisk med den Elsebe, som er gift med vin
handler Hans Kündig, der udtrykkelig anføres 
at være de øvrige arvingers kære svoger, og som 
overtager den Wilhelm Schumacher tidligere til
hørende ejendom på hjørnet af Torvet og Bispe- 
gade (nuApotekergade). Selve huset var brændt 
i 1627, og det må derfor være Hans Kündig, 
der også optræder blandt ovennævnte faddere, 
som har genopbygget hjørneejendommen. Hans 
Kündig var rådsvinskænk fra 1626, da han ef
terfulgte svigerfaderen, Wilhelm Schumacher 
den yngre, og til 1635.

Det er derimod rigtigt, når dr. Achelis samme 
sted anfører, at Hans Schumacher ikke findes 
blandt arvingerne. Han er ifølge Oluf Schuma
chers optegnelser død få uger efter fødselen, men 
det kunne dr. Achelis ikke vide, og fejlen må til
skrives Otto Vaupell, der i sit værk om Griffen- 
feld anfører, at Hans Schumacher er død i Ber
gen 1670. Vaupells oplysninger om Schumacher
slægtens efterkommere i Bergen er derfor gal; 
men de er iflg. amtmand Andreas Schumacher 
efterkommere efter Hermann Schumacher, jfr. 
note 29.

Mærkeligt nok oplyser Oluf Schumacher in
tet om Hermann og heller ikke om broderen Jo
han.

Oluf Schumacher bliver svogeren Hans Kün- 
digs efterfølger som rådets vinskænk i 1635, og 
han lader i 1640 hjørneejendommen Torvet- 
Nørregade, hvor rådsvinkælderen derefter har 
haft til huse, opføre.

Slægten Schumacher havde endnu i en lang 
årrække tilknytning til Haderslev-egnen. Oluf 
Schumachers søn Gottfried blev borgmester 
1669, han var blevet byens første postmester i 
1649, toldforvalter 1651, rådsvinskænk 1660 og 
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rådmand 1663. Af hans seks børn blev sønnen 
Andreas Schumacher, der var født i Haderslev 
den 10. april 1660, rådmand i 1697 og var det 
til 1715, medens en anden søn, Wilhelm Schu
macher, der var født i Haderslev den 9. maj 

1670, døde som sognepræst i Stepping den 24. 
maj 1724, og hans søn Claudius Schumacher 
blev faderens efterfølger, men døde allerede den 
26. maj 1738, da han var kaldet til præst ved Ni
kolaj kirke i København.

OLAV CHRISTENSEN

KILDER OG HENVISNINGER:

i Danmarks Kirker bd. XX Haderslev amt, s. 177, jfr. 
s. 178, nr. 15.

2 S. st., s. 177 nr. 9. Bogstaverne under epitafiets ind
skrifter (jfr. s. 166, nr. 9) skal begge steder være 
D. S. G. G. S. (Der Seele Gott gnädig sei).

3 Inger Marie Plum: Anetavle for 9 søskende Christian
sen fra Flensborg, Kbh. 1959, s. 44.

4 Otto Vaupell: Rigskansler grev Griffenfeld, bd. 2, 
Kbh. 1882, s. 214.

5 Jfr. Personalhist. Tidsskrift 12. rk., 3. bd., 1948, s. 
ii7ff, (Th. O. Achelis). Oplysningen om, at Laur. 
Schumacher var tolderens far savnes dog der.

6 E. Dam og A. Schæffer: De danske Apotekers Hi
storie, bd. i, Kbh. 1923, s. 136.

7 Th. O. Achelis: Haderslev Hjorte-Apotek gennem 350 
år, Had. 1933, s. 9.

8 Oluf Jensen Meklenburg, borgmester i Haderslev 1546 
—69.

9 Antonius Bate (f 1595) ejer af Slotsapoteket (Hjorte- 
Apoteket) 1557—1595, gift med Mette Schumacher, 
datter af Wilhelm Schumacher den ældre.

10 Borgmester i Haderslev 1578—82.
ri Hans Schumacher er formentlig søn af borgmester 

Wilhelm Schumacher den ældre.
12 Elsebe Sijmens (f 20/7 1592), gift med borgmester 

Simon Petersen (f 1576). (Astrup kirkebog).
13 Apotker i Kolding Herman Reiminchs hustru, datter 

af Wilhelm Schumacher den ældre.
14 Warmbolt Schrøder er kirkeforstander i Haderslev, 

bor på Slotsgrunden og er far til borgmester i Haders
lev Gottfried Schrøder (1643—1719).

15 Anneken Schnell er formentlig identisk med borg
mester Johann Schnells hustru Anna Reimers.

16 Niels Toiler, amtsskriver på Haderslevhus og tolder i 
Haderslev, død Haderslev 1596, gift 1591 med Mar
grethe Schnell, datter af borgmester Johann Schnell 
og 2. gang gift med borgmester Carsten Meklenburg, 
jfr. note 38.

17 Rådmand 1608—40.
18 Formentlig tolder og rådmand Gottfried Schrøder, kgl. 

omslagsforvalter i Kiel, Oluf Schumachers svigerfar.
19 Rådmand Jens Matzens søster.
20 Claus Knudtzen, amtsskriver på Haderslevhus 1624— 

42, gift med Catharina Heinemark

21 Hans Kündig, rådsvinskænk 1626—1635, gift med El
sebe Schumacher, født 1604.

22 Mette Schumacher, datter af Wilhelm Schumacher 
den ældre, gift 1571 med apoteker Antonius Bate, 
jfr. note 9, drev efter mandens død i 1595 i nogle år 
Slotsapoteket, til det overgik til svigersønnen, jfr. 
note 28.

23 Hans Schumachers hustru, jfr. note 11.
24 Georg Schumacher, dr. jur., død 1606 eller 1607, søn 

af Wilhelm Schumacher den ældre, gift med Anna, 
jfr. note 42.

25 Karsten Snider nævnes som deputeret borger 1588.
26 Borgmester 1604—25.
27 Marin Jonas, formentlig amtsskriver Jonas Jensen Hei- 

nemarks hustru, jfr. note 32.
28 Formentlig den datter af Antonius Bate og hustru 

Mette Schumacher, som blev gift med Bates efter
følger på Slotsapoteket, Johannes Piper, jfr. note 9 
og 22.

29 Hermann Schumacher er ifølge Vaupell død samme 
år, men dette er ikke bemærket i optegnelserne. Han 
er i alt fald død før 1631, idet han ikke findes blandt 
arvingerne i rådsprotokollen 14. maj 1631. Ifølge amt
mand Andreas Schumachers optegnelser er han i sin 
ungdom draget til Norge og hans descendens er først 
udslukt i 1750 med kommandør i søetaten Schuma
cher, jfr. dog Vaupell, bd. II, s. 215.

30 Johann Schnell, rådmand 1581, borgmester 1588—1598.
31 Balthasar Brun, borgmester 1598—1605.
32 Amtsskriver på Haderslevhus 1595—1624, fader til Jo

nas Heinemark, jfr. note 27, og til Catharina Heine
mark, jfr. note 20.

33 Margrethe Karstens, jfr. note 38.
34 Margrethe Schnell, gift med amtsskriver Niels Tolier, 

jfr. note 16.
35 Johan Schumacher lever endnu i 1631, men der an

føres desværre ingen stillingsbetegnelse ved ham i 
rådsprotokollen 14. maj 1631. Det er ham Moller i sin 
stamtavle vil gøre til Griffenfelds far, han døde iflg. 
Vaupell 1621. I amtmand Andreas Schumachers op
tegnelser oplyses der, at han lærte tøndebinderiet i 
Køln, hvorefter han nedsatte sig som vinhandler i Kø
benhavn, hvor han døde i 1652 og blev begravet i 
Nicolai kirke.
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36 Rådmand 1604 til efter 1615, jfr. Nie. Møller: Chrono- 
logia. Hamborg 1615.

37 Formentlig Nis Thomsen, der var borgmester 1629 
“39*

38 Carsten Meklenburg, rådmand 1596, død som borg
mester 1618. Søn af købmand i Flensborg Oluf Mek
lenburg og Margrethe Karstens, jfr. note 33. Gift 1602 
med Margrethe Schnell, jfr. note 16.

39 Rådmand Johan Garmann omtales 1627 af Olaf 
Schumacher som svoger. Han var gift med en Bodel 
(nævnes i rådsprotokollen 27/8 1636), men da han 
ikke findes blandt Wilhelm Schumachers arvinger i 
rådsprotokollen 14. maj 1631, kan svogerskabet ikke 
hidrøre fra ægteskab med en søster til Oluf Schuma
cher. Bodel var derimod vist nok en datter af apoteker 
Herman Reiminch i Kolding, jfr. note 13, og altså en 
datter af Oluf Schumachers faster, dvs. at han ud
mærket har kunnet kalde ham svoger efter datidens 
sprogbrug.

40 Elsebe Schumacher var gift med rådsvinskænk Hans 
Kündig, jfr. note 21.

41 Måske den Jørgen Brockenhuus, der var sekretær i 
kancelliet og i 1602 blev forlenet med Assens provsti.

42 Dr. jur. Georg Schumacher, jfr. note 24.
43 B. betyder sikkert her som de andre steder, hvor Oluf

Schumacher bruger denne forkortelse foran et navn, 
borgmester, hvorfor hans optegnelser supplerer dr. 
Achelis’s borgmesterfortegnelse i Personalhistorisk 
Tidsskrift 9. rk., 5. bd., 1932, s. I29ff.

44 Borgmester Lorentz Hansen 1606—26.
45 Gert Rantzau, statholder i Haderslev 1593—1627.
46 Heilwich og Sophia Pentz findes ikke under slægten 

Pentz i Danmarks Adels Arbog.
47 Gottfried Schrøder nævnes som rådmand 1625, jfr. 

note 18.
48 Sofia Schumacher bliver iflg. Moller gift med køb

mand i Flensborg Jørgen Mandix.
49 Gottfried Schumacher, slægtens tredje borgmester i 

Haderslev, gift med Salome Jansen, datter af køb
mand Andreas Jansen i Flensborg.

50 Jonas Heinemark, der var søn af amtsskriver Jonas 
Jensen, jfr. note 32, blev 1627 tolder i København og 
164 x øverste tolder ved Øresundstolden i Helsingør.

51 Peter Motzfeld, borger og handelsmand samt stads
kaptajn i København, Peter Griffenfelds morfar. Det 
er måske dette ophold, der er skyld i, at Moller lader 
Griffenfeld nedstamme fra Haderslev-slægten, jfr. 
note 35. Der er i alt fald ingen påviselig forbindelse 
mellem de to slægter.

52 Personalhistorisk Tidsskrift, 9. rk., 5. bd., 1932, s. X33.



J. F. CAMERER
EN OPLYSNINGSSKRIBENT I HADERSLEV

Selvom man bør være varsom med at betegne 
Haderslev som et åndeligt kraftcentrum i sidste 
halvdel af 18. årh. ud fra betragtninger over by
ens gunstige beliggenhed som hovedpoststation 
mellem Altona og København og ud fra den 
kendsgerning, at byen allerede fra 1759 havde en 
bogtrykker H. Luckander, fra hvis officin der ud
gik mange tryksager*,  er det i alle tilfælde inter
essant at følge de mange tilløb, der blev gjort for 
at starte et oplysningsarbejde i patriotisk og kos
mopolitisk ånd netop her i vor by. Oplysnings
tiden kendetegnes just ved den mængde af avi
ser og tidsskrifter, ofte af kort varighed, der i det 
18. årh. kom til verden i Nordeuropas byer. I 
denne udvikling er hertugdømmerne godt med, 
og i sin fyldige redegørelse for slesvig-holstenske 
presseforhold indtil 1789 nævner dr. R. Bülck 
en lang række periodiske skrifter og dagblade, 

* I anledning af 200-året har A/S Modersmaalets tryk
keri netop udsendt en fornem publikation, forfattet 
af Olav Christensen, med en fortegnelse over 248 
Luckander-tryk, hvoraf mange hidtil har været 
ukendte.

der udgår fra byer som Altona, Glückstadt, 
Schiffbek og Wandsbeck, hvoraf det mest kend
te er det næsten officielle „Altonaer Merkur“, 
men også „Reichspostreuter“ og „Schiffbek Cor
respondent“, senere „Hamburger Correspon
dent“, har stor udbredelse.

Haderslev kommer ret tidligt med i denne ud
vikling, idet „Den jydske Fama“, hertugdøm
mernes første danske avis, udgår fra Luckanders 
trykkeri i 1759 omend kun i eet år. 1764 forsøges 
med et nyt tidsskrift, „Meine lange Weile“, som 
også hurtigt gik ind; intet af disse to blade var 
stort nok anlagt, fordi udgiveren hverken havde 
kapital eller dristighed nok til at henvende sig 
til et større publikum og ikke kunne klare sig 
med en lille lokal holderkreds; for øvrigt træffes 
i slutningen af århundredet ofte klager over; 
at en mængde læsere er for sparsommelige til at 
tegne sig som abonnenter, men nøjes med at læse 
de aviser, der kan lånes på posthuset eller andre 
steder, hvor der var fremlagt aviser. Dette tyder 
på, at læselysten i hvert tilfælde fandtes. I 1765 
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sker der imidlertid det bemærkelsesværdige, at 
et relativt stort og flot anlagt ugeskrift udgår fra 
Luckanders trykkeri*.  Hvordan det er gået til, 
om initiativet er udgået fra bogtrykkeren, eller 
om det er en energisk person, der har fået denne 
overtalt til at gøre endnu et forsøg, bliver vel 
næppe opklaret; men der er ting, der tyder på, 
at initiativet skyldes J. F. Camerer, en i flere 
henseender karakteristisk repræsentant for op
lysningstiden. J. F. Camerer var af uddannelse 
jurist, men interesserede sig iøvrigt for mange 
videnskaber, uden på noget område at være vi
denskabsmand.

* Også R. Biilck anerkender, at „Nachrichten vom Bal
tischen Meere“ ligger over gennemsnittet af datidens 
ugeskrifter.

Om Camerer’s samlede produktion ved vi 
besked takket være Worm’s Leksikon over lær
de Mænd (1771 og 1784), der nævner nogle ar
bejder, som ikke er omtalt i Dansk biografisk 
leksikon. Da Worms leksikon er en sjælden bog, 
vil det næppe være uberettiget at anføre dens 
oplysninger her:

Das Glück der schönen Wissenschaften in Nor
den, ein Vorspiel. Göttingen 1753, 8°.

Gedanken von Duelle. Leipz. und Wolfenb. 
1756, 8°.

Sechs Schreiben von einigen Merkwürdigkeiten 
der holsteinischen Gegenden. Leipz. 1756, 40.

Historisch-politische Nachrichten von einigen 
merkwürdigen Gegenden in Schleswig und 
Holstein. Flensb. 1758, 8°.

Register über alle Verordnungen so den Militair- 
Etat angehen. Schleswig 1760, 40.

Bildung eines Soldaten. Göttingen 1764, 8°.
Nachrichten vom Baltischen Meere. Hadersl. 

1765—67, 40.
Von der Stiftung des Erziehungshauses für Kin

der des Königl. Leibregiments Dragoner. Had. 
1765, 4°-

Rede bey der Einweihung und der Eydleistung 
zu den neuen Fahnen des Königl. Leibregi
ments Dragoner. Hadersl. 1766, 40.

Opfer der Staten. Hensb. 1772, 8°.

J.F.Camerers biografiske data er følgende: født 
i Öttingen (Bayern) 1720, søn af stadsfysikus, 

elev på Collegium Illustre Carolinum i Cassel. 
Studier ved universitetet i Göttingen. 1752 au
ditør i Haderslev. Gift 1754 med Maria Doro
thea Ericus (f. 1730 i Tønder; død i Haderslev 
18. 5. 1800). Forflyttet med sit regiment til Üter
sen 1760, hvorfra han i 1763 vender tilbage til 
Haderslev. 1769 udnævnes han til ridefoged i 
Hviding og Neder Rangstrup herreder med bo
lig i Vodder, hvor han døde 1792.

Som auditør ved det dragon-regiment, der var 
garnisoneret i Haderslev, var denne tysker dansk 
embedsmand og må betegnes som en absolut 
loyal, kongetro patriot i det dansk-norsk-holsten- 
ske monarki som så mange andre dygtige tyskere, 
der søgte embeder udenfor deres fædreland. Al
lerede i 1755 er han medarbejder ved „Schles- 
wigsches Wochenblatt“, og på titelbladet til 
„Vermischte historisch-politische Nachrichten 
in Briefen von einigen merkwürdigen Gegenden 
der Herzogthümer Schleswig und Holstein“ 
Flensburg und Leipzig 1761—62 anfører han som 
titler: Ihro K. M. zu Dännemark, Norwegen be
stalter Kriegs-Assessor, Correspondent der Kö
nigl. Grossbrittanischen Gesellschaft der Wis
senschaften zu Göttingen. Værket er tilegnet 
selveste Joh. Hartwig Ernst Freyherr von Berns
torff, som Camerer havde truffet i Travendal. 
Auditøren i Haderslev kan også på anden vis 
påberåbe sig en vis europæisk anseelse, idet han 
ikke uden stolthed omtaler den gode modtagelse 
hans „Vermischte hist.-pol. Nachrichten“ havde 
fået hos de berømte udgivere af „Le Journal En- 
cyclopédique“ i Bouillon, der havde udtrykt øn
sket om en fransk oversættelse af nogle af disse 
topografiske arbejder, der er af ældre dato og in
deholder mange curiosa. Selvom Camerers for
skellige indledninger ikke alle er lige lødige, får 
vi gennem læsningen af disse Nachrichten et 
ganske godt billede af den mand, som vi snart 
skal studere nærmere som redaktør af Haders
levs første mere betydelige tidsskrift „Nachrich
ten vom Baltischen Meere“. Om sit forfatter
skab siger Camerer selv, at han altid har gjort 
sit bedste for at skrive tydeligt og ikke pedan
tisk („deutlich rein und nicht pedantisch ernst
haft“), hvorved han antyder, at hans forbillede 
er den lette, klare stil, der præger „Journal En- 
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cyclopédique“. Som forfatter er han den typiske 
rationalist med stærkt patriotisk tilsnit. Han ko
ketterer med en sværmerisk naturfølelse, der le
der tanken hen på Rousseau og Klopstock. I 
„Vermischte Nachrichten“, der er blevet til, 
mens han med sit regiment lå i kantonnement i 
det sydvestlige Holsten i Ütersen under den 
prøjsiske syvårskrig, skildrer han begejstret den 
skønne udsigt fra kirketårnet i Reiling (lidt nord 
for Altona) i følgende udtryk, som læserne sik
kert bedst kan nyde i originalsproget:

„Die vortrefflichsten Gegenden, blühende 
Felder, blumigte Wiesen, stolze Wälder und mit 
Bächen durchströmte Gegenden. Welch ein 
reizender Anblick! O Freund, was ist die Na
tur, wenn sie der glückselige Mensch recht be
trachten kann. Welch eine Ehrfurcht, welch 
eine Liebe durchwallet sein reines Herz, wenn er 
im Dunkeln an das höchste Wesen denken will 
und kann —“.

Disse betragtninger får ham til at tænke på 
den kongelige vismand, filosoffen i Sans-Souci, 
hvorpå han citerer een af Frederik Il’s iøvrigt ret 
jævne franske poesier, i hvilken kongen misun
der den simple hyrdes rolige lykke, når han ved 
aftenens komme kan synge en landlig sang og 
glæde sig til en fredfyldt nattesøvn. Og så fort
sætter Camerer: „Gewiss diese blühenden Fel
der reitzen mehr als die prächtigsten Paliäste, 
welche glänzen und mit der schwarzen Sorge an- 
gefüllet sind. Arkadien und Tempe können 
nicht schöner gewesen seyn als die Felder, wel
che rund um diese Kirche liegen“ .

Et andet sted er det forårets komme, der fyl
der hans sjæl og opløfter hans sind: „Der Früh
ling bricht wieder an, und die Anger, Wiesen 
und Teiche, welche ich voriges Jahr bewundert 
habe, glänzen mir wieder in die Augen, mir der 
bey den Schätzen der Natur still mit brennenden 
Lippen den Schöpfer derselben anbethet (sic) 
und für seine unendliche Güte feurig danket 
(sic)“.

Frederik II’s lovprisning af hyrdens idylliske 
aftenfred stemmer godt overens med Camerers 
fremhævelse af bonden som den lykkeligste 
blandt dødelige, men også bondekonen gøres til 
genstand for hans hyldest, der dog må siges at 

være ret virkelighedsbetonet: „die glühende Far
be des Gesichts, ihre runde fleischigte Arme und 
ihre standfeste, aber zierliche Beine, welche 
weisse glatte Strümpfe und ein starker aber 
netter Schuh umzingelt“ — man ser en sund 
og kraftig bondekone tone frem, og i tanken 
supplerer man let dette billede af landlig fylde 
og styrke ved at forestille sig hende dampe 
løs på en kort tobakspibe, sådan som Camerer 
beretter, at kvinder og børn, i Seestermüh og 
Ütersen f. eks., har for vane.

Når Camerer skriver om disse sydholstenske 
egne og typer, skyldes det som nævnt, at han i 
den prøjsiske syvårskrigs sidste tid var blevet 
sendt med sit regiment ned til landegrænsen 
mod det tyske rige, hvor krigen rasede. Han næ
rer inderlig medfølelse med det krigshærgede 
Tyskland o: „dem, der ein Deutscher ist, presset 
das Unheil seines Vaterlandes ... Thränen aus. 
Meine Thränen sind gerecht“ (V. N. II, 244). 
Her har vi altså hans nationale indstilling som 
født tysker. Men samtidig er han som „Ihro K. 
M. zu Dännemark, Norwegen bestalter Kriegs- 
Assessor“ den overordentlig loyale embedsmand 
som så mange af datidens tyskere i dansk tjene
ste. Om kongen bruger han adjektiver som 
hold, friedensreich, friedfertig, liebenswürdig og 
kalder ham den Liebling Gottes, den besten Kö
nig, den friedsamen Held, den sorgfältigen Mo
narch. Camerers indstilling overfor nation og 
kongehus træder ligeledes karakteristisk frem i 
en udtalelse som „wie klein schienen mir die 
Welteroberer. Friederich, der dänischen Friede
rich, eroberte die Herzen, welch ein Triumph!“ 
Vi lægger også med glæde mærke til hans er
klæring om, at bønderne lever lykkeligere under 
danskernes Frederik V end noget andet sted i 
verden.

I religiøs henseende giver Camerer os sit stand
punkt ved følgende bemærkning: „Wie roh ist 
das Christentum nicht gewesen; man kann 
sicher schliessen, dass der heiligste Glaube, ohne 
Vernunft gelehret, nur ein unkräftiger Glaube 
sei“. Altså fornuftkristendom i renkultur! Det 
kan derfor ikke forbavse, at en mand som provst 
Lüders i Glückstadt står for ham som den ide
elle sjælesørger, der samtidig er sine sognebørns 
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vejleder i de bedste landbrugsmetoder o: „Sie 
[o: præsterne] sollten, wie der Herr Probst 
Lüders, beständig ihre Bemühungen dahin ge
richtet seyn lassen, wenn die Seelen versorgt wä
ren, ihren Gemeinden eine bessere Haushal
tungskunst zu lehren als die Gewohnheit der 
Väter“. Personlig har Garnerer i alle tilfælde 
også efter bedste evne forsøgt at gøre en praktisk 
indsats til gavn for sine medskabninger ud fra sin 
patriotisk-rationalistiske indstilling, nemlig ved 
sit arbejde for børnene af de ryttere, der tilhørte 
Haderslev regimentet. Det er bl. a. omtalt af dr. 
Achelis i „Haderslev i gamle Dage“ og af Olav 
Christensen i H. S. 1952, s. 17. Selvom det var 
regimentschefen grev Gaspar Moltkes navn, der 
stod over døren til den skole eller opdragelses
anstalt, der oprettedes i 1766, er det auditøren, 
der har taget initiativet. Til afhjælpning af fat
tigdom iværksatte Camerer også en tekstilfabrik, 
hvortil dragonernes koner og børn kan aflevere, 
hvad de kan overkomme at spinde, mod en fast
sat takst. Der sørges også for, at drengene fra 
rytterskolen uden bekostning kan blive oplært i 
et håndværk, når de er voksne, men de må til 
gengæld forpligte sig til at tjene otte år som ryt
tere ved regimentet!

Det er altså ikke just blødsøden feriementali
tet, der ligger bag ved disse humanistiske og pa
triotiske bestræbelser, men vi bør retfærdigvis 
vurdere dem ud fra datidens syn. Hvad Game- 
rers tekstilfabrik angår, blev den ikke nogen 
succes. Som mange af den florissante periodes 
industriforetagender sygnede den hen af mangel 
på driftskapital og på grund af utilstrækkelig 
teknisk og forretningsmæssig dygtighed hos le
delsen. Men æren for initiativet er alligevel Ca- 
merers.

Det er sikkert herved gjort tilstrækkelig klart, 
at krigsråd, auditør J. F. Camerer med sin man
geartede viden, sin energi og sin vilje til at gavne 
almenvellet må have haft mange af de egenska
ber, der dengang måtte kræves af en journalist, 
og jeg vil mene, at bogtrykker Luckander havde 
grund til at tro, at med Camerer som redaktør 
ville et tidsskrift kunne gå. I fællesskab har de to 
måske aftalt en slags rekonstruktion af „Meine 
lange Weile“, i alle tilfælde udgår fra 1765 et 

nyt Haderslev-tidsskrift med følgende titel: 
„Nachrichten vom Baltischen Meere aus dem 
Reiche der Gelehrsamkeit, der Sittenlehre, der 
Haushaltungs-Kunde, der schönen Wissenschaf
ten und Künste den gemeinen Nützen zu beför
dern“. Både ved sit anselige format og ved sit 
indhold lægger tidsskriftet op til det helt store, 
og man må indrømme, at de tre årgange, der 
udkom, indtil også dette foretagende døde på 
grund af manglende abonnenter, indeholder en 
mængde stof fra de i titlen nævnte områder. En 
hovedbestræbelse for Camerer er at lade „Nach
richten vom Baltischen Meere“ være et mellem
led, en formidler mellem udlandets og Dan
marks åndsliv ved omtale af nyudkomne bøger. 
Der forelå faktisk her en stor opgave, som bladet 
er gået til med den største iver ud fra den pro
gramudtalelse, der findes i fortalen: „Unser Vor
haben ist patriotisch. Ein Patriot hat keinen an
dern Endzweck als allgemein nützlich zu seyn. 
Wir werden unsern Pflichten gegen die inlän
dische Gelehrsamkeit auf das genaueste in Acht 
nehmen und sie den Ausländern bekannt zu 
machen suchen!“ Der følges godt med i, hvad 
der kommer af nyt i udland og indland, hvad 
de mange anonyme anmeldelser viser*.  Det sto
re forbillede er ganske tydeligt det tidligere om
talte tidsskrift „Le Journal Encyclopédique“, der 
udkom i Liege fra 1750—1756 med et hefte på 
ca. 150 sider hver fjortende dag. Senere udgik 
det fra Bouillon og senere igen fra Bruxelles ind
til 1781. Det skyldtes den franske censur, at 
det selskab af franske litterater og videnskabs- 
mænd, der skrev til tidsskriftet, havde valgt at 
udgive bladet uden for landets grænser. Forfat
terne er stort set kredsen omkring den store en
cyclopædi, altså de mennesker, der gik i spidsen 
for oplysning og fremskridt; tidsskriftet har man
ge bidrag fra Rousseau og Voltaire for blot at 
nævne de to kendteste navne. Det er absolut 
ikke nogen kedelig lecture at gå i lag med, og jo 
mere man læser i „Journal Encyclopédique“, jo 
mere bliver man klar over, hvor nøje dette 
skrift er blevet studeret af folk som Camerer.

* Af særlig interesse for tysk litteraturhistorie kan næv
nes, at Klopstock’s „Salomo“, Gottsched’s „Cato“ og 
Gerstenbergs slesvigske litteraturbreve omtales.
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Der er meget, der tyder på, at Camerer har til
sendt „Le Journal Encyclopedique“ stof vedrø
rende nordiske forhold; iøvrigt har tidsskriftet 
korrespondenter i København, Stockholm og 
Hamborg, så læserne bliver holdt orienteret om 
f. eks. krigsbegivenheder i den prøjsiske syvårs
krig samtidig med, at de kan læse litterære ny
heder fra Nordeuropa.

Det siger sig selv, at „Nachrichten vom Bal
tischen Meere“, hvis indhold er bestemt for en 
større kreds af den såkaldte dannede almenhed, 
ikke just rummer meget stof, der har interesse 
for lokalhistorikeren. Såvel dr. Achelis som 
Olav Christensen har for længst finkæmmet 
„Nachrichten“ for egentligt Haderslev-stof. Men 
for en bredere kulturhistorisk undersøgelse, spe
cielt med henblik på skole- og opdragelseshisto
rie, viser det sig imidlertid, at en fordybelse i 
„Nachrichten“ lønner sig. I sig selv er det inter
essant at se, hvordan en europæisk bevægelse 
som Encyclopædismen eller oplysningsbegej
stringen finder jordbund netop i vor by; årsa
gen*  skal måske foruden i Camerers person sø
ges i forbindelsen med Altona, hvor der foruden 
lærerne (professorerne) ved gymnasiet Chri- 
stianeum fandtes en kreds af videnskabsmænd, 
civile og militære embedsmænd og unge adelige, 
der var kosmopolitisk indstillede og ivrigt fulgte 
med i, hvad der skete bl. a. i Frankrig. Fra den
ne kreds udgår blandt andet Struensee, der var 
søn af en præst i Altona, og som selv i 1758 var 
blevet stadsfysikus i byen og landfysikus i grev
skabet Rantzau; den ilde berygtede Enevold 
Brandt var som bekendt een af Struensee’s om
gangsfæller i Altona perioden.

* Lynaredaktøren Johann Knudsen udtaler i Lyna 18x2, 
p. 378 i sin nekrolog over U. A. C. Fehr: . . . „dass 
Hadersleben sich vor mehreren andern Orten durch 
Denkungsart, Ton und Betragen auszeichnet, ist sicher 
zum Theil mit sein Werk.“

Camerer, der i høj grad var interesseret i alt 
nyt, har måske netop i de år, han var udstatio
neret i nærheden af Altona, haft kontakt med 
denne kreds sammen med ligesindede som f. 
eks. den senere general Schmettau, der fra Chri
stiania udsendte et militært tidsskrift, der an
meldes i „Journal Encyclopédique“ med stor vel

vilje. Det er vist samme Schmettau, som over
sætter forskellige artikler fra „Journal Encyclo
pédique“ til brug for „Nachrichten vom Balti
schen Meere“.

Da den pædagogiske interesse hos oplysnings
tidens mennesker er så levende, vil det være 
nærliggende at søge den daværende Haderslev- 
rektor Wiegmann blandt bidragyderne til 
„Nachrichten vom Baltischen Meere“. Det er 
sandsynligvis rektor, der har skrevet et latinsk 
digt til grev Moltke, hvori denne lykønskes i an
ledning af, at Moltkia er nedkommet med en 
liden komtesse. Et latinsk sørgedigt over archi- 
diakon Christoffer Sass stammer måske også fra 
rektor Wiegmanns hånd. Iøvrigt ved vi, at rek
toren i skoleskrifter, han udsendte i slutningen 
af 1760’erne, optrådte som pædagogisk forfatter, 
bl. a. med forsvar for den gængse udenadslæren 
uden dog ganske at ville benægte faren ved 
overdrivelse på dette område. Overfor Göttin
gerprofessoren Michaelis forsvarede han anven
delsen af bibeltekster i sprogundervisningen. 
Sandsynligvis har rektor Wiegmann i visse hen
seender taget afstand fra de ny ideer om opdra
gelse og undervisning, som Camerer gav plads 
til i sit ugeskrift. Ikke mindst på dette område 
er der nemlig i „Nachrichten“ stof, der ikke kan 
undgå at chokere een. Når man hidtil har troet, 
at fremkomsten af en dansk oversættelse af 
Rousseau’s „Emile“ i 1797 er noget epokegøren
de, forbavses man unægtelig ved i dette Haders- 
lev-skrift fra 1765 at finde en tysk oversættelse af 
et opdragelsesskrift af Chevrier, der i flere hen
seender er betydelig mere radikal end Rousseau. 
Eftersom „Emile“ udkom i 1762, har vi her et 
godt bevis for, hvor hurtigt de nye tanker når 
ud over Frankrigs grænser. Den omtalte afhand
ling om opdragelse kom i 14 småstykker i „Nach
richten“ fra 18. februar 1765 til 14. oktober sam
me år. Camerer, der vel havde læst Chevriers 
afhandling i „Le Journal Encyclopédique“, siger 
i en note, at disse stykker indeholder så mange 
smukke tanker, at de bør gengives i helhed. På 
nogle punkter kan man måske nok være uenig 
med forfatteren, men Camerer overlader al kri
tik til læserne, bl. a. fordi han sikkert ikke har 
noget imod at provokere en diskussion i sit blad.
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Hovedindholdet i Chevriers afhandling er føl
gende: I al opdragelse bør man lade naturen 
råde. Børn er som aber og efterligner de voksne. 
Derfor bør børn tidligt komme ud blandt voks
ne. De vil blive som disse, fordærvede, men an
stændige! Helt små børn bør man ikke på bar
barisk vis svøbe; de bør have fuld bevægelsesfri
hed og ligge på et leje af bløde blade. Mødre 
bør naturligvis selv amme deres børn og døje 
besværet hermed, bl. a. fordi de således længere 
bevarer et smukt bryst. Børnene bør have lov til 
at kravle frit omkring, til de finder på at rejse 
sig. Aber bruger ikke ledebånd eller gangkurve. 
Væk med snøreliv og fiskebenskyrasser og lad 
altid børn have vide klæder. Lad ikke doktoren 
komme, når barnet er sygt! Naturen afskyr me
dicin, som børn gør det. Væk med apotekergift 
og doktorgræskl Når barnet skal lære at tale, 
lad det da blive givet til en fornuftig kone, der 
har et godt snakketøj. Intet i verden giver i kort 
tid barnet flere begreber end en meget talende 
kvinde. Lad endelig barnet være i fred for pe
dantiske bøger. Prøv ikke at forbedre naturen. I 
vil blot ødelægge det hele opdragelsesværk! 
Springe, løbe og lege giver den bedste udvikling 
af intellektet. Når barnet har nået en modnere 
alder, så det kan skelne mellem det sande og det 
falske, da først skal man give det mere alvorlige 
kundskaber. I io-års alderen skal man give bar
net papir og blæk, og barnet vil da lære at læse 
og skrive samtidig. Beskyt især børn mod pedan
ter, som er alt for herskesyge, og hvis måde at 
undervise på falder i det platte! Når drengen er 
16 år gammel, giv ham så en dygtig lærer, og 
han vil på et år lære Ciceros sprog, fransk i lø
bet af seks uger, og engelsk og italiensk på lige 
så kort tid!*  Skal han være soldat, skån ham 

* For moderne sproglærere synes slige påstande at være 
det rene tøjeri; men fra datiden haves bl. a. beret
ningen om Emilie Basedow, der takket være kraft
pædagogen C. H. Wolke’s undervisning (kombineret 
tale- og anskuelsesmetode) nåede forbløffende resul
tater i fransk i treårsalderen, så hun efter halvfjerde 
måneds forløb talte fransk med en sådan færdighed, 
at han ikke mere behøvede at indflette tyske ord i 
undervisningen. Et års tid senere begyndte hun på 
latinen, som hun også hurtigt lærte at tale med stor 
nøjagtighed (O. Carlsen, Realistiske Strømninger i 
den højere Skoles Undervisning II, p. 14). Angående 
latinens overflødighed havde den tyske pædagog Jo
hann Gottlob Krüger i „Gedanken von der Erziehung

så for den fæle latin! Hvorfor lære et unyttigt 
sprog, når vi har de smukkeste oversættelser af 
alle forfattere fra August’s århundrede? Vær til
freds, hvis han taler sit modersmål bedre end no
get fremmed sprog. Lad ham slippe for tåbelige 
excerpter og gamle grammatikker; men lad ham 
have hjælp af gode forfattere i sin omgang med 
andre mennesker, som f. eks. Voltaire, Corneille, 
Racine, Helvetius, Montesquieu og Marmontel. 
Af sådanne forfattere vil han i een måned lære 
mere, end jeres Aristoteles og al mulig gloselær
dom kan give i 10 år. Hverken Cornelius Nepos, 
Cæsar, Curtius eller den store Cicero er til no
gen nytte for jeres børn i skolen. „Når så jer søns 
forstand i det sekstende år har gjort ham fuldt 
ud bekendt med almindelig viden (mit den Wis
senschaften!), overlad ham så til en lærd, tro og 
ikke herskesyg gejstlig, som elskelig og sandfær
dig kan undervise ham i religionens hemmelig
heder. Han vil knytte fornuft og tro sammen i 
sin undervisning, og den unge elev vil antage en 
religion, som bekæmper barnagtige fordomme 
og elsker Gud „thätig und kindlich“, både hand
lekraftig og på barnlig vis“. Overfor historieun
dervisning møder vi afgjort rationalistiske syns
punkter o: omtal ikke Alexander som en stor 
mand, fordi han har udgydt så meget blod (ein 
Fleischhacker ist ihm ganz ähnlich!) Tal om fyr
sters velgørenhed og godhed. Forklar, at Hen
rik IV var nødt til at udgyde blod, og læg skyl
den derfor på pavestolen, munkene og den hele 
katolske gejstlighed. Lad jer undervisning i hi
storie gå ud på, at Henrik IV var den største af 
de franske konger og Sully den største af alle 
franske statsmænd.

„Lad ikke børnene lære våbenbrug. Geografi 
om fjerne lande er heller ikke til nogen nytte, 
men derimod hjemstavnslære. At lade børnene 
foretage udenlandsrejser er narreri. Tåbeligt at 
rejse 400 mil for at kysse pavens tøffel. Kender 
man to mennesker og sig selv, kender man hele 
slagsen!“.

Til slut siges noget om eventuelle livsstillin
ger. Gejstlighedens levned kritiseres. Den juridi-

der Kinder“ allerede i 1752 som sit standpunkt fast
slået, at kun for de elever, der skulle studere, var latin 
nødvendigt. Han er altså helt enig med Chevrier. 
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ske uddannelse betegnes som ufornuftig: det er 
meningsløst at studere ved universitetet, hvad 
der hurtigere og bedre kan læres i retssale. Mi
litærvejen sømmer sig ikke for den fornuftigt 
tænkende, men er jer søn bestemt til at tjene 
fædrelandet som soldat, så lad ham lære af bøn
der og jævne folk at blive hårdfør og hærdet. 
Det, der ligger dybest i sjælen, betinger den gode 
soldat!. . . Forfatterens ideal af livsstilling synes 
at være den patriarkalske godsejertilværelse: 
bondens fredelige, nyttige gerning løftet op i en 
højere sfære af selvtilfreds samfundsnytte.

Efter at have afsluttet disse betragtninger over 
drenges opdragelse kommer forfatteren til det 
kære fruentimmer, som i og for sig ikke behøver 
nogen videre skolegang, fordi natur, ungdom og 
sundhed nok skal vise sig at være tilstrækkelige 
læremestre. Forældre advares på det mest ind
trængende mod at sende deres unge døtre til 
klosterskoler, ej heller skal de lade deres unge 
døtre altid sidde over sytøjet og blive sygelige 
personer; nej, lad de unge piger komme ud, lad 
dem færdes blandt andre mennesker og lad dem 
blot blive gift i en ung alder. Kort sagt: al op
dragelse af unge kvinder må have til mål at lære 
dem kunsten at behage!

Det vil føre os for vidt at kommentere disse 
betragtninger eller at drage paralleller til Rous- 
seau’s opdragelsesroman. Vi vil nøjes med at un
derstrege, at man altså et par år efter, at „Emile“ 
var udkommet, her i Haderslev kunne læse et 
skrift, der gengiver mange af Rousseau’s ideer, 
men som også forvrænger nogle af dem til uken
delighed. Slige og endnu mere revolutionerende 
forestillinger tolereredes i datidens enevældigt 
styrede Danmark og nåede gennem skrifter som 
„Nachrichten“ ud til hundreder af oplyste og 
interesserede læsere.

Foruden Chevriers teoretiske betragtninger 
over børneopdragelse har „Nachrichten“ også en 
del mere konkret pædagogisk stof. Fra Haderslev 
latinskole bringes således et referat fra den 
højtidelighed 2. april 1765, ved hvilken tre di
mittender fra skolen i latinske taler behandlede 
temaet børneopdragelse, hvorefter den fjerde 
„abiturient“ (som man sagde) i elegiske vers 
(men på tysk) lovpriste venskabet, idet han tog 

David og Jonathan som udgangspunkt. „Nach
richten“ optrykker også rektor Wiegmanns la
tinske indbydelsesdigt til denne „redeactus“ 
skrevet i sapphisk versemål. De unge menneskers 
taler om børneopdragelse haves desværre ikke, 
det kunne jo ellers nok have sin interesse at sam
menligne dem med Chevriers (og Rousseau’s) 
opdragelsestanker; det er imidlertid symptoma
tisk, at disse dimittender vel efter rektors tilskyn
delse og i alle tilfælde med hans billigelse (må
ske også med hans bistand) behandler proble
mer, der er i den grad aktuelle. Af moderne 
mennesker ville selve emnet børneopdragelse 
næppe anses for særlig egnet som tema for en 
studentereksamensstil, selvom det stadig er 
godt stof i pressen og i litteraturen.

Konkret pædagogisk stof træffer vi også i en 
række sammenhængende stykker om Collegi
um Carolinum i Braunschweig. Det er den be
rømte Abbed Jerusalem, der har tilsendt Came
rer skolens program. Det nye ved dette akademi 
i Braunschweig er, at det optager en mængde re
alfag i læseplanen såsom statslære, jura, økono
mi, fysik, forstvæsen, bjergværksdrift, metallur
gi, medicin og anatomi, mekanik, matematik, 
landmåling og arkitektvidenskab. Humaniora 
(sprogfagene) skal dog ikke forsømmes, men 
man sætter sig det mål at trænge dybere ind i 
teksternes indhold, såvel for klassiske som for 
nyere sprogs vedkommende, i stedet for som 
før at nøjes med glosetilegnelse og — i bedste 
fald — ordforklaringer. Ved fordybelse i de 
bedste forfatteres skrifter skal eleverne vænnes 
til at tænke smukt og rigtigt samt til at udtrykke 
sig naturligt, anstændigt og ædelt. Når der så til 
alt dette føjes undervisning i tegnekunst og 
maling, vil det forstås, at Collegium Carolinum 
måtte overlade til den enkelte elev eller dennes 
værge at vælge og vrage blandt de mange fag for 
at finde frem til en fornuftig læseplan. Dette for
nemme akademi, som oprettedes eller genopret
tedes i 1745, havde åbenbart Camerers interesse 
i ganske særlig grad, måske fordi det mindede 
ham en del om Collegium illustre Carolinum i 
Cassel, hvor han som nævnt selv havde været 
elev. For os danske er det nærliggende i denne 
forbindelse at tænke på Sorø Akademi, hvor den 
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kendte pædagog Basedow*  en tid havde været 
lærer.

* Basedow, J. B., født i Hamborg 1723. Professor ved 
Sorø Akademi 1753—61, derefter ved gymnasiet i Al
tona til 1768. Grundlægger senere i Tyskland den fi
lantropiske skole.

Imidlertid er Camerer ikke blot interesseret 
i sådanne fornemme pædagogiske institutter. 
Hans indsats til gavn for de fattige rytterbørn i 
Haderslev viser ham som patrioten, der har sans 
for almenvellet, og for hvem vejen til lykke går 
gennem oplysning. Han er klar over, hvor sløjt 
det står til med almuens undervisning. Han an
melder derfor med glæde Fehmern-provsten C. 
F. Stresow’s håndbog for skolelærere, der udkom 
i Halle 1765, og siger, at denne bog indeholder 
en rigdom af gode og fornuftige anvisninger, der 
også bør komme danske lærere til gode, hvis 
blot de vil tage ved lære („Wenn nur die Schul
meister den ihnen gemeiniglich anklebenden Ei
gensinn ablegen wollten!“).

På forskellig måde er nu gennem exempler fra 
„Nachrichten vom Baltischen Meere“ vist, hvor
dan Camerer var ivrig optaget af drøftelsen af 
teoretiske opdragelsesproblemer. Det er også i 
det foregående vist, hvordan hans patriotiske in
teresse gav sig udslag på det praktiske område, 
hvor resultaterne lige så lidt for ham som for 
mange af hans åndsbeslægtede kom til at få no
gen vidtrækkende betydning; hans indsats for at 
rytterbørnene i Haderslev kunne få en god sko
legang og faglig oplæring såvel som hans be
stræbelser for at skabe en textilindustri i vor by 
bør dog altid huskes som udtryk for en varm
hjertet menneskevens forsøg på at realisere ti
dens tanker. I denne sammenhæng bør der også 
mindes om, at Camerer i Nachrichten in Ab
sicht einiger merkwürdigen Gegenden der Her- 
zogthümer II, s. 837, slår til 1yd for at få under
søgelser igang vedrørende saltproduktion ved 
Oldesloh. Men for os, der er knyttede til Haders
lev Katedralskole, er det ulige mere spændende 
at se, hvordan han også rent praktisk har vist 
sin interesse for Haderslev lærde skole. Han, der 
havde kendt større forhold i sin egen skoletid i 
Cassel, havde åbenbart drømme om at se skolen 
her få et vældigt opsving; allerede i 1760 sender 

han L. Bjørensen, rektor fra 1757—62, en skri
velse med opfordring til at arbejde på at få 
skolen omdannet til et gymnasium i lighed med 
Christianeum i Altona, en art mellemting mel
lem en latinskole og et universitet. Beliggenhe
den omtrent midt imellem Nørrejylland og her
tugdømmerne på et sted, hvor såvel dansk som 
tysk ofte tales med samme fuldkommenhed (to- 
lituloquentia seu lingua; volubilitas kalder han 
et sted denne tvesprogethed) er ideel for en så
dan højere dannelsesanstalt. Omtalen af vor bys 
fortrin er nok værd at lægge mærke til, og vi 
gengiver her ordret efter Achelis’ „Haderslev i 
gi. dage“, p. 394:

„Luften er ualmindelig sund, egnen behage
lig. Ynglingen fra Jylland har ikke længere end 
ham [sie] fra Hertugdømmerne, når han skal 
fortsætte og fremme sine studier i denne skole, 
således som jeg vil danne den, før hans indtræ
delse på den sidste høje skole. Hverken larmen
de handel, en talrig garnison eller glimrende 
hoflystigheders ødsle pragt kan her være de bli
de og stille muser til hinder . . . Kærligheden til 
fædrelandet vil med hvert år blive stærkere og 
samlivet af unge mennesker fra hertugdøm
merne med ynglinge fra riget vil bringe uendelig 
nytte, hvad angår den sympatetiske, moralske og 
selskabelige omgang, som endnu er noget tilba
geholdende, fremmed og kold mellem fødte 
danske og provinsboere.“

Rektor Bjørensen var næppe en mand med 
tilstrækkelig indflydelse eller pågåenhed til 
at realisere så højtflyvende planer og stilede 
vel som de fleste af datidens rektorer mod 
et fredeligt præstekald som belønning for 
den anstrengende skolemestergerning. Men 
Camerer har åbenbart ikke kunnet slippe 
tanken, og i 1771 sender han sin plan om op
rettelse af et gymnasium i Haderslev til gehei- 
mekabinetsminister Struensee, hos hvem selv 
dristige reformforslag kunne vente gunstig mod
tagelse. Struensee’s regimente blev imidlertid af 
for kort varighed til at der skete nogen ændring 
med latinskolen i Haderslev, der forøvrigt få år 
efter var på vej mod den sløjeste periode i sin 
lange historie. Endnu i 1781 tumler Camerer 
med denne plan. I skolens arkiv ligger et brev på 
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8 sider i folio, som han tilsendte den daværende 
rektor Strodtmann med genoptagelse af tankerne 
om et gymnasium, et Christianeum i lighed med 
Altonas. Hans forslag ville netop kunne råde 
bod på alvorlige mangler hos den ungdom, der 
dimitteredes til Kiel og til København. Sprog
kundskab må på en helt anden måde end før 
støttes af videnskab om ting; det er realfagenes 
tid, der er ved at melde sig — og det må skole
folk gøre sig klart. Derfor vil et gymnasium, som 
det han foreslår, og hvis hele økonomiske grund
lag han skitserer, kunne blive en meget nyttig 
mellemting til største gavn for stat, land, foræl
dre og for de unge selv. Ved et sådant gym
nasium måtte undervisningssproget vel være ble
vet dansk (det mener i hvert fald dr. Ache
lis ud fra forestillingen om, at denne læreanstalt 
skulle besøges af studerende fra hele den jyske 

halvø). Camerers plan gjorde et vist indtryk på 
hans samtidige. Man kan let forestille sig, hvor
dan en indbildsk person som Haderslev-rektoren 
R. v. Brincken måtte være fyr og flamme for en 
forandring af skolen, hvorved han ville blive 
en topfigur i særklasse. I Sønderjydske Aarbøger 
1892, s. 137 ff. har Jens Jørgensen gjort rede for 
Brinckens ivrige tilslutning til Camerers ideer, 
som han lod publicere i Provinzial Berichte for 
1791 med sine kommentarer og svarbemærknin
ger. Det er muligt, at en anden mand end Brin
cken ville kunne have givet forslaget mere kraft. 
Man kan i alle tilfælde ikke helt afholde sig fra 
visse spekulationer over, hvordan den videre po
litiske og nationale udvikling kunne have formet 
sig, hvis de to reformivrige tyskere Struensee og 
Camerer i 1771 havde fået omdannet Haderslev 
bys latinskole til et lille jysk universitet!

M. FAVRHOLDT



TALE VED AFSTEMNINGSFESTEN 1960 
PÅ HADERSLEV KATEDRALSKOLE

Rektor har været så venlig at bede mig om at 

tale ved Katedralskolens afstemningsfest. Den 
slags anmodninger plejer jeg at sige nej til på 
grund af et svagt hjerte. En undtagelse fra den
ne regel gør jeg kun, når jeg skønner, at jeg har 
bedre forudsætninger end andre for at sige noget 
om det pågældende emne. Det gælder ikke her, 
selv om det svinder slemt i de aldersklasser, der 
har været med til folkeafstemningen i 1920 og 
det, der gik forud. Men i dette tilfælde gør der 
sig det særlige forhold gældende, at jeg for to 
menneskealdre siden har været elev på denne 
skole. Jeg har flere trin liggende på dens trappe 
end nogen af de nuværende elever. Det vil De 
forstå, når De hører, at der i min tid var 9 la
tinklasser, som jeg har gennemgået, den sidste 
dog kun delvis. Og én gang blev jeg oversidder 
på grund af min ringe grad af flid. Det betyder 
også noget i denne sammenhæng, at mine fire 
døtre har besøgt skolen, og at tredje generation 
idag er repræsenteret ved to børnebørn. Da jeg 
kunne mærke på dem, at de godt ville have 
morfar til at tale her idag, var sagen afgjort.

Det er for størstedelens vedkommende en 
ungdommelig forsamling, jeg skal tale til. Lise 

og Anette har derfor givet mig det råd ikke at 
være alt for saglig, men hellere lidt livlig og for
nøjelig. Det er sikkert et godt råd, og jeg skal 
prøve at efterleve det ved at vise jer, hvorledes 
de forhold, vi levede under, har afspejlet sig i 
min tilværelse. Det bliver altså noget i retning 
af et causeri på en baggrund af dyb alvor.

Der er mange forskellige forhold, der bestem
mer vore livsvilkår og vor løbebane. Men for mit 
vedkommende er der to ting, som jeg er kom
met til at lægge særlig vægt på, nemlig hvor man 
er født, og hvornår man er født. I begge hen
seender har jeg været heldig. Jeg betragter det 
som en lykke, at jeg er født i Sønderjylland og 
gennem ungdom og manddom har bevaret til
knytningen til denne landsdel. Jeg kunne ikke 
have tænkt mig at leve under andre forhold. 
Jeg er altså en hjemmefødning, men ikke af den 
helt almindelige slags. Det var opgaverne, der 
bandt mig til grænselandet, både før og efter 
genforeningen, opgaver af en ekstraordinær 
karakter.

Så kommer vi til tidspunktet for fødslen. Og
så det var heldigt valgt. På en måde ville jeg 
selvfølgelig gerne være født noget senere, for så 
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havde jeg ikke været så gammel idag. Men alli
gevel. Jeg kom til verden i en så belejlig stund, 
at jeg som ung mand nåede at komme med i 
kampen mod fremmedherredømmet i henved 
7 år. Det var en oplevelse og en opgave, som 
kaldte på alle gode kræfter, og som jeg ikke for 
nogen pris ville have undværet. Så fulgte 4 års 
krig, derefter bekendelsen til Danmark ved fol
keafstemningen den 10. februar 1920 og efter 
genforeningen et væld af overordentlige og til
dels meget vanskelige opgaver. Nej, jeg har — 
takket være stedet og tidspunktet for min fød
sel — ikke haft noget at beklage mig over. Jeg 
har aldrig haft lejlighed til at kede mig.

Sagt på en anden og mere dagligdags måde er 
jeg født i 1882 på en lille gård ovre i Erlev. De 
første 10 år af min tilværelse fik jeg lov til at leve 
som et ganske almindeligt barn, men heller ikke 
længer. Så blev jeg grebet af nationalitetskam
pen, foreløbig dog som ufrivillig deltager.

I skolen havde vi tysk undervisning på nær to 
ugentlige religionstimer på dansk, og der var in
gen muligheder for dansk undervisning uden
for statsskolen. De danske privatskoler var luk
ket af de preussiske myndigheder, og privatun
dervisning i dansk var forbudt. Men min mor 
trodsede forbudet. Hun havde i sine unge dage 
været lærerinde ved frk. Taubers pigeskole i 
Haderslev, og nu underviste hun sine egne og na
boernes børn i dansk sprog og historie. I den an
ledning modtog hun en stævning til at give mø
de hos kredsskoleinspektøren. Men mor klarede 
skærene. Hun gjorde ikke alene gældende, at 
hun ikke tog betaling for undervisningen, for det 
var ikke tilstrækkeligt, men fremhævede tillige, 
at børnene var hendes gæster, og at de ved hvert 
besøg blev trakteret med kaffe og kager. Under 
disse omstændigheder har kredsskoleinspektøren 
åbenbart ikke ment, at et forbud ville kunne 
holde for domstolene.

Da man ikke kunne komme min mor til livs, 
gik det ud over mig i skolen. Vi havde ved GI. 
Haderslev skole en lærer fra Hannover ved navn 
Kath. Han pinte og plagede mig på alle optæn
kelige måder, og når jeg svarede forkert på et 
spørgsmål, spurgte han, om det var sådan no
get, vi lærte hos min mor. En dag, jeg kom fra 
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skole, traf jeg mor ude i Slagtergade. Hun kun
ne se på mig, at jeg havde grædt, og da hun 
hørte, at det var Kath, der atter havde været på 
spil, sagde hun, at nu kunne det være nok. Mor 
havde måske nok drømt om at få mig til at gå 
den studerende vej, og nu syntes hun åbenbart, 
at der var grund til at gøre et alvorligt forsøg på 
at få mig flyttet til latinskolen.

Vi stod lige udenfor et hus, som tilhørte latin
skolelærer Hartwig. Han var lærer i tegning og 
sang, og mor kendte ham, fordi han havde malet 
et billede af min afdøde søster. Vi gik op til 
lærer Hartwig for at tale med ham om sagen; 
men han kunne kun henvise os til skolens rek
tor eller, som det dengang hed, direktor Osten
dorf. Denne spurgte mig, hvor meget 13 gange 
14 var, og da jeg kunne besvare dette spørgsmål 
rigtigt, erklærede han, at jeg var optaget i Sexta, 
d. v. s. den laveste latinklasse. Det var jo en 
nem optagelsesprøve.

Det var midt i skoleåret, og da min plads i 
Gammel Haderslev skole næste morgen stod 
tom, spurgte lærer Kath, om der var nogen, der 
vidste, hvor jeg var. Han er kommet i latinsko
len, råbte de alle med én mund. Hvad er han, 
udbrød Kath. Ja, når han kan blive præst, så 
kan I blive det allesammen!

På latinskolen gik livet sin reglementerede 
gang år efter år i en uendelighed. Lærerne var 
mere eller mindre dygtige og mere eller mindre 
flinke og interessante. Den fornemste skikkelse 
iblandt dem var den allerede nævnte direktor 
Ostendorf. Mindet om ham står højt i min er
indring. Da han forlod skolen, var der én af læ
rerne, der græd, ja hulkede, og det var der vist 
god grund til.

Efterfølgeren, direktor Zernecke, var en mær
kelig sort alvorsmand, blottet for humor og fuld
stændig fremmed for forholdene i Nordslesvig. 
Men ham beholdt vi kun et par år. Så kom di
rektor, dr. Spanuth, en dygtig og inciterende læ
rer, fuld af vitalitet, „kernig“, „markig“ for at 
bruge et par af hans yndlingsudtryk, altså en ty
pisk tysker, som absolut var stillingen voksen. 
Også i nationaliletspolitikken udfoldede han sine 
kræfter. Hvis jeg ikke husker fejl, var han for
mand for den stedlige afdeling af Den tyske For



ening. Blandt de øvrige lærere kunne jeg nævne 
endnu et par stykker, som var eller havde væ
ret fremtrædende i nationalitetskampen. Men 
det mærkede man ikke noget til i skolen. De 
dansksindede elever havde i så henseende 
egentlig ikke noget at beklage sig over.

Hvordan var så eleverne? De var selvfølgelig 
forskellige som i enhver anden skole, men om 
flertallet af dem gjaldt, at de absolut ikke var 
flittige. Hertil må i sandhedens interesse føjes, 
at der blev soldet ganske bravt i de fire øverste 
klasser på tysk studentermaner. Men kammerat
skabet var godt uanset nationale modsætninger. 
Tyskerne vidste, at vi var danske, og vi, at de 
var tyske, og så var vi lige gode venner for det. 
Indtil det en skønne dag — i sommeren 1902 — 
revnede med et brag. Det skyldtes ikke en forøget 
nationalpolitisk spænding. Köllerpolitikken hav
de kulmineret og var ved at ebbe ud under over
præsident v. Wilmowski. Det er svært at sige, 
hvad der var, der udløste krisen.

På Kristi himmelfartsdag var der arrangeret en 
fodtur til oldtidsminderne ved Vedsted, og der 
sluttedes af med et sold på hotel „Vojens“. Her 
holdt en underprimaner ved navn Riis fra Åben
rå en højpatriotisk tale, som mundede ud i et 
„Hoch“ for Bismarck som vor velgører. Det var 
klart, at talen havde brod mod de tilstedevæ
rende danske, nu afdøde amtmand Refslund 
Thomsen og mig. Vi blev derfor demonstrativt 
siddende, og det gav anledning til stor opstan
delse. Derom kan De læse i Haderslev-Samfun- 
dets årsskrift for 1935, så det skal jeg ikke kom
me ind på. Rektor greb ind, og det endte med, 
at Thomsen og jeg blev bortvist fra skolen for 
„tyskfjendtligt sindelag“. Det var altså anden 
gang, jeg måtte forlade en tysk skole af national
politiske grunde.

Det var jo ikke ligefrem morsomt at blive 
bortvist fra latinskolen lige før studentereksa
men. Det syntes i hvert fald min far, som var en 
praktisk og nøgternt tænkende mand. Men vi 
tænkte ikke på karriere eller levebrød. Både 
Thomsen og jeg valgte at gå til København for 
at forberede os til et arbejde i den danske sags 
tjeneste i Sønderjylland. Det var et almindeligt 
træk i tiden, at sønderjysk ungdom gik over 

grænsen, ikke for at unddrage sig den tyske 
værnepligt som i de første årtier efter 1864, men 
for at søge oplysning på danske skoler og lære
anstalter og vinde åndelig styrke til den fort
satte kamp for danskhedens bevarelse i Søn
derjylland. Man kan også sige, at det var et 
udslag af den idealisme, som besjælede store 
dele af den sønderjydske ungdom.

Jeg tog — sammen med Thomsen — studen
tereksamen i København og fire år senere stats
videnskabelig eksamen, og efter et kortere op
hold i Berlin og Jena vendte jeg tilbage til Nord
slesvig. Her fik jeg ansættelse som bogholder ved 
Sparekassen i Rødding og blev tillige knyttet til 
H. P. Hanssens blad „Hejmdal“ som fri medar
bejder.

Nu var jeg altså med, og jeg kan med sandhed 
sige, at jeg med liv og sjæl gik op både i det na
tionale arbejde og den politiske kamp. Det var 
opgaver, som var værd at tage fat på. Og det 
var tillige sådan, at der under de givne forhold 
var god brug for de små kræfter. Tilsammen 
dannede de en kræfternes elv, som bar vor sag 
frem trods undertrykkelsen. Det mærkedes, at 
Sønderjylland atter havde fået en ungdom ef
ter udvandringen, og at det var en ungdom, 
der ville noget og kunne noget.

På alle fronter kunne vi holde magthaverne 
stangen. Da de preussiske myndigheder lukkede 
krosalene for vore møder, byggede vi forsam
lingshuse, og derved opnåede vi tillige, at for
eningslivet blev mere intensivt, og at det kunne 
udfolde sig i en renere luft end på kroerne. Da 
myndighederne forbød foredragsholdere fra 
Danmark at tale i Sønderjylland, begyndte vi 
for os selv. Det var selvfølgelig langt fra første 
klasses. Men det var levende og fandt åbne øren 
og modtagelige sind. Det samme gælder i endnu 
højere grad om ordskiftet ved de berømte søn
derjyske kaffeborde, som dannede afslutningen 
på møderne.

Den mest imponerende præstation på dette 
felt var vel nok de socialpolitiske kursus, som 
vælgerforeningen hvert år i november måned 
lod afholde på „Folkehjem“ i Åbenrå. Her sam
ledes gennem en uge omkring ved et halvt hun
drede af de mere fremtrædende mænd fra de 
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forskellige egne af Sønderjylland formiddag og 
eftermiddag til foredrag og diskussion om poli
tiske og økonomiske emner. Her smededes nye 
våben til kampen, og om aftenen samledes kur
susdeltagerne med folk fra byen og omegnen 
til folkelige foredrag. Det var for resten mig, 
der havde foreslået disse kursus afholdt.

Da staten satte millioner ind i forsøget på at 
fordrive os fra jorden, organiserede vi et effek
tivt forsvar i „Nordslesvigsk Kreditforening“ un
der ledelse af J. H. Schmidt, Vojensgaard, og 
M. Refslund Poulsen, Bovlund, og vort svar på 
den berygtede tyske bindelov var oprettelsen af 
„Landevæmet“, hvis formand var H. P. Hans
sen. Resultatet af jordkampen blev en mindre 
forskydning i vor favør.

Sådan kunne jeg blive ved. Der var ikke den 
opgave, som vi ikke turde påtage os at løse, og 
det viste sig, at kræfterne voksede med opgaver
ne. Nu må man ikke tro, at idealismen alene 
var tilstrækkelig til at klare dette. En lige så vig
tig forudsætning var det økonomiske rygstød, 
som de stigende konjunkturer efter århundred
skiftet gav os, og det forspring, de danske land
brugere havde i forhold til deres tyske stands
fæller, takket være påvirkningen fra det frem
skredne landbrug i Danmark.

Virkningerne af den stærkt forøgede indsats 
af kræfter på alle felter kan aflæses på stemme
tallene ved de politiske valg. Ved rigsdagsvalget 
i 1912 havde tyskerne for første gang en procent
vis tilbagegang, og landdagsvalget i 1913 blev 
en strålende dansk sejr.

Så kom krigen og satte det hele i stå, og vi 
måtte gå i kamp for Tyskland. Det var det, der 
i de første 10—20 år efter 1864 havde stået som 
noget ganske utænkeligt for de danske sønder
jyder og drevet tusinder af unge i landflygtig
hed. Blandt dem var både min far og min svi
gerfar, som begge opterede for Danmark. Men 
denne åreladning kunne vi ikke blive ved med 
at tåle, hvis vi ikke ville udlevere landet til er
obrerne. Dersom vi ville bevare muligheden for 
at hævde danskheden i Sønderjylland, måtte vi 
bekvemme os til at trække i den tyske trøje. — 
Denne omstilling blev da også efter svære indre 
brydninger gennemført i løbet af firserne.

Nordslesvigs danskhed blev bevaret. Men pri
sen, som nu måtte betales, var blodig, i bogsta
veligste forstand. Det var hjerteskærende at over
være afskedsscenerne på banegårdene, når de 
indkaldte skulle afsted, og det blev i mange til
fælde en afsked for stedse. Men der var praktisk 
talt ingen, der søgte at unddrage sig krigstjene
sten. Jeg var medejer af en gård umiddelbart ved 
grænsen, som jeg sammen med nogle venner 
havde købt af en tysker i kampen om jorden. 
Her var fristelsen så stor, at gårdens bestyrer var 
lige ved at falde for den. Tre gange gik han over 
grænsen, men hver gang vendte han tilbage, 
og så tog han til Rødding for at spørge mig, hvad 
jeg ville råde ham til. „Råde dig kan jeg ikke“, 
svarede jeg, „det må du afgøre med dig selv. Jeg 
kan kun sige, at jeg går med“. Det gjorde han 
også. Senere har jeg næsten fortrudt, at jeg 
havde et slags medansvar herfor. Han var nem
lig forlovet med en ualmindelig pæn og sød 
pige. Da han fem år senere vendte hjem fra 
fransk fangenskab, havde hun giftet sig med 
en anden.

Hvad mig selv angår, havde jeg det sådan, 
at jeg selvfølgelig meget gerne ville være fri 
for at gå i krig for en sag, som jeg ikke kunne 
ønske sejr. Men afgørende for mig var, at jeg ikke 
ville unddrage mig en skæbne, som de andre 
måtte gå ind under. Og bevidstheden om, at kun 
et tysk nederlag kunne åbne vejen for os tilbage 
til Danmark, gjorde det lettere at bære.

Men først måtte jeg en tur i arresten af hen
syn til det tyske riges sikkerhed. En af de første 
dage efter krigens udbrud stod jeg udenfor min 
dør i samtale med min nabo, købmand Jens 
Carl Hansen, og en tredjemand. Da kom gen
darmen lige op imod os, og henvendt til min 
nabo og mig sagde han. „Ich verhafte Sie im 
Namen des Königs“. Vi måtte følge med, som 
vi gik og stod, uden at få lov til at sige farvel 
til kone og børn. Amtsforstander Rafalski, en 
skør rad, tog imod os og erklærede, at vi var 
arresteret. „Det har De Dem selv, Deres fortid 
at takke for“, føjede han til.

Min kone blev selvfølgelig meget forskrækket. 
Hun gik op til amtsforstanderen og spurgte ham, 
hvorfor jeg var arresteret, og hvad der ville 
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ske med mig. „Weiss nicht“, sagde hr. Rafalski 
og trak på skulderen. „Vorläufig geht es weiter 
nach dem Süden“.

Min kone kunne ikke få lov til at tale med 
mig. Men amtsforstanderen tillod allernådigst, 
at hendes søster bragte mig noget rent under
tøj til rejsen. Overrækkelsen foregik om afte
nen på den svagt oplyste gang udenfor min 
celle, overvåget af hr. Rafalski, som ikke tillod, 
at der blev sagt et ord. Denne stumme scenes 
uhygge gjorde et dybt indtryk på min sviger
inde.

Vi blev så under bevogtning ført til Ha
derslev og foreløbig indsat i kasernens vagtlo
kale. Her fik jeg ved at lytte til soldaternes sam
tale en slem forskrækkelse. Men det springer jeg 
over af hensyn til tiden og dels til mulige sarte 
nerver hos tilhørerne.

Vi var nu et helt selskab af danske civilfanger, 
fordelt på forskellige arrestlokaler i byen: hele 
„Dannevirke“s redaktion og en halv snes fiskere 
fra Årø og Knud strand, som var fortrolige med 
farvandene i Lille Bælt og derfor eventuelt kun
ne benyttes som lodser for en fjendtlig flåde. — 
Desuden en mere eller mindre tilfældig skare 
af danske folk fra by og amt, ialt omkring ved 
30 mand. Vi blev en morgenstund samlet i 
aresthusets gård, og der stod tillige opmarcheret 
et geled soldater, som skulle overtage bevogtnin
gen af os. Fløjmanden blinkede til mig, og da jeg 
så lidt nøjere på ham, genkendte jeg ham som 
min gode ven Mathias Mygind fra Øster Lin
det. Også de andre soldater var på én nær dan
ske, så vi var i gode hænder. Jeg glemmer aldrig 
vor march gennem byens gader til banegården: 
fiskerne med deres bylter på nakken og fabri
kant Sabroe med en hel seng under armen. Det 
var et trist syn og vakte selvfølgelig en vældig op
sigt.

Rejsens mål var en lille 0 ved navn Dänholm 
mellem Stralsund og Rügen. Der havde altså væ
ret danske før os. Navnet stammer vistnok fra 
en dansk belejring af Stralsund. Rygtet var ilet 
forud for os og havde fortalt, at det var en flok 
danske spioner, der kom. Vi fik en dertil sva
rende skrap modtagelse og blev straks underka
stet et pinligt forhør med meget bevægede op

trin, som jeg dog skal forskåne Dem for. Men be
handlingen blev hurtigt bedre, da man blev klar 
over, at vi var skikkelige bedsteborgere. Vi blev 
indkvarteret i en gammel kaserne, hvor der var 
godt med væggetøj.

På Dänholm var vi vel en 14 dages tid, så gik 
turen atter hjemefter. Det troede vi da. Men da 
vi kom til Lübeck, kørte toget til vor store skuf
felse sydpå, og vi havnde i Altona, hvor vi blev 
stillet for en krigsret. Mens vi ventede på dom
men, fik vi anvist kvarter i en gammel arrest
bygning. Her havde vi en hel etage til vor rå
dighed med åbne døre til cellerne og selskab af 
en japansk akrobattrup, som havde været på 
tourné i Tyskland og var blevet arresteret, da Ja
pan indtrådte i krigen. Det værste var sengene. 
Madrasserne var fyldt med flækkede spanskrør 
og ikke til at få jævnet ud. Hver morgen var jeg 
som radbrækket, når jeg vågnede, og væggetøjs
biddene fra kasernen blev ved med at bryde op.

Hvis arrestationerne af fremtrædende danske 
ikke blot var et udslag af den almindelige ner
vøsitet, hvis de med andre ord havde et politisk 
formål, kan det kun have været det, at vi var en 
slags gidsler. Men da den danske befolknings 
holdning, set fra et tysk synspunkt, ikke gav an
ledning til klage, var der heller ingen grund til 
at holde os indespærret, ganske bortset fra, at vi 
ikke havde gjort noget. Vi blev da også langt om 
længe frikendt og sendt hjem med militær eskor
te. Men først måtte vi skrive under på, at vi ikke 
ville foretage os noget mod det tyske riges sik
kerhed, hvilket vi fandt temmelig komisk.

Jeg fik nu lov til at blive hjemme i 6 uger. Så 
blev jeg indkaldt til militærtjeneste og i februar 
1915 sendt med en militær transport til fronten 
i Flandern.

Hvordan er det så at være i krig, vil De måske 
spørge. Det er et spørgsmål, som ikke kan be
svares med få ord. Men det er i hvert fald livs
farligt. Da jeg kom til fronten, var vi 10 mand i 
korporalskabet. Deraf faldt 5, og 3 blev såret, 
den ene så hårdt, at han måske også døde. Til
bage bliver to, som havde fået en „trykpost“, den 
ene på skrædderværkstedet, den anden på for
skellige militærkontorer. Denne anden, det var 
mig. Chancen for at komme fra det med liv 
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og lemmer i behold, var minimal, når man var 
længere tid i felten.

Når jeg kom uskadt gennem krigen, kan jeg 
på en måde takke denne skole derfor. Da hjæl
peskriveren på bataillonskontoret for første gang 
var på orlov, skulle man imens have en sted
fortræder for ham, og da det fremgik af mine 
papirer, at jeg havde etårig-frivillig eksamen, gik 
man ud fra, at jeg måtte kunne skrive. Jeg fik po
sten, efter 5 måneders fronttjeneste, hvor jeg 
havde været med til lidt af hvert, også til at 
storme engelske skyttegrave. Nu skete det hver
ken værre eller bedre, end at bataillonsstaben 
kort efter blev regimentsstab, og bataillonsskri- 
veren, Feldwebel Bolte, tog mig med til regimen
tet.

Men den nævnte eksamen var ved en anden 
lejlighed nær kommet mig dyrt at stå. Fra de et- 
årig-frivillige rekrutteredes reserveofficererne, og 
en dag kom der lister fra bataillonerne over så
danne officersaspiranter. Blandt dem var også 
jeg. „Vil De være officer?“ spurgte Feldwebel 
Bolte. „Helst ikke“, svarede jeg, „jeg vil hellere 
blive her“. „Ja, hvis De er fornuftig“, mumlede 
han, og så faldt mit navn ved et teknisk uheld 
ud af listerne, da de blev sammenstillet på regi
mentskontoret og sendt videre til divisionen.

En af mine opgaver på regimentskontoret var 
at skrive til amtsforstanderne i Nordslesvig, om 
det kunne gå an at sende soldaterne deroppe fra 
på orlov. Danskerne var nemlig begyndt at de
sertere, når de kom hjem på orlov, Jeg må sige, 
at de fleste amtsforstandere var skikkelige. 
„Fluchtverdacht liegt nicht vor“, var en stående 
vending i deres svarskrivelser. Men de var ikke 
alle lige stive i det tyske. Amtsforstander 
Schmidt, Kanekær, skrev således Fluchtverdacht 
med Pf.

En skønne dag kom officererne ved regiments
staben i tanker om, at det vist ikke var heldigt 
at have mig siddende på regimentskontoret, hvor 
jeg havde lejlighed til at se ting, som ikke var 
beregnet for danske øjne. Men da man ikke ville 
sende mig tilbage til skyttegraven, blev jeg for
flyttet til intendanturtjenesten. „Ja, gå De der
hen“, sagde regimentskommandør, Oberstleut
nant von Stutterheim, en elskelig gammel herre, 

da jeg kom for at afmelde mig. „Der kan De 
blive til noget, det kan De ikke her“.

Det, jeg kunne blive til, var Zahlmeister-Stell
vertreter (regnskabsfører), og da tiden hertil var 
inde, blev der rutinemæssigt forespurgt hos de 
hjemlige myndigheder, om en sådan forfrem
melse kunne anbefales. Ved et tilfælde kom jeg 
til at se landråd v. Löws svar, og det var af en 
sådan art, at hvert ord brændte sig ind i min 
hukommelse. Det lød således:

„Callø er en af de mest fanatiske danske agi
tatorer i Nordslesvig. Da krigen udbrød, var det 
nødvendigt at arrestere ham på grund af hans 
tyskfjendtlige sindelag. Når der er tale om at 
udnævne ham til en stilling i felten, er det selv
følgeligt glædeligt som udtryk for, at han har op
ført sig godt. Men det kan i betragtning af hans 
fortid ikke tilrådes“.

Med det skudsmål, jeg havde fået af den af så 
mange danske soldaterkoner forgudede Haders
lev landråd, kunne der ikke blive tale om for
fremmelse. Da jeg blev klar over det, foretog jeg 
et dristigt modtræk. I en skrivelse til min chef 
gjorde jeg rede for min stilling og lod skinne igen
nem, at jeg havde gode forbindelser i rigsdag og 
landdag gennem mine nære venner H. P. Hans
sen og Nis Nissen. Skrivelsen gik videre til in- 
tendanturråden og fra ham til divisionskomman
døren, Generalleutnant v. Etzel, og den havde 
den forønskede virkning. Hellere end at risikere 
ballade i parlamenterne ville man bide i det 
sure æble og udnævne mig til regnskabsfører. 
I denne egenskab virkede jeg så til krigens slut
ning ved divisionens sanitetskompagni. Min dag
lige omgang var 5 læger, en overapoteker og to 
divisionspræster, en evangelsk og en katolsk, og 
det var absolut ikke noget kedeligt selskab.

Som allerede nævnt var de danske nordsles
vigere, i hvert fald i den første tid, indstillet på 
at gøre deres pligt som tyske soldater. Men det 
var for de flestes vedkommende en passiv pligt
følelse. Vi var lydige, vi udførte de befalinger, 
vi fik; men vi var ikke ivrige efter at skade fjen
den, og vi ønskede ikke at sejre. Hvad det for os 
gjaldt om, var at få tiden til at gå. Det måtte jo 
få en ende en gang. Det fik det også, og afslut
ningen blev sådan, at vort håb om at komme til
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bage til Danmark kunne gå i opfyldelse. Det 
havde kostet strømme af dansk blod. Alligevel 
kunne vi ikke ønske det ugjort.

Da jeg lille juleaftensdag 1918 vendte tilbage 
fra krigen og i Vojens kom ind i småbanetoget 
efter Rødding, hvem sad så der? Min far, som 
skulle fejre julen sammen med os. Min mor var 
død under krigen, i 1916. Far genkendte mig 
ikke i uniformen, og jeg gav mig heller ikke 
straks tilkende for ham. Der blev talt højt i ku
peen, og alle ansigter strålede af glæde over, at 
krigen var forbi.

Gang på gang havde Danmark som følge af 
ulykkelige krige måttet afstå store landområder, 
sidst i 1864. Nu var tiden kommet, da Dan
marks grænse atter kunne rykkes frem. Tyskland 
havde for at få fred måttet anerkende folkenes 
selvbestemmelsesret. Men sejrherrerne i krigen, 
de allierede og associerede magter, havde meget 
svært ved at enes om de nye grænser i Europa 
og øvrige fredsbetingelser.

Efter våbenstilstanden var det den almindelige 
opfattelse i Nordslesvig, at genforeningen med 
Danmark var umiddelbart forestående. Men i 
det håb blev vi bittert skuffet. Fredstraktaten 
blev først underskrevet den 28. juni 1919, og der
efter skulle der endnu hengå et år, inden græn
sen kunne flyttes.

Der blev således god tid til at forberede den 
meget omfattende og på visse felter meget van
skelige genforeningslovgivning. Herom har jeg 
skrevet en afhandling i sidste bind af 100-års 
skriftet om den danske rigsdag. Denne vigtige op
gave var henlagt til rigsdagspartiernes sønderjyd- 
ske udvalg, som gennem det sønderjydske mini
sterium stod i stadig kontakt med landsdelens 
befolkning. Den blev, mener jeg at kunne sige, 
stort set løst på en efter omstændighederne til
fredsstillende måde.

Men det var også det eneste gode, der kunne 
siges om ventetidens længde. På det økonomi
ske område afstedkom den så dybtgående forstyr
relser, at samfundsstrukturen var lige ved at gå 
i opløsning. Det fatale valutaspørgsmål frem

kaldte en fuldstændig omvæltning i gældsfor
holdene, og forsyningsvanskelighederne var til 
tider så store, at det kom til alvorlige arbejder
uroligheder i byerne.

Fredstraktaten trådte først i kraft den 10. ja
nuar 1920, efter at den var ratificeret af det der
til fornødne antal magter, og dermed begyndte 
fristerne at løbe, bl. a. for afstemningerne i første 
og anden zone. En international kommission 
overtog i henhold til traktaten forvaltningen i 
afstemningsområderne. Den 20. januar holdt de 
franske alpejægere deres indtog i Haderslev, 
modtaget med begejstring af byens danske be
folkning som et håndgribeligt symbol på befri
elsen. Den dag gik flagene for første gang til 
tops, og 3 uger senere, den 10. februar, stemte 
Nordslesvig sig tilbage til Danmark.

Dagen oprandt med regn og storm, som satte 
de nye flag på en hård prøve. Jeg oplevede den 
her i byen, hvor den fik et bevæget forløb med 
modtagelse af tilrejsende stemmeberettigede fra 
nord og syd og danske og tyske demonstrations
tog gennem gaderne.

Ved et ulykkeligt privat dansk initiativ, som 
ingen senere har villet kendes ved, var der kom
met en bestemmelse ind i fredstraktaten, som 
tillagde alle i afstemningsområderne fødte per
soner over 20 år stemmeret uden hensyn til bo
pæl. Det blev til stor skade for os, navnlig i 2. 
zone, men fik dog ingen afgørende indflydelse på 
udfaldet af afstemningerne.

I Haderslev købstad blev der afgivet 5209 
stemmer for Danmark og 3275 for Tyskland, 
svarende til henholdsvis 61 % og 39 % af de af
givne stemmer. Hvis man kan gå ud fra, at de 
nordfra tilrejsende stemmeberettigede så godt 
som alle har stemt dansk og de sydfra tysk, sti
ger den danske stemmeprocent for de i området 
bosatte nordslesvigere til 67 %. For hele 1. af
stemningszone, d. v. s. for Nordslesvig, blev re
sultatet dette, at 75 % af de stemmeberettigede 
satte kryds ved Danmark, og holder man sig til 
de i landsdelen boende, bliver det godt 80 %.

Ved afstemningen i 2. zone den 14. marts 
faldt 20 % af stemmerne på Danmark, og hvis 
man korrigerer stemmetallene på den ovenfor 
anførte måde, har 24 % af de stemmeberettigede 
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mellemslesvigere tilkendegivet ønsket om at 
komme til Danmark.

Med folkeafstemningen den ro. februar 1920 
var Nordslesvigs genforening med Danmark 
sikret. Men grænseflytningen lod stadig vente på 
sig. Først den 5. juli undertegnedes i Paris den 

traktat, ved hvilken de allierede og associerede 
hovedmager overdrog landet nord for Skelbæk
ken til Danmark, og den 10. juli red kong Chri
stian X over den grænse, som i 56 år havde skilt 
Nordslesvig fra Danmark, for at tage det gen
vundne land i besiddelse.

P. A. CALLØ.



HADERSLEV-SAMFUNDETS KRONIK
VORE MØDER

Generalforsamling og julebal i HaderslevSam- 
fundet. Haderslev-Samfundets generalforsam
ling blev i år for første gang afholdt i forbindel
se med gymnasieforeningen Vidar’s traditionelle 
julebal på Haderslev Katedralskole, ved hvilket 
der erfaringsmæssigt samles mange gamle elever 
— især fra de senere årgange.

Vidar’s formand, Anne-Vibeke Simonsen, bød 
velkommen. Stud, theol. Knud Ottosen dirige
rede den ret kortvarige generalforsamling, der 
indledtes med en beretning ved formanden, lek
tor Favrholdt. Han omtalte, hvordan H.-S. fak
tisk er en slags fortsættelse af Vidar’s arbejde, 
og at formålet bl. a. er at knytte gamle elever til 
skolen og opretholde den indbyrdes forbindelse 
mellem dem. Navnlig gennem udgivelsen af års
skriftet, som netop i år udkommer for 25. gang. 
I anledning af jubilæet nævnede formanden først 
og fremmest boghandler Johannes Chr. Nielsens 
store indsats gennem 25 år for at skabe et års
skrift af høj standard både hvad angår indhold 
og udstyr.

Regnskabet, der balancerede med 8607 kr., 
fremlagdes af kassereren, fuldmægtig Olav Chri
stensen. Der rettedes en varm tak til årsskrif

tets trofaste annoncører, der for manges ved
kommende også fejrer 25-års jubilæum, samt til 
Haderslev by, til H. P. Hanssens mindefond og 
til foreningens æresmedlem, præsident Holger 
Andersen. — Til bestyrelsen genvalgtes Favr
holdt, Christensen og Nielsen, ligesom også re
visorerne lektor Buch og kreditforeningsassistent 
Carl Møller.

Under eventuelt drøftedes indførelsen af et 
juniorkontingent for de første 5 år efter udgang 
fra skolen, og forslaget herom vedtoges. Rektor, 
dr. phil. N. H. Jacobsen takkede Haderslev-Sam- 
fundet for dets virke til gavn for skolen og frem
hævede betydningen af et godt samarbejde med 
en sådan elevforening; idet rektor udtrykte sin 
glæde over årsskriftets statelige jubilæumsnum
mer, udbragte han et leve for Haderslev-Sam- 
fundet.

Formanden sluttede med at motivere et leve 
for Haderslev Katedralskole. Derefter fortsatte 
Vidar’s festlige julebal nogle timer. Såvel fra Vi
dar’s som fra Haderslev-Samfundets side var 
der stor tilfredshed med det nyetablerede sam
arbejde, og man håber ad åre at få megen glæde 
heraf.

(„Dannevirke“ 22/12 1958)
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VORT ÅRSSKRIFT

Det indledende digt er et lejlighedsdigt, som 
er sangbart og efterhånden ofte er anvendt af 
lejrskoler i „Hakalytten“ og andre gæster i San
dersvig. Da vi ved udsendelsen af jubilæums
årgangen i fjor ofrede meget betydelige beløb på 
clichéer, har vi i år prøvet at være lidt mere 
sparsommelige. Hvad indholdet angår, forbyder 
simpel beskedenhed at komme ind på nærmere 
omtale af et par af forfatterne. Men vi må nok 
have lov til at bringe en tak til en gammel elev, 
der en gang før har skrevet her i årsskriftet, nem
lig kreditforeningsdirektør P. A. Callø. På rek
tors opfordring trodsede hr. Callø sin læges på
bud for på sønderjydernes store festdag, 40-års 
dagen for afstemningen i første zone, at for
tælle ungdommen af i dag lidt om en ung søn
derjydes tilværelse i prøjservældets tid. Der blev 
lyttet med den største opmærksomhed til den 
gamle stridsmands tale. Der er ingen tvivl om, 
at den også vil blive læst med største interesse 
af alle, der interesserer sig for sønderjyske for
hold. Kort tid efter, at dette var skrevet, modtog 
vi budskabet om, at direktør Callø var død plud
seligt den 10. april. Vi får således lov at bringe 
mindet om ham videre gennem denne tale, der 
blev hans sidste fremtræden for en større kreds.

HOLGER ANDERSEN

Når vi på dette sted gerne vil nævne Holger 
Andersens 70-års dag den 11. april i960, er det 
hverken i hans egenskab af fhv. præsident for 
den græsk-tyrkiske udvekslingskommission eller 
på grund af hans indsats i en række lignende 
internationale hverv, lige så lidt som vi skal kom
me ind på hans fortjenstfulde virke i vort offent
lige liv, specielt på det grænsepolitiske område. 
Det er heller ikke den stilige præsident for Alli
ance Francaise i København, vi vil hylde. Om 
alt dette er der talt med største anerkendelse fra 
mange hold, bl. a. i et særligt nummer af „Græn
sen“ (XXII, no. 2). Her i dette årsskrift er det 
naturligt at fremhæve Holger Andersen som 
sønderjyden, der ved sjælden energi og strålende 
intelligens nåede en usædvanlig position i dansk 
og europæisk kulturliv og stedse forblev en tro

fast søn af sin hjemstavn, som hadersleveren, der 
er vor skoles og vor forenings velgører, Haders- 
lev-Samfundets første æresmedlem. Livfuldt 
som ingen anden kan denne mand fortælle mas
ser af småtræk fra sin skolegang i det tidligere 
kgl. prøjsiske gymnasium i Haderslev; dets høje 
humanistiske standard har han altid fremhævet 
med al skyldig respekt. Med varm tak for god 
støtte gennem tiden ønsker vi Holger Andersen 
hjertelig til lykke. Gid sundhed og arbejdskraft 
må være ham beskåret endnu i mange gode år!

LÆRERKOLLEGIET

Ved vor skole er der i årets løb sket ret væsent
lige ændringer indenfor lærerstaben, idet de to 
gymnasielærere, frk. C. Christensen og hr. A. 
Kalsbøll har fået bevilget afsked, mens lektor C. 
C. Lund og adjunkt Thorkild Christensen er ble
vet forflyttet efter ansøgning henholdsvis til 
Rødovre og Virum.

Den ii. juni 1959 fejrede gymnasielærer, frk. 
C. Christensen sin 70-års fødselsdag under me
get festlige former. Frk. Christensen, der fra før
ste færd har ydet Haderslev-Samfundet sin støt
te, og som i det hele altid har fulgt sine gamle 
elever med varm interesse, var nu efterhånden 
det eneste medlem af lærerkollegiet, der havde 
været med i skolens arbejde lige siden genfor
eningen. Fra nuværende og tidligere elever så
vel som fra kolleger modtog frk. Christensen da 
også på 70-års dagen talrige beviser på taknem
melighed for et overordentlig samvittighedsfuldt, 
opofrende skolearbejde gennem de 39 år, hun 
har boet i Haderslev. Også den talrige venne- 
skare, som frk. Chrisctensen har vundet sig i 
årenes løb, deltog i hyldesten. Ved transloka
tionen gav rektor officielt udtryk for skolens og 
sin personlige tak for frk. Christensens trofaste 
indsats, sådan som det også fremgår af dagspres
sens referater. Rektor fremhævede i sin tale 
navnlig, hvordan frk. Christensen foruden at 
give en grundig og redelig undervisning i sine fag 
dansk og tysk, der i de senere år fyldte det meste 
af hendes skema, altid i sin skolegerning havde 
lagt vægt på det opdragende moment i sin om
gang med eleverne og derved i høj grad ydet en 
indsats for at præge dem. I en meget smuk tak
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ketale kom frk. Christensen ind på en række 
gode minder fra sin gerning og rettede en meget 
personlig tak til sin rektor, sine kolleger og sine 
mange elever, lige fra de ældste årgange til de 
yngste. Der var både følelse og styrke over or
dene, og alle i salen forstod, at skolen ved frk. 
Christensens afgang mistede en betydelig lærer
personlighed, et menneske, der med ildhu gik 
ind for, hvad der for hende var ret og rigtigt, og 
som aldrig i sit arbejde gik på akkord. Vi, der 
også har lært andre meget værdifulde egenska
ber at kende hos frk. Christensen gennem mange 
års kollegialt samarbejde og venskab, kan ikke 
noksom fremhæve hendes troskabsfølelse og of
fervilje, når det gælder en god sag. Vi vil også 
mindes mange muntre anekdoter, som frk. Chri
stensen forstod at give til bedste ud fra en højt 
udviklet sans for humor i forbindelse med et 
meget følsomt gemyt. Vi vil samle alle vore gode 
ønsker for frk. Christensen i håbet om, at hun 
må få et langt og lykkeligt otium i Vejle, hvor 
hun har valgt at bosætte sig efter endt livsger
ning i Sønderjylland.

Ved skoleårets slutning forlod også lektor C. 
C. Lund og adjunkt Thorkild Christensen denne 
landsdel. Hr. Lund kom til Haderslev i 1944 og 
kan altså se tilbage på en række hårde arbejds
år hernede som lærer i fagene dansk og tysk. 
Jeg vil tro, at lektor Lunds elever mindes timerne 
i disse fag med noget forskellige følelser, men 
næppe med ligegyldighed, fordi deres lærer er af 
dem, der stiller store krav, men som også har 
evne til at indgive sine elever interesse for fa
gets problemer, og som ikke mindst i et fag som 
dansk stilskrivning forstår at komme i kontakt 
med sine elever ved en direkte appel til deres 
personlige meninger. Det er givet, at der altid 
i en klasse vil være elever, som på grund af 
manglende modenhed har svært ved at hono
rere sådanne vidtgående krav, eller som af een 
eller anden grund vil være tilbøjelige til at lukke 
sig inde, men der er ingen tvivl om, at det store 
flertal med interesse og iver går til opgaverne, 
når lærerens stærke indleven i arbejdet hele ti
den gør sig gældende. At besværet med at finde 
stileemner frem, at selve arbejdet med at rette 
den ene bunke stile efter den anden sluger man

ge timer og slider på en mands arbejdskraft, er 
der ikke mange dansklærere, der lægger skjul 
på, og det gjorde lektor Lund heller ikke; men 
dette er vel nu en dansklærers kår; dansk må 
som modersmålet og i kraft af hele vor tradi
tion altid være et fag, der engagerer lærer og 
elev på en ganske særlig måde, og hverken frk. 
Christensen eller hr. Lund ville vel have und
været at undervise i dette fag. Der er da heller 
ingen tvivl om, at lektor Lund på sin ny ar
bejdsplads med sikkert meget talstærke klasser 
vil få omtrent den samme arbejdsbyrde som her, 
men forhåbentlig også de samme glædelige op
levelser i det daglige skolearbejde. Når lektor 
Lund har ønsket at blive forflyttet, skyldes det 
personlige grunde, vel især hensynet til børne
nes videre uddannelse.

Med cand. mag. Thorkild Christensen, der 
blev ansat som adjunkt-aspirant ved vor skole i 
august 1956, fik vi en hårdt tiltrængt gymnastik
mand, som samtidig kunne overtage en del tysk
timer. Med al ungdommens energi tog hr. Chri
stensen fat på sine fag og nåede meget smukke 
resultater. Da den nystartede Virum Statsskole 
i flere hensender syntes at byde på store mulig
heder, søgte hr. Christensen et adjunktembede 
derovre, og Haderslev Katedralskole måtte sige 
farvel til endnu en dygtig og respekteret lærer, 
til hvem man med rette havde næret store for
ventninger, og som kollegerne satte stor pris på.

I betragtning af vanskelighederne ved at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft til gymnasierne var det 
et åbent spørgsmål, hvordan der kunne skaffes 
erstatning for de bortdragende lærere.

Et lykkeligt tilfælde ville, at der netop var en 
cand. mag. ledig med fagene dansk og gymna
stik, oven i købet en københavner, som havde 
lyst til at tage fat ved en skole i provinsen, og vi 
vil da også tro, at hr. cand. mag. Glismann, der 
fra skoleårets begyndelse blev ansat i Haderslev, 
har gode betingelser for at falde til herovre.

Samtidig med hr. Glismann fik skolen atter 
en gammel elev ind i lærerkollegiet, idet cand. 
mag. Jens Faaborg, der er student fra 1952, blev 
ansat for at undervise i sine hovedfag fransk og 
tysk samt i en enkelt danskklasse. Faaborg, der 
har embedseksamen fra Aarhus Universitet, 
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kom hertil direkte fra C. F.-kolonnen i Herning 
og blev modtaget med ikke ringe gensynsglæde 
af sine tidligere lærere.

Fra skoleårets begyndelse overtog cand. mag. 
fru Lily Møller en del timer i dansk. Fru Møller, 
der er kandidat fra 1949 og gift med skolens in
spector, adjunkt Marius Møller, har tidligere un
dervist blandt andet ved Roskilde Katedralskole 
og Tølløse Realskole.

Det må vist siges, at Haderslev Katedralskole 
i en situation, der kunne se kritisk ud, er blevet 
godt hjulpet med nye lærerkræfter.

Endelig er der sket endnu en ændring i lærer
kollegiets sammensætning, idet som nævnt oven
for også gymnasielærer A. Kalsbøll er gået over 
i pensionisternes række, idet han fra 1. novbr. 
1959 fik bevilget afsked i nåde og med pension 
fra det ham betroede embede, i hvilket han dog 
har indvilget i at vikariere med reduceret time
tal i alle tilfælde skoleåret ud. Da der således 
blev en del ekstra timer at besørge, måtte disse 
fordeles på fruerne cand. mag. Ingrid Jacobsen 
og cand. mag. Lily Møller. Ved hr. Kalsbølls 
afsked talte rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen 
smukt for den afgående kollega, der har været 
ansat omtrent lige så længe ved vor skole som 
frk. Christensen, men som allerede før grænsen 
blev åbnet ved genforeningen var blevet ansat 
ved Haderslev bys skolevæsen. Sammen med 
nuværende skoleinspektør P. Engelbret Peder- 
sen i Horsens, der ligeledes kom til Sønderjyl
land i 1919, har hr. Kalsbøll som lærer her
nede altså oplevet de skønne og spændende 
dage, der gik lige forud for afstemningen i før
ste zone 10. februar 1920 og i høj grad personlig 
været med i begivenhederne. 1. oktober 1959 
kunne hr. Kalsbøll da også fejre et sjældent ju
bilæum, nemlig sit 40-års jubilæum som lærer i 
Haderslev. I denne særlige anledning havde ju
bilaren da også indbudt til en sammenkomst 
med middag i Frimurerlogen, hvor foruden 
slægt, venner og kolleger en del tidligere elever 
var mødt op til en fest, der fik en næsten offi
ciel karakter ved at fuldmægtig, frk. Rathlev fra 
undervisningsministeriet var mødt, ligesom Is
lands ambassadør i Danmark også havde ladet 
sig repræsentere af forfatteren Biarni Gislason.

Ved festen talte bl. a. branddirektør Jens Søren
sen, København, søn af den afdøde sognefoged og 
sognerådsformand i Erlev. Branddirektøren hav
de været mellem hr. Kalsbølls første danskelever 
på Friederichsschule og fremdrog i en vittig tale 
mange småtræk fra genforeningstiden. Rektor, 
dr. phil. Jacobsen, lektor Gamst og lektor Favr
holdt talte henholdsvis på skolens, kollegernes 
og på Haderslev-Samfundets vegne. Ved den 
stilige og vellykkede fest blev der naturligvis og
så talt fra mange andre hold, således af frimurer
logens ordførende mester, redaktør Thomsen, af 
tidligere elever fuldmægtig Olav Christensen og 
grosserer Ove Hinrichsen, af blikkenslagermester 
Verdich, af hr. Kalsbølls broder samt af en af 
barndomsvennerne fra Horsens, assurandør R. 
Johan Pedersen, Randers, og endelig holdt den 
islandske forfatter Biarni Gislason en meget 
formfuld og vægtig tale, hvori han takkede hr. 
Kalsbøll for hans indsats for, at de gamle island
ske håndskrifter må blive givet tilbage til deres 
hjemland. Fra Haderslev-Samfundets side har vi 
god grund til her at gentage den tak, der ved fe
sten blev udtalt til hr. Kalsbøll for, hvad han 
har gjort for at etablere og opretholde forbindel
ser med skolens tidligere elever, hvilket han har 
evnet i en sjælden grad på grund af sin overor
dentlig vidtstrakte bekendtskabskreds og sin sær
lige evne til at komme i kontakt med mennesker.

Af andre personlige mærkedage er at nævne, 
at lektor Olrik den 17. januar fyldte 60 år, og 
at lektorerne Kortegaard Pedersen og Magelund 
henholdsvis 6. juni og 18. juni passerede 50-års 
dagen.

I oktoberferien modtog adjunkt Aage Wie- 
landt udnævnelsen til lektor fra 1. august 1959 
at regne.

Under lektor Olriks studieorlov fra 21. sep
tember til 18. oktober besørgedes hans timer af 
hr. stud. mag. Rolf Thorup.

FRA SKOLENS LIV I ÅRETS LØB

Skolekomedien opførtes 5. marts 1959. Med 
adjunkt Rindholt som instruktør opførtes Shake
speare’s „Stor ståhej for ingenting“ af II g’erne, 
der klarede opgaverne pænt. Det er ejendom
meligt at tænke på at sidste gang, der blev spil- 
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let Shakespeare af skolens elever, vist nok var i 
Carsten Petersens skoletid omkring ved 1890. 
Når man mærker, hvordan skikkelserne fra „En 
skærsommernatsdrøm“ stadig levede i hans sind 
50 år efter at han havde spillet med, er man klar 
over, hvor meget en skolekomedie kan komme 
til at betyde for de agerende, når de med hele 
ungdommens modtagelighed lader sig gribe af 
en stor digters kunst. Måske var der hos unge i 
slutningen af forrige århundrede en større sans 
for poesi end hos vor tids mere realitetsbetonede 
ungdom; men det er altså et glædeligt tegn, at 
man tør gå i lag med at spille Shakespeare som 
skolekomedie. Efter skolekomedien trådtes dan
sen lystigt i „Harmonien“s store sal, hvor gul
vet var fyldt til sidste kvadratcentimeter af dan
seglade elever og lærere.

Skolens rejser og ekskursioner er måske for tid
ligere elever knap så interessant stof som for 
deltagende elever, der blot ved at se navne og 
datoer mindes mange gode timer i hyggeligt og 
kammeratligt samvær. Beretningen om dem fyl
der ikke så helt lidt, når vi blader i skolens dag
bog (for slet ikke at tale om de udførlige rappor
ter, nogle af dem giver anledning till).

III g’s fastelavnsrejse til København (7.—10. 
februar) lededes af lektor Einar Hansen og 
adjunkt Wieland t. Foruden de sædvanlige mu
seumsbesøg på Hirschsprung, Kunstmuseet, 
Glyptoteket, var holdet efter elevernes eget øn
ske på en dejlig bustur til „Louisiana“ i Humle
bæk. Når hertil kommer en by vandring, et be
søg i Rigsarkivet og (for en del af elevernes 
vedkommende) en gennemgang af Paul Klee- 
udstillingen samt en teateraften i Det kongelige 
Teater med en pragtfuld opførelse af „En Ide
alist““, kan man nok med en vis ret antyde, at 
denne rejse ikke just var en afslapningstur.

III g’s Askov-tur den 19. marts havde som le
dere lektor Olrik og adjunkt Møller. Naturligvis 
blev de mange nybygninger betragtet med særlig 
interesse, fordi skolebyggeri af nærliggende grun
de må ligge haderslevere på sinde. Om formid
dagen var alle med til Richard Andersens store 
foredrag (om Clemenceau) hvorefter man spred
tes efter interesser for at være med på særhold 
og i studiekredse. Senere besås bibliotek, for

søgsmølle m. m., ligesom der også blev tid til 
en rundtur i Skibelund Krat med de mange 
mindesmærker fra nationalitetskampens tid.

Ligesom i fjor gennemførtes også i år en tur 
til København for de to realklasser i dagene 22. 
—26. april. Det var to indfødte, der var førere og 
vejledere i hovedstaden, nemlig adjunkt, frk. 
Bjerresø og adjunkt Rindholt. Foruden at af
lægge besøg i to storvirksomheder, Magasin du 
Nord og Carlsbergbryggerierne, var man med til 
et møde i folketinget. Den følgende dag startedes 
med et besøg i Grundtvigskirken, hvorefter man 
var i Radiohuset og Idrætsparken og på havne
rundfart. Om aftenen overværede realisterne 
„Indenfor murene“ på det Kgl. Trediedagen gik 
med museumsbesøg og byvandring.

Af skolens dagbog fremgår endvidere, at der 
har været en række større og mindre ekskur
sioner, hvoriblandt naturligvis II g’s historisk
geologiske ekskursion afgjort er den domine
rende. Som i fjor var feriehjemmet i Gilleleje 
operationsbasis for større og mindre ture i Nord
sjælland (helt ned til Stevns) og i Skåne, og del
tagerne vendte hjem med rigt udbytte og nåede 
lige at komme med på skoleskovturen. Denne 
gik i år med tog til Sønderborg; derfra fodtur til 
Dybbøl Banke. Efter rast deroppe med besøg i 
Kongeskansen gik turen tilbage til Sønderborg ad 
den sydlige bivej, hvorfra der er udsigt til Vem- 
mingbund og Skeide skov. Fra Sønderborg sej
lede vi så i strålende vejr med en af Flensborg- 
fjord-bådene rundt om Broagerland ned forbi 
Okseøerne helt ind i det inderste af Flensborg 
fjord, hvor vi vendte ud for kurhotellet ved lyst
bådehavnen. I stedet for at vende tilbage til Søn
derborg sejlede vi gennem Egernsund ind til Grå
sten, hvorfra jernbanen førte os hjem efter en 
dejlig dag med masser af frisk luft og med mange 
skønne naturindtryk fra en egn af Danmark, 
som vist kun ganske få af os har haft mulighed 
for at opleve fra søsiden.

Til allersidst kan lige nævnes enkelte læreres 
ferieekskursioner, hvoraf dog en del helt tilhører 
privatlivet. Af mere officiel karakter og af mere 
end blot turistmæssigt præg er lektor Willy 
Buchs Grønlands-rejse. Ministeriet for Grønland 
uddeler årlig to stipendier til en sådan rejse til 
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skiftevis lærere ved seminarier og gymnasier og 
til lærere ved folkeskoler. I år var det så faldet 
i hr. Buchs lod at komme på denne spændende, 
men også krævende tur, hvorfra han hjembragte 
mange indtryk, megen viden og en pragtfuld 
samling farvelysbilleder. I sommerferien var 
adjunkt E. Mathiassen på et studieophold i Eng
land, hvortil han havde modtaget et tilskud af 
tipsmidlerne. Og endelig var som nævnt lektor 
Olrik i september-oktober på en studierejse til 
Italien med kirkearkitektur som særligt studie
objekt.

★

Skoleåret 1958/59 afsluttedes for III g’ernes ved
kommende med det traditionelle optog gennem 
byen under alskens halløj. Den dybere idé med 
optoget syntes at være opvågnen til dåd efter 7 
års beauty-sleep på Katedralskolen, hvorved 
man får forklaringen på de mange pyjamas og 
strittende hårpiske. I skolegården omformedes de 
unge menneskers opvågnen til en drøm om at 
være i lærernes sted, og der uddeltes karakterer 
og vidnesbyrd, som læstes højt til stor fryd for 
den samlede skole, og det tør nok antydes, at vi 
var nogle stykker, der fik læst og påskrevet. In
tet af vidnesbyrdene udelukkede dog nogen af 
lærerne i at forblive ved skolen og møde op ved 
eksamen, hvor rollefordelingen atter var den 
normale.

Studentereksamen blev da også bestået af alle, 
nemlig:

III ks.:
Lis Holst Christensen
Margit Hagelsø, Vojens
Carl Christian Jessen, Agerskov
Ellen Juhl, Ustrup
Luise Raun, Hajstrup
Anne-Vibeke Simonsen, Flovt

Ill ns.:
Ellen Arkil
Christa Beck, Vojens
Jytte Christensen, Sdr. Vilstrup
Søren Devantier Jensen, Christiansfeld
Jens Anthon Lund

Jørgen Oggesen 
Birte Bay Petersen 
Edel Ryvard 
Birger Steffen

III mn.:
Willy Banz
Erik Johannes Both
Leif Sloth Christensen, Vojens
Kirsten Foged
Henning Grastrup, Ørbyhage
Steffen Iversen, Farris
Erik Jacobsen
Erik Hommelhoff Jensen, Vojens
Jørgen Jensen, Skrydstrup
Frands Kierkegaard-Hansen 
Johs. Kloch, Christiansfeld 
Mogens Kloch, Christiansfeld 
Niels Erik Kloster, Hejsager 
Karin Kxdzierzykowski
Peder Ellegaard Larsen, Skrydstrup
Peter Larsen
Povl Lorenz Lebeck, Vojens
Preben Madsen
Inger Makoben
Herluf Graasbøl Schmidt, Skodborg 
Svend Aage Skytt
Poul Smed, Hammelev 
Per Leif Sørensen

Realeksamen blev bestået af:
Ra.:

Ursula v. Dippe
Flemming Andreasen Grentsch, Høgelund 
Erik Jensen, Ørby
Lene Marie Jørgensen, Vojens
Tommy Jørgensen, Genner Strand 
Kurt Vagn Langeberg, Øsby
Rigmor Lomholt-Thomsen, Vedsted 
Ole Mørk
Niels Lynge Pedersen
Gurli Petz, Øsby
Ebba Brockenhuus Schau
Peder Skau, Ørby
Inger Sørensen
Egon Thaisen, Øsby
Gerhardt Wagner
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Rb.:
Normann Andersen
Elisabeth Bock
Solveig Boisen, Keldet
Preben Nygaard Dircksen
Andreas Nissen Frilund, Skovbølling
Birthe From, Agerskov
Jens Holger Granhof
Ebbe Hansen
Karin Hansen
Leif Iversen, Hammelev
Svend Åge Kunz, Hammelev
Hans Cristian Larsen, O. Jerstal
Helga Meyer
Annelise Moldenhauer, Hoptrup
Niels Martin Møller, Hoptrup
Bente Nissen
Hans Jørgen Schrøder, Halk
Inger Stender
Mogens Winge
Hans Heinrich Vollstedt
Leif Hansen Aagaard

Ved translokationen var Leif Sloth Christen
sen sine kammeraters talsmand; hans ord for
mede sig som en næsten lapidarisk tak, men de 
havde vægt og kan vel betegnes som et typisk 
udtryk for ungdommen af i dag. Fra jubilarflok
ken fremtrådte med sindig og eftertænksom vær
dighed, men også med lune amtskolekonsulenten 
for Randers amt Gotfred Petersen, der talte for
nøjeligt og klogt om det, der i hans øjne var sko
lens særpræg og gav udtryk for sin årgangs tak
nemmelighed overfor den gamle skole.

Hvad skolens tilværelse iøvrigt angår, kan 
nævnes, at Haderslev Katedralskole i følelig grad 
kan mærke fortsat tilstrømning til gymnasiet. 
Elevtallet var i. marts i960 på 414, hvoraf 188 
i gymnasiet, 1. maj 1959 447, hvoraf 156 i gym
nasiet, i. maj 1958 var tallene 421 og 138. Går 
vi tilbage til 1957, var tallene 389 og 113. Føl
gen er, at mangel på klasseværelser begynder at 
mærkes generende. Derfor imødeses da også byg
ningen af vor ny skole med stor utålmodighed, 
og for lægfolk at se er tempoet hos de ansvarlige 
myndigheder ulidelig sendrægtigt. Naturligvis 
skal et skolebyggeri, ikke mindst når man agter 

at skabe en helt ny gymnasietype, en såkaldt fag
klasseskole, ikke præges af japperi og tilfældig
hed, men når byggeriet er vedtaget, og behovet 
for ny skoler bevisligt er så stort, må der fra 
toppen kunne præsteres større effektivitet end 
hidtil. Set fra provinsboers standpunkt er cen
traliseringssystemet i administrationen ved at ud
vikle sig til en sump uden farbare veje. Det er 
ikke nok at sige, at vi gerne snart skulle have 
de manglende skoler landet over: vi skulle have 
haft dem forlængst. Det er nu, der er brug for 
dem!

HEINRICH JOACHIM OG HUSTRU 
ALVINA LANGLA’s LEGAT

Ved juleafslutningen på Katedralskolen gav 
rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen meddelelse om, 
at en afdød haderslev’er, lektor H. J. Langla 
havde testamenteret hele sin formue til et legat, 
der skal anvendes udelukkende til støtte af sko
lens elever i deres skoletid. Legatets kapital er i 
sammenligning med skolens andre legater me
get betydelig, nemlig ca. 45.000 kr. Lektor Langla 
afgik ved døden i 1928, men overlevedes af sin 
hustru, Alvina Langla, og det er først nu ved 
hendes død, at arven er tilfaldet skolen. Lega
tet forvaltes og uddeles af en bestyrelse, hvis 
formand er advokat Hans Thyssen, Haderslev 
(st. fra 1947), de øvrige medlemmer er sparekas- 
sedirketør P. Banke Jørgensen, rektor, dr. phil. 
N. H. Jacobsen og lektor, dr. M. Favrholdt. Ved 
juleafslutningen kunne rektor uddele den før
ste legatportion, som tilfaldt Svend Erik Rosen
berg, III g kl. I det følgende skal væsentligt på 
grundlag af en skildring forfattet af lektor Kon- 
drup, Tønder, gives et kort rids af Langlas bio
grafi. Selve navnet Langla gav iøvrigt anledning 
til en del drøftelse blandt haderslevere, der 
havde svært ved at tro, at der ikke forelå en 
skrivefejl fra Langlo, idet Langla-familiens øv
rige medlemmer altid har kaldt sig Langlo, og 
legatstifteren også iflg. GI. Haderslev kirkebog er 
døbt Langlo. Da slægten er fransk og oprindelig 
hedder Langlois, har Heinrich Joachim åbenbart 
tidligt bestemt sig for formen Langla.

Slægten var som nævnt fransk, men emigre
ret og efterhånden gennem Tyskland nået op 
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til Nordslesvig, hvor den var spaltet i flere gre
ne. Langlas far, der var holstener, ejede et gart
neri i Haderslev, hvor hotel „Norden“ nu lig
ger. Moderen var dansk af slægt og sind. Hjem
met var tvesproget, og under opvæksten blev 
drengen dansk, men hans to søstre tyske. Som 
dreng måtte Langla hjælpe sin far, men fik dog 
også tid til at sejle en del på Dammen. Efter 
konfirmationen ønskede han at blive sømand, 
men en vippetur over Nordsøen var nok til at ku
rere Heinrich. Derefter kunne han sidde roligt i 
byens latinskole, hvorfra han blev dimitteret i 
1875. Han valgte at studere dansk og tysk, dels 
i Kiel, dels i Göttingen. Jo længere han kom 
syd på, jo mere følte han sig dansk og fremmed 
overfor det tyske. Efter embedseksamen 1883 
blev han derfor lærerkandidat (candidatus pro- 
bandits) ved sin gamle skole, som han holdt 
meget af, men hans ansøgning om stilling i Nord
slesvig mødtes af de prøjsiske myndigheder med 
afslag. Ville han søge embede i Posen, skulle 
han omgående blive ansat. Da Langla var ugift, 
opgav han staten for at søge privat tjeneste i 
Vesttyskland, først ved et officerskursus i Frei
burg, senere bl. a. i Wetzlar. Vesttysklands be
folkning satte han pris på og bevarede mange 
forbindelser med tidligere elever. Efter sit bryllup 
med en norsk skibsrederdatter (Alvina) gik han 
i kommunal tjeneste ved gymnasiet i Naumburg, 
hvorfra han i 1920 som Studienrat, Professor 
Langla søgte embede i Nordslesvig. Da han vist 
nok havde forsømt at henvende sig personlig til 
rektor, dr. phil. Karl Mortensen, blev han ikke 
ansat i Haderslev, hvad han afgjort i meget høj 
grad havde ønsket, og hvad der havde været 
såre rimeligt, men han kom til Tønder, hvor han 
med sine 63 år dannede en undtagelse i et el
lers ungdommeligt lærerkollegium med en rek
tor på 40 år og yngste adjunkt på 26. Han var 
en stor kraftkarl med stort overskæg, rolig og 
værdig, og — fordi han var fremmed overfor 
danske skoleforhold — altid lidt tilbageholden
de. På den anden side havde han pædagogisk 
erfaring og var en kender af de nationale for
hold i Nordslesvig. For kollegerne blev Langla 
en uudtømmelig kilde til viden om Nordslesvig, 
ikke mindst hvad sproglige forhold angår. Des

værre fik Langla aldrig samlet sin viden om dia
lekter i bogform.

Langlas havde før første verdenskrig været 
velstillede, og de rejste meget; men krigen tog 
deres formue. Deres hjem var gæstfrit, og de var 
levende interesseret i alt, hvad der foregik i 
Norden også udover grænseegnen, men samtidig 
hørte det kendte frisindede „Frankfurter Zei
tung“ med til deres daglige avislæsning. De hav
de og havde altid haft dansk hussprog. Sin fød
selsdag i 1920 fejrede Langla med at stemme 
(dansk) i sin fødeby. Da man i Naumburg spurg
te, om han da ikke ville have fribillet til afstem
ningsrejsen, svarede han: „Nein, das tue ich für’s 
Vaterland“.

R. Kondrup slutter sine mindeord således:
„Mere ærlig og pålidelig ven har jeg aldrig 

haft, mere kundskabsrig og erfaren tysklærer har 
skolen aldrig besiddet, bedre søn har Nordslesvig 
aldrig ejet“.

Ved at oprette legatet har disse to mennesker 
sat sig et varigt minde, og de vil til sene tider bli
ve mindet på vor skole med den største taknem
melighed og respekt.

De nærmere regler for uddelingen af legatet 
er endnu ikke udarbejdede, men legatet vil for
mentlig blive uddelt to gange årlig i ret store 
portioner. Efter lektor Langla’s bestemmelse skal 
legatet tildeles elever på skolen (ikke tidligere 
elever). Der vil således stadig være god anven
delse for yderligere pengemidler til den legat
indsamling, H.-S. har i gang, da der med det sta
digt voksende antal studenter altid vil være brug 
for studiehjælp.

REKTOR, DR. PHIL. KARL MORTENSENS 
LEGAT

tildeltes ved translokationen i 1959 stud. med. 
Niels Bang Termansen (1955) og stud, odont. 
Arne Vædele Madsen (1957).

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
BOGPRÆMIER

tildeltes ved juleafslutningen 1959 Birgit Nørby, 
I m. A, og Inger Jensen, I n. b.

36



Fra en tidligere elev, civilingeniør Jens Finde- 
rup Nielsen, U. S. A., modtog skolen til jul som 
gave to abonnementer på American Scientific, 
som tildeltes to af skolens elever.

„HAKALYTTEN“
Foruden 2. mellems sædvanlige 2X3 dages 

lejrskole i juni har der været besøg i „Hakalyt- 
ten“ i de fleste af sommerens week-ends, således 
at de fleste af skolens klasser har kunnet nyde 
godt deraf.

Der er nu blevet indlagt vand i køkkenet og 
anskaffet et større el-kogeapparat, som kan dæk
ke behovet, når mindre hold er derude. I pejse
stuen er der opsat en meget stor reol, som skal 
rumme en geologisk og naturhistorisk samling — 
udelukkende af ting der er samlet ved Sanders
vig. Endvidere er der nu anskaffet 40 taburetter, 
der er bekvemmere og mindre farlige end de lan
ge bænke.

Til at supplere de medbragte soveposer har vi 
købt 40 uldtæpper, da nætterne kan være kolde 
forår og efterår.

I sommerferien er der desuden udført flere 
mindre reparationsarbejder, ligesom hytten er 
malet udvendig.

Syd for hytten er anlagt en lille boldbane, som 
det er meningen, at de forskellige hold skal ved
ligeholde og udbedre.

Vi bringer en tak til III g’erne, som gennem 
„Hakalytfesten“ har bragt et godt tilskud til 
driften, og vi takker de mange medlemmer af 
foreningen, som gennem deres kontingent bidra
ger til hyttens gode økonomi, og endelig en tak 
til de mange, som på forskellig anden måde har 
støttet „Hakalytten“. Poul Magelund.

DRIFTSREGNSKAB
for „Hakalytten“ 1. 1. 1958—31. 12. 1958.

Indtægt. 
Kassebeholdning pr. 1/1 1958. 7808,58

Lejeindtægt .......................................... 76,00
Medlemskontingent ............................ 1012,00
Renter .................................................. 341,31
Andel fra „Holberg- og Hakalytfest“ . 400,00

kr. 9637,89

Udgift.
Forsikringer .......................................... 120,60
Vedligeholdelser..................................... 647,78
Nyanskaffelser...................................... 58,55
El- og vandafgift.................................. 43,00
Repræsentation og diverse..................... 139,64
Kassebeholdning pr. 31/12 1958........ 8 628,32

kr. 9 637,89

Status pr. 31/12 1958.

Aktiver.
Lejrhytten ............................................25 000,00
Andel i kiosk...................................... 100,00
Inventar................................................ 1,00
Kassebeholdning.................................. 8 628,32

kr. 33 729,32

Passiver.
Kreditorer ............................................ 0,00
Formue pr. 1/1 1958.............32909,58
Overskud............................ 819,74 33 729,32

kr. 33 729,32

E. Mathiassen.

Regnskabet er revideret af bankfuldmægtig 
Chr. Bruhn.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

Regnskabsåret 1958—59.
Indtægter:

Overført fra regnskabsåret 1957/58: 
Kassebeholdning................ 90,45
Indestående i sparekassen ... 13,54
Postgiroen .............................. 70,06 174,05

Kontingent............................................ 3 686,00
Salg af årsskriftet.................................. 145,00
Annoncer .............................................. 2 357,50
Bidrag fra Haderslev by...................... 600,00
Refusion af porto.................................. 288,60
Renter.................................................... 17,25
Legatindsamling.................................... 303,00

Ialt kr. 7 571,40
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Udgifter:
Årsskriftet: 

Papir og trykning.......... 2 300,00 
Clichéer, indbinding m. m. 3 286,05 5 586,05

Porto, kontorartikler m. v..................... 768,25
Udgifter ved møder.............................. 232,87
Rektor Brauneisers grav...................... 5,00
Flidspræmier ........................................ 24,50
Overført til legatkonto........................ 303,00
Andre udgifter...................................... 344,15
Beholdning pr. 30. november 1959:

Kassebeholdning.................. 242,93
Sparekassebogen.................. 18,19
Postgiroen ............................ 46,46 307,58

Ialt kr. 7 571,40

Haderslev, den 4. december 1959.

Olav Christensen.

Regnskabet revideret og fundet i overensstem
melse med bilagene. Kassebeholdningen, 242,93 
kr., tilstede. På postgiroen står 46,46 kr. og på 
sparekassebogen 18,19 kr.

Haderslev, den 5. december 1959.

Carl Møller. Willy Buch.

Bestyrelsen vil til ovenstående regnskab ger
ne knytte en hjertelig tak til annoncørerne for 
den trofasthed, hvormed de år efter år støtter 
H.-S., og til Haderslev magistrat, der atter i år 
har ydet et tilskud mod som sædvanlig at få 
stillet et antal eksemplarer til rådighed.

M. FAVRHOLDT

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

omtale af årets døde, biografier af jubilarerne, 
studenter og realister fra 1934.

De med * betegnede jubilarer har beklagelig
vis ikke udfyldt det dem tilsendte spørgeskema, 
ligesom det ikke har været muligt at få adressen 
oplyst for et pars vedkommende, hvorfor op
lysningerne, 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 suppleret fra 
samme kilder.

Trykte kilder: Magister-Staten 1951, Juridisk 
og Statsvidenskabelig Stat 1952 og Haderslev- 
Samfundets årsskrift, forskellige årgange.

DØDE
Elever fra før 1920.

Thomsen, Kresten Refslund, amtmand, kam
merherre, født Broager 19. august 1884, død 

Åbenrå 10. januar i960; søn af frimenig
hedspræst i Haderslev Rasmus Thomsen 
(død 1905) og hustru Anna, født Refs
lund; gift 26. november 1911 med Inge
borg Hanssen, født Sønderborg 17. juli 1891; 
datter af rigsdagsmand, senere minister H. 
P. Hanssen (død 1936) og Helene, født 
Iversen (død 1935).

Callø, Paul Anker, kreditforeningsdirektør, født 
Erlev, GI. Haderslev sogn, 24. januar 1882, 
død Haderslev 10. april i960; søn af gård
ejer Dampe Markussen Callø og Anna Ma
ria, født Hansen (død 1916); gift med Ma
ren Thorsmark, født Agerskov 24. april 
1882.

Med tre måneders mellemrum er to 
elever fra tiden før 1920 afgået ved døden, 
to elever, om hvem der i 1902 stod gny, 
fordi de på grund af deres nationale 
holdning blev bortvist fra skolen. Herom 
har den ene, Callø, berettet i H.-S. 1935, 
hvor pastor Rasmus Thomsens karakteristik 
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af sønnen fra Dannevirke 26. juni 1902 også 
er optrykt.

Efter bortvisningen tog de to unge til 
Danmark, hvor de i 1907 tog statsviden
skabelig embedseksamen ved Københavns 
universitet, hvorefter de fortsatte deres stu
dier i Tyskland, inden de som medarbej
dere blev knyttet til dagbladet Hejmdal. Al
lerede i 1919 blev Callø udnævnt til admi
nistrerende direktør for den påtænkte Søn
derjyllands Kreditforening, medens Refs- 
lund Thomsen i 1920 af den internationale 
kommission udnævntes til landråd over 
Åbenrå amt for samme år at blive amtmand 
over dette amt og i 1932 over Åbenrå-Søn- 
derborg amt, fra 1935 til 44 var han tillige 
beskikket som politiadjudant i de sønder
jyske landsdele.

Det er ikke meningen her at give en ud
førlig omtale af de to mænd og den betyd
ning, de hver på sit område har haft for det 
genforenede land. Vi vil nøjes med at hen
vise til de udførlige nekrologer i Grænse
vagten og tidsskriftet Nord Syd og kun og
så her fremhæve, at de hver for sig har røg- 
tet en betydningsfuld gerning, der har væ
ret medvirkende til, at det genforeningsar
bejde, som blev indledt i 1920, nu kan siges 
at være fuldbyrdet, så Sønderjylland i dag 
er nået op på højde med det gamle land og 
kun adskiller sig fra dette ved den kolorit, 
som et grænseland altid vil være præget 
af. Haderslev-Samfundet vil mindes de to 
mænd med taknemmelighed og med ærbø
dighed.

St. 1926.
Nissen, Martin, sognepræst, født Øsby 16. janu

ar 1907 (se H.-S. 1951, s. 53), død Haders
lev 17. marts 1959. Martin Nissens studie
kammerat og ven, provst P. J. Petersen, Hol- 
bøl, har skrevet følgende mindeord:

In memoriam.
Den 17. marts 1959 døde Martin Nissen, 

sognepræst i Stepping og Frørup.
Han var født i Stevelt, Øsby sogn, den 16. 

januar 1907. Hjemmets ånd, som var præ

get af en alvorlig og levende kristentro, fik 
afgørende betydning for ham livet igennem.

Sin skolegang begyndte han i Kvistrup 
skole, hvorfra han overflyttedes til Haders
lev Katedralskole og blev herfra student i 
1926.

Da han ikke var i tvivl om, at han ville 
være præst, lod han sig immatrikulere ved 
Københavns Universitet under det teologi
ske fakultet og tog i 1933 teologisk embeds
eksamen.

1935 blev han kaldet til sognepræst for 
Daugbjærg-Mønsted-Smollerup menigheder 
i Viborg stift. Samme år blev han gift med 
Marie Monrath.

Ved sit venlige og beskedne væsen og ved 
sin redelige forkyndelse vandt han sig man
ge venner og sine sognefolks tillid.

Men som så mange sønderjyder, der fik 
deres virke uden for Sønderjylland, droges 
han til hjemstavnen og søgte efter nogle års 
forløb embede der. 1943 blev han sogne
præst i Stepping og Frørup.

Martin Nissen var sine venner en god og 
trofast ven, altid rede til at hjælpe, og hos 
hvem vi ikke mødte svig. Det føltes velgø
rende at være sammen med ham, også for
di han altid var den samme og ikke tog sig 
selv højtidelig. Hverken i sin forkyndelse el
ler i samtale svang han sig op til større høj
der, end han kunne svare til. Det svulstige, 
påtaget højtidelighed og selvovervurdering 
var ham inderligt imod.

Desværre plagedes han i adskillige år af 
forskellige svagheder, bl. a. en til tider vold
som hovedpine, som hæmmede ham i at 
være så meget for sine menigheder, som han 
gerne ville. Til sidst stødte anden sygdom 
til, som medførte døden.

Martin Nissen vil blive mindet som en 
trofast ven, en god præsteven, et redeligt og 
værdifuldt menneske, i hvis hjerte kærlighe
den til kirken og mennesker brændte.

R. 1929.
Schaar, Anne Cathrine, født Michaelsen, født 

Styding, Hammelev sogn, 31. oktober 1911 
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(se H. S. 1954, s. 90), død Bramdrup, Mol- 
trup sogn, 26. september 1959. Gårdejer, 
sognerådsformand Nis J. Nissen, Bramdrup, 
har skrevet følgende mindeord:

Anne Cathrine Schaar var en retlinet og 
begavet kvinde. På sin rolige og stilfærdige 
måde forstod hun at gøre sit synspunkt 
gældende.

Særlig i sit hjem, som hun holdt så meget 
af, udførte hun en stor gerning. Ikke alene 
som mor, men også som en dygtig støtte for 
sin mand i hans omfattende virksomhed.

Med sin stærke karakter kæmpede hun 
tappert sin kamp mod en ondartet sygdom. 
Hun ville genvinde helbredet. Men da hun 
mærkede, at kampen var håbløs, kunne hun 
takke for den korte tid, hun fik lov at bruge 
sine rige evner. Æret være hendes minde.

ARGANG 1934 
kl.

* Ludvigsen, Grace, husmoder, født Slagelse 12. 
maj 1915; datter af overlærer Sophus Dar
ling og Magdalene Marie Lucie, født Grøn
lund; gift Haderslev 6. april 1944 med di
rektør, cand. pharm. Erik Grotkiær Dilau 
Ludvigsen, født Herning 10. juli 1915. Kon
toruddannelse.

Adresse: Vesterbro 46, Odense.
Haffner, Wilhelm von, født København (Hel

ligånds sogn) 17. maj 1916; søn af amtsfor
valter Waldemar von Haffner og Mathilde 
Wanda Elisabeth, født Ahlefeldt-Laurwig; 
ugift.

Jeppesen, Axel Emanuel Brunaa, præst, født Ul- 
lits 3. november 1915; søn af sognepræst 
Christian Larsen Jeppesen og Thyra Emi
lie, født Jensen, (død 1952); gift Frederi
cia, Set. Michaelis kirke, 10. juli 1949 med 
korrespondent Helle Goudsmit, født Berlin 
7. januar 1921; datter af tandlæge i Am
sterdam Leo Goudsmit og Anne Marie, født 
Høxbro.

Teologisk embedseksamen januar 1941; 
tre måneders studieophold 1947 på det øku
meniske institut i Schweiz. Legationspræst 
og præst for den danske menighed i Berlin 

1941, kaldskapellan Domkirken i Køben
havn 1946, atter præst for den danske me
nighed i Berlin januar 1949 til november 
1950, sognepræst på Rømø 1950, resideren
de kapellan Domkirken i Viborg 1954.

Medlem af Dansk Kirke i Udlandets re
præsentantskab, amtssekretær for Dansk 
Kirke i Udlandet.

Har skrevet adskillige artikler i dagblade 
og tidsskrifter, i de senere år især i tids
skriftet Kirke og Kultur, bl. a. 1956: Tysk
lands vej opad, og 1957: Kristi diplomater 
og Kristi stridsmænd.

Ved krigsafslutningen ført fra Berlin til 
Moskva af de russiske myndigheder, hjem
vendt til Danmark 10. august 1945.

Dansk Røde Kors Medalje 1946 og Norsk 
Røde Kors Medalje 1946.

Adresse: Ål borgvej 14, Viborg.
Kjestrup, Svenåge, ingeniør, født Sommersted 

i. oktober 1915; søn af købmand Henrik 
Kjestrup og Margrethe, født Grundal; gift 
Reykjavik 7. september 1946 med Ruth 
Høyer, født Taps 31. august 1920; datter af 
cyklehandler Harald C. M. Høyer Hansen 
og P. C. L. Augusta, født Toft.

Ingeniør på vejafdelingen ved Århus 
kommune.

Adresse: Gemmavej 1, Århus.
Refshauge, Klaus Nissen, sognepræst, født Hvin- 

derup, Tyrstrup sogn, 24. februar 1912; søn 
af sognerådsformand Nis Petersen Refs
hauge (død 1957) og Anne, født Hansen 
(død 1942); gift Odense 6. september 1940 
med sygeplejerske Esther Marie Boeskov, 
født Grove 20. juli 1913; datter af sogne
præst C. Boeskov og Christine.

Teologisk embedseksamen 1940. 
Adresse: Sdr. Bjert, pr. Bjert.

nsp.
Bancke, Eline Marie, husholdningslærerinde, 

født Hjerndrup 6. marts 1916; datter af før
stelærer Viggo Bancke og Anna Marie, født 
Paulsen, (død 1941); ugift.

Husholdningslærerindeeksamen fra hus
holdningsseminariet „Ankerhus“, Sorø. Har 
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haft stilling ved skolekøkkenundervisning 
på forskellige kommuneskoler.

Adresse: Tyrstrup, pr. Christiansfeld.
* Karlsson., Magdalene Smidt, husmoder, født 

Haderslev 18. oktober 1915; datter af køb
mand Johann Jessen Clausen (død 1941) og 
Anne Dorthea Sofie, født Smidt, gift Ha
derslev 15. oktober 1935 med lektor Henry 
William Karlsson, født Ålborg 6. november 
1904; søn af glasmager V. Karlsson og Em
ma Trinka Pouline, født Paysen (død 
1956).

Adresse: Sønderhaven 2, Haderslev.
Schrøder, Elisabeth Lydia, husmoder, fødtStock- 

holm 10. maj 1916; datter af lektor Anders 
Diemer (død 1946) og Sigrun, født Sams 
(død 1952); gift Haderslev 15. maj 1937 
med købmand Einar Schrøder, født Fjel- 
strup 19. september 1910; søn af landpost
bud Johannes Schrøder (død 1928) og Mar
grethe, født Hansen (død 1956).

Adresse: Hertug Valdemarsvej 25, Ha
derslev.

* Dirks, Carl, viceskoleinspektør, født Haderslev 
2. februar 1916; søn af lærer Jens Christi
an Dirks (død 1951) og Katharine Marie, 
født Bruun (død 1959); gift.

Lærereksamen 1938.
Adresse: Sejrøvej 4, Esbjerg.

Gaub, Paul Andersen, residerende kapellan, født 
Sønder Hygum 10. maj 1915; søn af murer
mester Karl Gaub og Anne Marie, født An
dersen; gift Kirke Skensved 3. maj 1942 med 
Ingeborg Tolstrup Christensen, født Kirke 
Skensved 15. marts 1916; datter af proprie
tær Hans Tolstrup Christensen og Elisabeth, 
født Søndergaard.

Teologisk embedseksamen 1941. Hjælpe
præst Fjellerup-Glæsborg 1941, kaldskap
pelian Vor Frelsers kirke, Esbjerg, 1942, 
sognepræst Sønderup-Suldrup 1947, reside
rende kapellan Vor Frelsers kirke i Ålborg 
1959-

Adresse: Anders Borksvej 9, Ålborg.
Hansen, Helga, husmoder, født Haderslev 5. 

juni 1915; datter af skibsfører Claus Gra
strup (død 1943) og Anna Margrethe, født 

Terkelsen (død i960); gift Haderslev 13. 
april 1941 med Hans Jørgen Hansen (st. 
1934), se nedenfor.

Kontorist i toldvæsenet 1934—1945.
Adresse: Zeisesvej 17, Haderslev.

Trærup, Saima Mette Alexandra, husmoder, 
født Haderslev 16. oktober 1915; datter af 
grosserer Hans Lauritzen Hansen og Judith 
Alexandra Ingeborg, født Søderberg; gift 
Haderslev 20. november 1948 med grosse
rer Pawel André Trærup, født Højslev 10. 
maj 1916; søn af direktør Aage Trærup 
(død 1959) og Ewdokia.

Sprogstudier ved Københavns universitet, 
korrespondenteksamen i engelsk og tysk, 
statsautoriseret translatør i tysk.

Adresse: Simmerstedvej 89, Haderslev.
Leth Andersen, Anni, husmoder, født Sønder 

Vilstrup 19. maj 1915; datter af smedeme
ster Christen Jørgensen Rasmussen Jensen 
og Anna Marie, født Nissen; gift Vilstrup 
il. september 1943 med disponent Gunnar 
Leth Andersen, født Århus 20. april 1916.

Bogholdelske ved firmaet M. C. Brin- 
cken og senere kontorassistent og stenograf 
ved Haderslev stif tamt.

Adresse: Hørregårdsvej 12, Haderslev.
* Riis, Marius Hansen, seminarielektor, født 

Hammelev 18. april 1916; søn af gårdejer 
Hans Petersen Riis og Anna Mathilde, født 
Andersen; gift 1. juni 1941 med Gerda Ma
rie Ostergaard, født Frifelt, Vodder sogn, 
27. oktober 1912, datter af købmand Oster
gaard.

Lærereksamen 1939.
Adresse: Hiort Lorenzensvej 49, Haders

lev.
* Kraack, Edel Cathrine, husmoder, født Flovt 

i. april 1915; datter af landmand Nicolai 
Rudbeck og Cathrine Jessie Caroline, født 
Kraack; gift 31. januar 1936 med gårdejer 
Hans Kraack.

Adresse: Flovt pr. Øsby.
Schärfe, Marie Margrethe, kasserer, født Sty- 

ding 24. december 1914; datter af bygmester 
Kresten Hans Peter Sandholdt og Karen 
Christine, født Rathenborg; gift Hammelev 
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i6. august 1942 med gårdejer H. Schärfe, 
født Tommerup 10. marts 1912 (død 1955); 
søn af snedker A. Schärfe.

Kasserer i Hammelev sogns sygekasse. 
Adresse: Styding pr. Hammelev.

* Kyng, Gunder Kjestine, født Øsby 4. oktober 
1915; dater af musiker Georg Nicolaisen 
Schmidt (død 1947) og Inger Maria, født 
Clausen, (død 1940); gift Trinitatis kirke i 
København med landinspektør Poul A. 
Kyng, søn af viceskoleinspektør Kyng, Kø' 
benhavn.

Adresse: Schioldamsvej 13, Charlotten- 
lund.

Schourup, Kay, overlæge, dr. med., født Ring
sted 25. februar 1916; søn af landmand 
Henrik William Emil Schourup og Ellen, 
født Faye; ugift.

Lægevidenskabelig embedseksamen 1941; 
ansættelse ved forskellige hospialer, univer
sitetets retsmed, institut 1945—48, patolo
giske instituter i ti år, heraf 1. reservelæge 
BBH patol. institut 1950—58, overlæge på 
patalogisk institut Glostrup 1959.

Medlem af bestyrelsen for Danske pato
logers organisation. Censor i patologisk ana
tomi ved Landbohøjskolen siden 1953.

Dr. med. (om dødtidsbestemmelse) 1950, 
har foruden disputatsen skrevet en række 
tidsskriftsartikler om retsmedicinske og pa- 
tologisk-anatomiske emner.

Adresse: Olufsvej 19, København 0.
Skadhauge, Aage Risager, assistent, født Brøn

derslev 29. december 1915; søn af kommu
nelærer Simon Skadhauge (død 1942) og 
Martha Marie, født Risager; gift Ribe 9. 
april 1955 med sygeplejerske Irma Jutta Nis
sen Rauff, født Give 20. juli 1921; datter af 
gårdejer Charles Marinus Georg Rauff og 
Gudrun Ane Kathrine, f. Nissen (d. 1958).

Har læst statsvidenskab og jura, men gik 
fra og fik fra april 1939 ansættelse på Skan
dinavisk Telegrambureau og fra marts 1944 
på Dansk Politiforbund.

Pressesenior i Studenterforeningen i se
nioratet Erik Jacobsen 1937—38.

Adresse: Nørregårdsvej 249, Vanløse.

* Sørensen, Carl Christian, mælkehandler, født 
Haderslev 25. september 1915; søn af mæl
kehandler Carl Christian Sørensen (død 
1951) og Jørgine Petrine, født Jørgensen; gift 
Haderslev 12. juli 1940 med Maria Moos, 
f. Haderslev 12. sept. 1919; datter af ar- 
bejdsm. Christian Moos og Frieda, f. Post.

Adresse: Gåskærgade 56, Haderslev.
Uldall, Hans-Henrik Axel, forretningsfører, født 

Toftlund 8. februar 1915; søn af købmand 
Waldemar Uldall (død 1941) og Katrine 
Thomasine, født Lund, (død 1955), gift 
Haderslev 4. april 1939 med Cecilie Gem
mer, født Bevtoft 20. marts 1920, (misk. 
examen 1936); datter af købmand Niels 
Oluf Gemmer (død 1948).

Bankassistent i Haderslev Bank, boghol
der i firmaet P. Deichmann, landbrugsma
skiner, Haderslev, 1943, forretningsfører i 
firmaet A. Ostergaard, Haderslev, cylinder 
service fabrikker, motordele engros, 1946, og 
fra i. september 1958 ved samme firmas 
afdeling i Odense.

Adresse: Ingrids Allé 19, Fruens Bøge, pr. 
Odense.

mn.
* Andresen, Hans Julius, cand. pharm., født Ha

derslev 7. januar 1916; søn af fotograf An
dreas Andresen og Helene Petrea, født 
Andresen, (død 1930); gift 3. oktober 1939 
med Ellen Margrethe Hansen, datter af fa
brikant F. Th. Hansen, Vejle.

Uddannet på Tønder apotek og på Kong 
Salomons apotek i København. Cand. 
pharm. 1941.

Adr.: Knud Rasmussensvej 6, Gentofte. 
Appel, Gotfred, dyrlæge, født Agerskov 16. au

gust 1914; søn af gårdejer Jens Appel (død 
1914) og Kjestine, født Aagaard, (død 
1955); gift Agerskov 29. april 1945 med 
Ella Inger Thyra Petersen, født København 
13. februar 1924; datter af maskinmester 
ved „Casino“ Carl Petersen (død 1957) og 
Thyra, født Dørge.

Veterinæreksamen 1941.
Adresse: Store Nustrup.
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Bernsen, Hans Peter, provisor, født Gram 22. 
marts 1915; søn af mejeribestyrer Peter 
Bernsen (død 1949) og Anna, født Peter
sen (død 1947); gift Ålborg 9. august 1942 
med amanuensis ved Danmarks farmaceuti
ske Højskole Grete Christensen, født Rud
købing 30. april 1915; datter af overlærer 
Jens Peter Christensen (død 1946) og Kri
stine Pouline, født Rechnagel.

Farmaceutisk medhjælpereksamen 1937, 
kandidateksamen 1941. Provisor på Holste
bro Svane apotek 1941, København, Sølv
torvets apotek 1942, Frederiksberg hospitals 
apotek 1944, Virum apotek 1952.

Bestyrelsesmedlem i Danmarks farma
ceutiske Selskab 1951—56, eksaminator- og 
censorsuppleant ved discipeleksamen 1958, 
apoteksassistenteksamen 1959.

Har skrevet: Belønnet besvarelse af pris
opgave 1950 samt diverse faglige artikler.

Adresse: Kronebakken 39, Virum.
* Skov, Dagmar Annamarie, husmoder, født 

Skodborg 28. september 1914; datter af ka
retmager Christian Peter Birkedal og Anna 
Maria; gift 26. august 1939 med karetmager 
Viggo Hans Skov, født Øster Lindet 10. 
april 1917.

Kontoruddannelse.
Adresse: Slagtergade 16, Haderslev.

Hansen, Hans Jørgen, stads- og havneingeniør; 
født Ørsted, Oksenvad sogn, 2. april 1916; 
søn af førstelærer Andreas Hansen og Ger
trud, født Petersen; gift Haderslev 13. april 
1941 med Helga Grastrup (st. 1934) se 
foran.

Cand. polyt. 1939, aftjent værnepligt ved 
søværnet. Ingeniør ved Haderslev amts vej
væsen 1940, ved Københavns amts vejvæ
sen 1940, stads- og havneingeniør i Ha
derslev 1945.

Daglig leder af civilforsvaret, medlem af 
forskellige udvalg og kommissioner.

Adresse: Zeisesvej 17, Haderslev.
* Ingwersen, Peter, videnskabelig assistent, født 

Skovbøl, Vi sogn ved Flensborg, 15. novem
ber 1912; søn af gårdejer Johann Peter Ing
wersen og Cåsarine, født Rerup; gift Køben

havn 8. april 1944 med kontorassistent Tove 
Kjørtsholtsen, født Frederiksberg 22. no
vember 1911; datter af trafikkontrollør Emil 
Alfred Theodor Kjørtsholtsen og Marie In
geborg Olsen.

Skoleembedseksamen 1941, assistent ved 
Statens brunkulseftersøgninger under Dan
marks geolog. Undersøgelser i 1941, vikar 
ved forskellige skoler 1943, timelærer ved 
Høng Studenterkursus 1944, videnskabelig 
assistent ved Danmarks geologiske Under
søgelser 1947.

Adresse: Valbygårdsvej 84, Valby.
Levinsen, Knud Søren, landsretssagfører, født 

Sorø 13. august 1915; søn af dommer Niels 
Levinsen og Ellen Henriette, født Grøn; 
gift København 16. maj 1946 med Karen 
Agnethe Mørck, født København 23. febru
ar 1925; datter af kontorchef, landsretssag
fører Lars Edvard Mørck og Karen Julie Ni
coline, født Høltzel.

Juridisk embedseksamen 1943. Sagfører 
1946, landsretssagfører 1947, har siden 1946 
drevet selvstændig sagførervirksomhed, i 
1959 antaget til udførelse af beneficerede sa
ger, fra 1959 mødeberettiget i højesteret.

Medlem af bestyrelsen for forskellige ak
tieselskaber m. v.

Adresse: Amaliegade 22, København K., 
og privat: Åboulevard 3, København V.

Petersen, Gotfred Jørgen, amtsskolekonsulent, 
født Jægerup 7. juni 1915; søn af førstelæ
rer Jakob Nicolaus Petersen og Katharina 
Wilhelmine, født Kock; gift Vejstrup 29. 
juli 1941 med lærerinde Mette Kirstine 
Ross, født Sjelborg 3. juni 1918; datter af 
rentier Karl Ross og M. K., født Hausted, 
(død 1953).

Lærereksamen 1938, årskursus i fysik og i 
matematik, flere korte kurser, bl. a. hos 
„Phywe“ i Göttingen.

Lærer ved Assens private realskole 1938, 
ved Toftlund borger- og realskole 1945, ved 
Vorup kommuneskole 1949, amtsskolekon
sulent i. maj 1957.

Forstander for aftenskolen: Randers Fort
sættelseskursus 1955—57, medhjælper ved 
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„Planlægning af det sognekommunale sko
levæsen i Randers amt“ foråret 1957. Spej
derfører 1934—1945 skiftende steder.

Studierejse i England 1956.
Adresse: Udbyhøjvej 186, Randers.

* Schack-Andersen, Hans Egon, afdelingsinge
niør, født Esbjerg 14. august 1915; søn af 
bankdirektør Niels Kristinus Schack-Ander- 
sen og Ettie Caroline Kirstine, født Holdt, 
(død 1955).

Cand. polyt 1945.
Adresse: Tværbommen 45, Gentofte.

Thau, Olaf Jarl Beiter, provisor, født Kolding 8. 
juni 1914; søn af stadsskoleinspektør Jens 
Thau og Christiane, født Beiter; gift Køben
havn 1942 med Bodil Larsen, født Århus 
18. juni 1916; datter af hotelejer Otto Lar
sen og Bertha, født Christensen.

Farmaceutisk medhjælpereksamen 1937, 
kandidateksamen 1942. Medhjælper i Tøn
der, Åbenrå, Ringkøbing, provisor på Åben
rå Svane Apotek, Silkeborg Svane Apotek 
og Kultorvets apotek i København.

Kasserer i Dansk Farmaceutforening, søn
derjysk kreds 1945—46, næstformand i 
Grænseforeningens Ungdom i Silkeborg 
1947—52, formand for Sønderjysk Forening 
i Silkeborg 1950—56, medlem af tropsrådet 
for i. Silkeborg trop, Det danske Spejder
korps 1951—56, divisionskasserer for Det 
danske Spejderkorps’ Harrestrup division 
1948—.

Adresse: Paukevej 2, Herlev.

R.
* Olsen, Ella, husmoder, født Århus 6. februar 

1919; datter af telegrafnæstformand Johan
nes Petersen Ansbjerg og Petra Margrethe, 
født Hansen; gift 14. marts 1937 med ba
ger Harald B. Olsen, søn af mejerist Niels 
Olsen.

Adresse: Kystvej 4, Nyborg.
Boisen, Harald, bogholder, født Sønderborg 12. 

september 1917; søn af fotograf Jens Boisen 
og Johanne Christine, født Friis.

Adresse: ?
Pogge, Margrethe, født Flensborg 15. oktober 

1918; datter af købmand Jes E. Bossen og 
Anna Christine, født Sørensen; gift 27. 
marts 1941 med journalist ved propaganda
ministeriet i Berlin Walter Pogge.

Adresse: ?
* Dall, Magnus Bertelsen, gårdejer, født Erlev, 

GI. Haderslev sogn, 28. juni 1918; søn af 
landmand Bertel Wollesen Dall og Anna 
Jørgine, født Nielsen.

Adresse: Tyrstrup Ladegård, pr. Christi
ansfeld.

* Fallesen, Hansine Cathrine, husmoder, født 
Vojens 31. januar 1917; datter af landmand 
Hans Simonsen Hansen og Anne Cathrine, 
født Hørlyk; gift.

Adresse: Tørning pr. Hammelev.
* Jensen, Otto Peter Andreas, entreprenør; født 

Vojens 24. juli 1917; søn af gæstgiver An
ton Wilhelm Jensen og Rosalie Lina Sophie, 
født Halse; gift.

Adresse: Vojens.
* Knudsen, Søren Christian Hundevad, gårdejer, 

født Vonsbæk 28. januar 1917; søn af land
mand Kresten Lauridsen Knudsen og Kir
sten, født Sørensen.

Adresse: Hundevad, pr. Vonsbæk.
* Lei, Lorenz Petersen, gårdejer, født Åstrup 12. 

april 1918; søn af landmand Hans Peter 
Lei og Anne Marie, født Boisen; gift.

Adresse: Neder Åstrup, pr. Haderslev.
Lei, Jørgen Christensen, repræsentant, født Søn- 

derballe, Hoptrup sogn, 26. marts 1918; søn 
af gårdejer Christian C. Lei (død 1954) og 
Margrethe Dorthea, født Schmidt; gift Ha
derslev 9. august 1944 med lærerinde Mette 
Marie Jessen, født Varde landsogn 2. marts 
1914; datter af gårdejer Jens Jacob Jensen og 
Sofie Marie (død 1953).

Uddannet ved handelen i firmaet Mi
chael Hansen, Haderslev, og stadig beskæf
tiget ved dette firma.

Adresse: Hjortebrovej 13, Haderslev.
Allarp, Merry Elisabeth, husmoder, født Haders

lev 30. juni 1917; datter af købmand Peter 
Ludvigsen (død 1942) og Anna, født Fors
mann, (død i960); gift Odense 31. marts 
1943 med civilingeniør Hans Allarp, født 
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Varde 3. december 1914; søn af overdyrlæge 
Rasmus Olsen (død 1936).

Uddannet som tandtekniker.
Adresse: Sønderlundvej 19, Herlev.

* Niemann, Max Albert, revisor, født Kiel 1. no
vember 1917; gift Haderslev 11. oktober 
1942 med Ingrid Madsen, født Toftlund 13. 
maj 1911; datter af møller Christian Mad
sen, Gram.

Adresse: Teaterstien 4, Haderslev.
Bojsen, Sara Høyer Pors, husmoder, født Bov 15. 

februar 1917; datter af hotelejer Mathias 
Pors (død 1940) og Karen Anna Elisabeth, 
født Høyer; gift Christiansfeld 17. juli 1943 
med købmand Thomas Eriksen Bojsen, født 
Vojens 3. april 1912, (R. 1928); søn af køb
mand Mathias Peter Bojsen og Christine, 
født Eriksen.

Uddannet som barneplejerske og som de
lingsfører fra Ollerup samt ved hotelfaget.

Adresse: Højgade 6, Vojens.
* Færch, Marga, husmoder, født Felde, Kiel, 15. 

juni 1917; datter af lærer Theodor Christian 
Schacht og Henni, født Ditlevsen; gift Ha
derslev 23. december 1944 med disponent 
Jens Færch, født Århus 15. juni 1916.

Adresse: Sohlsvej 16, Haderslev.
* Jacobsen, Christine Margrethe, husmoder, født 

Vonsbæk 28. maj 1917; datter af lærer 
Heinrich Friedrich Schacht og Anna, født 
Orbesen; gift GI. Haderslev 2. april 1942 
med kaptajn Hans Heinrich Jacobsen, født 
Bolderslev 31. december 1915 (R. 1932); 
søn af kriminalassistent Nis Peter Jacobsen 
og Anna Christine Jacobsen.

Adresse: Vestergårdsgade 24, Århus.
Sohl, Inger Katrine Magdalene, husmoder, født 

Maugstrup 18. april 1917; datter af land
mand Mathias Sørensen og Marie Magda
lene, født Juhl, (død 1919); gift Maugstrup 
19. juli 1947 med gårdejer Mads Sohl, født 
Ringtved 16. maj 1911 (R. 1928); søn af 
gårdejer Willads Sohl og Marie, født Mik
kelsen, (død 1946).

Elev på Silkeborg husholdningsskole 1935 
—36, II års elev på Ollerup gymnastikhøj
skole sommeren 1940, elev på fagskolen 
„Askovhus“ i Sønderborg sommeren 1941 
og vinteren 1941—42, på Askov udvidede 
højskole vinteren 1943. Lærerinde i gym
nastik, kjolesyning og håndarbejde ved ung
doms- og aftenskoler.

Adr.: Avlscentret „Ringtved“ pr. Vojens. 
Larsen, Johanne Marie, husmoder, født Sned- 

sted 17. oktober 1918; datter af sognepræst 
Jens Anton Vindel (død 1947) og Emma 
Jensine Eleonora, født Mikkelsen; gift Sta- 
rup 18. oktober 1839 med landsretssagfører 
Lars Karl Sofus Larsen, født Visborg sogn, 
Hadsund, 14. febr. 1909; søn af slagterme
ster Edvard Larsen og Dorthea, f. Nielsen.

Elev i Carl Nielsens boghandel i Haders
lev 1934, medhjælper i Hammel boghan
del 1938—39.

Adresse: Kammerrådensvej 1, Hørsholm. 
* Frahm-Rasmussen, Hedwig, husmoder, født 

Haderslev 31. oktober 1917; datter af slag
termester Ludwig Johann Christian Voll
stedt (død 1944) og Anna Margrethe, født 
Hansen, (død 1950); gift 6. juli 1942 med 
kaptajn Erling Frahm-Rasmussen.

Uddannet som korrespondent.
Adresse: Høegh Guldbergsgades kaserne, 

Århus.
OLAV CHRISTENSEN

VIDAR
Endnu et år er gået, og årsskriftets læsere skal 

høre lidt om, hvad vi foretager os i Vidar.
Det sidst refererede møde var Børge Roger- 

Henrichsens causeri „Jazzisk og klassisk“. I de
cember kom så én af skolens gamle elever, Hans 
Ryvard, med sin rejsefarvefilm „Canaria“. En 

fortræffelig film (Ryvards unge alder taget i be
tragtning), som giver et godt indtryk af disse sol
skinsøer. Et særligt plus for Ryvards film er, at 
han altid sørger for at få nogle folkefester med.

Et arrangement, der altid kan forvente god til
slutning, er det traditionelle julebal. Ole C’s po
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pulære jazzorkester borger for god stemning fra 
første færd. Som kuriosum kan nævnes, at den af 
censuren slettede vise i Hakalytrevuen, „Fort 
Jackson Blues“, med rektors og lektor Favrholdts 
tilladelse fik sin uropførelse. Haderslev Samfun
dets nytårsbal og generalforsamling afholdtes i 
tilknytning til juleballet.

Året 1959 startede med et foredrag af kap
tajn N. E. A. Møller, der fortalte oplevelser fra 
et halvt års ophold ved de danske F. N. styrker 
i Gaza. Det ikke uvittige foredrag blev ledsaget 
af lysvilleder. Det følgende arrangement og de 
nærmere omstændigheder ved dette skal jeg ikke 
komme nærmere ind på i det lødige årsskrift. På 
plakaten stod der Besøg på Fuglsang!

At der er en betydelig jazzinteresse på skolen 
ses tydeligt af deltagerantallet i den af Vidar ar
rangerede tur til Armstrong koncerten i Odense. 
At Armstrong stadigvæk er én af jazzens største 
solister, er der ingen diskussion om. At det led
sagende orkester med undtagelse af pianisten 
Billy Kyle var dårligt, er der måske nogle, som 
ikke vil gå med til, men .... at sangerinden Vel
ma Middleton var ganske usmagelig, det vil alle 
tilhørere med blot ringe forståelse for jazz give 
mig ret i. Koncerten var dog en stor oplevelse 
for de ca. 50 Vidar-medlemmer.

Det næste møde, „Disko-mik“, ser på papiret 
ikke ud af noget særligt. Et par medlemmer for
tæller om nogle plader, de kan lide. Et sådant 
arrangement viste sig dog også at have sin beret
tigelse. Medlemmerne kan her få afløb for deres 
diskussionslyst. Desuden styrker samværet under 
hyggelige former kammeratskabet på skolen — 
især når Vidar giver wienerbrød.

Diskussionen var ikke mindre ved det næste 
arrangement, hvor landsretssagfører Ejler Ander
sen og redaktør Bernh. Nielsen behandlede det 
ikke uinteressante emne „Liberalisme contra so
cialisme“. Til det næste møde var det lykkedes 
os at få seminarierektor Utoft Sørensen til at 
tale om atomer og atomenergi. Desværre var 
dette møde meget ringe besøgt. Matematikerne 
kan åbenbart for meget til at høre et sådant fo
redrag og de sproglige for lidt!

Vidar har i de senere år arrangeret en biograf
tur i hver sæson for sine medlemmer. Denne 

gang skulle vi se den amerikanske underhold
ningsfilm Bus Stop med bl. a. Marilyn Monroe. 
Mange vil måske sige, at vi godt kunne have 
valgt en film af mere lødig art. Hertil skal imid
lertid siges, at det var en fortræffelig underhold
ningsfilm og at M. M. viste sig også at kunne 
spille komedie. Dette arrangement var naturlig
vis godt besøgt.

Forsvarsspørgsmålet er noget der kan ophidse 
gymnasiaster. Bedre repræsentant end Simon 
From findes der næppe for de forsvarsvenlige på 
disse breddegrader. Den efterfølgende diskussion 
viste, at de fleste medlemmer var enige med ta
leren i hans syn på forsvaret i Danmark.

Det er en god tradition, at vi til gengæld for 
fodbold/håndboldstævnet i Kolding i efteråret 
inviterer Kolding og Sønderborg til et inden
dørs håndboldstævne i Kasernens gymnastiksal i 
foråret. Efter at de mange kampe var afviklet, 
samledes man om aftenen til bal på skolen.

Så kom endelig Volmer Dissing! Jeg skriver 
endelig, fordi han simpelthen udeblev den aften, 
vi først havde aftalt med ham. En lille flok med
lemmer sad og ventede utålmodigt en hel aften. 
Da Dissing så endelig arriverede på den dernæst 
aftalte dato, undskyldte han sig med influenza 
og glemsomhed! Hans foredrag om Thøger Lar
sen var ganske udmærket, dog virkede det en 
smule improviseret.

Vidars fødselsdagsfest blev i år fejret den 1. 
maj. Traditionen tro blev der først vist et par 
film, derefter serveredes der the og kager og til 
slut en stille svingom. Afsluttende generalfor
samling afholdtes den 5. maj.

Vidars stiftende generalforsamling plejer at 
samle alle skolens urolige elementer. Dette års 
generalforsamling, der afholdtes den 25. august, 
var imidlertid på mange måder bemærkelsesvær
dig. Der var mødt godt 100 veloplagte medlem
mer, hvilket vel er det største antal til en stif
tende generalforsamling i foreningens historie. 
De forskelige valg m. m. blev derefter gennem
ført under eksemplarisk ro og orden i forhold til 
tidligere år. Dette må forekomme gamle medlem
mer uforståeligt, men skyldtes en henstilling fra 
rektor om at tage hensyn til kursisterne, der jo 
læser om aftenen. At det dog ikke gik helt stille af, 
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ses af pressens referat, der karakteriserede gene
ralforsamlingen som „stormende“ og „farverig“.

Sæsonens første arrangement var et besøg på 
flyvestation Skrydstrup. Efter en gennemgang 
af selve pladsen fik vi forevist pilotens udstyr, og 
der var rig lejlighed for kommende piloter til at 
stille spørgsmål. Til slut fik vi lov til at se nogle 
jetfly samt en helikopter. En interessant ople
velse, mente de ca. 80 deltagere i turen.

Ved at blade i dagbogen vil man se, at skolens 
lærere gentagne gange har holdt foredrag i Vi
dar, og det med stor sukces. Vi inviterede så 
adjunkt Rindholdt, der talte om ekstentialismen. 
Den mand er blændende! skrev Ekkoet efter 
mødet. Adjunkt Rindholdt holdt da også et 
fængslende og interessant foredrag. Der var 108 
medlemmer tilstede, hvilket lovede godt for de 
kommende arrangementer.

I oktober kørte vi så til Kolding til det tradi
tionelle sportsstævne. Det gik os ikke så godt 
sportsligt set, og der kunne også have været en 
bedre stemning ved ballet om aftenen på skolen, 
men deres festsal er nu uhyggelig stor og kold, 
og der var ikke gjort noget ud af udsmykningen.

Det er efterhånden blevet tradition, at KGB 
og Vidar laver et arrangement sammen. På til
lidsmandens initiativ var KFUM-sekretær Her
bert Neimanas kommet hertil fra Skjern for at 
fortælle om sin flugt fra Litauen til Danmark 
under anden verdenskrig. Neimanas gav en in
teressant skildring af forholdene under flugten. 
Desuden sang han nogle litauske folkesange til 
eget guitar-akkompagnement.

Med løvfaldsturen dammen rundt havde vi 
hentet en gammel tradition frem, som imidler
tid ikke har været brugt i de senere år. I strålende 
efterårsvejr startede ca. 40 medlemmer på den 
lange tur. På Damende fik vi kaffe eller the 
samt boller og lagkage. Vi håber at de kommen
de bestyrelser vil genindføre denne smukke tra
dition.

Efterårsballet blev i alle retninger en stor suk
ces. Vi prøvede til dette bal noget ganske nyt, 
nemlig at anbringe vinflasker med levende lys i 
på bordene. Eksperimentet faldt heldigt ud, og 
den hyggelige belysning skabte god stemning. 
Ole C’s orkester leverede musikken.

Lektor Buch var naturligvis selvskreven til at 
fortælle om sin rejse til Grønland i sommerfe
rien. Det morsomme og interessante foredrag 
blev ledsaget af en serie smukke lysbilleder.

Det næste foredrag, „Tysk ungdom i smelte
diglen“, af redaktør Hans Riitting var arrange
ret i samarbejde med seminariets elevforening. 
Riitting, der selv er født i Berlin, skildrede tysk 
ungdom fra århundredskiftet til i dag. Han be
gyndte med at fortælle om vandrefuglebevæ
gelsen, som han selv har været medlem af, for
talte derefter om efterkrigstidens ungdom, der 
ønskede oplysning om Hitlertiden — men for
ældrene tier. Til slut fortalte han om den øst
tyske ungdoms vanskelige stilling, idet den for at 
klare sig mod massen må hykle en kommunistisk 
livsopfattelse. Et meget udbytterigt foredrag!

Ugen efter stod bassisten Erik Moseholm og 
pianisten Finn Savery på programmet. Dette ret 
dyre arrangement var kommet i stand i samar
bejde med Haderslev Jazzklubs studiekreds samt 
igen seminariets elevforening. Efter et par num
re til indledning causerede Moseholm om for
skellen på sort og hvid jazz illustreret med pla
deeksempler. Aftenen sluttede med en lille kon
cert.

November måneds tredje foredrag havde tit
len „Kunsten at blive voksen“ og var med K. K. 
Steincke. Hans satiriske stil er velkendt og bragte 
da også bifaldet til udbrud såvel af lærere som 
elever. Efter foredraget fortalte Steincke ople
velser fra sin virksomhed som politiker.

Den 22. december blev så juleballet afholdt. 
Atter i år var Haderslev-Samfundets generalfor
samling slået sammen med dette, og der var 
mødt mange gamle elever op.

Det er værd at bemærke, at alle Vidars fore
drag siden sommerferien er blevet usædvanlig 
godt besøgt. Der har således ikke været under 
60. Endvidere har foreningen i sæsonen 1959/60 
haft over 200 medlemmer, hvilket er rekord.

Til slut vil jeg nævne, at „Vidars Ekko“ i ef
teråret udsendte et stort jubilæumsnummer. Da 
Vidar i november i960 fylder 40 år, håber jeg, 
at den nye bestyrelse vil markere denne dag 
på en smuk måde.

MANFRED W. PETERSEN
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— Hader sieves 

mest moderne 
Herremagasin

NIS NISSEN
Sønderbro 31 - Haderslev - Tlf. 23506

Kun fineste kolonial og delikatesse fares

Sig hvad De vil, 
Nissens kaffe skal der til

KØLEANLÆG
til ethvert formål...

A. Abild
Ingeniørforretning 
HADERSLEV

HANDELSBANKEN I HADERSLEV
Filial af A/S Kjøbenhavns Handelsbank 

® 

UDFØRER ALLE BANKFORRETNINGER

Indtegningskontor 
for

Statsanstalten for Livsforsikring

og
Fjerde Søforsikringsselskab LMT.

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

Alle forsikringsarter 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

* KONSERVES

* DELIKATESSER

* VINE

1 ------ - D
VV. BJARUP

GULDBRANDTS
Malerforretning

Telefon 2 25 35

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

Haderslev
Slotsvandmølle a/s

ELEGANT OG MODERNE

FODTØJ ....
NISSENS Skotøjsforretning

Søndertorv — Haderslev — Telefon 2 33 71

Lædervarer og rejseartikler

li ^^sdßt/iandef)

Nørregade 15 . Telefon 2 3240

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 S
Brændselsimport — Brændselsolier — Petroleum

Telefon 2 2012 (3 lin.). Kontor: Nørregade 27 - Haderslev

BmmU. (Jø-^e/ULUl
Landsdelens førende musikhus 

ønderborg - Aabenraa - Haderslev

Mælkeforretningen 
Carl Sørensen

Gåskærgade 56 - Telefon 2 31 60 
Haderslev

Fra Frederik den Vil’s dage 
til i dag 

de danskes samlingssted

I
KONGELIG HOFLEVERANDØR

T. CARSTENSEN
MALERFORRETNING

HENRIK SØRENSENS

VAVW fraeset MK A f f brænderi

JOMFRUSTIEN . HADERSLEV
Telefon 227 40

S pørg materialisten 1 • Peter Duus
Herre-ekvipering

Bispegade 13 . Haderslev . Telf. 2 28 48

Sparekassen 
for Haderslev Byes 

og Omegn

Hjørnet Gravene - Nørregade

Grundlagt 1856

Telefon 2 21 33 og 2 21 34 
Postgiro 8356 

Kontortid 9—12, 14—16 
Lørdag 9—13

FRUGT-CENTRALEN
A. HANSEN

Bispegade 14 . Haderslev . Telf. 2 30 84

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
AARSSKRIFT

er trykt i

A/S MODERSMAALETS TRYKKERI 
HADERSLEV

Den elegante tryksag 
er fra Modersmaalet

Chr. Kjærs Eftf.
Trikotage - Børneudstyr 

Børnekonfektion

Storeg. 19 - Haderslev - Tlf. 2 20 42



... PÅ GENSYN 1 FORRETNI NGEN

ASANI-UNDERTØJ
i overklassen hos

J. B. JØRGENSEN
Gravene 5 - Haderslev '&ggff Telefon 2 27 29

HENRY CHRISTIANSENS
Tømmerhandel

Haderslev . Telefon 2 25 41

Peter Henningsen

Ure - Guld - Sølv

Haderslev - Grundlagt 1856 - Tlf. 2 21 6

as NICOLAI OUTZEN
HADERSLEV

Sportsmagasins
v/K. Buttenschøn

Gravene 4 - Haderslev - Telf. 219 5

Ruteautomobil-Aktieselskabet
for Haderslev by og amt

^vetl^e (yVi^sev»

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 - Kondit

GAASKÆRGADE



HADERSLEV . TELEFON 23130

Aktieselskab
Stiftet 1875

BYENS OG EGNENS ÆLDSTE BANK

De gode film vises i KO S MOR AM A
- byens mest moderne biograf

En skønne dag vælger også De en FORD - den er der fremtid i

HADERSLEV - TELEFON 234 75

AKTIESELSKABET

HANSBORG
Savværk 

og 
tømmerhandel

HADERSLEV - TELEFON 2 13 00

a/s WALDEMAR 

CHRISTENSEN

Installations forretning

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

V. Fahrendorff & Søn
Urmager og guldsmed

Nørregade 24 - Haderslev - Telf. 22644

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

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

(HOLST CHRISTENSEN)

Nørregade 20 - Tlf. 2 24 13

Kurt E. Jensen

Manufaktur
*
Trikotage

VOJENS - TELEFON 41357

ANDELSBANKEN
A. m. b. A.

Haderslev afdelingen

HADERSLEV - TELEFON 2 23 U

O. Mikkelbergs Eftf.
Damehatte — Tørklæder 

Altid bedst og billigst

Nørregade 5 - Haderslev - Telf. 2 35 73

Haderslev Bys 
Spare- og Laanekasse

Nørregade 32 . Telefon 2 11 22

Kontortid: 9—12 og 14—16 
Lørdag 9—13

Reserveret

BUNDGAARD
Gravene — Telefon 2 10 20

FOTOGRAF

^RLING

(Lunds eftf.)

Fodtøj
— så går man ti

ker



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

Ir Deres INSTALLATIONER
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.

Elektricitet: Radiostøj hidrører ofte fra fejl i Deres egen in
stallation. Når et eller andet i Deres hus „støder“, 
er installationen i uorden.

De har selv ansvaret
for skader og for spild
af gas, vand og elektricitet, som hidrører fra frost 
og fejl i installationen.

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

le kommunale Værker
Telefon 2 32 15 . Haderslev

FIAT
Aut. forhandler

DET BEDSTE INDKØBSSTED FOR 

kolonial, delikatesser og vine

VIGGO JACOBSEN
Nørregade 46 . Telefon 2 29 65

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

andragender ODRNES

•
ERSØISK
ssagerbureau
REJSEBUREAU

MAX MIKKELSEN
Lavgade - Haderslev - Telefon 2 35 40

FOTOGRAFERING
— så

ckltelw Q^gMtcLakJ.
Apotekergade 7 - Telefon 2 25 09 - Haderslev

E. Grodt
Aut. forhandler

Citroen - Hillmann - Zündapp

HADERSLEV . TELF. 217 50
AABENRAA . TELF. 2 20 28

MEYERS

BOGHANDEL

Storegade 37



H OLM <V MOLZEN a-s
KULIMPORT — BRÆNDSELSOLIE

Haderslev - Telefon 2 37 01 (3 linier)

Vojens Andels Svineslagteri
Telefon Vojens 41111

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 22656

□

Bogbestand:
26 in

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
HADERSLEV

TELEF. 2 36 63

J. D. Koopmans
Svineslagteri

HADERSLEV

Herre- og damesalon

Storegade 16, telefon 2 33 04



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-s HYDOR
Maskinfabrik

i frakker og kjoler

NERNES MAGASIN
■ _______I I_____ __ DANSKE OSTEMEJER1ERS FÆLLESSALG

og osteeksport

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

Deres hotelhjem i Sønderjylland HADERSLEV - TELEFON 24030



Hammershmidts Hjørne

Film- og 
Trykplader 
tlf. 2 05 74

Farvefoto- 
og film 
tlf. 209 22

||a^^

alle arter
tlf. 2 08 83

AARHUS

212 illustrationer i dybtryk 
Helshirting .... kr. 96,— 
Vælskbind .... kr.107,—

Oversat og bearbejdet af mag. art. 
Jørgen Meldgaard og mag. scient. 
Niels Fock, Nationalmuseet, med 
forord af overinspektør, dr. phil. 
Kaj Birket-Smith.

VOR TIDS 
NATURFOLK
En fremragende bog ...
Edward Weyer har gjort en fremragende bog om de 
sidste nulevende naturfolk . . . Det er nemlig ikke tør 
videnskab . . . men et i allerbedste forstand populært 
værk . . . Der er både spænding og munterhed også.

Enestående billedmateriale
Det billedmateriale er enestående . . . talrige af dem 
er kunstværker såvel æstetisk som fototeknisk.

Red. Kjeld Rask Therkilsen i 
„Berlingske Tidende".

Vor tids naturfolk
er vel det rigeste at se på af alle værker, som til denne 
dag er udkommet om naturfolkene.

Red. Niels Blædel i „Politiken".

HASSING

TEKNISK LITTERATUR 
HÅNDBØGER

Fremads Folkebibliotek
Danmarks billigste 

bogserie
^^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


