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FORORD

En ny redaktion er trådt til og skal løfte arven efter den gamle. Om det vil 
lykkes, vil kun fremtiden vise, men det skal ikke være nogen hemmelig
hed, at de nye redaktører ind imellem nok kan have deres tvivl både med 
hensyn til mulighederne for at give årsskriftet et lige så lødigt indhold 
som hidtil, men også og måske især med hensyn til det økonomiske 
grundlag for en videreførelse af årsskriftet.

Disse overvejelser skal dog ikke bringe skår i den tilfredsstillelse og 
glæde det er, at kunne udsende Haderslev-Samfundets Årsskrift 
1978—79, som vi ønsker at tilegne de tre tidligere redaktører,

Magnus Favrholdt i anledning af 75-årsdagen den 25. april 1979, 
Johannes Chr. Nielsen i anledning af 75-årsdagen den 14. sept. 1979, 
Olav Christensen i anledning af 70-årsdagen den 2. februar 1980.

Johs. Chr. Nielsen er den der helt siden første årgang så dagens lys i 1934 
har sat sit klare præg på årsskriftets ydre udformning. Hvert eneste år 
har han kælet for opsætningen, hvor intet var overladt til tilfældigheder
ne, og talrige er de klicheer, der ikke har fundet nåde for hans kritiske 
blik. Med sine mange vignetter og tegninger af historisk og topografisk 
indhold har Johs. Chr. Nielsen tillige beriget årsskriftet med utallige 
motiver, som læserne har kunnet nikke genkendende til, og som har 
været med til at give årsskriftet dets særpræg. Vi har i denne årgang 
ønsket at samle et udvalg af dem, som vi synes hører til de bedste, som en 
hilsen til Johs. Chr. Nielsen. - Men også indholdet har Johs. Chr. 
Nielsen præget. Ved udgivelsen af Edvard Lembckes erindringer, Fritz 
Jürgensens Haderslev-album og Zirnens tegninger fra Christiansdal har 
han ydet sit til den perlerække af erindringer og hidtil ukendte billeder til 
belysning af Haderslev-egnens historie, som Haderslev-Samfundet i 
årenes løb har bragt.
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Magnus Favrholdt, Haderlev-Samfundets formand 1941—77, har som den 
af de tre redaktører, der havde daglig tilknytning til skolen, hvert år 
bragt nyt til gamle elever om livet og tildragelser, store såvel som små, 
på skolen. Men også i afhandlingernes række har Magnus Favrholdt 
ydet vægtige bidrag, først og fremmest vedrørende skolens historie. 
Byens historie, især i første halvdel af 1800-tallet, som han er særlig 
fortrolig med, er behandlet i flere afhandlinger. Magnus Favrholdts 
største værk er dog skolens historie, »Haderslev Latinskole 1567-1967«, 
udsendt ved skolens 400-års jubilæum i 1967.

Olav Christensen, den yngste af de tre redaktører, blev medlem af redak
tionen i 1938. Som ivrig personalhistoriker har han hvert år bragt 
oplysninger om alle jubilarer. Efter udsendelsen af »Haderslev Kate
dralskoles elever og lærere 1920-1970«, der rummer biografier over alle 
elever og lærere, og som han og Magnus Favrholdt havde ansvaret for, er 
de personalhistoriske oplysninger dog begrænset til omtale af dem, der i 
årets løb er afgået ved døden. Den ny redaktion er glad for, at Olav 
Christensen fortsat vil indsamle og bringe disse personalier. Herudover 
har han i årsskriftet udgivet en lang række erindringer, minder, breve o. 
lign, af Haderslev-borgere, bl. a. bankdirektør Chr. Hiibbes erindrin
ger, Ulrik Ipsens minder fra 1830’erne og Heinrich Johan Baumanns 
minder 1853-58. Fremmest blandt disse erindringer står dog afhandlin
gen om maleren Eduard Wassner og udgivelsen af dennes enestående 
skitser fra Haderslev og omegn i midten af 1800-tallet, som det i 1964 
lykkedes redaktionen at opspore.

Som formålet med Haderslev-Samfundets Årsskrift anførtes i 1934, at 
skriftet bl. a. skulle yde en national og kulturel indsats i vor hjemstavn. 
Det er vor overbevisning, at årsskriftet i høj grad har opfyldt dette mål. 
Årsskriftet er et barn af 1930’erne, hvor en fornyet grænsekamp blussede 
op kun 13-14 år efter genforeningen. Besættelsesårene 1940-45 var 
naturligvis også med til at styrke den nationale følelse. De tre redaktører 
har gennemlevet denne udvikling, og de to yngste af dem har som fødte i 
Haderslev også prøvet, hvad det betød at leve under tysk styre og gå i 
tysk skole. Ikke underligt, at Haderslev-Samfundets Årsskrift ofte har 
spillet på de nationale strenge. Tiden fra ca. 1800 til 1864 er nok den 
periode, som især har haft de tre redaktørers bevågenhed, ganske natur
ligt, for i den periode blev en dansk nationalfølelse vakt i landsdelen. 
Den kom bl. a. til udtryk i Selskabet Harmonien, hvis historie 1799—
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Ved en privat fest, der blev holdt hos Johs. Chr. Nielsen, fejrede Haderslev-Samfundets bestyrelse i 1959 
25-året for udsendelsen af årsskriftets første årgang. I festen deltog bl. a. også rektor, dr. phil. Karl N. Bock 
(d. 1976), der var medstifter og medredaktør af årsskriftet 1934-40. På billedet fra denne fest ses fra 

venstre Olav Christensen, Karl N. Bock, Magnus Favrholdt og Johs. Chr. Nielsen.

1849-1949 de tre redaktører sammen skildrede i et jubilæumsskrift i 
1949, og et stort antal af årsskriftets afhandlinger og erindringer vedrø
rer netop denne epoke.

I skolens historie er det tillige den periode, hvor dansk sprog og kultur 
for første gang virkelig satte sit præg på skolens liv. Ofte benævnes disse 
år fra 1850 til 1864 endog efter Thriges og Lembckes navne. Det før
ste årsskrift bragte som nævnt begyndelsen af Edvard Lembckes erin
dringer.

Som udtryk for den nationale holdning bragtes tillige hvert år frem til 
1962 et digt på første side i årsskriftet. Ni digte af Edvard Lembcke er 
bragt på denne måde, men også mange andre digte af især nationalt 
indhold har redaktionen ladet pryde årsskriftet, digte som på en eller 
anden måde slog på strenge dybt i deres og deres generations sind.

Her er vi fremme ved noget af det, der har haft størst betydning for, at 
Haderslev-Samfundets Årsskrift har kunnet udsendes år efter år: De tre 
redaktører har i den holdning, de har haft, og det indhold og den 
udformning, de har givet årsskriftet, været på linje med den medlems- 
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skare på 600-700 personer, som Haderslev-Samfundet ret konstant har 
haft. Det vil næppe være forkert at påstå, at Haderslev-Samfundet hører 
en tid til, hvor elevskaren udgjorde en ret velafgrænset social gruppe, og 
hvor gymnasiet og dets lærere i højere grad end det er tilfældet i dag, 
prægede eleverne og skabte et særligt tilknytningsforhold til den skole, 
man var udgået fra. Hertil kommer, at mange havde haft deres gang på 
skolen i syv-otte år, fordi de havde gennemgået mellemskolen og måske 
realklassen, før de sluttede af i gymnasiet. Det var naturligvis med til at 
styrke båndet til skolen og skabe grundlaget for udsendelsen af et 
årsskrift til gamle elever.

Den afgåede redaktion kunne bygge på disse forhold. Den har kunnet 
regne med en udbredt good-will hos den ældre del af skolens gamle 
elever, en good-will, som bl. a. har vist sig ved mange tilkendegivelser af 
tilfredshed med årsskriftets indhold og udformning.

Den ydre baggrund for årsskriftets videreførelse er i dag anderledes. 
Skolen er blevet langt større. Det er ikke længere noget særligt at gå i 
gymnasiet eller på HF, og skolen og dens lærere præger ikke længere 
eleverne så stærkt som tidligere, også fordi ingen normalt færdes her 
mere end tre år ialt. Samfundet har i de sidste ca. 20 år udviklet sig 
således, at andre faktorer end skole og hjem er blevet langt stærkere i 
deres påvirkning af de unge. Det har bl. a. givet sig udtryk i, at jo større 
skolens afgangshold er blevet, jo færre er blevet medlemmer af Haders
lev-Samfundet.

Den nye redaktion er klar over disse forhold, og det skaber dens 
dilemma. Den good-will, som den tidligere redaktion har nydt, vil nok i 
nogen grad være til stede også efter vagtskiftet, hvis ikke vi fjerner os for 
meget fra det idé- og holdningsmæssige grundlag, som hidtil har præget 
årsskriftet. Vel føler vi os forpligtet over for den tradition og arv, som vi 
har overtaget, og som vi på mange måder føler os en del af; men samtidig 
hermed er vi klar over, at det kun er et spørgsmål om tid, hvor længe der 
vil være grundlag for et skrift af det indhold og den karat, som hidtil har 
været årsskriftets. Og med grundlag tænkes her på antallet af medlem
mer og dermed årsskriftets økonomiske basis.

Uden at fjerne os alt for meget fra den form og det indhold, som har 
kendetegnet Haderslev-Samfundets Årsskrift igennem så mange år, vil 
vi derfor forsøge en vis form for fornyelse i håbet om, at årsskriftet lokalt 
kan fa en lidt større udbredelse, også uden for den kreds, som umiddel
bart har tilknytning til Haderslev Katedralskole. Hermed håber vi både 
at kunne fastholde den hidtidige medlemsskare og samtidig at kunne 
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styrke det økonomiske grundlag for årsskriftets fortsatte eksistens som 
det fornemme skole- og lokalhistoriske skrift det er.

Vi håber, at Haderslev-Samfundets Årsskrift 1978-79 ved sit indhold 
og ved sin form viser både redaktionens forpligtelse over for den hidtidi
ge tradition og samtidig ønsket om en vis fornyelse. Vi føler os overbevist 
om, at den gamle redaktion vil værdsætte indholdet ud fra den holdning, 
som er deres, og det er derfor en glæde at kunne tilegne dem netop dette 
årsskrift.

Haderslev, i november 1979.

FINN DRÆBY HENRIK FANGEL LARS N. HENNINGSEN 
KLA US HOL T LILLIAN MAR TIN USEN AA GE WIELAND T
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LEJEBIBLIOTEKAR 
CHRISTIAN SØRENSENS BREVE 

TIL ORLA LEHMANN 1837-40
Et bidrag til bladet Dannevirkes tilblivelseshistorie

Indledning.

I 1909 udsendtes første bind af P. Lauridsen: 
»Da Sønderjylland vaagnede«, der bærer 
undertitlen »Skildringer og Breve«. I dette 
bind gør forfatteren bl. a. rede for hele bag
grunden for bladet Dannevirkes oprettelse i 
1838 samt for de mænd, hvis navne er knyttet 
så nøje til dette blads tilblivelse: professorer
ne Christian Flor og Christian Paulsen fra 
Kiel samt købmand Peter Christian Koch og 
bogbinder Niels Christian Nissen i Haders
lev.

Det fremgår helt klart af Lauridsens skil
dring, at Flor og Koch er hans to store »hel
te«, og at det var dem og deres utrættelige 
iver og udholdenhed, som var skyld i, at det 

første nummer af Dannevirke kunne ud
komme ijuni 1838. Lauridsens skildring kom 
dog ikke til at stå uanfægtet. Som kilde havde 
han næsten udelukkende brugt private bre
ve, mens de offentlige arkiver kun i ringe 
grad, ja faktisk slet ikke var benyttet. Den 
daværende leder af Statsarkivet i Kiel, Georg 
Hille, skrev derfor på grundlag af officielle 
dokumenter en afhandling med titlen »Peter 
Christian Koch und sein Wochenblatt Dan
nevirke«, trykt i Zeitschrift der Gesellschaft 
für Schleswig-Holstenische Geschichte bind 
40, 1910. Den skulle bl. a. vise, at Koch ikke 
havde mødt nogen nævneværdig modstand 
hos de offentlige myndigheder, hvilket i det 
store og hele er bekræftet også ved nyere 
undersøgelser.1 Hille vendte sig endvidere i 
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hårde ord imod Lauridsens skildring og mod 
Kochs usandfærdighed, hykleri og hele »svi- 
nepolitiske« optræden, der ikke fortjente no
gen sympati.

Men også andre vendte sig imod Laurid
sens skildring. Efterkommere til en af delta
gerne i spillet om Dannevirkes oprettelse, 
lejebibliotekar Christian Sørensen, gjorde 
over for Lauridsen privat indsigelse imod 
den fremstilling, som Koch, og på grundlag 
af denne Lauridsen selv, havde givet af Sø
rensens stilling til det nationale røre i Nord
slesvig. Chr. Sørensen og hans fætter, bog
trykker Heinrich Seneberg, er af Lauridsen 
skildret som de to mænd, der lokalt gik stær
kest imod Kocks planer og ideer. Det sorteste 
billede tegner Lauridsen vel af Seneberg, der 
skildres som en lidt sær indelukket person 
uden dybere åndelige sysler, og kun interes
seret i den smule overskud, som driften af 
bladet Lyna kunne give. Chr. Sørensens ar
bejde som lejebibliotekar og agent for det 
danske trykkefrihedsselskab vurderes kun 
lidt positivt af Lauridsen, der er meget mere 
tilbøjelig til at fremhæve det arbejde med 
udlån af bøger, som Koch senere gik igang 
med.2

Fra Sørensens hånd foreligger en række 
breve til Orla Lehmann i København. De 
belyser især de første forhandlinger om at 
udgive et dansk blad, ja det længste af breve
ne, dateret 15. april 1838, er faktisk den vig
tigste kilde til viden herom. De er benyttet af 
P. Lauridsen, der i sin skildring af begiven
hederne bl. a. følger det lange brev ret nøje.3 
Det er dog karakteristisk for P. Lauridsen, at 
han ikke citerer brevet i sin helhed eller blot 
dele herafi den samling afbreve, som knytter 
sig til hans skildring. Her er det næsten ude
lukkende Lauridsens to hovedpersoner, 
Koch og Flor, der taler, og det er således 
deres opfattelse og deres vurdering af begi
venhederne, der kommer til at præge læse
ren. En anden kilde, som Lauridsen benytter 
meget, er P. C. Kochs selvbiografiske skil
dring, som Koch skrev mange år efter begi
venhederne.4 Den kan derfor indeholde 

erindringsforskydninger og især efterratio
naliseringer. Også denne kilde er med til at 
fortegne billedet af begivenhedsforløbet og 
især af årsagssammenhængen. Disse kilders 
vurdering af Sørensen og Seneberg er be
stemt ikke positiv, og trods både Georg Hil
les artikel og indsigelse fra Christian Søren
sens efterkommere, som Lauridsen omtaler i 
bind 3 af sit værk (s. 21 f), rokker han ikke en 
tøddel ved sin opfattelse. Sørensen og Sene
berg var ifølge Lauridsen et par middelmå
digheder, der af personlige grunde forsøgte 
at lægge Koch alle mulige hindringer i vejen.

Chr. Sørensen var født i København, men 
omkring 1830 bosat i Haderslev, hvor han 
virkede som faktor på sin fætter, Heinrich 
Senebergs bogtrykkeri. I 1830 oprettede han 
tillige et dansk lejebibliotek i Haderslev, dvs. 
et bibliotek, hvor man imod en afgift, må
nedlig eller årlig, kunne tegne abonnement 
på nye bøger, der efter endt læsning indgik i 
bibliotekets samling til senere udlån. En så
dan form for biblioteksvirksomhed var for
beholdt de mere velstående på grund af af
giften, men også fordi udbudet af bøger for
modentlig var ret finkulturelt. Der er dog 
næppe tvivl om, at et sådant bibliotek i en by, 
der var præget afen tyskdannet og tyskspro
get overklasse, var med til at vække forståelse 
og interesse for dansk litteratur, og efterhån
den må man nok også regne med, at Chr. 
Sørensens bibliotek fik en bredere kreds af 
lånere.5

I sidste halvdel af 1830’erne blev Chr. Sø
rensen tillige agent for Trykkefrihedsselska
bet i København, og det var formodentlig 
som følge heraf, at han kom i berøring med 
den københavnske jurist Orla Lehmann, der 
indtog en fremtrædende position i selskabet, 
og som i det hele taget i stigende grad frem
stod som en af de liberales ledende skikkelser 
i kongeriget. De breve Sørensen sendte til 
Lehmann supplerer og uddyber på en række 
punkter vor viden om de nationale og politi
ske forhold i Haderslev. Flere af brevene, 
især det første, dateret 10. juni 1837, der
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Historikeren Peter Lauridsen (1846-1923) var født i 
Jeger up ved Vojens og virkede fra 1877 som lærer, 
senere skoleinspektør, i København. Hans hoved
værk er det store værk »Da Sønderjylland vaagnede«, 
der blev udgivet 1909-22 i 8 bind. (Det kgl. Biblio

tek).

omhandler borgmestervalget 1837, under
streger således købmand Peter Hiort Loren
zens meget fremtrædende position i byens 
politiske liv og hans klare og konsekvent libe
rale holdning. Hiort Lorenzen stod ofte ene 
med sine synspunkter i byens politiske liv, og 
en af de fa, der stod ham nær, var Chr. Søren
sen. Denne har vel næppe været direkte råd
giver for Hiort Lorenzen, men det fremgår af 
Sørensens breve, at de ofte har diskuteret 
både lokale og mere generelle politiske og 
nationale spørgsmål. Sørensen har endvide
re spillet en vis rolle som formidler af den 
direkte kontakt mellem Orla Lehmann og 
Hiort Lorenzen. I brevet, dateret den 21. 
oktober 1837, beklager Chr. Sørensen den 
manglende kontakt mellem liberale i konge
riget og de såkaldte slesvig-holstenere, og 

han udtrykker flere gange håbet om, at Orla 
Lehmann og Peter Hiort Lorenzen kunne 
komme i brevveksling, bl. a. i brevet 15. april 
1838. På den anden side så Chr. Sørensen 
nok vanskelighederne herved, og han beto
ner flere gange over for Lehmann, at denne 
må være forsigtig i sine udtalelser angående 
hertugdømmet Slesvig og dets forhold til 
kongeriget for ikke at blive misforstået af de 
liberale i hertugdømmerne.

Sørensens opfordringer var dog ikke for
gæves. Den 5. marts 1839 kan han udtrykke 
sin glæde over, at de to liberale ledere er 
kommet i personlig berøring med hinanden. 
Deres brevveksling begyndte i sommeren 
1838 og er for en stor del gengivet i P. Laurid
sen: Da Sønderjylland vaagnede, bd. 4 s. 
231—88. Den betød for Hiort Lorenzen uden
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tvivl en voksende forståelse af, at mulighe
derne for en virkelig fri forfatning var større i 
forbindelse med Danmark end med et Hol
sten, der var i færd med at slutte sig til Tysk
land. Ved at knytte forbindelsen mellem de 
to mænd, er Chr. Sørensen vel således ikke 
helt uden del i Hiort Lorenzens brud med 
sine slesvig-holstenske fæller i august 1840, 
da han nedlagde sit mandat som stænderde
puteret for Haderslev købstad, fordi han ikke 
længere fandt sig i overensstemmelse med 
det grundlag, han var valgt på.6

Det længste og vigtigste af Chr. Sørensens 
breve er dateret den 15. april 1838. Det bely
ser bladet Dannevirkes tilblivelseshistorie og 
forhandlingerne sommeren 1837 mellem 
professorerne Flor og Paulsen på den ene og 
Haderslev-borgerne P. C. Koch, Chr. Søren-

Litografi af Orla Lehmann, udført 1839 af Em. Bæ- 
rentzen. Lehmann var på dette tidspunkt 29 år og 
redaktør afbladet Københavnsposten. (Det kgl. Bib

liotek).

sen, Heinrich Seneberg samt bogbinder 
Niels Chr. Nissen på den anden side. Det 
indtryk man gennem brevet får af P. C. Koch 
er ikke særligt positivt. Brevet giver en klar 
fornemmelse af, at Koch ønskede at køre sit 
eget løb. Han ville have sit eget blad, og det 
skulle være efter hans eget hoved. Derfor lod 
han om efteråret over for Chr. Sørensen og 
Seneberg som om han har opgivet alle planer 
om at blive redaktør, til trods for at han på 
det tidspunkt havde indsendt ansøgning om 
privilegium på at udgive et ugeblad.

Også billedet af bogtrykker Seneberg nu
anceres gennem dette brev og bliver ikke helt 
så negativt som P. Lauridsen vil gøre det til. 
Seneberg var ganske afgjort en meget fåmælt 
og indesluttet mand, og Chr. Sørensen førte 
utvivlsomt ordet for ham under forhandlin- 
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gerne. Vel var han og Seneberg interesseret i 
at udgive bladet Lyna på dansk, men ikke 
med Koch som redaktør, da det viste sig som 
den eneste udvej. Flor blev rasende herover, 
da han fik det at vide, men således som 
Kochs position var i byen, og således som 
han blev opfattet her, er det klart, at Sene
berg og Chr. Sørensen har ment, at et sådant 
foretagende på forhånd var dødsdømt. De 
ville hellere køre videre med bladet på tysk 
end risikere, at det gik nedenom og hjem, og 
derved stå i fare for at miste privilegiet. Det 
er på grundlag heraf, at Sørensen advarer 
Lehmann imod at indlade sig med Koch og 
at levere bidrag til hans blad. Samtidig op
fordrer han dog Lehmann til ikke kun at 
nøjes med hans udsagn, men at indhente 
oplysninger hos »pålidelige mænd i det sles
vigske«.

Sørensen har vel nok med sit lange brev 
været med til at skabe kølighed i forholdet 
mellem de liberale i København og Flor og 
Koch på den anden side. Ifølge et brev fra 
Flor til Koch den 3. oktober 1837 havde 
Lehmann lovet at yde bidrag til bladet fra sin 
pen, men ifølge Kochs eget udsagn skete det 
kun et par gange. Flor skriver den 7. novem
ber 1837, at han efter et møde med Lehmann 
i København ikke stoler meget på hans løfter 
om bidrag, og da han formodentlig ved års
skiftet 1837-38 skrev til ham og gjorde ham 
bekendt med sagens stilling og bad ham 
støtte den på forskellig måde i Københavns
posten,7 bestyrkedes han i denne opfattelse 
og skrev den 13. februar 1838 til Koch: »Jeg 
stoler ikke på ham; thi han er ung og ærgerrig 
og har holstensk blod i sine årer. Desuden 
har hverken han eller de andre patriotiske 
liberale i København den sande liberalitet og 
sande patriotisme . . .«8

Disse breve ligger før Chr. Sørensens lange 
redegørelse den 15. april 1838, og der er intet 
tidligere brev bevaret, som viser, at Sørensen 
på nogen måde har påvirket Lehmann i ret
ning af denne tilsyneladende forbeholdne 
holdning til Flor og Koch og deres planer. 
Brevet den 15. april må imidlertid på afgø

rende vis have stemt Lehmann køligt over for 
planerne om et dansk blad i Kochs regi. Et 
brev fra Flor til Lehmann dateret den 17. 
april 1838, altså to dage efter Sørensens, vi
ser, at Flor og Koch har været klar over 
Sørensens negative holdning. Det hedder 
heri bl. a.: »Der bliver nu i Haderslev arbej
det af al magt imod os, så at den stakkels 
enfoldige Sørensen, fra hvem De sikkert intet 
svar har fået [!], allerede aldeles er i fjendens 
vold, så at jeg, som temmelig tidlig mærkede 
det, Gud ske lov, fik de 200 ex. af Paulsens 
skrift, der på min opfordring var tilsendt 
ham, endnu i rette tid ud af hans værge og i 
købmand Kochs og bogbinder Nissens.9 
Denne Sørensen er fætter eller svoger til 
bogtrykker Seneberg, der dels har et forban
det fysiognomi, dels som udgiver af Lyna er 
modpartiets allierede. Imidlertid er Koch 
tilstrækkelig opmærksom og snu og lader sig 
nu ikke lettelig fange i de mange rævesnarer, 
der bliver lagt . . .«10

Dette brev kunne tyde på, at Sørensen 
skrev til Lehmann ud fra en mere veloverve
jet plan, og at hans brev ikke kun er udtryk 
for et personligt modsætningsforhold til 
Koch. I så fald kan det kun være de liberale 
(»fjenden«, »modpartiet«) i Haderslev, og 
heriblandt først og fremmest Peter Hiort Lo
renzen, som fra starten af var Kochs blad 
ugunstigt stemt, der har stået bag. Flors og 
Kochs breve viser også iøvrigt, at stærke 
kræfter i Haderslev arbejdede imod dem.11

At brevet til Lehmann ikke var uden ef
fekt, ses af et brev fra Flor til Koch, dateret 
København den 22. maj 1838, og hvori det 
bl. a. hedder: ». . . Det er virkelig lykkedes 
Sørensens utrættelige bestræbelser at gøre 
Dem aldeles mistænkelig for de vigtigste her
rer i Trykkefrihedsselskabet i mangfoldige 
henseender, ligesom vor hele sag (i grunden 
også jeg selv personlig) herovre har i længere 
tid stået i et forunderligt lys . . .« Endnu den 
29. maj kan Flor imidlertid skrive, at Leh
mann vil levere Koch »en stående Corre- 
spondent-artikel fra København«.12

Den 20. juni udkom det første nummer af 
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Dannevirke, og bladet viste sig hurtigt sær
deles levedygtigt. Selvom det var stærkt re
geringsvenligt og til stor forargelse for de 
liberale i Haderslev stillede sig på borgme
sterens side i kampen for et friere bystyre,13 
fik det ikke det sværmeriske og pietistisk-re- 
ligiøse præg, som Sørensen og Seneberg hav
de frygtet. Også de liberale i København 
blev efterhånden mere positivt stemt over for 
bladet, og i et formodentlig ikke afsendt brev 
fra Orla Lehmann til Chr. Sørensen, dateret 
den 1. november 1838, bebrejder Lehmann 
Sørensens fjendtlige holdning over for Koch: 
». . . det gør mig ondt at se, hvor lunken De 
er blevet i den dansk-slesvigske sag. Hvad De 
har udstående med Koch, og hvad De har at 
udsætte på Dannevirke, gør intet til sagen, og 
kan ikke indeholde nogen retfærdig grund til 
at trække sig tilbage; thi Koch er, hvad der 
end måtte være at indvende imod ham, en 
modig karl, og Dannevirke det eneste danske 
blad i Slesvig . . . De vil heraf se, hvor meget 
jeg beklager, at De, som er en af Dem, jeg 
troede, man mest kunne stole på, om ikke 
ligefrem er gået over til fjenderne, dog ialt- 
fald er blevet en meget tvivlsom bundsfor
vandt . . .«14

Om Sørensen igennem andre af Leh
manns breve har faet kendskab til Lehmanns 
holdning i denne sag og har kunne tage be
stik herefter, er uvist, men i hvert fald bedre
des forholdet mellem Sørensen og Koch i 
løbet af det følgende årstid. Den 15. septem
ber 1839 kunne Sørensen endog meddele 
Lehmann, at han har søgt »at indlede noget 
med P. C. Koch igen«, ja Koch blev endog 
hans rådgiver i spørgsmålet om den tilladelse 
til at drive boghandel, som han indsendte til 
kongen.

I foråret 1841 opgav Christian Sørensen 
sin stilling som lejebibiliotekar i Haderslev 
og forlod byen, uden at vi kender grunden 
hertil. Hans lejebibliotek blev overdraget til 

gæstgiver Trauls Erichsen i Gåskærgade 
(Harmonien) og kom til at bestå i mange år. 
P. Lauridsen fortæller selv om, hvordan han 
som dreng i 1850’erne en dag stod i Chr. 
Sørensens lejebibliotek og med undren så 
hele værelser fulde af bøger fra gulv til loft. 
Herfra hentede han bl. a. Ingemanns histori
ske romaner, Blichers noveller og hele den 
danske guldalderdigtning.15

I en tid, der ikke kendte til noget offentligt 
biblioteksvæsen, og i en egn, hvor de ledende 
sociale lag var præget af tysk kultur og dan
nelse, var Sørensens virksomhed således ikke 
uvæsentlig, ligesom hans aktive indsats for at 
formidle den personlige kontakt mellem Orla 
Lehmann og Peter Hiort Lorenzen ikke var 
uden betydning. Hans forbindelse både til 
disse to mænd på den ene og til P. C. Koch på 
den anden side viser tillige, hvor let det var i 
en brydningstid at komme i klemme mellem 
to indbyrdes stridende retninger. Han skri
ver selv herom i sit lange brev den 15. april 
1838, at vel er Lorenzen hans ven, og at han 
derfor af visse folk anses for tysksindet, men 
at disse folk tager storligen fejl: han føler sig 
så dansk som nogen.

Selvom Chr. Sørensen ikke hører til de 
store ledende skikkelser i 1830’ernes og 
1840’ernes nationale og politiske kamp, for
nemmer vi dog gennem hans breve helt klart 
de ikke kun idémæssige - men også personli
ge - modsætningsforhold, som fandtes ikke 
blot mellem de liberale på den ene side og de 
mere nationalt bevidste på den anden side, 
men også indenfor de mere nationalt bevid
stes lille gruppe, »Dannevirklerne«. Chr. Sø
rensens breve er med til at nuancere vort syn 
på disse mænd, ja mangt og meget i hans 
breve giver skår i de glorificerede myter, der 
knytter sig til dem, og som ikke mindst P. 
Lauridsen har skabt med sit store værk. 
Derfor er disse breve vigtige.
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Annonce fra ugebladet Lyna den 4. jan. 1835 om et nyt 
skrift, der er indgået i lejebiblioteket. Af annoncen fremgår, 
at Chr. Sørensen da boede i Storegade 37. Også senere var 
dette hus et sted for bogvenner. Her havde nemlig Meyers 

boghandel til huse 1898-1963.
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„£e öanffe Sropperé JjpæberéfranH;

eller bet Sanfte' 2luytliaiv;€orp3, unber 
Slnførfel af £ané ^ifprftelige 
laucbtigbeb $Prinöé grebe vif af ^)eéfen. 
Ct SBiBrag til Sen Sanfte Ärigéljiflorie. 
Slf en franft Officier. överfat af Set 
franfte SKanuffript veb Saron SBebel 
Sarléberg."

.$sem Ser fra æptaar af maatte ønfte at læfe 
Äjvbenljaönépoften, ville beljageligen ben; 
ven&e Sent til

€^v. ©ørenfen, 
boenbeé ^r. 25aget Sotens 

i ©amme^aberélev.

CHRISTIAN SØRENSENS BREVE

I det følgende gengives samtlige otte beva
rede breve fra Chr. Sørensen til Orla Leh
mann. De dækker perioden 1837—40 og fin
des i Orla Lehmanns privatarkiv i Rigsarki
vet i København (privatarkiv nr. 5864). 
Udeladt er ca. 1/6 af brevenes tekst, som i 
stedet er refereret ganske kort. Det drejer sig 
om Chr. Sørensens ofte meget rosende om
tale af Orla Lehmann og hans indsats, 
spørgsmål angående aktuelle politiske begi
venheder i København, kommentarer til 
Trykkefrihedsselskabets og københavnske 
avisers virksomhed samt anmodninger til 
Lehman om at skaffe Sørensen forskellige 
aviser, pjecer o. 1. Overskrifter og under
skrifter samt Sørensens mange understreg
ninger er udeladt. Ligeledes er Sørensens 
forkortelser, bl. a. K’havn (= København) 
og Prof. (= professor) opløst. Brevenes øv
rige tekst er gengivet bogstavret.

1.
Haderslev, d. 10. Juni 1837

Idet jeg herved tilkj end egiver Modtagelsen 
af Deres ærede Skrivelse af 15. f.M. aflægger 
jeg Dem tillige min forbindtligste Tak for 

Deres beviste Godhed at ville uleilige Dem 
med Besørgelsen af nogle danske Sange til 
mig. Jeg skal ikke nægte, at det fra min Side 
var vel dristig forlangt, at De, som mig per
sonlig ubekjendt, skulle uleilige Dem med 
denne Sag, men, jeg kjendte Dem som Libe
ral, og følte mig overbeviist om, at De viist 
gjerne gjør alt for at vække Liberalitet, og 
dette er netop Øiemedet af disse Sange, 
ingen pecunair Speculation . . . Jeg har 
Haab om at vores P. H. Lorenzen vil være 
mig behjelpelig at faa nogle gode tydske 
Sange; at de Danske ville vorde gode be- 
tvivler jeg ikke, men, saa stor Vægt jeg læg
ger paa det danske, vil jeg dog ikke at de 
tydske Sange skal staae i Skygge for de dan
ske, thi saa maatte jeg ophøre at gjøre mig 
en Ære af at være Liberal.

Med Hensyn til den Roes De tillægger 
mig for hvad jeg skal have virket for det 
danske Sprog i denne Egn, da berømmer De 
mig vist meget for meget; men saa meget er 
vist, at naar det stod i min Magt at gjøre ret 
meget for Sproget, nemlig det danske, da 
skulde jeg vist ikke undlade det. Men, 
skjøndt jeg af Fødsel er ægte dansk, saa kan 
jeg dog aldrig billige at man her vil indføre 
Rigsbank-Skillemynt,16 og er på en Maade 
ligeledes stolt af at den danske Konge-Lov 
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ikke her er gjældende,17 skjøndt den dog 
desværre her bringes faktisk i Anvendelse! 
Herpaa har vores Bye i denne Tiid et smukt 
Beviis! — For et halvt Aar [siden] døde vores 
Borgmester; vort Deputeert-Collegium 
(hvoraf ogsaa P. H. Lorenzen er Medlem)18 
indkom strax med en Ansøgning om at By
ens Borgere maatte, ifølge den dem af Kon
gen tilstaaende Ret,19 vælge en ny i den af
dødes Sted. Senere indgav de atter en lig
nende Ansøgning; i begge disse Documenter 
andrages tillige paa at afkorte den nye 
Borgmester adskillige af den forhenværen- 
des Indtrader osv.20 Ved et Borger-Ball sid
ste Vinter udbragte vores P. H. Lorenzen en 
Skaal »paa et lykkeligt Borgmester-Valg og 
fortalte Forsamlingen ved den Ledighed 
Indholdet af hans og Colleger[ne]s Ansøg
ning i denne Anledning!! —

I forrige Uge kom Efterretningen her til 
Byen, at Regjeringen (mir nichts dir nichts) 
havde udnævnt hidtilværende Stadtsecre- 
tair Schrader21 til - Borgmester!

Fra een af vores Herrer Deputerde udgik 
strax en Indbydelse til de øvrige af hans 
Colleger, at forsamles hos en af dem og der- 
paa én Corps at bringe den nye Borgmester 
deres Gratulation. Da Indbydelsen kom til 
P. H. Lorenzen skrev han derpå: »Nachdem 
die Sachen stehen, finde ich es nicht pas
send. Ich komme nicht! P. H. Lorenzen.« - 
3 andre fulgte hans Exemple, de andre 12 
gratulerte. Ikke nok dermed. Den ene af de 
3 udeblevne Deputerede er ogsaa Lieutnant 
ved vores Corps. Capitainen er en svag 
Mand og uden al politisk Tact. Peter og Paul 
kunde da let faae ham bevæget til at lade 
Corpset tilsige: at sende sig om aftenen hos 
ham for at bringe Borgmester Gratulation, 
det vil sige, det blev ikke befalet at komme. 
Vores gode Borgere her, ere, som overalt 
den store Mængde maae være, og er, hvor 
den i saa mange Aar er regjeret efter en 
Dansk Konge-Lov! Med faa Undtagelser 
mødte Alle! - Da P. H. Lorenzen Aftenen 
tilforn traf sammen med Capitainen i Har- 
monieSelskabet, fortalte den sidste ham om 

Corpsets forestaaende Parade! Men da var 
Ru . . ,22 rigtig! Naadens Sluser aabnede sig 
ikke! — Men P. H. Lorenzen tornede løs med 
en saadan grausamer Salve! at hele Paraden 
nær var gaaet overstyr. I det mindste gik 
Sagen heel rolig af, thi de gode Borgere kom 
ikke engang til at skrige Hurra! — Den sæd
vanlige Digter Grünwall23 havde til denne 
Høitidelighed forfattet en tydsk Sang, hvori 
»Kongen takkes for det kloge Valg«, og den 
Valgte kaldes »Unser Vater Schrader«! 
Men P. H. Lorenzens Salve naaede saagar 
ogsaa dette smukke Produkt, (vistnok til 
stor Bedrøvelse for Digteren) thi den blev 
ikke afsjungen! Den omtalte Lieutnant-De
puteret, der ikke fulgte sin (Depute- 
ret-)Colleger til Gratulation, gik strunk for
an Corpsets, men han var jo da ogsaa iført 
Uniform, med Fjederhat paa Hovedet og 
Sabel i Haanden!24

Det værste ved det Hele er: at vi desværre 
ved denne famøse Affaire staae [i] Fare for 
at miste vor P. H. Lorenzen af Corpsets, da 
han troer ikke at kunne forblive i dette, ef
teråt han saaledes har beskudt (ved hans 
Salve) dets ærede Chef! — Og treeder han 
ud! saa god Nat Corps, i politisk Henseen
de! Dog da han om kort Tiid gjør en Reise 
til England og først om 5-6 Uger kommer 
igjen, støtter jeg endnu mit Haab herpaa at 
vi kunne beholde ham.25

Sørensen ønsker ikke ovenstående brugt i Københavnspo
sten. Resten af brevet rummer enkelte spørgsmål angående 
begivenheder i København samt tak til Lehmann for hans 
indsats for »sagen«.

2.

Haderslev, d. 21. Octbr. 1837

Det er mig i Sandhed en meget stor Fornøi- 
else at indlagte »Apenrader Wochenblatt«26 
giver mig Ledighed til atter at kunne hen
vende mig til Dem. Vores velbekjendte P. 
H. Lorenzen har nemlig, paa Grund af (og 
dertil maa jeg egentlig sige: »schlimm ge- 
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nug«) at han selv ingen Forbindelse har 
med København, anmodet mig om, at for
skaffe ham den i indlagte »Wochenblatt« 
indrykkede Artikel, heelt fra først til sidst, 
naturligviis paa dansk, indført i Køben
havnsposten og det i et af de først udkomne 
No. Jeg er overbeviist om, at min Bøn ikke 
er forgjæves, naar jeg paa P. H. Lorenzens 
Vegne, beder Dem om, at De godhedsfuld 
vil bære Omsorg for, at dette Ønske bliver 
opfyldt.

Naar jeg ovenfor siger »schlimm genug«, 
saa mener jeg dermed, at det er beklageligt, 
høist beklageligt, at ikke alle Landets Pa
trioter og Liberale, de være nu danske eller 
saakaldte »Schlesvig-Holsteiner« kom i nøie 
Forbindelse med hinanden, thi hvis dette 
var Tilfældet, vilde det vist være til stor 
Gavn. — Jeg, og adskillige flere med mig, ere 
vel enige med det saakaldte »Slesvig-Hol- 
steenske Parti«, naar dette vil paastaa dets 
Rettigheder som »saadant«, men ingenlun
de naar Talen er om at »Slesvig« med Hen
syn til Sproget skal være tydsk! Lad være at 
dette er Tilfældet med det sydlige Slesvig, 
men ingenlunde er det saaledes med den li- 
gesaa store Deel af den nordlige Deel. Det er 
kun Embedsklassen og de som regne sig til 
»Honoratiores« der taler det tydske Sprog, 
men Folket, den store Masse, den taler fra 
Vuggen til Graven dansk og er dansk i Sæ
der og Skikke! - Høist beklageligt er det, at 
vi her ikke have et eget dansk Blad, neppe 
vilde det da feile paa enkelte Mænd der i et 
saadant vilde tale Folkets Sag, skjøndt man 
vel maa tilstaae, at Folket selv i det hele 
taget, er saa vidt tilbage, at det føler og veed 
intet deraf at det i denne Henseende bliver 
tilsidesat!

De øvrige to tredjedele at brevet rummer kommentarer til 
Trykkefrihedsselskabets virksomhed, som Sørensen mener er 
alt for præget af »den med Titler og Ordener rigelig udstyre
de Embedsklasse«, samt kritiske bemærkninger angående 
»Folkebladet«,27 hvis indhold Sørensen finder jammerligt.

3.

Sørensen har den 10. april 1838 modtaget et brev fra Leh
mann, dateret den 12. marts. I dette brev har Lehmann 
formodentlig bedt Sørensen om nærmere oplysninger angå
ende P. C. Kochs planer om at udgive et dansksproget blad 
samt om P. C. Kochs person. I et kort brev, dateret Haders
lev den 14. april 1838, svarer Sørensen, at han ikke har tid til 
at give det udførlige svar, som sagen kræver, men at han i 
løbet af en ugestid vil svare mere udførligt. Han fortsætter 
herefter:

I Dag vil jeg kun bede Dem, foreløbigen 
ikke i Representantskabsmødet28 at gjøre 
noget Skridt, forinden De har modtaget mit 
næste Brev, og særdeles kjært vilde det være 
mig, om enten De, eller nogen af Deres ven
ner kunne fra paalidelige Mænd i det Sles
vigske indhente nøiagtig Opgivelse om 
hvorledes Sagerne forholder sig her! - Thi 
vel'er det mig meget behageligt, at De ville 
tage mit Omdømme ad notam, og fuld og 
fast er jeg mig overbeviist, kun at ville sige 
Sandhed, men jeg kunde dog let misforstaa- 
es, og flere Stemmer gjælder altid mere end 
en enkelt. —

Fordi jeg ikke kan, saa har jeg hverken 
omtalt til Lorenzen at jeg har Brev fra Dem, 
eller hilst ham fra Dem, skjøndt vi begge i 
den sidste Tid har talt om, at et Brev til 
Dem i denne Tid vilde være gavnligt. — Fo
reløbigen vil jeg kun sige Dem, at de gode 
Herrer Professorer Paulsen og Flor have 
uhyre forregnet dem, naar de troer, som dog 
nok maa være Tilfældet, at have gavnet det 
danske, ved deres Uleilighed at have for
skaffet en mand som vores Kjøbmand 
Koch! Privilegium paa Udgivelsen af et 
dansk Blad for vores Egn.29 I mine Øine er 
denne Mand en Skurk!

4.

Haderslev, d. 15. April 1838.

Mit sidste [brev] af 14.de dennes sluttede 
jeg med, at kalde Redacteuren af det bebu
dede nye danske Ugeblad, herværende 
Kjøbmand Koch, en Skurk! — Naar De har
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Peter Chr. Koch (1807-80) var 1838-56 redaktør af 
bladet Dannevirke. Fotografiet viser ham som ældre. 

(Haderslev byhistoriske Arkiv).

læst nærværende til Ende, haaber jeg at og
saa De intet andet Prædikat vil kunne give 
ham. Dog, De vil vist spørge, hvad ved
kommer da dette Besvarelsen af mit sidste 
Brev? Det vil nu vise sig. - I en Tid af 6-7 
Aar har jeg været bekjendt med Koch, vel 
vidende at han hørte til det Pietistiske 
Lindbergske Partie,30 men det lod som om 
han selv i denne Henseende var liberal, 
hvilket han ellers i enhver anden Henseende 
ikke alene i høieste Grad var, ja man kunde 
vel kalde ham en Republikaner! Kjøben- 
havnsposten har han ikke alene stedse læst 
[med] den største Interesse, men ydede 
endogsaa de stærkeste Artikler i dette Blad 
sit Bifald, i Besynderlighed saadanne der 
handlede om Finantserne, og lagde ved 
denne Ledighed i Besyndelighed Vægt paa 
hvad Bang, Ussing,31 De og flere andre 
udtalte. Kort sagt, han var, efter alt hvad 

man kunde dømme, en ret ivrig Liberal. — 
Som en Følge af, at der blandt os ofte var 
Tale om, at det vilde være behagelig, hvis vi 
her havde et dansk Blad, skjøndt ikke fordi 
at vores tydske »Lyna«32 ikke var Liberal, 
men fordi dette Blad [blev] trykt i det tydske 
Sprog, og fordi det kun bevægede sig i en 
saa lille Kreds, fortalte Koch mig i Efter- 
aaret 1836 (da havde han i omtrent 1 Aar 
været etableret som Kjøbmand)33 at han 
agtede at udgive et dansk Blad, som skulde 
udkomme til Nytaar 1837, hvilket han ogsaa 
udbasune[re]de til enhver Bonde, der be
søgte hans Boutik. Imidlertid gjorde jeg 
ham opmærksom paa at denne Sag ikke lod 
sig iværksætte saa hurtig paa Grund af at 
der først maatte søges Tilladelse til et 
saadant Blads Udgivelse. Skjøndt han først 
ikke vilde troe dette overbeviste jeg ham dog 
snart om Sandheden, og det lod til at denne 
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Sag herved var forbi. - Først i August f.A. 
blev jeg ved en lille Billet anmodet om at 
besøge Professor Flor i hans Logie hos her
værende Gjæstgiver Petersen.34 Jeg mødte, 
og fandt i Flor en meget behagelig Mand; 
han fortalte mig, at han i København havde 
hørt, at jeg isærdeleshed var den der i denne 
Egn havde virket meest for Trykkefri
heds-Selskabet og spurgde mig: om der da 
med Hensyn til det danske Sprog i vores 
Egn ikke lod sig gjøre noget mere til dets 
Fremme, samt yttrede at det jo var beklage
ligt, at vi her ikke havde noget dansk Blad 
o.s.v. Mit svar lød: at det imellem mig og 
min Fætter, herværende Bogtrykker Sene
berg, ofte var bleven omtalt at hvis vi kunde 
faa vores Ugeblad udgivet paa dansk, dette i 
enhver Henseende vilde være høist ønskelig, 
men at vi ingen Udsigt havde dertil, paa 
Grund af at det ikke var os muligt her i 
Byen, eller i Omegnen at finde en dertil 
duelig Mand, der baade kunde og vilde 
paatage sig Redactionen.35 - Professoren 
yttrede imidlertid at dette nok vilde finde 
sig, han kjendte flere Præster her i Egnen, 
blandt andet Pastor Randbøll i Skryd- 
strup36 o.s.v., denne sidste vilde han besøge 
tilligemed flere andre, og lovede desuden 
selv at ville levere Bidrag til et dansk Blad, 
hvis vi kunde faa det i Gang her, samt at 
ligeledes Professor Paulsen i Kiil og adskil
lige andre med Fornøielse skulde stræbe at 
understøtte Bladet med Bidrag, samt at 
Trykkefriheds-Selskabet ogsaa gjerne vilde 
hjelpe i denne Henseende, men at man i 
København var af den Mening at dette kun 
da lod sig bedst udrette naar vi først selv 
havde et dansk Blad o.s.v. o.s.v. — Idet vi 
saaledes talde modtog Flor et Brev fra Pro
fessor Paulsen som efter Bestemmelsen vil
de her træffe sammen med Flor, men som 
nu lod den sidste vide at han var bleven 
opholdt paa Reisen over Vandet og var ta
get ind hos Nis Lorenzen, den bekjendte 
Bonde, der er Stænderdeputeret,37 og øn
skede til Middag der at see Flor, som ogsaa 
besluttede strax at ville tage derhen. - Da 

ogsaa jeg kjende Nis Lorenzen, saa yttrede 
jeg Lyst til at gjøre Touren med, og tilføiede 
at jeg vilde see at faa min Fætter, Bogtryk
ker Seneberg, samt en herværende ung 
mand, Bogbinder Nissen,38 hvilken sidste 
jeg vidste havde væxlet Breve med Professor 
Paulsen, til at gjøre Touren med. Da jeg 
indbød den sidste, Nissen, sagde han, saa 
maa vi have Koch med! Dette fandt jeg iøv- 
rigt ufornøden, men Nissen meente, at han 
troede at maate indbyde Koch, paa Grund 
af at denne med ham havde talt om at udgi
ve et dansk Blad o.s.v. - Jeg kunde naturlig 
ikke have noget at indvende imod dette Nis
sens Ønske, og efter en Times Forløb kjørte 
Selskabet, der bestod af Professor Flor, 
Bogtrykker Seneberg, Bogbinder Nissen 
jun., Kjøbmand Koch og mig, afsted til Nis 
Lorenzen. — Ankomne til Bestemmelsesste
det, traf vi rigtig der Professor Paulsen, der 
saae høit op ved at see sin Collega, Flor, 
ankomme i et saa stort Selskab. — Nu blev 
Sagen, med Hensyn til Udgivelsen af et 
dansk Blad, eller at foranstalte vores hidtil
værende tydske »Lyna« udgivet på dansk 
[diskuteret]. Enhver var og maatte være 
enig i at denne Forandring i enhver Hense
ende kun kunde være gavnlig, men Spørgs- 
maalet var, hvor faar vi en Redacteur? Koch 
vilde naturlig paatage sig dette Hverv, men 
da der, efter min Formening hører noget 
mere til end at kunde skrive rigtig dansk, da 
Koch som ung begyndende Kjøbmand al
deles intet Renommé, i ingen Henseende 
besad nogen Popularitet, da hans Navn al
deles ingen Vægt havde, da han, ifølge hans 
Lader, ville blive anseet for en Bajads, da 
han ogsaa var bekjendt som en ivrig Lind- 
bergianer, saa ansaae jeg ham aldeles ikke 
for qualificeret til at optræde som Redac- 
teur. Dog maae jeg tilstaae at jeg dengang 
aldeles ingen Tvivl nærede om hans Libera
litet eller tiltroede ham noget slet. - Da nu 
min Fætter, Seneberg, ifølge hans Tempe
rament ikkun talede lidet, dog stedse be
kræftede at det vel var hans længe nærede 
Ønske at faa sin Lyna forandret fra tvdsk til 
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dansk, uden dog nogensinde at bifalde den 
Plan at ville antage Koch som Redacteur, 
saa antog dog Professor Flor dette som af
gjort. løvrigt var det tydeligt, at den Kjære 
Hr. Professor Flor var en streng Despot og 
at naar man først havde afskediget den nu
værende Redaction, en Rector Brauneister 
og en Pastor Lautrup, og ingen anden 
Mand havde at stole paa, end Koch, saa 
vilde den gode Hr. Professor nok spille Me
ster! — Imidlertid kjørte Professor Paulsen til 
Apenrade og vi andre tilbage til Haderslev, 
hvor vi, med Undtagelse af Seneberg, om 
Aftenen var hos Hr. Koch. — Her blev nu 
Debatten fortsat, og jeg tør ikke nægte, at 
Professor Flor udtalte sig ganske aaben og 
rigtig med Hensyn til det besværlige Kald 
det er at være Redacteur, saaledes og saa 
stærkt, at man maatte formode, at Hr. Koch 
frivillig vilde træde tilbage, men nei, han var 
nu engang forhippet, og troede at det intet 
havde at betyde. — Jeg foreslog, at jeg ifølge 
med Flor vilde om Morgenen tage til 
Aastrup, V4 Miil herfra, for at formaa der
værende Pastor Hertel39 til at overtage Re- 
dactionen, og mit Forslag blev antaget. Vi 
gjæstede altsaa, Flor og jeg, Præsten Hertel, 
og Flor foredrog Sagen, men den gode 
Mand troede ikke at kunde paatage sig dette 
Hværv, isærdeleshed med Hensyn til de 
stedfindende Forhold, dog lovede han at 
vilde understytte Sagen paa bedste Maade 
og af alle Kræfter. - Flor syntes dermed til
freds og vi kjørte tilbage, hvorpaa Flor strax 
begav sig paa Veien til sin Ven Pastor 
Randbøll i Skrydstrup, hos hvem han vidste 
at træffe sammen med en heel Deel Frem
mede fra København; han vilde derfra til 
Kolding og om 5—6 Dage paa sin Tilbage- 
reise til Kiil atter indtræffe hertil. Jeg anbe
falede ham i Nærheden af Christiansfeld at 
besøge Degnen Nissen i Hjerndrup,40 som 
jeg personlig kjendte og var overbeviist om, 
at denne Mand baade var istand til og ogsaa 
vistnok vilde levere passende Bidrag til det 
paatænkte danske Blad. - Flor kom ogsaa 
nogle Dage herefter tilbage, og skjøndt det 

var stærkt henimod Aften, saa ønskede han 
dog at gjøre en Tour til Pastor Hertel i 
Aastrup. Flor, Koch og jeg tog altsaa afsted; 
Seneberg, der just ikke var hjemme, kom 
ikke med, men herpaa, skjøndt han var Ho
vedpersonen, forsaavidt det angik en For
andring med »Lyna«, syntes Professoren ik
ke at regne stort. - Da jeg nu vidste, at Se
neberg, da han af mig hørte, at Hertel ikke 
direct vilde optræde som Redacteur, ikke 
billigede Foretagendet, saa fandt jeg det 
billigt, efter at vi vare ankomne hos Hertel, 
og jeg der hørte at Professoren talte som om 
Alting var klappet og klart, at opkaste det 
Spørgsmaal: »men om nu Seneberg ikke 
gaar ind i Planen?« — Dette var naturligt 
som en Lynild og Torden slog ned i Præste- 
gaarden! Professor Flor paastod at Seneberg 
jo havde givet sit Ord og sit Samtykke der
til; jeg benægtede dette, og kunde med god 
Samvittighed gjøre dette; men nu var der jo 
Ugler i Mosen og stor Strid paa Færde! Jeg 
foreslog, at det vilde være godt hvis Pastor 
Hertel om Morgenen derpaa vilde komme 
til byen, og at der saa med Seneberg kunde 
afgjøres det fornødne. - Efter lang Debatte 
blev dette bifaldet. — Vi kjørte derpaa tilba
ge, og jeg havde desværre underveis Leilig- 
hed til at bemærke, at ligesaa behagelig som 
Flor hidtil havde viist sig, ligesaa ufor
skammet plump og massiv viste Manden sig 
nu, da Sagen ikke lod til at gaa efter hans 
Hoved. - Dog jeg lod ham snakke! -

Om Morgenen derpaa kom Hertel og 
Flor til Seneberg, og Koch, som er Naboe til 
den sidste, blev tilkaldt. - Men nu fordær
vede den gode Professor hele Spillet thi For
handlingen aabnede han med de Ord: »efter 
som jeg hørte i Aftes og ifølge hvad jeg har 
overtænkt i Nat, saa have vi jo her ikke no
get at bestille! - Jeg i Senebergs Sted vilde 
strax have spurgt den gode Mand, hvad han 
da vilde her? og viist ham Døren! — Der blev 
talt meget, men det kom naturligt ikke til 
noget Resultat! hvorpaa Selskabet skiltes 
ad. — Vide bør De, høistærede Her Leh
mann! at da jeg hos Pastor Hertel opkastede
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Chr. Sørensen var agent for Trykkefrihedsselskabet i Kø
benhavn og annoncerede i ugebladet Lyna den 12. febr. 1837 

for medlemskab af selskabet.

fom maatte onffe at inbtræbe fom 
km i „©elffabet for Srpff efri IjebenS 
rette SBrtig" vt'Ue bebageligen i Søbet af tube; 
værenbe ®aaneb ^enuenbe bem til Unbertegnebe, 
ber ^ar paataget fig at mobtage Stnmelbelfer, 
famt tidige i fin Sib at beførge ©elfTabetS 
©frifter tilfenbt SSebfommenbe.

kontingentet er 1 9ibb. baloaarltg, boorfor 
lauert ®eblem erljolber, foruben „2)an|T Rolfes 
blab “ tillige etfjöevtSfrift fom ©elffabet ubgiber.

^»aberéle» ben 10 gebruar 1837.
©ørenfen,

det Spørgsmaal: hvad der skulde gjøres, 
hvis Seneberg ikke indlod sig i Sagen, tillige 
erklærede og maatte erklære, at jeg fra Se
neberg aldeles intet Opdrag havde at gjøre 
dette Spørgsmaal, men at jeg kun antog det 
som Tilfælde, og derfor troede at maatte yt
tre mig saaledes. Kan man fortænke Sene
berg i at han ikke vilde indlade sig med en 
saaledes sammensat Redaction? Kock, som 
før sagt, besidder ikke mindste Renommé og 
er bekjendt som en Pietist, skulde vel være 
Hovedmanden, Hertel derimod som skulde 
være den egentlige Mand ved Roret, ifølge 
hans videnskabelige Dannelse, skulde blot 
være hemmeligt Redacteur. Hvis det nu, 
som vist vilde været indtruffet, Hertel muli- 
gen en gang maaske 2 Gange forkastede 
hvad Koch ønskede aftaget i Bladet, saa vil
de denne naturlig let blive stødt, og kom 
Hertel oftere saaledes igjen, hvor let kunde 
Koch da ikke sige: »Ja, naar det saaledes 
skal gaa, saa ønsker jeg ikke at have noget 
med Redactionen at bestille o.s.v., og der
med var Sagen saa afgjort. - Paa ingen 
Maade kan man misbillige at Seneberg ikke 
ønskede at indlade sig med en Mand som 
Koch, hvilket han senere endnu bedre har 
lært at indsee, end han før var istand dertil. 
— Omtrent 3—4 Uger efter at Flor havde væ
ret her, kom der fra ham, under min Adres
se Brev til Koch. Professoren yttrede deri: at 
eftersom han nu havde overlagt Sagen med 
hans Venner (Professor Paulsen o.s.v.) vare 

de dog komme til det Resultat, at hans Reise 
dog ikke saa ganske var gjort forgjæves! - 
Han indlod sig nemlig ved sit Ophold her, 
ofte dermed; at han blot i den Hensigt hav
de gjort Reisen herned, for at hjælpe paa det 
danske! — Han havde, som han i Brevet ud
trykte sig, dog stiftet Bekjendtskab her, og 
derved troede han, var allerede meget vun
det! - Han udviklede hvorledes han troede 
Sagen atter maatte søges at iværksættes, og 
yttrede at een af os maatte gjøre Forsøg paa 
at ansøge om Tilladelse til at udgive et 
dansk Blad (hvilket Skridt han iøvrigt ved 
sin Nærværelse aldeles og flere Gange lige
frem erklærede for ganske forkastelig, paa 
Grund af at den Sievig Holstenske Regje
ring uden Tvivl vilde nægte en saadan Til
ladelse). Hvis nu denne Ansøgning, som var 
at formode, ikke blev bevilliget, saa skulde vi 
samtlige, som et Selskab direct indgaae til 
Kongen med en Ansøgning o.s.v. - Med den 
agtværdige Pastor Hertel, til hvem han 
havde skrevet, skulde vi raadføre os. Til 
Koch, Nissen og mig satte han sin Liid, Se
neberg derimod maatte ansees som en Sa
gen aldeles uvedkommende Person, o.s.v.41 
Idet dette Brev fra Flor blev læst af Koch og 
mig, kom den føromtalte Bogbinder Nissen, 
og efter at ogsaa han havde læst Brevet, er
klærede Koch: »at han aldeles ikke vilde ha
ve méd denne Sag at gjøre! ikke i mindste 
Maade! o.s.v. Jeg gjorde store Øine, ikke 
fordi jeg indsaa at den gode Sag, med Hen
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syn til at faa et dansk Blad udgivet, derved 
vilde tabe, fordi en Mand som Koch fra- 
traadte, tvertimod, dette kunde kun behage 
mig, men forundre kunne jeg mig ikke nok
som over, at en Mand som han, der endnu 
for nyelig viste sig saa særdeles indtaget, ja 
jeg tør sige, indtil Raseri begeistret for den 
omtalte Sag, nu paa engang kunde skifte 
Farve! - Det var mig et Særsyn! - Dog, kort 
at fortælle det Hele var en Masse!! - Om
trent 3-4 Uger efter denne Passage, skrev 
jeg til Flor, retfærdiggjorde i mit brev min 
Fætter Seneberg, med Hensyn til den 
Mening Flor lod til at have om ham, og idet 
jeg fortalte den Forandring der var foregået 
med Koch, spurgte jeg Professoren hvorle
des hans Mening nu var om denne Mand, 
ikke ahnende at Professoren dengang alle
rede maatte fra Koch selv være bleven an
derledes underrettet!42 - Senere erfarede jeg 
tilfældig, at Koch virkelig havde søgt om 
tilladelse til Udgivelse af et dansk Blad, hav
de selv været i Slesvig, havde faaet Afslag og 
atter søgt og ligeledes faaet Afslag.43 - Her 
saae jegjo nu at Koch, blot for at føre mig 
bag Lyset, havde udtalt sig som om han slet 
og aldeles ikke vilde have med Sagen at be
stille, og det virkelig paa en saa stærk 
Maade, at han derved ikke undlod at omtale 
Vedkommende i de fornærmeligste Udtryk; 
uden at jeg i ringeste Henseende fortjente en 
saadan Behandling. Senere har han vel er
klæret, at det fra Slesvig var bleven ham 
tilskrevet, at P. H. Lorenzen søgte om Til
ladelse til at udgive et Blad, og nu troede 
han jo at jeg havde Deel i dette Anliggende! 
- Men at P. H. Lorenzen vist aldrig har 
tænkt paa, langt mindre virkeligt søgt en 
saadan Tilladelse, er ligesaa vist, som at 
baade han og jeg er overtydet om, at Regje
ringen aldrig har kunnet forløbet sig mere 
end ved at give en Mand som Koch en 
saadan Tilladelse. Dog, hvad siger de vel 
om Manden, naar han, Koch, som før, for
inden end 1 Aar tilbage, var bekjendt af os 
som den ivrigste Liberal, ja endogsaa Re
publikaner, nu, ifølge hans Stilling til de 

Herrer Kieler Professor, hvis Redskab han 
er, viser sig som den størst muligste Abso
lutist!! — I Anledning af den her fra Byen 
ved Juletiden til Kongen indsendte Finants- 
petition, som Koch naturlig ikke vilde un
derskrive, (hvilket han dog for Vi Aar tilba
ge med hjertelig Glæde vilde have gjort) er
klærede han, at dette var et skammeligt fo
retagende, at de danske vilde lee deraf, ja 
vilde foragte det!! o.s.v. Det er Dem naturlig 
bekjendt at herværende Conrector Vol
quardsen i Kieler Correspondentblad har 
skrevet imod Professor Paulsens Skrift: 
»Om det danske Sprog i Slesvig«, i denne 
Anledning har Hr. Koch indsendt en Arti
kel til Aarhuus Avis, som jeg og flere har 
læst, men som Elmquist sendte tilbage, paa 
Grund af at han ikke kunde aftage samme. I 
denne Artikel yttrede Koch om Volquard
sen »at da han her havde hans Brød, og fik 
sine Penge, og da man ved enhver Ledighed 
behandlede ham med Høflighed og Artig
hed, hvad vilde han saa forlange mere?«44 — 
Hørte dette til Sagen? — Senere hen kaldte 
han Volquardsen »et ussel Kreatur!« og 
hans Skriveri »drengevurenhed« og derved 
talte han ofte om at Volquardsen uden al 
Delikatesse havde angrebet den høiagtede 
Professor Paulsen! - Hvad siger De om vo
res nye Redacteur hvis Navn som saadan 
skal pryde det snart udkommende: Ugeblad 
»Dannevirke«! — Er det ikke en smuk Fyr!? 
Er det ikke at formode at hans og Consor- 
ters Færd vil virke gavnlig for det danske i 
Slesvig? De kan være forsikret paa, at her 
hersker en meget god stemning for Partiet! 
Det er langt fra at jeg sympathiserer med 
Hensyn til hvad Volquardsen har skrevet i 
sin Afhandling imod Paulsen, men det er 
her almindelig bekjendt, at Volquardsen er 
en meget agtet Mand og har stedse været en 
særdeles duelig Lærer. Min Mening er, og 
den tror jeg deler flere, at baade Paulsen og 
Volquardsen har overdrevet Sagen, den 
første fordi han optræder og handler som 
Partiemand, og den anden fordi han er ble
ven ophidset dertil. Jeg kunde endnu blive
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Annonce fra ugebladet Lyna den 20. jan. 1839 om nogle 
nyheder, der er indgået i Chr. Sørensens lejebibliotek. Af 
annoncen fremgår også, hvilke aviser lejebiblioteket abonne
rede på. Man bemærker her især de liberale blade Køben
havnsposten og Fædrelandet, begge grundlagt af Orla Leh
mann, og Kieler Correspondenzblatt, udgivet af den liberale 

slesvig-holstener Th. Olshausen.

Unbertegnebe fon faaeé til SÆéning:
„©agbog over mine SSeføg øøg lp e tr i Sl a it b i 

gerbinanb Smil Sßorm fra ben 3 
vemberaf, ba ben kongelige Siefolution om 
banö ^>enrettelfe blev barn mebbeelt, til ben 
20 f. 9J?., ba ben eyeqverebeé; veb S. fy. 
3$ i é b p e, Qkæft."

„Sørjle spart af et ©enbebrev til Jpf. æiflop 
Dr. gaber, [Ribber af ©annebroge, nærmeft 
fom ©var paa bané ©iatribe af 24 ©eptbr. 
1838, i -^empelö Sibrag til Siböljflorien 
X 39 af 28©eptbr. 1838, famt 23 enfolbige, 
men nøbvenbige ©pørgémaal (ianbenspart 
af bette lille Slrbeib (tulle nogle flere følge) til 
JF>aué ^»øiævøærbtgbeb fra S. fy. Raufen, 
©tænberbepiiteret."

Snbvibere bolbeö beflanbig følgenbe Siabe til 
Sæéning:

^jøbenbabnépofien, gæbrelanbet, ©en §ri; 
finbebe, SJpt SRagaftn for Statur og Wtence« 
ftefunbftab, ©anft golfeblab, og Steler 
Sorrefponbenjblatt.

Sl>r. ©ørenfen.

længe ved at underholde mig med Dem om 
den Materie, men jeg maa befrygte at mit 
lange Skriveri vil kede Dem.

Sørensen har herefter nogle bemærkninger angående Tryk
kefrihedsselskabet, og advarer både det og Lehmann imod at 
blande sig i hertugdømmernes forhold. Han fortsætter derpå:

Jeg har, som jeg i mit forrige Brev skrev 
Dem, ikke omtalt Deres sidste Skrivelse til 
P. H. Lorenzen, thi jeg troer derved baade 
at ville skade Dem og den Sag for hvilken 
De agter at virke. Jeg kjender den Mand for 
godt til, at jeg ikke skulde befrygte, at han 
muligen derved skulde troe at De handlede i 
Overensstemmelse med Professorerne Paul
sen og Flor og disses herværende smukke 
Subjecter, og dette var allerede nok til at 
han, Lorenzen, vilde unddrage Dem den 
Høiagtelse og Hengivenhed han hidtil har 
troet at være Dem og enhver brav Dansk 
skyldig. Meget behageligt vilde det være 
mig om De kunde komme i Brevvexling med 
P. H. Lorenzen, og dette troer jeg nu meget 
godt lod sig gjøre hvis De, med Hensyn til at 
Koch nu har hans Privilegium paa Udgivel

sen af et dansk Blad, forespurgte dem hos 
Lorenzen angaaende dennes, Kochs, Cha- 
racteer og hans Duelighed til at kunne 
paatage sig denne Post — Saa meget er vist, 
at saa snart Danmark skulde faae en god 
Constitution, Lorenzen vist ikke vil være 
den sidste der vil give sin Stemme til at 
Slesvig bliver forenet med Danmark. 
Saalænge iøvrigt Kongeloven, anden Told
indretning, andet Pengevæsen og flere andre 
bestaaende Indretninger forblive som nu, 
da vilde vist ingen Lorenzen og ingen oplyst 
Slesviger ønske nogen Forening. — Beklage 
maa man at det snart fremtrædende Koch- 
ske »Dannevirke« vil skade Sagen uendelig. 
Man har talt om, at de gode Herrer blive 
betalte, og paa anden Haand har jeg hørt at 
den gode Koch skal have fortalt, at han nu 
skulde kunne disponere over 1000 Daler! — 
Om alt dette er sandt eller ikke, kan jeg ikke 
paastaa, men saadanne Rygter, som ogsaa 
Maaden hvorpaa de gode Kielere har vist at 
forskaffe Koch Privilegiet, kun i høieste 
Grad vil virke skadelig. — Paa Professor 
Flors Andragende har jeg fra Trykkefri
hedsselskabet modtaget 200 Exemplarer af 
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Professor Paulsens Skrift til Gratis-Forde- 
ling, da jeg nu veed, at en saadan Fordeling 
kun vil virke skadelig, saa har jeg frasagt 
mig denne Fordeling, ligesom ogsaa Pastor 
Randbøll i Skrydstrup ikke vil have noget 
dermed at bestille, Randbøll har ligeledes til 
Koch tilbagesendt den fra ham udsendte 
(og i Kiel smedede Petition) paa Grund af 
at hans Bønder ikke som naturligt var, kun
de underskrive samme.45 Troer De nu, 
Høiestærede Herr Lehmann! at Randbøll og 
jeg ikke ere danske og dansksindede! Vel er 
Lorenzen min ven og jeg hans, og derfor 
ansees jeg vistnok ofte af visse Folk som 
tydsksindet, men saadanne Folk tage storli
gen Feil ! — For Alting vil jeg raade Dem, 
foretag ikke noget i den Slesvigske Sag, og 
mindst i dette Øieblik, forinden De selv eller 
Deres Venner, høist hos paa[li]delige, ikke 
Fanatikere eller Absolutister, Mænd have 
indhentet nøiere Forklaring over hvorledes 
Tingene forholde sig her!

For alting vil jeg raade Dem, ikke at 
overile Dem med at levere Bidrag til Hr. 
Kochs »Dannevirke« — jeg tør vove at 
paastaa »en Orla Lehmann! vil ikke kunne 
være det bekjendt! — Naar man paa den ene 
Side maa glæde sig over, hvorledes Danske 
og Svenske, idet mindste Sjællændere og 
Skaaninger, gjensides nærmer sig til hinan
den,46 hvor smerteligt maa det da ikke være 
at Danske og Slesvigere skal være fjendlig- 
sindede imod hverandre? Men troe ikke at 
dette vil blive bedre ved Kochs »Dannevir
ke«, nei sandelig, det vil blive værre, det 
skulde da være at Slesvigerne vilde lade 
Complottet skride rask væk uden at ændse 
det, men dette vil desværre ikke blive Til
fældet, det saakaldte »danske Parti« troer sig 
jo ovenpaa, thi de have jo Magten paa deres 
Side. Undskyld mig, hvis De skulde formo
de at jeg muligen overdrive Sagen, det er 
ikke min Hensigt. Jeg vil hellere afbryde 
for denne Gang og kun tilføie det Ønske, at 
De snart vil lade høre fra Dem igjen. I et 
indlæg til Reitzel skrev jeg igaar til Dem,47 
at de høist om 8te Dage kunne vente nærvæ

rende Brev fra mig, men jeg har tagen 
overtværs og sat mine andre Forretninger 
tilside, for saasnart som muligt at besvare 
Deres ærede Skrivelse.

Efter et par korte bemærkninger om aktuelle politiske begi
venheder samt om Folkebladet og Trykkefrihedsselskabet, 
slutter Sørensen brevet således:

Dog endnu lidet om Hr. Koch, han har ofte 
omtalt at vilde ind træde i Trykkefrihedssel
skabet, dog ikke under sit virkelige men kun 
under et fingeret Navn! og jeg har naturlig
vis saaledes ikke vildet indmelde ham.

I det Haab snart at høre noget fra Dem 
igjen, skal jeg stedse bestræbe mig paa, med 
al Høiagtelse for Dem, at forblive Deres troe 
og oprigtig dansksindede

C. Sørensen.

5.

I et brev dateret Haderslev den 21. oktober 1838 beder Sø
rensen Lehmann tage vel imod nogle mænd fra Haders- 
lev-egnen, der er i København med det formål at få ændret 
tiendevæsenet i Haderslev amt. Blandt dem er Lorenz Krü
ger fra Jels, og Sørensen vedlægger et brev, som han i j uli har 
modtaget fra Krüger, for at Lehmann kan få et indtryk af 
manden. Krüger klager i sit brev bl. a. over at der er for 
mange aristokrater og konservative i Trykkefrihedsselskabet 
og er ligesom Sørensen stærkt kritisk over for Folkebladet.48

6.

Haderslev, d. 5. Marts 1839.

Inderlig glæder det mig, at De nu er kom
men i Berørelse og Correspondance med P. 
H. Lorenzen; jeg kan ikke andet end deraf 
vente det bedste Resultat for Fremtiden, det 
vil vistnok bidrage til at de danske og de 
saakaldte Slesvig-Holstenske Liberale (som 
i Grunden dog nok virke til et Maal) i 
Fremtiden vilde virke meer i Forening, eller 
at idetmindste det ene parti ikke vil modar- 
beide det andet, men at man paa den ene 
Side stedse veed »hvad« og »hvorfor« der 
virkes paa den anden Side. - Denne yderst
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Haderslev set fra nordøst, litografi efter tegning af Carl Warnberg ca. 1848. Vejen i forgrunden er den nuværende sti ned 
igennem Kløften. Den ender på Gammelting, hvor gavlen af Friedrichsschule (Nørregade 41), bygget 1829-30, ses. Til højre 
herfor Gammelting 1—2, bygget i slutningen af 1820’erne, derefter Gammelting 3, bygget 1834, senere forhøjet til to etager, og 
Gammelting 4, bygget i 1840’erne. Videre imod højre ses Arbejds'huset (L. Skausgade 8), bygget 1837-38 og yderst til højre 

garver Gøhlmanns, senere Bløchers mølle, Storegade 85, opført i 1840’erne. (Haderlsev byhistoriske Arkiv).

behagelige Nærmelse af Partierne, vil ogsaa 
nok stadfæste, at man hidindtil fra begge 
Sider har misforstaaet hverandre.49 - For 
alleting maa jeg bede Dem om, at opfylde 
det L. Krüger givne Løfte, at besøge os her 
saa snart som Deres Tiid og Ledighed tilla
der det. Et saadant Besøg vil vist have gode 
Følger; derfor beder jeg nok engang: Kom 
De kuns snart! —
Herefter beder Sørensen Lehmann skaffe ham nogle numre 
af Københavnsposten.

7.

Haderslev, d. 15. Septbr. 1839.
De vil erindre, at De ved mit sidste Ophold i 
København havde den Godhed at skrive en 

Ansøgning for mig til Kongen, hvori jeg an
søgte om Tilladelse til med mit danske 
Leiebibliotek at turde forbinde en Boghan
del, især med danske Skrifter; jeg fulgte 
Deres Raad og mødte om Mandagen i 
Audientssalen, ophold[t] mig der fra Kl. 9 
til 12, men da der vist var henved 100 Audi- 
entssøgende og deraf omtrent 30—40 bleve 
tilovers som ikke kom ind til Kongen, og 
hvoriblandt jeg var, fulgte jeg de andres Ex
empel og afgav min Ansøgning til den Du 
jour-havende Officier, der forsikkrede, at 
Ansøgningen vilde blive afgiven til Kongen 
og at den vilde have samme Virkning som 
om vi selv havde afgivet den. Da jeg imid
lertid siden den Tid aldeles ikke har hørt det 
mindste til denne min Ansøgning, og idet 
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jeg igaar desangaaende talte med P. C. 
Koch (nebenbei gesagt maa De vide, at jeg 
især paa Hr. Nis Hanssens50 dertil givne 
Anledning søger at indlede noget med P. C. 
Koch igjen) anmodede og opmuntrede han 
mig til, at forsøge alt muligt [for] at komme i 
Besiddelse af den ansøgte Tilladelse. Dette 
er i denne Henseende at jeg er saa fri at 
henvende mig til Dem, med Bøn om at give 
mig et godt Raad og at være mig Behjælpe
lig til at opnaae mit Øiemed. -

P. C. Koch siger, at naar der hengaar en 
saa lang tid uden at der følger nogen Reso
lution paa en Ansøgning, som det nu er 
Tilfældet med min, saa kan der indgives en 
Memorial, men at en saadan naturligviis 
maatte skrives af en Jurist, da vi andre ikke 
er bekjendte med saadanne Documenters 
Affattelse. -

Forholder Sagen sig saaledes, saa er jeg 
overbeviist om at De vistnok vil gjøre mig 
den Tjeneste at tilsende mig Udkastet til det 
omtalte Document. Men der er endnu en 
anden Ting at iagt[t]age for at opnaae Øie- 
medet. Var det ikke muligt at jeg i Køben
havn kunde faae en eller anden formaaende 
Mand til at anbringe denne anden Ansøg
ning paa rette Sted? - Skulde Nis Hanssen 
maaske ikke i denne Henseende kunde være 
mig behjælpelig, ved maaske enten gjennem 
Professor Brorson51 eller en anden at faae 
Ansøgningen fremmet? Jeg beder Dem at 
tale med samme derom og tillige at hilse 
ham at jeg i næste Uge skal tilskrive ham. —

Men, kjære Hr. Lehmann! Da vores P. H. 
Lorenzen har tilskrevet Dem et Par Breve, 
og deri anmodet ham om at tilsende ham et 
Par Expl. af hans bekjendte i Københavns
posten indrykkede Afhandling, men aldeles 
i denne Henseende ikke har hørt noget fra 
Dem, saa er jeg saa fri i saa Henseende, dog 
uden Lorenzens vidende, at bede Dem dog 
snart desangående at tilskrive Lorenzen et 
Par Ord. - For Rygtet sagde her, at Schra
der, vores Politimester, strax havde hen
vendt sig til Redactøren i København for at 

faa Fortatteren til det første Stykke om 
Markedsdagene angivet;52 nu siges der at 
Hr. Schrader fra Redactionen skal have faa- 
et det Svar; »at hvis han havde Lyst til at 
føre Proces med den, da kunne han kun 
komme!« - At et saadant Svar morer Loren
zen, er begribeligt, men hvem veed om der 
er noget sandt af den hele Fortælling? -

Jeg tillader mig at give Dem Copi paa den 
Ansøgning De havde den Godhed at skrive 
for mig i København, med Tilføiende at hvis 
De finder det passende at der indgives en 
dito, og at De i saa fald vil have den Godhed 
at sende mig Concept dertil, da kunde der i 
den anden gjerne bemærkes at mit Foreta
gende af mange her imødesees med stor 
Forventning, da det uden Tvivl vilde være 
til stor Gavn for den danske Litteraturs 
Fremme i vores Egn, der langtfra ikke af den 
herværende Boghandel skjænkes den Op
mærksomhed som Sagen fortjener. — Da 
Boghandler-Foreningens Formand i Kø
benhavn, Steen, har lovet at vilde under
støtte Foretagendet af alle Kræfter, mon det 
da ikke lod sig gjøre at der i Faveur af Sagen 
fra denne Forening fulgte en Anbefaling af 
Foretagendet med min Ansøgning? —

Copi. I en Række af 9 Aar har jeg i Haders
lev, hvori jeg er Borger, havt et dansk Leie- 
bibliotek, der har virket ikke lidt til i Byen 
og Omegnen at udbrede Bekjendtskab med 
den danske Litteraturs Frembringelser. Jeg 
er derved kommet i Forbindelse med mange 
danske Boghandlere og Litteratörer, lige
som jeg har erhvervet mig nogen Øvelse i 
Boghandlerforretninger og med hvad der
med staar i Forbindelse. Jeg tager mig der
for den underdanigste Frihed at ansøge 
Deres Majestæt om allernaadigste Tilladel
se til med mit Leiebibliotek at turde forbin
de en Boghandel, hvortil der i Haderslev 
turde være saa meget mere Trang, som den 
Boghandler, der for 1 Aar siden har etable
ret sig, ikke siges at have Forbindelse med 
danske Forlæggere eller Interesse for den 
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danske Litteratur, som derfor vilde være 
den Green, for hvilken jeg især vilde søge at 
virke.

allerunderdanigst

datum 1. Juni 39 
indgivet 3. Juni

Jeg veed nu med Sikkerhed, at den hervæ
rende Boghandler Wieck53 aldeles ikke staar 
i Forbindelse med danske Forlæggere, 
[men] medtager sine danske Bøger fra Alto
na. Af Boghandlerne i København er han 
ikke selv kjendt.

8.

Det sidst bevarede brev fra Chr. Sørensen til Orla Lehmann 
er dateret Haderslev den 12. januar 1840. Det er ganske kort 
og han beder heri om nogle eksemplarer af Fædrelandet.54 
Brevet slutter således:

Modtag, høistærede Hr. Lehmann! ogsaa 
min ringe, men ærlige og velmenende Tak, 
for Deres, i Besynderlighed i den sidste Tid, 
Frihedens Sag ydede Anstrengelse. Gid ret 
mange vilde paaskjønne Deres Iver og ræk
ke Dem trofast Hjælp!

NOTER
1. J. Witte: Myndighedernes forhold til de dansksindede 

blade i hertugdømmet før 1848, utrykt manuskript 1973.
2. Seneberg skildres især i Da Sønderjylland vaagnede bd.

1 s. 46 og bd. 3 s. 46ff
3. Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 45-49. Der kan på

vises en række unøjagtigheder i Lauridsens referat af 
Sørensens brev, som iøvrigt er iblandet Lauridsens egne 
vurderinger og kommentarer.

4. Findes i P. C. Kochs arkiv i Det kongelige Bibliotek og er 
så vidt vides aldrig trykt i sin helhed.

5. Om disse lejebiblioteker, se Henrik Fangel: Haderslev 
bys historie 1800-1945 bd. 1 s. 262 og 336f.

6. Se herom Haderslev bys historie 1800—1945 bd. 1 s. 
3441T.

7. Orla Lehmann var fra 1835 leder af det københavnske 
blad Københavnsposten.

8. Flors breve: Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 105, 114 
Og 121.

9. Der er tale om Christian Paulsens skrift »Om det danske 
sprog i hertugdømmet Slesvig«, udgivet 1837. En anden 
forklaring på at han udleverede disse skrifter giver Chri
stian Sørensen i brevet den 15. april 1838, se side 26.

10. Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 136.

11. Se herom Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 60-62, 
hvor Lauridsen i dystre billeder udmaler bagvaskelser
ne.

12. Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 143 og 146.
13. Se herom Haderslev bys historie 1800-1945 bd. 1 s. 

340-44.
14. Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 191-92; brevet fin

des i Lehmanns privatarkiv i Rigsarkivet, og antages 
derfor af P. Lauridsen sst. s. 232 for ikke at være afsendt.

15. Da Sønderjylland vaagnede bd. 3 s. 7.
16. Den 9. sept. 1836 udstedtes kundgørelse om indførelse af 

rigsbankskillemønt i hertugdømmerne, bl. a. p. gr. af de 
kaotiske møntforhold her. Dette vakte voldsom mod
stand, fordi man overalt i hertugdømmerne var vant til 
at regne i rigsdaler kurant, jfr.J. Wilcke: Specie- Kurant 
og Rigsbankdaler, Kbh. 1929 s. 379—84.

17. Et af grundsynspunkterne hos de liberale i Slesvig-Hol- 
sten var, at den danske kongelov fra 1665, på hvilken det 
enevældige system byggede, ikke var gældende i hertug
dømmet Slesvig.

18. P. Hiort Lorenzen blev medlem af deputeretkollegiet 
den 26. sept. 1835 og sad her indtil sin død i marts 1845. 
Deputeretkollegiet var et rådgivende organ på 16 borge
re. Det skulle høres af magistraten og tages med på råd i 
alle sager angående byens økonomi, herunder skatteud
skrivning, men det havde ingen besluttende myndighed, 
jfr. Haderslev bys historie 1800-1945 bd. 1 s. 85.

19. I 1796 havde man ved kongeligt reskript garanteret bor
gernes præsentation og valgret ved besættelse af borg
mesterposten. Statsmagten havde dog sat sig ud over 
dette ved udnævnelsen af Andreas Christopher Linden- 
han (1774—1836) til borgmester i 1814. Det var ham der 
var død nu i 1837, jfr. Haderslev bys historie 1800-1945 
bd. 1 s. 82-83.

20. Om striden ved besættelsen af borgmesterembedet i 
1837, se Haderslev bys historie 1800-1945 bd. 1 s 320f.

21. Ludvig Friedrich Gabriel Schrader, 1784—1866, byse
kretær i Haderslev 1814-37, borgmester sst. 1837—44.

22. Delvis ulæseligt ord, der ikke giver mening.
23. Niels Grünwall, 1836-1902, redaktør af Dannevirke, er 

muligvis en søn af denne »digter«.
24. Haderslev havde på denne tid to borgerkorps eller bor

gervæbninger, det ældre og det nyere, såkaldte frivillige 
borgerkorps, oprettet 1833, bl. a. på P. Hiort Lorenzens 
initiativ. Der er formodendig her tale om det frivillige 
korps. Hvem løjtnanten og kaptajnen er, kan ikke oply
ses. Guldsmed Wolfgang Petersen, senere jernstøbe
riejer, var i 1840’erne kaptajn, og måske er der også tale 
om ham her i 1837. Han ses dog ikke at være medlem af 
Harmonien ifølge medlemslisten 1836. En af de tre de
puterede, der nægtede at hylde Schrader var formodent
lig Hiort Lorenzens svoger, købmand Christoph Stuhr.

25. Om Hiort Lorenzen trådte ud af korpset vides ikke. Om 
hans rejse til England, jfr. J. Ottosen: Peter Hiort Lo
renzens historiske Gærning, Kbh. 1896, s. 25f.

26. Allgemeines Wochenblatt i Åbenrå blev udgivet af køb
mand Hans Kopperholdt og var på denne tid organ for 
den liberale slesvig-holstenisme. Privilegiet på udgivelse 
afbladet blev frataget Kopperholdt i 1839 og erhvervet 
af urmager Fischer, der herefter udgav bladet på dansk.

27. Dansk Folkeblad, udgivet af Selskabet for Trykkefrihe
dens rette Brug 1835-48.
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28. I Trykkefrihedsselskabet, som Orla Lehmann var et 
fremtrædende medlem af. Flor havde anmodet Lehmann 
om at virke for støtte til Koch og hans planer i selskabet.

29. Koch havde i slutningen af marts faet meddelt privilegi
um på udgivelse af et dansk ugeblad for Nordslesvig.

30. Teologen Jacob Christian Lindberg, 1797-1857, havde 
omkring 1830 rettet voldsomme angreb imod det ratio
nalistiske kristendomssyn og samtidig ved at samle jæv
ne håndværkere og småborgere til gudelige møder søgt 
at fremme gammeldags fromhedsliv. Fra sit hjem i Tiset 
ved Gram var P. C. Koch påvirket af en gammelpietisk 
religiøsitet og Sørensens udtalelser her illustrerer, at 
man i Haderslev nok har haft et andet syn på Koch end 
det, som P. Lauridesn giver udtryk for. Lauridsen om
taler kun denne religiøse baggrund ganske sporadisk, se 
Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 49.

31. P. C. Bang, 1797-1861, og T. Algreen Ussing, 
1797-1872, begge var jurister og medlemmer af stæn
derforsamlingen i Roskilde. De hørte til de ledende libe
rale i 1830’erne.

32. Lyna, ugeblad, såkaldt intelligensblad (annonceblad), 
udgivet i Haderslev 1797-1848. Det blev udgivet på tysk 
af bogtrykker Heinrich Seneberg, men havde skiftende 
redaktører.

33. P. C. Koch var fra 1820 til 1836 ansat i C. A. Petersens 
købmandsforretning i Storegade, først som lærling sene
re som kommis. Sommeren 1836 nedsatte han sig som 
urtekræmmer og landhandler i Vestergade 4 ikke langt 
fra Senebergs trykkeri i Storegade 42.

34. Gæstgiver Jens Christian Petersen i Nørregade 20.
35. Lynas redaktør var på denne tid C. A. Brauneiser, 

1777—1855, der var rektor ved latinskolen, og E. 
Lautrup, 1782-1857, der var diakon (andenpræst) og 
hospitalspræst.

36. Jørgen Christensen Randbøll, 1802-78, sognepræst i 
Skrydstrup 1832-43 og i Bevtoft fra 1843.

37. Nis Lorenzen, 1794—1860, gårdejer i Lilholt, stænderde
puteret.

38. Niels Christian Nissen, 1810-39, var bogbindersvend og 
søn af deputeret borger, bogbinder Claus Nissen. N. 
Chr. Nissen stod i nært venskabsforhold til P. C. Koch, 
se Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 24—33.

39. Hans Vilhelm Hertel, 1800-72, sognepræst i Åstrup 
1833-41 og i Moltrup-Bjerning 1841-67.

40. Nærmere oplysning om denne haves ikke.
41. Der er tale om det brev fra Flor til Koch, dateret 27. 

august 1837, som er gengivet i Da Sønderjylland 
vaagnede bd. 1 s. 95-98. Sørensen refererer brevet kor
rekt, men brevet er ifølge P. Lauridsens gengivelse stilet 
til Koch, og det er ham der skal indgive ansøgning.

42. Koch havde allerede den 3. september svaret på Flors 
brev, Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 98-104, og 
meddelt, at han allerede i slutningen af juli havde indgi
vet ansøgning om privilegium på at udgive et 
dansksproget blad. I brevet beder han endvidere Flor 
om ikke at adressere breve til ham til Sørensen. Denne er 
ikke indviet i Kochs planer, »da han ikke besidder Soli
dität nok til at være med i sådanne forhandlinger, hvor 
den største snuhed og opmærksomhed kræves. Når der 
ingen videre fare tør befrygtes, da kan manden være 

meget god og brugelig. Han har en del af de smålige 
ængstelige egenskaber, som Seneberg besidder i så fuldt 
mål« (a.st. s. 99).

43. Se Da Sønderjylland vaagnede bd. 1 s. 51-55.
44. P. Volquardsen, 1797-1852, var konrektor ved Haders

lev latinskole, og hans forsøg på at gendrive Christian 
Paulsens skrift »Om det danske sprog i hertugdømmet 
Slesvig« var den ydre anledning til at Koch og Nissen 
skrev deres artikler imod Volquardsen. Nissens blev 
optaget i Itzehoer Wochenblatt juli 1837 (facsimile i 
Sønderjyllands historie bd. 4 s. 216), mens redaktør 
Elmquist ved Århus Stiftstidende afviste Kochs, »da den 
var fuld af opposition imod en regering, som forsynede 
hans blad med kostelige kundgørelser«, som P. Laurid
sen indigneret skriver i Da Søndeijylland vaagnede bd. 1 
s. 32.

45. Der er tale om den såkaldte »monsterpetiton«, der bl. a. 
bad om dansk rettergangssprog i Nordslesvig, og som 
var sat i værk af P. C. Koch, se herom Sønderjyllands 
historie bd. 4 s. 241fog mere specielt Jürgen Rohweder: 
Sprache und Nationalität, Glückstadt 1976. Fra Skryd
strup forelå ganske rigtigt ingen underskrifter på denne 
petition. - Om Paulsens skrift, se indledningen s. 15 
samt note 9 og note 44.

46. Sørensen tænker her på den begyndende skandinaviske 
bevægelse.

47. Det forrige brev, dateret 14. april 1838. Forlægger og 
boghandler C. Reitzel i København, fra hvem C. Søren
sen fik en stor del af sine bøger, blev af Sørensen brugt 
som mellemmand for viderebesørgelse af post i Køben
havn.

48. Et svar fra Orla Lehmann på dette brev fra Chr. Søren
sen, men formodentlig aldrig afsendt, er trykt i Da Søn
derjylland vaagnede, bd. 1., s. 191, jfr. s. 232 nederst, og 
omtalt i indledningen her s. 16. I dette brev omtales også 
denne deputation nærmere, jfr. iøvrigt Søndeijyske År
bøger 1892 s. 46.

49. Orla Lehmanns og Peter Hiort Lorenzens brevveksling 
begyndte sommeren 1838, jfr. indledningen s. 13.

50. Nis Hansen, 1808-66, født i Øster Højst ved Tønder, 
sekretær i Selskabet til dansk Læsnings Udbredelse i 
Slesvig.

-51. Chr. Fr. Brorson, 1768-1847, præst og titulær professor, 
formand for Selskabet til dansk Læsnings Udbredelse i 
Slesvig.

52. Det drejer sig om den strid mellem deputeretkollegium 
og borgmester Schrader i Haderslev, som rasede som
meren 1839, og for hvilken der er redegjort i Haderslev 
bys historie 1800-1945 bd. 1 s. 321-23. Striden tog sit 
udgangspunkt i spørgsmålet om en ny ordning for byens 
ugemarkeder. Hiort Lorenzen havde i den anledning 
skrevet et indlæg i Københavnsposten.

53. Carsten Wieck var leder af byens andet leje bibliotek, der 
gik tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, jfr. note 5. 
Wieck havde i tilknytning hertil åbnet en boghandel i 
1838.

54. Orla Lehmann havde i 1838 sammen med bl. a. C. N. 
David, en anden fremtrædende liberal, grundlagt dag
bladet Fædrelandet.

HENRIK FANGEL
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PÅ DET TYSKE GYMNASIUM 
I HADERSLEV
Af Lars Peter Nørgaards erindringer

Indledning

Lars Peter Nørgaard blev født i Nustrup 
den 20. august 1905. Faderen, Magnus 
Nørgaard, var købmand og flyttede senere 
til Gram, hvor han skabte en driftig forret
ning. Boglige interesser var ikke fremmede 
for hjemmet, men alligevel tog driften af den 
krævende købmandsgård — en blandet 
landhandel, hvor man kunne fa alt lige fra 
foderstoffer og brændsel til gryn og porcelæn 
— de fleste af forældrenes kræfter.

Det var Lars Nørgaards bedstefar, pen

sioneret lærer Lars Peter Nørgaard fra Ga
bøl, som bragte et videre udsyn ind i hjem
met. Efter sin afsked som lærer i 1898 blev 
bedstefaderen sparekassebestyrer i Gram og 
fik mere tid til litterære sysler. Han udgav 
bl. a. en lille historisk skildring af Nustrup 
sogn og interesserede sig for folkeminder, 
sprog og geologi. Han opdagede også snart 
sit barnebarns gode evner og ønskede, at 
drengen fik en akademisk uddannelse. Tid
ligt sørgede han for, at den lille dreng ud 
over den almindelige folkeskoles undervis
ning fik privatundervisning (hos en frk. Ma- 
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rie Nickelsen) i latin og tysk, så han kunne 
blive optaget på det tyske gymnasium i Ha
derslev. Drengen skulle lære det pensum, 
som blev gennemgået i latinskolens sexta, så 
han kunne blive optaget direkte i quinta.

Sådan gik de ellers lykkelige barndomsår 
i Gram. Disse år stod senere for Lars Nør
gaard i et forklarelsens skær - i modsætning 
til de triste år på skolen i Haderslev - år 
præget af krig, hjemve og tvang.

I april 1918, da Lars Nørgaard var knap 
13 år gammel, drog far og søn så til Ha
derslev. Nu skulle det vise sig, om frk. 
Nickelsens privatundervisning havde gjort 
nytte.

Kort før sin død i 1967 nedskrev forfatte
ren, af sygdom tvunget ud af en omfattende 
lægepraksis i Storvorde syd for Ålborg, sine 
erindringer om tiden op til 1920. I det føl
gende gengives afsnittet om opholdet ved 
det tyske gymnasium i Haderslev 1918-20.

OPTAGELSE PÅ GYMNASIET

En dag efter sommerferien blev far og jeg 
tilsagt til at møde klokken 8 om morgenen 
på den tyske »Latinskole« i Haderslev. Far 
havde før sommerferien været derude for at 
tale med hr. Direktor1 og melde mig ind.

Vi tog hjemmefra med samt min skibski
ste dagen i forvejen. Da vi kom til Haderslev 
var solen ved at gå ned, men vi var jo også 
kørende med »Perle«. Jeg kan huske nogle 
fiskere der sad i en båd på fjorden ved syd
banegården og den nedgående sol skinnede 
på nogle gyldne røgede sild som fiskerne var 
ved at fortære. Vi tog ud på Missionshotel
let på Jomfrustien, og jeg gik næsten straks i 
seng.

Næste morgen kl. 8 mødte jeg på skolen 
til optagelsesprøve. Far var vist nervøs og 
blev ude på gaden. Mig rørte det ikke spor. 
Først blev jeg hørt i latin af professor Nis 
Schröder,2 en af de værste dansker-hadere 
vi havde. Det gik godt nok. Dog havde frk. 
Nickelsen lært mig en lidt forkert betoning 
af ordene. Derefter skulle jeg læse et »Ge

dicht«, blev hørt lidt i Geschichte, og så 
kom Dr. Unterhorst3 og satte mig til at reg
ne nogle opgaver. Det gik vist ad Pommern 
til, da jeg ikke kunne forstå den Dr. Bagefter 
sagde deja og nein og fein og taucht nichts. 
Jeg regnede med jeg var dumpet og gik ud 
og fortalte far det. Han ville hellere spørge 
sig for, for en sikkerheds skyld, og gik med 
ind og fik fat på rektor. Lidt efter kom de 
begge ud på trappen til »Patriæ et literis« og 
fortalte, at jeg havde bestået - godt endda-. 
Så hang jeg på den, og vi gik ned til Carl 
Nielsens boghandel for at købe de bøger, jeg 
skulle bruge. Dem fik vi også undtagen et 
atlas, og det måtte vi så købe i Johannsens 
Buchhandlung.4 Det stank langt væk af er
satz tryksværte.

Så skulle vi til at finde logi til mig, og det 
fandt vi lige ved siden af Missionshotellet på 
Jomfrusti nr. 20, frøken Friis’ pensionat.5 
Der skulle jeg spise og dele værelse på 5. sal 
med en anden dreng, der var en klasse over 
mig. Han hed »Kalli« d.v.s. Karl Køkert.6 
Hans far var Oberwachtmeister i toldvæse
net og boede i Farris. Han kunne kun tale 
tysk.

Så fulgte jeg far til toget. Til afsked fik jeg 
en hel sæk fuld af formaninger. Da toget var 
gået, følte jeg mig som »Lasse alene i ver
den«.

Så tog jeg mig en times »sightseeing« for 
at se, hvad det var for en by jeg var landet i, 
og for at se, om jeg kunne finde skolen igen. 
Derefter var jeg ude ved en hattemager for 
at få den hue, der var bestilt til mig. Den var 
meget lyseblå og med et gyldent bånd, der 
viste, at jeg nu gik i klassen Quinta. Kalli’s 
var af mørkebrun fløjl med et gyldenhvidt 
bånd, hvilket var tegnet på Quarta.

FRK. FRIIS’ PENSIONAT

Derpå gik jeg til pensionatet, hvor jeg skulle 
bo de næste 7 år, for at se bøgerne, og for at 
se, hvad skibskisten indeholdt. Jeg nåede li
ge at få den lukket op, så var der omkring 
mig en hærskares mangfoldighed af drenge
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Parti fra Jomfrustien i begyndelsen af 1900-tallet. Til venstre nr. 20, hvor Marie Friis havde sit pensionat på 3. sal med 
værelser på 4. sal. Husrækken nr. 14-20 er opført i årene lige efter 1900 og hjørnehuset til højre er fra 1904. Anlægget i 
forgrunden ligger foran Amtsbanegården fra 1899, hvis placering her var anledning til, at der blev bygget så mange store 

udlejningsejendomme på Jomfrustien i disse år. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

med forskellige slags huer. Det var nogen 
Kalli havde faet samlet, og de mente, det 
var absolut nødvendigt, at de hjalp mig med 
at pakke ud. Hvis ikke jeg vidste det i for
vejen, så opdagede jeg i alle tilfælde nu, at 
mine forældre var kloge mennesker. De 
havde været på razzia i butikken, og der var 
ikke så lidt chokolade og dåser med bolcher. 
Jeg blev plyndret på et øjeblik. Der var også 
et glas med henkogte frikadeller, og de gik 
samme vej. Men de sølle fyre fra byen var 
heller ikke vant til at fa ret meget at spise og 
navnlig ikke sådanne sager, så det var dem 
vel undt. De mødte også trolig op senere, 
når jeg havde været på besøg hjemme, for at 
se, om jeg havde noget godt med.

Skibskisten var iøvrigt fyldt med tøj, un
dertøj og strømper. Der var en beholder i 
den ene side med låg over. Deri befandt sig 
skosværte og børster samt garn og tråd, 

stoppe- og synåle og knapper. Mor havde 
sørget for at jeg havde lært at stoppe strøm
per og sy knapper i.

Dengang var det besværligt at rejse, og 
der var længe imellem, at jeg kom hjem. Jeg 
befandt mig ikke særlig godt i byen, navnlig 
i det første år.

I hele byen på ca. 13.000 indbyggere 
kendte jeg ikke een eneste. Far havde dog en 
del forretningsforbindelser i byen, de fleste 
af dem var endda danske, men af en eller 
anden grund introducerede han mig ikke 
hos nogen. En gang far var i byen, opdagede 
han, at vi sad og frøs på værelset, og efter 
den tid stod der hver uge en sæk koks til mig 
nede i porten fra fa. Holm & Molzen. Nå, 
jeg havde vel også været for genert til at 
indfinde mig nogen steder.

Det værste var at fa søndagene slået ihjel. 
Kalli rejste altid hjem om søndagen, og der
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Lars. P. Nørgaard fotograferet med sin klassehue ved opta
gelsen på latinskolen i 1918. (Fot. af Hans Clausen, Haders

lev; privateje).

var ikke ret mange på pensionatet. Sport, 
som nu om dage, eksisterede ikke den gang. 
Jeg var i kirke een gang, og det var i den 
katolske kirke. Der var nogen som havde 
bildt mig ind, at der næsten hver søndag var 
nogen der blev smidt i »das Fegfeyer« 
(skærsilden), og det ville jeg godt have set. 
Da der ikke skete noget, og jeg iøvrigt ikke 
forstod et muk af det hele, kom jeg ikke dér 
oftere. Jeg længtes forfærdeligt hjem om 
søndagen de første år. Det hjalp noget, da 
jeg uden for byen fandt en bæk, hvor man 
kunne fiske skaller og ørreder, og der til
bragte jeg efterhånden de fleste søndage.

Pensionatet havde foruden vores kvistvæ
relse tre værelser til at leje ud. Der var ca. 40 
middagsgæster, der spiste i to hold. Vi 
drenge kom først fra skole kl. 2. Da havde de 
andre ofte spist det meste, så sommetider 

måtte de til at bikse nogle rester sammen til 
os. Vi spiste i køkkenet. Jeg havde mit faste 
stade på tørvekassen og spiste ved et lille 
blikbeslået bord, der var beregnet til at bære 
to gasblus, men havde en fri ende, som så 
var mit bord. Maden blev for største delen 
lavet på et meget stort komfur. De hyppigste 
forretter var nudelsuppe eller kartoffelsuppe 
eller bygvandgrød. Det sidste fik vi så tit, så 
jeg efterhånden kom til at hade det sådan, at 
jeg aldrig har villet spise det siden. Stuvede 
kålrabi var næsten en stående ret. Rødbe
debøffer fik vi også hvert øjeblik. Det bedste 
var når vi om aftenen fik brunede kartofler. 
Det er jeg aldrig blevet ked af. De fleste fre
dage fik vi fisk. Desværre oftest sild, og jeg 
har aldrig senere set nogen sild, der havde 
så mange ben som dengang — hvordan det 
nu kan være. Rugbrødet indeholdt 30 % 
hakkelse, og når man havde spist noget 
brød, kunne man bagefter bruge V2 time til 
at pille hakkelse ud af gummer og tandmel
lemrum. Det mest brugte pålæg var Leber- 
wurst, vel sagtens fordi det kan trækkes så 
langt som et ondt år. Kunne jeg blot få 
kogte kartofler til pålæg, var jeg tilfreds. Der 
var jo streng rationering dengang, men vi fik 
da altid nok at spise, selvom vi ikke brød os 
lige meget om det alt sammen. Jeg var jo 
ikke så lidt bedre vant hjemmefra, hvor vi 
egentlig aldrig manglede noget af betyd
ning. Smør eller margarine så vi aldrig. Det 
var sådan en slags tapetklister, der blev 
brugt som smør.

Pensionærerne spiste i en stor altanstue 
ud mod gaden. De kom i to hold og var 
gerne færdig, når vi kom fra skole. En gang 
imellem skulle Kalli og jeg spise sammen 
med dem, og det var den værste pestilens, 
der kunne overgå mig. De skulle altid drille 
mig, og jeg var endnu temmelig genert af 
mig og ikke særlig god til at bide fra mig. De 
var tyskere alle til hobe. Nogle af dem var 
assistenter på de tyske offentlige kontorer, 
nogle enkelte kommisser og bogholdere og 
sådan noget. Den mest fornemme var Re
gimentsarzt, overlæge ved den stedlige gar-
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Klasselæreren, dr. Franz Lützenkirchen, i Katedralskolens gård 1919 omgivet af drengene fra Quarta iført mørkebrune huer 
med gyldenhvidt bånd. Stående bagest fra venstre Claus Lindich, Bernhard Roager, ukendt, Johannes Hansen, Johannes 
Hausted Schmidt (uden klassehue), Lars Peter Nørgaard, Joachim Hesselberg og Clemens Schlink. - Siddende i midten fra 
venstre Hans Iwersen, Franz Erichsen, dr. Lützenkirchen, Hans Lemke og Johs. Nielsen. - I forreste række fra venstre Hans 

Jørgensen, Adelbert Frederik Holm, de to sidste ukendte. (Fot. i privateje).

nison. Jeg blev selvfølgelig betragtet som en 
bondeknold, der var kommet ind med 4-to- 
get, og var altid et yndet objekt for deres 
drillerier. Mest blev jeg drillet fordi jeg var 
dansk. Jeg kunne heller ikke tale fint nok. 
Da jeg en gang bad om at få fadet med bøf
fer, skrubgrinede de allesammen, og jeg blev 
belært om at det hed beefsteak. Jeg holdt 
min mund og lod dem more sig, men jeg 
blev undertiden lidt rød i hovedet.

Blandt pensionærerne var der to tyske 
damer, som arbejdede på amtskontoret. De 
var begge ualmindelig kønne og blev stærkt 
kurtiseret. Jeg betragtede dem nærmest som 
engle. Når drillerierne blev for slemme og 
for langvarige, tog de ordet på mine vegne 
og gav rakket tørt på og det så godt, at de 

undertiden skyndte sig med at spise færdig 
for at komme af sted og blive fri for at høre 
mere. Og det hørte der noget til, da de alle 
sammen åd som faraos magre køer.

SKOLELIV OG KAMMERATER

Skolen begyndte kl. 8 og blev ved til kl. 2. Vi 
fik altid et par stykker mad med i skole, men 
da pålægget altid var »Leberwurst«, noget 
halvsurt djævelskab, der var godt blandet 
med kallun, varede det ikke længe, før jeg 
forærede det væk til dem, der så mest for
sultne ud. Det var oftest sønner af tyske em- 
bedsmænd, som ikke havde råd til at købe 
noget ved siden af rationeringen og derfor 
halvsultede.
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Min kontubernal Kalli kom jeg godt ud af 
det med. Han var en rigtig tysker og kunne 
kun nogle fa danske ord. Han kurerede mig 
for min bronchitis, som jeg havde døjet med 
i mange år. Den var sikkert noget nervøs 
betinget med vanehoste. Så snart jeg kom i 
seng og begyndte at blive varm, kom den 
forbistrede hoste og kunne blive ved i time
vis. Da Kalli havde hørt på det et par uger 
blev jeg, så snart jeg begyndte at gø, bom
barderet med alt hvad der ikke var mur- og 
nagelfast såsom sko, støvler, langbolde, li
nealer etc. Men det hjalp åbenbart, for ef
terhånden holdt jeg helt op med at hoste. Vi 
skændtes aldrig om politik. Kalli var tysker 
og jeg var dansk, og det var helt i orden.

Vi var 13 i min klasse. De fleste kunne 
godt tale dansk, men ville ikke. Det var for
budt at tale dansk på skolepladsen, men vi 
var en tre stykker i klassen, der gjorde det 
alligevel. Der var en knægt der hed Benny 
(Bernhardt) Roager.7 Han var en rigtig bis
se, der sladrede såsnart han hørte det. Han 
yndede at stikke en næve i maven på een og 
så stikke af. En dag var jeg så heldig at få 
ham ud i et hjørne, hvor inspektøren - Dr. 
Schnack8 - ikke kunne se os. Jeg var så hel
dig, at jeg fik anbragt nogle fuldtræffere, så 
han fik næseblod. Han generede mig aldrig 
senere, men gloede altid hadefuldt på mig. 
Det er det eneste skoleslagsmål, jeg har væ
ret med i.

Der var en dreng, som hed Clemens 
Schlinck.9 Han var den eneste i klassen, som 
var katolik. Hans far var domæneforpagter, 
og Clemens var en af de flinkeste tyske 
drenge jeg mindes. Den eneste jeg sluttede 
mig nærmere til, hed Joachim Hesselberg10 
— kaldet Jokum. Hans far var hotelejer i 
Sommersted. Jokum var pæredansk, men 
jeg havde ikke så megen fornøjelse af ham, 
da han kunne tage hjem med toget hver dag. 
En anden dreng, der var dansk, hed Hans 
Jørgensen.11 Han ramtes af sygdom, men 
kom over det og er nu købmand i Haderslev. 
Der var også en Martin Simonsen fra Øsby, 
men han gik snart ud af skolen.12

FRITIDEN

Vi latinskoledrenge måtte ikke være på ga
den efter klokken 8 aften. Det var kun tilladt 
de herrer Primanere (de der var i øverste 
klasse). Om sommeren gjorde vi det allige
vel, idet vi lod huerne ligge hjemme.

I de år jeg var i den tyske skole var jeg to 
gange i teater. Den ene gang så jeg Orfeus i 
underverdenen. Den anden gang »Dreimä
delhaus« som vist er det samme som »Jom
fruburet« som jeg ikke har set.

En gang havde eleverne fra de øverste 
klasser en dilettantforestilling, der hed så
dan noget som »Annchen von Tarau ist Die 
mich gefällt«. En gang var vi i biograf i by
ens gymnastiksal, hvor vi så en film over 
undervandsbåden »Möwe«s heltegerninger 
samt billeder fra Afrika. Jeg kan kun huske 
skumsprøjt omkring »Möwe« i storm, så 
den har ikke gjort meget indtryk på mig. 
Det er de få stævnemøder jeg har haft med 
tysk kultur medens jeg var på den tyske la
tinskole. Der var et par gange arrangeret 
udflugter, men da deltagelsen var frivillig, 
tog jeg hjem i stedet for.

LÆRERNE OG UNDERVISNINGEN

Lærerstaben var meget broget. Af den op
rindelige lærerstab var der kun nogle af de 
ældre tilbage. En del var indkaldt til militæ
ret og en del var faldet i krigen. En minde
tavle blev ophængt på skolen. Den omfatte
de foruden en del lærere også 74 nuværende 
og tidligere elever ved skolen. De nye lærere 
var sådanne der enten var blevet såret i kri
gen eller af en eller anden grund ikke egnede 
sig til at være soldat. De var skrabet sam
men fra alle hjørner og kanter af riget. Nogle 
af dem var nogen lede sadistiske fyre, men 
der var også nogle helt flinke imellem.

I min først klasse — Quinta - var professor 
Nis Schröder - en kendt danskerhader - 
min klasselærer. Han underviste i latin. Når 
vi skulle læse op, stod han ved siden af os. 
Gik det ikke hurtigt nok, trommede han en 
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oven i hovedet med sine lange negle, så vi 
var fulde af sår bagefter. Han blev heldigvis 
syg og efterfulgtes af Dr. Lützenkirchen.13 
Han var blevet såret og var endnu ikke 
kommet over det. Han var meget rar, og 
han fortsatte som klasselærer i de næste 
klasser.

Dr. Jacob,14 der var fritænker, underviste 
i religion. Dr. Jessen15 underviste efter ka
pitulationen også i dansk i een time ugent
lig. Det var frivilligt. Han gennemgik bl. a. 
H. C. Andersens eventyr. Det var to meget 
rare lærere. Ligeledes Dr. Thomas Otto 
Achelis. Han fortsatte efter genforeningen 
som bibliotekar og historieskriver i Dan
mark.

En led lille djævel var Dr. Hugo,16 som vi 
kaldte »Pippin der Kleine.« Han underviste 
i historie og hamrede årstallene fast ved at 
slå os over fingrene med kanten af en lineal. 
Geografilæreren, Dr. Unterhorst havde kløe 
i fingrene efter at bruge spanskrøret.

Det vi lærte i den tyske skole lærte vi godt 
og grundigt, og det sad fast bagefter. Men vi 
lærte alting i en atmosfære af tvang og trus
ler. Der var ikke ret mange af lærerne, der 
var noget venligt ved. Nis Schröder hadede 
ligefrem de af os, der var danske. Lützen
kirchen, Achelis og Hauschildt17 var de ra
reste. En kort tid havde vi en lærer der hed 
Dr. Hellwig.18 Han var en underlig en. Da 
han opdagede, at jeg kendte noget til det 
danske spejdervæsen, slog han sig pludselig 
på mig. Min onkel Niels, der var læge i 
Randers, havde foræret mig en bog der hed 
»Den lille spejder«. Den skulle han absolut 
låne. Det viste sig, at han selv havde skrevet 
en instruktionsbog for spejdere på tysk med 
et billede af sig selv i spejderuniform uden
på. Den forærede han mig. Han havde en 
tid studeret i Oxford og var dér blevet beta
get af de engelske spejdere.

I gymnastik blev vi undervist af hr. 
Dethlefsen.19 Han var bestemt sadist. Tysk 
gymnastik var om sommeren Schleuderball 
og langbold. Indendørs gymnastik bestod i 
øvelser i Reck (barrer), ring og klatren i tov 

eller opad stænger. Fritstående øvelser fo
retoges med en håndvægt i hver hånd, og de 
skulle knaldes i gulvet så det lød som een. Et 
par gange skulle vi lære at hilse på en pæl på 
skolepladsen. Når vi gik forbi den, skulle vi 
rette os op, se på pælen og tage kasketten af 
med den hånd, der vendte bort fra pælen. 
De der ikke gjorde det med fornøden alvor 
fik omgående en på kassen. Jeg fik fire, og 
Dethlefsen havde nogle mægtige labber. En 
dag skulle vi lave opvisning i byens gymna
stiksal. Som afsluttende øvelse for vores 
klasse blev vi kommanderet op på balkonen, 
op på rækværket, og så skulle vi springe ned 
på en madras i salen nedenunder. Jeg reg
nede med at brække både arme og ben, men 
slap med en knockout, da jeg knaldede det 
ene knæ ind i hagen.

På grund af de mange fridage tror jeg ik
ke, at vi i nogen af klasserne nåede det forud 
bestemte pensum igennem.

I tysk undervistes vi efter en bog der hed 
Jugendfreund. Der var en ny og tykkere for 
hver klasse. Det var en samling prosa og 
Gedichte. Grammatik lærte vi ikke meget af. 
Det gemtes til de højere klasser. Vi blev 
mærkværdigt nok aldrig opfordret til at læse 
noget tysk litteratur ved siden af. Det blev 
overladt til hjemmene. Jeg var en rigtig læ
sehest, men læste næsten kun danske bø
ger -. (Mit store kendskab til dansk littera
tur vakte senere stor forundring hos de dan
ske gymnasielærere).

Jeg fik forærende en bog af Kalli. Den hed 
»Die Rache des Herero«. Den har jeg end
nu. Kalli læste Coopers indianerbøger som 
kulørte hæfter. Dem lånte jeg alle samt »Nat 
Pinkerton« hæfter. Undertiden hændte det, 
at en af pensionærerne glemte en bog. De 
blev omgående konfiskeret af mig, når de 
var rejst. På den måde fik jeg Gustav Frey
tag: Soll und Haben, Mann: Huset Bud
denbrook, samt bøger af Reuter, Theodor 
Storm, Gustav Frennsen og fiere.

Religion blev der ikke gjort meget ud af. 
Det var væsentlig at lære Katekismus og 
nogle salmer udenad. Jeg tror ikke, at vi
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Borgerforeningens store sal var under verdenskrigen 1914-18 indrettet til kaserne, og Lars P. Nørgaard fortæller i sine 
erindringer om de mange soldater, der døde her under »Grippe«-epidemien 1917-18. Salen stammer fra 1902, da det 
nuværende bygningskompleks blev opført. Loftet er udsmykket med malerier i Jugend-stil. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

havde bestemte religionstimer. Vi havde 
vist kun religion når en anden lærer havde 
forfald. Det var fritænkeren, Dr. Jacob, der 
underviste. Han plejede at holde små fore
læsninger i religionshistorie og var iøvrigt 
meget rar. Det eneste der er bleven hæn
gende af salmer er »Ein fester Burg ist unser 
Gott« af Martin Luther.

Jeg kom igennem Quinta og Quarta, 
hvor vi begyndte med fransk og nåede ind i 
Untertertia, hvor vi begyndte at læse 
græsk. Jeg havde nu en mørkeblå hue med 
hvidt bånd. Undervisningen blev ofte af
brudt af fridage. Hver gang tyskerne på
stod at have vundet et eller andet slag fik vi 
fri. Og een gang fik vi fri i to måneder, kul
deferie, fordi de ikke havde noget at fyre 
med. Vi fik så hjemmeopgaver, men brugte 
tiden til at løbe på skøjter på Haderslev 
Dam. Noget af tiden tog jeg hjem til Gram, 
hvor bedstefar profeterede, at tyskerne 
snart var færdige og mente, at jeg kunne 

være sikker på at blive konfirmeret på 
dansk.

DET TYSKE GYMNASIUMS 
ENDELIGT

Og langt om længe så det da også sådan 
ud. Fra 9.—11, februar 1920 havde vi fri på 
grund af afstemningen, og derefter begyndte 
det hele at gå i opløsning. Den 15. septem
ber 1919 blev både lærere og elever fotogra
ferede sammen for sidste gang. Den 14. juni 
1920 efter 4. time blev skolen lukket, og så 
kom den lange ferie.

Ved afslutningen af skolen var atmosfæ
ren meget alvorlig, og vi kunne mærke, at 
lærerne var kede af det hele. Der var et par 
af de dansksindede elever, der begyndte at 
gøre nar af dem — hvilket jeg nu ikke kunne 
lide. - Da rektor ville have fat på dem, 
trådte en fransk officer imellem, og så blev 
der ikke mere ud af det. Vi var da mere end 
glade over, at vi var færdig med den tyske
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Alpejægernes musikkorps spiller på Torvet i februar 1920. Alpejægerne kom til Haderslev den 20. jan. 1920 og blev overalt i 
Nordslesvig modtaget med begejstring af den dansksindede befolkning. Trods regnvejret er der da også stor tilslutning til 

deres musikalske udfoldelser. Alpejægerne forlod Haderslev den 26. febr. og 8. marts. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

skole, men syntes alligevel, at lærerne skulle 
have lov til at være kede af det. Da jeg kom 
hjem på pensionatet, måtte jeg tage afsked 
med Kalli. For første gang talte han dansk 
til mig og sagde »Hav det nu godt«. Jeg har 
aldrig set ham siden, men har hørt, at han 
en gang har været i Haderslev og har spurgt 
efter mig. Hans far blev til at begynde med 
flyttet til Flensborg. Jeg hilste også på hans 
far og mor, der havde været med til afslut
ning på skolen.

HADERSLEV GENNEM KRIG 
OG REVOLUTION

Årene i det tyske gymnasium og de første år 
på pensionatet var egentlig slet ikke nogen 
rar tid. Klimaet i skolen var ikke rigtig no
get for mig, der var forvænt med mere frie 
forhold hjemme. Det var altfor tidligt, jeg 
kom hjemmefra og kom til at stå alene i en 
hård verden, der hurtigt berøvede mig en 

del af mine illusioner. Samtidig var det 
nogle onde år med megen sorg, nød og elen
dighed rundt omkring. Jeg var vel blød af 
mig, og det der skete påvirkede mig ofte me
re end godt var. Vi oplevede egentlig meget 
i disse år, men forstod vel ikke altid række
vidden af det. Jeg blev dog mere og mere 
klar over, at bedstefar nok fik ret, og at det 
gik ned ad bakke med det gamle Tyskland.

Hjemme havde de det godt nok, men i 
byerne begyndte det at knibe. Alt blev mere 
og mere Ersatz, og folk blev mere og mere 
bedrøvelige og håbløse. Tøj blev lavet af 
brændenælder, som skolebørnene blev sat til 
at samle ind. De røde bær på hvidtjørn blev 
samlet. De brugtes til kaffeerstatning. Vi 
samlede aks på kornmarkerne og plukkede 
grønne blade af træerne. De skulle bruges til 
foder for soldaterhestene.

Og i 1917—18 rasede så en influenzaepi
demi, også kaldet »Grippe« eller den span
ske syge. Den havde meget stor dødelighed, 
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navnlig blandt de unge soldater, der ofte ik
ke var andet end store drenge. De var alle 
dårligt ernæret på grund af krigen og havde 
for lidt modstandskraft. Der var indkvarte
ret et hold soldater i en teatersal på Jomfru
stien. Vi så hvordan de militære lastbiler 
kørte med de døde soldater fra morgen til 
aften. I november 1918 kom revolutionen. 
Der var nogle optøjer i byen, men ikke ret 
meget. Kejser Wilhelms statue blev væltet, 
og jeg fik en mælkespand i hovedet, da jeg 
kom ud i nogle optøjer i Nørregade.

Der var en del officerer der spiste på vores 
pensionat. En tidlig morgen blev de kom
manderet sydpå med dele af garnisonen i 
Haderslev. De skulle bekæmpe oprør, men 
før de nåede til Flensborg, blev toget stand
set af revolutionære soldater og matroser. 
Officererne blev smidt ud af vinduerne. De 
kom tilbage uden soldater og fik travlt med 
at komme i civilt tøj.

Og så begyndte troppetogene at komme 
med soldater fra fronten. Jeg har været med 
til at tage mod mange af disse troppetog. 
Hver gang der skulle komme et sådant 
troppetog, brølede byens brandsirener. Alt 
hvad der kunne krybe og gå strømmede så 
til stationen. Ofte ventede vi i flere timer før 
togene kom. Folk råbte og sang og nogle 
græd. Mange blev glade og mange blev 
skuffede. For os drenge var det bare spæn
dende, om der var nogen vi kendte.

Så var jeg som spejder med til at tage 
imod de franske alpejægere, der besatte 
Sønderjyllland. Det var nogle små, høflige 
og rare soldater. Jeg var bl. a. med til fak
keltog til ære for dem og til fest i Niels Juhls 
teatersal. De tog vores gymnastiksal i brug 
til indkvartering og havde deres feltkøkken 
på skolepladsen. Det blev os forbudt at fra
ternisere med dem. De var vel nok en torn i 
øjet for de tyske lærere.

Så kom de der havde været i krigsfange
lejre hjem. Det var også store dage. Søn
derjyderne havde hovedsagelig været an
bragt i Feltham og Aurillac. De der var i 
russisk fangenskab kom først hjem langt se

nere. Onkel Niels fra Nustrup lå på lazaret i 
Haderslev. Han fik orlov i oktober 1918, ef
ter at have været indkaldt siden 1912. Da 
han kom hjem, hældte han en kedel kogende 
vand over sig for ikke at komme til fronten 
igen. Han blev anbragt i garnisonens syge
hus i Haderslev.

Efter at skolen var blevet lukket, skulle 
den repareres, og vi fik besked på, at det 
ville vare flere måneder, før den blev færdig. 
Vi ville fa besked, når den åbnede igen. Jeg 
tog så hjem til Gram og holdt ferie til hen- 
imod oktober.

NOTER
1. Dr. Wilhelm Möller, Director 1911-1920.
2. Nis A. Schröder, lærer ved skolen 1879-1919, var født i 

Gram i 1849 i en gammel slægt med tilknytning til Ha
derslev. Han var et fremtrædende medlem af »Den tyske 
forening for Nordslevig«, og blev især berygtet i danske 
kredse, da han i 1905 som »sagkyndig« betegnede hen
ved halvandet hundrede danske sange i »Den blå sang
bog« som »ophidsende og fornærmelige« i national hen
seende.

3. Dr. Max Unterhorst, f. Kiel 1890, lærer ved skolen 
1915-1923.

4. Lorenz Johannsens boghandel lå i Laurids Skausgade 
11.

5. Marie Sabine Friis var født 1884 i Hviding, og faderen, 
degn og lærer Søren Nissen Friis, var fra 1885 ansat i 
Stepping.

6. Karl Friedrich Kökert, født 1905, søn af Friedrich Karl 
Kökert, toldembedsmand i Over Lerte.

7. Bernhard Christian Hoeck Roager, født 1905 i Starup 
som søn af lærer Nis Nissen Roager.

8. Dr. Hans Schnack, lærer ved skolen 1911-1920.
9. Clemens Schlinck, søn af proprietær Clemens Friedrich 

Joseph Rudolph Schlinck fra Erfurt, ejer af Nygård i 
Åstrup sogn, født 1908.

10. Joachim Hesselberg, 1906-57, bogholder.
II. Hans Jørgensen, kontorchef, født 1907, søn af købmand 

Asmus Jørgensen. Forfatteren forveksler Hans J. med 
broderen, købmand Asmus Jørgensen i Haderslev.

12. Oplysningen har ikke kunnet verificeres.
13. Dr. Franz Lützenkirchen var, efter at være blevet syg i 

felten, ansat ved skolen 1918—20.
14. Dr. Anton Jacob, lærer ved skolen 1917-1920.
15. Dr. Jes Jessen, lærer ved skolen 1907-1919.
16. Dr. Hugo Kröger, f. Neustadt 1889, lærer ved skolen 

1919-1922.
17. Dr. Hermann Hauschildt, f. Ditmarsken 1881, lærer ved 

skolen 1910-1924.
18. Dr. Karl Hellwig, f. Berlin 1884, lærer ved skolen 

1919-1922.
19. Johannes Dethlefsen, lærer ved skolen 1914-1919.

LARS N. HENNINGSEN



SKRYDSTRUPPIGENS 
UDGRAVNING 1935
- og hvad der siden hændte hende

På Haderslev Katedralskole gemmer sig 
spændende ting, men at en elevs skolestil 
kunne gå hen og interessere mere end fyr
retyve år efter at den blev skrevet, er ikke 
helt almindeligt og har sin særlige historie.

I 1978 fik Haderslev Museum af Haders
lev Katedralskole foræret et rødt stilehefte 
skrevet af elev i 2. gymnasieklasse, Walter 
Christian Schuldt. Walter Schuldt er født i 
1918, blev student fra Haderslev Katedral
skole i 1938, og bor i dag i København. Sti
len fortæller på 23 sider med 13 fotografier 
om hans deltagelse i udgravningen 1935 af 
den berømte Skrydstruppige fra bronzeal
deren. Som dattersøn af daværende muse
umsdirektør Lund, Haderslev Amts Muse

um, der forestod udgravningen, deltog 
Walter Schuldt i skoleferien i arbejdet og 
fulgte senere også pigen helt ind i Natio
nalmuseets kældre, hvor afdækningen og 
konserveringen foregik. Med hans velvillige 
tilladelse bringes her stilen, som genopliver 
hændelseforløbet hin varme sommer og ef
terår 1935.

»Sydvest for Vojens paa Skrydstrup Mark, 
har der ligget en Gruppe paa 6 store Høje, 
hvoraf der i Dag kun er tre bevaret, men

Billedet øverst viser højen, som indeholdt Skrydstrup-fundet, 
set fra nordvest. Billedet er et af Walter Schuldts 13 fotogra

fier fra udgravningen 1935. 
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kun den ene er endnu næsten uberørt. I den 
ene af disse Høje var det, at det Fund, der 
har saa stor Betydning for Oldtidsforsknin
gen, blev gjort.

Mandag den 15. Juli 1935 flyttede vi vor 
Residens fra Over Jerstal til Skrydstrup 
Mark, hvor vi arbejdede i de næste tre Uger. 
Vi regnede ikke med at finde noget særlig 
vigtigt i denne Høj, for der var taget Jord af 
den paa alle Ledder og Kanter, saa kun 
Centrum af den oprindelige Høj stod tilba
ge. Centralgraven var altsaa det eneste, vi 
kunde regne med at finde. Vi startede 
imidlertid med godt Humør paa det vældige 
Arbejde, det var at faa al den Jord, der 
skulde fjernes, udenfor Rækkevidde. Det var 
nu ingen Fornøjelse at arbejde i den tørre 
Jord, for hver gang vi smed en Skovlfuld ud, 
fik vi ca. Halvdelen tilbage i Hovedet, saa vi 
lignede mere Negere end civiliserede Men
nesker, naar det kom til Fyraften. Vand
værket har sikkert glædet sig i den tid, for vi 
maatte bade i to Hold Vand, for at faa 
Snavset jævnet nogenlunde. Vand brugte vi 
saaledes Masser af. Dette tog vi imidlertid 
ingen Hensyn til, men arbejdede os nedad.

Jo længere vi kom ned, desto værre blev 
det. Det var som om Elementerne havde 
sammensvoret sig mod os, for Solen bagte 
lige ned i Hullet, og Støvet kom ligesaa hur

tigt tilbage, som vi smed det ud. Ikke en 
Vind rørte sig, saa Heden var næsten uud
holdelig. Ja, det var saa varmt, at Konen 
inde fra Gaarden kom ud til os med Vand
kedlen for at faa Vandet varmet.

Trods disse Ulemper arbejdede vi os sta
dig nedad, og efter ca. 10 Dages Forløb 
stødte Spaden paa den første Sten. I Løbet 
af de næste Dage fandt vi den øverste Del af 
Gravens Stensætning. Ved Rensningen af 
denne Stenrad gled et graveinstrument 
pludselig ned i Mellemrummet mellem to 
Sten, og nede i Hullet stod det klare Vand. 
Nu var et af vore største Problemer løst, 
nemlig hvordan vi skulde holde vore Drik
kevarer kolde, for Vandet var iskoldt.

Det skal ikke nægtes at dette Vand gav os 
Blod paa Tanden, for hvor i Alverden kom 
det Vand fra i en Højde af ca. 1 Meter over 
Markens Overflade. Vi gravede nu ned paa 
alle Sider af Stensætningen for at faa den 
helt fri. Det mærkelige var, at Jorden, der 
laa udenom Stenkisten, var ligesaa tør som i 
den øvrige Høj, medens der stod Vand in
denfor Stenene. Da vi nu havde Stensætnin
gen frigravet, maatte vi grave en Grøft ud til 
Marken for at faa Vandet ledet bort. Vi 
gravede Grøften helt ind til Graven, men 
der kom ikke en Draabe Vand. Først da vi 
jagede en spids Genstand ind mellem Ste

Walter Schuldts billede viser hullet, 
»som vi var ti dage om at grave«, set 

fra syd.
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nene, kom Vandet, men saa strømmede det 
ogsaa ud. Der havde nemlig dannet sig et 
Allag mellem Stenene, hvilket bevirkede, at 
Vandet ikke kunde komme ud.

Medens vi laa og rodede rundt inde i 
Graven, opdagede vi et Hul mellem to Sten. 
Chefen for vor Undersøgelsesekspedition, 
min Bedstefader, listede en Arm derned; 
men denne kom hurtigere op end ned, for, 
sagde hän, der laa noget blødt dernede. 
Armen maatte imidlertid ned igen, og denne 
Gang kunde han mærke noget uldent Stof 
dernede. Nu skulde vi alle prøve, og mærke
lig nok kom vor Arm altid op første Gang, 
for det var unægtelig en mærkelig Fornem
melse at røre ved den bløde uldne Masse, 
der laa nede i Hullet. Nu var Sagen sandelig 
ved at blive ulden i Ordets bedste Betyd
ning.

Havde vi før taget alting med Ro, kan det 
nok være, at vi blev arbejdsivrige nu, da vi 
vidste, at der var noget i Vente. For at be
skytte det eventuelle Fund mod enhver 
Overlast besluttede vi at sætte Vagt ved 
Graven om Natten, og Loddet faldt paa 
mig, der var den yngste af Ekspeditionens 
Deltagere. Altsaa slog jeg om Aftenen Teltet 
op i Hullet ca. 1 Meter fra Graven, og det 
var nu mit Hjem i de kommende Tider. Ef
ter kort Tids Forløb kom vi ned til det Sten
dække, som oprindelig havde ligget ovenpaa 
Kisten, der var raadnet bort. Da vi nu hav
de faaet dette ogjorden pillet væk, laa Pigen 
ligesaa nydelig indsvøbt i Tøj. Nu havde jeg 
endelig faaet en Sovekammerat.

I den paafølgende Uge fik vi ikke ret me
get bestilt, da vi hindredes fra Morgen til 
Aften af Besøgende. Især efter Fyraften var 
det rent galt. En Aften var der ca. 2000 
Mennesker for at se paa Pigebarnet, saa jeg 
havde nok at gøre med at styre Forsamlin
gen og samtidig forklare. I den korte Tid, 
Publikum kunde faa Pigen at se, var der 
omkring 6000 Mennesker derude, saa man 
kan jo nok kalde hende omsværmet. Det var 
især Haarnettet, Folk interesserede sig for. 
Alle disse Mennesker var Bonden meget be-

Skrydstrup-pigen anbragt i sit gipsleje, før rejsen til Køben
havn. Fotografi af Walter Schuldt.

kymret for, og tit og ofte kom han op til mig 
og sagde: »Vi skul’ no allével ha’ tawn ti 
Øire a’ væ«.

Vi kunne imidlertid ikke holde stille med 
Arbejdet, da vi var bange for at Liget skulde 
tage Skade af at ligge saa længe uden at 
være beskyttet. Nu kom det vanskeligste 
Arbejde, nemlig at faa Pigen op uden at hun 
rørte sig en Millimeter ud af sit Leje. Under 
hende var der et tykt Lag Jernal, som vi 
maatte mejsle ud med lange Mejsler; for at 
dette skulde lykkes, maatte vi mejsle Alen 
ud Stykke for Stykke og efterhaanden stikke 
et Bræt ind under og derefter støtte Liget af. 
Naar dette var gjort, blev der hugget et nyt 
Hul ved siden af, og et nyt Bræt blev skub
bet ind og forbundet med det første. Paa 
denne Maade kom Liget til at ligge paa en 
ny Kistebund. Efter at der var sat Sider paa 
den nye Kiste, blev den transporteret ind i 
Laden, da vi var bange for, at Højen skulde
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Walter Schuldts billede nr. 11, som 
omtales i teksten. Man ser pigens ho
ved med paryk og guldring, hvoraf 
kun den ene er synlig. - På modsatte 
side ses Johannes Globs tegning af 
Skrydstrup-pigens hoved, dateret 23.

nov. 1935. (Nationalmuseet).

skride sammen om os, hvilket ikke vilde væ
re særlig hyggeligt, naar der om Aftenen var 
flere Hundrede Mennesker inde i Hullet.

Inde i Laden blev der nu støbt Gibs rundt 
om og ind under Liget, saa det kom til at 
ligge i et fast og sikkert Gibsleje. Derpaa 
blev det dækket med et Lag Silkepapir, for 
at Gibsen ikke skulde beskadige Liget. Si
derne paa Kisten blev nu gjort højere, og 
hele Kisten blev hældt fuld af Gibs, og et 
Laag sat paa Værket.

Liget var nu parat til at sendes ind til 
Nationalmuseets Laboratorium til Konser
vering, og derfor blev der sendt Bud efter en 
Lastbil. Hun fik nu garanteret sin første 
Biltur. Fra Vojens kørte hun med DSB til 
København, men ganske vist i Godsvogn. 
Dette var nemlig det billigste, for hun vejede 
ca. 1000 Kg. Svær Dame i Begyndelsen af 
August!

Dagen efter, at Pigen var rejst, startede vi 
med København som Maal for at se, om 
hun var naaet velbeholden derover. Vi var 
jo bekymrede for den Pige, som vi havde 
passet saa omhyggeligt i 2 Uger. Til vor sto
re Lettelse viste det sig, da vi fik Laaget af 
Kisten, at hun havde det meget godt.

Konservatorerne havde imidlertid saa 
travlt, at vi maatte vente til Oktober, inden 
vi kunde komme til at klæde hende af. Det 
var først Meningen, at dette skulde foregaa i 
min Ferie, men først i Slutningen af Oktober 
fik vi besked om, at nu skulde det foregaa. 
Det skal ikke nægtes, at jeg var godt edder
gal, da det Brev kom, men takket være 
Rektorens Elskværdighed, fik jeg alligevel 
Lejlighed til at overvære Afdækningen.

Da vi var kommet til København tog vi 
straks fat paa Arbejdet med at faa Tøjet af 
hende. Først tog vi et Tæppe, der laa over 
pigen fra Hoved til Fod, af, og derved kom 
hele Kraniet, Dragten og en Kam, der var 
fæstnet til et Bælte, til Syne.

Som det ses af Billed Nr. 11, laa hele hen
des Paryk endnu med Nettet over. Det 
mærkelige ved denne var, at den foruden 
Haaret bestod af noget Filt, der var lagt un
der for at fylde. I Nærheden af Ørerne sad 
to Guldringe fastgjort i Haaret. Denne Op
dagelse var meget værdifuld for Videnska
ben, da der ofte er blevet fundet Grave med 
saadanne i, men man har aldrig vidst, hvad 
de er blevet brugt til.

Paa Kraniet sad Huden endnu fastklæ-
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bet, og Øjenbrynene sad paa deres Plads, 
medens Øjenvipperne laa nede i Øjenhuler- 
ne. Gebisset var usædvanlig godt. Senere er 
Hovedet blevet røntgenfotograferet, og der
ved har det vist sig, at Visdomstænderne 
endnu ikke er kommet frem. Det er altså en 
helt ung Kvinde, vi har fundet.

Tøjet var ogsaa forholdsvis velbevaret, og 
saa vidt vi kunne se, var det en meget fin 
Dragt, hun havde paa. Knoglerne var end
nu haarde og gode, men hvad der gør Ar
bejdet vanskeligt er, at Musklerne endnu 
delvis ligger fast til Tøjet. Ved Røntgenfoto
grafering har det ogsaa vist sig, at hendes 
Tæer ligger tæt sammenklemt, hvilket tyder 
paa, at hun har gaaet med for smaat Fodtøj. 
Kvinderne dengang har altsaa været ligesaa 
forfængelige, som de er nu.

I den Tid, jeg var i København, fik jeg 
ikke mere at se end det ovenfor omtalte. Se
nere er der ikke kommet mere frem for Dag
ens Lys, men Arbejdet skrider jo ogsaa 
langsomt frem, for Forsigtighed kræver det.

Nu frem med et Glas Vand, for nu følger 
der et stykke tør Videnskab. Hvordan har 
Liget kunnet holde sig i ca. 3500 Aar? Det er 
sikkert sket paa følgende Maade. Paa Jor
dens Overflade har der dannet sig et tykt 
Allag, efter at den oprindelige Høj er blevet 
bygget. Vandet, der i Tidens Løb er sivet 
ned gennem Højen, er nu blevet staaende, 
da det ikke har kunnet komme gennem 
Alen.

Nogle Aarhundreder senere er to Grave 
blevet sat ned ved den oprindelige Højs 
Fod, og man har bygget en ny Høj ovenpaa 
den gamle. Nu er den samme Proces fore- 
gaaet mellem de to Høje, som foregik mel
lem den første Høj og Jordens Overflade. 
Allaget mellem de to Høje har nu udelukket 
Luften, og Liget har saaledes været herme
tisk indesluttet.«

Så mange var ordene. Kun en enkelt lille 
ting har Whiter Schuldt ikke forstået rigtigt, 
nemlig forklaringen på, at et lig kan bevares 
i flere tusinde år med tøj, hud og hår. Det er 

ikke nødvendigt at bygge en høj ovenpå den 
første, for at den overliggende alkappe dan
ner sig. Det vil den alligevel, fordi det er 
byggematerialet, den sure jernholdige tørv, 
der i forbindelse med væden og antagelig 
også iltens påvirkning ovenfra, udskiller de 
jernforbindelser, som kaldes al.

Eftersom Skrydstruppigen var den først 
gravlagte på stedet, har hendes kiste stået 
nederst, antagelig på selve den gamle mar
koverflade, hvorunder det stabile allag 
fandtes. Herefter blev hendes kiste sluttet 
inde ligesom i en konservesdåse — ikke 
imellem to alkapper oven i højen - men 
imellem den nederste, første af de to alkap
per og den stabile under markoverfladen.

Den unge pige fik dog ikke lov til at hvile 
alene i højen. På museet i Haderslev er ud
stillet to bronzesværd, et kort og et langt, 
som Lund havde hentet fra højen, da gård
ejeren ville hente fyld i højens sydside til 
jævning af en gammel grusgrav så tidligt 
som i 1931. Hver for sig repræsenterer disse 
to bronzesværd en mandsgrav, anlagt må
ske kun 100 år efter den unge piges begra
velse.

HØJEN

Højen har i første halvdel af dette århun
drede ikke været noget kønt syn. I 1920’erne 
opførte en gårdejer, på hvis mark tre no
genlunde velbevarede høje lå, (heriblandt 
Skrydstruppigens høj) en ny staldbygning, 
hvorved højens nordøstside måtte vige plad
sen for en indgravet mødding.

Det er Lunds fortjeneste, at han igennem 
flere år holdt højen under observation og til 
sidst, da højen var stærkt forgravet og næ
sten ødelagt, foretog en udgravning. Først i 
1937 gennemførtes en naturfredningslov, 
hvorefter fredning af jordfaste, synlige for
tidsminder skete ved tinglysning på de en
kelte skøder. Før den tid måtte Nationalmu
seet søge at fa de mange tusindvis afejere til 
frivilligt at frede de jordfaste fortidsminder, 
som lå på deres marker. Sådanne frivillige
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Fotografiet viser den lange kø foran Nationalmuseet en af de to dage Skrydstrup-pigen var udstillet. (Nationalmuseet).

fredninger går i deres idé helt tilbage til 
1807, hvor Den kongelige Kommission til 
Nordiske Oldsagers Bevaring, blev nedsat. 
Det er utænkeligt at ejeren af Skrydstrup- 
højen, der efterhånden helt havde maltrak
teret højen, ville være gået ind på nogen fri
villig fredning. Men efter fundet af Skryd- 
struppigen var sagen en anden, og man kan 
i dag glæde sig over tre smukke høje, der 
ligger kønt ved kanten af en lille fyrreskov.

FUNDETS UDSTILLING

Med Skrydstruppigen skete der efter 1935 
følgende i hovedtræk kendte historie, som 
endnu engang er værd at repetere, fordi 
mange mindre, ikke uvæsentlige detaljer er 
ukendte. Som Schuldt skrev, ankom pigen i 
august 1935 til sine nye omgivelser i Natio
nalmuseet, men her blev kisten forseglet og 

hensat i en mørk kælder indtil oktober 1935. 
Mellem oktober 1935 og februar 1936 skete 
udpakningen og registreringen, der blev fo
retaget af Nationalmuseets ledende konser
vator Gunnar Rosenberg. I denne periode 
blev hun bare to dage udstillet i sin kiste i 
Nationalmuseets forhal. Det skete efter at de 
to tæpper, der havde dækket hendes ansigt, 
var blevet fjernet, således at hun for første 
gang siden gravlæggelsen for henved 3.500 
år siden lod sig beskue.

Fotografiet herover er antagelig fra den 
ene af de to udstillingsdage. Det giver et 
indtryk af den store interesse, fundet vakte. 
Det er vist ikke mange gange overhovedet, 
at der har været kø foran indgangen til 
landets kulturhistoriske hovedmuseum. Et 
takkebrev fra Nationalmuseet dateret 11. 
november 1936 er meget sigende i denne 
forbindelse. Det er stilet til Københavns 
Politistation nr. 1 og lyder som følger:
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»Samtidig med, at takke Stationen for den 
Redebonhed, hvormed der uden Anmod
ning fra Nationalmuseets Side blev stillet 
Betjente til Tjeneste for at regulere den 
overvældende Tilstrømning i Anledning af 
Museets Udstilling af Bronzealderkvinden 
fra Skrydstrup, beder jeg om at medfølgen
de Cigarer maa blive givet til paagælden- 
dende Betjente som en lille Opmærksomhed 
for den udmærkede Maade, paa hvilken de 
gennemførte Reguleringen.«

Andetsteds i en avis fortælles, at ca. 27.000 
mennesker så pigen de kun to dage, hun var 
udstillet. Fra samme år stammer den teg
ning, som kunstmaleren Johs. Glob udførte 
af hendes ansigt, dateret den 23. november 
1935 (side 45).

KONSERVERING OG REGISTRERING

Herefter fortsatte registreringen, tegningen 
og opmålingen og den sideløbende konser
vering. Rosenberg skriver følgende om den 
langsommelige, besværlige og vidtløftige 
proces: »Derefter foretages Fotografering, 
Røntgenfotografering og Afformning af Li
gets Overflade med sammenklæbet Silkepa
pir. I denne Papirform blev Knoglerne an
bragt, efterhaanden som de optoges. Der 
blev endvidere, før Optagelserne af Tøj
stykkerne foretoges, fremstillet en skematisk 
Tegning i Maalestok 1:5 og paa denne blev, 
efterhaanden som Arbejdet skred frem, afsat 
Mærker for Klædningens Leje i Forhold til 
Skelettet. Stederne blev paa Klæderne af
mærkede med vedhæftede Traade i forskel
lige Antal. Desforuden gjordes saa mange 
Optegnelser og Detailskitser at en nøjagtig 
Genfremstilling af Kistens Indhold efter 
Præpareringen vil være mulig.«

Om tøjets behandling fortælles følgende: 
»Fremgangsmaaden er kort beskrevet den, 
at Tøjerne i let fugtig Tilstand, hvilende paa 
et plant Underlag, befries for de sidste 
Urenheder og gøres bøjeligt og smidigt, ved 
at man lader de bløde Fingerender spille 

henover Stykke for Stykke og paa begge Si
der af Klædet, indtil den ønskede Virkning 
er opnaaet. Paa Vrangsiden af det meget 
skrøbelige Tøj klæbes derefter et Netværk af 
Silketraad, og begge Sider størknes ved at 
forstøve Aleuritesololie (Kinesisk Træolie) 
fortyndet med Terpentinolie over det tørre, 
let opvarmede Stof paa begge Sider gentag
ne Gange, og hver Gang fordeles de yderst 
fine Draaber ved at gnide Væsken dybt ned 
i Stoffet. Hvert Uldhaar bliver da overtruk
ket af en styrkende Hinde til delvis Erstat
ning for, hvad det i Tidens Løb har mistet.«

Det var allerede inden pigens transport til 
København klart, at hun aldrig ville vende 
tilbage til sin hjemegn eller til sit egnsmuse
um. For som det oftest går med den slags 
enestående fund, blev hun erklæret for Da
nefæ og indført i Danefæ-protokollen på 
Nationalmuseet i 1935. Uden at slå sig i tøj
ret gav man sig dog ikke lokalt, og så sent 
som i 1939 møder man et forbehold over for 
Nationalmuseets fortolkning af Danefælo
ven i Haderslev Amts Museums bestyrel
sesprotokol. Sagen var, at Nationalmuseet 
havde tilbudt at levere Haderslev Amts 
Museum den dragtkopi, som der allerede i 
1937 var søgt Ministeriet om penge til at 
lade fremstille. I Haderslev var begejstrin
gen dog behersket, og efter afholdt møde 
onsdag den 8. november hedder det i proto
kollen under dagsordenens pkt. 3: »Medde
lelse om stedfunden forhandling med Nati
onalmuseet vedrørende Skrydstrupfundet. 
Vedtoges med tak at modtage Nationalmu
seets tilbud dog under forbehold af, at 
spørgsmålet står åbent, hvis der senere fal
der en retsafgørelse i en lignende sag, der 
underkender Nationalmuseets fortolkning af 
Danefæloven«.

DRAGTREKONSTRUKTIONERNE

Det blev væveren Margrethe Hald, der tid
ligere, efter fundet af Egtvedpigen i 1924, 
var blevet bedt om at lave en kopi af denne
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Episode i Hjemmet
Professor Steenberg 
demonstrerede for
leden Skrydstrup- 
Pigen i Videnska

bernes Selskab

Professor Madsen kom hjem til Fruen, 
der sad og strikked i Dagligstuen. 
— Hvor kommer du fra?
— Jeg kommer fra Møde
i Videnskabernes Selskab, du søde.
— Hvordan var dér?
— Ja, det maa jeg sige, 
at det var en ganske prægtig Pige. 
— En hvad for noget? (LynendeBlikke.) 
Maa jeg saa faa at høre, 
det nytter ikke.
— Jamen du forstaar.
— Du kan tro, jeg forstaar.
Herhjemme jeg intetanende gaar, 
og imens gaar du i Adlon med Piger. 
— Jamen kæreste, hør dog, hvad jeg 

siger.
— Jeg ved Besked! Du, en ældre Pro

fessor
faar pludselig andre Interesser
og bedrager mig ....
— Men kæreste Ven!
— Og I skal naturligvis mødes igen, 
mens jeg gaar her og passer min Dont. 
Hvordan er Haarfarven?
— Askeblond.
Det sagde Steenberg i hvert Tilfælde.
Men det ku’ man ikke se for Ælde.

— For Ælde? Hvor gammel er Damen 
da?

— Tre Tusind Aar, lidt mer endda.
— Du er ikke bare fræk, men ogsaa 

beruset.
Jeg vil ikke se dig mere i Huset.
Gaa hen til din Pige, eller hvor du har 

drukket.

— Jamen Nationalmuseet er lukket.
Det er Skrydstrup-Pigen, jeg saa i Dag. 
— Jeg er ligeglad, hvor den Flane er 

fra.
Med mig er der ikke mere noget Fæl

lesskab.
Du hører hjemme i Lidenskabernes Sel

skab.

»Episode i hjemmet« med tegning af Herluf Jensenius i Berlingske Tidende 19. dec. 1938. (Nationalmuseet).

dragt, som også fremstillede en kopi af 
dragten til Haderslev Amts Museum. Kon
servator Rosenberg modellerede hendes an
sigt op ud fra de præcise kraniemål og en af 
landets bedste parykmagere, ansat ved Det 
kgl. Teater, A. Lundbo, kunne, efter i må
neder sammen med Rosenberg at have 
analyseret frisuren, rekonstruere den præ
cist. Hvor meget enklere ville det ikke have 
været, blot at løse håret op for at finde ud af, 
hvordan frisuren var sat.

Der hengik over to år med konservering 
og dragtrekonstruktion, hvorefter daværen
de overinspektør, dr. phil. Johannes Brønd
sted kunne invitere indenfor på National
museet til en særudstilling af den konserve

rede pige og hendes »levende genganger« — 
Margrethe Halds dragtkopi over Rosen
bergs pige. Det skete i Nationalmuseets nye 
særudstillingslokaler i Kolonnaden over for 
Marmorbroen 2. juledag 1938. Entréprisen, 
25 øre for voksne og 10 øre for børn, gav 
anledning til en lidt syrlig bemærkning i 
Nationaltidende den 27. december, om at 
Skrydstruppigen måske havde faet prima
donnanykker, for normalt er det nemlig 
gratis at gå på Nationalmuseet. I en anden 
avis fortælles, at udstillingen den første dag 
besøgtes af over 2000 mennesker. Ugen in
den udstillingsåbningen havde professor dr. 
phil. C. M. Steenberg i Videnskabernes Sel
skab fortalt om resultaterne af sine undersø
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gelser af Skrydstrupfundet. Det gav i Ber- 
lingske Tidende den 19. december 1938 stof 
til en »Episode i hjemmet« skrevet af »Ær
bødigst« alias Viggo Barfoed og med teg
ning af Herluf Jensenius (side 49).

I dag, hvor Haderslev Museum i forbin
delse med overflytningen til den nye muse
umsbygning har ladet udføre en rekon
struktion af dragten, har man valgt også at 
udstille Rosenbergs og Lundbos rekon
struktion af pigens hoved, ikke fordi den har 
en særlig museumshistorie, men fordi det er 
en rekonstruktion som er fremragende dyg
tigt lavet og stadig giver beskueren oplys
ninger.

At Haderslev Museum i 1975/76 lod 
fremstille en ny dragtkopi skyldtes^ at vi var 
interesseret i at erfare og fortælle om de væ
vemetoder og den teknik, der ligger til 
grund for fremstillingen af så kompliceret en 
dragt. Herved adskiller den nye kopi sig 
meget væsentligt fra den tidligere og natur
ligvis også fra originalen, som ligger udstil
let på Nationalmuseet i rummet med de øv
rige egekistefund. Margrethe Halds kopi fra 
1938/39 skulle illudere en lighed, hvilket 
den også gjorde, men ikke i sin fremstilling 
rekonstruere oldtidens metoder og teknik. 
Til gengæld er den nye kopi blevet så ny, at 
den ikke efterligner originaldragtens slid og 
tilpasning efter nogen tids brug.

KISTEN

Men tro ikke, at historien om Skrydstruppi- 
gen hermed er slut. For den kiste som hun i 
København ved udstillingsåbningen 2. jule
dag 1938 blev lagt i - og stadig ligger i — er 
ikke hendes egen. Den stammer fra et andet 

sønderjysk egekistefund fra Mølhøj, nord
vest for Uge by i det gamle Åbenrå amt.

Mølhøjkisten blev udgravet i 1842, men 
fandtes tom. Den henstod derefter i nogle år 
på loftet i Uge præstegård, hvor kistens låg 
gik til grunde ved hærværk i 1848, efter si
gende ødelagt af tyske lejesvende. Under
delen sendtes i 1855 til Det kongelige Muse
um for Nordiske Oldsager — det senere Na
tionalmuseum — og fandtes således velegnet 
som leje for Skrydstruppigen 83 år senere.

Når Skrydstruppigen ikke fik lov til at 
hvile i sin egen kiste, skyldtes det, at det 
havde vist sig umuligt at bevare den. Allige
vel blev den omhyggeligt registreret af kon
servator Rosenberg. Den målte, da den lå 
indkapslet i gips, 2,10 meter i længden og 
dens største bredde på midten var 0,64 cm. 
Rosenberg tilføjer, at den inden gipsind- 
støbningen må have været 10—20 cm længe
re. Selv med denne tilføjelse er det en ganske 
normal længde på egekister, omend den hø
rer til de større. En af de længste der er 
fundet i Danmark er iøvrigt den fra Henne- 
kesdam ved Jels, som i dag er udstillet på 
Haderslev Museum. Den er 3,25 m lang og 
1 til 1,10 m bred.

Rosenbergs optegnelser, hvoraf det bl. a. 
fremgår, at kisten ikke fandtes mulig at be
vare, fik ny aktualitet for nogle år siden, idet 
der ved oprydning på museet fandtes to små 
stykker konserveret egetræ, om hvilke der 
sagdes, at de stammede fra Skrydstruppi- 
gens kiste. Om det virkelig er sandt, kan 
aldrig bevises, for nogen sammenligning el
ler analyse er ikke længere mulig. I dag op
bevares træstykkerne i Haderslev Museums 
magasiner, nærmest som kuriosa.

STINE WIELL



JOHANNES CHR. NIELSEN
Tegner - boghandler - vognsamler

Johannes Chr. Nielsen har fortalt, at i 1932 
blev en afhandling »Niederdeutsch auf Dä
nischen Substrat« af daværende adjunkt ved 
Haderslev Katedralskole, Karl Nielsen 
Bock, antaget til offentligt at forsvares for 
den filosofiske doktorgrad. I 1933 udkom af
handlingen i bogform med 51 illustrationer 
og et kort tegnet af Johannes Nielsen.

Da dr. Bock i 1933 blev formand for Ha- 
derslev-Samfundet, opstod der et samarbej
de mellem dr. Bock og Johannes Chr.

Nielsen, et samarbejde, som i 1934 førte til 
udsendelsen af et meget smukt årsskrift og 
skabte et nært venskab. I forordet til det 
første årsskrift skrev de to redaktører bl. a.:

På tegnigen herover, der er fra 1941, er Domkirken set fra 
Højskolehjemmet, nu Hotel Nordens have. Det var før 
Damparkens tid, og offentligheden havde kun adgang til 
dambredden ved Bispebro, hvor der fandtes aflåsede låger 
til de små broer, der her gik ud i Dammen (tre af dem ses på 
tegningen). Kun meget lidt har ændret sig siden 1941 i dette 

motiv.
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Olön 35

Tegningen herover viser Haderslev set fra sydøst over den 
inderste del af havnen. Den er lavet 1939 efter et ældre foto
grafi, for broen over Møllestrømmen, der blev bygget ca. 
1930, er ikke med. Bindingsværksbygningen til højre er Ri
dehuset, og bag det ligger i dag det store R-center. Det er 

Domkirken der præger billedet.

På tegningen øverst på venstre side er Domkirken set fra Sdr. 
Otting over Møllestrømmen, hvor man ser bagbygningerne 
til husene på Klosteret og i Lavgade. En del er forandret i 
Møllestrømmens omgivelser på dette sted. Her ligger nu 
fuglegården. Tegningen er fra 1962 og har et noget ældre 

postkort som forlæg.

Et af de kendteste motiver fra Haderslev ses på tegningen fra 
1938 nederst på venstre side: Domkirken set over hustagene 
fra indgangen til Klosterkirkegården i Præstegade. Forlæg
get er et ældre fotografi, idet huset med bindingsværksgavlen 
tv. i billedet, hvor nu Klostervænget går ned, forsvandt i 
1920’erne; bortset herfra er motivet i dag så godt som ufor

andret.

»Redaktionen haaber at kunde gøre Aars- 
skriftet til noget mere end et almindeligt 
Elevblad; Maalet skulde være et Skrift, der i 
al Beskedenhed kan yde en national og kul
turel Indsats for vor Hjemstavn«.

Det var nok Johs. Chr. Nielsens visioner, 
der smittede af på Bock og vandt denne 
fuldt og helt for ideen om et årsskrift. Det 
skulle være et anseligt hefte, hvad format og 
udstyr angik, men også med et indhold af 
høj karat. Uden Johs. Chr. Nielsens energi 
og idérigdom var foretagendet næppe lyk
kedes, og væsentligt var også, af årsskriftet i 
Johs. Chr. Nielsen havde fundet en mand, 
der med sit tegnetalent og sin sans for det, 
der med et moderne ord hedder »lay-out«, 
kunne give årsskriftet det udstyr, som har 
gjort det til et af de fornemste skoleskrifter i 
dette land.
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Et fotografi fra ca. 1860 er forlæg for tegningen herover, som 
er fra 1932. Meget er forandret i Nørregade siden da. Huset 
til højre er væk og på det nordlige hjørne af Gravene og 
Nørregade, hvor de store træer ses, ligger i dag Sparekassens 
store bygning fra ca. 1960. På det modsatte hjørne opførtes i 
1899 Michelsen og Jacobis ejendom (nu Orbesen). Længere 
op ad Nørregade præges gadebilledet i dag af M. C. Brinc- 
ken og Handelsbankens store bygninger. På den modsatte 
side af gaden er især nr. 30 med gavlkvisten (i dag Fælles
banken) helt ændret, og på hjørnet af Nørregade og Jomfru

stien ligger i dag Privatbanken (nr. 28), opført 1912.

Næsten hvert år har Johannes Chr. Nielsen lavet nye tegnin
ger, der skulle illustrere en bestemt artikel i Haders
lev-Samfundets Årsskrift. I 1935 blev det til de to tegninger 
på modsatte side med motiver fra Storegade til illustration af 
professor Carl Roos’ erindringer fra købmandsgården Store
gade 35. Øverst et kig ind ad Ny Brandvej med bindings
værkslangsiden af Storegade 37 (nu Privatbanken) til højre 
og indkørslen til købmandsgården til venstre. På det neder
ste billede er vi inde i gården og kigger imod bagsiden af 
forhuset fra ca. 1760. Gården har toppede brosten og hyld, 
vild vin og andet grønt gror op ad bygningerne, en idyl, som i 

dag er borte.

Johannes Chr. Nielsens illustrationer, 
hvoraf der her er vist nogle eksempler - alle 
hentet fra tidligere årgange af årsskriftet —, 
er lavet efter forlæg såsom postkort, ældre 
fotos eller fotografier, som Johannes Chr. 
Nielsen selv har taget. Der er brugt pen og 
tusch eller blyant. At tegningerne ikke bare 
er kopier, kan man se ved at sammenligne 
forlæg og illustrationer. Kompositionen er 
som regel bygget op over midten, lidt gam
meldags, siger Johannes Chr. Nielsen, som 
iøvrigt er utilfreds med enkelte tegninger og 
opsætninger.

Johannes Chr. Nielsen har lavet tegnin
gerne så nøjagtigt som muligt for at give de 
pågældende huses virkelige udseende. Dette 
er gjort ved at gengive dem indtil mindste 
detalje. Sommetider har han endog brugt 
lup. Detaljerne træder frem, fordi skrave
ringerne er meget korte og fine, men allige-
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Til venstre Storegade ca. 1900 og herover det tilsvarende motiv i dag. Hermann Frees’ store ejendom, Storegade 14, nu Daniel 
Bruhn, erstattede i 1907 den store bygning på tegningen, der er fra ca. 1760.

Kun lidt er forandret på Torvet siden ca. 1900. Statuen af kejser Wilhelm blev nedtaget i januar 1920, men de tre huse på 
nordsiden af Torvet er næsten uforandrede.

På Gammelting ser meget anderledes ud i dag. De små lave huse på sydøstsiden (til venstre på tegningen'' helt ned til 
jernbaneoverskæringen er væk og erstattet af den store røde bygning på billedet herover. Den bevirker, at Vor Frue kirke 
næsten forsvinder i gadebilledet, selv om kirken på tegningen bevidst er gjort større. Gammeltings vestside og Nørregade helt 

ned til Gåskærgade er derimod så godt som uforandret på de to billeder.





Den gamle gæstgivergård på Møllepladsen ejedes i 
1800-tallets første halvdel af slægten Schroeter. Her blev Den 
slesvigske Forening, en af de første dansk-nationale forenin
ger i Nordslesvig, stiftet i 1843. Bygningen blev i 1896 nedre
vet og den nuværende gæstgivergård opført. Tegningen er 

udført 1932 efter et gammelt fotografi.

Den gamle slotsvand mølle øverst på venstre side er en af de 
mest markante bygninger i Haderslev, opført 1827. Bag den 
opførtes i 1850’erne den stampemølle, der ses på tegningen 
mellem selve møllebygningen og Hertug Hans hospitalet. 
Den erstattedes i 1899 afen stor treetages møllebygning, som 
blev nedrevet i slutningen af 1960’erne, hvor vandets fald fra 

Dammen ned i Møllestrømmen blev frilagt.

Nederst på venstre side ses hjørnet af Nørregade og Slotsga
de i slutningen af 1800-tallet, tegnet 1938 efter et fotografi. 
Nørregade 16, der var opført ca. 1860, blev sammen med det 
lille hus bagved i Slotsgade nedrevet i 1892 og erstattet af det 

nuværende hus i den karakteristiske wilhelminske stil. 

vel så langt fra hinanden og på en sådan 
måde, at de ikke smelter sammen til en sort 
masse i klicheen.

Årsskriftets tegninger, typografi og op
sætning passer utroligt fint sammen, men 
alt er jo også lavet af samme person. Det 
hele er meget sikkert sat op, og Johannes 
Chr. Nielsens udtalelse: »Det er ikke kunst, 
men håndværk«, er ikke helt rigtig, for man 
skal nu være lidt af en kunstner for at kunne 
se proportionernes skønhed så sikkert.

★
Og lidt af en kunstner har Johannes Chr. 
Nielsen været i et og alt. Han hæver sig over 
det jævne. Hans fremmedartede, næsten 
sydlandske skikkelse - med det mørke hår, 
de buskede øjenbryn og det sorte overskæg — 
var noget for sig i Haderslev. — Klædt helt i 
hvidt gjorde han på en varm sommerdag
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Johannes Chr. Nielsen har med sine tegninger også bevæget 
sig uden for selve byen; på modsatte side er det Ulvslyst ved 
hovedvejen nord for Haderslev, der er tegnet 1967. Forlæg 
var igen et fotografi, for dette »traktørsted«, der ofte var 
målet for haderslevernes søndagsskovture, forsvandt allerede 
ca. 1960. Nedenunder et motiv fra den gamle Ri bevej vest for 
byen i nærheden af det sted, hvor den moderne asfaltvej 

krydser Skallebæk. Tegningen er fra 1951.

Til Edvard Lembckes erindringer, som Johannes Chr. 
Nielsen startede udgivelsen af i den første årgang af Haders
lev-Samfundets Årsskrift 1934, udførtes også denne tegning 
af Jørgenslyst ved Åstrupvej, sådan som det så ud i slutnin
gen af forrige århundrede. Huset lå, hvor nu Åstrupvej 65 
ligger og forsvandt i begyndelsen af dette århundrede. Det lå 
i Lembckes tid meget landligt, et godt stykke uden for byen, 

og Lembcke boede her i årene 1854-64.

engang i trediverne et uforglemmeligt ind
tryk på en yngre tilrejsende.

Den borgerlige levevej var imidlertid be
stemt —Johannes Chr. Nielsen overtog fade
rens boghandel og bogbinderi. Men Nielsen 
betragtede ikke boghandel som blot salg af 
varer på linje med f. eks. mel og gryn. Bøger 
er et kulturprodukt, og han har været sig 
boghandlerens betydning som vigtigt led i 
det kulturelle og nationale arbejde i græn
selandet bevidst. Hans historiske bevidst
hed var udpræget, og med flid kastede han 
sig over boghandelens og sin forretnings hi
storie. Resultatet blev den smukke bog fra 
1965 »200 År. Et sønderjysk bogbinder- og 
boghandlerfirma og dets ejere 1765-1965«, 
en bog på over 220 sider, der skildrer den 
dansknationale kamp og forgængernes ind
sats på denne front, naturligvis illustreret 
med forfatterens egne tegninger.

I byens kulturelle og nationale liv var Jo

hannes Chr. Nielsen en fremtrædende skik
kelse. I 1938 var han med til at illustrere 
bogen om Dannevirke 1838—1938, og han 
virkede utrætteligt for foreningen Harmoni
en, af hvis store jubilæumsbog fra 1949 han 
var medforfatter. Talrige skriftlige arbejder 
vidner om hans klare dansk-nationale enga
gement, fine sprogføring og kunstnertrang. 
Her er der særlig grund til at nævne de 
mange bidrag — udover tegningerne — til 
Haderslev-Samfundets Årsskrift.

★
Endnu en side af Johannes Chr. Nielsens 
virke skal nævnes her: hans store samler
mani. Elans levende interesse for sin fødeby 
og dens historie viser sig ved en enestående 
samling af stik, litografier, akvareller, teg
ninger osv. med Haderslev-motiver fra tiden 
før fotografiets opfindelse. Mange af dem er 
store sjældenheder og findes næppe andre 
steder i byen. De pryder væggene i hjemmet 
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på Hiort Lorenzensvej, men er også kommet 
en større kreds tilgode. Mange af dem, ja vel 
de fleste, har nemlig dannet forlæg for de 
reproduktioner af gamle Hadersi ev-stik, som 
i årenes løb er bragt i dette årsskrift.

Mest kendt er dog nok Johannes Chr. 
Nielsens sære idé med at samle på gamle 
hestekøretøjer. Den voksende motorisering 
gjorde det meget tidligt klart for Johannes 
Chr. Nielsen, at mange hestekøretøjer ville 
gå til grunde, hvis ikke der blev gjort en 
indsats for at sikre dem for eftertiden. Han 
forsøgte at skabe interesse for at fa de gamle 
vogne bevaret, men måtte stride sin kamp 
ganske alene og for egne midler. Allerede i 
1943 erhvervede han sit første hestekøretøj 
og snart fulgte flere efter, kareter, jagtvogne, 
kaner, charabanc’er, ligvogne, brandsprøj
ter, mælkevogne, ja endog en ølvogn blev 
det til. Det er klart at der efterhånden som 
samlingen voksede, opstod visse plads
problemer. I begyndelsen var vognene op
stillet rundt omkring i lader og skure, men i 
1962 fik Johannes Chr. Nielsen rejst en byg
ning af gasbetonsten og forskellige ned
brydningsmaterialer, bl. a. vinduer fra 
Østifternes Kreditforening i København 
samt døre og en pragtfuld smedejernsport 
fra Rigsarkivet i København. Bygningen 
blev placeret på det tidligere fabriksareal i 
Kristiansdal.

Nogen restaurering eller konservering 
kunne der dog ikke blive tale om. Først i 
1976, da vognsamlingen blev foræret til Ha
derslev Museum og Haderslev Turistfor
ening, lykkedes det at fa bragt styr på de 
mange vogne. Det viste sig da, at det var 
blevet til 143 hele vogne og 7 i løsdele! Et 
udvalg af dem er nu udstillet i Det gamle 
Ridehus ved havnen i Haderslev, og det var 
helt naturligt, at det blev Johannes Chr. 
Nielsen, der den 6. juni 1978 foretog den 
officielle indvielse af »Den slesvigske Vogn
samling«. Mange års ihærdigt arbejde var 
lykkedes for den gamle boghandler, der 
kunne se sine egne vogne i de bedste hæn
der, ja endog kunne køre en tur i et af de 
nyrestaurerede køretøjer.

Johannes Chr. Nielsen rundede i septem
ber 1979 de 75 år, og han har grund til med 
tilfredshed at se tilbage på det han har ud
rettet. 35 hæfter af Haderslev-Samfundets 
Årsskrift er det blevet til under hans kyndi
ge tilrettelæggelse og med hans tegninger, 
som tillige pryder en lang række andre pub
likationer. Vognsamlingen er i dag en af 
Haderslevs mange attraktioner, og den 
gamle boghandel har netop gennemgået en 
omfattende ombygning, der lader Haders
levs ældste eksisterende boghandel fremstå i 
ny og tidssvarende skikkelse.



Haderslev-Samfundets Årsskrift har hvert 
år bragt nyt til gamle elever om livet på 
skolen i årets løb. Vi vil i år forsøge med 
noget tilsvarende for byens vedkommende. I 
bykronikken vil vi fortælle om begivenheder 
og tildragelser, personer, firmaer, instituti
oner osv., som på en eller anden måde har 
markeret sig i årets løb. Kronikken skrives 
primært på grundlag af Haderslev byhisto
riske Arkivs scrap-bog, der er udarbejdet 
ved udklip fra de lokale aviser. Det er klart, 
at det herved er et bestemt udvalg af begi
venheder o. lign, der kommer til at præge 
kronikken, nemlig de begivenheder, som 
interesserer en institution, hvis formål er at 
bevare vidnesbyrd om vigtige begivenheder 
og episoder i byens liv; men dette er måske 
ikke det ringes te udgangspunkt for en sådan 
bykronik, selvom udvalget nødvendigvis må 
blive subjektivt. Kronikken skal iøvrigt ikke 
være en opregning af data dag for dag, men 
skal bringes i en sammenhængende »læse- 
venlig« form. Det er redaktionens håb, at 
bykronikken vil blive vel modtaget hos 
gamle haderslev’ere, der her kan høre nyt 
om livets gang derhjemme i »andebyen«, 
men vi håber også, at vore læsere i Haders
lev vil have gavn af at se årets gang belyst i 
denne form for sammenhæng.

De nye kvarterer

Haderslev i året 1978 er en by, der forlængst 
har sprængt de gamle rammer. Satellitbyer 
eller lokalbyer, som de kaldes i planlægger
nes sprog - onde tunger kalder dem for so
vebyer - er skudt op i løbet af 1970’erne 
rundt om byen. Marstrup og Brorsbøl/ 
Lunding/Starup er snart ved at være ud
byggede, og der er stadig behov for nye 
grunde. Et af de områder, som ifølge dispo
sitionsplanen fra 1973 er tænkt udstykket, er 
området øst for Vandlinggård, men lods
ejerne i Vandling protesterede herimod og 
gik til landbrugsministeriet for at få ændret 
planerne, under henvisning til at her findes 
noget af den bedste landbrugsjord i kom
munen (JT 23/7). Som følge heraf opfordre
de landbrugsministeriet kommunen til at se 
sig om efter andre arealer til boligbyggeri, 
så området vest for Starup skole også i 
fremtiden kan fortsætte som landbrugsjord 
(JT 30/8).

Både i Øsby og i Halk/Hejsager frygtede 
man derimod hensygnen på grund af 
manglende tilladelser til byggeri (JT 18/1 
og 2/2). I Årøsund var der ikke ret megen 
begejstring for det store marina-projekt, 
som et privat konsortium var igang med. 
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Protesterne var mange (JT 18/4), men by
rådet godkendte på sit møde den 5. oktober 
projektet (JT 6/10).

Også nord for fjorden var ekspansionen 
igang i 1978. I Åstrup Nederby var første 
etape af udstykningen så langt fremme, at 
udstillingen »Ungt Hus 1979« kunne åbne 
her den 26. maj med nyudrullede græsplæ
ner foran de 26 udstillingshuse (JT 27/5). 
Det nye kvarter, som kaldes Nederbyvæn
get, får egen skole, Favrdalskolen, der dog 
samtidig betyder udflytning af seminariets 
øvelsesskole. På 1. etape blev holdt licitation 
den 1. august, og arbejdet skal være færdigt 
ca. 10. august 1979 (JT 14/8). Skolen skal 
ligge på vestsiden af Favrdalen, den slugt, 
der fra Ladegårds marker falder ned imod 
Åstrupbro. Tidsplanen viste sig imidlertid 
at være så stram, at byens undervisnings- og 
kulturudvalg senere på året måtte meddele, 
at skolen først kunne være færdig til oktober 
1979 (JT 21/11).

En af dem der må afgive jord til det nye 
kvarter i Åstrup er gårdejer Lorenz Lei. Ef
ter 32 års kommunalt arbejde, indtil 1970 i 
Åstrup sogneråd, takkede han af ved by
rådsperiodens udløb den 1. april 1978. Til 
Vestkysten udtalte han den 7. januar, at 
hans følelser var lidt blandede ved udsigten 
til den nye by i Åstrup, bl. a. fordi det med
fører, at han må afgive 30 ha af sin jord til 
det nye boligområde uden mulighed for at få 
erstatningsjord.

Huse i fare
I Åstrup Nederby ligger Nederbygård og 
jorden heromkring skal bebygges som lokal
center for den nye bydel (JT 4/3). Det var 
nu ikke alle, der var tilfreds hermed, for 
gårdens hovedbygning fra 1911 var efter 
manges mening en meget smuk bygning, 
der udmærket kunne fa en funktion i et så
dant center (JT 9/5). Der var endog forslag 
fremme om at indrette skole for adfærdsvan
skelige børn her (Christen Kold skolen, JT 
21/4), men alle disse overvejelser blev gjort 

til intet, da dødsdommen over hovedbyg
ningen i efteråret blev endeligt afsagt (JT 
22/11).

Også andet steds i byen kom utilfredshed 
med kommunens planer til udtryk. I 
Laurids Skausgade lå ved Bredgade en stor 
fire etages bygning, »Markfrø«, tidligere 
brugt til lager for korn og foderstoffer, men 
nu brugt som lagerbygning for kommunen. 
Den lå i vejen for den planlagte tilkørselsvej 
til motorvejen og skulle derfor nedrives. 
Trods ønsker fra en gruppe unge fra Akti
vitetshuset om at indrette bygningen med 
udstillingslokaler, gæsteatelier for en arbej
dende kunstner og med café var kommunen 
ikke til sinds at gå ind på disse planer (JT 
29/1).

Et af de politiske stridspunkter op til by
rådsvalget den 7. marts var spørgsmålet om 
huslejenævn og boligregulering, og forskel
lige grupper var stærkt aktive på dette felt. 
Med en plancheudstilling på Gravene gjor
de Haderslev Beboergruppe opmærksom på 
problemet, og fa dage før valget var gruppen 
tillige rundt i byen for at klæbe plakater op 
med påskriften »Her er også en tom lejlig
hed« alle de steder, hvor der stod lejligheder 
tomme. (JT 24/2). Det blev ikke så få end
da. De koncentrerede sig især på Storegades 
sydside ved Bredgade og på Naffets sydside 
ved Allegade-gennembruddet. I Storegade 
omgikkes slagtermester Erik Jørgensen med 
planer om et stort butikscenter på arealet 
ned imod Borgervænget bag nr. 25, 29, 31 
og 33, planer som han dog måtte reducere 
noget, fordi det ikke lykkedes at erhverve nr. 
27 (JT 25/6). På Naffet havde Regia-kon- 
sortiet planer om at udvide R-centrets om
råde op imod Naffet ved nedrivning af Naf
fet 30-36.

Byens tekniske udvalg havde sagerne til 
behandling flere gange (JT 22/11), også 
fordi der fra mange forretningsdrivende lød 
hårde ord om de forfaldne bygninger, »som 
er en skamplet for forretningsbyen Haders
lev« (VK 11/9). Også bevaringsforeningen 
mente, at det er forkasteligt som man lader
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sunde huse forfalde (JT 15/10). Teknisk ud
valgs formand, socialdemokraten Per Kou- 
strup, fandt det meget uheldigt fra et bebo
elsesmæssigt og forretningsmæssigt syns
punkt, at en mand har mulighed for at lade 
ejendomme ligge som tomme huller i gade
billedet, »og det er en af de væsentligste år
sager til, at jeg mener, at Haderslev kom
mune snarest bør indføre boligregulering« 
(JT 12/11).

Byrådsvalget den 7. marts

Teknisk udvalgs formand var altså enig med 
de forskellige beboergrupper på dette punkt, 
men udvalgsformanden var ikke i stand til 
at mønstre et flertal herfor i det nyvalgte 
byråd. Her var der nemlig også efter valget 
den 7. marts borgerligt flertal, selvom det 
byggede på et noget mindre stemmetal:

Stemmetal ved byrådsvalgene 1978 og 1974.

Socialdemokratiet ........................................
Det radikale Venstre...................................  
Det konservative Folkeparti.......................  
Retsforbundet...............................................  
Socialistisk Folkeparti.................................  
Danmarks kommunistiske Parti.................. 
Centrumdemokraterne ................................ 
Kristeligt Folkeparti ...................................  
Slesvigsk Parti .............................................  
Danmarks liberale Parti (Venstre) ............ 
Fremskridtspartiet........................................ 

ialt
Stemmeprocent ...........................................

Oppositionen (8 socialdemokrater, 1 radikal 
og 1 SF’er) blev imidlertid allerede før by
rådets konstituerende møde splittet, fordi 
Socialdemokraterne ikke ville afgive en 
plads i teknisk udvalg til den radikale Asger 
Sorgenfri. Den nyvalgte SF’er Hans 
Daugård Peters undsagde bl. a. som følge 
heraf socialdemokraternes borgmesterkan
didat Erik Grøn (JT 16/3), men billedet 
blev endnu mere speget, da de viste sig, at 
socialdemokraterne blev nødt til at overtage 
formandsposten for teknisk udvalg. Jydske 
Tidende skrev herom den 17. marts: »Den 
hidtidige udvalgsformand, den konservative 
Gunnar Aagaard, vil afgive formandsposten 
og i stedet indtage formandsstolen i kultur
udvalget, og som honorering for Socialde
mokratiets fremgang ved kommunevalget

1978 1974
stemmer mandater stemmer mandater

5494 8 3962 7
1148 1 1168 2
3828 6 3874 7

173 198
617 1 345
180 141
182 173
603 536
745 1 694 1

1840 3 1556 3
1130 1 939 1

15940 21 13586 21
75,2 65,3

har den borgerlige flertalsgruppe tilbudt so
cialdemokraterne formandsposten i teknisk 
udvalg. Efter afstemning i en kompetent for
samling sagde socialdemokraterne imidler
tid nej med henvisning til, at de, som har 
skabt sig flertallet i byrådet, også må tage 
ansvaret for ledelsen. Det ny i situationen er 
imidlertid, at socialdemokraterne kan blive 
nødt til at overtage formandshvervet i tek
nisk udvalg, såfremt den borgerlige flertals
gruppe fastholder ønsket om at afgive po
sten til det største oppositionsparti.« Det 
gjorde den borgerlige gruppe, og Per Kou- 
strup blev valgt til formand af udvalgets fire 
borgerlige medlemmer, mens de tre social
demokrater stemte blankt (JT 18/3).

Af det nye byråds 21 medlemmer er de 
fem kvinder, heraf fire nyvalgte. I et inter
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view i Jydske Tidende den 1. oktober ud
talte børnehaveklasseleder Nanna Thom
sen, konservativ og medlem af byrådet siden 
1974, at »det kræver meget tid at være med i 
byrådsarbejdet. Det kræver så meget, at det 
kan være svært at få tid til at have private 
venner,« og stadsbibliotekar Krista Lyngby, 
nyvalgt socialdemokrat, supplerede: »Ofte 
far jeg slet ikke tid til at komme hjem og 
spise efter arbejdet, inden jeg skal til et mø
de, og må derfor gå på restaurant.« Lis Ros
sau, nyvalgt socialdemokrat, mente nok, at 
der er forskel på mandlige og kvindelige by
rådsmedlemmer: »Jeg tror ikke, at de 
mandlige byrådsmedlemmer — sådan som 
jeg - somme tider bliver spurgt om de nu 
også kan nå at lave middagsmad der
hjemme.«

En af de kvinder der gik ud af byrådet var 
Marianne Mortensen, efter 12 års arbejde, 
de sidste fire som formand for undervis
nings- og kulturudvalget. I Haderslev 
Husmoderforening fortalte hun i marts om 
»En hverdag i byrådet — set med en piges 
øjne« (JT 17/3). En af de ting, der blev gen
nemført i hendes tid som udvalgsformand 
var etableringen af teatergruppen Møllen i 
den gamle slotsvandmølle ved Sønderbro. 
Arbejdet i teatergruppen var præget af 
stærke interne stridigheder, som den 16. 
marts endog førte til aflysning af Sten Kåløs 
grænselandskomedie »Folk på komedie« 
(JT 17/3). Det lykkedes dog at nå et forlig 
og skabe arbejdsro senere på måneden (JT 
31/3).

En af de nye mænd i byrådet var byens 
turistchef, Svend-Aage Mattson, valgt af 
Venstre. Samtidig med sin debut som by
rådsmedlem debuterede han som roman
forfatter. Den 1. maj udsendte han i anled
ning af 25-året for flyvestation Skrydstrups 
start i det danske luftvåben en roman med 
titlen »Jagerlanding«, hvis indhold er fri 
fantasi, men alligevel med hold i den virke
lighed, som Matzon oplevede, da han selv 
var ansat i flyvevåbnet (VK 13/4). Matzon 
kunne iøvrigt den 1. juni flytte sit turistbu

reau fra Gammelting til nyindrettede, større 
lokaler i kommunens ejendom, Apotekerga
de 1. Husets ydre fik i den anledning også en 
udvendig make-up, der pyntede vældigt på 
det fine gamle hus fra 1748 (JT 2/6).

Restaurerede huse
Knap så heldige var man med nabohuset, 
Torvet 5, der efter en gennemgribende re
staurering med store tilskud fra Det særlige 
Bygningssyn, fik gavlen ud imod Torvet 
kalket hvid, uden at bygherren, kommunen, 
var spurgt. Kommunen var naturligt nok 
stærkt utilfreds hermed, og der var borgere i 
byen, som i deres harme gik så vidt at erklæ
re, at de aldrig nogensinde ville bevæge sig 
op på Torvet mere, så grusomt er det at se 
på (!) (JT 6/8). Striden mellem bygningssyn 
og kommune fortsatte året ud, og kommu
nen blev støttet i sit krav om en ændring i 
farven ved en underskriftsindsamling blandt 
borgerne, som fik 212 underskrifter (JT 
27/8, 1/10 og 23/11).

Mere roligt gik det for sig andre steder i 
byen, hvor gamle huse blev sat i stand. In
gen tog anstød af den gammelrosa farve, 
som facaden på Slotgade 20 fik. Restaure
ringen af dette hus med de mange 16- 
1700-tals vægpaneler og loftsbemalinger var 
så langt fremme, at man kunne tage hul på 
diskussionen om, hvad huset skal bruges til, 
når det er helt færdigt. I januar fremkom 
lektor, mag. art. Karsten Bierring fra Kø
benhavns Universitet med et forslag om at 
indrette et forskningscenter for sønderjysk 
folkekultur i huset. Byrådet stillede sig vel
villigt over for planerne under forudsætning 
af, at andre instanser ville betale driftsud
gifterne (JT 8/1). Samtidig hermed frem
kom et forslag om at indrette et lille bymu
seum i huset, specielt med henblik på an
skuelsesundervisning i byhistorie, byplan
lægning og bysanering (JT 15/1).

Den bevarende sanering i Højgade og LI. 
Klingbjerg fortsatte støt og roligt. Husene i 
andet afsnit blev udbudt til salg og mange
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Fra venstre Torvet 3, 4 og 5, Apotekergade 1 med det nyindrettede turistbureau og til højre et hjørne af Torvet 6. Torvet 4 blev 
restaureret 1964-65, mens Torvet 5 blev restaureret 1977-78. Den hvidkalkede facade satte sindene stærkt i bevægelse 

sommer og efterår 1978. Gavlen står i dag med hvide tavl og sort tømmer. (Karsten Rønnows tegnestue, Haderslev).

udenbys interresserede kom for at se, hvor
ledes man løser denne sag i Haderslev (VK 
11/2). Et helt specielt hus, nemlig Domkir
ken, fik en del af sit tag udskiftet og samtidig 
blev tagrender og lignende renset for due
ekskrementer (JT 12/4 og 6/8).

Selskabet til bevarelse af gamle Huse blev 
i løbet af året pludselig millionær. Ved 
hjælp af store tilskud fra Det særlige Byg
ningssyn og kommunal velvilje blev det 
muligt for selskabet at gå igang med re
staureringen af det lille hus Naffet 24 (JT 
5/4 og 7/7) og det noget større pakhus ud 
imod Domkirkepladsen bag Torvet 7 (JT 
14/4 og 4/6). På generalforsamlingen den 
22. april havde selskabets formand, semina
rielektor K. Eggers Hansen, mange rosende 
ord til kommunen for det omfattende sane

ringsarbejde, som var igang i kvarteret øst 
for Domkirken (JT 23/4). Selskabet vedtog 
iøvrigt på generalforsamlingen en opfor
dring til kommunen om at iværksætte den 
registrering af byens huse, som er omtalt 
som meget ønskværdig i dette årsskrift 
(1975-77 side 42) (JT 28/4). Opfordrigen 
blev postitvt modtaget af kommunen og på 
sit møde i juli vedtog byrådet at sætte et 
sådant arbejde igang med henblik på at fa 
udarbejdet en bevaringsplan for den cen
trale bydel (VK 8/7). "

Men også andre havde bemærkninger at 
gøre til kommunens sanering. Et hold sam
fundsfagsstuderende på seminariet fandt, at 
det var imponerende, hvad der var sket med 
de gamle faldefærdige huse, men konse
kvenserne var efter deres mening uheldige: 
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Saneringen er nemlig ikke kommet de op
rindelige beboere til gode, men statsstøtten 
er indirekte gået i lommen på de nye, mere 
velbeslåede ejere. Kommunen burde have 
sørget for at lave et integreret miljø, hvor 
der kunne slås bro over sociale skel og gene
rationskløfter, f. eks. ved at leje nogle af de 
istandsatte huse ud til en rimelig husleje og 
indrette andre til pensionistboliger (JT 5/3).

Gågadediskussionen
Byens Junior Chamber havde sit blik rettet 
mod en anden del af byen, nemlig de cen
trale strøg med de mange forretninger, 
kontorer, banker og sparekasser. I januar 
forelagde de for kommunen et forslag om 
gågader, der indebar omfattende nedrivnin
ger, idet der ved karréudhuling fra Rådhu
set til Domkirken skulle skabes en stor plads 
med adgang bagfra til forretningerne i de to 
hovedstrøg Bispegade/Storegade og Nørre
gade (JT 27/1). Spørgsmålet om gågader 
var også oppe at vende på Handelsstands
foreningens generalforsamling i marts, men 
formanden, grosserer Frithjof Nielsen, 
måtte erkende, at en af årsagerne til at det 
havde trukket så længe ud, delvis var, at 
heller ikke detailhandlen har kunnet komme 
med en enig indstilling (JT 14/3).

Allerede i februar var tre radikale by
rådskandidater imidlertid fremme med et 
forslag om såkaldte paragraf 40-gader eller 
»stilleveje«, som de også kaldes, dvs. gader 
eller veje, hvor trafikken afvikles på de svage 
trafikanters betingelser. Asfalt skal brydes 
op og der skal plantes buske og træer i disse 
gader. »Vi må slå i bordet og sige: Det skal 
være nu, ikke så meget snak. Gadeforenin
gerne skal ikke have lov til at bestemme det 
hele,« sagde de tre kvinder (JT 12/2).

Men teknisk udvalg var også i gang med 
et forslag til forsøg med stilleveje i byens 
centrum (JT 6/9). I gaderne vest for Nørre
gade, dvs. Gravene, Gåskærgade fra Svinget 
mod vest, Storegade til Bredgade, Bispega- 
de-Apotekergade og kvarteret vest herfor 

opstilles ca. 40 kasser med forskellig træbe
plantning og ca. 125 såkaldte steler — stolper 
af oversavede telefonpæle. Desuden bliver 
der lavet »bump« og indsnævring af køre
banen ved nogle gadekryds. Hensigten med 
disse foranstaltninger er at fa et meget stort 
antal biler fjernet fra de gader det drejer sig 
om, udtalte Sv. Åge Sanderbo fra teknisk 
forvaltning til Vestkysten den 21. septem
ber. Forsøget startedes den 1. nov. og skal 
køre et halvt år, hvorefter der gennemføres 
en analyse og en interviewundersøgelse (JT 
29/10). Handelsstandsforeningens formand 
udtalte foreningens fulde støtte til trafikfor
søget og mente, at det vil blive værdsat, at 
man nu kan spadsere roligt og fredeligt i 
gaderne, samtidig med at nødvendig kørsel 
til og fra forretningerne er mulig (VK 
23/10); men ellers var meningerne om for
søget og især de visne løvtræer, som blev 
anbragt i kasserne, noget delte. En af byens 
forretningsdrivende mente, at man burde 
udskifte løvtræerne med grantræer, de ville 
stå bedre til byens juleudsmykning (JT 
16/12). Givet er det imidlertid, at trafikken 
blev afviklet noget mere afdæmpet og stille 
efter den 1. november.

Uro på biblioteket
Et af de steder, hvor der imidlertid ikke var 
særlig stille i 1978, især i årets begyndelse, 
var på biblioteket. Mange unge samles i sto
re flokke både i børne- og voksenafdelingen, 
sidder ved bordene og pjatter, og personalet 
er ofte udsat for, at henstillinger om ro blot 
bliver negligeret af de unge med hånende 
latter (JT6og 10/1). Et forslag om ansæt
telse af en vagtmand var dog ingen god løs
ning efter manges mening. Problemet er, at 
mange unge bruger biblioteket som en var
mestue, fordi de mangler andre steder at 
være (JT 15/1). Ungdomsklubbens medar
bejdere kunne dog straks meddele, at de har 
de lokaler, de unge mangler, men at det vil 
kræve udvidelse af åbningstiden og dermed 
mere personale (JT 15/1). Skolekonsulent
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Slalom mellem forhindringer på Gravene under stillevejsforsøget efteråret 1978. De visne træer, der var anbragt midt i 
kasserne, gav anledning til mange spøgefulde bemærkninger. (Foto: Jørgen Hjort, Haderslev).

Helge Jakobsen mente, at en løsning også 
kunne være, at Aktivitetshuset udvidede sit 
område til atter at omfatte det mere ufor
pligtende, f. eks. et »hyggerum«, for det er 
ikke alle unge, der har lyst til at være med i 
fritidsarbejde af forskellig slags (JT 22/1).

Unge arbejdsløse
Disse »ungdomsproblemer« kan måske ha
ve været medvirkende til, at der i Haderslev 
kommune var flertal imod 18 års valgret ved 
folkeafstemningen den 19. september, hvor 
7353 stemte imod og 6128 for (JT 20/9). Til 
gengæld satte man på forskellig vis ind på at 
fa især unge arbejdsløse i arbejde. I løbet af 
foråret trådte en miljøpatrulje bestående af 
fire unge i funktion. Under kyndig vejled
ning skal samtlige kommunevandløb aflæg

ges et besøg og såvel lovlige som ulovlige 
udløb i vandløbene registreres (JT 15/1). I 
april blev 6-8 unge sat igang med at for
skønne Haderslev ved beplantning og op
rydning i de grønne områder (JT 20/4), og 
senere på året oprettedes efter forslag fra de 
unge selv en genbrugsgruppe med en leder 
og otte unge (JT 4/6). Det lykkedes i løbet af 
juni måned at fa de praktiske problemer 
klaret, således at gruppen kunne træde i 
funktion med at indsamle og modtage affald 
af næsten enhver art fra de tre kommuner 
Haderslev, Vojens og Christiansfeld, forelø
big for en tremåneders forsøgsperiode (VK 
27/6).

Også i det vognmuseum, der var under 
indretning i det gamle ridehus i Sejlstensgy
de kom unge arbejdsløse i arbejde (JT 
26/2). Boghandler Johs. Chr. Nielsens store 
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samling af gamle hestevogne blev overdra
get til Haderslev Museum og Haderslev Tu
ristforening, og i løbet af foråret var to ar
bejdsløse unge så vidt med klargøring af ca. 
20 vogne, at man kunne åbne samlingen den 
6. juni (VK 24/5). Johs. Chr. Nielsen mar
kerede selv den officielle indvielse ved at 
klippe den røde snor over, og der lød mange 
lovord over de unges arbejde og boghandle
rens samlermani, der gav Haderslev en at
traktion ingen anden dansk by har (JT 7/6). 
Men i en stor bygning i Christiansdal stod 
yderligere ca. 150 vogne, uordnede, urense- 
de og stærkt udsat for forfald. Etnologen Li
selotte Mygh gik igang med en registrering 
af de mange vogne og seks arbejdsløse unge 
med det store restaurerings- og imprægne- 
ringsarjde (JT 2 og 30/7). I slutningen af 
august var vognsamlingen talt op, 100 hele 
og 100 halve samt nogle kaner blev det til 
(JT 25/8) og i oktober var 115 køretøjer 
rengjorte (VK 16/10).

Hertug Hans-festen
Syv af de færdig-restaurerede vogne i ride
huset blev præsenteret ved et optog gennem 
byen under Hertug Hans festen og tiltrak 
sig stor opmærksomhed. Endog et rigtigt 
brudepar var anbragt i en af de fine vogne, 
der efter endt optog kørte de to unge til 
vielsen i Domkirken (JT 11/6 og VK 12/6).

Hertug Hans festen var den syvende af 
slagsen. Æreshertug blev lektor Willy Buch, 
hvis store indsats bl. a. for at omskabe Erlev 
børnehjem til vandrerhjem fremhævedes i 
direktør Vagn Dahis hyldesttale på Privat
bankens balkon, hvorfra den nye hertug 
modtog alt folkets hyldest (JT 9/6). Festen 
prægedes af de sædvanlige indslag med ti
voli, borgerspisning på Gravene, gadekon
kurrencer, hertug Hans revy, stjernemarch, 
motionsløb osv., og Haderslev Pigegarde 
trak som sædvanlig et stort læs ved at op
træde flere gange, bl. a. med sit store tattoo; 
men nogen egentlig fornyelse blev der ikke 
tale om, således som man ellers havde lovet 

efter 1977-festen (JT 8/6). Derfor blev der 
også straks startet en konkurrence om nye 
ideer (JT 18/6).

Under Hertug Hans festen kunne man 
rundt omkring i byens forretningsvinduer se 
udstillinger under mottoet »Haderslev pro
ducerer«. Lokalforeningerne af Dansk Ar
bejde og Junior Chamber stod for de prakti
ske arrangementer i forbindelse med den 
gode idé at lade 34 lokale firmaer udstille 
deres produkter hos byens forretningsdri
vende. Her kunne man f. eks. se Fuglsang øl 
i Orbesens vinduer. H. C. Andersen brød 
hos August Borgen forsikring, Hjulsminde 
æblemost hos Daniel Bruhn, Asmus Hansen 
træsko hos boghandler Carl Nielsen, Mey- 
hoff køkkener i Birks bolighus, smedemester 
Hoist’s produkter hos Paw sko osv. (JT 28/5 
og VK 29/5). Dansk Arbejdes lands
udstilling sås på biblioteket og byhistorisk 
arkiv havde med tekst og billeder fra sine 
samlinger om gamle virksomheder i byen 
givet udstillingen et historisk perspektiv 
(VK 27/5 ogJT 30/5).

Et af de udstillende firmar, H. C. Ander
sens brødfabrik kunne i oktober tage en 
1440 kvadratmeter stor bygning til mellem 
fem og seks millioner kroner på Sverigesvej i 
brug. Flytningen at bageriet fra Jomfrustien 
betød en mere rationel arbejdsgang, således 
at man kan være tidligere færdig med den 
daglige produktion, og samtidig er der mu
lighed for at producere dobbelt så meget 
(VK 18/10). Også levnedsmiddelkontrollen 
kunne flytte til nye lokaler. Den 10. juni blev 
arbejdet i Nørregade 41 indstillet og inven
taret taget ned, pakket og flyttet til Ole Rø- 
mersvej 30 i industri nord. Forholdene for 
de tyve ansatte bedredes betydeligt i de nye 
bygninger, der bl. a. har skabt mulighed for 
at bringe det sikkerhedsmæssige i orden (JT 
9/7 og VK 10/7).

To storbrande
Mens nyt voksede op i byens yderområder, 
forsvandt gammelt i byens centrum, og ikke
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Amtsborgmester Erik Jessen, Aabenraa (yderst th.) taler til boghandler Johs. Chr. Nielsen (yderst tv.) ved Den slesvigske 
Vognsamlings åbning den 6. juni. Bag boghandleren den ene af vognsamlingens nye »ejere«, museumsinspektør Steen 
Andersen, Haderslev Museum, og på diligencen i baggrunden den anden »ejer«, turistchef Sv.-A. Mattson. (Foto: Jørgen 

Hjort, Haderslev).

kun ved nedrivning. Haderslev oplevede i 
1978 to storbrande. Natten til den 13. fe
bruar brændte værelsesfløjen på Hotel Nor
den. Ingen af hotelværelserne var beboede, 
men ni brandfolk styrtede ned, da etagead
skillelsen under efterslukningsarbejdet brød 
sammen; en af brandmændene blev dræbt 
og en blev invalid på livstid. Hovedårsagen 
til den tragiske ulykke var at det meget store 
og tonstunge neonskilt, der vender ud imod 
Dammen, sammen med den øvrige del af 
gavlen faldt indefter i bygningen, og det fik 
etageadskillelsen til at bryde sammen (JT 
14/2 og 15/2). En ny hotelfløj på den gamles 
plads, men med facade imod Dammen blev 
indviet den 26. oktober (VK 27/10).

Den 25. oktober brændte ejendommen 
Storegade 30 med sportsforretningen Spor
ty. På kun to-tre minutter var bygningen 
omspændt af flammer, og på mindre end en 

halv time havde ilden ædt sig igennem de 
to-tre etager og taget. Ilden bredte sig til 
naboejendommen Gåskærgade 29, hvis tag
etage blev delvis udbrændt (VK 26/10). På 
grund af fare for sammenstyrtning blev hele 
ejendommen Storegade 30, hvoraf kun mu
rene stod tilbage, revet ned til grunden de 
følgende dage (JT 27/10).

Prominente gaster
Haderslev havde i 1978 flere prominente 
gæster. Ved lysfesten på kasernen den 4. 
maj om aftenen talte statsminister Anker 
Jørgensen, der mødte trods de bornholmske 
fiskeres demonstration i København (JT 
6/5). I august måned fik Haderslev besøg af 
en anden regeringschef. Den vettyske for
bundskansler Helmuth Schmidt var under 
sin ferie også i Haderslev en lille dags tid.
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Vagtafløsning på kasernen, iført historiske uniformer, og et interesseret publikum under Slesvigske Fodregiments 200-års 
fødselsdagsfest i dagene omkring 1. oktober. (Foto: Find Clausen, Genner).



Til venstre Storegade 30 i lys lue om aftenen den 25. oktober. Til højre de sodsværtede mure dagen efter, kort før hele 
bygningen blev revet ned.

Politiassistent Fritz Holst fik en snak med 
ham ved sejlbådehavnen uden at genkende 
ham (VK 18/8), og kansleren blev først 
genkendt af tyske turister, da han i Nørre
gade studerede hotel Høppners spiseseddel 
(JT 16/8).

Den 24. november var dronning Ingrid 
på seminariet for at uddele Ingrid-Fondens 
rejsestipendier (JT 25/11), men det fornem
ste besøg i byen var dog nok dronning 
Margrethes besøg i anledning af Slesvigske 
Fodregiments 200-års fødselsdag den 1. ok
tober. Mange og lange forberedelser var gå
et forud. Et jubilæumsskrift nåede at ud
komme til dagen (VK 12/9 og JT 24/9), i 
kasernens gymnastiksal bragte Sønderjyl
lands Symfoniorkester sin hilsen, regimen
tets vagtparade til mindekapellet i Domkir
ken afvikledes i historiske uniformer, der var 
åbent hus, tattoo og folkefest på kasernen, 
og i Gottorpsalen stod gratulanterne i kø for 
at overrække deres gaver til oberst F. Gott- 
hardsen (JT 2/10); bl. a. overrakte bog
handler Johs. Chr. Nielsen det flag, der 
første gang hejstes over kasernen efter be
frielsen i 1945 (VK 9/10), og fru Bitten 

Clausen afslørede Mads Clausen Fondens 
gave, kunstværket Slesvig Land, udført af 
kunstneren H. Günther Hansen, Felsted- 
skov (VK 2/10). Den bedste gave var dog 
nok et ekspresbrev fra forsvarskommandoen 
om at man havde godkendt planen for den 
store modernisering af kasernen, der vil 
strække sig over 3-4 år (VK 23/9 og JT 
1/10).

Festens højdepunkt var dronningens be
søg den 1. oktober. Ledsaget af forsvarmini
ster Poul Søgård ankom dronning Margret
he med helikopter til stadion, hvor det op
stillede regiment blev inspiceret og en flot 
parade afholdt. Efter receptionen på kaser
nen forlod dronningen igen byen med he
likopter (JT 3/10). Lidt malurt blev der dog 
dryppet i festens bæger. Som en protest 
imod samarbejdet i det daglige på kasernen 
vedtog konstabelgruppen, der med ca. 200 
konstabler er den største personalegruppe 
på kasernen, dels ikke at give nogen gave og 
dels ikke at deltage i festen (JT 29/7 og 
1/10).

73



»Æ wådhang«, eller fiskerhavnen i den inderste del af Haderslev fjord, der nu snart forsvinder. Ældre foto, formodentlig fra 
omkring 1960. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Sygehuskonflikten
Også på sygehuset var der samarbejds
problemer. I slutningen af april nedlagde 
rengøringspersonalet på sygehuset arbejdet 
i protest mod rengøringslederen, der efter 
personalets mening udsatte personalet for 
»åndelig tortur«. Det eneste krav var, at le
deren blev fjernet fra sin stilling (JT 27/4). 
Konflikten var af gammel dato, og arbejds
nedlæggelsen blev indklaget for arbejdsret
ten, men på grund af den manglende rengø
ring måtte størsteparten af patienterne eva
kueres til nabobyernes sygehuse (JT 30/4). 
Konflikten sluttede, da arbejdsgiveren bø
jede sig og fjernede rengøringslederen (JT 
3/5).

Mest om navne
Haderslev fik i 1978 2274 nye indbyggere, 
heraf 343 nyfødte, men da der samtidig 
flyttede 2063 personer fra kommunen og var 
349 døde faldt indbyggertallet fra 30.236 
den 1. januar 1978 til 30.101 ved årets ud
gang. Blandt de nye tilflyttere var den 
28-årige Steen Wulf Andersen, ny leder af 
det netop indviede nye Haderslev Museum 
(JT 12/2), og den »gamle« leder, Hans 
Neumann, kunne den 2. november fejre sin 
70-årsdag med »bedre tid til at gå i dybden« 
(JT 29/10). Også seminariet fik en ny leder, 
den 44-årige studielektor Ole Jessen Bruun, 
der kom fra Marselisborg Seminarium (JT 
14/3 og 11/6). Kunstneren Kaj Trier kunne 
i januar på museet vise arbejder fra 50 års 
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virksomhed (JT 7/1) og en gammel Ha- 
derslev-dreng, Peter J. Møller udgav i maj 
sine erindringer fra sin barndom og ungdom 
i Haderslev (JT 21/5). Kroen i Halk og 
menneskene omkring den blev beskrevet af 
Edith Bergholt Andersen i en bog, der ud
kom senere på året (JT 26/11).

På Jydske Tidende takkede »Pres
se-Hans«, den 58-årige Hans Andersen af 
efter 25 år som pressefotograf (JT 13/7). Et 
andet kendt par i byen, ægteparret Loren
zen i kælderen i Nørregade 4, drejede nøglen 
om efter 38 år med frugt og specialiteter (JT 
12/8), men allerede den 26. oktober startede 
den 24-årige J. A. Frandsen en ny special
forretning med ost i samme kælder (VK 
27/10). Slagtermester Erik Jørgensen købte 
i januar Vimes forretning i Bispegade 14 
(JT 6/1), hvad de ansatte ikke var særligt 
tilfredse med. I protest sagde ni af dem de
res stilling op (JT 10/1). På Set. Severin- 
skolen introduceredes den nye skoleinspek
tør Arthur Mathiesen med et interview i 
Jydske Tidende (19/3). Hjorteapoteket blev 
overtaget af den 45-årige Birthe Beck 
Thomsen efter apoteker T. P. Fregerslev, 
der faldt for aldersgrænsen (JT 4/2), og i 
Storegade 81 kunne en af byens ældste 
købmandsforretninger i slægsteje, Oluf 
Thielsts eftf. med købmand Knud Jessen og 
hans hustru Elisabeth som indehavere fejre 
75-års jubilæum (VK 4/12). Fhv. trafik
kontrollør og turistchef A. K. Nielsen blev 
æresmedlem i landsorganisationen Dansk 
Arbejde på grund af sit store arbejde som 
formand for lokalforeningen i 14 år (JT 
9/12), og ægteparret Edith og Ejnar Hansen 
fik på vandrerhjemmet overrakt »Solskins
fadet« som en påskønnelse af en stor og 
uegennyttig indsats, samtidig med at de 
stoppede som bestyrere af vandrerhjemmet 
(JT 24/12).

Stort og småt
Haderslev Pigegarde var så ubeskeden at 
tage fire førstepræmier ved DM i Auning 

(JT 29/8), og en anden rekord blev også 
nået i Haderslev, da vognmand Sv. Gellert i 
juni købte Sønderjyllands største mobil
kran, der kan løfte 20 tons op i 12 meters 
højde (VK 27/6). På en ekstraordinær gene
ralforsamling i Danske Arbejderes Grænse
vagt i Haderslev blev den tidligere formand 
og et tidligere bestyrelsesmedlem eksklude
ret og den tidligere formand tillige meldt for 
bedrageri, fordi han tidligere på året havde 
opløst foreningen og foræret dens formue 
bort (JT 16/9). Opløsningen af det 554-åri- 
ge Haderslev Skomagerlav af 1424 var 
derimod endelig, for på en generalforsam
ling den 7. marts måtte man desværre er
kende, at der ikke længere var medlemmer 
nok til at videreføre lavet (JT 19/3). Et an
det kapitel i byens historie nærmede sig sin 
afslutning, da Haderslev kommune sendte 
kollektiv opsigelse til lejerne ved fiskeri
havnen i Haderslev, »Æ Wådhang« som 
den kaldes. Et åndehul for småkårsfolk, en 
grøn og dejlig plet for dem, der sætter pris 
på fællesskab og lidt sejlads og fiskeri i ny og 
næ, vil snart forsvinde, skrev Jydske Tiden
de den 16. juli. Længere henne ad havnen 
blev den gamle toldbod fra 1912 solgt til to 
Haderslev-håndværkere (JT 21/3), og Sø
mandshjemmet på Gasværksvej lukkede 
den 1. juli efter 46 års virke (JT 4/6). I maj 
måned kunne man læse mangt og meget om 
en zoologisk have i Haderslev. Mange ville 
ikke tro det, men beviserne strømmede ind i 
form af udtalelser fra folk, der havde set bå
de løven og »Løve-Ole«, som ejeren blev 
kaldt (JT 12 og 13/5). Det resulterede i, at 
der i Jydske Tidende den 21. maj kunne 
bringes en større artikel om dengang da Ol
sen havde en tam løve omme i baghaven, 
nærmere betegnet Gåskærgade 54.

Og så sluttede året med, at Haderslev 
blev begravet i sne; al rutebiltrafik blev ind
stillet den 30. december, og CF måtte træde 
hjælpende til, da en fødende kvinde skulle 
fra Sommersted til Haderslev sygehus. CF 
sørgede også for, at hjemmesygeplejerskerne 
kunne komme rundt til de hårdest ramte
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patienter i terrængående landrovere, central kunne ikke komme ud med deres
Landmændene derimod kunne ikke komme tankvogne (JT (31/12).
af med deres mælk, for Haderslev Mælke- HENRIK FANGEL

Forkortelser: JT = Jydske Tidende, VK = Vestkysten.
Der rettes en tak til pressefotograferne Jørgen Hjort, Ha
derslev og Find Clausen, Genner, der har stillet fotografier til 
rådighed.



Lektor Henry Karlsson
1904—1978

I 42 år havde Henry Karlsson sit virke ved 
Haderslev Katedralskole og hørte i al den 
tid til dem, der gav skolen ansigt. Gamle 
elever vil aldrig glemme hans særprægede 
skikkelse og inciterende undervisning, og 
gamle minder vil dukke op, når de læser 
lektor Olriks nekrolog i Gymnasieskolen:

På vej til et foredrag, han skulle holde, faldt 
Henry Karlsson om på gaden i Haderslev 
14. dec. og døde et døgn efter uden at være 
kommet til bevidsthed. Den livsafslutning 
var næsten symptomatisk for hans virke i de 
5V2 års otium, han fik: formfuldendte fore
drag og kronikker i Jydske Tidende, ofte om 
danske politisk-historiske og arbejdsforhold.

Karlsson var født 6. nov. (Gustav Adolfs 
dag). Faderen var kommet fra Småland, 
moderen var af frisisk slægt. Efter barn

dommen i Ålborg blev han cand. mag. med 
dansk og tysk 1929 og blev efter vikariater 
ansat ved Haderslev Katedralskole 1931. 
Her underviste han kun lidt i tysk, senere 
lige meget i dansk og historie. Til en begyn
delse var de yngste mellemklasser bange for 
ham på grund af hans krav til selvtænkning 
ved hans særprægede, logisk opbyggede un
dervisning i dansk grammatik. Men hans 
myndighed, dygtighed og samtidig forstå
ende holdning skaffede ham hurtigt ikke 
blot respekt, men også hengivenhed blandt 
elever i alle aldre. Om hans bidrag til ny
ordningen i gymnasieundervisningen efter 
modersmålskundskabens bortfald vidner 
hans ypperlige Dansk sproglære 1964. I hi
storie gik han grundigt til værks og nåede 
derfor ikke at give nutidshistorien, hvad der 
tilkommer den efter nugældende regler.

6 Haderslev-Samfundets Årsskrift 77



Hans undervisning var præget af hans egen 
fortolkning, og hans høje, klare røst trætte
des aldrig af en lang skoledag. Også i histo
rie har han beriget skolebogslitteraturen ved 
læsehæftet om arbejderkår og -bevægelser i 
Danmark.

Personlig var Karlsson ikke, som folk er 
flest, og det vidste han godt. Konservatisme 
var hans væsen. Endog i hans politiske op
fattelse, der absolut ikke var konservativ, 
var der et stænk af konservatisme. Men 
hans ejendommeligheder, der strakte sig li
ge til hans klædedragt, gjorde ham ingen
lunde isoleret. Tværtimod, han var venne
sæl, kammeratlig og nød tydeligt selskabe
lighed med såvel problemfyldt som munter 
tale. Og han havde i sjælden grad ordet i sin 
magt. Højt begavet som han var, vidste han 
besked om forbavsende meget. Han var den 
kollega, jeg talte mest med på skolen og 
drøftede de fleste ting med. Han vil blive 
savnet hårdt af sine mange venner.

Som nævnt i Knud Olriks nekrolog var lek
tor Karlsson i sit otium en flittig kronikskri
ver, og han døde kort efter at have afleveret 
en sådan kronik på Jydske Tidende i Ha
derslev. Den blev bragt i avisen den 19. dec. 
1978 og vidner om lektor Karlssons store 
kendskab til den danske litteratur, som han 
gav så mange elever en personlig og engage
ret indføring i. Vi bringer kronikken her:

JULEAFTEN OG JULEDAGENE

Der er nogle, der undrende spørger: Er der i 
år kun tre (3) adventssøndage — de tænker 
måske på, hvornår de skal tænde det fjerde 
lys i adventskransen, denne tyske skik, der 
før Anden Verdenskrig stort set kun kendtes 
her i Sønderjylland, ikke i »det gamle land«. 
For søndag den 24. december er det jo jule
aften, og da er julen begyndt, siger de.

Dette er ikke rigtigt. Der et altid fire (4) 
søndage i advent. I år falder blot den fjerde 
af dem på den 24. december, og det må den 
jo gøre en gang imellem. Men julehelgen, 

den hellige juletid, begynder faktisk ikke før 
end den 25., den første juledag. I den gamle 
katolske tid højtideligholdt man imidlertid 
aftnen før en helligdag og en helgens dag. Vi 
har bevaret nogle levn herfra. Vi fejrer aft
nen før sankt Martins dag den 11. novem
ber - den hellige Martin fra Tours var den 
katolske kirkes allerførste helgen—, og vi fej
rer aftnen før sankt Johannes dagen den 24. 
juni. Glemt er nu nok Mikkelsaften, aftnen 
før sankt Michaelis dagen. Den fejredes for 
en del år siden visse steder her i landet ved, 
at man spiste kommenskringler og drak 
mjød til. Så går det jo lidt federe til mor
tensaften og - om man vil - lidt mere he
densk til sankthansaften, når vi ved flam
mende ild jager hekse og trolde til Bloks
bjerg.

Men juleaften er altså ikke — eller var ikke 
tidligere — rigtig jul endnu, blot aftnen for
inden. Det er vist tilstrækkelig velkendt, at 
skikken med juletræ juleaften ikke er mere 
end godt og vel hundrede år gammel her 
hjemme. Den kom fra Tyskland og nåede 
først København og nogle af de større pro
vinsbyer for senere at vinde almindelig ud
bredelse landet over. Paludan Müllers ver- 
seroman Adam Homo begynder med at 
fortælle om en ung præst, der juleaftensdag 
vandrer gennem skoven til sit hjem, en præ
stegård i nærheden af Vejle. Hjemkommen 
giver han sig i lag med at udarbejde sin 
prædiken til den følgende dag, juledag, og 
det skal blive en ganske særlig dag, for da 
skal hans lille søn døbes. Hans kone sætter 
sig ind i studerekammeret til ham. Men der 
sker absolut intet festligt denne juleaften. 
Det er blot en almindelig hverdagsaften. 
Første del af »Adam Homo« udkom kort før 
jul i 1841 med - som det var almindeligt 
dengang - det følgende års årstal på titel

bladet. Tidsbilledet, vi får, er helt historisk 
korrekt.

Omtrent ved samme tid - i efteråret 1844 
— skrev Grundtvig digtet Kirkeklokken. Det 
er absolut ikke nogen begravelsessalme, 
men et helt privat og dybt personligt digt.
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Den gamle mand (den gråhærdede) mindes 
sin barndom og tænker, mens han en efter
årsaften lytter til en kirkeklokke, der ringer 
solen ned, på den kommende død. I den 
fjerde af digtets ti strofer hedder det: »Mens 
som barn på landet jeg var hjemme, jule
morgen var mit himmerig«. »Oversat« til 
lidt mere fatteligt nutidsdansk må det hed
de: Mens jeg var barn og følte mig helt 
hjemme på landet, da var julemorgen det 
dejligste, jeg vidste«. Det var julemorgen, 
børnene glædede sig til, ikke juleaften, for 
da var der hverken juletræ eller julegaver. I 
den meget tidligere skrevne julesalme, som 
begynder med ordene: »Det kimer nu til ju
lefest« (den er fra 1817), er det givetvis hel
ler ikke juleaften, Grundtvig tænker på - 

således som vi gør — men netop julemorgen, 
julens begyndelse.

Hvor længe varede så julen, hvor mange 
juledage var der? I den svenske jule- og dan
sevise »Nu har vi jul igen« hedder det, at 
julen varer lige til påske. Sådan kan det 
naturligvis siges. Men den hellige juletid be
stod nu ellers kun af tretten dage, fra og med 
den 25. december til og med den 6. januar. 
Den sidste juledag er altså de hellige tre 
kongers dag. Trettonde dagen jul, kalder 
svenskerne den stadig. Aftenen og natten 
forinden er da den tolvte nat. Titlen på et af 
Shakespeares lystspil lyder »Twelfth 
Night«, og det er da også på dansk kommet 
til at hedde »Helligtrekongers aften«. Hvor
dan fejrede man så disse tretten juledage?
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De var selvfølgelig langtfra alle fridage og 
festdage. Anden juledag var de mange jule
ballers tid, også rundt om i præstegårdene 
på landet. Og på denne anden juledag og de 
følgende dage har vi jo, især nok i byerne, 
helt op til vores egen tid, haft de mange 
foreningsjuletræsfester med bal bagefter.

Går vi nogle hundrede år tilbage, hører vi 
om forskellige julelege, der ofte kunne ud
arte til vildskab og tøjlesløshed. Man holdt 
julestue. Ordet kendes fra Holbergs kome
die af samme navn (fra 1720’erne). Holberg 
var ikke noget hængehovede. Men han fo
retrak de nok lystige, men dog elegante ma
skeradeballer fremfor julestuernes kåde og 
grove løjer. Hans samtidige, pietisten H. A. 
Brorson, vendte sig mod al verdslig lystig
hed: »I denne søde juletid«, hedder det, 
»bør man sig ret fornøje« med kraftig streg 
under ordet »ret«, for det er det vigtigste. Vi 
skal fornøje os på den rette måde og »bruge 
al vor kunst og flid Guds nåde at ophøje«.

Den syvende januar er så julen forbi. 
Tidligt om morgenen på denne dag i året 

1131 myrdedes kongesønnen Knud i Ha- 
raldstedskov nord for Ringsted. Det er den
ne Knud, der er kendt ved sit gammelengel
ske tilnavn Lavard (egentlig brødgiveren 
dvs. herren — på moderne engelsk hedder 
det samme ord Lord). Nu er det jo ikke 
pænt at myrde en mand og da slet ikke en 
kongesøn. Men allerværst er det at myrde 
en mand i den hellige juletid. Knud Lavards 
mordere ventede da også hermed, til julen 
var omme. Da Knud efter sin død af paven 
blev erklæret for helgen, og hans dødsdag 
derfor blev til Sankt Knuds dag, så digtede 
man det gamle rim: »Sankte Knud bærer 
julen ud«.

Når julen er »båret ud« har man altså 
også haft tretten (13) juledage. Så mange 
har vi ikke længere. Men til gengæld har vi 
før jul 13 dage eller to eller tre gange 13 
dage med travlhed og forskellig halløj. Det 
er på den måde, adskillige mennesker ople
ver adventstiden med de fire (4) advents
søndage. Henry Karlsson.



I det følgende beretter en række af skolens 
lærere om væsentlige forandringer der er 
sket på skolen og om forskellige begivenhe
der i skoleårene 1977-78 og 1978-79.

EN 40-ÅRS JUBILAR-TALE

Ved dimissionen 17. 6. 1977 talte professor 
Rolf N. Braae (HKel 716) på 40-års jubila
rernes vegne. Da det desværre ikke lykkedes 
at bringe talen i 1975-77-årgangen af års- 
skriftet bringes den i stedet her. Professor 
Braae sagde:

Mine damer og herrer.
Rektor har givet mig en tidsfrist på 

300.000 millisekunder. Jeg må derfor fatte 
mig i korthed.

Hvis jeg husker ret, så skrev Oehlen- 
schlæger i sit digt Guldhornene: »Tvende 
Glimt fra Oldtidsdage, funkler i de nye Ti
der. Sælsomt vendte de tilbage, gådefuldt på 
røde Sider.«

I dag kan I glæde jer ved at skue ikke to, 
men hele femten glimt fra oldtiden (nærme
re betegnet 1937), som er vendt sælsomme 
tilbage for at deltage i translokationen her 
på den nye Katedralskole nord for byen.

Ser man nærmere efter, er det klart, at 
tidens tand, som siges at hele alle sår, har 

gnavet løs på os i de forløbne år. Håret er 
blevet tyndere, knæene slappere, og når vi 
smiler venligt til de yngre årgange, så er det 
sygekassetænderne, der gør det meste af ar
bejdet.* Heldigvis er der dog fremgang at 
spore i visse retninger. Vi har flere rynker, 
end vi havde i 1937, og hvor der før var én 
hage, er der nu to eller endog tre!

Disse svagheder til trods er det mig en 
ære på mine kammeraters og egne vegne at 
takke skolen på det hjerteligste, fordi I har 
villet se os iblandt jer på denne festlige af
slutningsdag. Vi skal funkle efter bedste 
evne.

løvrigt går vi ud fra, at det ikke er hen
sigten, at vi skal udgøre den »kødrand«, 
hvis opgave ved skoleballerne det var at til
se, at alt gik pænt og anstændigt til. Vor 
opgave må snarere være den at skabe et for
bindelsesled med fortiden. Det styrker tra
ditionerne. Vi går jo alle rundt med minder, 
både alvorlige og morsomme, om de gæve 
pædagoger, der sled så bravt i det for at 
bibringe os en smule klassisk, sproglig og 
matematisk-naturvidenskabelig dannelse.

På dette punkt i talen faldt det mig ind, at Grundtvig med 
sine ord »så tindre end må det matte Blik, de blegnede 
Kinder gløde«, som vi netop havde sunget, uforvarende 
havde givet en profetisk beskrivelse af jubilarerne efter 
den anden snaps ved den påfølgende frokost. Jeg undlod 
dog klogeligt at tænke højt.
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Vi har et broget galleri af personer at se 
tilbage på. Snøkke (også kendt som adjunkt 
Karl Nielsen) huserede på Elysium højt op
pe under taget og instruerede os, da vi op
førte Aristofanes’ »Fuglene«. Hr. Iversen 
hersede med os i gymnastiksalen og var al
tid dybt nedbøjet, når vi tabte i fodbold, 
eller når Tauson ikke lavede sine sædvanlige 
flotte mål i håndboldkampene. Dr. Favr
holdt måtte lide den tort, at »la brume grise 
du matin« oversattes ved »Martin’s brum
mende gris«. Hos hr. Graversen lavede vi 
elektrisk fyrværkeri med Tesla-generatoren 
og besynderlige videnskabelige lugte i stink
skabet. Lektor Anker.Jensen og rektor Karl 
Mortensen forestillede os for Holberg og 
indførte os i den danske guldalderlitteratur. 
Hr. Gamst hilste os (sikkert med rette) som 
»store matematikere med modsat fortegn« 
og beordrede os derpå at »kaste op i Loga
ritmetabellen«. Vor musikalske opdragelse 
var lagt i hænderne på hr. Olrik, og han 
dirigerede os, da vi opførte operaen »Klok
ken« med Poul Nielsen som fortælleren.

Hos hr. Karlsson læste vi blandt andet 
Schiller’s »Wilhelm Teil«, og jeg erindrer 
mig, at Wæver engang skulle læse op og 
fortolke et par optrin. Han nåede netop til 
replikken: »Ich kann nicht mehr«, da klok
ken ringede og satte en stopper for yderlige
re diskussion.

Der var kun én pige blandt matematiker
ne. Da hun en dag var fraværende, sagde hr. 
Linnet: »Ella er her ikke i dag, så kan vi tale 
friere«. Vi glædede os derfor til at høre »Alt 
hvad enhver ung mand bør vide«, men til 
vor store skuffelse forløb timen ganske som 
sædvanligt.

Man kunne længe blive ved, men midt i 
alle disse reminiscenser må vi dog ikke 
glemme, at livet aldrig går baglæns, og at de 
vigtigste personer her i salen er de unge 
mennesker, som netop har bestået deres en
delige eksamen, og som nu skal ud i livet for 
at begynde deres faglige uddannelse.

Jeg har endnu aldrig været til stede ved 
en afslutning som denne, uden at en eller 

anden har sagt som Stauning i sin tid: »I 
disse for vort land så alvorlige tider osv.«. 
Desværre er tiderne ikke de bedste. Ar
bejdsløsheden stiger, de gamle godtagne 
værdier kuldkastes, og hele verden synes at 
stå på tærskelen til en ny livsform, hvis 
struktur og væsen ingen kan forudse eller 
overskue. Men én ting er klar: En god sko
leuddannelse kan ingen senere tage fra jer. 
Vi tror på, at I (ligesom vi selv for 40 år 
siden) har modtaget noget fra skolen, som I 
kan bygge videre på.

Lad mig da slutte med på old-jubilarer- 
nes vegne at lykønskejer med jeres eksamen 
og udtrykke håbet om, at alt må gå godt for 
jer i de år, der ligger forude. Samtidig øn
sker vi vækst og fremgang for Haderslev 
Katedralskole.

STUDIEVEJLEDNING

I forbindelse med indførelsen af HF (nævnt 
i årsskriftet 73-74) blev der udnævnt stu
dievejledere for HF. Opgaven for studievej
ledningen er dels at bistå ved valg af til
valgsfag og ved valg af fortsat videreuddan
nelse; og dels ved at yde personlig rådgiv
ning vedrørende pædagogiske og sociale 
problemer.

Efter en rum tid besluttedes det, at denne 
ordning skulle udstrækkes til også at om
fatte skolens gymnasieelever, og fra begyn
delsen af skoleåret 1977/78 blev der ud
nævnt studievejledere også for gymnasiets 
elever. Hidtil havde disse været hjulpet ale
ne med kollektive timer i erhvervsvejled
ning.

I praksis fungerer ordningen på den må
de, at hver klasse har en studievejleder, som 
også varetager timerne i erhvervsoriente
ring. Denne har fast kontortid, og der er 
blevet indrettet velegnede lokaler i den for
henværende rektorbolig på Christiansfeld- 
vej syd for skolen. Studievejledningen har 
mulighed for at hjælpe den enkelte elev med 
oplysninger om uddannelsesformer på en 
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helt anden måde, end den kollektive under
visning i erhvervsorientering formåede det. 
Meget ofte er det nødvendigt at ringe eller 
skrive til den pågældende undervisningsin
stitution eller virksomhed for ät skaffe op
lysning om studieplaner og optagelsesbetin
gelser.

Et særligt problem rejser sig med den ko
ordinerede tilmelding. Denne er blevet 
etableret på grund af adgangsbegræsningen. 
Der bliver hvert år tildelt de enkelte uddan
nelser inden for det område, som studenter 
og HF’ere søger til, et bestemt antal stu
diepladser. Adgangen til disse studiepladser 
gives efter faldende eksamenskvotient, såle
des at der hvert år fastsættes en kvotient 
som den mindste, der umiddelbart giver ad
gang. Mangler en student eller HF’er nogle 
points i at have opnået den kvotient, kan 
han ved arbejde i erhvervslivet skaffe sig de 
manglende points. Hele systemet er be
grundet med den store arbejdsløshed blandt 
færdiguddannede og statens almindelige 
sparebestræbelser. For at dette system skal 
kunne fungere skal alle ansøgninger om en 
studieplads indsendes til en central instans, 
som fordeler de til rådighed værende stu
diepladser. Hver ansøger kan søge optagelse 
på i alt otte forskellige studier. Det skal an
føres, i hvilken rækkefølge den studerende 
prioriterer sine ønsker. Bliver man afvist 
ved ét fag, kan man måske optages ved det 
fag, som er ønsket som nr. 2, evt. som nr. 3 
osv. Ved visse fag som medicin og sam
fundsfag er der streng adgangsbegrænsning, 
men værst er det ved landinspektørstudiet. 
Det er et ret indviklet system, og studievej
lederne bistår hvert år mange elever med at 
udfylde de komplicerede skemaer. Mange 
længere- og korterevarende uddannelser er 
inde under ordningen, men nogle er uden
for, f. eks. sygeplejeuddannelsen, som næ
sten aldrig giver nogensomhelst oplysninger 
om, hvilke kriterier de benytter ved udvæl
gelsen af elever. Visse hospitaler kræver nu 
matematisk-fysisk studentereksamen af de 
vordende sygeplejersker. Men i øvrigt ligger 

optagelsesbetingelserne helt i hænderne på 
de enkelte sygeplejeskoler.

Da der nu uddannes langt flere studenter 
og HF’ere, end der er plads til på uddannel
sesstederne, vender mange af eleverne deres 
interesse mod andre former for uddannelse, 
som hidtil har været søgt af unge uden stu
denter- eller HF-eksamen. Der går efter
hånden flere og flere elever ind i erhvervsli
vets uddannelser, og nogle går ind i de 
egentlige EFG-uddanelser (Erhvervslivets 
faglige grunduddannelser). Det er en opga
ve for studievejledningen at hjælpe til, at de 
elever, som agter at gennemføre en sådan 
uddannelse, far de korrekte oplysninger og 
far mulighed for en sådan uddannelse.

Af disse grunde gennemfører studievej
ledningen møder med repræsentanter for 
universiteter og andre læreanstalter og dels 
med repræsentanter for andre uddannel
sesformer — herunder også erhvervslivets.

Den senere tids stærke tilstrømning til 
gymnasierne og HF er vist kommet bag på 
politikerne, i hvert fald vil ikke fa unge, også 
blandt vore elever, far vanskeligt ved at 
skabe sig en tilværelse i samfundet.

MUSIK OG DRAMATIK

Skoleoperaen har — startet og videreført på 
adjunkt Heramb Christensens initiativ — 
gennem årene udviklet sig til en fast institu
tion. Det er en imponerende indsats, der 
ydes af forskellige lærere og et stort antal 
elever. Denne gang var resultatet særlig 
bemærkelsesværdigt, idet både libretto, mu
sikalske kompositioner og scenisk tilrette
læggelse var udformet gennem et omfatten
de samarbejde. Titlen på det stykke, nær
mest at betegne som en musical, der opfør
tes ved tre forestillinger 24.-25. nov. 1978, 
var Don Juan eller De forføreriske kvinder. 
Rammen om stykket var en retssag mod 
Don Juan, ideen var at opkaste det spørgs
mål, om han så entydigt skal betragtes som 
den forførerskikkelse, traditionen har gjort 
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ham til. Overraskende optrådte han ikke 
alene sammen med Donna Elvira og Donna 
Anna, men også ved Katharina den Stores 
hof, hos Marilyn Monroe, sammen med 
Gøg og Gokke og mange flere. Fantasien 
havde sandelig fået frit løb.

Disse facts kan suppleres med en person
lig beretning af en af deltagerne om, hvor
dan arbejdet med en sådan forestilling op
leves.

Operaen er et stort og festligt foretagen
de, med rige muligheder for musisk udfol
delse og socialt samvær på tværs af klasse
skellene. Det er en stor oplevelse at være så 
mange sammen om så meget — for operaen 
er et virkeligt stort foretagende. Alle kan 
være med, for der er brug for mange forskel
lige talenter. Der plejer at være omkring 125 
medvirkende, alt iberegnet, så der er mulig
hed for at lære mange nye ansigter at kende. 
Samtidig kan man møde nogle af lærerne 
som andet og mere end blot lærere. De viser 
sig ofte at være ganske hyggelige, når de 
kommer ned fra katederet. Prøverne efter 
skoletiden kan være anstrengende, når man 
har øvet 2—3 måneder, men det er forlængst 
glemt, når forestillingen løber af stabelen. 
Og melodierne fra en sådan opera vil længe 
blive hængende i øret.

Ved siden af skoleoperaen plejer musikli
vet at udfolde sig i de store korkoncerter 
som et fællesforetagende med de andre syd
jyske gymnasieskoler og Sønderjyllands 
Symfoniorkeser. Den 14.-16. marts 1978 af
holdtes - som sædvanlig under stor til
strømning af publikum - tre koncerter med 
Haydns oratorium Årstiderne på program
met og med generalmusikdirektør Carl 
August Vogt, Baden-Baden på podiet. Det 
var 15. sæson i træk. Men den følgende sæ
sons arrangement deltog skolens gymna
siekor ikke i; arbejdet med skoleoperaen 
havde lagt for stort beslag på elevernes 
kræfter.

I forbigående kan man mindes det lille 
musikalske islæt i hverdagslivet som mor
gensangen udgjorde. Men det er mange år 

siden, den forsvandt, og der skal nok være 
en del, der savner den.

I gamle dage var årets store begivenhed 
skolekomedien, instrueret af en lærer og 
med efterfølgende bal. I de senere år har det 
helt været overladt til elevernes eget initia
tiv. I skoleåret 1977—78 faldt valget på en 
gammel traver: Svend, Knud og Valdemar, 
som opførtes 27.-28. januar 1978 efter for
holdsvis kort forberedelsestid.

LÆRERKOLLEGIET

Elevtallet i gymnasiet er næsten fordoblet i 
løbet af den sidste halve snes år og nåede 
sidste skoleår op på 523 foruden 108 elever i 
HF-klasserne. Skolens rammer er nu ved at 
sprænges, og fagklassesystemet virker ikke 
mere efter sin oprindelige hensigt. Til opta
gelse i I- g meldte der sig sidste skoleår 82 
elever flere end året forud, til gengæld søgte 
færre elever til HF, så der kun kunne opret
tes to 1. HF-klasser. Man kan diskutere 
grundene til den store tilgang til gymnasiet, 
som en af de mulige kan nævnes, at det i 
1978 var sidste gang, at realeksamen af
holdtes.

Det voksende antal klasser medfører na
turligvis - og heldigvis — at flere unge kolle
ger kan komme i arbejde. I august 1977 var 
antallet af nyansatte 5, nemlig adj. Bitten 
Bøgsted, adj. Finn Larsen, adj. Kirsten Pe
dersen, adj. Christa Pålsson og adj. Mogens 
Krogsgaard Sørensen. I aug. 1978 blev føl
gende ansat: adj. Ane Jacobsen (student fra 
skolen 1971), adj. Nadide Mola og adj. Hel
ge Wiingaard. Samtidig forlod i 1977 adj. 
Annemarie Schouboe og adj. Tuula Kristi
ansen skolen, i 1978 adj. Thomas Laursen.

Ved efterårsferien 1978 måtte skolen atter 
tage afsked med en af sine veltjente lærere. 
Poul Magelund blev afskediget på grund af 
alder den 1. 10. 1978, men underviste yder
ligere i fjorten dage, indtil hans efterfølger 
tiltrådte. Han er født den 18. 6. 1909 i Es
bjerg, student Odense 1927, cand. mag. 
1936, naturhistorie, geografi, kemi og le
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gemsøvelser. Han blev ansat ved Haderslev 
Katedralskole d. 1.8. 1943.

I forbindelse med undervisningen foretog 
Poul Magelund mange og omfattende eks
kursioner med eleverne, bl. a. også én så 
langt bort som til Færøerne. Han var sko
lens første erhvervsvejleder. Derudover 
deltog Magelund også i mange aktiviteter 
på skolen. Således stod han i en årrække for 
dekorationer og sminkning ved skolekome
dierne. Blandt gamle elever husker mange 
sikkert »Insektliv«, og forfatteren af disse li
nier mindes med glæde de smukke kulisser 
og de komplicerede rekvisitter til »Ly- 
sistrate«.

Det er karakteristisk for Poul Magelund, 
at han er uhyre alsidig. Han er en dygtig 
håndværker, en fremragende tegner og en 
habil rimsmed. Særligt skal Ulla og Poul 
Magelunds indsats for Hakalytten nævnes. 
Det er hævet over enhver tvivl, at takken 
for, at Hakalytten stadig findes og fungerer, 
må rettes mod de to.

Poul Magelunds hjælpsomhed er kendt af 
alle, der blot har haft nogen tilknytning til 
skolen. Mange yngre kolleger har fået råd, 
hjælp og planter, når de skulle anlægge der- 
res haver. Til slut skal det også nævnes, at 
Poul Magelund er formand for Jydsk 
Svømmeunion og Haderslev Svømmeklub.

★
Den 1. 10. 1978 ansattes adj. Andreas Tru- 
elsen, geografi, biologi.

★
Den 14. 12. 1978 døde lektor Henry Karls
son pludseligt i en alder af 74 år. Han havde 
været ansat ved skolen fra 1.8. 1931 til ud
løbet af skoleåret 1973.

Der henvises til nekrologen s. 77.
★

Den 15. 3. 1979 nedlagde næsten alle over
enskomstansatte lærere arbejdet i tre timer 
for at holde fagligt møde. Her blev det ved
taget at protestere mod finansminister 
Knud Heinesens stejle holdning over for de 
offentligt ansatte. Folketingets beslutning 
om uændret forlængelse af overenskomster

ne medfører fortsat fald i reallønnen for de 
offentligt ansatte. Protestmøderne samlede 
deltagelse over hele landet. Så godt som alle 
offentligt ansatte i hele Danmark deltog i 
aktionen. Myndighedernes og dagspressens 
overvældende reaktioner viste, at den faldt 
på et ømt punkt. Eleverne ved HF vedtog en 
støtteerklæring til fordel for aktionens for
mål.

★

Det fungerende lærerpersonale pr. 1. maj 
1979 bestod af følgende 52 personer (fag 
tilføjet i parentes):

Lektor Anna Andersen (engelsk, russisk) 
Adjunkt Flemming Andersen (matematik, 

fysik)
Lektor Karen Bjerresø (historie, dansk) 
Adjunkt Bitten Bøgsted (engelsk, fransk) 
Adjunkt J. Heramb Christensen (musik, 

latin, oldtidskundskab)
Adjunkt Margit Clausen (tysk, religion) 
Adjunkt Finn Dræby (fysik)
Adjunkt Ths. Egelund (dansk, tysk) 
Lektor H. Ehlers Olsen (engelsk, fransk) 
Studielektor H. Fich (matematik) 
Lektor F. C. Franzen (matematik, kemi) 
Cand. psych. Hanne Franzen (psykologi) 
Studielektor Jens Faaborg (fransk, tysk) 
Adjunkt Jens Chr. Gjesing (historie, 

religion)
Lektor Klaus Holt (latin, oldtidskundkab) 
Adjunkt Ane Lise Jacobsen (matematik) 
Lektor Luth Jacobsen (engelsk, dansk) 
Adjunkt Ane Jakobsen (dansk, engelsk) 
Adjunkt Jørn Folden Jensen (biologi) 
Adjunkt Tovejensen (biologi) 
Gymnastiklærer Aa. Kampp (gymnastik) 
Lektor Lisbeth Kiil (musik, dansk, tysk) 
Adjunkt Thomas Klemann (fransk) 
Lektor Erling Knudsen (kemi) 
Adjunkt Leif Kock (historie, religion) 
Adjunkt Anna Jacobsen Lander (russisk, 

dansk)
Rektor Eigil Lassen (dansk)
Adjunkt Ellen Lassen (matematik)
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Adjunkt Henning Lausten (samfundsfag, 
geografi)

Gymnastiklærer Ulla Magelund (gymna
stik)

Adjunkt Lillian Martinusen (formning) 
Adjunkt Nadide Mola (gymnastik, tysk) 
Adjunkt Birte Nielsen (biologi)
Adjunkt Torben St. Nielsen (historie, 

samfundsfag)
Adjunkt Kirsten Pedersen (dansk, fransk) 
Adjunkt Mads Pedersen (fysik, matematik) 
Gymnastiklærer Jette Pilegård (gymnastik) 
Studielektor Svend Poulsen (dansk, 

religion)
Adjunkt Christa Pålsson (engelsk, fransk)
Adjunkt Knud-Erik Smith (fysik, mate

matik)
Adjunkt Jens Staugård (dansk, oldtids

kundskab)
Adjunkt Ove Stets (geografi)
Adjunkt Birgitte Svendsen (engelsk, tysk)
Adjunkt Birthe K. Sørensen (dansk, fransk)
Adjunkt Mogens Krogsgård Sørensen 

(dansk, tysk)
Adjunkt Poul Sørensen (matematik)
Adjunkt Andreas Truelsen (geografi, 

biologi)
Adjunkt Ole Ullby (historie, samfundsfag)
Lektor Aage Wielandt (latin, oldtids

kundskab, religion)
Adjunkt Helge Wiingaard (engelsk, 

historie)
★

Ved slutningen af skoleåret 1978/79 forlod 
følgende lærere skolen for at tiltræde stillin
ger andetsteds: Cand. psych. Hanne Fran
zen, psykologi, adj. Ellen Lassen, matema
tik, og adj. Poul Sørensen, matematik.

RUNDE FØDSELSDAGE

Siden udsendelsen af sidste årsskrift har føl
gende, nu pensionerede lærere rundet nogle 
skarpe hjørner:
14. 1. 1977 fyldte lektor V. Graversen 70 år.
3. 12. 1977 fyldte rektor, dr. phil. N. H. Ja

cobsen 80 år.

9. 4. 1978 fyldte lektor Einar Hansen 70 år. 
17. 1. 1979 fyldte lektor Knud Olrik 80 år. 
25. 4. 1979 fyldte lektor, dr. Magnus Favr

holdt 75 år.
28. 4. 1979 fyldte lektor Finn Kristiansen 70 

år.
6. 6. 1979 fyldte rektor Ingv. Kortegaard 70 

år (rektor Kortegaard var ansat ved Ha
derslev Katedralskole 1. 1.. 1941 - 28. 2. 
1962 og var derefter rektor ved Thisted 
Gymnasium indtil 1973).

18. 6. 1979 fyldte lektor Poul Magelund 70 
år.

Haderslev-Samfundet bringer alle en hjer
telig lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDET

Haderslev-Samfundets væsentligste funk
tion er i dag at udgive dette årsskrift, hvis 
årgang 1978-79 hermed er udsendt. I foror
det er gjort rede for de tanker og overvejel
ser, som redaktionen har gjort sig i den an
ledning. Det er i år lykkedes at samle et 
pænt udvalg af artikler af varieret indhold, 
men det kan ikke skjules, at de fleste sider er 
skrevet af redaktionsmedlemmer selv. Vi vil 
nok også fremover være »leveringsdygtige«, 
men håber dog, at der vil indgå manu
skripter fra andre, således at arbejdet kan 
fordeles noget bedre. Vore abonnenter og 
øvrige læsere opfordres derfor til at komme 
frem med, hvad de måtte have af stof inden 
for det ret brede felt af lokalhistorisk og 
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kulturelt stof, som årsskriftet har dækket i 
årenes løb. Vi forestiller os bl. a. at mange 
må kunne fortælle erindringer fra 1920’erne, 
30’erne og 40’erne, ikke kun om livet på 
skolen, men i lige så høj grad om livet i byen 
og omegnen. Især efterlyser vi skildringer af 
30’ernes krise, som den oplevedes i og om
kring Haderslev.

Regnskabet for årsskriftet 1975—77 er ført 
af den mangeårige kasserer, fhv. socialin
spektør Olav Christensen, og ser således ud:

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB

for tiden 1. november 1977 til 30. juni 1979.
Indtægter:

Overført fra tidligere år:
Kassebeholdning . . 674,80
Sparekassebog........ 356,77
Postgiro.................. 587,12 1 618,69

Kontingent (incl. restancer) ... 24 710,00
Ekstra kontingent .................... 2 031,00
Salg............................................ 255,00
Salg af jubilæumsbog .............. 2 205,00
Portogodtgørelse ...................... 3 561,00
Tilskud fra

Sparekassen Sydjylland .... 2 000,00
Tilskud fra

Haderslev kommune............ 2 700,00
Legat......................................... 1 500,00
Renter........................................ 129,92

Ialt kr. 40 710,61
Udgifter:

Årsskriftet 1975-77:

Det bemærkes, at H.S. har en en gæld til 
Modersmaalets Trykkeri på 4600 kroner.

Haderslev, den 1. juli 1979.
Olav Christensen

Af regnskabet fremgår, at mange har fulgt 
opfordringen til at indbetale ekstra kontin
gent. På den gamle redaktions vegne takker 
vi herfor. Ligeledes bringes en tak til Ha
derslev byråd, Sparekassen Sydjylland og 
Brødrene Brousts legat for de tilskud, der er 
ydet til årgang 1975-77. Trods den ekstra 
kontingentindbetaling og tilskudene, ialt ca. 
7200 kr., resterer der fra sidste årgang en 
ikke ubetydelig gæld til Modersmaalets 
Trykkeri, som har vist stor langmodighed 
hermed. Takket være nye tilskud fra Ha
derslev kommune, Sparekassen Sydjylland, 
bankerne i Haderslev og Creditbankens 
fond i indeværende år er det lykkedes at få 
denne gæld betalt og samtidig opnå et til
skud til denne årgang. Vi takker de nævnte 
institutioner for den modtagne støtte, uden 
hvilken det ville have været umuligt at ud
sende denne årgang 1978-79.

Bl. a. på grund af gælden til trykkeriet har 
det været nødvendigt at sætte kontingentet 
til 60 kr. Vi håber at ikke alt for mange 
synes, at det er for meget, og er overbevist 
om, at den nye kasserer, adjunkt Finn Dræ
by, næste år vil kunne fremlægge et betyde
ligt mere gunstigt rengskab, således at der 
ikke skulle blive tale om yderligere kontin
gentforhøjelse.

Papir og tryk .... 27 215,15
Clichéer, ind
binding m. m. . . . 6 435,88 33 651,03

Forsendelse................................ 5 987,78
Repræsentation ........................ 159,50
Beholdning:

Kassebeholdning . 5,10
Sparekassebog . . . 376,53
Postgiro................ 530,67 912,30

Ialt kr. 40 710,61



Årsskriftet vil, som i de senere år, under 
personalier kun bringe oplysninger om af
døde tidligere elever for så vidt som vi bliver 
opmærksomme på dødsfaldene. Oplysnin
gerne bringes med henvisning til årgang og 
pågældende nr. i jubilæumsskriftet »Ha
derslev Katedralskoles elever og lærere 
1920-1970«, der stadig kan fas ved indsen
delse af 60 kr. til Haderslev-Samfundets 
postgiro 6 02 67 53. Redaktionen af perso
nalier er afsluttet 31. august 1979.

Student 1922
8 Fuglsang-Damgaard, Matthias, overlæge, 
født Fuglsang, Oksenvad s., 29.11. 1901 
(forældre: proprietær Mikkel Laurits F. D. 
og Bodil Marie From). Gift med Grete 
Kruuse, død 1932, og 2. gang 1937 med sy
geplejerske Ane Kirstine Bach. Død Havn
dal 21. februar 1979. Jydske Tidende-Dan- 
nevirke skrev den 23. februar 1979 bl. a.:

»Doktor Fuglsang-Damgaard tog læge
eksamen i 1929, var reservelæge i Hornsyld 
og Tønder, vikarierende distriktslæge på 
Grønland og nogle måneder skibslæge hos 
ØK og endelig nogle år på Sandø på Færø
erne før han nedsatte sig som praktiserende 
læge i Havndal ved Randers. For nogle år 
siden gik en søn, Hans F.-D., i kompagni
skab med ham. Math. F.-D. var ualminde
lig opofrende i sit arbejde og har modtaget 
Sankt-Lazarus-ordenen, der er indstiftet i 

Frankrig og gives til personer, som har gjort 
et bemærkelsesværdigt kristeligt/etisk ar
bejde i samfundet.«

Student 1923
38 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør i 
Sydslesvig, født Flensborg 15. oktober 1903 
(forældre: Købmand Wilhelm og Elna Car
stensen). Gift med Elisabeth Jørgensen. 
Død den 16. februar 1978.

Realist 1924
115 Schmidt, Jens Peter, salgschef, født Ha
derslev 24. juni 1908 (forældre: herreekvipe
ringshandler Jacob Waldemar Schmidt og 
Anna Elisabeth Schuldt). Gift med Herdis 
Margrethe Noes. Død Haderslev sygehus 6. 
april 1978. Jydske Tidende-Dannevirke 
skrev den 12. april 1978 bl. a.:

». . . Han var i 30 år indtil sin pensione
ring i 1976 salgschef hos H. B. Iversens Fa
brik for arbejdstøj og havde hele landet som 
område. Efter sin pensionering interesserde 
han sig for sønderjyske dialekter og udtryk, 
og han indsamlede et stort materiale, ud fra 
hvilket han adskillige gange skrev artikler i 
tidsskrifter og aviser, bl. a. i Jydske.«

Student 1926
178 Paulsen, Hans Hejselbjerg, sognepræst, dr. 
theol., født Øster Løgum 28. februar 1905 
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(forældre: gårdejer Bertram Jespersen 
Paulsen og Maren Callesen). Gift med Anne 
Callesen. Død Haderslev 26. november 
1978. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 
28. november 1978 bl. a.:

»Pastor Hejselbjerg Paulsen var af en 
kendt Øster Løgum-slægt. Han blev som 
ung — i 1932 — præst i Skrydstrup sogn vest 
for Vojens. Her havde han sit virke helt til 
han i 1944 sammen med hele sognet blev 
fordrevet af den tyske besættelsesmagt, der 
opløste det driftige landsbysamfund for at 
bygge en militær flyvestation på området.

Hejselbjerg Paulsen vendte imidlertid ik
ke tilbage til Skrydstrup, da krigen sluttede. 
Han blev i stedet kaldet til præst i Fjelstrup 
sogn øst for Haderslev, og her blev han, 
indtil han i 1971 blev pensioneret.

Hejselbjerg Paulsen, der blev dr. theol, på 
en afhandling om sønderjysk salmesang fra 
1717 til 1740, var meget historisk interesse
ret og skrev adskillige afhandlinger om søn
derjyske spørgsmål, både verdslige og kir
kelige.«

Student 1927
249 Jepsen, Jep, kreditforeningskasserer, født 
Haderslev 8. januar 1908 (forældre: kredit
foreningskasserer Vilhelm Jepsen og Ka
thrine Pauline Christensen). Gift med Elly 
Knudine Hansen. Død Haderslev 6. januar 
1978.

Student 1928
269 Haarløv, Thorvald Lorentz Tyge, stift
amtmand, dr. jur., født København, St. Jo
hannes sogn, 20. juli 1910 (forældre stift
amtmand, kammerherre Viggo Rothe 
Haarløv og Ottilie Frederikke Ahlmann Lo
rentzen). Gift med cand. mag. Inger Tryde 
Haarløv. Død i Odense den 13. februar 
1979. Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 
14. februar 1979 bl. a.:

»Tyge Haarløv blev student fra Haders
lev Katedralskole i 1928, cand. jur. i 1934 og 
dr. jur. i 1952.

Efter sin embedseksamen fik han sin ger
ning i arbejdsministeriet og socialministe
riet, hvor han virkede til han i 1960 blev 
amtmand over Tønder amt, et hverv han 
røgtede med myndighed og dygtighed i en 
halv snes år.

Da de fire sønderjyske amter ved kom
munalreformen blev samlet i et amt, var der 
ikke længere brug for en amtmand i Tønder. 
Et par år var Tyge Haarløv derefter be
skæftiget med forskellige sønderjyske opga
ver, bl. a. som formand for den dansk-tyske 
grænsevandløbskommission, men i 1975 for
lod han landsdelen for at blive stiftamtmand 
over Fyns amt og stift.

Tyge Haarløv slap dog aldrig forbindel
sen med Sønderjylland og det gamle Tønder 
amt. Han var til det sidste optaget af at følge 
udviklingen i landsdelen og deltog fra tid til 
anden i debatten om planlægningen af den 
fremtidige udvikling i Sønderjylland.«

Studenter 1929
332 Hansen, Magnus, gårdejer, født Hjern- 
drup 20. juli 1910 (forældre: gårdejer Laue 
Nissen Hansen og Voldborg Helene Win
terberg). Gift med Ingeborg Kjestine Ly- 
diksen. Død Hjerndrup 19. december 1973.

343 Møller, Friedrich (Fritz) Georg Theo
dor, advokat, født Øster Lindet 22. februar 
1911 (forældre: sognepræst, senere i Vons
bæk, Peter Iversen Møller og Luise Amalie 
Flora Moslener). Gift med Margot Laura 
Irene Meyer. Død København 25. januar 
1978.

355 Poort, Ruth, psykiater, født Indien 7. 
november 1910 (forældre: sognepræst Knud 
Ocksen Poort og Johanne Vilhelmine Nør
gård). Ugift. Død Virum ved et ulykkestil
fælde 18. juli 1979.

Realist 1930
405 Green, Marius Christensen, kontorfuld
mægtig, statsautoriseret ejendomsmægler, 
født Agerskov 2. september 1912 (forældre: 
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kriminalbetjent Bertel Andresen Green og 
Bodil Asmussen). Gift med Asta Schacht. 
Green døde i Viborg den 13. november 
1976.

Realist 1931
464 Svensson, Helge Billum, lodsformand, 
født Sønderborg 26. december 1914 (foræl
dre: redaktør Adolph Bernhard Svensson og 
Kathrine Marie Billum). Gift med Karla 
Marie Nielsen. Død i Århus 21. december 
1977.

Student 1932
467 Nielsen, Ellen Marie, født Haderslev 18. 
august 1914 (forældre: advokat Johannes 
Christian Evald Andersen og Marie Glee
rup). Gift Haderslev 25. december 1933 
med adjunkt senere rektor Karl Nielsen 
(1906-1967). Død 24. februar 1979. Stu
denterkammeraten Vibeke Ammundsen, 
født Simonsen, har skrevet følgende nekro
log:

Den 24. februar døde Ellen Nielsen efter 
en kortvarig sygdom. Vi, hendes gamle 
venner som nylig havde været sammen med 
hende, var helt uforberedte på hendes død.

Ellen Nielsen var datter af advokat An
dersen, og kom således fra et kendt sønder
jysk hjem, præget af gammel kultur. I sko
len var hun vellidt af alle, og også andre end 
hendes klassekammerater vil huske hende 
for hendes strålende gengivelse af Sofokles 
Antigone, en af de fornemste skolekomedier, 
der er fremført på Katedralskolen. Instruk
tøren, senere rektor Karl Nielsen, var også 
stærkt betaget af sin Antigone, hans senere 
kone. Hun fulgte som rektorfrue med til 
Svendborg og senere til Metropolitanskolen 
i København. Hun delte sin mands interesse 
for klassiske studier og lærte sig også itali
ensk. De elskede begge Italien, som de ofte 
besøgte.

Vi andre vil navnlig huske hende som et 
fint menneske, og en god ven. Årgang 1932 

har i usædvanlig grad holdt sammen om
kring vore »jubilæer«, såvel 10 som 20, 25, 
35 og 45 er fejret og altid med Ellen som en 
af initivtagerne, og den man kunne regne 
med ville være aktiv i arrangementet, un
dertiden endog som værtinde.

Med Ellen Nielsen er en central person
lighed i vort hold af 1932 gået bort. Hun vil 
blive savnet og husket.

Student 1934
580 Bernsen, Hans Peter, apoteker i Fredens
borg, født Gram 22. marts 1915 (forældre: 
mejeribestyrer Peter Bernsen og Anne Kir
stine Petersen). Gift med cand, pharm. 
Grete Christensen. Bernsen døde den 23. 
juni 1977.

Student 1935
605 Andersen, Knud, hovmester, født Schwe
rin 9. januar 1917 (forældre: advokat Jo
hannes Christian Evald Andersen og Marie 
Gleerup). Ugift. Død 9. april 1978.

Student 1936
655 Melander, Svend Erik, redaktør og blad
udgiver i Oakville i Canada, født Ringsted 
2. juni 1918 (forældre: kommunaldirektør 
Edmund Marius Ditlev Melander og Carla 
Marie Kristine Hansine Dømier). Gift. Død 
i Canada 10. september 1978.

Student 1939
819 Tois trup, Hans Bertelsen, kontorchef i 
Handelsbanken, født Agerskov 26. januar 
1922 (forældre: arbejder Niels Tolstrup og 
Ane Bothilde Jepsen). Gift med sygeplejer
ske Rita Jensen Bayer. Død i Ulkebøl, Søn
derborg, den 18.juni 1978. Jydske Tiden- 
de-Dannevirke skrev den 20. juni 1978 bl.
a.:

»Han gjorde sig ualmindelig vellidt af 
bankens kunder og medarbejdere som en 
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dygtig og samvittighedsfuld bankmand. 
Han var en omsorgsfuld familiefar . . .«

Student 1942
1016 Thomsen, Anne-Marie, lektor, født Ha
derslev 10. september 1922 (forældre: vice
skoleinspektør Andreas Thomsen og Chri
stine Jensen). Ugift. Død Tønder 16. de
cember 1977. Jydske Tidende-Dannevirke 
skrev den 22. december 1977 bl. a.:

»Lektor Anne-Marie Thomsen var søn
derjyde ... og fik de sidste år af sit liv sit 
virke i landsdelen. Efter endt universitets
uddannelse blev hun ansat på Zahles skole, 
men kom for få år siden (1974) til Flens
borg, hvor hun på Duborgskolen nåede at 
tegne en stærk, faglig profil. Hendes fag var 
dansk og kristendomskundskab, og det var i 
disse fag, hendes altid levende og engagere
de undervisning kom til at sætte sig spor 
blandt eleverne, hvem hun omfattede med 
en varm interesse. I den udstrækning hen
des kræfter slog til, var hun engageret i op
lysningsarbejdet på centralbiblioteket i 
Flensborg.

Da hun blev stadig mere ramt af sygdom 
flyttede hun til Tønder . . .«

Realist 1943
1112 Schmidt, Ruth Ida Cathrine, kontor
fuldmægtig, født Haderslev 17. november 
1926 (forældre: stiftsbogholder, borgmester 
Peter Olesen og Johanne Luesmann). Død 
2. april 1978. Jydske Tidende-Dannevirke 
skrev 6. april 1978 bl. a.:

»Ruth Schmidt fik sin elevuddannelse ved 
det daværende arbejdsanvisningskontor i 
Haderslev. I perioden 1950-51 var hun an
sat ved firmaet M. C. Brincken, Haderslev, 
hvorefter hun kom tilbage til arbejdsanvis
ningen, og hun gik senere med over til ar
bejdsformidlingen, hvor hun især arbejdede 
nært sammen med arbejdsløshedskasserne. 
I en del år var hun tillidsmand for de tjene
stemandsansatte på arbejdsformidlingen i 
Haderslev . . .«

Student 1944
1146 Andresen, Steen,tandlæge, født Århus 2. 
april 1926 (forældre: kriminaldommer Si
gurd Andresen og Karen Haarsbjerg). Gift 
med Ursula Glittenberg. Død 25. juli 1977.

Realist 1944
1190 Larsen, Markus, overpostkontrollør i 
Brønshøj, født Skovby 3. januar 1928 (for
ældre: karetmager Anders Larsen og Bo- 
thilde Elisabeth Ottsen). Gift med Tove 
Vind. Død 14. juli 1976.

Student 1945
1214 Hansen, Johannes Peter Lindeskov, fag
konsulent, lærer, født Esbjerg 26. maj 1927 
(forældre: førstelærer Viggo Hansen og Ma
rie Christiansen). Gift med Gudrun Engel- 
bret-Pedersen, student 1946, nr. 1279. Død 
Horsens 19. august 1975.

Student 1947
1345 Forum, Robert, civilingeniør. Gift i Kø
benhavn 20. september 1958 med Karen 
Sørensen (rettelse til årsskriftet 1975-77). 
Død 29. februar 1976.

Student 1952
1665 Ravn, Jørn, læge, født Gørding 19. sep
tember 1933 (forældre: læge Hartvig Ravn 
og Ingeborg Iversen). Gift med lærer An- 
nelene Møller. Død i Kolding 13. maj 1978. 
Jydske Tidende-Dannevirke skrev den 17. 
maj 1978:

»Læge Jørn Ravn, Haderslev, som havde 
praksis i Kolding, er død kun 44 år, ramt af 
en blodprop.

Han var født i Gørding og ud af lægefa
milie, idet hans far, Hartvig Ravn, og en 
bror er læger i Jels. Han blev student i Ha
derslev i 1952 og tog lægeeksamen ved År
hus Universitet i 1960. Han arbejdede på 
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henholdsvis amtssygehuset og bysygehuset i 
Haderslev, indtil han fra 1963 blev praktise
rende læge i Haderslev.

Han trådte senere ud af sin praksis. Jørn 
Ravn var skolelæge i et års tid. Midt i marts 
i år overtog han læge Niels Ehrenskjölds 
praksis i Kolding efter at have været vikar i 
den siden midt i februar.

Jørn Ravn var fagligt aktiv og i en årræk
ke med i ledelsen for Praktiserende Lægers 
Organisations Sønderjyllandskreds.

Han var kendt som en aktiv og flink læge, 

som Koldings læger ventede et godt samar
bejde med. Han havde netop faet bragt ro 
over den tidligere noget problemfyldte prak
sis.«

Student ns. 1974
Pedersen, Svend Lynge, stud, i Århus, født Ud- 
by 21. august 1955 (forældre: faglærer Erik 
Pedersen og Grethe, født Pedersen). Død 
ved bilulykke i Sydfrankrig ved Montpellier 
13. juli 1979.

OLAV CHRISTENSEN


