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HADERSLEV BYVÅBENS HISTORIE

Indledning
Af Nordslesvigs 23 kommuner har de 17 i 
dag et byvåben. De allerfleste er dog af nye
re dato, dvs. efter 1924, men de fire gam
le købstadkommuner Tønder, Sønderborg, 
Åbenrå og Haderslev har et våben med en 
meget lang historisk tradition bag sig, for 
Tønders vedkommende helt tilbage til ca. 
1250, således at det er et af Danmarks æld
ste.

Skikken at benytte våben kan følges tilbage 
til korstogstiden. Da krigere og riddere fra 
alle Europas lande i årene efter o. 1090 drog 
mod det Hellige Land for at befri det fra 
tyrkerne, blev det almindeligt, at de for
nemme riddere lod deres skjolde og hjelme 
pryde med våbenmærker — farvede felter el
ler figurer, som gjorde krigeren let kendelig 

for venner og fjender. Våbenmærkerne 
skulle være enkle — det var symboler på 
samme måde som i dag de forskellige farver 
på to fodboldholds dragter.

Med tiden blev våbenmærker også be
nyttet som segl. Seglene har deres oprindelse 
i en tid, hvor kun fa kunne skrive. I dag 
sætter vi vor underskrift under et dokument 
og bekræfter derved dets ægthed. Dengang 
få var skrivekyndige, måtte man klare sig på 
anden måde, og som »underskrift« og ægt
hedsmærke benyttedes i stedet et personligt 
mærke, et segl, som blev sat under doku
mentet. Seglet var som regel en voksklump^ 
hvori man med en seglstampe havde trykt 
seglmærket. Seglet kunne anbringes på selve 
dokumentet, eller det kunne hænges neden
under i en snor. I begge tilfælde repræsente-
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Kaj Martinusen og Ludvig Zierau 
»udklædt« til at foretage sprængning af 
tyskernes efterladenskaber sommeren 
1945.

Vore værn har især været talentfulde, når 
det gjaldt om at glemme vores eksistens. I 
Haderslev har man således begået det 
kunststykke at fejre en 4. maj-lysfest gen
nem mange år og samtidig negligeret mod
standsbevægelsens medlemmer. Jeg tænker 
især på sammenkomsten i Parolesalen, hvor 
alt, hvad der betyder noget, er inviteret. Po
litikere, politimester, biskop, overlæger, 
overditten og overdatten, men ingen under
danskere fra modstandsbevægelsen.

Nogle historikere fortæller os nu, at hvad 
vi lavede dengang ingen militær betydning 
havde. Imellem linjerne står tydeligt og 
klart, at vi skulle være blevet hjemme ved 
tekopperne på vores værelser.

Således tænkte jeg ikke, hverken dengang 
eller i dag.

Hvad der foregik i Europa under 2. ver
denskrig efterlod mig i en meget forenklet 
problemstilling. Nazismen var for grum til, 
at man kunne undgå at tage parti imod 
den. Når det var gjort, var handling nød
vendig.

Jeg hører ikke til dem, der mener, at de
mokrati og frihed er selvfølgeligheder. Vi 
kan ikke forvente, at andre skal gøre det 
nødvendige for at bevare disse goder. Det 
nødvendige dengang og nu er, at der skal 
vises agtpågivenhed overfor, hvad der fore
går her og ude i verden, og at vi skal ytre os 
på demokratisk vis, men det kan blive nød
vendigt at agere utraditionelt, thi, som det 
skete under 2. verdenskrig, tolerance tærsk
len kan blive overskredet, og hvem ved så, 
hvordan man reagerer?
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Jeg har megen sympati for de unge, som 
ikke vil vide af krig og vold. De har ret i at 
tage afstand fra oprustningshysteriet og se
riefremstillingen af atomvåben. Jeg beun
drer dem, fordi de ikke nøjes med at tale 
men også handler. Somme tider tænker jeg 
på, om vi nu ikke er nået det punkt, hvor alt 
andet end krigen er at foretrække. Atomkri
gen levner os jo ikke engang livet og håbet. 

Ligesom dengang står jeg her overfor et 
ægte dilemma mellem tanker, ord og hold
ninger - og så det at handle derefter.

Livet er for kort til at gå rundt og være 
bitter, men vrede, indignation og vemod 
melder sig af og til. Jeg føler, at mit liv har 
formet sig meget lykkeligt, atjeg har været en 
Aladdin, der fandt melodien med et me
ningsfyldt arbejde og et kærligt familieliv.

KAJ MARTIN US EN.

NOTER
ved Henrik Fangel

1. Der findes dog en enkelt beretning om Hammelev-grup- 
pen, trykt i Stambladet 2. årg., 1964 s. 88—103.

2. Folkeregistret i Haderslev har venligst oplyst Kaj Mar- 
tinusens adresser i Haderslev fra 15. september 1942 til 
9. august 1945, da han flyttede fra byen.

3. På grundlag af Hermann Schlossers beretning i det af 
Aage Trommer indsamlede materiale (Aage Trommer s. 
414 nr. 384) må dette møde have fundet sted tidligt på 
året 1944, måske i februar. Hermann Schlosser, der var 
indfødt haderslever, var i efteråret 1943 blevet hjem
sendt fra tysk internering i Næstved, hvor han havde 
ligget på kornetskole, jfr. Aage Trommer s. 144f og 149f. 
Hermann Schlosser er død for fa år siden. Erik V. M. 
Jensen var dengang seminarieelev, men fik efter besæt
telsen en militær uddannelse og var ved sin pensionering 
major.

4. Hermann Schlosser blev arresteret den 26. maj 1944, og 
Knud Lauritzen gik underjorden, efter at Hans Ander
sen var blevet skudt i Vedsted den 26. september 1944 
(jfr. note 7). Erik Jensen stod herefter sammen med 
Ludvig Zierau som leder af modstandsbevægelsen i Ha
derslev by indtil S. M. Petersen, hvis dæknavn var Svend 
Andersen, omkring 1. november blev sendt fra Kolding 
til Haderslev som byleder, jfr. Aage Trommer s. 159, 
263f og 286fT. S.M. Petersen har oplyst, at han først 
stiftede bekendtskab med Kaj Martinusen, efter af Lud
vig Zierau var taget den 18. januar 1945 (se note 10). 
Bylederen kendte af sikkerhedsgrunde kun lederne af de 
enkelte grupper.

5. Ringen, hvis oprindelige navn var Dansk Studiering, var 
oprindelig en legal oplysningskreds, startet af Frode Ja
cobsen. Især efter 29. august 1943 dannede den også 
illegale militærgrupper. I Haderslev hørte overlæge 
Harry Hansen til Ringen, jfr. Aage Trommer s. 218—23.

6. Aage Trommer er også inde på disse politiske modsæt
ninger, se bl. a. s. 286ff, hvor reorganiseringen i Haders
lev i efteråret 1944 omtales.

7. Hans Andersen var sabotageleder på Haderslev-egnen 
sommeren 1944, jfr. Aage Trommer s. 200 og 210. Han 

blev skudt under en tysk razzia i forbindelse med festen 
for kong Christian X i Vedsted Landbohjem den 26. 
september 1944, jfr. Haderslev-Samfundets Årsskrift 
1945 s. 54.

8. Ludvig Zierau fortæller i sin beretning til Aage Trom
mer 1967 om den samme episode, jfr. Aage Trommer s. 
416 nr. 435.

9. Ifølge Holger Ruges beretning 1945 (Aage Trommer s. 
414 nr. 380) fandt denne aktion sted den 11. december 
1944. I Ruges beretning nævnes det, at bomberne 
sprang under toget, og at et par vogne blev afsporet. Der 
var ikke mange vagter. Sabotørerne stod og ventede 
på toget, trykkede på blyanterne og forsvandt.

10. At Kaj Martinusen den 29. januar 1945 måtte gå under 
jorden hænger formodentlig sammen med arrestationen 
af Ludvig Zierau den 18. januar, jfr. Aage Trommer s. 
287f.

11. Se Aage Trommer s. 287f og 291.
12. Kaj Martinusen har i 1945 nedskrevet en kort beretning 

om denne sabotageaktion (Aage Trommer s. 412 nr. 
284). Skildringen af, hvordan det gik for sig, svarer stort 
set til skildringen her, dog skriver Kaj Martinusen, at 
toget blev afsporet. Udover de fire her nævnte deltagere 
nævnes også posten fra Over Jerstal (Lassen) som delta
ger. I beretningen er tilføjet (senere?), at aktionen for
modentlig fandt sted den 16. februar. Dette er dog ikke 
rigtigt, idet Teilmann blev taget af tyskerne den 13. fe
bruar. — Kaj Martinusen nævner i beretningen 1945 og
så, at han »et par gange« forsøgte at kaste en bombe ud 
af toilettet i toget.

13. Jørgen Teilmann blev taget af tyskerne den 13. februar, 
kom i Vestre Fængsel i København og blev henrettet af 
tyskerne den 10. marts, se Haderslev-Samfundets Års
skrift 1945 s. 49IT.

14. Holger Ruge blev taget den 5. marts 1945, jfr. Aage 
Trommer s. 288, hvor det anføres, at bylederen, S.M. 
Petersen, som følge heraf måtte lade alle Haderslevs ca. 
15 sabotagefolk gå underjorden.

15. Af Lillian Martinusens dagbog fra 1945 fremgår det, at 
Kaj Martinusen er gået under jorden den 29. januar 
1945, og at han fra den 14. til den 24. februar opholdt sig 
i København, heraf de første dage på frk. Barners insti
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tut. På vejen hjem fra København har han besøgt sine 
forældre i Svendborg, hvilket fremgår af et brev, afsendt 
fra Haderslev den 1. marts. Den 10. marts sendte han et 
brevkort til Lillian fra Odense, hvori der bl. a. står: 
»Jeg var lige ved at blive syg, men blev reddet«.

Af disse datoer fremgår altså, at Kaj Martinusen har 
været »underjorden« i Haderslev fra den 29. januar til 
den 14. februar. Da Jørgen Teilmann blev taget den 13. 
februar, har man måske fundet det sikrest, at Martinu
sen forlod Haderslev. Han rejste til København allerede 

dagen efter med tilbagekomst til Haderslev den 25. eller 
26. februar. Han har så boet os Chr. Jensen igen. Da 
Holger Ruge blev taget den 5. marts, blev Kaj Martinu
sen sendt væk fra Haderslev og kom via Årøsund-Assens 
til Odense og derfra formodentlig til København. Under 
dette ophold, der muligvis har været ganske kort, har 
han ikke opsøgt Lillian.

I sin beretning blander Kaj Martinusen altså to rejser 
til København sammen, således som han også selv er 
klar over.



Dette var regeringen Schlüters 2. år og 
dronning Margrethe d. H’s 12. regeringsår.

Det var også Orwell’s år, men det gav 
ikke de store dønninger i det haderslevske 
byliv.

Men at det også var året, hvor Haderslev 
endelig blev kåret som Årets By - se, det gav 
genlyd!

- og hvordan gik det til?
»En travetur gennem Haderslevs gamle by
del er nok: ingen er i tvivl om, at her er 
skabt smukke traditionsrige rammer for et 
moderne menneske-liv. Gennem ti år er den 
gamle bydel saneret med nænsom hånd — 
med behersket brug af bulldozere. Derfor er 
det Haderslev, der kan smykke sig med tit
len Årets By 1984« (Jyllands-Posten 11/3).

Kriteriet for opnåelse af titlen var, at der 
skulle være tale om en by, hvor det bedst er 
lykkedes at gennemføre byfornyelse i natur
lig balance med bybevarelse - og dermed 
kan vel siges, at de mange anstrengelser, der 
i årenes løb er blevet gjort for at bevare vor 
indre by i en attraktiv form er blevet kronet 
med offentlig hæder.

Betitlingen gav i årets løb anledning til 
festivitas, — men gav også anledning til en 

masse indlæg i dagspressen med en indled
ning, der kunne se sådan ud: »Kan det være 
rigtigt, at man i Årets By ...?«

En titel er ikke kun en hæder, men giver 
samtidig en række forpligtelser.

Under titlen: Dette er også Årets By (JT 
22/7) fortælles om en af de pletter i byen, 
der hidtil ikke har været inddraget i nogen 
form for restaurering eller sanering, nemlig 
Häger-Stiftung på Klosteret, hvor beboerne 
lever under vilkår, som hverken Årets By 
eller nogen anden by for den sags skyld kan 
være bekendt.

Siden Jyllands-Posten nu beærede byen 
med titlen med baggrund i de bevarende 
foranstaltninger, der har fundet sted inden 
for de seneste ti år, er det naturligt at starte 
med at se på, hvad det forløbne år har bragt 
af nyheder på denne front.

I Skotland har man »Nessie«-uhyret i 
Loch Ness. I Haderslev har vi en middelal
derborg, som i årenes løb har haft mange 
adresser, idet der til dato ikke er fundet sikre 
beviser for dens beliggenhed. JT skriver 
15/1, at den lå mellem Slotsgade og Naffet, 
og dette begrundes i fundet af nogle store 
fundamenter af granitkvadre under det i 
forvejen kendte hus, Slotsgade 20.
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»Åh-ja, der ligger jo Haderslev, ikke sandt, hr. borgmester!« 
Indenrigsminister Britta Schall-Holberg deltager i afslørin
gen af Jyllands-Postens æresflise på Torvet. (Foto: Erik 

Smedegård).

Det ville egentlig være rarere, om man 
aldrig fandt sikre beviser for borgens belig
genhed. Der er en vis spænding ved at tro 
på, at der har været en underjordisk gang 
fra borgen og ud til Bøghoved uden at vide, 
hvor den er, eller om det i det hele taget er 
rigtigt. — Så har vi stadig noget at se frem til!

Gammelt skal afløse nyt i Slotsgade, oven 
i købet som nabohuse til Slotsgade 20, og 
det kan jo meget vel give anledning til flere 
gisninger om middelalderborgens beliggen
hed, idet JT skriver, at husene nr. 16 og 18 
formentlig ligger oven på den gamle vold

grav (11/3). Formanden for Selskabet til 
bevarelse af gamle bygninger i Haderslev, 
Klaus Eggers Hansen, er imidlertid lidt 
betænkelig ved den forestående nedrivning 
og efterlyser oplysninger om fremtiden for 
de to huse og generelt en samlet planlæg
ning for de gader, der ligger rundt omkring 
saneringsområdet (JT 18/3).

Restaureringsarbejdet koster penge, og 
Vestkysten fortæller den 1. februar, at 
Slotsgade 20 kom til at koste 4,4 mill. kr. 
Dette hus bærer dog også af naturlige grun
de prisen som langt det dyreste i den række, 
der fremlægges regnskab for, idet LI. Kling- 
bjerg 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10 kun kostede 
tilsammen 3,7 mill. kr. Heraf var kun godt 
V2 mill. kr. Haderslev kommunes andel, så 
ingen kan da sige, at vi i byen ikke forstår at 
fa andel i statsmidler.

Men ikke kun kommunen sanerer. Også 
private er i gang, og i december kan Svend 
E. Strårup vise sit selvrestaurerede hus, 
Slotsgade 6, frem for offentligheden (JT 
1/12). Allerede i juni skete det samme i et 
andet af byens gamle kvarterer, nemlig Klo
steret 6, hvor Thomas Høier udbyder sit 
moderniserede hus til salg.

Mod slutningen af året (JT 18/12) kom
mer nyheden om, at det gamle jernstøberi i 
Allégade skal fjernes og erstattes af en to en 
halv etages boligblok. En anden nyhed af 
noget anden karakter var, at Hertug Hans 
hospital er truet af forfald eller tvangsauk
tion (JT 1/10). Dette sidste udløste en strøm 
af gode ideer om, hvad det gamle smukke 
bygningskompleks på Sønderbro kunne an
vendes til, men 1984 gav ikke svaret.

At fa præmie for noget, der ikke kan ses, 
hører ikke til hverdagens almindeligste be
givenheder. Det skete imidlertid for ægte
parret Kirsten og Peter Schrøder, der fik 
diplom for vellykket udvidelse og moderni
sering. Hele herligheden beløb sig til 12 m2, 
så det kan være noget af grunden til, at man 
ikke kunne se udvidelsen.

Skulle Jyllands-Posten igen få en idé om, 
at sanering skulle være temaet for en ny
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runde i Årets By-»turneringen«, har Ha
derslev nye og gode kort på hånden. Man 
hviler ikke på laurbærrene i Bevarings-Ha- 
derslev.

Kommunalvalget stunder til
Den lokale politiske arena var præget af, at 
der var et helt år til næste kommunalvalg. 
En enkelt nyhed i januar skal dog med her, 
nemlig at der i Haderslev byråd pludselig 
var en løsgænger, nemlig Fremskridtspar
tiets Valborg Outzen. Fru Outzen motive
rede sin afgang med, at hun var træt af Gli- 
strups hævntørst, og det er hun ikke ene om 
(JT 19/1). Fremskridtspartiets ledelse håber 
dog at få Valborg Outzen tilbage i folden 
(VK 7/2).

I december slås kommunalvalgstonerne 
forsigtigt an i en enquete i Jydske Tidende, 
hvor de enkelte byrådsmedlemmer afæskes 
deres holdning til at fortsætte i endnu en 
periode. Ved denne lejlighed bebuder Soci
aldemokratiets gruppeformand, Erik Grøn, 
sin afgang, og han får følgeskab af Niels 
Munk Sørensen (S) og Rigmor Bohsen (V). 
Et par andre tæller endnu på knapperne. 
Ved denne lejlighed lufter fru Valborg Out
zen muligheden for at lave en Borgerliste. 
Borgerlister har ikke været set i Haderslev 
(på byrådets stole) i en meget lang årrække. 
Det bliver spændende at se, om denne tra
dition holder efter valget i 1985 (JT 2/12).

Andre traditioner fastholdes ved Kriste
ligt Folkepartis generalforsamling: »To kul
tur-flagskibe fik endnu et skud for boven« 
(JT 4/12). De to flagskibe er ikke andre end 
Møllen og Forskningshøjskolen. Disse to in
stitutioner har stået for skud i mange år fra 
partiets side, og 1984 blev ingen undtagelse.

- og da vi nu taler om kulturen ...
Møllen gør ret meget væsen af sig i 1984.

Der er foregået en gennemgribende om
bygning, således at teatret nu kan disponere 
over to scener, nemlig den hidtidige plus en 
noget større, der er indrettet i to etager. 

Man mangler imidlertid siddepladser, så 
under mottoet: »En stol til Møllen« går man 
i gang med at skaffe stole til veje (JT 1/3). 
Det vækker en vis opsigt i foreningen Dansk 
Arbejde, at man har valgt en amerikansk 
stol til formålet, men kampagnen skrider 
stille og roligt frem endda, og på Møllens 
fødseldag, hvor man samtidig skal indvie 
den nye teatersal, — ganske vist uden kul
turminister Mimis tilstedeværelse — er de 27 
første stole af i alt 140 i hus (JT 10/3).

Heller ikke formanden for folketingets 
kulturudvalg kunne være til stede ved ind
vielsen, men hun — Ingerlise Kofoed — 
sendte en hilsen, hvori der bl.a. stod: »Det 
er så vigtigt netop nu at have et levende 
teater«, og det måtte Møllefolket sande en 
uge senere, da det var en livsnødvendighed 
at være tilstrækkelig levende og kunne flytte 
sig hurtigt nok. Da styrtede nemlig en del af 
det nye loftsparti ned kort tid før en forestil
ling. Ingen kom noget til ved nedstyrtnin
gen, og kort tid efter var man igen spillekla
re i den nye teatersal.

Også på Forskningshøjskolen er der ved 
at ske noget med loftet, men diamentralt 
modsat problemet i Møllen. På Forsknings
højskolen er det nemlig ved at lette.

En del af forskningsmedarbejderne er 
enten blevet fyret eller er gået selv, og mens 
de tilbageblevne medarbejdere iler forstan
deren til undsætning, skorter det ikke på 
udfald mod forstanderen fra de tidligere an
satte. Fra den ene sider efterlyser man be
grebet ledelse, og fra den anden roses det 
spændende lederskab. Og sådan har men
nesker til alle tider set forskelligt på tingene 
— og det er vel egentlig ikke det værste, man 
kan opleve (JT 3/3, 1., 4., 5., 6/4).

Men Haderslevs kulturliv er ikke alene 
repræsenteret ved Møllen og Forskningshøj
skolen.

Formanden for Den selvejende Institu
tion Slotsgade 25, Erika Jørgensen, fortæl
ler, at man gerne ser nye hoveder, når frem
tiden for det spændende private initiativ 
skal drøftes, og hun indrømmer, at man har
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Slotsgade 25 udvikler sig stadig. Plankeværket ind til naboen i nr. 27 har faet en tiltrængt ansigtsløftning. 
(Foto: Jørgen Kølle/JT).

solgt sig selv for dårligt over for byens be
folkning (JT 8/3). At det ikke bare er rødvin 
og strittende lillefingre, det handler om i 
Slotsgade 25, far man et indtryk af ved at 
læse om husets mange aktiviteter på såvel 
café-, biograf-, galleri-, bogcafé- og værk
stedsfronten (VK. 22/3).

Man har masser af ideer, men mangler 
folk til at være med til at realisere dem.

Med et hus som Slotsgade 25 i byen er det 
svært at argumentere for, at alt kulturarbej
de skal foregå i offentligt regi. Her sker no
get på privat initiativ og kvaliteten står fint 
mål med offentlige tiltag.

Haderslevs dejlige blanding af private og 
offentlige initiativer giver rige muligheder 
for et aktivt kulturliv, og få vil vel undvære 
en eller flere af de strenge, der kan spilles 

på. Når det tillige, som hos os, er så mage
løst indrettet, at de private og offentlige 
kulturinstitutioner trækker på samme 
hammel og ikke opfatter hinanden som kon
kurrenter, kan resultatet kun blive et meget 
varieret tilbud om kulturoplevelser.

I rækken af offentlige kulturinstitutioner 
indtager Haderslev Museum en fremtræ
dende plads. Man har forstået at markeds
føre sig således, at et besøg på museeet er 
noget naturligt og ikke omgivet af en følelse 
af, at »nu må vi sandelig hellere være kultu
relle i dag og gå ud på museet«. Såvel sam
lingerne som de mange udstillinger og sågar 
musikarrangementer, der gennemføres på 
museet, sikrer det en stor plads på byens 
kulturpalet — også selv om entreen er 2 kr. 
og udgiften 127 kr. (JT 9/9).
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Kultur forbindes oftest med en påvirk
ning af syns- eller høresansen. I 1982 stifte
des i Haderslev en forening, der også ville 
gøre noget for smags- og lugtesansen, nem
lig Sydjysk Vinselskab. Den utrættelige for
enings-designer Jørgen Mørk stod sammen 
med en række vinvenner i spidsen for dette 
udmærkede initiativ, der nu har medført, at 
der er dannet »aflægger« i Aabenraa. Vin
vennerne møder man søndag eftermiddage i 
vinterhalvåret (ikke alle søndage), hvor 
man nyder bouquet og smag af frembringel
serne på alverdens vinmarker. Man kårer 
såmænd også vinmestre og udveksler sine 
vin-hemmeligheder med sidemanden, mens 
man udvider sin vinhorisont i selskab med 
kyndige folk (JT 20/11 og VK 24/11).

På biblioteksfronten sker der også en del, 
selv om det ikke just bærer præg af en posi
tiv udvikling. Biblioteket må bl.a. melde sig 
ud af gågadeforeningen, idet man ønsker at 
spare kontingentet hertil. Det er altid bekla
geligt, at man i en offentlig institution mi
ster en kontaktflade til det omgivende sam
fund, hvad en sådan udmeldelse må være 
udtryk for. Det offentlige far ofte nok skudt i 
skoene, at man lever i sin egen verden, og 
det bliver ikke bedre af, at man kvitter de fa 
forbindelser, der er (JT 19/2).

Den opvoksende ungdom og børnene er 
flittigere lånere end de voksne, endda selv 
om der bliver færre af de første (JT 26/8), og 
kulturudvalgsformanden må også erkende, 
at »Biblioteksvæsenet i Haderslev ikke er 
noget at prale af« (JT 14/10). I en statistik 
over serviceniveauet og udgifterne til bib
lioteksvæsenet i 50 byer ligger Haderslev på 
pladserne 44, 45, 46 eller 49. Kulturud
valgsformanden lover, at han vil have stati
stikken i baghovedet, når man næste gang 
skal lægge budget for biblioteket, men finder 
til gengæld, at årsagen til den dårlige stan
dard kan søges i, at man mangler et folkeligt 
krav om en bedre biblioteksbetjening i kom
munen (VK 11/10).

Nu bliver det spændende at se, hvad der 
kommer først: Pengene eller det folkelige krav.

Men som i mange andre sammenhænge 
har Haderslev og det øvrige grænseland for
dele, som man ikke har andre steder i lan
det. Vi har nemlig to biblioteker. Den 18. 
december skriver Jydske Tidende i anled
ning af, at det tyske bibliotek genåbner efter 
en indvendig modernisering, at det tyske 
bibliotek ikke er forbeholdt mindretallet, så 
nu kan de, der finder, at kommunens bib
liotek ikke er godt nok, supplere på det ty
ske.

Gad vide om det vil hjælpe på det folkeli
ge krav?

Et år uden fester er som en 
landevej uden kroer

Det tør nok siges, at Haderslev i 1984 søgte 
at gøre alt for, at der var kroer nok ved 
landevejen.

Den væsentligste årsag hertil var natur
ligvis udnævnelsen af Haderslev til Årets By 
1984, hvor byen fik rige lejligheder til at fe
ste. Det skete såvel ved den officielle ud
nævnelse den 19. maj som ved en række lej
ligheder i årest løb. Hertug Hans-festen stod 
i Årets By-tegn, og fra Kærmessen kom der 
også livstegn i form af enkeltstående arran
gementer.

Men en af de tilbagevendende begiven
heder i byens festliv gav igen anledning til 
omtale, sådan som det har været tilfældet i 
de foregående år: Skal adgangen til Kløf
ten-festivalen være gratis?

Det mener styringsgruppen bag festiva
len, og med dødsforagt og med risiko for at 
knække halsen økonomisk kastede man sig 
ud i foretagendet (JT 17/6, 24/6). I år var 
der en forudsigelig ekstra hindring for, at 
det hele skulle kunne løbe rundt, nemlig at 
Danmark spillede fodbold mod Portugal i 
Lyon i Europacup-turneringen, hvilket nok 
kunne fa den ene og den anden fodbold- og 
festivalfan til at overveje prioriteringen af de 
to tilbud.

I 1983 var Hertug Hans-festen blevet 
genoplivet og fandt i 1984 plads i kalende
ren i slutningen af august.
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Man havde fra komiteens side valgt Ha
derslev Handelsstandsforenings fhv. for
mand og initiativtageren til Hertug Hans
festerne, Frithjof Nielsen, til årets æresher- 
tug, hvor han på tronen afløste statsminister 
Poul Schlüter (JT 31/8). Det var ganske gi
vet et populært valg af årets æreshertug. 
Desværre nåede Frithjof Nielsen ikke at ny
de æren ret længe, idet han afgik ved døden 
den 23. september.

1983’s bykronikør finder, at det kniber 
med at fylde tilstrækkeligt med gedigne op
levelser i festdagene. Det synspunt kan jeg 
fuldtud tilslutte mig og tilføje, at det nu må 
være ved de tider, hvor man reviderer fe
stens indhold.

»Hertug Hans-fest kommer nu i arkiv«, 
skriver Jydske Tidende den 5. december, 
men det viste sig kun at være billederne fra 
de allerede overståede, der var tale om!

Efter Hertug Hans-festen gik der kun en 
måned, før den næste fest var i sigte. Det var 
en fest, som imødesås med blandede følelser 
fra en række erhvervsdrivende, specielt in
den for restaurationsbranchen langs hoved
vej A 10. Disse kunne imødese omsætnings
nedgange og mulige lukninger på grund af, 
at man nu endelig var nået så langt, at man 
kunne lukke motorvejshullet på 23 km mel
lem Skovby og Christiansfeld.

Den 25. september var fastsat til den offi
cielle åbning, men forinden kørte Jydske 
Tidende en tur ad den nye vej og fremhæve
de dens smukke linjeføring gennem det af
vekslende landskab i Haderslev kommunes 
vestlige hjørne (JT 23/9).

I byen var der reception og festmiddag 
efter den højtidelige handling ved Bram- 
drup, hvor Hs. kgl. Højhed Prins Henrik 
havde åbnet det sidste stykke af den søn
derjyske motorvej med de bevingede ord: 
Klip og klap.

Og motorvejen var for de fleste værd at 
feste for. Vi har fået en sikrere og hurtigere 
forbindelse bort fra vor by. Vi må så håbe, at 
den ikke er blevet så hurtig, at de, der skal 
til vor by, overhovedet ikke når at finde ud 

af at forlade vejen, således at de bange anel
ser, der er givet udtryk for fra de erhvervs
drivendes side, ikke får de fulde konsekven
ser i form af lukninger.

De nationale gågader
Udover, at denne kronik åbenbart traditio
nelt skal indeholde noget om byens gamle 
huse, er det lige så åbenbart ved at være 
blevet en institution, at der skal være noget 
om gågaderne, og en ny kronikør skal da 
vare sig for at lave om på hævdvundne tra
ditioner.

Ved Møllens indvielse i marts befandt 
kronikøren sig tilfældigt i nærheden af Ber- 
lingske Tidende’s Jens Kistrup, der denne 
gang var nået rettidigt frem til Møllen, og 
oven i købet havde fundet stunder til at gå 
tur i gågaden. Dette gav anledning til en 
bemærkning til en anden indvielsesgæst, der 
lød noget i retning af, at »det dog var en 
befriende oplevelse at gå i en gågade, der 
ikke lignede en miniatureudgave af Tivoli 
med flag og guirlander, men ganske enkelt 
var en gade, hvori man gik«.

Det var da lykkeligt, at Jens Kistrup fik 
denne oplevelse med, for for Haderslevs 
borgere var det kort tid efter forbi. En lør
dag i maj var gågadens himmel formør
ket af i tusindvis af flag, der fra op- 
hængernes side måtte være tænkt som et 
kompromis mellem udsmykning og doku
mentation af den nationale egenart, men 
som kom til at se ud som et vandfald af 
kulørt flitterstads. Teknisk udvalgs for
mand, Per Koustrup, udtaler, at man øn
sker at nå frem til en knap så dominerende 
udnyttelse af et rødt og hvidt flag, idet han 
dermed tilkendegiver, at der ikke kan være 
tale om dannebrog, idet plastic»udsmyk- 
ningen« ikke overholder målene for dette 
UT 1/5).

I et læserindlæg (JT 4/5) giver kulturud
valgsformanden, Jens Christian Gjesing, i 
nogle citater fra bladet Arkitekten udtryk 
for samme holdning som Per Koustrup og
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Beviset for, at motorvejsbyggeri ikke behøver at ødelægge landskabet, her den næsten færdige motorvej set imod syd ved 
tilkørslen nord-vest for Christiansfeld. (Foto: Olav B. Hansen/JT).

supplerer med noget ret så relevant i denne 
sammenhæng fra samme artikel, der ikke 
specielt er møntet på Haderslev: »Til gen
gæld er Handelsstandsforeningen ofte en 
kraftig modstander af’uorganiserede arran
gementer’ som gademusikanter, gøglere, 
gadehandlere med tegninger, smykker mv. 
og organisationer, der tilbyder holdninger. 
Disse aktiviteter er overvejende forbudt uden 
indhentet polititilladelse. Dette betyder re
elt, at en mængde improviseret gadeliv er 
udelukket«.

Borgeren kan så se frem til en flagfri gå
gadehimmel i 1985, men et kig opad mod de 
regn tunge juliskyer i dette år fortæller, at 
man åbenbart må vente til 1986, før den 
form for forurening kan ophøre.

En lille opmuntring får vi dog med på 
vejen. Der opnås nemlig enighed om udtyn

ding i guirlanderne ved et møde mellem gå
gadeforeningen og teknisk udvalg (JT 1/5).

Denne udtynding er dog åbenbart ikke 
tilstrækkelig, idet der i Jydske Tidende den 
14. oktober læses en overskrift: »Gågader — 
et orgie i dårlig smag«. Den eneste trøst er, 
at det åbenbart ikke kun er Haderslev, der 
har en dårlig smag, men at det er et generelt 
dansk gågadefænomen.

Hvordan har vort erhvervsliv det i 1984?
En overskrift i Jydske Tidende den 19. ja
nuar kunne måske stå som en fællesnævner 
for året, nemlig: »Småkræmmere klarede sig 
endda«. Ganske vist var der i denne sam
menhæng tale om Handelsstandsforeningen 
for 140 år siden, og vore handlende vil i dag 
vel betakke sig for at blive betegnede som
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»Gågaden - et orgie i dårlig smag« lød en overskrift i Jydske Tidende den 14. oktober. Med lidt held kan man skimte gadens 
huse fra fotografens synsvinkel. Lige så svært var det at få øje på himlen fra den modsatte vinkel. (Foto: Jørgen Hjort/JT).

småkræmmere. Den ydre anledning til over
skriften var, at Haderslev Handelsstands
forening fejrede sin 140 års dag bl. a. med 
faneindvielse, og bemærkningen om små- 
kræmmerne, der klarede sig endda, skal ses i 
forhold til en bemærkning, der faldt i magi
straten, da foreningen søgte godkendelse i 
1844. En af byens vise fædre sagde i den 
anledning, at det var naturligt, at der i byer 
med større handel fandtes sådanne forenin
ger, men at der i Haderslev kun var lidt 
handel og småkræmmeri!

Der skete en del på supermarkedsfronten 
i 1984. I marts lukkede et af de ældste su
permarkeder i byen, nemlig Favør på Tea
terstien, og samtidig solgte ejerne af dette og 
Favør-butikken på Gravene, købmændene 
Erik og Esben Jørgensen, sidstnævnte til 

købmand Preben Petersen, Helsingør (JT 
10/3). Med denne handel sættes et forelø
bigt punktum i Jørgensen-dynastiets store 
indflydelse på dagligvaremarkedet i Ha
derslev.

Ikke langt fra Favør på Teaterstien har i 
en årrække ligget et stort butikskompleks 
ubenyttet hen, nemlig den tidligere Kvickly- 
butik på Bygnaf. Det har i årenes løb ikke 
skortet på forslag til anvendelse af de mange 
kvadratmeter til f. eks. teknisk skole eller, 
som det seneste, posthus til afløsning af det 
gamle på Gravene, der i årevis har følt sig 
noget klemt inde. Bygningen har hele tiden 
været ejet af FDB, og FDB lader det blive i 
familien, da man proklamerer, at ANVA 
skal åbne i lokalerne i løbet af efteråret (JT 
28/3). Postvæsenet er imidlertid ikke helt 
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indforstået med, at der handles hen over 
hovedet på det i denne sag og lufter, at der 
eventuelt kan blive tale om ekspropriation 
(JT 12/5).

Midt i sommervarmen stillet direktør 
Carl Lorenzen imidlertid med et tilbud til P 
& T om overtagelse af den ham tilhørende 
automobilforretning på Gravene, idet han 
gerne vil flytte denne til industriområdet i 
Langkær, hvor der stadig er god plads (VK 
26/7).

Enden på historien om det gamle FDB- 
kompleks bliver, at ANVA åbner i løbet af 
efteråret, og Haderslev har stadig ikke faet 
løst sine trafikale problemer omkring post
huset og Gravene.

Det kunne synes, som om der er for lidt 
lokalekapacitet i Haderslev, for også et an
det sted var der strid om lokaler. Sønderjysk 
Genbrugscenter Nord måtte i stærk konkur
rence med en gruppe idrætsforeninger næ
sten skride til okkupation i nattens mulm og 
mørke for at kunne etablere en afdeling af 
Sønderjysk Genbrugscenter Nord i Ha
derslev. Det gamle ægpakkeri ved havnen 
var genstand for begges varme tanker, men 
Genbrugscentret løb af med sejren og åbne
de den 22. marts (JT 23/3).

Haderslevs sportsstjerne gennem en år
række, multiverdensmesteren i speedway, 
Ole Olsen, gjorde sig igen bemærket, omend 
på en noget anden front end tidligere. Han 
åbnede den 5. april sin forhandling af BMW 
og Honda ved en folkefest i forretningen al
ler øverst oppe ved det hvide vandtårn (VK 
6/4). Han oplyser til Jydske Tidende den 
17. februar, at han ikke dermed er færdig 
med speedway, idet han stadig i ca. 50 dage 
om året skal fungere som holdleder for det 
danske speedway-mandskab. Han begrun
der dette med, at han nu må tilbagebetale 
noget af det, som han har faet af speedway
sporten.

Vort lokale pip-bryggeri vil sælge mere øl 
og vand, hvilket vel kun er rimeligt. I JT 8/4 
fortælles hvordan, idet man ved udsendel
sen af et lille hæfte med 7 vandreture i det 

sønderjyske håber at kunne skærpe folks 
tørst og samtidig under læsningen gøre dem 
begribeligt, at Fuglsang øl er usædvanligt, 
alene af den grund, at det er ordentligt lag
ret. Familien Fuglsang slår dette fast med 
det nye slogan: Bedre øl findes ikke!

Jørgens Herremagasin i Bispegade vil 
udvide og blive til Jørgen og Jørgine (JT 
6/6), men støder i sine udgravningsarbejder 
på helt uventede problemer, idet man plud
selig befinder sig i det ældste kulturlag i by
en (VK 19/6). Dette giver naturligvis an
ledning til at foretage de udgravninger, der 
er penge og tid til, og ved frivillig indsats 
lykkes det at bjærge en del minder fra Ha
derslevs ældste historie. Museumsinspektør 
Steen W. Andersen kunne godt have tænkt 
sig en noget grundigere undersøgelse af 
fundstedet og retter, for at undgå, at man i 
fremtiden skal arbejde under så stressende 
og pressede forhold, henvendelse til kom
munen for at skaffe oplysninger om, hvor 
man har tænkt sig at foretage nybyggeri. 
Der er dog trøst at hente for Steen Ander
sen, idet den tilstødende have ikke skal be
bygges og derfor senere, når man kan skaffe 
penge til det fra bl. a. Nationalmuseet, kan 
gøres til genstand for nærmere undersøgel
ser.

Byrådet gør, hvad det kan for at rykke de 
mindre dagligvarebutikker i byens udkant 
til undsætning, idet det ved en debatdag 
bl. a. konkluderer, at man vil søge at fastlåse 
antallet af dagligvarebutikker i det indre 
byområde på det antal, der er der for øje
blikket (VK 5/7). Det vil muligvis betyde et 
NEJ til den tyske dagligvarekæde, Aldi, der 
står og banker på byens porte for at fa andel 
i danskernes husholdningspenge. En klog 
konklusion. For det første, fordi en Aldi-bu- 
tik vil gøre tilværelsen endnu mere sur for de 
små handlende i byens udkant og omegn og 
måske tvinge dem til lukning, og for det an
det, fordi det synes ganske unødvendigt at 
lukke tyske kæder ind på markedet, der er 
ganske udmærket betjent af de (forhåbent
lig) danske kæder, der findes.
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Og erhvervslivet fik ministerbesøg i 1984. 
Endda af en minister, hvis erhvervsområde 
ikke er overvældende stærkt repræsenteret i 
kommunen, nemlig fiskeriministeren, der 
(JT 22/8) besøgte en af byens kendte fiske
forædlingsvirksomheder, Winge & Co. og fi- 
skefiletfabrikken i Årøsund (JT 22/8, VK 
24/8). Under besøget i Årøsund fik fiskeri
minister Henning Grove udlagt teksten af 
fiskerfamilien Bork, der bl. a. spurgte mini
steren, hvordan han ville klare sig med en 
årsindtægt på mellem 80 og 90.000 kr. »Da 
jeg ikke har set en fiskeriminister i Årøsund 
siden 1951, er det vel på tide, at han får 
sandheden at vide om vore forhold,« sagde 
fisker Carl Peter Bork (JT 24/8).

En erhvervsdrivende i den sydlige bydel 
blev noget overrasket, da man efter endt 
udvidelse hos Clausen Bellis blev gjort be
kendt med, at Årøsundvej skulle gøres til 
»stillevej« (VK 5/9). Dette havde ikke været 
med i planen, da man udvidede forretnin
gen, og gav ejerne anledning til uro, da man 
frygtede, at den omsætningsnedgang, der 
kunne blive resultatet af den kommende 
»stillevej« ville betyde et farvel til fire ar
bejdspladser.

Som i andre forhold i byens liv kunne 
dette tyde på, at der mangler en eller anden 
form for kommunikation ud til borgerne om 
byrådets planer for de enkelte byområder. 
(Se venligst videre under afsnittet: Kom
munens informationsmedarbejder. — Nå, 
findes det ikke? Det gør medarbejderen jo 
for øvrigt heller ikke! - Der er nok en sam
menhæng der).

I oktober fejrer en hel stand et stort og flot 
jubilæum. Under mottoet: TRADITIO
NEN TRO holder de haderslevske slagter
mestre 350 års fødselsdag, og med de rød
der, som slagterhåndværket har i Haders
lev, befæstet såvel i TV med glimrende ud
sendelser om kvalitet og håndværk som ved 
vore mange gode timer i selskab med slag
terstandens produkter, er dette en begiven
hed, der går gny af. Der var udstilling i bib
lioteket og i Sparekassen Sydjylland, begge 

steder med traditionsrigt værktøj, der blev 
lavet en speciel jubilæumspølse, og en af de 
lokale slagtere gik endda så vidt, at han lan
cerede en helt ny pølse, nemlig Richard Jen
sens Borgmesterpølse, der blev leveret på 
Haderslev rådhus behørigt transporteret af 
hestevogn (JT 4/5). Jubilæet kulminerede 
den 20. oktober med et formidabelt pølse
bord på Harmonien. Ved receptionen i an
ledning af jubilæet udtalte slagtermesterfor
eningens landsformand, Iver Iversen: »Dy
namikken i vort fag udgår fra Haderslev,« 
og større ros kan et fag vel næppe få (VK 
18/10, JT 21/10).

I december skifter en af byens gamle, vel
renommerede slagterforretninger indeha
ver, idet Vollstedts forretning på Sønderbro 
overtages af fire unge branchefolk, der lover 
publikum, at de vil lave alt selv og ikke agter 
at bruge hverken farve eller tilsætning. Og 
dermed viderefører disse fire de rige tradi
tioner inden for faget og lever op til jubilæ
umsårets motto: Traditionen tro (JT 1/12, 
VK 28/12).

— og så er vi i julemåneden.
»Krisen kan ikke ses under træet«, forkyn

der Jydske Tidende den 20. december og 
skriver: »Krisen er ved at miste sit tag«. Ju
lehandelen går altså udmærket. »Her krad
ser krisen ikke«, supplerer Vestkysten den 
22., og boghandler Sv. Boye Hvorslev i 
Sønderjysk Boghandel fortæller os i den sø
de juletid, at vi sønderjyder er mere åndeligt 
vakte end folk i det øvrige land (JT 23/12).

Så hvad er der at betænke sig på? Vi fejrer 
jul med manér i Haderslev!

- Men den 23. december kan Jydske Ti
dende også berette, at der er en stadig sti
gende interesse for at søge de ofte små lega
ter, der uddeles ved juletid. »50-70 ansøge
re pr. legat er ikke ualmindeligt,« siger Irs. 
Hans Thyssen, og det kan da tyde på, at 
krisen stadig kradser, men at de, der mær
ker kradseriet, ikke har været spurgt, da JT 
skrev: »Krisen kan ikke ses under træet«.
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»Det er nødvendigt at sejle ...«

Haderslev har ikke i de sidste mange år 
gjort sig særligt bemærket på den maritime 
front, når bortses fra vellykkede deltagelser i 
kapsejladser og ved en næsten årligt tilba
gevendende diskussion om genoptagelse af 
sejladsen med færge mellem Årøsund og As
sens.

I 1984 læser vi ikke meget om denne fær
geforbindelse, men til gengæld far vi færge
forbindelse med en helt anden by, nemlig 
Langballigå i det tyske.

140.000 passagerer om året vil gavne for
retningslivet, derom kan der vel ikke herske 
tvivl (JT 23/3). Ideen er den, at der med 
hver ankomst, hvor man i marts forudser to 
om dagen, skal ankomme 350-400 passage
rer, der med busser først transporteres til 
Haderslev til shopping og tur rundt i byen, 
for derefter med busser at blive transporte
ret tilbage til Tyskland.

En overgang ser det ud til, at planerne 
skal kuldsejle, idet rederiets agent fortæller, 
at politiet i Haderslev blokerer for godken
delsen af Årøsund som indrejsehavn (JT 
23/3, 28/3).

Men politimesteren lover, at man nok 
skal gennemføre paskontrollen i Årøsund 
(JT 31/3), og dermed er de formelle forhold 
bragt på plads.

Sommeren går bl.a. med bygning af hus 
til skibets ankomst- og afgangsfunktioner, 
og endelig, da sommeren er gået feriemæs
sigt på hæld for de fleste danskere, medde
les, at nu sejler man (JT 15/8).

Den gamle færge, Langelandsbælt, er 
omdøbt til Sundlady og har fået et nyt flag. 
Der herskede til det sidste tvivl, om skibets 
indregistreringsby skulle blive Panama City 
eller Limasol på Cypern, men de var hur
tigst i Panama, så nu sejler Sundlady vandet 
tyndt med det panamanske flag agter.

Den 16. august er Sundlady for første 
gang i Årøsund, og bortset fra et mindre 
uheld med en sprængt fortøjning, forløb 
prøvesejladsen fint. Og så oprandt den 17., 

hvor man for første gang skulle byde tilsej
lende gæster velkommen i Årøsunds nye an
komstfaciliteter. Borgmester og kommunal
direktør, turistchef og formanden for Ru- 
teautomobil-Aktieselskabet tog imod på 
kajen, og de 42 gæster fik herefter en rund
tur i Haderslev med guide og lejlighed til at 
købe ind i Haderslev, inden turen igen gik 
hjem til Tyskland med bus (JT 17/8). Og 
sådan forløber de næste fire dage, men den 
femte støder Sundlady på grund øst for Årø 
i tæt tåge, og lokale forsøg på at fa hende flot 
lykkes ikke. De 75 passagerer sejles til Årø
sund af »Janga« af Årøsund, og de 115 ven
tende må udsætte deres tur langs den søn
derjyske østkyst i et par dage.

Den tyske kaptajn bliver fyret, selv om 
lokale fiskere går i forbøn for ham, idet 
de som stedkendte ved, at forholdene kan 
være vanskelige i tåge (JT 22/8).

Sådan fik Haderslev kommune og specielt 
Årøsund igen en skibsforbindelse, og der 
skabtes muligheder for at se vor landsdel fra 
en for de fleste ny synsvinkel.

Lidt skolesnak
Det har snart i lang tid været svært at fa 
forholdene omkring folkeskolerne i den syd
lige bydel til at falde på plads. Der har været 
diskussioner om placering af børnehave
klasser ved hhv. Hertug Hansskole og ved 
Hjortebroskolen, og til tider har diskussio
nen været ganske ophedet. Heller ikke i 
1984 gik dette spørgsmål gnidningsløst 
igennem den politiske behandling. Proble
met er det helt klare, at der i sydbyen hvert 
år er et børnetal, der kan give anledning til 
vurderinger af, om man skal oprette 3 eller 4 
børnehaveklasser tilsammen med de to 
skoler, der ligger i distriktet. Sagen fra 1983 
fejrer et års jubilæum (JT 1/3), mens der i 
skolekommissionen er diskussioner i gang, 
der kan lægge op til, at en ny sag af samme 
type er på vej.

Og mens man sådan går og småkives lidt 
over dette i sydbyen, fejrer den private real- 
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skole på Christiansfeldvej sit 40 års jubilæ
um. Det går godt på skolen, og det er måske 
netop årsag til, at man har de ovennævnte 
problemer andetsteds. Jubilæet fejres på 
forskellig måde. Da skolen ligger, hvor det 
gamle Tivoli i Haderslev lå, er det nærlig
gende at lave et Tivoli, hvor elever, gamle 
som nuværende, forældre og lærere kan 
muntre sig. Taknemmelige gamle realskole
elever indstiftede De gode Minders Legat, 
og der blev holdt fest for alle skolens venner 
(JT 9/9, 15/9, 16/9).

Men de kommunale skoler står ikke tilba
ge, når der skal festes. Set. Severinskolen 
udgiver i anledning af sin 60 års dag et ju
bilæumsskrift, der beretter om hele Ha
derslevs skolehistorie (JT 13/9), og skole
året indledes med fødselsdag (JT 14/8, VK 
15/9), hvor 500 balloner sendes til vejrs med 
en hilsen fra skolen. Selve dagen, den 14. 
september, blev markeret med rigtig gam- 
meldaws skoleudflugt med tog til Hamme
lev og skovtur ved Christiansdal.

Og i Marstrup var det et endnu større 
jubilæum, der blev fejret. Man fyldte 70, og 
det blev fejret med lagkager, som bager Alex 
Nielsen kom med, gaver til en masse men
nesker, plantning af et egetræ, hvor alle 
skolens 130 elever skovlede jord på og sidst, 
men ikke mindst opførelse afen mini-musical, 
skrevet til lejligheden af tre af skolens lærere 
og opført af koret, skolenævnet og lærerper
sonalet (VK 2/5).

Men det allerstørste jubilæum stod Ha
derslev Statsseminarium for. Man fejrede 
100 års dagen for oprettelsen af seminariet, 
der dengang naturnødvendigt var tysk. 
Dronning Ingrid deltog i festlighederne, og 
der var foredrag af undervisningsminister 
Bertel Haarder og tale af undervisningsdi
rektør Holger Knudsen, der har trådt sine 
pædagogiske barnesko på Haderslev Stats
seminarium. Ud over alle disse levende ord 
var der rige muligheder for at læske ganen 
ved reception og frokost, og seminariets ele
ver og lærere sluttede det hele med en ge
valdig fest.

Man kunne egentlig ønske for mange in
stitutioner, at de holdt jubilæum lidt oftere. 
Det er nemlig umiskendeligt, at bygninger 
og omgivende områder i perioden op til den 
store dag far en til tider meget grundig an
sigtsløftning, og det kan vel ingen være kede 
af. Under alle omstændigheder pynter det i 
bybilledet.

Men det var ikke jubilæer altsammen in
den for skoleverdenen. I løbet af 1983 havde 
en lille gruppe erhvervs- og skolefolk er
kendt et problem, der skulle give som re
sultat, at man stiftede en ny lille skole, Den 
sydjyske Mikrodataskole S/I, der skulle ud
danne unge til at vejlede mindre og mellem
store erhvervsvirksomheder ved anskaffelse 
af mikroteknologi. I 1984 blev det første 
hold færdigt, og samtidig kunne Den sydjy
ske Mikrodataskole lægge sig selv i mølpose, 
idet ideen i skolen var faldet i så god jord i 
undervisningsministeriet, at man gav Ha
derslev Handelsskole tilladelse til at gen
nemføre uddannelsen som et forsøg.

Og på to andre fronter skete der også en 
del. Haderslev kommune overtog en gård i 
Bramdrup, der skulle anvendes til hhv. pro
duktionsskole og alternativ skole for sko
letrætte folkeskoleelever. Begge skolers pla
ner havde på det tidspunkt nogle år på ba
gen, men nu skulle det altså være (JT 7/4, 
10/10, 22/12).

Allerede i august rykkede Haderslev 
Ungdomsskole, der skulle bestyre den alter
native undervisning for de skoletrætte, ind 
på gården i Bramdrup, og den 22/12 beret
ter JT, at der nu, ud over forstanderstillin
gen, er besat tre lederstillinger ved produk
tionsskolen.

Nye anlæg og påtænkte samme
En tre-fire projekter påkalder sig opmærk
somheden, når det skal dreje sig om større 
nyanlæg i Haderslev.

Nord for Fjordagervej og syd for fjorden 
planlægger kommunen et nyt forbrændings
anlæg, der skal være driftsklart i 1987 (JT 
8/3).

74



Balloner med elevtegninger 
og hilsener fra eleverne på 

Set. Severinskolen bragte bud 
om skolens 60 års dag.

(Foto: Jørgen Kølle/JT).

En lokal arbejdsgruppe i Årøsund siger, 
at nu skal det være alvor med den marina, 
og håber at kunne realisere et skrabet pro
jekt til 3 mill. kr. inden for de kommende to 
år. (VK 10/10).

Og så bliver Haderslev gas-by i 1984. 
Man planlægger hovedtransmissionsled
ninger til nedlæggelse i månederne juli-no
vember (VK 26/3). Gravearbejdet for
vandler store dele af byen til månelandska
ber og mange er de bilejere, der en tidlig 
morgen finder deres indkørsel gravet op 
uden mulighed for passage. Byens VVS-folk 

har travlt, og alt i alt bevirker naturgassens 
indførelse i Haderslev en pæn forøgelse af 
arbejdsstyrken inden for dette område i 
anlægsperioden. Haderslev Fjernvarmesel
skab er en af de store kunder hos Naturgas 
Syd, og i begyndelsen af september kan man 
ved at lægge nakken godt tilbage i området 
ved Gravene se en lang foring blive ført ned 
i den store skorsten ved fjernvarmeværket 
(JT 9/9). Den 10. oktober er naturgassen en 
realitet i fjernvarmeselskabets kedler og i 
øvrigt i en masse private fyr i byens forskel
lige kvarterer fra udgangen af november (JT
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Midlertidige gastankanlæg prægede bybilledet i nord- og 
vestbyen i årets sidste måneder. (Foto: Olav B. Hansen/JT).

11/10, 9/11). Det er væsentligst området i 
byens nordvestlige udkant, der i første om
gang er blevet forsynet med den nye energi
kilde, og at det er gået stærkt bevidnes ved, 
at der i cirka to måneder er lagt 14 km gas
ledninger ned i jorden.

Et andet stort projekt sætter sindene i be
vægelse. Det første, borgerne i Haderslev 
hører om det, læses i JT den 22/6, hvor der 
berettes om planer om en attraktion af de 
store, nemlig et stort udstillingscenter, der 
skal vise dansk landbrug af i dag.

Man har kig på flere forskellige lokaliteter 
til centret, bl.a. ved Fredsted, hvor man fo
restiller sig gårdmejeriet Søholm som en del 
af det nye center. Turistchef Sv. Aa. Matt
son finder naturligt nok ideen spændende. 
Det samme gør byrådet, der i enighed prin
cipielt siger god for planerne.

Man taler om årlige besøgstal på mel
lem 20.000 og 600.000, så det er ikke et helt 
lille projekt, der er under planlægning.

Det er tanken, at de besøgende skal kunne 
bevæge sig rundt i et landbrugsmiljø, men 
samtidig have tæt kontakt til naturen ved 
Haderslev Dam.

Men reaktionerne lader ikke vente på sig. 
Naturfredningsfolkene mener, at kæmpe
centret vil ødelægge naturen (VK 18/8) og 
meddeler, at man allerede har kontaktet 
amtskommunen med protester mod centret, 
ligesom landsforeningen er orienteret og 
støtter den lokale afdeling af Danmarks 
Naturfredningsforening. I samme udgave af 
Vestkysten meddeler initiativtageren til 
centret, Jens Feldborg, Vejle, at han er godt 
tilfreds med, at amtskommunen har givet 
»gult« lys. Det havde man ikke ventet på 
grundlag af det allerede udarbejdede og 
midlertidige projekt. Jens Feldborg venter, 
at projektets pris kommer op i nærheden af 
100 mill. kr. og fortæller videre, at ca. 
10.000 m2 skal under tag.

Amtskommunens fredningsafdeling fin
der, at det er et spændende projekt, men vil 
undersøge, om det kan placeres et andet 
sted i Sønderjylland (VK 25/8), og heller 
ikke den lokale amtsrådspolitiker, Helge Ja
cobsen (SF) er begejstret for placeringen. 
Ideen er god nok, men han beder om, at 
man finder et andet sted at placere det store 
center.

Hadersleveren må forlade 1984 uden af
klaring af, hvad projektet i Fredsted vil ende 
med, men én ting er sikkert: Der er stærkt 
delte meninger om foretagendet — ikke så 
meget om ideen, men mere om placeringen i 
Fredsted. - Mere om sagen i næste nummer.

Løst og fast om, hvad der i øvrigt hændte 
Året begyndte i fin stil. Borgmesteren fyldte 
60, og det blev fejret med regimentsmusik, 
taler, reception, røde roser, både enkeltvis 
og i buketter og mange andre originale ga-
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Fødselar og borgmester Kurt Dørflinger med fru Gerda kunne næsten være helt sikre på en gaves indhold på borgmesterens 
60-årsdag: en borgmesterstang. (Foto: Jørgen Kølle/JT).

ver. Borgmesterstangen manglede heller 
ikke. »Det æ ålt for galt,« sagde borgmester 
Kurt (JT og VK 13/1).

De grønne pigespejdere holdt 50 års ju
bilæum den 4. februar (JT 17/1), og en an
den fødselsdag markeres også i byens pres
se: Den 13. april var det nemlig 125 år siden 
Edward Lembckes sang: Vort modersmål er 
dejligt blev sunget på Harmonien.

Kattene i den gamle firkant mellem Naf- 
fet, Slotsgrunden, Jomfrustien og Allégade 
kender ikke noget til prævention, så de har 
formeret sig ud over alle grænser. Så meget, 
at det er nødvendigt med en kommunal ind
griben i deres kønsliv. Dette sker ved ind
fangning og sterilisation! (JT 21/3). Allere
de den 8/4 meddelter JT, at problemet er 
løst. Nogle af de indfangede katte blev lem
pet over i kattenes evige jagtmarker, mens 

andre blev steriliserede og vaccinerede mod 
kattesyge og influenza.

Åbenbart jamrer steriliserede katte ikke 
om natten, siden der kan proklameres: Fred 
for katte og folk.

I maj er der jubilæum igen. Denne gang 
er det de populære Falck-folk, der i Ha
derslev har nået den modne alder af 50 år. 
Med optog, udstilling og anden festivitas 
fejredes dagen den 1. maj.

Normalt behandler bykrøniken kun hæn
delser i Haderslev, men en enkelt undtagel
se skal med. Den 15. april genindviedes den 
sønderjyske kirkegård i Braine under over
værelse af repræsentanter fra den danske 
ambassade i Paris, Sønderjyllands amts
kommune og fra Haderslev. En række bor
gere var i den anledning taget til den nord
franske by, og ved en middag om aftenen 
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blev borgmester Kurt Dørflinger udnævnt 
til æresborger i Braine (JT 16/4).

Igen et par jubilæer. Dennegang kan Ha
derslev Skyttekreds fejre sin 60 års dag og 
gør det bl.a. med indvielse af et nyt skyde- 
center, og en måned senere fejrer Haderslev 
Teaterforening afslutningen på sin 60. sæ
son. Det skete ved en sammenkomst med de 
medvirkende fra forestillingen: Fra regnor
menes liv, og under festen blev Teaterfor
eningens fhv. formand, A. K. Nielsen, stærkt 
hyldet for sin indsats, der bragte foreningen 
over nogle trange år i slutningen af 50’erne 
(JT 25/5).

Haderslev havde deltagere med til Han- 
dicap-OL, og disse blev hyldet for deres 
indsats ved hjemkomsten til Haderslev. Fra 
Haderslev deltog Henrik B. Thomsen og 
Svend Madsen i konkurrencerne. Henrik 
blev dobbelt olympisk mester i løb og Svend 
fik en 6.-plads i 400 m svømning (JT 3/7).

På hjørnet Louisevej-Laurids Skausgade 
er der sket noget. Her har i mange år ligget 
en Lungeklinik, men den 14. august fortæl
ler Vestkysten, at kriminalpolitiet skal flytte 
ind. — Nu har man i mange år fået gransket 
lunger her, nu bliver det andre dele af det 
menneskelige kompleks, der skal granskes 
bag murene i Laurids Skausgade.

Politiet står også for den næste nyhed. 
Man har genopfundet begrebet Nærpoliti, 
som vel nærmest var det, man forstod ved 
de gamle gadebetjente. Nu skal politifolkene 

på cykel eller til fods rundt i byen, idet man 
håber, at politiets hyggelige tilstedeværelse i 
bybilledet kan virke præventivt. Man er 
ikke på jagt efter flere rapporter, siger man 
fra politiets side, men man ønsker en kon
taktskabende funktion lagt ind i etatens ar
bejdsområde og ønsker samtidig, at den 
funktion kan virke stimulerende på politiets 
popularitet (JT 12/9).

Haderslev har ikke markeret sig særligt 
på kollegiefronten, men denne mangel har 
to mennesker sat sig i hovedet, at der skal 
gøres noget ved. Med baggrund i det fak
tum, at mange studerende i byen ikke kan 
finde det rigtige sted at bo, går Chr. Bork, 
der til daglig har sit arbejde blandt unge i 
Haderslev og tillige er forsynet med en for
tid som tømrer, sammen med revisor Knud 
Jørgensen i gang med at indrette det tidlige
re plejehjem på Olaf Ryesvej til ungdoms
boliger (VK 24/5), og resultatet bliver flot: 
Nu er pynten lagt på den nye lagkage, for
kynder Chr. Bork i VK og JT den 29. sep
tember.

Jydskes solskinsfad gik i 1984 til en orga
nisation, der på mange måder har spredt 
solskin i de ældres tilværelse, nemlig til 
OK-klubben. Denne begivenhed fandt sted 
dagen før juleaften, og dermed fik 1984 en 
nydelig afslutning.

- Og sådan sluttede stiftsbyens, hertugby
ens og den glade stads 692. år.

KJELD FRIIS-HANSEN.





I maj 1957 havde Haderslev købstads 
magistrat skrevet et brev med følgende 
ordlyd til rektor, dr. phil. N.H. Jacobsen, 
Haderslev Katedralskole, til stadsskolein
spektør A. N. Ravn og til skolebestyrer 
Gunnar Jørgensen, Haderslev Realskole: 
»Under det besøg, der i august måned 1956 
blev aflagt i Haderslev af repræsentanter for 
byen Braine i Frankrig angående oprettelse 
af en venskabsforbindelse, drøftede man 
indgående de foreliggende muligheder for at 
bringe sådanne venskabsforbindelser til 
praktisk udformning, og man var enige om, 
at udveksling af skoleungdom i høj grad 
ville bidrage til at skabe kontakt mellem de 
to byers befolkning. I tilslutning hertil har 
borgmesteren i Braine for kort tid siden 
meddelt, at der i hans by forelå 22 begærin
ger fra større skoleelever af begge køn om at 
deltage i en sådan udveksling af skoleung
dom, idet de har tilkendegivet, at deres 
hjem stod åbent for en skoleelev fra Ha
derslev i 14 dage, og at de derefter gerne 
ønskede at deltage i et genbesøg i Haders
lev.

Efter at sagen underhånden har været 
drøftet med lektor Favrholdt, tillader man 
sig herved at anmode Dem om at lade fore
tage en undersøgelse af, om der på ... skolen 
skulle findes et antal elever, der kunne tæn
ke sig at deltage i et sådant arrangement.

Deltagelse forudsætter naturligvis, at den 
pågældendes hjem vil modtage en fransk 
kammerat i et tilsvarede tidsrum.

Rejsen er foreløbig tænkt gennemført i ti
den 28/7—11/8 og vil finde sted under be
tryggende ledelse, i hvilken forbindelse man 
har forstået, at lektor Schau vil stille sig til 
rådighed.

Det tilføjes, at der i tilfælde, hvor elever, 
som ønsker at deltage, vil have vanskeligt 
ved at tilvejebringe de nødvendige rejsepen
ge, vil kunne påregne støtte herfra.

Rejsen vil efter oplysning fra statsbanerne 
koste 125 kr. fra Padborg til Reims eller 
Soisson (!) tur/retur.

På grund af det fremrykkede tidspunkt vil 

man sætte pris på et snarligt svar på denne 
henvendelse«.

Resultatet af henvendelsen var, at 22 unge 
under ledelse af lektor Schau og frue var i 
Braine 28. juli—11.august, efter at 19 unge 
fra Braine, under ledelse af hr. Martin, der 
var lærer i Braine, havde opholdt sig i Ha
derslev i tiden 14.-28. juli. Rejse og ophold 
var vel forberedt og tilrettelagt, så intet 
kunne gå galt. Således læser man i den 
rundskrivelse, der inden turen blev sendt til 
alle deltagere, bl.a.: »Bagagen skal være så 
let og lille som mulig. Eventuel natrejse i 
toget kan blive kølig; i øvrigt må der forud
ses varme og regnbyger. Hver skal have sit 
pas, som bestilles i god tid på politikontoret. 
Lommepenge bør være få, dels af sikker
hedsgrunde, dels for at undgå vigtigmage- 
ri«.

Den endelige pris pr. deltager blev 145,50 
kr. Favrholdt bemærker efter turen: »Trop 
de liberté d’allure chez nes jeunes gens. 
Trop de fumeurs parmi les petits Fran fais 
(For fri holdning hos vore unge. For mange 
rygere blandt de unge franskmænd)«.

Allerede året efter foretoges en ny ud
veksling. Først kom tolv unge fra Braine, 
under ledelse af frk. Lefevre og frk. Tiber- 
ghien, hertil og boede i Haderslev og omegn 
i tiden 13.—27. juli, hvorefter ni piger og fire 
drenge fra katedralskolen, under ledelse af 
lektor Favrholdt og frue var i Braine fra 27. 
juli til 10. august. Det var i øvrigt under 
dette ophold i Braine, at lektor Favrholdt 
blev udnævnt til byens æresborger. Fire af 
de franske deltagere (to piger og to drenge) 
var »gengangere« fra 1957. Dette må ses 
som noget positivt, idet det viser, at de har 
været glade for at være i Haderslev og derfor 
gerne har villet hertil igen. Men når man 
samtidig betænker, at det kun havde været 
muligt at fa et dusin unge fra hver af byerne 
med på turen, kan det også ses som noget 
negativt, at man i Braine havde sendt de 
samme en gang til for at komme op på dette 
beskedne antal. Den noget ringere interesse
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Udsigt over en del af Braine, i forgrunden pladsen foran l’Hotel de Ville (rådhuset, med trappen), i baggrunden kirken St. 
Yved, opført i begyndelsen af det 13. årh. Den vestlige del af kirken er nedrevet i 1830’rne. (Postkort).

i 1958 end året før (som under ingen om
stændigheder har kunnet skyldes prisen: 
den var 152,50 kr. pr. person - hvortil kom 
lommepenge, som Favrholdt i sin invitation 
til rejsen havde foreslået ikke burde oversti
ge 50 kr.) og en fornemmelse af, at der var 
for stor forskel på gymnasieeleverne fra Ha
derslev og de ti—tolvårige deltagere fra Brai
ne, har nok været medvirkende til, at der nu 
gik tre år, før man igen vovede at organisere 
en udvekslingsrejse.

Til gengæld kunne lektorerne Favrholdt 
og Schau med deres fruer 2. juli 1961 drage 
af sted med 28 unge fra Haderslev, som hver 
betalte 300 kr. og som alle blev indkvarteret 
på »Institution Ste-Marie«, en privatskole 
med sovesale og køkken — og uden elever, 
fordi det var ferietid.

16. juli rejste de tilbage til Haderslev 
sammen med 21 unge franskmænd under 

ledelse af hr. og fru Cellard. Blandt de unge 
fra Braine var også Philippe Cellard, der 
havde været med i 1957, og hans søster Ca
therine, der havde været med både i 57 og 
58, ligesom der var to drenge, hvis brødre 
havde været med i 58: på den måde er der i 
tidens løb opstået en række »trofaste« fami
lier i Braine, som stadig, mere end tyve år 
efter, er med i udvekslingen.

I »Vidars Ekko« fra september 1961 skri
ver en af deltagerne i turen, Svend Lykke 
Schmidt, en lang artikel om rejsen og op
holdet. Her nogle uddrag:

»Efter nogle års pause lykkedes det i år at 
genoplive de traditionelle årlige udveks
lingsrejser mellem unge fra Haderslev og 
vor franske venskabsby Braine, efter et 
fortienstfuldt forarbejde af lektor Favr
holdt ...
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Dette års hold bestod af 23 III.g’ere plus 
fem piger med realeksamen fra andre af by
ens skoler. Det viste sig snart, at af delta
gerne var kun syv af os drenge (resten var 
piger), så der var jo rige muligheder. Hvil
ket man da også benytter sig af i rigt mål...

Efter at have set Belgien ved nat, var vi så 
i Frankrig, godt svedige og snavsede, hvor vi 
på banegården i Laon fik en hjertelig og 
uforglemmelig modtagelse af en flok Braine- 
boere, som var mødt op for at byde os vel
kommen. Den første af turens mange røren
de oplevelser. Herfra gik det i privatbiler 
videre det sidste stykke til Braine, hvor vi 
ankom ved 11-tiden om formiddagen. Vi 
blev straks installeret i vort logi, hvor vi 
med en formidabel appetit gik om bord i 
morgenmaden. Om eftermiddagen hviledes 
der ud efter rejsens strabadser, og man fo
retog den første orienterende spadseretur 
gennem byen. Aftenen benyttede vi til at fo
retage de indledende studier af byens natte
liv rundt på et par af byens mange barer ...

Den følgende dag, den 4. juli, modtog vi 
byens officielle velkomst. Efter at have ned
lagt kranse på henholdsvis den sønderjyske 
og den franske krigerkirkegård, som ligger 
side om side umiddelbart uden for byen 
troppede vi op på rådhuset, hvor vi ved en 
reception blev budt velkommen af byens 
borgmester, Monsieur Merlette, og byens 
råd. Lektor Favrholdt, der for øvrigt er 
æresboger i Braine, takkede på vore vegne, 
og vi blev trakteret med vin. Derefter var vi 
gæster i »Maison du Danemark« (»Dan
markshuset«), krigsveteranernes samlings
sted, hvor vi i Danmarkssalen ligeledes blev 
trakteret med vin og taler. Derpå tilbage til 
vort logi, hvor byens frokost ventede os. Den 
varede to timer. Ih, hvor vi gaflede. Til ma
den blev der serveret bunker af vin, alt 
imens stemningen arbejdede sig op til 
enorme højder. Senere hen på eftermidda
gen gik vi, måske lidt usikkert, op og beså 
realskolen, der ligger på en grund, som er 
skænket byen af Sønderjydsk Fond, hvor vi 
blev vist rundt af en frisk ung lærer ...

Man havde i år forsøgt noget helt nyt, 
idet turen var formet som en lejrskole, hvor 
vi alle var indkvarteret samlet på en kost
skole, i modsætning til tidligere år, hvor 
man havde været indkvarteret privat. Skønt 
vort logi efter dansk målestok var temmelig 
primitivt indrettet, fandt vi os dog ganske 
udmærket til rette, og vi følte os snart 
hjemme. Det kan vist roligt fastslås, at ar
rangementet blev en succes. - Man havde i 
Braine oprettet en komité af nogle af byens 
borgere, som tog sig af os og ordnede alle 
arrangementerne under vort besøg. Især 
fortjener det helt fantastiske arbejde, som 
den maleriske og farverige Monsieur Cel- 
lard havde sat i scene, den allerstørste be
undring. Det var rørende, som han gik op i 
sin opgave. Sent vil vi glemme ham ...

I de følgende dage vekslede programmet i 
øvrigt med ekskursioner rundt til egnens 
større byer og ophold hos familier i og om
kring Braine. Der blev vist os en fuldkom
men fantastisk og storartet gæstfrihed og 
venlighed, som kulminerede i et samlet be
søg hos sognerådsformanden, Monsieur Le 
Roux i Longueval, der i en stor festsmykket 
lade gav et overdådigt måltid, hvortil 
champagnen flød rigeligt ...

Blandt de steder, vi besøgte på de veltil
rettelagte busture, skal her blot nævnes i 
flæng: Pierrefonds (enorm middelalder
borg), Compiegne (Napoleons palads og 
stedet i Compiégneskoven, hvor våben
stilstanden blev undertegnet den 11. no
vember 1918), Chåteau-Thierry (kiksfa
brik), Soissons (katedralen, gæster hos Ro- 
tary-klubben) og Reims (katedralen, kæm
pemæssig moderne gymnasieskole, som dog 
ikke tiltalte os synderligt, champagnekæld
rene og de omliggende vinmarker). Turens 
højdepunkt var vel nok for de fleste besøget i 
Paris, selv om turen var drøj. Op kl. 5, der
næst 120 kilometers bustur med ankomst til 
Paris kl. 8, hvorpå vi tilbragte 12 timer i den 
skønne franske hovedstad ...

Det indtryk vi på de kun 12 dage formåe
de at danne os af Frankrig og franskmænde-
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L’Hotel de Ville i Braine, hvor alle hold af gæster fra Haderslev er blevet officielt modtaget af byen Braine. (Privateje).

ne, kan selvsagt kun være overfladisk, og 
man skal derfor være varsom med at drage 
for mange slutninger. Det, der især betog os, 
var folks enestående venlighed og hjertelig
hed, som langt overstiger, hvad man kan 
vente at finde nogetsteds i det materialisti
ske Danmark. Der er i Frankrig uhyre store 
sociale forskelle, og størstedelen af befolk
ningen lever ret fattigt set med vore øjne, 
men på trods heraf havde man det indtryk, 
at folk gennemgående var glade og tilfredse 
med deres tilværelse, man mærkede ikke 
noget til honnette ambitioner og den kee- 
ping-up-with-the-Jones-next-door mentali
tet, som i så høj grad præger det mammon
hungrende danske samfund. Franskmæn- 
dene er ikke så fortravlede som folk heroppe, 
men er mere ukunstlede og umiddelbare i 
deres væremåde og har mere tid til og sans 
for kunsten at leve. Der er måske nok ret 
snavset og forfaldent, men alt danner en 
malerisk og betagende helhed, og den 
charmerende blanding af moderne og gam
meldags forekom særdeles forfriskende.

Som punktum for vore oplevelser kom så 
endelig festlighederne i anledning af Bastil- 
ledagen, den 14. juli. Disse indledtes allere
de aftenen i forvejen, hvor vi gik i fakkeltog 
gennem byen. Om formiddagen den 14. juli 
vandrede vi med borgermusikken i spidsen 
ud til mindesmærket for byens faldne i ver
denskrigene, hvor der var nedlægning af 
blomster, og hvor borgmesteren talte. Der
næst var vi til sammenkomst på rådhuset, 
hvor der var taler af borgmesteren og lektor 
Favrholdt, hvorpå man afsang Marseillai
sen. Om eftermiddagen var der folkefest på 
pladsen foran rådhuset ... Om aftenen var 
der dans på pladsen.

Dagen efter slog afrejsens time. Vi forlod 
Braine om aftenen ved 6-tiden og blev kørt 
til Soissons, hvorfra vi rejste videre med to
get. Det var vemodigt at skulle sige farvel til 
de mange flinke mennesker, vi havde lært at 
kende under vort korte besøg. Med os havde 
vi 21 unge franskmænd under ledelse af 
Monsieur Cellard med frue, som skulle til
bringe et par uger i Haderslev og omegn ...
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En uforglemmelig og vellykket tur var 
forbi. Turen var helt igennem præget af et 
forbilledligt kammeratskab mellem delta
gerne. Mange personlige kontakter blev 
knyttede mellem os og vore franske værter, 
og dette års rejse har i høj grad bidraget til 
at styrke det gode forhold mellem Haderslev 
og Braine, en venskabsforbindelse, som ikke 
må ophøre, men fortjener at holdes vedlige. 
Man må håbe, at disse rejser vil blive gen
taget i de kommende år. Det var absolut en 
oplevelse, som man under andre at måtte 
få ...«

Jeg bringer så mange og så fyldige uddrag af 
artiklen, fordi de nævner de fleste af de ting, 
der også ved de andre udvekslingsrejser har 
stået på programmet under opholdet i Brai
ne; og fordi de tydeligt viser, at forfatteren 
har følt det samme som så mange andre 
»Braine-farere« gennem årene: den enestå
ende gæstfrihed i Braine over for alle, der 
kommer fra Haderslev.

Succes’en blev gentaget i 1963, da 23 un
ge fra Haderslev i tiden 6.-23. juli var i 
Braine med lektor Schau og frue og lektor 
Favrholdt (kun den første uge) som ledere, 
og 24 unge fra Braine derpå opholdt sig 14 
dage her på egnen. Deres leder var Jacques 
Cellard. Blandt de unge var en pige, der 
havde været med allerede i 1957, samt fire 
andre piger, hvis brødre eller søstre tidligere 
havde deltaget. Prisen var den samme som i 
1961.

Jens Ole Henriksen, der deltog i denne 
tur, har i oktober-nummeret af »Vidars Ek
ko« 1963 givet en skildring af turens forløb. 
Der er forskelle i stil og udtryksmåde i for
hold til Svend Lykke Schmidts skildring 
1961, men indtryk og følelser er de samme. 
Dette hænger nok i nogen grad sammen 
med, at de to har været igennem stort set det 
samme program med officiel modtagelse på 
rådhuset, kransenedlægning på kirkegårde
ne, udflugter, tur til Paris, Bastilledag osv.

I 1965 organiseredes udvekslingsrejsen 
for første gang af adjunkt Jens Faaborg, der 

sammen med sin frue ledsagede gruppen på 
21 unge til Braine. Sammen med dem rejste 
lektor Favrholdt (den eneste på turen, der 
kendte Braine, og som folk i Braine kendte) 
og lektor Folmer Andersen med frue. Af be
retning og regnskab fremgår det, at hver 
deltager betalte 405 kr. for turen, der ind
ledtes den 2. juli. I modsætning til i 1961 og 
1963 var deltagerne indkvarteret privat i 
Braine, mens de fleste måltider indtoges i 
C.E.G.s (dvs. realskolens) kantine. Pro
grammet bestod i besøg på forskellige in
stitutioner i Braine, Reims og Soissons, en 
to-dages udflugt til Paris og Versailles og 
besøg hos familier i Braine og omegn. Den 
16. juli ankom forsamlingen (4- lektor Favr
holdt og lektor Folmer Andersen og frue) 
ledsaget af 24 unge franskmænd under le
delse af frk. Fran^oise Manndy og frk. Vivi
ane Duprez, begge lærere ved C.E.G. i Brai
ne, til Haderslev. Franskmændene blev ind
kvarteret privat fortrinsvis hos forældrene til 
de unge, der havde været med i Braine. 
Deres ophold hos os sluttede den 29. juli. 
Sammen med gruppen opholdt også hr. og 
fru Guidet sig her som de nordslesvigske 
købstæders gæster. Hr. Guidet var i en læn
gere årrække gartner på den sønderjyske 
kirkegård i Braine.

★

Udvekslingsrejserne syntes nu inde i en god 
og nogenlunde fast ramme. Både i Frankrig 
og Danmark havde man høstet nogle erfa
ringer, som gjorde afviklingen af besøgene 
nemmere, og både arrangører og deltagere 
var fuldt tilfredse med rejsernes form og 
indhold. Det kan derfor ikke undre, at der 
igen i 1967 organiseres en tur, igen med 
adjunkt Jens Faaborg og frue som ledere. 
Denne gang kostede turen 410 kr. pr. delta
ger, og den begyndte for de 18 unge fra by 
og egn med afrejse fra Haderslev den 28. 
juni.

Da gruppen kom tilbage hertil den 12. 
juli, havde den 16 unge fra Braine og disses 
fire ledsagere med, nemlig skoleinspektør
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Kirkegårdsgartneren, M. Guidet, fotograferet juli 1970 på 
den sønderjyske kirkegård i Braine. I baggrunden den fran

ske soldaterkirkegård. (Privateje).

Roger Véron og frue, hr. Haxaire og frk. 
Nadine Firon. Hun og de unge indkvartere
des i private hjem, medens de øvrige tre led
sagere boede på Høppners Hotel. I Braine 
var alle indkvarteret privat, måltiderne 
indtoges som i 1965 i C.E.G.s kantine, og 
programmet for opholdet var også omtrent 
som to år forinden.

Da det nu var gået så godt med udveks
lingsrejse hvert andet år, ville man gerne af 
sted igen i 1969. I Braine var en gruppe 
næsten rejseklar, og i Haderslev havde lek
tor Favrholdt planlagt en rejse i tiden 2.-16. 
juli, men arrangementet måtte aflyses, fordi 
det viste sig umuligt at løse spørgsmålet om 
rejseledere.

Men i 1970 lykkedes det igen! 24 unge fra 
gymnasiet og adjunkt Faaborg og frue drog 
den 5. juli af sted med tog fra Haderslev og 

kom hjem igen den 18. juli sammen med 23 
unge fra Braine. Disse var ledsaget af fru 
Micheline Stéphan, formand for Braine- 
Haderslev komiteen i Braine, og af frk. 
Frangoise Mamdy, som allerede fem år tid
ligere havde været med. I Braine boede 
danskerne igen privat, mens man her i byen 
prøvede noget nyt, nemlig at indkvartere 
alle på vandrehjemmet på Lembckesvej. Et 
betydeligt forhøjet kommunalt tilskud til
lod, at deltagerne kun skulle betale 450 kr. 
pr. person og ikke skulle forpligte sig til at 
modtage en ung franskmand i 14 dage. Brai- 
ne-gruppens program under opholdet her 
omfattede som tidligere modtagelse på råd
huset, kransenedlægning på Damager kir
kegård, besøg på forskellige virksomheder, 
udflugter til Ribe og Rømø samt til Dybbøl 
og Sønderborg, og endelig et ophold i Kø
benhavn. Programmet for danskernes op
hold i Braine var også lagt efter samme ret
ningslinjer som tidligere; dog var der denne 
gang kun en en-dags udflugt til Paris (det 
havde vist sig umuligt at fa ordnet indkvar
tering), til gengæld var der længere busture 
gennem Champagne-distriktet og til Che- 
min des Dames.

I 1972 var 17 unge fra gymnasiet, igen 
ledsaget af adjunkt Faaborg og frue, i Brai
ne. Rejsen indledtes den 30. juni fra Ha
derslev, hvortil man vendte tilbage den 13. 
juli. Af de 25 unge franskmænd, som kom 
med dem hjem til byen, boede 17 privat, 
mens otte boede på vandrehjem. Fru Mi
cheline Stéphan var også med denne gang, 
og også hun boede på vandrehjem, mens 
den anden ledsager, frk. Frangoise Lhotte, 
lærer ved den private underskole i Braine, 
var indlogeret privat. Som noget nyt i pro
grammet i Braine skal nævnes en udflugt til 
Laon, men ellers var det omtrent de samme 
programpunkter som tidligere. De unge 
franskmænd var i Danmark til 26. juli. Da 
tilskuddet fra Haderslev kommune igen var 
stort, skønt de fleste franskmænd boede pri
vat, kunne turen gøres for 325 kr. pr. delta
ger.
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I efteråret 1973 var lektor Erling Knud
sen på en bustur gennem Belgien og Nord- 
frankrig med elever fra gymnasiet, og denne 
gruppe gjorde ophold i Braine i et par dage.

En påtænkt udvekslingsrejse i 1974 måtte 
opgives, fordi der var for ringe tilslutning i 
Haderslev, og da arrangøren, lektor 
Faaborg, forsøgte igen i sommeren 1975, var 
tilslutningen endnu dårligere (der meldte 
sig to interesserede!), hvorefter den hidtidi
ge form for udvekslingsrejser måtte opgives.

★

I efterårsferien 1977 foranstaltede lektor 
Faaborg og overlærer Tommy Dich Nielsen 
fra Øsby en bustur til Braine for »franskstu
derende og franskinteresserede« ... og dem 
var der mange af — mest unge. Som ledere af 
turen fungerede Tommy Dich Nielsen og 
frue, adjunkt Thomas Klemann og adjunkt 
Christa Pålsson. Sidstnævnte var sprunget 
ind i sidste øjeblik, da lektor Faaborg blev 
forhindret i at deltage. Hele turen, der vare
de fra fredag den 14. oktober til fredag den 
21. oktober kostede 675 kr. pr. deltager. De 
fleste, dvs. 47, var privat indkvarterede, re
sten boede på hotel i Vailly, hvor også de 
fleste måltider indtoges. Selvfølgelig er en 
uge om efteråret ikke så godt som to om 
sommeren, men alligevel nåede man også 
på denne tur at opleve mange af de ting, der 
er nævnt under sommerbesøgene i Braine, 
og som gjorde disse så værdifulde. Der var 
således plads til både en en-dags udflugt til 
Paris, en udflugt til Reims og omegn og be
søg på forskellige institutioner i Braine, for
uden kransenedlægning på kirkegårdene, 
modtagelse på rådhuset osv.

I eftersommeren 1979 gjorde en lille bus
fuld unge fra Braine med fru Micheline 
Stephan som leder gengæld ved at besøge 
Haderslev og omegn. Alle var privat ind
kvarterede, og de besøgte under opholdet 
bl.a. Legoland og Rømø; inden de kom til 
byen havde de været to dage i København. 
Deres besøg faldt delvis sammen med et of
ficielt besøg af medlemmer af Braines byråd 

i Haderslev, således at borgmester G. Co- 
steaux kunne køre bussen tilbage fra Ha
derslev til Braine.

I efterårsferien 1981 var det igen vores 
tur: under ledelse af lektor Faaborg og frue 
samt stud. mag. Thomas Faaborg var en 
busfuld unge, nemlig 44, næsten en uge i 
Braine med afgang fra Haderslev fredag den 
16. oktober og hjemkomst fredag den 23. I 
Braine var alle privat indkvarterede, de fle
ste to og to sammen - så gik det nemmere 
med sproget! I »Haderslev Ugeavis« for den 
29. oktober stod at læse om turen: »Under 
ledsagelse af lektor J. Faaborg og frue har en 
gruppe elever fra Haderslev Katedralskole 
tilbragt deres efterårsferie i Haderslevs fran
ske venskabsby Braine. Det blev en meget 
vellykket uge, hvor de unge mennesker, der 
var indkvarteret hos familier i Braine og 
omegn, havde rig mulighed til at komme i 
kontakt med befolkningen og til at lære by 
og egn at kende. De blev modtaget på byens 
rådhus og var med til kransenedlægning på 
den sønderjyske og franske soldaterkirke
gård; desuden foretog de en heldagstur til 
Paris, der viste sig i strålende efterårspragt, 
en udflugt til Epernay og Reims, samt besøg 
på et teknisk gymnasium og en sukkerfabrik 
i Soissons. Som ved tidligere lignende besøg 
i Braine var modtagelsen i venskabsbyen 
meget hjertelig, og som sædvanlig gjorde 
værterne alt for at gøre opholdet til en stor 
oplevelse for deres gæster fra Haderslev. 
Både Braines borgmester, Monsieur Co- 
steaux, og Monsieur Pelletier, amtsråds
medlem og medlem af senatet, udtrykte 
glæde over den enestående forbindelse mel
lem Braine og Haderslev og så i den et ek
sempel til efterfølgelse andre steder, et lille 
skridt hen ad vejen mod europæisk enighed. 
Og i Braine forbereder man sig allerede nu 
på en tur til Haderslev næste sommer«!

Hver deltager betalte 900 kr. for turen. 
Både denne rejse og rejsen i efteråret 1977 
gav overskud, som er hensat på en speciel 
»Braine-konto«. Denne administreres af Al
liance Frangaise i Haderslev, og dens midler
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Parti fra den sønderjyske kirkegård i Braine sommeren 1985. Efter istandsættelsen i 1984 opsattes ved indgangen til kirkegår
den to bronzeplader med hhv. fransk og dansk tekst. Her står: »Her hviler i Frankrigs jord 79 unge danske mænd fra Slesvig. 
De ofrede deres liv i krigen 1914-18 sammen med tusinder af landsmænd, der pligttro kæmpede i den tyske hær for en sag, der 
ikke var deres. Fred med deres sjæle! Dette sted værnes af’Den sønderjyske Fond’ i Danmark og af byen Braine.« (Privateje).

bruges til forskellige arrangementer i for
bindelse med besøg af unge fra Braine i vor 
by. Således i ugen 21.-26. august 1982, da 
19 unge fra Braine og omegn opholdt sig 
her, ledsaget af den utrættelige og energiske 
formand for Braine-Haderslev komiteen i 
Braine, fru Micheline Stéphan (der samti
dig var chauffør for bussen!), af fru Made
leine Boileau (en af »veteranerne« i samar
bejdet) og Denis Zalecki. Alle var privat 
indkvarterede. Der var modtagelse på råd
huset, kransenedlægning ved de franske kri
gergrave på Damager kirkegård, besøg i Le- 
goland og på Rømø, rundvisning i Haders
lev og Christiansfeld og en festlig aften, 
hvori deltog flere af værtsfolkene, dvs. på 
mange måder et program, der lå på linje 
med tidligere års.

★

Foranstående gennemgang af udvekslings
rejserne Braine-Haderslev er meget præget 

af tal og navne. Det er fristende at bringe 
navnene på alle dem, der har været med, 
men det ville nok kun være interessant for 
dem blandt læserne, der selv har deltaget i 
en af turene, så derfor lader jeg være. Jeg 
mener heller ikke, deltagerantallet siger no
get væsentligt om disse rejser, men nævner 
alligevel, at der fra Haderslev har deltaget 
ca. 250 i de ti egentlige udvekslingsrejser og 
fra Braine ca. 200.

Væsentligt - skønt beskedent — er der
imod det bidrag, der gennem disse rejser er 
ydet for en forståelse hen over grænserne for 
en europæisk enighed, således som borgme
ster Costeaux og amtsborgmester Pelletier 
udtrykte det ved besøget i 1981. Baggrun
den for forbindelsen mellem Braine og Ha
derslev er det sørgelige faktum, at så mange 
unge mænd skulle dø i 1. verdenskrig og 
blive begravet i fremmed jord langt fra 
hjemmet. Hvis vi gennem kendskab til hin- 
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anden og indbyrdes venskab kun ganske lidt 
kan være med til at hindre en gentagelse af 
noget så vanvittigt, da er vi nået uhyre 
langt. For først erkendelse af de forskelle, 
der jo nu engang er mellem folk, gør forstå
else og overbærenhed mellem dem sandsyn
lig (»tout comprendre c’est déjå tout par
donner«), og en sådan erkendelse opnås 
først ved samkvem.

Disse tanker har fra begyndelsen været 
basis for forbindelsen mellem de to byer, 
derfor har udvekslingsrejserne altid nydt 
stor bevågenhed hos de kommunale myn
digheder i begge byer. I Haderslev har de 
skiftende borgmestre, både Peter Olesen, 
der i 1956 var med til at skabe venskabsfor
bindelsen med Braine, og hans efterfølgere, 
H. C. Carstensen og Kurt Dørflinger, altid 
gerne modtaget de unge fra Braine på råd
huset og støttet udvekslingsrejserne på for
skellig måde. Ligeledes har borgmestrene i 
Braine: Gaston Costeaux, der var borgme

ster, da venskabsforbindelsen skabtes, G. 
Merlette, R. Frontigny og C. Reclus, og si
den 1979 igen G. Costeaux sammen med 
den talstærke og aktive Braine-Haderslev 
komité sat alt ind på at gøre opholdet i deres 
by til en stor oplevelse for de unge herfra.

Som et resumé af samtlige rejser kan nok 
anvendes, hvad avisen »L’Aisne Nouvelle« 
skrev den 18. juli 1970: »Au terme de 11 
jours å Braine, les jeunes Danois sont re- 
partis dans leur pays, enchantés de leur sé- 
jour, chargés de souvenirs agréables, en 
compagnie de plusieurs Brainois qui, ga- 
geons-le, seront tout aussi satisfaits de leur 
séjour au Danemark (Efter 11 dage i Braine 
er de unge danskere vendt hjem til deres 
land, begejstrede for deres ophold og fyldt 
med gode minder, i selskab med en række 
unge fra Braine, der — lad os bare vædde — 
vil vende lige så tilfredse hjem fra deres op
hold i Danmark)«.

JENS N. FAABORG.



Lektor Luth Jacobsen 1927-84

Lektor Willy Buch 1906—85

Siden udsendelsen af sidste årsskrift er to 
lærere ved Haderslev Katedralskole gået 
bort, lektor Luth Jacobsen i en alder af 57 år 
og fhv. lektor Willy Buch i en alder af 79 år. 
Vi bringer her to nekrologer.

Lektor Svend Poulsen skrev i Gymna
sieskolen om lektor Luth Jacobsen:

Lektor Luth Jacobsen døde den 23. de
cember i en alder af 57 år. Luth Jacobsen 
blev cand. mag. i 1953 fra Københavns 
Universitet. Hendes fag var dansk og en
gelsk. Efter nogle års ansættelse ved Chri
stiansfeld Realskole blev hun i 1964 ansat 
ved Haderslev Katedralskole, hvor hun var 
lærer til sin død.

Luth Jacobsen var i udpræget grad glad 
for at undervise. Hun var optaget af sine 
fag, som hun dygtiggjorde sig i gennem alle 
sine år som lærer. Og hun var levende inter
esseret i eleverne og på en usentimental må
de optaget af deres ve og vel. Hendes væsens 
egenart: Ligefremhed og åbenhed, dækket af 
en udviklet slagfærdighed, gav hendes un
dervisning og optræden et eget robust præg, 
som hendes elever værdsatte.

I samvær og samtale med kolleger ydede 
hun et godt med- og modspil, og med stor 
gæstfrihed modtog hun nye kolleger i sit 
hjem.

De historier, der bliver stående efter Luth 
Jacobsen, er alle af livsbekræftende art, og
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Lektor Inger Sophie (kaldet Luth) Jacobsen, 15. maj 
1927-23. dec. 1984.

hendes hele historie synes enkel, fastkom- 
poneret og smuk.

★

Lektor Willy Buch døde den 26. august 
1985, og Vestkysten bragte dagen efter føl
gende nekrolog, skrevet afj. Mose Madsen:

Willy Buch var født i Vejle som søn af pak
husarbejder Søren Buch. I 1924 kunne han 
forlade Vejle højere Almenskole som stu
dent og tage til hovedstaden. Syv år senere 
fik han titlen cand. mag. i biologi og geo
grafi fra Københavns Universitet, og i 1932 
blev han ansat som adjunkt ved Haderslev 
Katedralskole, hvor han virkede gennem 40 
år.

I Haderslev giftede han sig med Marian
ne, der er datter af den stærkt sønderjysk 
interesserede skolemand og kommunalpoli
tiker, borgmester Ernst Kaper, København.

Willy Buch, der engang af Billed-Bladet 
blev kåret som Haderslevs mest populære 
lærer, har haft mange gøremål ved siden af 
arbejdet på katedralskolen. Han har således 
været med til at oprette samtlige 20 van
drerhjem i landsdelen fra Henne Strand i 
nord til Slesvig by i syd. Det hele begyndte 
med, at han kom i bestyrelsen, siden i den 
danske og sidst i den internationale van
drerbevægelse. Allerede i 1936 var han med 
et hold unge mennesker fra Dansk vandrer- 
laugs Rejseafdeling en tur på Færøerne. 
Året efter gik turen til Alperne, og siden er 
det gået slag i slag. Han har blandt andet 
travet i Grønland, Egypten, Den Central
afrikanske Republik, Japan, USA, Canada 
og Argentina.

Midlerne til oprettelsen af vandrerhjem
mene skaffede Willy Buch ved at sende 
håndskrevne breve til diverse fonde, som 
kunne tænkes at ville yde støtte til formålet.
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Lektor Willy Buch, 2. okt. 1907—26. aug. 1985, da han i 
1982 modtog naturfredningsprisen. 

(Foto: Jørgen Kølle/JT).

Når han drog rundt og holdt foredrag og 
viste lysbilleder, havde han altid sparegri
sen med, og den har tjent ikke så fa penge 
ind til fordel for vandrerhjemmene. Willy 
Buch var i mere end 40 år distriktsinspektør 
i Herbergs-ringen.

I 1982 modtog Willy Buch Naturfred
ningsprisen. Han havde da siddet i lokal
komiteen for Haderslev i 40 år, deraf 25 år 
som formand, og han ydede en stor indsats 
for at bevare naturen i Sønderjylland. Han 
har siddet som Dansk Naturfredningsfor
enings repræsentant i fredningsplanudval

get. I en årrække var han med i foreningens 
hovedbestyrelse, og han har tillige haft sæde 
i forretningsudvalget.

Willy Buch har ligeledes fungeret som lo
kalformand for Danmarks-Samfundet, som 
spejderleder, divisionsrådsformand og lo
kalformand for Gigtens Bekæmpelse.

Han var med sine egne ord gladest, når 
han kunne tjene Gud, konge og fædreland. 
Willy Buch var en institution ikke blot i 
Haderslev, men i hele Sønderjylland, hvor 
han havde utallige venner og gode forbin
delser til folk i alle samfundslag.



Efter den eksplosive vækst i tilgangen til 
gymnasiet og HF i slutningen af 70’erne har 
elevtallet nu nogenlunde stabiliseret sig-ja, 
nogle steder er der endda indtrådt en vis 
tilbagegang. Haderslev Katedralskole har 
dog nu i flere år ligget på et elevtal på godt 
800, og skoleåret 1984-85 var ingen undta
gelse.

Ungdomsårgangene bliver imidlertid 
mindre, og både lokalt og på landsplan 
skærpes konkurrencen om de unge. Ung
domsuddannelserne er med andre ord i høj 
grad blevet et spørgsmål om beskæftigelse — 
både for dem, der uddanner, og for dem, der 
uddannes. Heldigvis har lærerne på Ha
derslev Katedralskole hidtil kunnet prise sig 
lykkelige over nogenlunde tryghed i ansæt
telsen, og det var en tilstand, der ikke for
andredes i årets løb.

Som vikar for lektor Luth Jacobsen, der 
døde 23. december 1984 efter lang tids syg
dom, fungerede cand. mag. Annette Boye. 
Den 30. september 1984 forlod årsvikar Pe
der Svejgaard Pedersen skolen for at tiltræ
de et præsteembede. I hans sted underviste 
cand. mag. Ruth Christensen. Ved skole
årets begyndelse genoptog Svend Ole Ole
sen sin undervisning efter et års orlov, og 
samtidig nyansattes Søren Hansen og Pre
ben Plith som adjunkter, Lone Ryttersgaard 

som årsvikar og Karen Jensen som kvo
taansat adjunkt.

Men at fremtiden er usikker, smitter na
turligvis af på hverdagen - og det er både 
godt og skidt. Eleverne føler i stigende grad 
»præstationsjag« og »karakterræs« som 
spændetrøje i den daglige tilværelse. Lærer
ne må indstille sig på, at der konstant skal 
efteruddannelse og fornyelse til. Men sådan 
har det på den anden side altid været: 
Samfundet forandrer sig, og skolen må følge 
efter - eller måske vise vej. Det er ikke så 
meget ændringerne selv som disses retning 
og fart, der volder diskussion og problemer.

Som naturligt er, afføder denne situation 
også mere principielle overvejelser om gym
nasieskolens rolle i fremtidens samfund. En 
gymnasiereform tegner sig tydeligere og ty
deligere i horisonten, og i årets løb så flere 
helhedsforslag for gymnasiet og HF dagens 
lys, f. eks. den såkaldte Uffe Gravers Peter- 
sen-rapport, som bl.a. lektor Henning Eh
lers Olsen fra Haderslev Katedralskole var 
med til at udarbejde.

Imidlertid blev det EDB-undervisningen, 
der i 1984-85 klarest viste, at gymnasiet er 
under forandring. Det blev med rette sagt, 
at ingen i dag kan undgå at komme i berø
ring med EDB - på den ene eller den anden 
måde. I dag må EDB-kendskab derfor høre 
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med til den ballast, man tager med sig fra 
skolen. Med kort varsel blev der derfor gen
nemført obligatoriske fælleskurser i EDB for 
alle landets l.g’ere. EDB-udstyr blev ind
købt i dyre domme, men desværre — skulle 
det vise sig — langt fra altid til brugernes 
udelte tilfredshed. De lærere, der ville påta
ge sig undervisningen, skulle igennem in
tensivt anlagte lynkurser med megen afbræk 
i den daglige undervisning til følge. Mange 
fandt, at EDB-kurset var udtryk for et plud
seligt modelune på højere sted, trukket ned 
over hovedet på ikke altid lige motiverede 
lærere og elever, men at man lige så godt 
kunne springe på vognen nu som senere. 
Andre rystede på hovedet og spurgte: 
»Hvad skal vi med det stads?«

Men — gennemført blev kurserne, og der 
er nok kun fa af dem, der deltog, som ikke 
fik et stort udbytte i form af indhøstede erfa
ringer. Kurserne var lagt så tilpas bredt an, 
at både lærere og elever kunne tage ud
gangspunkt i egne interesser og forudsæt
ninger. Både den rent tekniske og den mere 
perspektiverende side af informationstek
nologien blev tilgodeset - og det er vel netop 
denne bredde og åbenhed i undervisningen, 
der er et af gymnasiets største aktiver.

★

Også på andre leder og kanter blev der lavet 
nytænkning og indhøstet erfaringer i det 
pædagogiske og faglige arbejde på skolen. 
Der blev oprettet en særlig musikgren og en 
matematisk-kemisk forsøgsgren. For første 
gang oprettedes et HF-hold med russisk 
som tredje fremmedsprog. Og med anled
ning i skolens fødselsdag i september af
holdtes en såkaldt »aktivitetsdag« med 
idræt som tema. Idrætten i alle dette emnes 
mulige afskygninger blev gjort til genstand 
for mere stillesiddende arbejde i klasserne 
om formiddagen, mens eleverne over mid
dag i hold blev sendt ud på et gigantisk 
kondiløb i Vesterskoven. Hermed blev 
grunden antagelig også lagt for endnu en 
nyskabelse på skolen — en eller flere årligt 

tilbagevendende dage med tværfaglig un
dervisning.

I høj grad far skolelivet sin kolorit af de 
efterhånden talrige aktiviteter, der foregår 
på eller i forbindelse med skolen, men uden 
for den egentlige undervisningstid. På dette 
sted skal som sædvanlig kun nævnes et par 
stykker, og lad os begynde med de udlands
rejser, som - desværre kun ganske fa - klas
ser foretog: Til Prag, til Paris og til Nordita
lien. Skade kun, at ikke alle elever kan 
komme på sådanne rejser (der i parentes 
bemærket betales af eleverne selv). Her bli
ver der virkeligt lært for livet, oplevet noget, 
knyttet kammeratskaber — altsammen no
get, som det er umuligt at opnå hjemme i 
klasseværelset. Dog skal det retfærdigvis 
nævnes, at ekskursionerne til de inden
landske rejsemål, specielt København, sta
dig kan afholdes i så stort et omfang, at de 
fleste gymnasieelever når at komme af sted 
mindst én gang i løbet af deres tre år på 
skolen.

Vel nok et af årets største arrangementer 
er kor-koncerterne, der i år afvikledes for 22. 
gang i træk. På plakaten stod Haydns »Ska
belsen«, der opførtes af Sønderjyllands 
Symfoniorkester, 300 sangere fra de syd- og 
sønderjyske gymnasiekor, en række inter
nationalt kendte solister og med pristageren 
fra Malko-konkurrencen, Zbigniew Graca, 
som dirigent. Koncerterne 5., 6. og 7. marts 
høstede minutlangt bifald. Desuden kunne 
man på skolerne glæde sig over stigende til
slutning til korarbejdet blandt eleverne.

På skolen opførtes i januar musical’en 
»Skønne Helene«, frit bearbejdet efter Of
fenbachs »Den skønne Helene« og »Orfeus i 
Underverdenen«. Forarbejdet med tekster, 
musik, indstudering osv. var denne gang 
meget stort og strakte sig over mere end et 
halvt år. Over 100 elever og lærere var med. 
En nyhed var skolens forårskoncert i april, 
hvor flere klassers kor og orkestre deltog.

★

Righoldigheden i disse aktiviterer er vel ikke 
andet end naturlig, når man tager i betragt- 
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ning, hvor mange mennesker der har deres 
daglige gang på Haderslev Katedralskole - 
vel et sted mellem 900 og 1000. Med god ret 
kan skolen kaldes en af byens største ar
bejdspladser, og forholdene dér på en tilfæl
dig skoledag ville for en fremmed måske ta
ge sig ud som livet i en stor myretue - et utal 
af individer, beskæftiget med et utal af akti
viteter.

Hvor står man som elev i alt dette? Hvor 
meget lægger man vægt på sig selv, sit eget 
arbejde, sin egen karriere? Hvor meget be
tyder kammeraterne i klassen og i andre 
klasser? Hvordan oplever man lærerne — 
både dem, man har, og dem, man ikke har? 
Skoledagen er lang, og ansigterne og ind
trykkene er altid mange. Vi ved, at mange 
nye elever oplever disse forhold som ganske 
overvældende med den risiko til følge, at 
ikke så få opfatter skolen som et sted, hvor 
enhver blot skal passe sit og så i øvrigt leve 
det egentlige liv uden for skoletiden.

Det er også almindelig erkendt — ikke 
mindst af skolens studievejledere -, at flere 
og flere elever tumler med problemer uden 
for skolen. Lærerne er vel dem, der ser 
symptomerne først: Dårlig forberedelse, 
passivitet i timerne, forsømmelser, almin
delig skoletræthed. Det smitter uvægerligt af 
på arbejdet med undervisning og udgør det, 
der på moderne dansk kaldes en »pædago
gisk udfordring«.

Hvordan disse ting nu end hænger sam
men, så er forventningens glæde hvert år 
stor, når afgangsklassernes sidste skoledag 
nærmer sig. Den store arbejdsbyrde i sidste 
fase op til eksamen går op i en højere enhed 
med forvisningen om, at nu er det hele snart 
overstået, og at man skal i gang med noget 
nyt. Allerede ved vintertide begynder man i 
nogle klasser med nedtællingen til sidste 
skoledag — omhyggelig afklipning af måle
bånd og andre mere raffinerede metoder 
bliver bragt i anvendelse. Og endelig er 
dagen der - den sidste dag, man skal være 
elev, dagen hvor man får at vide, hvad man 
skal op i til eksamen, dagen der ofte falder 

sammen med forårets gennembrud, træer
nes løvspring og de lyse nætters begyndelse.

Ikke mærkeligt, at eleverne slår gækken 
løs ved denne lejlighed. Skingre horn, ka
rameller, vandpistoler og lærere, der med let 
anstrengte smil mere eller mindre frivilligt 
bliver gjort til genstand for løjerne i festsa
len eller på boldbanen - dette er sidste sko
ledag. Og meningerne om lærerne, skolen, 
karaktererne etc. får frit afløb, som da Jyd- 
ske Tidende ved sidste skoledag i år ind
fandt sig på skolen og udspurgte fem vor
dende studenter.

Svarene var lige så brogede og sammen
satte som de dragter, eleverne havde klædt 
sig ud i: Tre år på gymnasiet har givet os 
meget mere end ti år i folkeskolen. Vi får lov 
til at tænke abstrakt, male plakater og være 
kreative. Men miljøet på skolen er præget af 
for meget beton - det skal være mere kultu
relt og socialt præget. Karaktersystemet er 
elevens prostituering overfor læreren, eksa
men er bunduretfærdig, og mange lærere er 
gamle og fagidioter.

Men da det endelige regnskab var gjort 
op og studenter- og HF-eksaminerne var 
overstået, kunne rektor Jul Pedersen ved 
årets translokation glæde sig over, at bortset 
fra en sygeeksaminand havde alle 270 af
gangselever bestået eksamen — nogle endda 
med særdeles fine resultater. Senere under 
translokationen sagde rektor imidlertid og
så, henvendt til dimittenderne: »Som år
gang adskiller I jer ikke væsentligt fra jeres 
forgængere. I er et led i en udvikling. For jer 
har det været endnu lidt vanskeligere at sid
de stille, at lytte og at vise koncentration, 
end det har været for årgangene før jer. I er 
nemlig opvokset med fjernsynets og formid
dagsbladenes korte samt ofte overfladiske 
budskaber, og I er mærket af det.«

★

Som ingen anden begivenhed i årets løb er 
det imidlertid dimissionen, der kan give 
øjeblikkets problemer og tendenser per
spektiv og dybde. Medvirkende hertil er det 
ikke mindst, at der hvert år møder et meget
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Fantasi, fest og forår præger dette billede fra 3.g’ernes sidste skoledag på Haderslev Katedralskole den 7. maj 1985. 
(Foto: Erik Smedegård).

stort antal jubilarer op. I år knyttede talere 
for 25-, 40- og 50-års-jubilarer tråden tilba
ge til skolen, som den var umiddelbart forud 
for ungdomsoprøret i 60’erne, tiden om
kring befrielsen i 1945 og midten af tredi
verne. Den sidste taler, 50-års-jubilaren 
Knud Nørholm, var nok den, der i sin versi
ficerede tale med størst underfundighed 
formåede at sige, at nok sker der meget med 
skolen, men andre ting er stadig de samme:

»Er det mon nok med regning og geografi 
og dansk, gymnastik, fysik og kemi?
Nej, vigtigere er det i livets spil 
at vide, hvorfor vi er til.
Tak, kære skole, hvis du lærte mig det — 
så lærte jeg mere, end mange kan se«.

For den, der går meget op i skolens historie, 
skal for en ordens skyld nævnes, at skolen 
nu er 418 år gammel. Det siger måske ikke 
så meget, ligesom der måske heller ikke er 
ret mange, der i det daglige funderer over 

skolens motto »Patriæ et literis«, selv om vi 
hver dag passerer forbi det på væggen i den 
lange røde gang. Så er der nok flere, der ved 
translokationen gjorde sig tanker om, at 
1985 ville blive det sidste år, hvor man kun
ne fejre denne begivenhed med splitflaget 
vajende over skolens bygninger.

Efter at have fungeret som dansk stats
skole siden genforeningen i 1920 overgår 
Haderslev Katedralskole pr. 1. januar 1986 
til Sønderjyllands amts myndighedsområde. 
Det er en begivenhed, der hører næste års 
skolekronik til, men allerede nu kan det op
lyses, at skolen også efter amtsovertagelsen 
kan bevare sit navn fra 1920, Haderslev 
Katedralskole. Om skolen også får lov til at 
beholde sit motto »Patriæ et literis« forelig
ger der i skrivende stund ikke noget om — 
men mon dog ikke? Latin er jo et taknem
meligt sprog, og skolen anvendte såmænd 
også mottoet mellem 1864 og 1920, da den 
var kongeligt preussisk gymnasium.

HELGE WIINGAARD.
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RUNDE FØDSELSDAGE
Fru Else Holmgaard, der var gymnastiklæ
rerinde ved Haderslev Katedralskole fra 
1943 til 1974, fyldte 80 år den 24. december 
1984.

Fhv. lektor Aage Wielandt, der var ansat 
ved Haderslev Katedralskole fra 1942 til 
1980, og som sad i årsskriftets redaktion fra 
1979 til 1981, fyldte 75 år den 25. november 
1985.

Haderslev-Samfundet ønsker hjertelig til 
lykke.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

for tiden 1. juli 1984 til 30. juni 1985

Indtægter:
Overført fra sidste år:

Kassebeholdning 0,00
Sparekassebog . . 10.293,81
Girokonto.......... 12.278,69 22.572,50

Kontingent................................ 50.085,00
Salg af årsskrifter...................... 9.740,00
Bidrag fra institutioner 

og enkeltpersoner.............. 41.320,00
Renteindtægter.......................... 415,96
Porto.......................................... 35,00

laltkr. 124.168,46

Udgifter:
Årsskriftet 1984:

Papir og tryk .. . 93.330,00
Indbinding m. m. 10.427,35 103.757,35

Forsendelse................................ 6.819,40
Kontorudgifter.......................... 146,16
Repræsentation ........................ 340,85
Jubilæumsfest............................ 4.559,00
Beholdning:

Kassebeholdning 0,00
Sparekassebog . . 573,03
Girokonto..........  7.972,67 8.545,70

laltkr. 124.168,46

Medlemstallet er pr. 30. juni 1985: 549 — heraf 18, der endnu ikke har betalt kontingent 
for 1984.

Sidste års regnskab udviste et stort over
skud, blandt andet på grund af at bidrag til 
årsskriftet mod sædvane var blevet indbetalt 
inden regnskabsafslutningen. En realistisk 
opgørelse af resultatet bør derfor dække de 
sidste to år. Denne periode har givet et over
skud på ca. 7.000 kr.

Det regnskabsmæssige resultat kan altså 
betragtes som tilfredsstillende, mens med
lemstallet desværre stadig går tilbage.

Årsskriftets 50 års jubilæum fejrede re
daktionen ved en festmiddag sammen med 
vore ægtefæller og årsskriftets grundlægger, 
Johs. Chr. Nielsen og frue. Vi er enige om at 
bevilge os denne luksus en gang for hver 25 
o ar.

Haderslev, den 1. juli 1985.
Finn Dræby, 

kasserer.




