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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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rede seglet dokumentets udsteder og be
kræftede dets ægthed.
Som seglbillede benyttede en person ofte
sit våben. Dog var der en væsentlig forskel
på segl og våben. Våbenet skulle være så
enkelt og let kendeligt som muligt - seglet
måtte som ægthedsmærke være så sammen
sat som muligt for ikke at kunne efterlignes.
Byerne, som voksede meget kraftigt i
Valdemarstiden, fik på samme måde brug
for at besegle dokumenter og for at mærke
genstande eller bygninger med et ejermær
ke. I begge tilfælde benyttedes et våben- el
ler seglmærke. Af disse gamle segl har nuti
dens byvåben for en række byers vedkom
mende udviklet sig.

Byvåbnernes motiver

Motivet på en bys våben eller segl kunne
være meget forskellige. I nogle tilfælde be
nyttede en by sin grundlæggers våbenmær
ke. Et bygningsværk eller topografiske træk
eller et symbol af en eller anden art, som
karakteriserede byen, kunne også anvendes.
Desuden bar seglet oftest byens navn.
Den mangesidige motivverden findes på
både de gamle og de nyere byvåben. Især
efter at mange kommuner, som ikke før
havde et seglmærke, i vort århundrede har
ladet udarbejde et kommunevåben, er mo
tivverdenen blevet mangfoldig. Efter 2. ver
denskrig er der skabt flere kommunevåbner
end i de foregående 700 år.
Inspirationen er hentet fra mange sider.
Meget nærliggende har det været at vise et
dominerende træk i bybilledet, f. eks. en
bymur, en bro eller et fæstningstårn. Men
også byens beliggenhed eller omgivelser har
kunnet anskueliggøres ved hjælp af ek
sempler på egnens plante- og dyreliv. Meget
ofte er anvendt et symbol på byens vigtigste
næringsvej. En søfartsby benytter et skib
eller et anker, en industriby et tandhjul.
Religiøse motiver optræder i mange by
våben. Løgumkloster har et kors i sit våben,
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Fig. 1. Gengivelse af Haderslev bys ældste segl, rødt voks i
ufarvet voksskål, under brev 4. aug. 1421 i Rigsarkivet.
Efter Danmarks gamle købstadlovgivning, Sønderjylland, s.
265.

andre steder er brugt en helgen, jomfru Ma
ria eller en gammel kirke.
En populær gruppe er de våben, hvor by
ens navn symboliseres; Sakskøbing har to
sakse, Svaneke en svane og Præstø en præst.
Historiske begivenheder, der knytter sig
til byen, eller oldtidsfund fra egnen, ser man
tit anvendt. Niels Kjeldsens hjelm og sværd
findes i Give kommunes våben, og Solvog
nen — en af de største skatte blandt danske
oldsager - i Trundholm på Sjælland.
Af Danmarks 277 kommuner har de 239 i
dag et byvåben. I 1982 udgav Sven Tito
Achen en meget smuk bog, hvori de 239 vå
ben er afbildet, og en tekst til hvert våben
oplyser om dets oprindelse, historie og sym
bolik.
Haderslev byvåbens ældste former

I Rigsarkivet i København opbevares et do
kument fra 1421, hvori borgmestre og rådmænd i en række sønderjyske og danske by
er aflægger vidnesbyrd i striden mellem Erik
af Pommern og de holstenske grever. Efter
kongens mislykkede forsøg på at indtage
Tørning og hans forsmædelige nederlag ved
Immervad bro, trådte kejser Sigismund til

Fig. 2, 3 og 4. Seglaftryk fra dokumenter i Haderslev byarkiv.
Fig. 2: Jan. 1626, Acta XVII, A, ydre mål ca. 32 mm, omskrift: SECRETUM CIVIUM.fig. 3: 24. juli 1659, Acta XII, O a
3, ydre mål ca. 45 mm, omskrift ulæselig; fig. 4: 14 april 1683, Acta XI, A 1, ydre mål ca. 31 mm, omskrift: .... (civi) TATIS
HATHERSLEBI. (Foto: C. Krassel, Haderslev).

som mægler i striden. Han sendte et par
romerske jurister herop for at udrede for
holdene. Konklusionen på deres grundige
undersøgelser blev, at Slesvig var en dansk
landsdel. På den erklæring, som bl.a. bor
gerne i Haderslev afgav i den anledning,
findes et voksaftryk, som forestiller en lang
træbro i en cirkelrund ramme. Broen hviler
på tre parvis stående træpæle over stærkt
svulmende bølger, og på de seks forlængede
pæle sidder seks knapper i kugleform. Seg
lets indskrift lyder: SIGILLUM CIVIUM:
DE HATHERSLEF, dvs. segl for borgerne i
Haderslev. (Fig. 1).
Dette er byens ældste kendte segl, men
muligvis er det betydeligt ældre end 1421,
hvilket navneformen kunne tyde på. Måske
kan det føres tilbage til 1292, da hertug
Valdemar 4. gav byen købstadrettigheder.
De tre rundbuer, som man ser på mange
udformninger af byvåbnet i de følgende år
hundreder, er ofte blevet fortolket som sym
bol på byens tre broer: Bispebro, Nørrebro
og Sønderbro. Dette er nok ikke rigtigt. Al
lerede statholder Henrik Rantzau udtaler i
sin beskrivelse af byen fra slutningen af
1500-årene, at våbnet forestiller en bro over
rindende vand. Men da der i de senere af

tryk findes tre rundbuer under broen, kan
det måske være årsag til misforståelsen.
Det er ganske interessant at iagttage de
ændringer, der i årenes løb er sket med by
våbnets udseende. Forskellige stilarter har
påvirket seglstikkernes fantasi, men det op
rindelige symbol, træbroen og senere sten
broen er bibeholdt helt til vore dage.
Af byens ældre seglstempler er ingen be
varet, men aftryk af dem kendes på doku
menter, bl.a. i byens arkiv. På en gældsfor
skrivning på 400 mark fra 1581 findes byens
segl med broen og de seks pæle, men nu er
rækværkets stolper lidt bøjede til venstre.
Dette segl må være benyttet i en lang årræk
ke. Det findes nemlig også i 1626, da byen
igen er i pengetrang og må låne 400 mark af
amtmand Rantzau for at kunne betale plov
skatten. (Fig. 2).
Under den store ildebrand i 1627 er man
ge akter og dokumenter blevet ildens bytte.
Også byens seglstempel er gået tabt, men et
nyt med samme udformning som det tidli
gere blev lavet. (Fig. 3).
Det var dog lidt større, ca. 4,5 cm i dia
meter imod tidligere ca. 3 cm, men der er
stadig tale om en pælebro. Pælebroen findes
endnu i slutningen af 1600-årene på seglaf-
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Fig. 5, 6 og 7. Trykte gengivelser af Haderslev bys våben fra 15-1600-årene.
Fig. 5: På Braunius’ stik af Haderslev 1585; fig. 6: E. J. Westphalen: Monumenta inedita rerum Germanicarum... I, 1739,
side 30, går tilbage til statholder Henrik Rantzaus gengivelse fra det 16. årh., jfr. Aug. Sach: Der Ursprung der Stadt
Hadersleben, 1892, s. 77, hvorfra gengivelsen her er hentet; fig. 7: På Johannes Mejers stik af Haderslev 1651, i C. Danckwerth: Newe Landesbeschreibung... 1652, s. 78. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

tryk under dokumenter i byens arkiv. Her er
der dog tale om tre par forsiringer på pælene
i form af seks lige høje stænger, hvis ender er
fortykket. (Fig. 4).
Samtidig hermed har dog også et stempel
med byvåbnet udformet som en stenbro væ
ret i brug. (Fig. 8-9).
Denne ændring af broen fra en pælebro til
en stenbro ses første gang i den udformning,
byvåbnet fik på Braunius’ prospekt af byen
fra 1585, som findes gengivet i næsten en
hver publikation om byen. Øverst til højre
på prospektet ses et nydeligt våbenskjold
med en lang lige stenbro med fem rundbuer
og et rækværk uden forsiringer. (Fig. 5).
De fem rundbuer findes vistnok kun på
Braunius’ prospekt. I en gengivelse af by
våbnet, som går tilbage til Henrik Rantzaus
tid, men som først er gengivet på tryk i 1739,
er der ganske vist også tale om en stenbro.
Den har dog kun tre rundbuer, men skråner
ned til begge sider. Broens rækværk er gan
ske enkelt uden nogen form for forsiringer.
(Fig. 6).
På Johannes Mejers plan over Haderslev
by fra 1651 er anbragt et byvåben med et
nyt motiv. (Fig. 7). Broen skråner ned til
begge sider, men de tre rundbuer er ikke lige
8

store, den midterste er bredere og lidt højere
end de to andre. På rækværket, hvor broens
skråninger begynder, er anbragt to forsirin
ger i fom af tre ulige store kugler ovenpå
hinanden. Inspirationen til denne udsmyk
ning kan være de knapper i kugleform, der
fandtes i det ældste byvåben, jvf. fig. 1.
Om det er disse trykte gengivelser af by
våbnet i form af en stenbro, der har givet
inspiration til den udformning af byvåbnet,
som vi træffer det på 1600- og 1700-årenes
dokumenter, er ikke til at sige. Det er imid
lertid en kendsgerning, at vi sideløbende
med et stempel, der viser træbroen (fig. 4)
træffer flere stempler med en stenbro.
Disse stempler hører alle hjemme efter
branden 1627. Datidens seglstikkere har
uden tvivl været påvirket af renæssanceti
dens stilopfattelse og har føjet nye elementer
til de eksisterende. Ældst af disse typiske
renæssancesegl er uden tvivl et lille segl, der
kun er 1,8 cm i diameter. Det viser stenbro
en med skrænter og tre buer, hvoraf den
midterste er højere end de andre. Rækvær
ket har fire høje og syv små forsiringer be
stående af små kugler. (Fig. 8).
Et større signet, ca. 3 cm i diameter, er
formodentlig lidt senere. Broen skråner sta-

dig på begge sider, men rundbuerne er nu
lige høje og nøjagtigt ens, og på rækværkets
tremmer er anbragt tolv forsiringer bestå
ende af to kugler, hvoraf tre sidder på hver
af skrænterne, fire i midten og to lidt større
danner overgangen. (Fig. 9).
På forskellige af byens gældsbreve og an
dre dokumenter fra begyndelsen af det 18.
årh. findes seglaftryk, der ligner det foregå
ende. Stenbroen med de to skrænter ligner
broen på de ældre segl, blot er den midterste
af de tre rundbuer lidt højere. En anden
ændring er foretaget med forsiringerne på
gelænderet, idet de nu alle står lodret og
er forsynet med en spids. Det rindende vand
under broen når ikke op til stenstøtterne,
men løber i tre render gennem buerne. (Fig.
10). Dette segl kendes også i en lidt foran
dret form, der findes under dokumenter fra
ca. 1732 og frem til slutningen af 1700-årene. (Fig. 11).
Seglet med det rindende vand i tre render
gennem buerne har været i anvendelse helt
op til midten af det 19. årh., og lakaftryk
heraf findes bl. a. bagest i en række af byens
protokoller som det officielle bevis på, at de
pågældende protokoller var udstedt af og
tilhørte byen. Senere er brugen af lak tilsy
neladende ophørt eller i hvert fald begræn
set til fordel for benyttelse af et præget
stempel, dvs. seglstemplet er presset ind i
dokumentet ved et hårdt tryk imod et fast
underlag. Det kendes i hvert fald fra
1880’erne.
Hvor længe man fastholdt den latinske
seglomskrift er ikke helt klart, men i hvert
fald i 1880’erne haves seglaftryk med omskriften »Stadt Hadersleben«. Den latinske
omskrift findes endnu på et messingsegl
med tilhørende gummistempel, som opbe
vares på Haderslev Museum. (Fig. 12). Dis
se segl må være fra op imod århundredskif
tet. Som det ses, er der stadig tale om sten
broen med det rindende vand i tre render,
således som vi kender den helt tilbage fra
1700-årene.

Fig. 8, 9, 10 og 11. Seglaftryk fra dokumenter i Haderslev
byarkiv.
Fig. 8 (øverst): 12. sept. 1681, Acta IX, ydre mål ca. 17 mm,
omskrift: SIGILLUM:CIVIT:HATTERSLEB; fig. 9: ba
gest i stadfæstelsen af Haderslev bys privilegier, underskre
vet af Christian IV og dateret 15. maj 1639, ydre mål ca. 23
mm, omskrift: som fig. 8; fig. 10: 31. juli 1697, ydre mål ca.
33 mm, omskrift: SIGILLUM:CIVITATIS:HATERSLEBIENS; fig. 11 (nederst): 25. juli 1751, Acta XVIII, II 3 B a,
ydre mål ca. 42 mm, omskrift: SIGILLUM:CIVITATIS:
HATTERSLEBIENSIS. (Foto: C. Krassel, Haderslev).
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Fig. 12. Aftryk af gummistempel på Haderslev Museum
(inv.nr. 3981), ydre mål ca. 29 mm, omskrift: SIGILLUM:
CIVIT:HATTERSLEBIENSIS; svarer nogenlunde til mes
singstempel fig. 19 midten.

Byvåbnet i perioden 1864-1920

Haderslev byarkiv rummer meget værdi
fuldt historisk kildemateriale, heriblandt
også materiale om byens våben i tiden efter
1863. Der opbevares skrivelser fra firmaer
og institutioner, der ønsker at benytte byens
segl i reklameøjemed, til anbringelse på
husfacader eller som anden form for ud
smykning. En gennemgang af dette mate
riale giver et interessant indblik i, hvordan
man opfatter byens segl, og hvilke forskelli
ge udformninger det fik.
Det kendte og udbredte ugeblad »Illustrirte Zeitung«, der blev udgivet i Leipzig,
bragte i 1870’erne en serie korte tekster om
det tyske riges byvåben. I en henvendelse til
magistraten anmodede man om at fa til
sendt en tegning af byens våben med oplys
ninger om dets historie og en angivelse af de
nøjagtige farver.
Resultatet kunne man se i »Illustrirte
Zeitung« den 6. oktober 1876, hvor byens
våben er afbildet. (Fig. 13). En ledsagende
tekst, som må bygge på magistratens orien
tering, oplyser, at det nu benyttede våben
forestiller en bro med tre rundbuer med et
rækværk med udsmykninger i form af elleve
jernkugler, der er tilspidset foroven og sym
boliserer lanser. Med hensyn til farverne
oplyses, at broen skal være rød med gyldne
lansespidser over blåt vand i et sølvfelt. Det
10

anføres i tilknytning hertil, at oplysningerne
i Siebmachers »Neues Wappenbuch« om
sølvbro i rødt eller blåt felt altså ikke er rig
tige. Med hensyn til vandstanden bemærkes
det, at den er højere i dette segl end i tidlige
re gengivelser, hvor der mellem vandren
derne ses grønne engflader!
Ved et stort sangerstævne i Nordtyskland
i sommeren 1884 skulle festpladsen ud
smykkes med flag og byvåben fra alle de
byer, der var repræsenteret ved stævnet.
Haderslev byvåben skulle også benyttes ved
denne lejlighed, og som forlæg sendte byen
en gengivelse af det våben, som var vist i
»Illustrirte Zeitung« fra 1876.
Den kunstner, som skulle aftegne våbnet,
mente imidlertid, at de mange lansespidser
hørte renæssancetiden til og hørte hjemme
på borgmure eller palisader, men ikke på en
bro. Han udelod dem derfor og satte tillige
nogle vældig flotte flammeformede balustre
i broens rækværk. (Fig. 14). Dengang var et
byvåben ikke retsligt beskyttet, og man
kunne derfor tillade sig at tegne det i over
ensstemmelse med tidens opfattelse. Tegne
ren var dog så venlig at sende byen en teg
ning af sin udformning af byvåbnet!
I året 1888 ventede byen Kiel kejserens
besøg, og i den anledning skulle slottets fest
sal udsmykkes, så den prominente gæst
kunne modtages og hyldes i værdige omgi
velser. Slotsforvaltningen henvendte sig og
så til Haderslev bystyre for at fa sendt et
byvåben, som man ville benytte som model
ved udsmykningen. Magistraten henviste i
sit svar til, at byens våben var at finde i
glasmalerierne i den nye universitetsbyg
ning i Kiel fra 1870’erne.
I 1897 ansøgte kirkeforstanderskabet for
Vor Frue kirke om tilladelse til i forbindelse
med en igangværende renovering af Vor
Frue kirke at måtte anbringe byvåbnet i et
af de nye glasmalerier i korets vinduer.
Dette gav anledning til nogle undersøgelser
angående våbnets udseende og ikke mindst
farver. Der blev udarbejdet nogle skitser,
der i våbenskjoldets form byggede på den

Fig. 13 og 14. Gengivelse af Haderslev bys våben i Illustrirte Zeitung 6. okt. 1876 (fig. 13, til venstre) og i forbindelse med
sangerstævne 1884 (fig. 14, til højre). Haderslev byarkiv Acta 20.

udformning, byvåbnet havde på Braunius’
stik fra 1585 (se fig. 5).
De forskellige udformninger, som byvåb
net efterhånden forelå i, bevirkede imidler
tid nogen usikkerhed hos byens vise fædre
med hensyn til, hvordan det oprindelige by
våben egentlig havde set ud. Dette lyder
umiddelbart lidt mærkeligt, for kun fem år
tidligere havde man fejret byens 600 års
købstadsjubilæum, i hvilken anledning der
var udsendt et festskrift. Heri findes et afsnit
på fem sider, hvor festskriftets forfatter,
professor August Sach, giver en grundig re
degørelse for byvåbnets historie helt tilbage
til det ældste våben fra 1421. Ingen har
åbenbart haft tid til at sætte sig ordentligt
ind i dette skrift, for man rettede i hvert fald
henvendelse til Rigsarkivet i København,
hvor man forespurgte, om der kunne gives
nærmere oplysninger om våbnets udseende
og alder.
I Rigsarkivets svar, der er dateret den 7.
februar 1898 og underskrevet af datidens
store seglekspert, adelshistorikeren A. Thiset, oplyses det, at byens ældste segl findes
»under det paa Viborg Landsthing 1421 ud
stedte Vidnesbyrd om, at Sønderjylland al
tid har ligget under Danmark«, en bemærk
ning, som vel nok har kunnet falde byens

tyske styre for brystet. Endvidere oplyses
det, at et noget ældre aftryk fra 1414 af
samme segl opbevares i Rigsarkivet i Stock
holm, samt at der ikke haves pålidelige ef
terretninger om våbnets farver. Brevet var
vedlagt en tegning af byvåbnet 1421.
De udarbejdede skitser havde man imid
lertid sendt til regeringspræsidenten i Sles
vig, der lod dem gå videre til »Heroldsamt«
i Berlin. Herfra meddeltes det, at man ikke
havde noget at indvende imod den form,
som man i skitserne havde givet våbnet, og
at farverne var en helt rød bro over blå vand
på sølvbaggrund og ikke noget med et gult
eller sort rækværk, således som man havde
tegnet på skitserne.
På grundlag heraf må der i efteråret 1898
være udfærdiget et sandstensrelief af byvåb
net (fig. 15), ligesom der blev lavet nye
gummistempler med dette byvåben. Om
relieffet er kommet op at hænge på rådhu
set, således som det var tanken, er dog tvivl
somt, for den 15. februar 1899 fik man med
delelse fra regeringspræsidenten, at det ved
allerhøjeste forordning af 30. januar 1899
var tilladt Haderslev by at føre det byvå
ben, hvoraf der var vedlagt en farvelagt
tegning, og dette byvåben så helt anderle
des ud!
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Fig. 15. Sandstensrelief, 94 cm bredt, 90 cm højt, formentlig
udført 1898. Haderslev Museum, inv.nr. 1654.

Fig. 16. Sandstensrelief, 60 cm bredt, 100 cm højt, udført af
billedhugger C. Schwartz 1898, hang på Haderslev rådhus
indtil 1920. Haderslev museum, inv.nr. 2627.

Højere kræfter havde åbenbart grebet ind
i sagen, og man måtte derfor i gang på ny.
Byrådet gav magistraten fuldmagt til at
indhente tilbud på et nyt sandstensrelief.
Billedhugger C. Schwartz gav tilbud på at
fremstille våbnet i sandsten til en pris af 128
mark i almindelig sandsten og 178 mark,
hvis man foretrak »vejrfast« sandsten. Det
sidste valgtes, og der bevilgedes desuden
penge til at dække udgifterne ved ophæng
ningen på rådhuset.
Dette rædselsfulde og aldeles uhistoriske
byvåben med fæstningsmur og tårne blev
ophængt på rådhusets facade i maj 1900 og
hang her, indtil det i 1920 blev fjernet. Det
opbevares nu på Haderslev Museum. (Fig.
16). Byvåbnet indgik i denne form også i
byens stempler, bl.a. et gummistempel, der
også opbevares på museet og som har tysk

seglomskrift: »Siegel der Stadt Hadersle
ben«.
Da fabrikant M. Schaumann i 1913 op
førte sit smukke og velproportionerede hus i
Nørregade 12, søgte han det tyske bystyre
om tilladelse til at anbringe byvåbnet over
døren. Det bevilgedes, men på den betingel
se, at der skulle indgå en tysk tekst under
våbnet. Så renoncerede den danske fabri
kant, og i stedet for blev der anbragt et relief
med bogstaverne MS over indgangen.
Anderledes gik det i 1914-15, da Ha
derslev Bank på hjørnet af Jomfrustien og
Nørregade opførte en stor ny bankbygning i
røde mursten med frontespice og pilastersmykket facade. I frontespicen er det bom
bastiske byvåben anbragt, omkranset af et
virvar af forsiringer, men med dansk un
dertekst: Haderslev Bank. (Fig. 17).
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Fig. 17. Frontespicen på Haderslev Banks bygning, Nørregade 28 (nu Privatbanken), opført 1914-15, med byvåbnet i den
udformning, det fik i 1898, jfr. fig. 16. (Foto: C. Krassel, Haderslev).

Byvåbnet efter 1920
Ved byrådsvalget i februar 1919 havde Ha
derslev byråd for første gang siden 1864 faet
dansk flertal, og da genforeningen i juni
1920 nærmede sig, foreslog borgmester
Thorvald Møller, at der blev lavet et nyt
byvåben til afløsning for det uhistoriske vå
ben fra 1899.
Borgmesteren fik hos politimester Rendal
oplyst, at magistraten selv kunne vælge by
ens våben uden højere tilladelse. Man
valgte at benytte Thisets forlæg fra 1898 og
med samme omskrift som seglaftrykket
1421. På grundlag heraf blev der lavet to
signeter hos fabrikant Lindahl i København
samt fire hertil hørende kautsjuk-stempler.
De kom i brug i august 1920. (Fig. 19 yderst
til højre).
Men også her greb højere magter ind.

Den 19. oktober 1920 anmodede indenrigs
ministeriet om to aftryk af købstadens våben
»tillige med oplysning om, hvornår regerin
gens stadfæstelse af byvåbnet har fundet
sted«!
I sit svar, der er dateret den 10. december
1920, gjorde Thorvald Møller rede for sagen
fra 1897-99 og vedlagde to kopier af byvåb
net i den udformning, det havde ifølge Thi
sets brev. Han refererede Thisets brev og
fortsatte derefter:
»Der blev imidlertid ikke taget Hensyn til disse Op
lysninger, og man henvendte sig dengang til det kgl.
»Heroldamt« i Berlin, som derpaa godkendte et Segl,
hvoraf et Aftryk vedlægges [se fig. 16], Dette Segl med
Murtinder og Byport er absolut misvisende med Hen
syn til Byens oprindelse, da Byen altid har været en
aaben By, medens den gamle Træbro minder om de
gamle Stedbetegnelser »Sønderbro« og rBispebro«,
maaske endog hentyder til den i ældre Beskrivelser
omtalte By ved Navn: Bro.
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Fig. 18. Aftryk i farvet voks af Haderslev købstads segl i den
udformning, det fik i 1922, i udskåret trææske med låg (ikke
med på billedet). Haderslev rådhus. (Foto: C. Krassel, Ha
derslev).

Efterat vor Landsdel er genforenet med Moderlan
det, og dansk Forretningssprog atter er kommet til sin
Ret, kan eller, rettere sagt, bør dette tyske Segl ikke
bruges, og Undertegnede har derfor foranlediget, at
Kjøbstadens gamle Vaaben fik den Plads i Byens Sig
net, der tilkommer det.
Denne Handling har ikke faaet den nuværende Re
gerings Stadfæstelse, fordi det er mig ubekendt, hvor
vidt en saadan Stadfæstelse er nødvendig efter Dansk
Lovgivning.
Angaaende de medfølgende Exemplarers Forsynelse med Farver, maa jeg desværre meddele, at dette
ikke kan ske, da der ikke haves nogen paalidelig Efter
retning om de til Mærket svarende Farver, hvilket
forøvrigt gælder for samtlige andre danske Byvaaben
af tilsvarende Ælde, og derfor ej heller kan fremskaf
fes.«

Der gik næsten et år, før indenrigsministeriet
gennem stiftamtet besvarede borgmester
Thorvald Møllers skrivelse. Angående våb
nets historie havde ministeriet indhentet en
udtalelse fra Rigsarkivet, der bekræftede, at
det bemeldte våben med pælebroen stam
mede fra 1421. Farverne kunne ganske rig
tigt ikke angives med bestemthed, men bro
en burde formentlig være rød, bølgerne blå
og feltet sølv, hvilket er i overensstemmelse
med heraldikkens regler. Rigsarkivets sag
14

kyndige, registrator P. B. Grandjean, beteg
nede det i 1920 udførte segl som »ganske
utilfredsstillende saa vel i heraldisk som i
kunstnerisk Henseende« ligesom han men
te, at byens navn i omskriften burde staves
Haderslev, ikke Hatherslef, da denne »mid
delalderlige Stavemaade maa betragtes som
en unødvendig Anakronisme, naar der er
Tale om et Signet stukket i vor Tid.«
Grandjean henviste til gravør Britze, Kø
benhavn, som har udført en række fortrinli
ge signeter, der har vakt alle sagkyndiges
beundring, og byrådet besluttede derfor at
kontakte dette firma.
Britze fremsendte to skitser til et nyt by
våben, et i gotisk stil og et i renæssancestil.
Førstnævnte tænkte han sig til brug ved offi
cielle lejligheder og det andet til daglig
brug. Våbnet var tegnet i et skjold, for at det
skulle være heraldisk korrekt og ikke ligne et
emblem.
Byrådet foretrak et våben i gotisk stil som
det mest tiltalende, og ligeledes fulgte man
henstillingen om, at indskriften skulle være
Haderslev og ikke Hatherslef. For at fylde
randen om våbnet helt ud, ønskede man
indskriften »Haderslev Købstads Segl«.
Byen modtog i efteråret et messingstem
pel og ti gummistempler med dette våben og
denne omskrift. De var i brug til op i
1970’erne, men messingstemplet og en del af
gummistemplerne opbevares stadig på råd
huset, selv om de ikke længere bruges. (Fig.
18).
I 1937 blev selve byvåbnet registreret som
byens officielle våben, hvilket blev publice
ret i Statstidende under denne form:
»I Henhold til Lov om uretmæssig Kon
kurrence og Varebetegnelse Nr. 80 af 31.
Marts 1937 § 4, jfr. Handelsministeriets Be
kendtgørelse Nr. 237 af 9. November 1936,
er der foretaget følgende Registreringer af
Kommunevaaben og -Segl: Reg. Nr. 19.
Anmeldt den 11. December 1937 Kl. 11.50
af Haderslev Købstad og registreret den 15.
Marts 1938. Et Sølvskjold med en rød Pæle
bro over blaa Bølger«.

Fig. 19. Fem messingstempler med Haderslev bys våben. Haderslev Museum, alle afleveret fra Haderslev rådhus.
Fra venstre: 1) stempel ca. 22 mm i diam., inv.nr. 13, omskrift: som fig. 8; 2) ovalt stempel, ca. 25 mm bredt, ca. 27 mm højt,
inv.nr. 2589, omskrift: som fig. 12; 3) stempel ca. 28 mm i diameter, inv.nr. 3980, omskrift: som fig. 12; 4) stempel ca. 27 mm i
diam., inv.nr. 3979; omskrift: som fig. 12; 5) stempel ca. 36 mm i diam., selve messingstemplet 17 mm højt, inv.nr. 3984,
omskrift: som fig. 1, udført 1920 af fabrikant Lindahl, Kbh., bærer i modsætning til de øvrige fire ikke præg af at være brugt.
Nr. 1-4 kan ikke dateres, men aftryk af det lille stempel nr. 1 er fundet under et dokument udstedt 24. okt. 1725, Haderslev
byarkiv Acta XVIII, II 3 B a. (Foto: C. Krassel, Haderslev).

Skjoldets form er ændret lidt i forhold til
1922, men ellers er udformningen den sam
me. Det er dette byvåben, der findes på
springvandet på Gravene, der opsattes ved
650 års købstadsjubilæet i 1942.

Byvåbnet efter kommunalreformen 1970

Efter den store kommunalreform i 1970, da
en del landkommuner blev lagt sammen
med Haderslev købstad, kunne man ikke
længere bruge benævnelsen »Haderslev
Købstads Segl«. Der var også trådt nye be
stemmelser i kraft om brugen af kommune
våben og -segl. Det er ikke obligatorisk for
en kommune at have et våben, men ønskes
det, skal det godkendes af indenrigsministe
riet.
Dette fremgår af et cirkulære fra inden
rigsministeriet af 20. juli 1979, hvor det
bl. a. hedder:

I medfør af § 4, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse,
jfr. lovbekendtgørelse nr. 399 af 19. juli 1977 med
senere ændringer, kan indenrigsministeren godkende
kommunevåben.
Kommunevåben og -segl, der er godkendt af inden
rigsministeren og anmeldt for direktoratet for patentog varemærkevæsenet i henhold til de regler, der fast
sættes af handelsministeren, er forbeholdt de pågæl
dende kommunale myndigheder.
Ved behandlingen af ansøgninger om kommunevå
ben følges denne fremgangsmåde:
Når en kommunalbestyrelse har vedtaget et forslag
til kommunevåben, indsendes dette til indenrigsmini
steriet, der herefter forelægger forslaget for statens he
raldiske konsulent til udtalelse.
Konsulenten undersøger, om forslaget til våben er i
overensstemmelse med heraldiske regler, og om forsla
get i tilstrækkelig grad afviger fra våben, der benyttes af
kommuner eller andre.
På baggrund af konsulentens udtalelser afgør inden
rigsministeriet, om det indsendte forslag til våben kan
godkendes.

Det kommunevåben, som Haderslev kom
mune således fik godkendt af indenrigsmini
steriet den 10. oktober 1979, er tegnet af
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Haderslev kommunalbestyrelse, men tilla
delsen gives kun yderst sjældent.
Haderslev kommunevåben, som det
fremtræder i dag, knytter således i sin sym
bolik og udforming forbindelsen tilbage til
det ældste kendte seglaftryk af byens våben
fra 1421.
Lad dette smukke våben fa en lang leve
tid!

Slutning

Fig. 20. Haderslev kommunevåben i sin nuværende udform
ning, tegnet af Claus Achton Friis og godkendt af indenrigs
ministeriet den 10. okt. 1979.

kunstneren Claus Achton Friis. Han beskri
ver det således:
Haderslev kommunes våben symboliserer
en rød pælebro hvilende på seks stolper, der
hver ender i en kugle. På det horisontale
plan findes to lange bjælker, imellem hvilke
der ses 11 staver. De fem bølgetvingere un
der broen er blå, medens baggrunden er i
sølv.
Våbnets ydre form fremtræder således, at
de vertikale linjer fra de øverste hjørner og
nedefter er parallelle for til sidst at mødes let
buet i en spids. (Fig. 20).
Dette våben er afbildet på de kommunale
bekendtgørelser i dagspressen, ligesom det
er trykt på kommunens skrivelser. Da det er
indregistreret i patent- og varemærkedirektoratet, er det kun tilladt andre at benytte
våbnet efter forud indhentet tilladelse fra

Kommunevåben har i dag faet en meget
stor udbredelse og er blevet en populær fore
teelse. Selv i Grønland, hvor kommunevå
ben var et ukendt begreb for 10—15 år siden,
har nu alle 18 kommuner faet et våben.
Sven Tito Achen, statens heraldiske kon
sulent og en af vore bedste kendere af heral
dikken mener, at kommunevåbnenes store
popularitet hænger sammen med borgernes
ønske om at markere deres selvstændighed.
Våbnet er symbol på selvrespekt, fælles in
teresse og sammenhold. Ligeledes er det
udtryk for borgernes ret til at bestemme
over sig selv og en demonstration mod de
upersonlige kræfter, der vil bestemme over
dem fra fjerne kontorer.
A. B. KECK.
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JØRGEN PEDERSEN GRAM
En matematiker fra Nustrup

Det regnes for hørende til almindelig dannel
se at kende i det mindste navnene på de store
skikkelser inden for kunst og kultur: Miche
langelo, Goethe, Shakespeare, Beethoven
osv. De fleste kan også nævne navnene på
nogle store naturforskere: Linné, Newton,
Darwin, Einstein, m. fl.
Men når det gælder matematikkens store,
er disse ikke kendt uden for matematikernes
egen kreds, med mindre det da skyldes for
tjenester på andre felter. Pascal er således
kendt som en fremtrædende skikkelse i euro
pæisk religionsfilosofi, men var i sine yngre
dage, ja, allerede som stor dreng, en bane
brydende matematiker.
En undtagelse er der dog fra reglen: Alle
kender »Den pythagoræiske læresætning«,
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift

men det er ironisk nok sådan, at Pythagoras
er en halvt mytisk skikkelse, der under alle
omstændigheder intet har at gøre med sæt
ningen om »summen af katedernes kvadra
ter«.
Alligevel har vi her et godt eksempel på, at
matematikken som andre videnskaber hædrer sine store ved at opkalde de store land
vindinger efter deres formodede eller virkeli
ge ophavsmænd. Der er mange eksempler:
Euklids algoritme, Diofantiske ligninger, Fibonacci-følger, Fermats »store« og »lille«
sætning, Eulers ligninger, Gauss funktion,
Hamilton-Jacobys differentialligning, Riemann-flader, Simpsonlinien, Poissons for
deling, Hilbert-rum, Cantor-ækvivalens,
Gram-Schmidts metode.
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Jørgen Pedersen Gram, 1850-1916. (Privateje).

Enhver dansk matematiker med videregå
ende uddannelse kender alle disse navne,
men næppe ret mange af dem hæfter sig ved
en velkendt klang af det næstsidste.
Og slet ingen danskere ud over matemati
kernes kreds ved, at Jørgen Pedersen Gram
er en af de yderst fa danske, hvis navn gen
nem tilknytning til en matematisk læresæt
ning er blevet udødeliggjort verden over.
Men J. P. Gram var virkelig dansker, tilmed
sønderjyde, og 1862—64 elev på skolen i Gås
kærgade.
*

Jørgen Pedersen Gram blev født i Nustrup
27. juni 1850. Hans fødegård står endnu og
hans slægt lever i bedste velgående i Nu
strup den dag i dag. Han hørte til de årgan
ge, der startede i Haderslev lærde Skole,
men efter krigen i 1864 fortsatte på latin
skolen i Ribe, hvorfra han blev student i
1868.
18

Han studerede ved Københavns Univer
sitet 1868-1873 og tog der magisterkonfe
rens i matematik. Hans rige evner gav sig,
som hos så mange fremragende matemati
kere, udslag i en egentlig videnskabelig pro
duktion allerede i de helt unge år.
Det er ikke her stedet til at komme med
faglige udredninger, men det går an at næv
ne, at han allerede som student publicerede
en afhandling i »Tidsskrift for Mathema
tik«, hvori han gav en ældre matematisk te
ori en ny og mere afklaret form. Artiklen
vakte så stor interesse, at den i 1874, altså
året efter hans konferens, blev trykt i fransk
oversættelse i et af tidens førende interna
tionale tidsskrifter under titlen »Sur quelques théoremes fondamentaux de l’algébre
moderne«.
Allerede som 29-årig, altså i 1879, blev
J. P. Gram doktor på en afhandling »Om
Rækkeudviklinger, bestemte ved Hjælp af
de mindste Kvadraters Methode«.
Denne titel siger næppe lægmanden no
get, og for mangen lærd kan den måske lyde
lidt kedsommelig, men den dækker over
meget mere spændende ting, og det er her
man finder den metode, der senere har faet
hans navn. Det drejer sig om den såkaldte
Gram-Schmidtske ortogonaliseringsmetode,
der hører hjemme i en lidt yngre matema
tisk disciplin, vektorrumsteorien. Først til
lagde man en tysk matematiker ved navn
Schmidt æren for metoden, men blev så klar
over, at Gram havde publiceret den først.
Også denne afhandling kom i oversættel
se i den internationale tidsskriftlitteratur og
vakte betydelig interesse, omend man altså
næsten kan sige, at Gram var lidt forud for
sin tid.
Jørgen Pedersen Gram fortsatte livet igen
nem med videnskabelig produktion, men
bortset fra en afhandling om primtal ude
lukkende om emner, der er for avancerede
til at kunne omtales her.
Grams fortsatte produktion er så meget
mere imponerende, som det lille Danmark

P. S. Krøyer: Et møde i Videnskabernes Selskab. Malet 1897, tilhører Videnskabernes Selskab. Jørgen Pedersen Gram ses
bagest som nr. 3 siddende fra venstre. Gengivet efter Povl Eller: Industriens mænd
— et maleri af P. S. Krøyer 1903—04, 1984, s. 11.

ikke havde nogen lærestol at tilbyde ham.
Men leve skulle han jo, og derfor søgte han
året efter sin konferens ind i forsikrings
branchen som beregner.
Nu skal man ikke tro, at det så udeluk
kende drejede sig om et surt slid for at sikre
udkommet; forsikringsmatematikken fange
de hans interesse, og også den kom til at
nyde gavn af hans skabende evner.
Og mere end det, han har vel været en af
disse begavelser, der engagerer sig i alt,
hvad de giver sig i kast med. I 1894 blev han
— som 34-årig — direktør for det nyoprettede
forsikringsselskab »Skjold«, i 1895 blev han
medlem af »Hafnia«s direktion og i 1910
formand for Forsikringsrådet.
Det er imponerende, at en sådan karriere
inden for erhvervslivet ikke formåede at
bremse hans forskningsaktivitet, men det
2*

gør det forståeligt, at hvis nogen hernede
endnu husker ham, så er det som Nustrup
drengen, der drog til det gamle land og der
blev noget stort inden for forsikring.
Det ved man ikke noget om i den store
verden, men J. P. Gram er en af de yders t fa
danskere, hvis navn jævnligt bringes på ba
ne overalt, hvor der undervises og forskes i
matematik på højt niveau. Og derfor er Jør
gen Pedersen Gram vel ret beset en af Søn
derjyllands mest berømte sønner.
HANS FICH.
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Interiør fra Haderslev Creditbank, Nørregade 31, formodentlig i slutningen af 1930’me. Fra venstre Carl Petersen, Holger
Riis, Helmuth Obst, Marius Schoop, Käfer, Petersen, bankdirektør Chr. Danielsen, Heinrich Begehr, bankdirektør Johs.
Olesen og bankdirektør Peter Hansen. (Jens Harrebyes samling).

MINDER OM HADERSLEV CREDITBANK
Onsdag den 29. maj 1985 kl. 17.00 alholdt
Haderslev Creditbank A/S generalforsam
ling på Bürgerverein i Haderslev med det
ene formål at sikre bankens fusion med Den
Danske Bank af 1871.
Formanden, Carl Engel jr., fremlagde be
styrelsens forslag til fusionen, hvorefter diri
genten, advokat Eiler Andersen, redegjorde
for de lovmæssige aspekter omkring afstem
ningen.
Afstemningen viste et kvalificeret flertal
for fusionen, hvormed bankens skæbne var
beseglet, og hermed fandt et stykke historie
sin afslutning.
Da ingen fandt anledning til at komme
med nogle bevingede ord på generalforsam
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lingen, vil jeg hermed bringe nogle anden
hånds indtryk fra banken.
Mit kendskab til banken går tilbage til
december 1942, da min far blev ansat som
bankbud (titlen ændredes senere til bank
betjent, guderne må vide hvorfor, men det
lød vel finere). Her havde han sit virke indtil
udgangen af april 1971, da han fyldte 67 år.
For mig er Creditbanken naturligvis den
»gamle« bank i Nørregade med guldskriften
på facaden, mahogniskranken og ståpultene
med de høje skamler, der sjældent benyttedes
af andre end Begehr, men han kunne vel
dårligt nå bøgerne, når han stod op.
Den første, man ellers fik øje på, når man
trådte ind ad døren — og som i hvert fald

lagde mærke til den indtrædende — var
Helmuth Obst, stående ved sin pult med
penneskaftet i munden. Alle fik en hilsen,
betydeligere kunder blev mødt ved skran
ken, og der veksledes et par ord. Havde den
besøgende ærinde til direktøren, ilede Obst i
forvejen for at sikre, at kysten var klar, og
var dette tilfældet, blev den besøgende gelejdet ind med store armbevægelser og med
gentagne »væs’goi å kom ind!« Var det kun
lille jeg, der kom, blev jeg hilst med penne
skaftet i munden: »Godau, lille Hannes, gå
kuns ind, han sitte derind’!« og en stor, fe
jende armbevægelse mod baglokalet, hvor
min far havde sin plads. Udover nogle kun
deekspeditioner i løbet af dagen havde Obst
ikke tid til at lave noget. Hans egentlige ar
bejdsdag begyndte først, når kollegerne var
taget hjem; så havde han den fornødne ro til
at prente sine tal i bøgerne, og da Obst var
meget »edepetede«, stod disse i snorlige ko
lonner, og der fandtes i alt fald ikke æselører
i hans bøger!
I øvrigt steg Obsts armbevægelser til det
rent artistiske, når han efter et besøg hos
frisøren viftede de meget små maskinslåede
hår væk fra ørerne; et nummer, som Harro
Harrebye i et festligt lag gav en mesterlig
parodi på!
I bestyrelsen sad dengang bl. a. advokat
Sophus Erichsen, en retskaffen og højt re
spekteret mand (blandt venner kaldet »So
ft«, hvilket jeg har fra et postkort, som
fandtes i min fars efterladenskaber), og
grosserer Peter Frees, der efterfulgte Erich
sen på formandsposten, samt Lassen fra
Vilstrup.
En morsom tildragelse til belysning af et
par af de forannævnte må komme ind i bil
ledet her:
Det må have været i anledning af bankens
75-års jubilæum i 1950, at bestyrelse, direk
tion og personale foretog en udflugt med bus
til Mikkelborg Kro, der dengang nød stor
anseelse som et af landsdelens bedste køk
kener. Maden var også den dag fortræffelig,
og alle »haben gut zugelangt«, ikke mindst

Holger Riis, der jo var en kæmpe, som kun
ne spise og drikke for to.
»Riis, Sie sollen nicht so viele Kartoffeln
essen, Sie sollen mehr Fleisch essen!« lød
det fra Hans Lassen, der selv talte tysk, som
om han havde »heisse Kartoffeln im
Mund«.
Dette lod Riis sig naturligvis ikke sige to
gange, men langede dygtigt til kødet. Nu
varede det imidlertid ikke længe, før Peter
Frees blandede sig i koret: »De’ æ jo å katøfle å æ bo’e, Riis!«
Direktionen bestod af Danielsen, der var
1. direktør, og Lorenzen som 2. direktør.
Danielsen virkede meget verdensfjern,
måske studs, på de fleste, og jeg tror næppe,
at han nogen sinde blev klar over, hvem jeg
var, skønt han så mig flere gange i banken.
Lorenzen var derimod den udadvendte, jo
viale type. Han kom ofte og gerne på
»Høppner«, såvel alene som i selskab med
konen, og han yndede et muntert lag. »Hei
ne Bache« omtaltes han lidt respektløst i en
gemytlig »Runde«.
Til de »gamle« i banken hører ubetinget
lille Begehr, en dygtig og samvittighedsfuld
bankmand. Han var af ubetydelig vækst,
1,50—1,60 m høj, så han synede ikke meget
ved en ståpult.
Af natur var han meget gemytlig, og han
ville gerne med på kro, når dette kom på
tale, men kun på betingelse af, at han blev
fulgt hjem! Dette hverv påtog Holger Riis
sig gerne, som den største, stærkeste og mest
»trunkfeste« af besætningen. »Zu gegebener
Stunde« tog Holger nu Begehr under armen
— som en pakke — og bar ham gennem The
des gård, Paulsens gartneri til hjemmet i
Mariegade, hvor han afleverede ham i fru
Begehrs varetægt.
Samme Begehr var »um die Ecken« i fa
milie med lods Holst — en kæmpe! — og den
nes datter fortalte mig engang, at disse to
ydre modsætninger i 1930’rne foretog en rej
se sammen til Rhinen, hvor de boede i Assmannshausen. Turen blev en succes, ikke
mindst på grund af Begehr, der hver aften
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efter middagen, hvortil man naturligvis
havde nydt nogle glas af stedets gode vine,
steg op på bordet (den eneste måde, han
kunne overskue forsamlingen på) og under
holdt gæsterne med drikkeviser! Han vakte
en sådan furore, at værten absolut ville en
gagere ham!
Carl Petersen, kasserer gennem mere end
en menneskealder, stod i sit bur, kendt af
hver kunde og vellidt blandt publikum. Når
der var roligt i banken, stod han som den
eneste med ild på cigaren, skønt det nær
mest var en lov, at man ikke måtte ryge i
ekspeditionstiden! Ingen kunne forstå, at
dette blev tolereret, men Petersen havde nu
en gang tiltaget sig denne frihed, og ingen
mukkede!
Da Danielsen tog sin afsked, blev Loren
zen udnævnt til 1. direktør, en stilling, som
han bestred, indtil han tog sin afsked, da
han var langt over 70. Schoop blev da 2.
direktør, men døde alt for tidligt.
Han efterfulgtes af W. Matthias, en »en
som ulv« med en kantet natur. En af de
få, der kunne omgås ham, var far. Han blev
efter mange års ikke særlig lykkeligt ægte
skab skilt, men skilsmissen var slem for ham
at komme igennem. Efter nogle års ungkar
letilværelse blev han gift med en fuldmægtig
i Handelsbanken, og de havde, så vidt jeg
ved, en del gode år sammen. Også han døde
tidligt.
Harro Harrebye havde lært i banken og
blev der i over 40 år. Da han i 1945 under
opgøret med mindretallet måtte til Fårhus
(hvor også Schoop måtte hen), blev hans
kone Inge ansat i banken. Begge var vellidte
af både kolleger og publikum som de åbne
og selskabelige naturer, de var. Begge blev
desværre hårdt ramte af sygdom, og Harros
sidste år i banken var svære at komme igen
nem. Han efterfulgte i øvrigt Carl Petersen
som kasserer.
Under de sidste krigsår var der to elever i
banken: Johannes Ravn og Peter Hjorth.
Førstnævnte forlod banken kort efter be
frielsen og slog sig ned i det fynske, men
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vendte efter en årrække tilbage. Her ved fu
sionen er han prokurist i banken.
Peter Hjorth var med i modstandsbevæ
gelsen, og det vakte naturligvis opstandelse i
banken, da han den 5. maj 1945 mødte op
med armbind, stålhjelm og maskinpistol!
Han forlod banken kort tid efter og fik an
sættelse i Handelsbanken i København.
I kølvandet på den almindelige »udrens
ning« i 1945 blev der »aus Anständigkeits
gründen« foretaget nogle nyansættelser i
banken: Frk. Hansen kom fra Amtsspare
kassen, Clausen fra Haderslev Bank og Ja
cob Koch fra Kreditanstalt Vogelgesang.
Walter Petersen kom til banken som elev
efter krigen (1947?) Ved krigsafslutningen
var han tysk løjtnant og kom således sent i
gang med sin uddannelse. Han efterfulgte
Matthias som 2. direktør ved dennes død og
blev ved Lorenzens afgang 1. direktør.
Hans Otto kom til banken endnu senere
og efterfulgte W. Petersen som 2. direktør.
Til slut en af de morsomme tildragelser,
der kunne sætte kolorit på den daglige
trummerum i banken:
Direktør Danielsen havde jævnligt besøg i
banken af den daværende sognepræst for
den tyske menighed, pastor Prahl. Om det
var direktørens sjælefred eller præstens øko
nomiske forhold, der drøftedes ved slige lej
ligheder, er vist aldrig kommet frem. Imid
lertid kommer en dag von Dippe, indehave
ren af fabrikken AGA (»Dyp den i AGA
sennep«), ind i banken, river døren til Da
nielsens kontor op — uden først at banke på —
og udbryder med høj røst, da han får øje på
præsten: »Na, heute ist wohl wieder Bibel
stunde!«, hvorefter han smækker døren i og
demonstrativt forlader banken!
★

Nedskrevet til minde om min far, Karl
Schrøder (1904-1979).
J. A. SCHRØDER
St. 1950
P.S.: Det må være skæbnens ironi, at ban
ken fremover skal hedde DEN DANSKE
BANK!

FRA BRAKVAND TIL KINABUGTEN
Erindringsbilleder fra Slotsgrunden og havnen i 1920’rne og 1930’rne

En flygtning krydser sit spor — en af forfatte angst længe efter, at jeg var nået hjem i
ren Aksel Sandemoses bogtitler — rinder mig Hansborggade. Jeg gik for en sikkerheds
i hu, da jeg en lun sensommeraften for et par skyld midt ude på gaden hele vejen hjem. For
år siden styrer mine skridt fra Nørregade ind nylig harjeg i tysk fjernsyn haft lejlighed til et
i Slotsgade. For flygtninge blev de mange af gensyn med denne gamle gyser, og jeg måtte
os på en måde, da vi efter endt skolegang da gøre op med mig selv, at min reaktion
forlod Haderslev med de i hvert fald dengang dengang var fuldt berettiget.
Lidt henne ad gaden — hvilken side var det
begrænsede muligheder til fordel for større
metropoler med deres rigere udfordringer og nu? — står jeg pludselig foran en pornoforret
ning, og med det refleksberedskab, som sik
mere varierede uddannelsesmuligheder.
Trafikstøjen fra Nørregade hænger ved kert kendetegner de fleste af min generation
lidt endnu, men efter fa skridt er Slotsgade over for sådanne fænomener, som dengang
lige så stille, som jeg oplevede gaden en mørk kun forekom bag nedrullede gardiner, lader
og regnfuld efterårsaften for mere end 50 år jeg, som om jeg ikke ser udstillingen, men det
siden, da jeg luskede hjem fra Kinopalæet er nu svært, for alt er tilsyneladende præ
efter at have set en af tredivernes psykologi senteret i overnaturlig størrelse. I en selv
ske filmgysere, »Den usynlige mand«, der fik suggereret tilstand af let distraktion vender
mit tolv-årige drengehjerte til at dunke i jeg mig bort og bemærker samtidig med en
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vis uro, at nyfigenheden er ved at få overtaget
over min blufærdighed, men det er for sent,
for nu har jeg vendt mig mod den anden side
af gaden.
Og rigtigt, det var jo også derovre på
venstre side han boede, bagermester Møller,
en anden usynlig mand på denne tid, i hvert
fald den del afpersonen, som bagte brød. Det
var en mærkelig forretning. Et nydeligt og
velholdt lille hus, et par trin op og man stod i
en lille stue, alt rent og pynteligt. En chaise
long med smukt gråt plydsbetræk dominere
de det lille rum. Her solgtes rugbrød, hjem
mebagt, og ikke andet, og rummet emmede
livsaligt af denne produktion. Når en dame
havde modtaget kundens bestilling, for
svandt hun og vendte et øjeblik efter tilbage
med et friskt duftende rugbrød. I Hansborg
gade var vi naboer til skibsreder Clausen, og
fru Clausen og min mor var gode veninder.
Mor lod sig smitte af fru Clausens begej
string for bagermester Møllers rugbrød, og
jeg blev betroet at hjemføre det.
Min debut som brødbærer fandt dog sted
på et noget tidligere tidspunkt, og min tidlige
debut og især debutantens yderst betingede
succes må alene tilskrives unge forældres
overvurdering af deres førstefødte søns ev
ner, da han pludselig for første gang i sit
korte liv rejser sig op og går selv, et mirakel,
som jo også er beskrevet andetsteds, ganske
vist under lidt andre omstændigheder og for
udsætninger. I blind tillid til, at nu kunne alt
lade sig gøre, udstyrede min mor mig med
kontrabogen til vor købmand, som — det skal
indrømmes - boede i umiddelbar nærhed af
os. I bogen havde hun omhyggeligt noteret
sin ordre: 1 stk. rugbrød, mørkt. Og så blev
jeg sendt af sted, bogstaveligt talt skudt ud i
universet.
Af det senere hændelsesforløb, refereret af
troværdige vidner, fremgår det, at første del
af ordren blev udført korrekt. Jeg indfandt
mig som programmeret hos købmand Lar
sen på hjørnet af Toldbodgade og Østergade
og forlod forretningen igen udstyret med et
rugbrød og kontrabogen med købmandens
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kontrolnotering. Men derefter må der være
kommet grus i maskineriet. I stedet for at
vende tilbage til hjemmets arne fortsatte jeg
hen ad Østergade og drejede ned i Allégade,
hvor jeg hos købmand Andersen afleverede
kontrabogen, men fortsatte med rugbrødet,
som jeg lidt længere nede i gaden gik ind og
betroede bagermester H.C. Andersen på
hjørnet afjomfrustien. Så må jeg have ment,
at den alvorlige og krævende del af opgaven
var løst, og det må have foresvævet min unge
sjæl, at det nu endelig var tid til lidt tant og
fjas, for jeg fortsatte ufortrødent og målbe
vidst hen ad Jomfrustien og styrede op i Nør
regade til Høppners Hotel, hvis værtspar var
gode venner af familien. Jeg gik ind til vært
inden, fru Hansen, og skulle selvfølgelig hilse
hjemmefra. Hun blev stormende lykkelig for
at se mig og diskede op med alskens herlig
heder. En mistanke må have sneget sig ind
på hende, da hun pludselig spurgte, om min
mor vidste, hvor jeg var gået hen. Jeg har nok
rodet mig ind i selvmodsigelser og har åben
bart ikke kunnet besvare forespørgslen til
fredsstillende, for jeg blev umiddelbart efter
transporteret hjem med fuld musik. - Jeg
blev først lang tid senere igen betroet at hente
rugbrød, og da skete det altid her i bagerme
ster Møllers paulun. Ah, hvilken dejlig duft
hang der ikke her.
De senere års bygningsfornyelser i Slotsgade
og omkringliggende kvarterer med interes
sante afdækninger af gamle historiske pa
neler og efterfølgende restaureringer skyldes
et enestående kommunalt initiativ, som og
så har givet genlyd på landsplan. Ved hjælp
af offentlige tilskud har man her på fornem
ste måde vist vejen i hele den vanskelige
proces, man i dag kalder byfornyelse, og
som bl. a. kompliceres af opgavens ofte
yderst specielle karakter, der kræver første
klasses håndværkere med fingerspidsfor
nemmelse, håndværkere, der næsten må føle
det som et kald for at kunne medvirke, fordi
indtjeningsmulighederne ved egentligt ny
byggeri utvivlsom er gunstigere. Så meget

Rederiet C. Clausens skib Clara, fortøjet i Haderslev havn foran rederiets kontorbygning, den tidligere havnefogedbolig fra
1865, nedrevet 1980 (taget ses over skibets forstavn). Bag skibet Hansborggade 4 (til højre), hvor skibsreder Clausen boede, og
Hansborggade 2 (til venstre), hvor Erik Rosenlund boede. (Privateje).

mere prisværdige er de allerede opnåede re
sultater. At der så fra det politiske venstrehold har lydt klagetoner over de økonomiske
fordele, køberne af de restaurerede huse op
når igennem de offentlige tilskud til arbej
dernes udførelse, er vel ikke noget der bør
komme bag på nogen. Den sociale retfær
dighed fører ofte en lidt forsømt tilværelse.
Måske skulle man ved eventuelle fremtidige
lignende projekter overveje en lidt mere in
tim tilnærmelse til den egentlige kostpris,
selv om man må se i øjnene, at den slags
projekter netop er så uforholdsmæssigt ka
pital- og arbejdskrævende, at den virkelige
kostpris sandsynligvis vil holde de fleste
liebhavere borte. At man ikke desto mindre
har kastet sig ud i projekterne tyder på en
sådan grad af idealisme, der nok på nogle
sjæle i dagens Danmark kan virke fremmed,
men som netop derfor er yderst påskønnel
sesværdig.

I forhold hertil var tredivernes Slotsgade i
bygningsmæssig henseende som helhed ikke
noget opløftende syn. Midt i gaden boede
slagtermester Raupach i en af de mere vel
holdte ejendomme. Han var indbegrebet af
sønderjysk, man bør vel sige tysk pølsetra
dition. På den tid skete det ofte, at børn, der
kom i forretningen, blev tilbudt en skive
pølse — sikkert en lækkerbisken for de fleste
børn. Fru Raupach må have følt sig mærke
ligt til mode, da jeg engang afslog hendes
venlige gestus, men vi børn var hjemme op
draget til ikke at spise pølse eller kød i det
hele taget uden samtidig at spise enten brød
eller kartofler til, og på dette område var vi
yderst efterrettelige.
Hvor afstandene dog er blevet korte her.
Da jeg fra Slotsgrunden med statsminister
Poul Schlüters barndomshjem i det inderste
hjørne af den åbne plads svinger til venstre
ned ad Naffet, passerer jeg en stor gråsnav-
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Haderslev havns inderste del set fra sydøst i slutningen af 1920’me. To Clausen-skibe (til højre Habicht fra Flensborg) er
fortøjet ved rederiets pakhuse. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

set og dystert udseende udlejningsejendom,
og dyster forekom den mig i endnu højere
grad i min barndom. Her boede en af mine
skolekammerater, Josef, en lille indfalden og
mørkhudet splejs, men med spillende og le
vende øjne. Alligevel havde han noget di
stræt og verdensfjernt over sig. Hans store
lidenskab var johannesbrød, som han ihær
digt og sultent fortærede under støjende
knasen både i og uden for skoletimerne.
Han var ganske afgjort underernæret, læ
rerne havde ondt af ham, for de lod som
ingenting, og der var naturligvis heller ikke
nogen af os andre, der tog os af det, endsige
morede os over det. Forældrene var ind
vandrede polakker og begge tynde og gen
nemsigtige og formentlig tuberkuløse. Fade
ren var havnearbejder og det meste af tiden
uden arbejde, vel for svækket til det. Begge
forældrene døde af deres kummer, mens
deres børn endnu var små og gik i skole.
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Jeg ved ikke, hvad der senere blev af dem.
Men der er noget, jeg ikke rigtigt kan få til
at passe, når jeg hører nogle af dagens rædselsberetninger om firsernes nød og elendig
hed blandt mennesker, hvoraf nogle er så
medtagne af vilkårene, at de hverken har
råd til at gå til damefrisør eller til at invitere
gæster til andet end kaffe.
Lidt længere nede på Naffet ved det frem
springende hjørne havde bagermester Dose
sin forretning. Selv om jeg var en trofast
kunde der, så tror jeg ikke, at mit bidrag til
omsætningen kunne have afværget en
eventuel konkurs. Men han kunne regne
med mig, og det er altid noget. Hver søndag
formiddag indfandt jeg mig i forretningen
på klokkeslæt med min søndags-tiøre, der
lige så sikkert blev omsat til en pakke en
gelsk tyggelakrids. Jeg var allerede dengang
klar over, at det gælder om at tillægge sig
gode og faste vaner.

Haderslev havn set imod øst i 1930’me. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Da jeg kommer op til Skibbrogade, ligger
havnen nedenfor mig, svøbt i en slags torne
rosesøvn, en slags, for Tornerose blev som
bekendt vækket igen af den skønne prins,
men ingen tør vel i dag spå havnen en lig
nende mirakuløs opvågnen i en tid, hvor
transportsektoren har udviklet sig eksplosionsagtigt på alle områder, og når man
samtidig gør sig klart, at i de søværts for
bindelser har Haderslevs achilleshæl altid
været den lange, smalle og mudrede fjord,
hvor næsten alle lidt større fartøjers sikre
navigation kræver lods. Havnen er kommet
på aftægt, men smuk ser den ud i al sin
afmagt, her er stille vegetation, bortset fra
den inderste del af bassinet med de mange
lystbåde, moderne menneskers middel til
flugt fra en tyngende og stressende hverdag.
Disse ofte forfinede fartøjer har afløst fi
skehavnens mere robuste fiskekuttere, —
smakker og joller, en stor broget flåde, som

krævede ustandselig røgt og pasning, der
fyldte luften med støjende aktivitet og med
en tæt os fra kogeren med den skoldende
tjære til net og skibsplanker, en os, der
blandede sig med stanken fra brakvandet i
det stærkt forurenede havnebassin, hvor det
flød med meget uappetitligt og ofte ubeskri
veligt affald. Især på varme sommerdage
med stillestående luft kunne stanken være
næsten ulidelig. Men også i den ydre havn
var der liv og aktivitet. Det var en efter for
holdene stor havn i tyverne og indtil først i
trediverne. Den blev anløbet af mange store
skibe af vidt forskellig nationalitet, også fra
mere eksotiske egne af kloden, selv om fin
ske og svenske trælastskibe og kulbåde fra
de nærmeste leverandørlande nok var i
overtal. Men også mindre kystskibe, dem vi
i dag kalder coastere, pløjede flittigt ud og
ind ad den lange fjord.
Her i Skibbrogade ligger alle husene med
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fri udsigt over toldbodens parkanlæg og
havnen med Fjordager, der hæver sig borte i
baggrunden. Husene er stadig pæne og vel
holdte. Her boede tidligere en del søfolk,
som havde lagt op; vi kaldte dem ostindienfarere, fordi der vitterligt iblandt dem var
langfartskaptajner og andre, som efter et
langt og stormfuldt liv på verdenshavene
havde trukket sig tilbage fra verdens tum
mel til et behageligt og efter alt at dømme
rimeligt økonomisk funderet otium i ro og
mag. Og ro ville de have. Der var noget
ligefrem reserveret og utilnærmeligt ved fle
re af de ulastelige husfacader.
I et af husene boede Werner, en af mine
faste legekammerater, vi var jævnaldrende,
og hans far var en af dem, som efter en
menneskealder på fjerne have var gået i
land og havde sat bo. Han giftede sig med
sin husbestyrerinde, en dame, der var langt
yngre, end han selv var. Set med vore dages
øjne ville han nok ikke virke særlig gammel.
Dengang forekom han mig som en stout,
men meget gammel mand. I hjemmet her
skede en ganske speciel atmosfære. Der var
hjembragte kamfertræskister, borde med
fint ciselerede metalplader samt mange ek
sotiske pyntegenstande og farvestrålende
kinesiske tæpper, og i vindueskarmene de
næsten obligatoriske porcelænshunde. Man
så sjældent faderen uden for hjemmet, og
når jeg kom der, sad han næsten altid og
læste avis. Sagde han noget, var det som
regel enstavelsesord som svar på et eller an
det spørgsmål. Werners mor var meget sød
og venlig, også over for mig. Der stod en
stærk respekt omkring faderen, det lå i luf
ten, at vi ikke skulle bevæge os alt for livligt i
hans nærhed.
Der var ikke tvivl i Werners sind, han
ville være ostindienfarer, som faderen havde
været det. Og hans far må vel, som man
siger i sømandssproget, have spundet ham
nogle ender om sine eventyrlige togter, og
jeg nød godt af referaterne, som sikkert ikke
blev mindre eventyrlige i Werners gengivel
se. Men i den aktuelle situation måtte jeg
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betragte ham som kompetent. Blandt gode
legekammerater drømmer man ikke om at
drage den andens ærlighed eller sanddruhed
i tvivl, det ville være en form for loyalitets
brud eller ligefrem svig. Og når jeg spurgte
ham om et eller andet i hans beretninger,
som kunne forekomme mig uklart, havde
han altid en forklaring, der lød om ikke di
rekte logisk, så dog i hvert fald ræsonnabel.
Vi var selvfølgelig altid i gang med et eller
andet ved havnen, vi var fuldt fortrolige
med skibe og alt maritimt, det var vi sikre
på, og vi kunne vrikke en robåd i søvne med
venstre hånd. Det var et liv i barnlig uskyld.
Men lasternes fristelse var begyndt at lure
på os. Blandt meget forskelligt gods blev der
også af og til udlosset råtobak til M. Han
sens Tobaksfabrik i Storegade. Tobakken lå
for det meste i store juteballer på kajen, og
det skete, at hjørnerne under losningen fik
nogle småstød, så lidt af tobakken sivede ud.
Det var for stor en fristelse for drenge med
kridtpibe i lommen. Med hver sin håndfuld
af den forbudne frugt styrede vi resolutte
hen til havneterrænet neden for Hansborg,
hvor Hansborg Tømmerhandel havde sine
bræddestabler liggende til udtørring og lag
ring. De var bygget op som kinesiske pago
der, som regel så høje som toetages huse, og
de var stablet på den kendte facon, så væg
gene hele vejen op skråner udad. Foroven
var stablen afsluttet med en slags skråtag,
der var åbent i begge ender. Det var ikke
helt ufarligt at klatre op i dem, og det var
især vanskeligt at komme ned igen. Men var
man først oppe, så havde man en pragtfuld
udsigt over hele havnen.
Lige nedenfor os lå en stor polsk båd og
lossede. Der var aktivitet og leben, og der
var piger på kajen. Et par af dem var på vej
op ad lejderen. Jeg undrede mig lidt over,
hvad damer skulle på sådan en båd, men
Werner havde straks en naturlig forklaring:
de skulle om bord og gøre rent. — Det var
hans viden om selv den slags enkeltheder,
der befæstede min tillid til hans uantastelige
maritime ekspertise. Vi fik stoppet vore

Rederiet Clausens S.S. Helene passerer Årøsund. Helene købtes 1926 i Århus og hed da Mols; skibet solgtes 1933 til
Rudkøbing og fik navnet Langeland. (Fot.: A. Andresen, Haderslev). (Privateje).

kridtpiber med den medbragte tobak og
tændt dem, og himlen åbnede sig for os hvilken fryd. Men nydelsen lå selvfølgelig så
absolut i det forbudte. Reaktionen indfandt
sig næsten øjeblikkeligt. Vi blev svimle og
utilpasse og kastede op, begge to. Det var
ubehandlet, uraffineret råtobak, og det var
stærk tobak. Der gik lang tid med at komme
så meget til hægterne igen, at vi turde påbe
gynde den krævende nedstigning. At forkla
re derhjemme, hvorfor vi ikke havde kunnet
overholde spisetiden, var det mindste pro
blem i denne forbindelse, i den og i alle an
dre retninger var vi rutinerede og fuldbefar
ne.
*
Min interesse for det maritime, der var af
samme seriøsitet, som andre jævnaldrende
var besjælet af, når de proklamerede, at de
ville være brandmænd, fandt dog i særlig
grad næring hos en anden af mine kamme

rater, der boede lige ved siden af os. Det var
Carl Christian, søn af skibsreder Clausen,
og han var min bedste kammerat. Han vide
refører i dag rederiet, der allerede i mange
år har haft domicil i København med sine
største aktiviteter i Østen. Men grundlaget
for den meget udadvendte virksomhed i dag
blev skabt af bedstefaderen, som helt op
omkring første verdenskrig drev turistsej
lads på fjorden med en lilleputdamper, der
senere fik et søsterskib. Det var ret små far
tøjer, men rigtige dampskibe med jernskrog,
der tog sig af den tids meget yndede form for
nærturisme med anløb af Sverdrup, Årø
sund og flere mindre steder både i fjorden og
i bæltet udenfor, og der var musik ombord.
Det hele smagte på en måde lidt af kryds
togt.
I hine tider var disse sejladser en meget
populær udflugtsform, som vi elever i kate
dralskolen fik lejlighed til at genopfriske —
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jeg tror det var i 1937 — da skolen besluttede
at leje en sådan båd til årets skoleudflugt.
Det var i bogstaveligste forstand en forfri
skende nyskabelse i disse udflugtstraditio
ner, som ellers ikke udmærkede sig ved
hverken dristigheder eller fantasi, det hele
kørte jo i forvejen sikkert på skinner, stats
banernes. Men her fik vi til en forandring en
oplevelse i regn og stormvejr. Der var store
bølger og skumsprøjt og adskillige tilfælde af
søsyge. Alt i alt en vellykket tur, det var vist
den almindelige opfattelse blandt eleverne.
Men det blev vist ved denne ene forestilling.
Året efter vendte man tilbage til statsbaner
nes skinner, de gyngede ganske vist mere
dengang end i dag, men ikke så meget som
fjordbådene.
Da første verdenskrig medførte en kraftig
opblomstring af ikke mindst landbrugseks
porten til Tyskland, blev fjordbådene om
bygget til et mere prosaisk og lukrativt for
mål: transport af levende kreaturer. Slagte
riets eksportstalde lå for enden af Toldbod
gade mellem Østergade og Jomfrustien og
således i bekvem nærhed af ankerkajen ne
den for Toldbodgade. På udskibningsdagene
blev dyrene i kæmpeflokke drevet ned gen
nem Toldbodgade og enkeltvis hejst ned i
skibets last ved hjælp af et slags mavebælte
af svær presenning. Det var et mærkeligt syn
at se de skrækslagne dyr svæve højt over
skib og vand med strittende ben, inden de
blev sænket ned i lastens dyb. Det skete
jævnligt, at et eller flere af de desperate og
panikslagne dyr sprang i vandet eller slap
bort. Så blev der indledt en formelig klap
jagt på dem, og de spredte skræk og rædsel i
gaderne, inden de blev indfanget.
I pakhusene på kajen havde vi vort sla
raffenland, især når vejret var i sit dårlige
lune. Carl Christians morfar var pakhusfor
valter, en elskelig gammel mand med en
langmodighed uden lige. Midt i løjerne
stiftede vi her for første gang bekendtskab
med døden i al dens gru. Pakhusarbejderne
havde en morgen fisket en død mand op af
havnebassinet. Liget blev anbragt i den ene
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ende af pakhuset i en bunke halm, skydedø
rene blev låst, og der blev ringet efter politi
og ambulance. Men da døden jo allerede
var en kendsgerning, blev det ikke til eks
presudrykning. Vor barnlige nysgerrighed
drev os hen mod skydedørene, hvor der var
en sprække, igennem hvilken der mødte vo
re øjne et frygteligt syn af strittende lemmer,
og et ansigt med åben mund og øjne lysende
af rædsel. Vi var vist mest rystede over, at
man bare havde kastet et dødt menneske
hen i noget halm. — Vi var meget stille re
sten af dagen.
Virksomheden med kreaturtransporterne
trak snart andre fragter med sig, så rederiet
måtte anskaffe yderligere tonnage, og flere
af rederiets skibe lå efterhånden i fast inden
rigsfart, men også Kiel og Flensborg samt
andre tyske havne blev besejlet.
Midt i trediverne blev et af de oprindelige
små dampskibe lagt op og blev forankret
midt ude i havneløbet ud for toldboden for
at afvente ophugning. Der er intet så sæl
somt som et forladt dampskib. Man siger, at
skibe har en sjæl, og vi var ikke i tvivl om, at
det forholdt sig således, når vi entrede skibet
fra Fjordagersiden, hvorfra det kunne ske
uset, for der var udstedt udtrykkeligt forbud
mod, at vi gik om bord. I vor fantasi hørte vi
ustandselig mystiske og klagende lyde, når
vi udforskede de forskellige lokaliteter om
bord, ikke midst i aftenmørke, og vi opfatte
de snart det lille dampskib som et spøgelses
skib.
Det var et forhold, der kom til at spille en
afgørende rolle ved optagelsesproceduren
omkring vor hemmelige liga, en af disse
ungdommelige foreningsdannelser til vare
tagelse af ubrydeligt broderskab, tilsat stær
ke stænk af frimureri med mystiske ritualer,
som drenge vist til alle tider er gået op i med
liv og sjæl. Den altafgørende og ufravigelige
betingelse for optagelse i ligaen var opfyldt,
når kandidaten en mørk aften turde ro ud
alene og gå om bord, og fra skibets kom
mandobro med sin lommelygte morsede et i
forvejen aftalt signal til optagelseskomiteen,

Udflugtsskibet Helene og stykgodsskibet Helene II, begge tilhørende rederiet Clausen, fortøjet i Haderslev havn ca. 1926.
Helene II gik i fast stykgodsfart mellem jyske havne og Hamborg. (Privateje).

der stod inde på kajen og skuttede sig. Det
var barske betingelser, og jeg skylder da og
så eftertiden den oplysning, at ligaen forblev
et lille og eksklusivt foretagende.
Blandt de mange skibe, som anløb hav
nen, var der især en årligt tilbagevendende
kategori, der optog os stærkt. Det var pære
skuderne. De indfandt sig i den sene efter
sommer med deres bugnende last af æbler
og pærer, og de var som regel så kraftigt
lastede, at bådenes rælinger næsten løb i et
med vandoverfladen. Bådene kom fra det
nærmest liggende sydfynske land med dets
traditionelt rige frugthøst. Frugten blev
solgt på kajen direkte til kunderne, der selv
måtte medbringe emballage i form af span
de og kasser, og hvad man ellers havde for
hånden. Til gengæld var priserne helt i
bund. Man havde bismervægte, som dog
kun undtagelsesvis blev taget i brug, det
meste af salget foregik pr. øjemål, og man
tog det ikke så nøje med et par æbler fra
eller til, det drejede sig om at fa udsolgt

samme dag. For bare en tiøre kunne vi gå
hjem med en pæn portion æbler. Men efter
den store polioepidemi først i trediverne, der
på grund af smittefaren fik skolerne til at
lukke i en længere periode, kom disse både i
en vis miskredit. En af teorierne om årsagen
til denne frygtelige sygdom samlede sig
nemlig om frisk frugt, der kom under stærk
mistanke. I hvert fald forbød mine forældre
mig at købe frugt fra bådene.
★

Efter mellemskoleeksamen blev Werners
udlængsel så stærk, at han blev taget ud af
skolen, men den gamle langfartskaptajn,
som jo havde sit eget på det tørre, har vel
ment, at sønnens vej til det våde element
burde gå over en faguddannelse, så havde
han da den at falde tilbage på, som man
siger. Werner kom derfor i lære som meka
niker. Som det så ofte går med dem, der
forlader skolen før deres kammerater, så gik
det også her noget ud over vort fællesskab,
og de daglige kontakter hørte efterhånden
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op. Han fik efter at have udstået sin læretid
en stilling i maskinen på en af Clausens bå
de, men pubertetens hede udlængsel må væ
re blevet afløst af et modent, mere køligt
overlæg. Han vendte nemlig ret hurtigt til
bage til landjorden og stak ikke til søs igen,
men etablerede sig med eget mekanisk
værksted, efter hvad jeg mange år senere
erfarede. Da havde jeg tabt kontakten med
ham.
Da jeg sammen med min hustru på en
rejse hjem fra New Zealand for et par år
siden gjorde ophold i Singapore, sad vi en
aften og spiste middag på vort hotel. Ved et
bord ved siden af vort sad to New Zealændere, som vi kom i samtale med. De var
agronomer, udsendt af New Zealands land
brugsministerium, på en af deres jævnlige
rejser for at pleje deres lands eksportmarke
der i Østen. De vidste præcis så meget om
Danmark, at de kunne fastslå, at vore land
brugsprodukter er vanskelige at konkurrere
med. De beskæftigede sig overvejende med
eksport af levende dyr, fortrinsvis far, til
hele Østen, og de syntes lige, at lejligheden
indbød til at fortælle os, at det var et dansk
rederi, der tog sig af disse transporter. Ja,
Skibs-Clausen, kunne jeg supplere. Det vi
ste sig, at de kendte den nuværende reder,
min gamle barndomsven Carl Christian
Clausen, ganske godt og lyttede med synlig
interesse, da jeg fortalte dem om, hvorledes
rederiet havde udviklet sig fra en start med
hyggelig turistsejlads på en lille dansk fjord
over kreaturtransport til Tyskland under
første verdenskrig til vore dages udstrakte

aktiviteter i Østen. De talrige kinesiske tje
nere nåede at få tømt og udskiftet adskillige
askebægre i aftenens løb, inden vi sent gik
hver til sit efter en interessant konversation.
Werner lever ikke mere. En af vore fælles
bekendte havde kort før hans død for nogle
år siden en dag truffet ham på Ribe Lande
vej på broen over omkørselsvejen, hvor han
stod som hypnotiseret ved rækværket og
betragtede den intense trafik under sig. Da
mødet med vor bekendt vækkede ham af
hans trance, skyndte han sig ligesom und
skyldende at forklare, at han afog til stod og
betragtede landevejstrafikken, som han
sagde virkede stærkt fascinerende på ham
og bragte ham til gætterier om, hvor de for
skellige køretøjer kom fra, og hvor de skulle
hen. Hans oprindeligt så levende intentio
ner og planer om langfart var da sikkert
forlængst falmede og døde, men drømmen
havde han åbenbart stadig, og så længe vi
drømmer, er vi i hvert fald i live.
Det var er forunderligt aftenmøde i det
fremmede langt fra Danmark, der blev den
udløsende faktor, som fik mig til at krydse
nogle af mine gamle spor den sommeraften,
og da jeg i det lune tusmørke er på vej fra
Sønderbro hen mod motellet, standser jeg
op for rødt lys i det trafikregulerede kryds,
mens en af Tjæreborgs busser tordner forbi
mig sydpå. Da jeg nåede over på den anden
side af vejen, kunne jeg skimte en silhouet af
et menneske ved rækværket på broen oppe
ved Ribe Landevej - det kunne have været
Werner
ERIK ROSENLUND
St. 1941.

PÅ GAMMELTING DEN 9. APRIL 1940
Peter Kjær beretter

Indledning
Morgenen den 9. april var præget af dra
matik flere steder i Sønderjylland, herunder
også i Haderslev. Mange har siden nedskre
vet deres erindringer om de dramatiske ti
mer og minutter, da tyskerne rykkede frem.
Fhv. pedel Olaf Lassen Uldal berettede i
årsskriftet 1984 om begivenhederne på
Gammelting, der vel ikke udgjorde nogen
egentlig krigshandling, men som alligevel
var nervepirrende nok for dem, der overvæ
rede episoden som øjenvidner. Også Peter
Kjærs redegørelse, der bringes i det følgen
de, bærer tydeligt præg af selvsyn.
Peter Kjær er født på Gammelting den
25. marts 1892. Han deltog i 1. verdenskrig,
hvor han blev alvorligt såret. Han var i
mange år ansat på posthuset og bor i dag på
plejehjemmet på Aabenraavej. Han boede i
1940 i sit fødehjem på Gammelting, og har
3 Haderslev-Samfundets Årsskrift

omkring 1960 nedskrevet denne beretning
om, hvorledes han oplevede tyskernes frem
rykning.

PETER KJÆRS BERETNING
Den 8. april 1940, årsdagen for den dag i
1918, da jeg blev hårdt såret på gaden i
Montdidi i Nordfrankrig.
Om eftermiddagen kl. 14.30 kom postme
ster Jacobsen hen til mit skrivebord og sag
de: »Jeg har lige talt med Aabenraa. Kl.
16.00 kommer tyskerne.«
Jeg så op på mester og tænkte: »Det ligner
ikke tyskerne at komme, når klokken er
16.00 om eftermiddagen.«
Godt en time senere ringede han fra lej
ligheden og spurgte: »Har De hørt noget?«
»Ikke spor,« svarede jeg. Mester sagde bare:
»Nå.«
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Næste morgen

Det var endnu ikke helt lyst.
Jeg vågnede og hørte, at der løb menne
sker på gaden. Af og til kom der en flok. Jeg
vækkede min kone, som stod op og så ud ad
vinduet for at se, hvad der var på færde. Det
var soldater fra kasernen, som løb ned ad
gaden. Gevær og nogen oppakning havde de
med, desuden et par små køretøjer med he
ste for.
Nu løb soldaterne helt over til husrækken
og gik langs denne sydpå. Så standsede de
alle og trykkede sig helt ind til husene. Hvad
skulle der ske? Lidt efter sneg de sig lang
somt videre. Min første tanke som gammel
soldat er: »Flyverdækning«!
Der måtte være noget ekstra på færde, el
ler det var en ny øvelse, militæret foretog, da
jeg aldrig før havde set danske soldater be
væge sig på denne måde langs hovedgaden
gennem byen.
Min kone gik i seng igen. Lidt efter hørte
vi en flyver komme brusende. Til at begyn
de med troede jeg, det var en af Klosters
store transportbiler, men da det ikke gav det
sædvanlige bump over sporet på gaden, var
vi klar over, at det ikke var nogen bil. Min
kone stod af sengen igen, lukkede vinduet op
og spurgte en forbipasserende mand på ga
den, hvad det var. Manden svarede, at det
var en Røde Kors-flyver. Noget efter hørte
vi igen, at en flyver nærmede sig. Om der
var en eller to, kan jeg ikke afgøre. Maski
nen fløj ganske lavt langs Nørregades østre
side mod nord, svingede om kasernen og
samme vej mod syd tilbage. Vi mærkede
lufttrykket, idet den bruste forbi, og min ko
ne opdagede også, hvad det var for kors un
der bærepladerne. Det var sandelig ingen
røde, men et par sorte jernkors. Så var vi
klar over, hvem flyveren var.
Lidt efter kom min brors kone stormende
op ad trappen med et grønt papir i hånden.
Dette papir havde flyveren smidt ud over
byen i mange eksemplarer. Stående for fod
enden af vore senge, hvor min kone og jeg
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lå, læste hun op af dette flyveblad. Til at
begynde med troede jeg ikke rigtig på det.
»Hvad er det for noget sludder. Hvad er det
for noget dansk, det lyder nærmest som
dårligt norsk!« »Ja, sådan står det,« sagde
hun. »Oprop.« Min bror var også kommet
op ad trapperne, og lidt efter gik de begge.
Så stod vi op for at vaske os, og jeg så ud
ad vinduet, at flyverne kom igen sydfra.
Denne gang mere vestlig og noget højere
oppe. Der var mange folk på gaden.
Jeg var lige kommet ned i stuen, og satte
mig i stolen ved vinduet og så ud af spion
spejlet. Der kom en højttalerbil sydfra. Den
kørte ganske langsomt i retning mod Gam
melting. Stemmen sagde: »Der er alminde
lig mobilisering. Alle civilpersoner skal
straks forlade gaden.« Samtidig hylede luft
værnssirenen, og flyverne sås igen i luften.
Der kom bud, at naboerne var gået i kæl
deren. Der blev samtidig spurgt, om ikke
også vi ville med i kælderen, Nej, vi ville
blive her og se, hvad der foregik, og nu ville
vi have vores morgenkaffe, som jeg indtog
ved vinduet. I løbet af ganske kort tid sås
kun ganske fa mennesker stå på gaden. Jeg
havde lige rejst mig fra stolen og stod midt i
stuen og tænkte på det lige forkyndte fra
højttaleren.
Almindelig mobilisering?
Vorherre bevares. Skulle vi nu opleve en
mobilisering igen, og hvad dermed følger
ved bedst den, der har oplevet krigen
1914-18 på nært hold.
Pludselig så jeg ud ad vinduet. Hvad var
det. Kunne jeg tro mine egne øjne. En
kampvogn holdt midt på gaden lige uden
for. 621 stod med store tal på tårnets kant.
Midt i tårnets åbning stod en soldat i blå
uniform med blød, rund hue og med pistol i
hver hånd. Vi så på hinanden. Bag tårnet
sås en flad, sort kasse, overdækket med et
hagekorsflag. I det samme åbnedes ilden
mod kasernen fra et af de to maskingeværer
i tårnet. Derpå kravlede tanken på larve
fødder videre nordpå. Jeg satte mig igen ved
vinduet og spejdede i spionspejlet efter tan-

Tyske infanterister gør klar til kamp med front mod Haderslev kaserne. Stedet er Nørregade ved jernbaneoverskæringen og
Shell-tankstationen (nu ligger rutebilstationen her). (Haderslev byhistoriske Arkiv).

ken. Nu gik det stærkt, så det kneb med at få
det hele med.
Pludselig smuttede en motorcykel med
sidevogn med to soldater i stålhjelm forbi.
Straks efter holdt en anden motorcykel, og
to eller tre soldater sprang ud og løb med et
maskingevær hen til trappen og op til Shellkontoret og stillede sig i dækning ved mu
ren.
Jeg kastede et blik i spionspejlet. Der kom
to kampvogne, en på hver side af gaden,
kørende i jævn, stærk fart langs Nørregades
fortove. Den ene holdt lige udenfor vores
gadedør, den anden mellem blinksignalet og
trappen.
Pludselig åbnede tanken nedenfor ilden
mod kasernen. Uhyggen bredte sig. Jeg så
gennem spejlet efter kasernen, men kunne
3*

ikke opdage noget særligt, kunne heller ikke
høre ilden blive besvaret.
Der var kørt et maskingevær op på hjør
net af Laur. Skausgade. Midt på pladsen ud
for politikontoret lå en lang, flad genstand,
som jeg ikke var klar over, hvad var. Det
lignede en lang, smal stige.
Jeg kastede igen et blik ned på kampvog
nen på fortovet. Nu kørte den langsomt
frem. Jeg så i spejlet mod syd. Der var kørt
en ny tank op på fortovet ud for sagfører
Herløvs kontor.
Det lød et brag, og et lyn for forbi vindu
et. Tanken skød med maskinkanon på ka
sernen. Glasskår faldt klirrende ned henne
på gaden. Flere kanonskud, nogle lysende,
så en salve med maskingevær.
Min kone løb ud i køkkenet, noget sådant
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Episoden på Gammelting betød ikke nogen nævneværdig
forsinkelse for de tyske tropper, der her er på vej videre imod
nord, mens et tysk fly passerer lavt hen over byen. Gammel
ting 17, hvor Peter Kjær boede, er i den store bygning bag
soldaten i bilen i forgrunden. (Haderslev byhistoriske Ar
kiv).

havde hun ikke oplevet før. Flere tanks kørte
op. Så blev der råbt: »Halt!«
En sort personbil kom nordfra med parlamentærflag ud af det venstre vindue og
kørte ned ad Nørregade.
Et par tyske åbne vogne med officerer i
kørte frem og holdt. En soldat med stål

hjelm på kom løbende nordfra. Der råb tes:
»Ein Offizier nach vorne zur Übernahme
der Kaserne.« En officer i bilen pegede mod
nord: »Ist das die Kaserne?« Flere af solda
terne stod ud af tårnet i de holdende kamp
vogne og talte sammen midt på gaden. Alle
havde de pistol i hånden.
Skydningen var ophørt. Hele bataljen på
Gammelting varede ca. et kvarter. Faren
var overstået.
Langsomt kørte nu motoriserede afdelin
ger frem.
Brandvæsenets stigevogn kom forbi og
holdt på Gammelting udfor politistationen.
Falcks ambulance med udrykningsflag
snoede sig gennem færdselen og kørte i ret
ning af kasernen. Pludselig fik jeg øje på den
tyske sagfører, Dr. Clausen, som med ord
ner på brystet ivrigt talte med flere tyske
officerer i bilerne midt på gaden.
Lidt efter kom sagfører Vogelgesang,
sprang hurtigt over gaden og løb i retning af
sit kontor. I spejlet kunne jeg se, at der nu
var hængt et flag uden stang ud af Vogelge
sangs kontorvindue på 1. sal. Noget efter
var hagekorsflaget forsvundet igen.
»Du vil da ikke på kontoret i dag?« sagde
min kone. »Jo, jeg skal ned og se, om de
fremmede også har erobret posthuset.« Det
var ikke tilfældet, selv om de havde været
der af nysgerrighed.
Det viste sig senere, at den omtalte stigelignende genstand midt på pladsen var kæ
den af en kampvogn, der var havareret og
havde torpederet en hjemmetysker, Justis’
hus på Gammelting.
PETER KJÆR.

MIN DELTAGELSE I
MODSTANDSBEVÆGELSEN
I HADERSLEV 1943-45
En beretning af Kaj Martinusen 40 år efter

INDLEDNING
Det er i år 40 år siden Danmarks befrielse
den 5. maj 1945. Over hele landet er denne
begivenhed blevet mindet ved de faldnes
grave, ved møder, foredrag, publikationer,
udsendelser i radio og TV osv. Ikke mindst
overfor de unge er der blevet gjort en indsats
for at fremme forståelsen for betydningen af
denne begivenhed og de fem år, der gik for
ud.
Også i Haderslev mindedes befrielsen.
Der var som sædvanlig lysfest på kasernen

den 4. maj om aftenen. Den største begiven
hed var dog nok, at ca. 80 tidligere mod
standsfolk fra Haderslev-egnen den 5. maj
mødte op på rådhuset til en reception, ar
rangeret af Haderslev kommune. Her åbne
des også en udstilling om besættelsestiden,
arrangeret af biblioteket og Haderslev byhi
storiske Arkiv.
Om modstandsbevægelsen på Haderslevegnen foreligger der kun få undersøgelser.
Mest omfattende er nok Aage Trommers
bog fra 1973, Modstandsarbejde i nærbille-
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de, der behandler det illegale arbejde i Sydog Sønderjylland, det område, der dengang
kaldtes region 3. Beskrivelsen af mod
standsarbejdet i Haderslev udgør dog kun
en lille del af denne bog, men til grund her
for ligger en ret omfattende samling beret
ninger og samtaler, især indsamlet i
I960’erne. Ingen af disse beretninger er
trykt, og kun de beretninger, der blev bragt i
Haderslev-Samfundets Årsskrift 1945, samt
enkelte avisartikler fra sommeren 1945, er
offentliggjort. Tidligere modstandsfolk fra
Haderslev-egnen har heller ikke senere of
fentliggjort beretninger om deres indsats.1
Det er derfor på tide at fa suppleret det
foreliggende materiale om denne periode,
endnu mens der lever nogen af dem, der var
med. Redaktionen af Haderslev-Samfundets
Årsskrift har ønsket at tage denne opgave op
ved i 40-året for befrielsen at offentliggøre
en beretning af en af de aktive modstands
folk i Haderslev. Det har ikke været nød
vendigt at gå langt for at finde en sådan
tidligere modstandsmand. Årsskriftets teg
ner, Lillian Martinusen, er nemlig gift med
Kaj Martinusen, der i dag er lærer ved Ha
derslev private Realskole, og hvis beretning
bringes her.
Kaj Martinusens beretning bygger på et
båndinterview optaget den 5. juni i år og
senere suppleret dels ved samtaler, dels med
yderligere båndoptagelser. Selve interviewet
bygger ikke på nogen form for skriftligt ma
teriale eller notater. Beretningen, som den
er gengivet her, er ikke en ordret gengivelse
af båndinterviewet. Dette er tillempet og
delvis givet skriftsprogets form, ligesom der
undervejs er korrigeret for de vanskelighe
der, der har været med at huske præcis,
hvornår de enkelte begivenheder og episo
der fandt sted. Dette er sket bl.a. ved hjælp
af de beretninger, som Aage Trommers bog
bygger på, og som venligst er stillet til rå
dighed for redaktionen. Der er i noterne
gjort opmærksom på, hvor der er inddraget
oplysninger fra andet materiale. Disse op
lysninger står for undertegnedes regning.
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Kaj Martinusen har naturligvis godkendt
og vedkendt sig beretningen i den form,
hvorunder den her publiceres.
Det turde være klart, at mulighederne for
fejl er mangfoldige, når man i erindringen
skal genkalde sig begivenheder, tanker, fø
lelser og bevæggrunde fra en tid, der ligger
mere end 40 år tilbage, og som er oplevet
som ganske ung. Det kan heller ikke undgås,
at der kommer en vis distance til de hold
ninger, som var en 18—20-årigs, når de be
tragtes med den 60-åriges øjne. Mange epi
soder og begivenheder står dog endnu me
get klart i erindringen, og de er fortalt i en
levende og dramatisk form.
Beretningens værdi ligger efter redaktio
nens mening i det klare billede den giver af
de bevæggrunde, der var for at gå ind i ak
tivt modstandsarbejde, og af hvordan det
var at være aktiv modstandsmand. Kaj
Martinusen hørte ikke til i den organisatori
ske ledelse af modstandsbevægelsen i Ha
derslev, men var sabotør og instruktør, lige
som hans rolle ved eventuel åben kamp var
næstkommanderende i et kompagni. I de
hektiske måneder efter befrielsen tilhørte
han byledelsens stab. — Om Kaj Martinu
sens oplevelser efter den 5. maj 1945 vil der
måske blive lejlighed til at berette om ved en
senere lejlighed.
Andre modstandsfolk, der har haft lig
nende eller andre oplevelser end Kaj Marti
nusen, kan sikkert fortælle om andre sider af
modstandsarbejdet. De, der har kendt og
arbejdet sammen med Kaj Martinusen, kan
måske supplere på de punkter, hvor der er
huller i hans viden, eller hvor hans hukom
melse ikke slår til. Under alle omstændighe
der er det redaktionens håb at høre fra nogle
af dem, der var med dengang, således at
flere beretninger kan blive nedskrevet uden
nødvendigvis derfor at blive offentliggjort.
Det er vigtigt, at vore efterkommere på
grundlag af forskellige beretninger kan lære
at forstå, hvordan modstandsbevægelsen
dengang arbejdede og fungerede.
HENRIK FANGEL.

KAJ MARTINUSENS BERETNING
Hvis man i dag - 40 år efter befrielsen —
spørger mig, hvorfor jeg dengang gik ind i
modstandsbevægelsen, er det nok svært for
mig at give en enkel forklaring herpå; men
hvis jeg skal prøve på at analysere det lidt,
skal jeg nok tilbage i trediverne, for at man
kan forstå noget af baggrunden herfor. Man
må her huske på, at jeg er født i 1923 - i
Dronningensgade 12 i Fredericia - hvor min
far havde en manufakturforretning. Jeg var
altså kun 10 år i 1933, da Hitler kom til
magten, og kun 20 år i 1943, da jeg blev
medlem af modstandsbevægelsen.
I 1930 flyttede vi til Svendborg, hvor min
far overtog en manufakturforretning i Møl
lergade 68. Min skolegang foregik således i
Svendborg, hvor jeg kan huske at vores
dansklærer, »skallesmækker« Lassen, bl. a.
læste Rasmus fra Rodskov op for os. Jeg var
også selv en ivrig læser af drengebøger og
læste bl.a. Coopers indianerromaner og bø
gerne om Svend Spejder, hvis emne er af
samme art som Rasmus fra Rodskov. Den
slags bøger har været med til at udvikle min
nationalfølelse, forstået som kærlighed til
fædrelandet.
Som 11-årig blev jeg spejder i Svendborg
1. trop med tidligere løjtnant, daværende
lærer Anker Kockmann som tropsfører.
Hans påvirkning har nok også smittet af på
mig. Inden for spejderbevægelsen lærte vi
også at vise respekt for flaget og at blotte
hovedet, når nationalsangen blev spillet el
ler sunget. Læsningen af Svend Spejder,
Rasmus fra Rodskov og andre drengebøger
af samme slags, sammenholdt med det, vi
snakkede om inden for Svendborg 1. trop
samt den holdning, der kom til udtryk her,
gjorde det helt klart for mig, at spejderbe
vægelsen var hærens forlængede arm. Jeg
mente, at en spejder var en, der skulle spej
de for hæren og komme tilbage og give vig
tige meddelelser! Man må også huske på, at
begivenhederne i 1920 ikke lå ret fjernt i tid.
Der blev talt meget om genforeningen og om

det, der gik forud herfor, bl.a. begivenhe
derne i 1864, og jeg havde da også en olde
far, der havde været med ved Dybbøl i 1864.
Også dette har været med til at udvikle min
nationalfølelse.
Da Hitler kom til magten i 1933, var jeg
som sagt kun ti år, men selv vi drenge snak
kede meget om det. »Heil Hitler, smid jak
ken og gå med kitler«, det var det udtryk, vi
evig og altid brugte. Vi syntes, at han var en
latterlig person. I radioen hørte vi hans ta
ler, hvor fråden har stået ham om munden.
Han talte i timevis og begyndte med den
sagte stemme og endte - flere timer efter —
med disse primathyl, ganske hæs, mens fol
ket jublede i takt.
Vi lyttede meget til disse taler, selv om vi
ikke forstod ret meget af det, men vi syntes,
at det var enormt morsomt at høre på, hvad
et menneske dog kunne fa sig selv til at gøre
i fuld offentlighed. Vi tog ham ikke alvorligt
— det kom vi så senere til.
Jeg kom ud af skolen som 14-årig i 1937
og kom den 15. april i lære hos isenkræm
mer Eggert Sørensen i Svendborg. Jeg hav
de egentlig ikke lyst til at være ekspedient,
og da Eggert Sørensen efter ca. to år måtte
afhænde sin forretning, bød chancen sig for
at prøve noget andet. Jeg ville ud at se ver
den og havde faktisk faet hyre på en trema
stet finsk skonnert, men så kom verdenskri
gens udbrud i september 1939 i vejen, og det
blev ikke til noget. Jeg fortsatte så som isenkræmmerlærling hos en anden isenkræm
mer i Svendborg.
Min far var meget politisk interesseret.
Han var en god, gammel konservativ, og det
var min farfar også. Han rasede således over
salget af De vestindiske Øer i 1917. Det
skulle vi aldrig have gjort, mente han. Vi
skulle i stedet have bevaret disse kolonier,
og han var da også en af dem, der stemte
imod salget.
Der var mange politiske diskussioner i
mit hjem, for min morfar var socialdemo
krat, og jeg havde en onkel, der var radikal!
Min politiske interesse blev derfor tidligt
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vakt, og min far gjorde også sit hertil, idet dæleme noget! Vi brød os selvfølgelig ikke
han tidligt tog os drenge med til politiske om, at det var tyskerne, der havde besat os.
møder. Jeg har på den måde været i stue med Det havde været mere rart, hvis det havde
Peter Munch, med Christmas Møller, med været englænderne. Jeg tror, vi så havde
Stæhr-Johansen, med den senere justitsmini haft en anden holdning, men det var allige
ster Elmquist, med Stauning og mange andre. vel spændende, fordi ingen - heller ikke
Det var et virvar for et ungt menneske — Hitler - regnede med andet, end at det blev
ikke til at hitte ud af, men da jeg fyldte 16 en lynkrig. Alle sagde: »Ja, nu er vi så blevet
år, forærede min far mig et medlemskort til besat, men om en tre-fire måneder er det
KU. Jeg var således meget ung, da jeg blev overstået, og så er det hele i led igen.« Hos
medlem af KU. De andre var trods alt noget os drenge lå der nok også nogle mindelser i
ældre end jeg, og jeg følte mig egentlig al baghovedet om disse spejderbøger.
drig rigtigt accepteret i KU i Svendborg.
Den 9. april om morgenen vågnede jeg
Jeg har vist heller aldrig været rigtig ægte ved en summen. Jeg gik hen til tagvinduet i
konservativ, selv om Christmas Møller var det loftsværelse, min bror Otto og jeg delte.
mit ideal. Jeg var en stor beundrer af ham Så sagde jeg til min bror: »Der er et eller
og hang ved hans læber, når jeg hørte ham andet galt. Sikken masse flyvemaskiner.«
tale. Han var min mand, om nogen var det. Min far kom op til os — klokken har vel væ
Hans flugt til London under krigen viste for ret 5-6 om morgenen, det var i hvert fald
mig også, at han var en hædersmand.
meget tidligt — og vi kom ned på Møllerga
Jeg var ikke medlem af storm tropperne i de, hvor vi kikkede op i den klare aprilhim
KU, der gik med sorte spidsbukser, sorte mel. Så langt øjet rakte til alle sider, så vi
støvler og skrårem. Det var jeg ikke rigtigt flyvemaskiner.
med på, eller også var det måske blot, fordi
Dagen blev alligevel en dag som alle an
jeg ikke havde råd til at anskaffe denne dre. Vi gik alle på arbejde, og dagen forløb
»uniform«. Det står ikke længere helt klart helt normalt, men vi hørte i radioen kongens
for mig, men min to år ældre bror Otto, der ord om, at vi skulle bevare roen, og så var
også var medlem af KU, var nu heller ikke der jo også dette skægge »Oprob«, som vi
med i disse stormtropper.
har leet ad siden. (Jeg kan nu ikke huske, om
Jeg kan huske engang vi var til et møde i det blev kastet ned over Svendborg).
Kolding - et meget nationalt møde. Storm
Vi havde venner og bekendte i Sønder
tropperne brugte jo den opstrakte arm som jylland, bl. a. en ung mand, der var indkaldt
hilsen, og da fanen blev ført forbi, og vi stod som soldat og lå i Haderslev eller i Søgård.
langs fortovet, skulle armen jo i vejret, men Han kom hjem et par dage eller uger senere
jeg kan huske, at jeg ikke rigtigt kunne fa og fortalte os om, hvad der var sket i Søn
min hånd op i den rigtige højde!
derjylland, og det gjorde naturligvis et
Jeg må indrømme, at jeg ikke er forfærde stærkt indtryk på os.
lig stolt af mit medlemskab af KU, men det
Da tyskerne kom til Svendborg, husker
er da klart, at det skal med, når der skal jeg dem som fantastisk høflige. De hjalp
tegnes et realistisk billede af min baggrund. gamle damer over gaden osv. Det var meget
Det må da også med, at mange KU’ere — tydeligt, at de havde faet ordre om, at når de
ligesom jeg — senere gik over i modstands kom til Danmark, skulle de sandelig være
høflige og gøre sig afholdte. Det var der
bevægelsen.
selvfølgelig mange, der faldt for. Mange for
Besættelsen
retningsfolk var himmelhenrykte, når der
Så kom besættelsen med dette utroligt kom tyskere ind for at købe deres varer. Jeg
spændende for vi drenge, at nu skete der ved det, for jeg var selv i en forretning. Jeg
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har da også selv ekspederet tyskere og solgt
mange varer til dem, for hvis jeg havde de
monstreret overfor en tysker, var jeg sand
synligvis blevet afskediget af chefen.
Men vi solgte selvfølgelig aldrig de gode
varer til tyskerne — dem under disken — dem
fik de rige i byen, dem med indflydelse,
magt og position. Knivene med rigtige horn
skafter, det kongelige porcelæn osv. var for
beholdt den gruppe mennesker. Lidt efter lidt
gik det op for mig, at samfundet var forrykt
inddelt, og at konservatismen cementerede et
system, som jeg egentlig syntes var forkert.
Jeg var også utrolig skuffet over, at der
ikke skete noget. Der skulle foretages noget
imod tyskerne, mente jeg. Vi skulle vise
dem, at vi var herrer i vort eget hus, og at vi
ikke ville bøje nakken for dem.

Tysklandsarbejder
I februar 1941 blev jeg så 18 år, og kort tid
efter blev jeg udlært som isenkræmmer. Jeg
besluttede derfor at føre min egen enmandskrig. Jeg havde en romantisk forestilling om
at gå ind midt i fjendens lejr og lave ting og
sager.
I avisen havde jeg set en annonce fra et
kontor i Odense, som hvervede arbejdere til
fabrikker i Tyskland, og jeg besluttede der
for at melde mig der. Mine forældre var
stærkt imod det og forsøgte at fa mig fra
denne vanvittige idé, men jeg fastholdt
hårdnakket og sagde, at jeg nu var 18 år og
selv kunne bestemme. Jeg cyklede så til
Odense, hvor jeg på hvervekontoret skrev
en kontrakt på otte eller ni måneder.
Vi var en hel gruppe danskere, der kom
derned i foråret 1941. Vi kom til Bremen,
hvor vi blev indlogeret på en gammel cho
koladefabrik, der var indrettet til at huse os
og de andre nationer, vi var sammen med.
Der var franskmænd, belgiere, hollændere,
nordmænd og italienere. Italienerne fik
særbehandling, for de var jo allierede. De fik
spaghetti, mens vi andre fik noget værre
hundeæde, kallun og den slags.

Vi skulle arbejde på en flyvemaskinefa
brik - Focke-Wulf hed den vist, men de
første tre måneder skulle vi oplæres. Vi
skulle bl. a. lære at nitte, at file og alt sådan
noget. Det var én stor farce. Vi lærte ikke
spor, og stemningen var helt klart imod ty
skerne, og det gjaldt alle nationer. Gang på
gang var der ballade. Vi stod f. eks. 500
mand i en stor hal, og som oprør imod vores
elendige kost begyndte vi alle 500 at slå med
vore hamre imod filebænkene — i takt vel at
mærke. Så kom officererne, men vi blev ved.
Det var en demonstrationsform, som ty
skerne ikke forstod, og de kunne ikke stille
noget op imod det.
Blandt de danskere, jeg var sammen med,
var der mange ufaglærte og arbejdsløse, der
kun kom derned for at tjene penge. Der var
enkelte familiefedre iblandt, som sendte
penge hjem, fordi familien derhjemme sul
tede. Egentlig overbeviste nazister var der
kun fa af. Jeg husker en enkelt, og han blev
behandlet præcis lige så dårligt som os an
dre. En dag fik han tærsk af tyskerne, og så
var det slut med hans overbevisning.
Vi blev helt klart opfattet som fjender af
den tyske befolkning. Vi var fremmedarbej
dere. Når vi kørte i sporvogn, blev vi kaldt
»Zigeunerleute«, og der var ingen ende på,
hvor meget andenklasses vi var. Vores
hårlængde gav f. eks. anledning til megen
foragt. Vi havde svingpjattehår dengang
med anderumpe osv., så der blev råbt efter
mig på gaden, peget fingre, grinet osv. Vi
var utroligt foragtede af tyskerne. Især
kvinderne så skævt til os, fordi vi jo frigjorde
deres mænd til krigstjeneste.
Den nat vi ankom til Bremen, var der
luftangreb, og jeg har oplevet mange bom
beangreb i Bremen, både med brandbom
ber og med sprængbomber. Huse er sprængt
omkring mig, og også fabriksområdet, hvor
vi var, blev tit og ofte angrebet. Jeg var
brandvagt, og vi havde nogle store tænger,
som vi tog disse brandbomber med. Når vi
fandt sådan en brandbombe i et afsides
hjørne, hvor den blot ville drøne af uden at
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gøre skade, så skubbede vi den hen, hvor
den kunne gøre lidt mere skade, hvis vi
kunne komme af sted med det.
Senere kom vi til Delmenhorst, hvor fa
brikken havde en afdeling. Der gik jeg
sammen med en parisisk taxachauffør, som
lærte mig nogle franske vendinger, bl. a.
»Gå langsomt,« og det gjorde vi sandelig.
Vores arbejde bestod i at flytte alumini
umsplader fra et rum til et andet. Det gjorde
vi dagen lang, og der var intet system i den
ne flytten rundt fra det ene sted til det an
det. Så fandt vi os et mørkt hjørne i dette
store lagerlokale, og her sad denne parisertaxachauffør og jeg så og snakkede sammen!
Han kunne ikke et ord dansk og jeg ikke et
ord fransk, men det var utroligt, hvad vi fik
at vide om hinanden, bl. a. viste vi hinanden
fotografier af vores familier. Han havde en
utrolig færdighed i at rulle cigaretter med én
hånd, og han røg ustandseligt — i øvrigt no
get forfærdeligt hø.
Mit Tysklandsophold skal med i denne
beretning, selv om det senere af mange blev
opfattet som om man var tyskermedløber.
Det var imidlertid ikke min baggrund. Det
var slet ikke i mine tanker, at jeg ville hjælpe
dem med noget som helst, tværtimod, jeg
ville ødelægge mere end gavne. Hjemmefra
havde jeg forestillet mig en hel masse, jeg
kunne foretage mig, men det meste af det
kunne nu ikke lade sig gøre. Jeg havde bl. a.
forestillet mig, at jeg om natten skulle gå og
smide sukkerknalde i tyskernes biler, især
militærkøretøjer, men jeg havde ikke pakket
sukker i min bagage. Jeg tænkte, at det fik
jeg dernede, men det var - naturligvis - et
uoverskueligt problem at få fat i sukker. Det
lykkedes mig dog somme tider, og jeg fik
smidt sukkerknalde i adskillige biler. Hvad
der skete med dem, fik jeg jo aldrig at vide,
men der er nu nok brændt nogle motorer
sammen.
Mit Tysklandsophold er nok den værste
oplevelse i mit liv, og havde jeg vidst, hvad
det indebar, havde jeg aldrig skrevet under
på den kontrakt. Det var en utrolig befrielse
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at komme ud af Tyskland og hjem til
Svendborg efter de otte-ni måneder derne
de.

Ekspedient i Haderslev
Jeg kom tilbage til Svendborg i januar eller
februar 1942 og havde frem til september
forskellige småjobs, mens jeg boede hjem
me. Der var stadig ikke noget i gang imod
tyskerne i Svendborg, og derfor reflekterede
jeg på forskellige annoncer for at komme
væk fra byen. Da isenkræmmer Skaarenborg i Haderslev ønskede en samtale med
mig, drog jeg til Haderslev, hvor jeg blev
antaget som ekspedient i Skaarenborgs for
retning på Gravene. Jeg flyttede til Haders
lev den 15. september 1942. Det første års
tid boede jeg på værelse tre forskellige steder
i byen, men fra den 1. oktober 1943 og re
sten af besættelsestiden var min adresse Sdr.
Ottinggade 22, hvor jeg havde et værelse
hos en enkefru Burschkies.2 Jeg spiste på
pensionat »Paradis« i Bispegade 13 oven
over Peter Duus’ forretning, og det var år
sag til, at jeg lærte min senere hustru, Lilli
an Mikkelsen, at kende. Hun boede nemlig
sammen med sin mor, der netop var blevet
enke, lige overfor i nr. 16, og snart blev jeg
en hyppig gæst i Lillians hjem.
I Haderslev var der heller ikke rigtig no
get i gang, i hvert fald var det ikke muligt for
mig at få kontakt med nogen, der arbejdede
imod tyskerne. Det, vi foretog os, var derfor
ikke andet end lidt småchikane eller drenge
streger. Jeg og en kammerat, der også var
ekspedient hos Skaarenborg, kom om afte
nen en del på Café Rondeel på hjørnet af
Gravene og Storegade. Her kom også en del
tyske soldater eller officerer, og de hængte
somme tider deres pistolbælter op i garde
roben (Danmark var jo endnu et fredeligt
land). Et par gange havde vi så held med at
hugge deres pistoler, men vi havde jo ikke
rigtig noget at bruge dem til og vidste heller
ikke, hvordan de skulle anvendes.
Jeg havde en bekendt fra Svendborg, Poul
Møhl, der var ansat hos skibsreder Clausen.

Interiør fra Skaarenborgs isenkramforretning på Gravene 8, formodentlig engang i 1930’rne. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Han havde snakket med mig om, at vi skulle
lave noget sammen. Jeg havde foreslået, at
vi skulle sprænge tyske skibe, der lå i hav
nen, i luften, hvis vi kunne få fat i noget
sprængstof. Det var nogle fantastiske planer
jeg havde, meget fantasifulde og ret ureali
stiske.
29. august 1943
Jeg var jo kommet ud af skolen som 14-årig,
så jeg var forfærdeligt udannet! Jeg ville
derfor gerne lære noget mere, især engelsk,
som jeg ikke havde haft i skolen, ogjeg og en
kammerat, Lause Schmidt, henvendte os
derfor til en præst for at få engelskundervis
ning. Vi kom »i skole« hos pastor Wulff i
Aastrup, som vi cyklede ud til et par gange
om ugen. Pastor Wulff dyrkede tobak i sin

have, og vi gik ham til hånde hermed, bl. a.
da der skulle høstes i august 1943.
Den 29. august 1943 om aftenen cyklede
Lause, Lillian, der havde været med den
aften, og jeg hjem ude fra pastor Wulff, og
da vi kom nogenlunde til bygrænsen ved
bækken, stod der to tyske soldater og talte
med en dansker. De stillede sig op, som om
de ville spærre vejen for os, især for Lillian.
Vi slap dog forbi dem, men jeg råbte så efter
dem: »Svinehunde!« Det skulle jeg nu nok
ikke have gjort, for de besteg deres cykler og
fulgte efter os. Jeg sagde til Lillian og Lause,
at de skulle køre afsted alt hvad de kunne,
mens jeg kørte helt langsomt. Lillian og
Lause var inde i et hus for at bede om hjælp,
for de to tyskere fik mig smidt af cyklen. Jeg
brugte så et trick, som jeg også senere har
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mig. Jeg så forfærdelig ud, var ophovnet i
hovedet, havde faet en tand slået ud osv.
Det var ikke ligefrem med til at opildne min
kærlighed til tyskerne.

I den organiserede modstandsbevægelse

Kaj Martinusen og Lillian Mikkelsen på Starup hede 1943.
(Privateje).

haft held med: Råb højt til en tysker. Det
var ligegyldigt, hvad sprog du bruger, du
skal bare råbe højt. Da de talte om kaser
nen, råbte jeg: »Ja, tag I mig bare med på
kasernen, så skal jeg ...« og så bandede jeg
stygt. De kølnede af og lod mig slippe.
Da jeg kom ind på Gammelting, var der
tyske soldater i gaderne, bl. a. gik de tre og
tre i Nørregade med opplantede bajonetter.
De skød også af og til varselskud. Der var
udgangsforbud, og nogle tyskere tog min
cykel fra mig og sagde, at jeg skulle løbe.
Det nægtede jeg, selv om de blev ved at
kommandere: »Løb!« Man kan sige, det var
dumt af mig, men det er nok mit tempera
ment, at jeg ikke vil lade mig kommandere
med. Så sparkede de til mig, tog mig i nak
ken, smed mig hen ad fortovet og sparkede
mig. På den måde kom jeg hjem til Bispegade 16. Her var der fire tyske soldater, hvoraf
de tre holdt mig i arme og ben, mens den
fjerde gennembankede mig med sin livrem.
Da de så var færdige, gik jeg op til Lillian og
hendes mor, der ikke rigtig kunne kende
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En dag blev jeg ringet op af Knud Laurit
zen, en søn af lærer Valdemar Lauritzen.
Han sagde, at han havde hørt noget om mig
fra Svendborg, hvor mine brødre var med i
noget, og han spurgte, om jeg ikke havde lyst
til at komme op til ham. Hvis jeg havde
nogle gode bekendte, kunne jeg også tage
dem med. Jeg tog Poul Møhl med, og vi
kom så op til Knud Lauritzen, der boede
hos sine forældre på Årøsundvej 15. Her traf
vi Hermann Schlosser, og til stede var også
Erik Jensen, som boede i Sønder Ottinggade. Jeg mener ikke vi var flere til stede end
vi fem.3
Hermann Schlosser var ligesom det na
turlige midtpunkt i forsamlingen. Han hav
de militæruddannelse, så han vidste, hvad
der var op og ned på et gevær. Det havde jeg
jo ingen forstand på. Han talte f. eks. om
Husquarna maskinpistoler. Som søn af en
manufakturhandler havde jeg hidtil troet, at
en Husquarna var en symaskine, indtil det
nu gik op for mig, at de altså også lavede
maskinpistoler!
Vi snakkede og snakkede den aften, ogjeg
indså ved den lejlighed, at det nu måtte væ
re slut med de småting, som jeg hidtil havde
lavet, og som bare havde tirret tyskerne og
ikke rigtig gav noget, fordi det var helt uor
ganiseret. Der måtte organisation til, og
Hermann Schlosser og Knud Lauritzen
havde det, som jeg hele tiden havde mang
let, nemlig kontakt til noget, som kunne
kaldes en organiseret modstandsbevægelse,
der kunne sige til, når der skulle handles.
Tanken var nu, at vi, der var til stede den
aften hos Knud Lauritzen, skulle ud og lede
grupper. Min gruppe kom desuden til at be
stå af Anker Gram, en søn af folketings
mand Jørgen Gram i Gabøl, Gunnar Ege-

skjold, en søn af seminarielektor Egeskjold
(de gik begge i gymnasiet), og Herman Ahring, der dengang var bydreng hos Brincken
i Nørregade. Jeg bilder mig altså ind, at jeg
var gruppeleder, men det kan da godt være,
at de andre mener, at de var leder!

I ventegruppe
Vi oplevede så det, som sker i alle krige, at
det næsten altid er ventetid. Vi, som
brændte efter at komme i gang, måtte bl. a.
lære at benytte våben, sprængstof o. lign.
Allerede den første aften hos Knud Laurit
zen (eller også har det været ved et af de
følgende møder) havde Hermann Schlosser
noget med, som han kaldte en stengun, og
som han demonstrerede for os. Det var en
lille maskinpistol med magasin til 30 skud,
uhyre simpel og med et kort løb på 15—20
cm. Man kunne ikke sigte med den, men når
man affyrede 30 skud, skulle det jo da være
mærkeligt, om man slet ikke ramte! Denne
stengun kikkede vi meget på, tog ladegreb
på den, fyldte magasinet og tømte det igen.
Det var det eneste, vi kunne gøre i begyn
delsen: at øve os i at fylde 9 mm patroner i
magasinet på en stengun! Vi trænede og
trænede, og jeg blev pokkers hurtig til at
fylde magasinet.
Jeg fik selv en 7,65 mm pistol af mærket
Savage og fremstillet i 1905. Jeg fik den af
Knud Lauritzen, og der knyttede sig den
særlige historie til den, at den havde tilhørt
en gammel sønderjyde, der under første
verdenskrig var vandret hjem med den fra
krigsfangenskab i Rusland. Han havde faet
(eller taget) den fra en tysk officer. Den gik
jeg med i IV2 år, og den var meget let at
skjule i armhulen, uden at det kunne ses.
Senere fik vi også andre våben og ikke
mindst sprængstof, men også her måtte vi jo
øve os i at fa det til at virke rigtigt. Det
plastiske sprængstof så ud og lugtede lige
som marcipan, og derfor kaldte vi det også
for marcipan. Det kunne vi smide i kakkel
ovnen uden at der skete noget. Det ville bare

brænde. Der skulle mere til for at udløse en
eksplosion.
Vi havde nogle engelske tekster, som
fulgte med, når vi fik sprængstoffet fra Eng
land. De i min gruppe, der gik i gymnasiet,
kunne lidt mere engelsk end jeg, så de over
satte disse engelske »brugsanvisninger« til
dansk. I sprængstoffet skulle man skubbe en
sprængkapsel eller fænghætte med knald
kviksølv i. Den var åben foroven, og der
skulle vi så sætte en lunte: en hvid cordex-tråd, der brænder hurtigt, ligesom når
man tænder et elektrisk lys, eller en sort
bickfort-lunte, der brænder en cm i sekun
det. For enden af lunten skulle så sprængblyanten sættes. Den er indrettet på den
måde, at der øverst i blyanten er en syre
kapsel i glas, og nederst er der en dims med
en fjeder, der springer ud og antænder lun
ten, som så igen antænder fænghætten med
knaldkviksølvet, der så antænder spræng
stoffet.
I disse blyanter var der en lille farvet
split, hvor hver farve viste, hvor længe de
var om at antænde lunten: sort 10 min., rød
¥2 time, hvid 1 time, grøn 2 timer, gul 5
timer og blå 24 timer (eller noget i den ret
ning, jeg husker det måske ikke helt præ
cist). Temperaturen skulle helst være
18-20°, for at det passede. Det spillede jo en
vis rolle, når man var på aktion, hvor lang
udløsningstid, der skulle være, og derfor
havde jeg en remse for at kunne huske det:
»Sorø hvis grønne gulner brat«.
En aften, da vi sad — jeg tror det var oppe
hos Gunnar Egeskjold i hans kammer på
seminariet - så skulle vi prøve, om det pas
sede med tiden. Vi tog en blyant - det var
vistnok en rød, dvs. en halvtimes - og så
trykkede vi på den. Vi sad og snakkede og
glemte alt om blyanten. Pludselig lød der et
drøn i værelset, ligesom et revolverskud. Vi
fik jo teen galt i halsen men huskede så på
blyanten. Vi så på vores ure og konstatere
de, at det passede med en halv time, helt
præcist endda.
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altid. »Om otte år kan man for fa’n vel få et
dæk«, som det hed i en revyvise fra den
Der gik meget lang tid, før vi kom i aktion. gang, men cyklerne var i orden. Vi pakkede
Det hang vel til dels sammen med, at der bomberne ud og ned igen, de var også i or
ikke rigtig fandtes virksomheder i Haders den, og jeg repeterede: »Sorø hvis grønne
lev, der producerede for tyskerne, men der gulner brat«. Vi havde valgt en rød blyant,
fandt dog nogle sabotageaktioner sted. Jeg dvs. en halvtimes, så vi kunne nå at komme
godt af vejen.
var med på én sådan aktion.
Vi havde fået at vide, at vi skulle gå i
Endelig blev klokken tolv, og vi cyklede af
aktion, når vi over radioen fik et forud aftalt sted. Vi smed cyklerne et sted på en mark
kodeord fra London. Jeg tror, at det var ved vest for byen, hvor der i øvrigt gik en hest, der
den lejlighed, at koden var »Hilsen til lan distraherede os en del. Herman Ahring, der
gelænderen«. Når den lød, så skulle vi den havde en ni millimeter Smith & Wesson
nat ud at bombe.
tromlepistol, og Anker Gram, der havde en
Vi mødtes som regel hos adjunkt Holm- maskinpistol (en stengun), skulle holde
gaard i Sdr. Ottinggade 12, for der boede vagt, mens Gunnar Egeskjold og jeg skulle
Anker Gram. Holmgaard vidste ikke, hvad ind i værkstedet. Jeg var »teknikeren«, der
der foregik på Ankers værelse, i hvert fald skulle anbringe bomberne, for det mente
ikke officielt. Vi sad der aften efter aften og man, at jeg havde forstand på, og det mente
kikkede på vores bomber, mens vi lyttede til jeg da nok også selv.
radioen. Vi havde lavet tre bomber, der var
For at komme ind i værkstedet skulle vi
formet ligesom en kugle, for sådan så de ud i gennem en dør, hvor der sad en stor, solid
vittighedstegninger, og det var det eneste, vi lås. Værkstedets ejer boede overfor, og der
havde at gå efter. Også sprængkapsler, bly var mørkt i huset. Jeg stod og baksede med
anter og lunter var parat. Der manglede kun låsen og kunne ikke komme ind. Gunnar gik
at samle det hele, og det skulle jo ske på om på den anden side af huset og kom tilba
stedet. Sprængstoffet havde vi i vores sko ge og sagde til mig: »Du, Tinus, der er åbent
bagtil.« »Satans også,« sagde jeg, der havde
lemapper.
Tiden slæbte sig af sted, men så endelig stået og bakset med låsen i lang tid. Så gik vi
oprandt aftenen. Vi sad som sædvanlig og ind ad bagdøren med vores tre bomber i
lyttede til radioen, og så lød det: »Hilsen til taskerne. Blød hat havde jeg på, halstørklæ
Martha, Marie, Jens, Frederik, bornholme de, pæn habit og imprægneret frakke, så af
ren« osv. og så til sidst, tror jeg det var, »og bombemænd at være så vi faktisk flotte
langelænderen«. Først var der et sekunds ud, da vi stod der i værkstedet, klar til at
stilhed, hvor vi kikkede på hinanden, men anbringe vores bomber.
så røg vi op med et brøl: »Nu skal vi ud!«
Vi kikkede os omkring for at finde ud af,
Klokken var jo kun halvsyv eller halvotte, hvad vi skulle bombe. Der var nogle maski
det var i hvert fald tidligt på aftenen, og det ner, og vi fik anbragt vores bomber ved at
var månelys - desværre. Vi mente, at sådan forme dem omkring maskinerne, så de sad
noget skulle foregå klokken tolv om natten. fast der, hvor vi mente de ville gøre størst
Det havde vi set på film, så vi kunne ikke skade.
Alt var klart med sprængkapsler, lunter
forestille os, at vi kunne tage af sted før. Vi
sad så og snakkede, drak te og var en anelse og blyanter, og vi skulle netop til at trykke
på blyanterne, da der lød skridt i rummet
spændte og naturligvis også lidt bange.
Vi havde været nede at kontrollere cyk ved siden af. Gunnar Egeskjold fløj ud af
lerne, for det var et enormt problem at holde døren som skudt ud af en kanon, mens jeg
cyklerne kørende. De punkterede evigt og reagerede anderledes — jeg ved ikke hvorfor.

Den første sabotageaktion
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Jeg tog min 7,65 mm pistol frem, gik hen til
døren, åbnede den - og der gik tre grise og
snøftedel Jeg gik ud og råbte hviskende:
»Gunnar, det er bare tre grise.« Vi gik ind
igen for at trykke på blyanterne, men fik nu
et værre besvær med grisene, der var kom
met ind i værkstedet. En af dem ville æde en
af bomberne, der var anbragt nede ved gul
vet. Jeg forsøgte at sparke den væk, men
flyttede så bomben oven på maskinen. Gri
sene larmede jo, og al forsigtighed for
svandt. Da der så kom lys i huset overfor, så
var det om at komme af sted. Vi trykkede på
blyanterne og drønede op til vores cykler.
Jeg punkterede selvfølgelig på vejen hjem,
men sagde til de andre: »Kør bare, jeg
kommer så hurtigt, jeg kan.« Jeg kørte vide
re på den flade cykel, da der kom en bil
imod mig. — Biler om natten var vi aldrig
glade for, for det kunne være tyskere. Det
kunne selvfølgelig også være en læge eller en
jordemoder. Her viste det sig at være tyske
re, men jeg smed cyklen og sprang ned i en
grøft, så de kørte forbi.
Jeg nåede hjem til Sdr. Ottinggade, og
der sad vi så på trappen og ventede. Vi re
peterede, hvordan vi havde faet dem an
bragt osv., og diskuterede også, om de nu
ville lægge mærke til det i London. De 30
minutter var gået, og der gik 35 minutter, 40
minutter, og da der så var gået 45 minutter,
sagde jeg: »Så er det sgu også lige meget. Nu
tager jeg hjem. Sikke nogle røvhuller, vi er.
Kan vi ikke engang klare det. Den første
aktion, og så lykkes den faneme ikke.«
Da jeg stod med hånden på lågen for at gå
ud til cyklen, så jeg tre lysglimt på himlen,
og der lød tre drøn. Så røg vi jo tilbage. »Vi
gjorde det! Det lykkedes!« — og så listede vi
på strømpesokker op på Ankers værelse,
hvor vi lige skulle sidde og kæle lidt med
tanken om den vellykkede første aktion.
Grunden til, at bomberne først sprang
efter at der var gået ca. 45 minutter var nok,
at det var ret koldt den aften, således at
sprængblyanterne var længere om at bræn
de igennem.

Hundevadts bombning
Jeg kan huske den nat, Hundevadt blev
bombesprængt af tyskerne. Det var natten
til den 21. september 1944, og jeg sov den
nat hos min senere svigermor, fru Mikkel
sen, i Bispegade 16 lige over for Hundevadts
forretning. Jeg kom meget der, også efter at
Lillian var rejst til København.
I Bispegade 16 havde vi et våben- og
sprængstoflager. På loftet havde vi langs
med tagstenene sænket våben og sprængstof
ned. Jeg lå og sov på en sofa langs med et
vindue ud imod Bispegade. Da bomberne
sprang, røg vinduet ind, og jeg blev væltet
ned af sofaen og røg hen ad gulvet. Da jeg
noget fortumlet var kommet på benene, så
jeg personer i tysk uniform løbe af sted, efter
at de havde smidt brandbomberne ind. Jeg
tog en badekåbe og et par sko på og løb ned
på gaden, hvor jeg var med til at hjælpe
bogbinder Møller med at fa nogle af de bø
ger ud, som han havde til indbinding i bog
binderiet i Bispegade 17, der var nabo til
Hundevadt. Jeg var i øvrigt også med til at
fa pelse o. lign, ud fra Hundevadts forretning.
Min svigermor var også kommet ned, og
da der begyndte at gå ild i malingen på hu
sene overfor Hundevadt, sagde hun til mig:
»Det der sprængstof, der ligger oppe på lof
tet ...?« (der var jo nogle mennesker, man
som modstandsmand måtte betro sig til).
»Gud«, tænkte jeg, »hvad gør vi nu«. Jeg
strøg op og fik sagerne hevet op og puttet i
en kuffert. Der var en ring af tyskere rundt
om den brændende bygning, og der stod
vagter på hjørnet af Gravene. Vi bemærke
de, at alle mænd, der passerede, blev under
søgt, og min svigermor tilbød så at tage
kufferten. Hun talte tysk nogenlunde og
sagde, at hun havde pakket sit sølvtøj i kuf
ferten for at bringe det i sikkerhed, og så lod
de hende passere. Ammunitionen blev vist
nok gemt ovre på loftet hos Skaarenborg
(Gravene 8), hvor der i øvrigt var gemt en
del ammunition, uden at Skaarenborgs
anede noget om det.
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Hundevadts udbrændte bygning på hjørnet af Bispegade og
Jomfrugang, fotograferet af Kaj Martinusen fra Bispegade
16 den 21. sept. 1944. (Privateje).

Nyorganisering af modstandsbevægelsen
i Haderslev

Det var utroligt lidt vi (også dengang) vid
ste om, hvordan det hele var organiseret.
Jeg mistede min kontakt med Hermann
Schlosser og med Knud Lauritzen, men jeg
bevarede kontakten med Erik Jensen. Han
var organisationsmand med forbindelser
opefter og spillede en ret stor rolle i mod
standsbevægelsen i Haderslev i efteråret
1944. Det var også Erik Jensen, der senere
præsenterede mig for den nye byleder,
Svend Andersen, på en stille villavej i Ha
derslev. Hans rigtige navn var Sigvald M.
Petersen, men jeg kendte ham dengang kun
under navnet Svend Andersen, og han
kendte vist kun mig under navnet Chr. Fich,
der var mit dæknavn.4
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Senere er det gået op for mig, at der har
været nogle politiske modsætninger mellem
de forskellige modstandsgrupper i Haders
lev, men det fornemmede jeg slet ikke den
gang, ung som jeg var. Jeg mindes heller
ikke, at vi talte ret meget om vores politiske
holdninger. Der var et stykke arbejde, som
vi mente burde udføres, og det koncentrere
de vi os om.
Selv om jeg senere politisk set nok er gle
det mere ind imod midten, var mit ud
gangspunkt, som det fremgår, i KU, og jeg
mener også at Hermann Schlosser, Knud
Lauritzen og dem, jeg arbejdede sammen
med i foråret og sommeren 1944, hørte til i
den borgerlige lejr. Jeg har også altid ment,
at det var »Ringen« jeg arbejdede for.5
Senere har jeg forstået, at der samtidig
hermed var kommunistisk-orienterede
grupper i gang i Haderslev, og at de tilsy
neladende forsøgte et blive ledende i mod
standsbevægelsen i byen. Om det lykkedes
skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert
fald en kendsgerning, at vi, der var med fra
begyndelsen, ikke var kommunister. Hvis
kommunisterne vil hævde, at det var dem
alene, der startede modstandsbevægelsen i
Haderslev og udgjorde kernen i den, så pas
ser det ikke. Vi var mange, både i de aktive
grupper og i ventegrupperne, der ikke hørte
hjemme dér.6

Våbeninstruktion og våbentransport
Efter at Hans Andersen var blevet skudt i
Vedsted (den 26. september 1944)7, var jeg
nogle gange i Vedsted med penge til fami
lierne til dem, der var taget. Det foregik på
cykel i nattens mulm og mørke, hvor jeg
afleverede penge på en opgivet adresse og
derefter kørte tilbage til Haderslev. Pengene
fik jeg fra Erik Jensen.
Bortset herfra var efteråret 1944 nok præ
get af, at jeg kom til at arbejde en del som
våben- og sprængstofinstruktør for andre
grupper. Det foregik rundt omkring, og jeg
fik ordre til, at jeg den og den aften skulle

Hundevadts udbrændte bygning set fra hjørnet af Gravene. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

møde op et eller andet sted, hvor der ville
være folk til stede, der skulle instrueres. At
jeg som regel ikke anede, hvem det var, jeg
instruerede, kan følgende pudsige historie
illustrere:
En dag kom der et nydeligt ægtepar ind i
Skaarenborgs forretning og skulle købe no
get. Jeg ekspederede, og det blev en lang og
meget hyggelig ekspedition. Jeg fik besked
på, at varerne skulle sendes til ingeniør
Stuhr i Vojens. Om aftenen skulle jeg in
struere i Vojens, og da jeg mødte op og rin
gede på, blev døren åbnet af den samme
mand, som jeg havde ekspederet tidligere på
dagen!
Våbeninstruktionen var egentlig meget
enkel. Den bestod i at skille en stengun ad,
samle den igen, fylde magasinet og tømme
det igen. Det var sådan set meget enkelt,
4 Haderslev-Samfundets Årsskrift

men de folk, jeg skulle instruere, havde al
drig set sådan en stengun, med mindre de
havde været soldat. At lære den teknik, vi
brugte, når vi lavede en bombe, var der
imod mere kompliceret. Her skulle man læ
re alt det med blyanter, fænghætter, cordex-tråd, bickfort-tråd osv. Det krævede
næsten mellemskoleeksamen!
Enkelte gange kunne det gå galt. Jeg hu
sker en aften, vi havde instruktion hos en
seminarieelev, der boede i Storegade 33.
Pludselig gik en 11 mm pistol, som vi var i
gang med, af, heldigvis ned i gulvet, men
der lød jo et vældigt brag. Vi har sikkert
hurtigt fået tingene pakket sammen og er
skiltes i en fart, inden nogen kunne nå at
efterspore, hvad der egentlig foregik.8
Vi underviste faktisk i noget, vi aldrig
havde brugt. Vi havde ingen øvelse, men
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Haderslev havns inderste del med pakhusene, hvor en del af modstandsbevægelsens sprængstof opbevaredes. (Foto: C.
Krassel, Haderslev, ca. 1963). (Haderslev byhistoriske Arkiv).

var 110 pct. amatører. Hvis vi var kommet i
åben kamp med tyskerne, ville det have be
tydet forfærdelige tab for os, for de havde
naturligvis øvelsen. Jeg har skudt en lille
smule ved enkelte lejligheder under besæt
telsen, men det var sandelig ikke megen er
faring, det havde givet. Efter kapitulationen
kom jeg til at skyde meget mere og sprængte
en masse i luften, men under selve krigen
havde vi faktisk ikke meget kendskab til,
hvordan tingene virkede.
Sprængstoffet kom ned i containere. Jeg
har aldrig selv været med til våbennedtag
ning, bl. a. fordi der ikke blev kastet våben
ned i Sønderjylland.
Derimod har jeg været med til adskillige
våbentransporter. Ad sælsomme veje fik vi
besked om, at vi skulle møde dér og dér for
at modtage våben og sprængstoffer, og så

50

skulle det jo gemmes af vejen. Vi gemte det
under et af de røde pakhuse nede ved hav
nen. Det havde vi adgang til, fordi jeg
kendte Poul Møhl og senere Ernst Hansen,
der også var ansat hos skibsreder Clausen.
Han var ikke selv aktivt med i modstands
bevægelsen, men var naturligvis vidende
om, hvad der foregik, og han sørgede for at
lægge nøglen et bestemt sted. Inde i pakhu
set var der en lem i gulvet, hvor vi kravlede
ned, og vi måtte så i vores pæne tøj kravle
hen under pakhuset gennem spindelvæv og
skidt og møg. I det fjerneste hjørne anbragte
vi så de sække, vi fik ammunitionen i. Sene
re skulle det så fordeles i kufferter el.lign.,
og jeg har tit været ude med våben til grup
per, som jeg slet ikke kendte, f. eks. fik jeg at
vide, at jeg skulle møde en mand nede i
Damparken og aflevere en kuffert, eller

Gravene set fra Bispegade 1937. Til venstre Café Rondeel på hjørnet af Storegade og derefter Skaarenborgs isenkramforretning, Gravene 8. I bygningen på det modsatte hjørne (til højre) havde A. Hundevadt udstilling. (Foto: Bregendahl, Haders
lev). (Haderslev byhistoriske Arkiv).

hvad det nu var, til ham. Hvor modtagerne
så gemte det, vidste jeg ikke, og det var jo
netop visdommen i det. Selv om jeg blev
taget, kunne jeg ikke oplyse noget herom.
Jeg kan huske, jeg en søndag formiddag
kom cyklende med en sådan kuffert fyldt
med sprængstof på cyklen — det var utroligt,
hvad vi kunne stable på sådan en cykel. På
Gammelting blev jeg standset af en tysk sol
dat. Jeg blev jo noget nervøs, men han ville
bare spørge om vej. Jeg kan huske, at han
stod og lænede sig op ad kufferten!
Jeg blev nok noget dumdristig efterhån
den. En aften havde jeg været nede ved
havnen for at hente en sæk med sprængstof—
uden at have puttet det i en kuffert. Jeg gik
bare af sted med sækken på nakken. Da jeg
var på vej hen imod Storegade overfor Hotel
Flensborg på Gravene, kom der to tyske mi
4*

litærpolitisoldater gående imod mig på den
modsatte side af gaden. De standsede og kik
kede på mig, for de kendte jo efterhånden de
sække, som våben og sprængstof kom ned i.
Jeg lod som ingenting og nåede hen til Rondeels hjørne, hvor jeg vendte mig skråt om og
så, at de med stormskridt var på vej efter mig.
Jeg smuttede om hjørnet, hvor der var en
gadedør, som jeg strøg ind ad. Jeg gik op på
1. sal og bankede på. Jeg kan ikke huske,
hvad jeg sagde til de to ældre mennesker,
der sad i stuen der, men jeg kom i hvert fald
ind. Jeg kunne høre, at de to tyskere var
inde i gangen for at kikke, men de gik igen,
og jeg så bag gardinet ved vinduet, at de gik
ud ad Storegade. Jeg sagde undskyld og
godaften, gik ned ad trappen og den mod
satte vej og fik afleveret sækken til rette ved
kommende, hvem det så end var.
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Vi transporterede altså våben og spræng
stof rundt fra det ene depot til det andet,
afleverede det her og der osv. Det var meget
amatør- og drengeagtigt, men sådan gjorde
vi altså.

Jernbanesabotage
Jeg fik besked på, at jeg skulle danne en
gruppe, der skulle udføre jernbanesabotage.
Den første jernbanesabotage, jeg kan huske,
foregik omkring Sommersted. Vi var tre el
ler fire mand i gruppen, men jeg kan ikke
huske, hvem de andre var.
Vi havde samarbejde med en trafikassi
stent i Vojens, der vidste besked med, når
der kom tog med materiel el. lign., der skulle
sydpå til v. Rundstedts styrker i Ardennerne. Vi cyklede så derud fra Haderslev.
Cyklerne efterlod vi i en granplantage en
eller to kilometer fra jernbanen. Vi gik over
pløjemarkerne og sneg os op til jernbane
linjen ligesom indianere. Der var ikke en
sjæl at se, så vi kunne have taget et hornor
kester med, uden at det havde gjort noget.
Det kunne vi ikke senere.
Bomberne var blevet videreudviklet, og
der fandtes en særlig togafsporingsbombe.
En bøjle blev sat over skinnen, og på skin
nen var der en lille hætte. Når toget kørte
over den, antændte den co rd ex-tråden, som
antændte bomben. Den kunne så anbringes
et stykke foran eller bagved, således at
bomben kunne sprænge under toget. Den
fremgangsmåde blev ofte valgt for at skåne
de danske lokomotivførere. Når bomben var
anbragt foran fænghætten, ville der blive et
hul, som lokomotivet ville køre ned i med
fare for at afspores og vælte.
Banen løb oppe på en skråning, og vi lå
en 25—30 meter derfra bag en jordhøj, da
toget kom. Hvis vi havde kunnet se på hin
anden, ville vi sikkert have opdaget, at vi
var hvide i ansigterne af skræk. Det er jo
ikke hver dag, man afsporer et tog.
Toget kom og drønede over vores tænd
sats. Det var ikke en ret stor bombe, men
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der lød et enormt brag, da toget afsporedes.
På det tidspunkt var vi imidlertid på vej op
imod cyklerne. Jeg havde min fine, impræg
nerede frakke på, og da vi skulle over et
pigtrådshegn, rev jeg et stykke af frakken af.
Da jeg så mig tilbage, kunne jeg se dette
stykke hænge i pigtråden og i baggrunden
flammer fra det afsporede tog. Da jeg løb
videre, tænkte jeg vist, at det kunne fælde
mig. Jeg løb i hvert fald tilbage og fik den
lap tøj med mig i lommen. Cyklerne lå ved
en mergelgrav, og vi skulle bære dem over
marken. Jeg har aldrig i mit liv været så
træt, og havde man fanget mig, ville jeg blot
have sagt: »Skyd mig!« Men vi nåede da
hjem til Haderslev, og jeg kunne sove et par
timer, før jeg skulle op på arbejde og stå i
forretningen, som om intet var hændt.9
Under jorden

Det var ikke ret mange jernbanesabotager
jeg var med til på denne tid — denne var
faktisk den eneste. Jeg var først og fremmest
i gang med våbeninstruktion i ventegrupperne rundt omkring, og hertil kom, at jeg
den 29. januar 1945 måtte gå underjorden.
Hvorfor ved jeg den dag i dag ikke, men jeg
ved, at jeg må have været eftersøgt. Jeg er
nemlig senere kommet i besiddelse af en ko
pi af et dokument med en fortegnelse over
»Flüchtige Saboteure aus Hadersleben«.
Dokumentet stammer fra Staldgården i
Kolding og er vel fremkommet ved forhør af
en eller flere modstandsfolk. Her står som
nr. 2: »Christian Eriksen, 21 jahre (Deck
name), Bispegade 18 (bei Dagny Olsen)«.
Den pågældende, der har oplyst dette, har i
hvert fald gjort en del for at vildlede tysker
ne, for min svigermor boede i Bispegade 16 og
hed Ellen Mikkelsen.10
Jeg boede på det tidspunkt stadig i Sdr.
Ottinggade 22 og spiste hver dag på pensio
nat i Buegade. Pensionærerne kendte jo
hinanden temmelig godt, og et par af dem
må have haft en mistanke om, at jeg havde
noget med modstandsbevægelsen at gøre,

for en morgen, jeg kom og skulle ind ad dø
ren, stod der en af pensionærerne og sagde:
»Skynd dig at stikke af, de har været efter
dig.«
Der var ikke noget at betænke sig på, så
jeg stak op til købmand Christian Jensen på
Ryes Møllevej 48. Hans hus var en slags
fristed for modstandsbevægelsen i Haders
lev på den tid og fungerede også som kon
taktadresse for modstandsfolk, der havde
ærinde til byen. Chr. Jensen var aktiv mod
standsmand på den måde, at han lagde hus
til, og han løb jo alene derved en enorm
risiko. Her vidste jeg, at jeg kunne søge
skjul.
Hos Chr. Jensen boede, foruden ham
selv, hans kone og en datter, men desuden
kom der forskellige modstandsfolk her, bl. a.
bylederen (Svend Andersen), Erik Jensen,
daværende kaptajnløjtnant, senere oberst
løjtnant Jens Kr. Ovesen, ingeniør Per
Holm og deres koner samt kulhandler Fo
geds kone (Foged selv var i Sverige). Des
uden kom der en hel del mennesker, som var
mere eller mindre med i ledelsen af mod
standsbevægelsen på et højere niveau, bl. a.
husker jeg en fyr, der havde dæknavnet
Willy og var tidligere Spaniens-frivillig.
Han var omkring 30 år, ikke særlig høj og
lidt firskåren — en sømandstype vil jeg kalde
ham. Han kom der flere gange. Der kom
også en stor kanon, vistnok fra Århus, men
hvem det var kan jeg ikke huske, eller måske
fik jeg ikke engang hans dæknavn at vide.
I den følgende tid boede jeg skiftevis hos
Chr. Jensen, hos pastor Quistgaard i Ved
sted og hos læge Jørgen Teilmann i Over
Jerstal. Pastor Quistgaard var på det tids
punkt i Frøslev-lejren, og gamle pastor
emer. Jensen var vikar for ham. Jeg boede i
præstegården hos fru Quistgaard, hvor
datteren Bodil og sønnen Erik var hjemme.
Erik havde lige faet sin eksamen som inge
niør. Vi øvede os bl. a. med min pistol ude i
haven.
Jørgen Teilmann var på det tidspunkt 35
år. Han var en ikke ret høj mand og utroligt

drenget at se på. Han lignede en på 18 år.
Han var et ualmindeligt venligt menneske
og det modsatte af en helt - i bedste forstand
— men det var af dyb overbevisning, at han
indtog en holdning, der var stik modsat
hans natur. Jeg havde det umådeligt godt
derude, og der var ingen grænser for, hvor
flinke Solvejg — hans kone — og han var. De
havde tre søde børn, Peter Andreas, Lotte
og Folmer, som jeg var barnepige for. Jeg
støvsugede også og vaskede op — det var næ
sten det, jeg gjorde mest af, da jeg var under
jorden - men jeg instruerede da også Jørgen
Teilmann i våbenbrug og bombelavning i
konsultationsstuen! En overgang boede Jens
Kr. Ovesen også hos Jørgen Teilmann. Han
blev senere byleder i Sønderborg.11
Ude hos Jørgen Teilmann talte vi ved
forskellige lejligheder om andre måder at
sprænge jernbanelinjen på end den norma
le. Det var efterhånden meget vanskeligt
overhovedet at komme til for vagtposter, der
stod langs næsten hele jernbanelinjen fra
grænsen til Frederikshavn. Det har muligvis
også været på et tidspunkt, hvor det var
svært at fa nogen til at hjælpe mig, men i
hvert fald var jeg på et par enmands-operationer.
Jeg ved ikke, hvem der fik ideen, men vi
fandt i hvert fald på at forme sprængstoffet
som en pølse, stikke en 10-minutters blyant
ind og pakke det hele ind i en avis, klar til at
blive droppet ned på banelinjen gennem to
gets WC! Jeg husker, at da vi skulle pakke
den færdige bombe ind i Jydske Tidende,
sagde Solvejg Teilmann, at hun hellere
måtte rive deres navn og adresse af avisen,
for tænk nu, hvis bomben ikke sprang!
Vi diskuterede meget, hvor bred åbnin
gen forneden i sådan et WC var, og da jeg
skulle afsted, bad jeg om at låne Jørgen Teilmanns spadserestok, som jeg så kunne
bruge til at støde til bomben, hvis den satte
sig fast. Jeg kom hen på jernbanestationen i
Over Jerstal. Det var midt på dagen, og der
var masser af folk, der skulle med, for togene
gik ikke så tit på den tid. Der var også man53

ge tyske soldater, og det forskrækkede mig denne måde en eller to gange til, og jeg op
noget. Da toget så også var forsinket, satte dagede da, at De danske Statsbaners toilet
jeg tasken fra mig ved en søjle el. lign, på ter ikke var ens! Vi opgav imidlertid denne
perronen. Hvis der blev razzia el.lign., så fremgangsmåde, da den øjensynlig ikke
kendte jeg i hvert fald ikke noget til den.
havde nogen effekt, og det var også en umå
Jeg haltede så rundt med stokken, og for delig dårlig idé. Hvis en sådan bombe var
at virke rigtig tilforladelig henvendte jeg sprængt, ville den nok ikke have gjort særlig
mig til en tysk soldat og bad om »Streich megen skade. Der ville blot være kommet et
hölzer« for at fa min pibe tændt.
hul mellem skinnerne. Vi vidste også godt,
Endelig kom toget, jeg fik fat i tasken og at sprængstoffet skulle ligge helt tæt ind til
kom om bord. Nu var problemet, at der ikke skinnen for at virke. Vi havde da også di
var ret langt til Vojens, der faktisk var næste skuteret meget, om det nu også duede på
station. Da der var godt fyldt op i toget, var den måde, men vi var enige om, at det i
der selvfølgelig optaget på toilettet i den hvert fald kunne have en psykologisk effekt,
vogn, som jeg var i. Da toilettet endelig blev at nogen forsøgte at foretage sprængninger,
ledigt, måtte jeg derfor blæse på al høflighed trods tyskernes mange vagtposter.
og masede mig frem foran en pæn, ældre
Disse aktioner foretog vi nok helt på eget
dame, der stod i kø og måske var meget initiativ, men jeg kan huske, at vi i hvert
trængende. Hun blev noget sur, men jeg fald en enkelt gang over radioen fik besked
kom ind på toilettet, fik bomben op af ta om, at vi skulle sabotere på jernbanelinjen
sken, trykkede på blyanten og stoppede det syd for Over Jerstal. Jens Kr. Ovesen og Per
hele ned i WC-skålen. Det viste sig så, at der Holm var med på denne aktion sammen
var en indsnævring allernederst, så bomben med Jørgen Teilmann og mig.
ikke kunne passere. Mens jeg blev mere og
Vores problem var som nævnt de mange
mere nervøs, tog jeg stokken og forsøgte at vagtposter. Vi havde jo vores skoletasker
presse bomben med, men jeg måtte passe med bomberne i og gik jo også i almindeligt
enormt på ikke at knuse syreglasset i tøj, så vi virkede ikke på nogen måde påfal
sprængblyanten. Det hjalp ikke, og jeg dende med hensyn til udseende eller på
måtte derfor have bomben op igen og tage klædning. Det helt store spørgsmål var
den ud af avispapiret. Så fik jeg den igen imidlertid, hvordan vi skulle komme ud på
nem.
jernbanelinjen. Skulle vi snige os derud eller
Avispapiret, der i bogstaveligste forstand skulle vi bruge list. Vi valgte at bruge B-filvar fuldt af lort, proppede jeg ned i tasken menes allerældste trick. Vi havde fået fat i
og strøg ud af toilettet, hvor jeg fik et par noget snaps og nogle øller og havde hældt
hvasse blikke fra den ældre dame. Få mi lidt snaps på tøjet, så vi lugtede langt væk.
nutter senere var toget i Vojens, hvor der Syngende »Lilli Marleen« gik vi og dinglede
var en råben og skrigen og løben omkring af af sted — meget højrøstede og meget støjende
tyske soldater, hvad grunden hertil så end — ud af Over Jerstal. I udkanten af byen
har været. Det gjorde jo ikke min nervøsitet stod en vagt, som vi hilste på: »Guten
mindre, men jeg slap da væk fra stationen Abend. Wie geht’s« osv. Det var en helt ung
og kom hen til ingeniør Stuhr. De havde et dreng, og han var meget smilende, for her
prægtigt badeværelse med masser af varmt var endelig nogle danskere, der var venlige
vand, så jeg fik mig et bad, for jeg lugtede over for ham (det var de ellers ikke på det
som en renovationsarbejder.
tidspunkt!) Jeg lukkede tasken med bom
Bomben sprang ikke, i hvert fald ikke så berne op for ham. Der lå øl oveni, og jeg
vidt jeg ved. Den er måske blevet fundet af spurgte ham, om han ikke ville have én,
en tysk vagtpost. Vi forsøgte at gøre det på men han sagde, som han skulle sige: »Nein,
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Jembanesabotøren Kaj Martinusen blev selv generet af
jernbanesabotagen, her på Fyn, hvor han, Lillian og (bag
ved) Ellen Mikkelsen venter på klar bane. Sommeren 1943
eller 1944. (Privateje).

Danke!« Vi skal ud til nogle kammerater,
sagde vi. Ja, ja, gå I bare, lød svaret. — Jeg
ved egentlig ikke, om det var nødvendigt
med det skuespil, men sådan gjorde vi altså.
Vi kom ud til en grantykning, som lå ved
jernbanelinjen med en grøft imellem banen
og granerne. Vi placerede Teilmann, Ove
sen og Holm med passende mellemrum i
grantykningen, hver med deres maskinpi
stol. I midten af dem skulle jeg så gå ud med
min gode gamle skoletaske med bomberne,
som skulle anbringes med bøjlen over skin
nerne. De tre skulle altså dække mig, for der
gik jo hele tiden vagter. Når vagten havde
passeret det sted, hvor vi lå, skulle jeg
springe ud og anbringe bomberne, og hvis
vagten kom tilbage og overraskede mig,
skulle han beskydes af de tre.
Øjeblikket kom, og jeg sneg mig ud på
banelinjen, lagde bomberne og skulle så
trække cordex-tråden nogle meter. Jeg hav

de faet det hele anbragt, da der lød skridt.
En tysk soldat kom med sit gevær foran sig.
Hvad gør man i en sådan situation? Jeg
gjorde det, at jeg sprang over grøften og
lagde mig fladt ned på maven lidt inde i
gran tykningen. Den tyske soldat fulgte efter,
gjorde holdt ud for, hvor jeg lå og tog lade
greb på sit gevær. Jeg tænkte: »Det var så
det, men du blev da 21 år«, eller noget i den
retning. Der skete så det mirakel, at han gik
videre uden at skyde.
Den eneste forklaring, jeg kan give herpå
er, at det har været en tysk soldat, som må
ske kunne se en ende på det hele og har
vidst, at jeg ikke var alene. For havde han
skudt efter mig, var han sikkert også selv
blevet skudt. Han har helt givet kunnet se
mig, for hvorfor stod han ellers stille ud for
mig? Jeg sneg mig over til de andre, som
fortalte, at de havde observeret, hvad der
foregik, men da den tyske soldat ikke havde
hævet geværet, havde de ikke skudt.
Det var et par ubehagelige minutter, og
der blev ikke sprængt noget jernbanespor
dér den aften. Den tyske soldat har vel de
monteret det hele, og vi havde heller ikke
flere bomber med. Den nat skulle jeg hjem
til Vedsted præstegård, og jeg kan huske det
var bælgravende mørkt, da jeg vandrede af
sted fra Over Jerstal til Vedsted.12
På flugt
En dag fik Jørgen Teilmann en pakke med
våben, som var sendt til ham fra Haderslev.
Byens tysksindede skomager Hagener hav
de set denne pakke, og hvem den var adres
seret til. Han havde jo nok mistanke om,
hvad den indeholdt, og han meddelte ty
skerne, hvad han havde set.13
Den nat skulle jeg have sovet hos Jørgen
Teilmann, men af sælsomme årsager var jeg
i Haderslev og sov om natten hos Christian
Jensen på Ryes Møllevej. Da jeg næste dag
på cykel kom ud til Over Jerstal, så jeg en
sort bil holde foran lægeboligen. Jeg tænkte,
at der var noget galt og cyklede tilbage til
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Ryes Møllevej. »Gud, er du der,« sagde de, mit navn. Jeg måtte så se at slippe over Lil
da de så mig. »Jørgen og Solvejg er taget af lebælt til Assens. Man fik fat i en fisker i
tyskerne, og vi troede også du var taget.«
Årøsund, som skulle tage mig med, når jeg
Jorden begyndte nu for alvor at brænde kom og gav et aftalt kodeord: »Månen er
under mig, men så vidt jeg husker blev jeg nok oppe i nat«, eller hvad det nu var. Jeg
boende et stykke tid endnu hos Christian skulle gå til Årøsund og slæbte min kuffert
Jensen indtil den morgen, telefonen ringede med mig. Jeg kom om bord på fiskerbåden,
og det lød: »Du skal skynde dig at stikke af. der havde en lille kahyt. Det var stormvejr
Holger Ruge er taget.«14 Ham havde jeg ar den aften, og jeg lå gemt væk under køjen i
bejdet en del sammen med, så jeg forlod kulsort mørke og brækkede mig.
straks Ryes Møllevej gennem baghaven og
Vi kom til Assens, hvor jeg vaklede i land.
iført morgensko. Jeg kom ned til restauratør Mit tøj havde jeg holdt nogenlunde rent,
Behrens på Jomfrustien, hvor jeg var resten men det lugtede alligevel temmelig meget af
af dagen. Om aftenen sagde jeg, at jeg ville bræk. Jernbanen mellem Assens og Odense
tilbage til huset for at hente mine sko, mit var sprængt den nat, så jeg lejede en taxa
tøj, min kuffert, min pistol, mine penge og med generator (jeg havde jo faet penge og
mit legitimationskort. »Du er ikke rigtig legitimationskort med). Jeg måtte ud og
klog, det må du ikke,« sagde Chr. Jensen og skubbe bagpå op ad bakkerne, men vi kom
Behrens til mig, men jeg gav fanden i det, da til Odense, hvor jeg straks var inde på
selv om jeg havde faet besked af bylederen, badeanstalten og fa et tiltrængt bad, »en
Svend Andersen, om at forsvinde ud af halv russer« var det. I Odense boede jeg hos
landskabet. Jeg ville have de ting med mig. en forretningsfører, der stammede fra Ha
Jeg bad om at låne nøglen til huset. Jeg vid derslev, Eriksen hed han vist. Jeg havde un
ste, at tyskerne havde været der kort tid ef der mit ophold kontakt med modstandsbe
ter, at jeg havde forladt huset, så jeg tænkte, vægelsen i Odense og var med til nogle mø
at der var ingen fare. Jeg lånte et par sko og der, men jeg kan ikke huske ret meget om
en frakke og gik op på Ryes Møllevej, gik det.
hen til fordøren, stak nøglen i, drejede
Jeg måtte imidlertid videre, men inden da
rundt, men kunne ikke fa døren op. Jeg ville jeg til Svendborg for at besøge mine
strøg tilbage til Behrens, hvor de fik et forældre, som jeg ikke havde set i lang tid.
mindre chok, da de så mig. »Er du rigtig Jeg løste togbillet på privatbanegården i
klog, der sidder to tyskere lige inden for dø Odense, men da jeg kom ind i toget, opda
ren parat til at skyde.« De folk, der boede gede jeg en af mine gamle skolekammerater
overfor, havde set dem gå ind.
fra Svendborg — Carlo hed han — i samme
Jeg fik så Annemie Andersen til at agere vogn som jeg. Om ham gik rygtet, at han
rengøringskone, forklarede hende, hvor mi var stikker. Carlo så mig og genkendte mig,
ne ting lå, og gav hende besked på den føl og jeg gør muligvis Carlo blodig uret, men
gende dag at gå derop og pakke mine ting og jeg så, at han forlod toget og gik til en tele
min pistol i kufferten og bringe den ned til fon. Jeg tænkte, at jeg nu måtte se at komme
mig. Det gjorde hun, og jeg fik mine ting, af toget, der netop satte sig i gang. Jeg
men det undrer mig, at de ikke havde fore skyndte mig at springe af til den modsatte
taget husundersøgelse. Min pistol lå således side af perronen — med min kuffert — og dér
bare på en hylde.
var så et tog, som blev rangeret hen til
Jeg boede derefter et par dage hos køb statsbanegården. Det sprang jeg på.
mand Jacob Schmidt i Nørregade 12, mens
Jeg kan ikke huske, om jeg så gik tilbage
min flugt blev arrangeret. Jeg kunne ikke til Eriksen, men i hvert fald befandt jeg mig
tage med tog, for vi vidste ikke, om de havde næste morgen på jernbanerestauranten med
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Tre af Kaj Martinusens legitimationskort, til venstre et »ægte«, udstedt 5. juli 1944 i Haderslev, til højre to falske, hvis
udstedelsesdatoer naturligvis er frit opfundne. Bemærk hvorledes E. Juhls underskrift på det ægte legitimationskort er
efterlignet på det falske yderst til højre. Formindsket gengivelse, ca. 3/4. (Privateje).

en dejlig morgenkomplet, da en mand ved
nabobordet sank sammen med blodet lø
bende ud af panden. Han var blevet skudt
med en lyddæmpet pistol. Jeg fik krydderen
forkert i halsen, men fik fat i min kuffert og
strøg ud, over i Kongens Have overfor ba
negården, inden tyskerne kom og omringede
hele banegården. Jeg går ud fra det var en
stikkerlikvidation.
Da tingene var faldet lidt til ro, tog jeg
videre til Nyborg. Jeg mener, at at jeg skulle
med en isbryder over. Jeg stillede mig op i
køen til færgen, da der kom fire tyske soldater
med et bord for at undersøge bagagen. Jeg
overvejede febrilsk, hvad jeg skulle gøre, men
hvis jeg gik ud af køen, ville jeg være afsløret,
så j eg blev stående med min kuffert, hvor min
pistol lå i det ene hjørne!
En tysker kikkede i kufferterne, en anden
kontrollerede legitimationskort, og jeg kom
nærmere og nærmere uden at vide, hvad jeg
skulle gøre. Tyskeren lukkede kufferten op,
løftede op i det ene hjørne og så efter, om der

lå noget, løftede op i det andet, det tredje og
det fjerde hjørne og sagde så »Weiter!« Jeg
kom med min kuffert, der kom op på bordet
og blev åbnet, mens jeg tænkte: »Nu er det så
sket«, men så indtraf et mirakel! Tyskeren
løftede op i det ene hjørne, i det andet og i det
tredje, og idet han løftede op i det fjerde
hjørne løftede han hovedet og råbte:
»Schultz!« efter en kollega - og lod tøjet falde
ned uden at have kikket, og netop i det hjørne
lå min pistol! »Weiter,« sagde han. »Danke
schön« røg det ud af mig, mens jeg gik videre.
På færgen fik jeg min pistol op af kufferten for
ikke at løbe nogen ny risiko. Kropsvisitation
foretog tyskerne nemlig ikke.
Jeg havde vistnok en opgave at udføre i
København, eller også fik jeg det. Jeg havde
ikke noget sted at bo i København, og de
første dage boedejeg derfor på »Frk. Barners
hjem for unge piger«, hvor Lillian boede. Hun
og en af hendes veninder rykkede sammen, og
så fik jeg venindens værelse en to-tre nætter.
Jeg var vel i København en otte-ti dage.
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Jeg må indrømme, at jeg ikke kan huske
helt præcist om denne rejse til København lå
lige efter, at jeg den 29. januar var gået under
jorden, eller om det først var i forbindelse
med min flugt efter Holger Ruges arrestation
(den 5. marts). Jeg mener nemlig, atjeg var i
København to gange ret kort tid efter hinan
den, efter atjeg var gået underjorden. Det er
derfor muligt, atjeg blander oplevelser fra
disse to rejser sammen.15
Hvorom alt er, jeg kom i hvert fald en del
rundt, efter atjeg havde forladt Haderslev i
marts 1945. Jeg var bl. a. en periode hos min
onkel, Hans Hetebrügge, der var slagterme
ster i Brødregade i Randers. Der boede jeg
nogle uger og var si agter svend. Jeg kan bl. a.
huske, atjeg blev sendt ned på slagteriet med
en kalv, der skulle slagtes. »Kan du ikke lige
slagte den selv,« sagde de. Jeg anede ikke,
hvad jeg skulle gøre med det stakkels dyr,
men fik heldigvis en »professionel« til at gøre
det for mig.
Fra Randers kom jeg ned til min onkel,
Vagn Martinusen, i Odder, hvor jeg boede
fra midten af april måned. Jeg gik for at være
ung lægekandidat hos doktor Møller, der bo
ede lige ved siden af min onkel. Jeg kørte
rundt på en BSA-motorcykel og skulle funge
re som doktor Møllers assistent.
Jeg havde faet ordre til at holde en meget
lav profil, men det lykkedes mig alligevel at
komme ind i modstandsbevægelsen i Odder.
Jeg var med til nogle møder hos proprietær
Christensen, der boede udenfor byen. Vi
brugte bl. a. hans gruekedel til at koge våben
i. Når vi fik dem, var de smurt ind i en tyk, fed
olie, og derfor skulle de koges, hvorefter de
blev smurt ind i den tynde våbenolie. Vi
holdt også våbeninstruktionsmøder på loftet
over ligkapellet i Odder. Det var altså ventegrupperne, jeg var knyttet til her.

Befrielsen
Så kom den 4. maj, hvor jeg om aftenen sad
hjemme hos min onkel i Åbygade og lyttede
til radioen fra England med dette vidunder
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lige budskab »... og Danmark - har overgi
vet sig«. Vi røg op og rev mørklægningsgar
dinerne ned og satte spontant lys i vinduer
ne. Jeg drønede ud til Christensen på cykel,
parat til med våben i hånd at overtage
magten sammen med de andre modstands
folk. Vi sad derude og ventede og ventede
hele natten, men ud på morgenstunden
kørte vi en 15-20 mand med vores karabi
ner på en lastbil med gasgenerator og lærred
over, en såkaldt hurra-vogn, ind til Odder.
På Torvet sprang vi ud af lastbilen med
vores karabiner. De tyske soldater reagerede
ved ikke at reagere. De stak hænderne i vej
ret, og vi beordrede dem hjem på kasernen.
De adlød, men kommandanten ville ikke
overgive sig. Det skete vist først dagen efter
eller et par dage senere.
Da han endelig havde overgivet sig, sagde
jeg, at nu ville jeg til Haderslev. Jeg blev
kørt derned af doktor Møller, og min onkel
og min fætter var også med. Det var den 8.
maj.
Da vi kom til Gammelting, var der sort af
mennesker, bl. a. stod Skaarenborg der, og
da han så mig stige ud af bilen, råbte han:
»Der er Martinusen.« Modstandsbevægel
sen i Haderslev skulle den eftermiddag
overtage kasernen, hvor den fik hovedkvar
ter. Jeg meldte mig straks dér. De blev jo
noget forbavsede over at se mig — i live, men
nu begyndte så en helt ny fase i mit arbejde i
modstandsbevægelsen. Den kom til at fore
gå noget mere åbenlyst.
Tanker og holdninger - 40 år efter

Skal jeg svare på spørgsmålet om, hvad jeg
har lært af besættelsestiden, samt hvorledes
mine manddomsår er blevet påvirket af mi
ne oplevelser, kan jeg nævne følgende:
I min gerning som lærer bilder jeg mig
ind, at det har været af betydning, at mine
elever har været i stue med en person, der
har livserfaring fra en del af tilværelsen, der
ligger langt uden for det trygge skolemiljø.
Det er nyttigt som lærer at have kendt

På Haderslev kaserne den 8. maj 1945. Borgmester A. Thulstrup (yderst til venstre), der har faet overdraget kasernen af den
tyske kommandant, giver den videre til modstandsbevægelsen i Haderslev, repræsenteret ved (fra venstre) bylederen »Svend
Andersen« (S. M. Petersen), politibetjent J. Ravn, Ludvig Zierau, overbetjent Haar og stabsofficiant Thomsen (militærleder i
byen). Bagved Zierau skimtes amtslæge L. B. Lauritzen. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

frygten, at vide, at krigen er beskidt og ube
hagelig og meget lidt romantisk, thi i sam
været med de unge har jeg ofte lejlighed til
at diskutere med denne erfaring som bag
grund.
Bevidstheden om at have gjort noget for
at beholde selvrespekten som dansker be
virkede, at det var muligt at sige til sig selv:
Du har gjort noget for retten til at leve i
dette smukke land.
Jeg ventede ikke at høste hæder. Den fik
jeg da heller ikke, så det var i orden. Lige
efter befrielsen var vi da også først og frem
mest fyldt med en enorm lettelse over, at det
nu var slut med at leve om illegal med en
konstant frygt for at blive taget af tyskerne.
Hertil kom glæden over, at nazismen var
slået, og at demokratiet overlevede.

Hånen, som jeg har oplevet den, kunne
jeg godt have undværet, selv om den var til
at bære. Hvad der har været vanskeligere og
har fyldt mig med vemod, er det officielle
Danmark og mine samtidiges bevidste og
vellykkede forsøg på at tie os ihjel. Kun ved
højtidelige lejligheder gør man, som om vi
var respekterede, især ved fremmede statsmænds besøg, hvor der nedlægges kranse
ved mindeankret i Nyhavn, eller ved runde
årstal, hvor man får slæbt sig ud i Ryvan
gen. Man kan næsten ikke være andet be
kendt overfor de fremmede, der måske re
spekterer os.
De af os, der overlevede og var nært
knyttet til de kammerater, der ofrede deres
liv, har man ikke bud efter. Hvem regner
dog med dem?
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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.
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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?

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 USEN.

NOTER
ved Henrik Fangel
1. Der findes dog en enkelt beretning om Hammelev-gruppen, trykt i Stambladet 2. årg., 1964 s. 88—103.
2. Folkeregistret i Haderslev har venligst oplyst Kaj Martinusens 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

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

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.
Ludvig Zierau fortæller i sin beretning til Aage Trom
mer 1967 om den samme episode, jfr. Aage Trommer s.
416 nr. 435.
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.
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.
Se Aage Trommer s. 287f og 291.
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.
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.
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.
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.

63

»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
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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. Klingbjerg 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

runde i Årets By-»turneringen«, har Ha
derslev nye og gode kort på hånden. Man
hviler ikke på laurbærrene i Bevarings-Haderslev.
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 Glistrups 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.
5 Hadcrslev-Samfundets Årsskrift

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
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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).

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.
y

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 æreshertug, 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 Bramdrup, 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
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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 Berlingske 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 ophængernes 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»udsmykningen« 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

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 småkræmmerne, 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
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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 Kvicklybutik 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

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 FDBkompleks 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-butik 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. steder med traditionsrigt værktøj, der blev
Endda af en minister, hvis erhvervsområde lavet en speciel jubilæumspølse, og en af de
ikke er overvældende stærkt repræsenteret i lokale slagtere gik endda så vidt, at han lan
kommunen, nemlig fiskeriministeren, der cerede en helt ny pølse, nemlig Richard Jen
(JT 22/8) besøgte en af byens kendte fiske sens Borgmesterpølse, der blev leveret på
forædlingsvirksomheder, Winge & Co. og fi- Haderslev rådhus behørigt transporteret af
skefiletfabrikken i Årøsund (JT 22/8, VK hestevogn (JT 4/5). Jubilæet kulminerede
24/8). Under besøget i Årøsund fik fiskeri den 20. oktober med et formidabelt pølse
minister Henning Grove udlagt teksten af bord på Harmonien. Ved receptionen i an
fiskerfamilien Bork, der bl. a. spurgte mini ledning af jubilæet udtalte slagtermesterfor
steren, hvordan han ville klare sig med en eningens landsformand, Iver Iversen: »Dy
årsindtægt på mellem 80 og 90.000 kr. »Da namikken i vort fag udgår fra Haderslev,«
jeg ikke har set en fiskeriminister i Årøsund og større ros kan et fag vel næppe få (VK
siden 1951, er det vel på tide, at han får 18/10, JT 21/10).
sandheden at vide om vore forhold,« sagde
I december skifter en af byens gamle, vel
fisker Carl Peter Bork (JT 24/8).
renommerede slagterforretninger indeha
En erhvervsdrivende i den sydlige bydel ver, idet Vollstedts forretning på Sønderbro
blev noget overrasket, da man efter endt overtages af fire unge branchefolk, der lover
udvidelse hos Clausen Bellis blev gjort be publikum, at de vil lave alt selv og ikke agter
kendt med, at Årøsundvej skulle gøres til at bruge hverken farve eller tilsætning. Og
»stillevej« (VK 5/9). Dette havde ikke været dermed viderefører disse fire de rige tradi
med i planen, da man udvidede forretnin tioner inden for faget og lever op til jubilæ
gen, og gav ejerne anledning til uro, da man umsårets motto: Traditionen tro (JT 1/12,
frygtede, at den omsætningsnedgang, der VK 28/12).
kunne blive resultatet af den kommende
— og så er vi i julemåneden.
»stillevej« ville betyde et farvel til fire ar
»Krisen kan ikke ses under træet«, forkyn
bejdspladser.
der Jydske Tidende den 20. december og
Som i andre forhold i byens liv kunne skriver: »Krisen er ved at miste sit tag«. Ju
dette tyde på, at der mangler en eller anden lehandelen går altså udmærket. »Her krad
form for kommunikation ud til borgerne om ser krisen ikke«, supplerer Vestkysten den
byrådets planer for de enkelte byområder. 22., og boghandler Sv. Boye Hvorslev i
(Se venligst videre under afsnittet: Kom Sønderjysk Boghandel fortæller os i den sø
munens informationsmedarbejder. — Nå, de juletid, at vi sønderjyder er mere åndeligt
findes det ikke? Det gør medarbejderen jo vakte end folk i det øvrige land (JT 23/12).
Så hvad er der at betænke sig på? Vi fejrer
for øvrigt heller ikke! - Der er nok en sam
jul med manér i Haderslev!
menhæng der).
- Men den 23. december kan Jydske Ti
I oktober fejrer en hel stand et stort og flot
jubilæum. Under mottoet: TRADITIO dende også berette, at der er en stadig sti
NEN TRO holder de haderslevske slagter gende interesse for at søge de ofte små lega
mestre 350 års fødselsdag, og med de rød ter, der uddeles ved juletid. »50-70 ansøge
der, som slagterhåndværket har i Haders re pr. legat er ikke ualmindeligt,« siger Irs.
lev, befæstet såvel i TV med glimrende ud Hans Thyssen, og det kan da tyde på, at
sendelser om kvalitet og håndværk som ved krisen stadig kradser, men at de, der mær
vore mange gode timer i selskab med slag ker kradseriet, ikke har været spurgt, da JT
terstandens produkter, er dette en begiven skrev: »Krisen kan ikke ses under træet«.
hed, der går gny af. Der var udstilling i bib
lioteket og i Sparekassen Sydjylland, begge
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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 Ruteautomobil-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 real73

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 gammeldaws 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.
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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).

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.
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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-

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 Naffet, 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 skydecenter, 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 Handicap-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.

UDVEKSLINGSREJSER
BRAINE-HADERSLEV 1957-1982
Siden 1957 har der været organiseret rejser
for unge fra Haderslev by og omegn til ven
skabsbyen Braine i Nordfrankrig. I langt de
fleste tilfælde har disse rejser foranlediget
besøg her på egnen af unge fra Braine og
omegn, enten umiddelbart inden eller efter
Haderslev-ungdoms besøg i Braine, eller
ved senere lejligheder. Det er klart, at elever
fra Haderslev Katedralskole i høj grad har
domineret på disse rejser. Årsagerne hertil
er flere: i forhold til eleverne på andre af
byens skoler har de været endog meget
franskkyndige, de har haft en alder, som er
passende til sådanne rejser, og rejselederne
har så godt som altid været lærere ved sko
len.1

Ideen til at foretage udvekslingsrejser op
stod under Braines daværende borgmester,
Gaston Costeaux’s besøg i Haderslev i 1956,
og den blev ført ud i livet året efter. Da
borgmester Costeaux fostrede ideen, havde
han med i tankerne, at et stort antal børn fra
Braine i de første efterkrigsår i 40’rne havde
tilbragt længere tid i hjem i Haderslev og
dens omegn, og at disse børn, der i mellem
tiden var blevet voksne, gerne ville være
med til at opretholde en forbindelse mellem
unge fra de to byer.
1 Haderslev-Samfundets Årsskrift 1973-74 bringer en årtikel om Braine, skrevet af lektor Favrholdt. Om udveks
lingsrejserne kan man læse i følgende årgange af årsskrif
tet: 1957, 1958, 1961-62, 1963, 1965-66, 1967-68,
1969-72, 1982.
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I maj 1957 havde Haderslev købstads man sætte pris på et snarligt svar på denne
magistrat skrevet et brev med følgende henvendelse«.
ordlyd til rektor, dr. phil. N.H. Jacobsen,
Haderslev Katedralskole, til stadsskolein Resultatet af henvendelsen var, at 22 unge
spektør A. N. Ravn og til skolebestyrer under ledelse af lektor Schau og frue var i
Gunnar Jørgensen, Haderslev Realskole: Braine 28. juli—11.august, efter at 19 unge
»Under det besøg, der i august måned 1956 fra Braine, under ledelse af hr. Martin, der
blev aflagt i Haderslev af repræsentanter for var lærer i Braine, havde opholdt sig i Ha
byen Braine i Frankrig angående oprettelse derslev i tiden 14.-28. juli. Rejse og ophold
af en venskabsforbindelse, drøftede man var vel forberedt og tilrettelagt, så intet
indgående de foreliggende muligheder for at kunne gå galt. Således læser man i den
bringe sådanne venskabsforbindelser til rundskrivelse, der inden turen blev sendt til
praktisk udformning, og man var enige om, alle deltagere, bl.a.: »Bagagen skal være så
at udveksling af skoleungdom i høj grad let og lille som mulig. Eventuel natrejse i
ville bidrage til at skabe kontakt mellem de toget kan blive kølig; i øvrigt må der forud
to byers befolkning. I tilslutning hertil har ses varme og regnbyger. Hver skal have sit
borgmesteren i Braine for kort tid siden pas, som bestilles i god tid på politikontoret.
meddelt, at der i hans by forelå 22 begærin Lommepenge bør være få, dels af sikker
ger fra større skoleelever af begge køn om at hedsgrunde, dels for at undgå vigtigmagedeltage i en sådan udveksling af skoleung ri«.
dom, idet de har tilkendegivet, at deres
Den endelige pris pr. deltager blev 145,50
hjem stod åbent for en skoleelev fra Ha kr. Favrholdt bemærker efter turen: »Trop
derslev i 14 dage, og at de derefter gerne de liberté d’allure chez nes jeunes gens.
ønskede at deltage i et genbesøg i Haders Trop de fumeurs parmi les petits Fran fais
lev.
(For fri holdning hos vore unge. For mange
Efter at sagen underhånden har været rygere blandt de unge franskmænd)«.
drøftet med lektor Favrholdt, tillader man
Allerede året efter foretoges en ny ud
sig herved at anmode Dem om at lade fore veksling. Først kom tolv unge fra Braine,
tage en undersøgelse af, om der på ... skolen under ledelse af frk. Lefevre og frk. Tiberskulle findes et antal elever, der kunne tæn ghien, hertil og boede i Haderslev og omegn
ke sig at deltage i et sådant arrangement.
i tiden 13.—27. juli, hvorefter ni piger og fire
Deltagelse forudsætter naturligvis, at den drenge fra katedralskolen, under ledelse af
pågældendes hjem vil modtage en fransk lektor Favrholdt og frue var i Braine fra 27.
kammerat i et tilsvarede tidsrum.
juli til 10. august. Det var i øvrigt under
Rejsen er foreløbig tænkt gennemført i ti dette ophold i Braine, at lektor Favrholdt
den 28/7—11/8 og vil finde sted under be blev udnævnt til byens æresborger. Fire af
tryggende ledelse, i hvilken forbindelse man de franske deltagere (to piger og to drenge)
har forstået, at lektor Schau vil stille sig til var »gengangere« fra 1957. Dette må ses
rådighed.
som noget positivt, idet det viser, at de har
Det tilføjes, at der i tilfælde, hvor elever, været glade for at være i Haderslev og derfor
som ønsker at deltage, vil have vanskeligt gerne har villet hertil igen. Men når man
ved at tilvejebringe de nødvendige rejsepen samtidig betænker, at det kun havde været
ge, vil kunne påregne støtte herfra.
muligt at fa et dusin unge fra hver af byerne
Rejsen vil efter oplysning fra statsbanerne med på turen, kan det også ses som noget
koste 125 kr. fra Padborg til Reims eller negativt, at man i Braine havde sendt de
Soisson (!) tur/retur.
samme en gang til for at komme op på dette
På grund af det fremrykkede tidspunkt vil 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
6 Haderslev-Samfundets Årsskrift

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 Braineboere, 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 ...
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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 Cellard 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 Rotary-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-

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 keeping-up-with-the-Jones-next-door mentali
tet, som i så høj grad præger det mammon
hungrende danske samfund. Franskmændene 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.
6*

Som punktum for vore oplevelser kom så
endelig festlighederne i anledning af Bastilledagen, 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 ...«

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.

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 Udvekslingsrejserne syntes nu inde i en god
havde deltaget. Prisen var den samme som i og nogenlunde fast ramme. Både i Frankrig
1961.
og Danmark havde man høstet nogle erfa
Jens Ole Henriksen, der deltog i denne ringer, som gjorde afviklingen af besøgene
tur, har i oktober-nummeret af »Vidars Ek nemmere, og både arrangører og deltagere
ko« 1963 givet en skildring af turens forløb. var fuldt tilfredse med rejsernes form og
Der er forskelle i stil og udtryksmåde i for indhold. Det kan derfor ikke undre, at der
hold til Svend Lykke Schmidts skildring igen i 1967 organiseres en tur, igen med
1961, men indtryk og følelser er de samme. adjunkt Jens Faaborg og frue som ledere.
Dette hænger nok i nogen grad sammen Denne gang kostede turen 410 kr. pr. delta
med, at de to har været igennem stort set det ger, og den begyndte for de 18 unge fra by
samme program med officiel modtagelse på og egn med afrejse fra Haderslev den 28.
rådhuset, kransenedlægning på kirkegårde juni.
Da gruppen kom tilbage hertil den 12.
ne, udflugter, tur til Paris, Bastilledag osv.
I 1965 organiseredes udvekslingsrejsen juli, havde den 16 unge fra Braine og disses
for første gang af adjunkt Jens Faaborg, der 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 BraineHaderslev 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. Braine-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 Chemin 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 Nordfrankrig 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
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i Haderslev, således at borgmester G. Costeaux 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 Costeaux, 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

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 Legoland 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 hin87

anden og indbyrdes venskab kun ganske lidt ster, da venskabsforbindelsen skabtes, G.
kan være med til at hindre en gentagelse af Merlette, R. Frontigny og C. Reclus, og si
noget så vanvittigt, da er vi nået uhyre den 1979 igen G. Costeaux sammen med
langt. For først erkendelse af de forskelle, den talstærke og aktive Braine-Haderslev
der jo nu engang er mellem folk, gør forstå komité sat alt ind på at gøre opholdet i deres
else og overbærenhed mellem dem sandsyn by til en stor oplevelse for de unge herfra.
lig (»tout comprendre c’est déjå tout par
Som et resumé af samtlige rejser kan nok
donner«), og en sådan erkendelse opnås anvendes, hvad avisen »L’Aisne Nouvelle«
først ved samkvem.
skrev den 18. juli 1970: »Au terme de 11
Disse tanker har fra begyndelsen været jours å Braine, les jeunes Danois sont rebasis for forbindelsen mellem de to byer, partis dans leur pays, enchantés de leur séderfor har udvekslingsrejserne altid nydt jour, chargés de souvenirs agréables, en
stor bevågenhed hos de kommunale myn compagnie de plusieurs Brainois qui, gadigheder i begge byer. I Haderslev har de geons-le, seront tout aussi satisfaits de leur
skiftende borgmestre, både Peter Olesen, séjour au Danemark (Efter 11 dage i Braine
der i 1956 var med til at skabe venskabsfor er de unge danskere vendt hjem til deres
bindelsen med Braine, og hans efterfølgere, land, begejstrede for deres ophold og fyldt
H. C. Carstensen og Kurt Dørflinger, altid med gode minder, i selskab med en række
gerne modtaget de unge fra Braine på råd unge fra Braine, der — lad os bare vædde —
huset og støttet udvekslingsrejserne på for vil vende lige så tilfredse hjem fra deres op
skellig måde. Ligeledes har borgmestrene i hold i Danmark)«.
JENS N. FAABORG.
Braine: Gaston Costeaux, der var borgme

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, fastkomponeret 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.
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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 vandrerlaugs 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.

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
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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 Petersen-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

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
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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 Jydske 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

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

Udgifter:

Årsskriftet 1984:
Papir og tryk .. .
Indbinding m. m.

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

93.330,00
10.427,35 103.757,35

Forsendelse................................
Kontorudgifter..........................
Repræsentation ........................
Jubilæumsfest............................
Beholdning:
Kassebeholdning
0,00
Sparekassebog . .
573,03
Girokonto..........
7.972,67

6.819,40
146,16
340,85
4.559,00

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.

