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FORORD
Stor velvilje fra en anonym giver gør det muligt for os i år at bringe en række flotte 
farvegengivelser af nogle afkortene fra Ptolemaios’ verdensbeskrivelse fra 1486. 
Dette værk, der er et af klenodierne i Haderslev Katedralskoles righoldige biblio
tek, fylder i år 500 år. Vi har derfor bedt en af landets førende eksperter inden for 
kartografiens historie om at skrive en artikel om denne smukke bog og dens ind
hold.

Det er vort håb, at såvel denne artikel som de øvrige bidrag af vidt forskellig 
karakter må kunne interessere årsskriftets læsere.

Haderslev, i november 1986.

FINN DRÆ BY HENRIK FANGEL JENSN. FAABORG

LARSN HENNINGSEN HELGE WIINGAARD

LILLIAN MA R TINUSEN



Fig. 1. Haderslev Katedralskoles eksemplar af Ptolemaeus: Cosmographia. Bindets format er 39X27 cm og bogen er 6 cm 
høj. Den er indbundet i brunt helskind med guld- og blindtryk. Indbindingen er foretaget i 1491, men bindet er senere repa

reret, formodentlig i 1800-årene.

at være en gåde, hvordan bogen fra den skot
ske lærdes bibliotek er nået til Haderslev, hvor 
den nu må betragtes som skolens dyreste bog
skat.

I Katedralskolens eksemplar af dette værk 
er der på et eller andet tidspunkt indklæbet et 
nu meget sjældent vej kort over Europa, nem
lig »Das ist der Rom-Weg ...«, udarbejdet og 
udgivet af den tyske instrumentmager Erhard 
Etzlaub i 1500. Dette velbevarede kolorerede 
træsnit er takket være skoleledelsens forstå
else af kortets kartografi-historiske betydning 
indlemmet i kortsamlingen på Det kongelige 
Bibliotek. En nærmere omtale af »Das ist der 
Rom-Weg ...« findes sidst i denne artikel.

Udover dette kort er der indklæbet tre 
andre kort i Katedralskolens eksemplar, og 
disse tre kort findes stadig i bogen. Det drejer 
sig om tre kobberstukne kort: Et Italiens-kort, 
et kort over Centraleuropa og et Balkankort, 

der sandsynligvis alle tre stammer fra en 
senere Ptolemaios-udgave. De er formodent
lig indsat i begyndelsen af 1500-tallet.

De originale kort i Ptolemaios-udgaven 
1486 omfatter et verdenskort, ti kort dæk
kende Europa, fire dækkende den kendte del 
af Afrika, tolv kort dækkende Asien og fem 
»nye« kort (tabulæ modernæ extra Ptole- 
mæum) heriblandt et banebrydende Nor
denskort, som forøgede Ptolemaios’ Nor
denskort med syv nordlige breddegrader fra 
Jyllands nordspids (bilag 3).

Disse træskårne kort, som alle findes i Ha
derslev Katedralskoles Ptolemaios-udgave fra 
1486 er identiske med kortene i Ptolemaios- 
udgaven udgiveti Ulm 1482den lö.juli: Clau
dius Ptolemaeus: Cosmographia, a Jaco
bo Angelo translata et a Nicolao Germano 
edita. Ulm: Leonhard Holl, lö.juli 1482. 2°

At kortene i de to udgaver er identiske er 
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ikke så mærkeligt, da der er anvendt samme 
blokke ved fremstillingen. Som det fremgår af 
titlen, var det i 1482 den tyske træskærer Lien
hart Holle, der stod for udgivelsen. Denne 
havde imidlertid ikke økonomisk succes med 
sin udgivervirksomhed og måtte i 1484 over
drage typer og blokke til Johannes Reger, som 
brugte blokkene og typerne ved udgivelsen i 
1486. Kortene i de to udgaver er derfor identi
ske; derimod er teksten 1486 nysat, men i det 
store og hele identisk med 1482-udgaven.

Kun et afkortene er forsynet med oplysnin
ger om, hvem der har stået for træskæringen, 
og det er verdenskortet. Øverst herpå bringes 
denne oplysning: Insculptum est per Johan
nes Schnitzer de Armssheim. Det er i øvrigt 
første gang man har trykt kort, hvorpå man 
finder grafikerens navn. Der er meget, der 
taler for, at denne Johannes har skåret samt
lige kort, der forekommer i de to Ptolemaios- 
udgaver 1482 og 1486.

GRÆSK KARTOGRAFI

Bortset fra Ptolemaios’ kort stammer vort 
kendskab til grækernes kort fra historikernes 
oplysninger. Fra disse kan man udlede, at 
grækerne ret tidligt var i besiddelse af itinera- 
rier, rejsehåndbøger, over de vigtige handels
ruter. At grækerne nåede vidt omkring, ved vi 
fra de oplysninger, som Pytheas fra Massilia 
indhentede under sin rejse ca. 325 f. Kr. Phy- 
teas’ egen beretning har vi ikke; derimod har 
vi et referat, givet af Polybios, der havde det 
originale værk. Fra ham ved vi, at Pytheas 
besøgte De britiske Øer, og at han så folk ind
samle rav på nogle øer. Disse ravlokaliteter er 
af nogle udlagt som danske, og i så fald må 
Pytheas betragtes som Danmarks geografiske 
opdager.

I det fjerde århundrede f. Kr. blev det 
almindeligt anerkendt af græske geografer, at 
Jorden havde kugleform. Erathostenes, født 
omkring 270 f. Kr., bibliotekar i Alexandrias 
berømte bibliotek, foretog en beregning af 
Jordens omkreds, som sandsynligvis kun afvi
ger 100 km fra det rette mål. Erathostenes 

gjorde sig dog skyldig i visse fejltagelser under 
sit forsøg. At resultatet blev godt, skyldtes i 
nogen grad, at fejlene ophævede hinanden.

Ptolemaios (87-150), grundlæggeren af 
den moderne kartografi, stod altså ikke på bar 
bund, da han udarbejdede det værk, som fik 
så stor betydning for hele kartografien, men 
står absolut i gæld til de bedste inden for den 
græske matematiske verden. Ptolemaios’ ori
ginalværk Geographia hypogesis eller Ptole
maios’ »Cosmographia«, som det kaldtes i 
middelalderen, eksisterer ikke mere. Imidler
tid haves kendskab til flere byzantinske kopier 
fra 1200- og 1300-tallet.

PTOLEMAIOS GENOPDAGES

Mange byzantinere flygtede mod vest, da 
osmannerne i 1300-tallet trængte ind i Det 
byzantinske Rige. Nogle af disse flygtninge 
bragte Ptolemaios-manuskripter med til Ita
lien, hvor der iværksattes latinske oversættel
ser. Den første påbegyndtes af Manuel Chry- 
soloras og fuldførtes af hans elev Jacobus 
Angulus i 1406. Dermed fandtes Ptolemaios’ 
værk på et sprog, som var tilgængeligt for den 
vesteuropæiske kulturkreds. I Europa - bort
set fra de europæiske dele af Det byzantinske 
Rige - var det græske sprog efterhånden gået i 
glemmebogen.

Ptolemaios’ »Cosmographia«, som værket 
navngives af Angulus, er en håndbog, hvori 
den geografiske disciplin kartografien 
behandles. I den form, som værket er overle
veret til os fra de byzantinske håndskrifts
kopier, omfatter det otte bøger. De ældste er 
fra 1200-tallet, nogle med kort, andre uden. I 
Det kongelige Bibliotek i København findes et 
manuskriptfragment fra 1200-tallet med tre 
kort og græsk tekst. (Cod. Hafniensis 
Fabricus Gr. 23).

»Cosmographia« indeholder en kritisk 
behandling af Marinus af Tyros’ arbejder, 
samt vejledning i kortfremstilling bl.a. ved 
hjælp af to projektionsmetoder. Den ene er en 
tillempet kegleprojektion med buede bredde
kredse og rette længdekredse. I den anden
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BEATIS SIMO PATKI PAVLO SE 
CVNDO PONTIFICI MAXIMO> 
DONIS N1COLAVS GERMAN VS

fremstilles både bredde- og længdekredse 
som krumme linier. Desforuden findes ca. 
8000 stedsangivelser over lande, byer, floder 
m.m., de er alle angivet ved længde og 
bredde. Stednavnene refererer til lokaliteter 
beliggende inden for et område, der i vore 
dage omfatter regionen: 67°n.br. til 16°s.br.;i 
vest-østlig retning: fra De canariske Øer til og 
med Indien. Stedsbestemmelserne er ikke 
angivet i grader men i tid; breddeangivelsen 
således i den længste dags timetal og længde
angivelsen i antal timer fra Alexandria. Uhel
digvis er det ikke Eratosthenes’ jordopmå
ling, som ligger til grund for angivelsen af 
Jordens størrelse. Denne er underdimensio
neret, idet der er anvendt et mål for Jordens 
omkreds på ca. 33.000 km. Dette får den kon
sekvens, at det dengang kendte landområde 
indtager en alt for dominerende plads, et for
hold, der ved Ptolemaios-udgavernes udgi
velse og disses store autoritet i renæssancen 
får den største betydning for opdagelsesrej
serne. Eeks. undervurderer Columbus 
afstanden fra Europas vestkyst til Asiens øst
kyst.

Fig. 2. Håndkoloreret initial, dvs. begyndelsesbogstav (her 
bogstavet N), 9X9 cm, der viser Nicolaus Germanus’ over
dragelse af sit værk til pave Paul 2 (1464-71). Dette initial er 
det største og flotteste i bogen og er anbragt på den side i 
bogen, hvor der er redegjort nærmere for tilegnelsen. Sam
menlign fig. 5, der nederst viser et af de mange initialer af 
normal størrelse, ca. 4X4 cm.

Fig. 3 (modsatte side øverst). Verdenskort fra Ptolemaeus: 
Cosmographia, 1477-udgaven. Ved en sammenligning med 
det tilsvarende kort fra 1486-udgaven (bilag 1) ses det tyde
ligt, at mens der endnu i 1477 er plads til at vise den da 
kendte verden inden for kortets ramme, er denne ramme og 
dermed verdensbilledet i 1486 sprængt. (Foto: Det konge
lige Bibliotek).

Fig. 4 (modsatte side nederst). I året 1558 udkom i Venezia 
en yderst interessant bog med skildringer fra en opdagelses
rejse, som brødrene Antonio og Nicolo af en fornem venezi
ansk slægt Zeno skulle have foretaget i årene omkring 1380 i 
det nordlige Atlanterhav. Skildringen er fuld af fantastiske 
historier om besøg hos mærkelige mennesker på endnu 
mærkeligere øer, blandt andet om besøget på øen Friesland. 
Ikke mindre interessant er et til teksten hørende kort over de 
besøgte lokaliteter. Dette kort, kaldet Zeno-kortet, forfattet 
af neden nævnte Nicole Zeno den Yngre, har givet anledning 
til heftige diskussioner inden for den historiske kartografi. 
Det diskussionen stod - og for den sags skyld står om - er, 
om kortet er et falsum, eller om det virkelig skulle være et 
kort, tegnet på grundlag af de oplysninger, som ifølge Nicole 
den Yngre skulle være i hans eje og tidligere være blevet teg
net af hans slægtninge i slutningen af 14. århundrede. Zeno- 
kortets navne er gengangere fra Clavus' Wienertekst (se side 
6), og ydermere er de anbragt hulter til bulter, hvilket turde 
bevise, at navnene er nået til Zenokortet over liere forvansk
ninger på andre kort.

Zenokortet må regnes atvære fra 1558, og ikke som påstået 
af Nicolo Zeno fra 1380, og kildematerialet erkort af Clavus- 
typen. Motivet til den bevidste anakronisme må sikkert 
søges i den kendsgerning, at venetianerne på Nicolo Zenos 
tid var udsat for en påtrængende handeiskonkurrence, og 
kortet skulle da tjene som bevis på venetianernes gode og 
gamle kendskab til de nordlige egne, dvs. at Zenokortet 
rimeligvis kan betragtes som et venetiansk reklame
trick. (Foto: Det kongelige Bibliotek).

Fig. 5. Side fra Haderslev Katedralskoles Ptolemaiosud- 
gave 1486, hvor der bl.a. redegøres for forskellen mellem 
corografien og cosmografien, dvs. mellem beskrivelsen af de 
enkelte landområder og beskrivelsen af hele verden. Teksten 
indledes med et smukt håndkoloreret initial (bogstavet C), 
der viser cosmografen med jordkuglen i venstre hånd og en 
passer i højre hånd. Den originale side er ca. 38X26 cm og 
spalten 31,5X9,2 cm.
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Ptolemaios-manuskriptets sene overleve
ring og forskellige uoverensstemmelser i tek
sten har afstedkommet en livlig diskusssion 
blandt adskillige forskere, om hvorvidt Ptole
maios er ophavsmand til hele teksten i den 
form, som den forelå, da den latinske oversæt
telse påbegyndtes. Diskussionens deltagere 
kan groft inddeles i to lejre. Den første betrag
ter Ptolemaios som »Cosmographia«s origi
nale tekstforfatter og korttegner. Forskellige 
uoverensstemmelser forklares med, at tekst 
og kort på et eller andet tidspunkt er blevet 
adskilt og senere efter visse modifikationer 
atter samlet til et hele. Derimod mener den 
anden lejrs tilhængere, idet de støtter sig til 
tekstkritiske undersøgelser, at »Cosmogra
phia« er et samleværk udført i en periode på 
over 1200 år. Ganske vist er grundstammen 
Ptolemaios’ værk, men dette er stærkt forøget 
af tre-fire korttegnere gennem det nævnte 
tidsinterval.

Alle 1400-tallets trykte latinske tekstudga
ver kan føres tilbage til ovennævnte Jacobus 
Angulus’ oversættelse (1406): det byzantinske 
manuskript, han anvendte som forlæg, 
manglede kort. 11415 fulgte en afskrift med 27 
kort tegnet af Francesco di Lapacino og 
Domenico di Boninsegni; de havde kopieret 
kortene fra en anden byzantinsk udgave. 
Efterhånden forelå en mængde afskrifter, og 
fra disse stammer det store antal trykte Ptole- 
maios-udgaver, som så dagens lys i 1400- og 
1500-tallet. De mest fremtrædende kopister 
og bearbejdere af manuskriptet var Donis

Fig. 6. Sidste side fra Haderslev Katedralskoles Ptolemaios- 
udgave 1486. Den latinske tekst til slut lyderi dansk oversæt
telse: Trykt i Ulm ved Iustus fra Albanus’ indsats og udgifter 
gennem hans provisor (den der sørger for trykningen) 
Johannes Reger i det Herrensår 1486 den 21. juli (egentlig 12 
dage før den 1. august). Nederst til højre ses bogtrykkerens 
forbogstaver I R omkring hans mærke. Den håndskrevne 
tekst er tilføjet 1491 og meddeler, at bogen er købt før Vitus 
dag (dvs. den 15. juni) for lidt under 4 floriner, og at ind
bindingen har kostet 1 mark og 20 skilling. Til slut anføres 
køberens navn: J. Scholz, og dennes bomærke.

Modsatte side øverst:
Fig. 7. Kopi fra ca. 1490 af Claudius Clavus’ yngre kort. 
Udsnit af kortets nordvestlige hjørne med Grønland foroven 
til venstre. Det tabte originalkort er fra tiden 1425-50. 

(Dominus Nicolaus Germanus (1464-71)), 
Pietro del Massaio (1458-72), Francesco Ber- 
linghieri i Firenze (ca. 1480) samt Martellus 
Germanus i Roma (ca. 1480).

Der er foretaget en inddeling af de bevarede 
Ptolemaois-manuskripter dels i en A-udgave, 
der foruden et verdenskort, formodentlig for- 
færdiget af Agathodæmon, indeholder 26 
regionalkort tilføjet som et appendix - dels en 
B-udgave med 64 kort indføjet i selve teksten.

Nye geografiske oplysninger indtegnes 
successivt; således indføjes et helt nyt kort 
over de nordlige områder i den udgave, som 
Guillaume Fillastre fra Reims lader sin skri
ver udarbejde i 1427. Oplysningerne om Nor
den havde Fillastre fra danskeren Claudius 
Clavus. Hermed har vi fået en reel udvidelse 
af verdensbilledet, således som det ellers 
optræder i Ptolemaios-udgaverne, idet Grøn
land nu for første gang med navns nævnelse 
ses kartografisk gengivet.

Afskrifterne spredes snart over store dele af 
Europa. 1 1466 skænkede den i Firenze arbej
dende tysker Donis sit selvgjorte pragthånd
skrift til Hertug Borso d’Este af Ferrara. Dette 
håndskrift, en A-udgave, er muligvis brugt 
som forlæg til den første trykte Ptolemaios- 
udgave med kort (Bologna 1477). Angulus’ 
tekst uden kort forelå allerede trykt i 1475, 
D.V.S., at ca. 15 år inden Columbus påbe
gyndte sin sørejse til »Indien«, fandtes trykte 
oplysninger om metoder til Jordens opmå
ling.

Kopien er udført af Henricus Martellus og opbevares i 
Biblioleca Nazionale i Firenze. Cod. Maggl. latt. Xiii, 16. 
(Foto: Det kongelige Bibliotek).

Modsatte side nederst:
Fig. 8. Kort konstrueret af A. A. Bjørnbo efter den til fig. 7 
hørende beskrivelse. Denne beskrivelse med navngivning og 
længde- og breddeangivelse for hvert navn samt kortet fig. 7 
udgør tilsammen Clavus’ yngre værk. Alle grønlandske 
»navne«, der i originalhåndskriftet i Wien har tilføjet enten 
promontorium (forbjerg) eller fluvii ostia (llodmunding), cr 
placeret på kortet ud fra deres længde- og breddeangivelse. 
Tager man herefter navnene i rækkefølge fra nordligst på 
Grønlands østkyst, syd om og op ad vestkysten, lår man det 
lille vers, som er gengivet på nutidsdansk i teksten på side 7. 
(Foto: Det kongelige Bibliotek).
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CLAUDIUS CLAVUS

Ved sammenligning af forskellige Ptole- 
maiosudgaver bemærkes store afvigelser i 
gengivelserne. Det gælder specielt for regio
ner, der ikke er beliggende i Middelhavs
området eller dets nærhed. Det er imidlertid 
ikke så mærkeligt, thi de optegnede stedsbe
stemmelser for de pågældende områder er få. 
Eksempelvis angives kun én stedsbestem
melse for de danske øer øst for Jylland. Men 
efterhånden stiger antallet af stedsbestem
melser, hvilket medfører en gradvis forbed
ring af kystkontur og indlandstopografi. Men 
ikke alene forbedres afbildningen af mindre 
kendte områder, man kan også iagttage en 
udvidelse af det ptolemæiske verdensbillede. 
Ophavsmanden til den første revolutione
rende ændring er danskeren Claudius Cla- 
vus, født i Sallinge på Fyn i 1388 og klerk i 
Sorø. I de værker, hvori Clavus’ arbejde er 
anvendt som kildemateriale, findes nye oplys
ninger om de nordiske lande, specielt Dan
mark, samt en betydelig udvidelse af kund
skaben om den polare det af Det atlantiske 
Ocean.

Gennem to værker, kaldet Nancyhånd- 
skriftet og Wienerteksten, har man kendskab 
til, at Clavus udarbejdede to kort. Først
nævnte værk er ældst og indeholder det første 
kort, hvorpå Grønland er gengivet med navns 
nævnelse. Kortet, som kun er en kopi af Cla
vus’ originale arbejde, er en tilføjelse til en 
Ptolemaios-afskrift, udført for Guillaume Fil
lastre i 1427. Håndskriftet opbevares i Stads
biblioteket i Nancy. Kortets venstre og højre 
rand har en breddegradering med en forskel 
på fire grader. Over høj re sides gradering står: 
Claudius Clavus. Mens graderingen til ven
stre svarer til tallene i Ptolemaios »Cosmo- 
graphia«, svarer den til højre gennemgående 
bedre til virkeligheden, idet f. eks. Kap Farvel 
ligger på 59°46’ n.br., hvis forskel fra 59°30’ 
n.br. er minimal.

Hvorledes kan Clavus komme til en så god 
bestemmelse af Grønlands sydspids? Af kil
der, han kan have haft til sin rådighed, er der 

først og fremmest de gamle grønlandsfareres 
kursforskrifter, som de kommer til udtryk i 
sagaerne. Om sejladsen fra Norge til Grøn
land fortælles der heri, at man fra Bergen 
skulle sejle mod vest til Hvarf (Kap Farvel) på 
Grønland, komme tæt syd for Island, men 
dobbelt så langt nord for Irland.

Ser man på Nancy-kortet, vil man finde en 
smuk overensstemmelse med kursforskrif
terne. Oplysningerne fra kursforskrifterne 
har han højst sandsynligt sammenholdt med 
astronomiske oplysninger fra prælatbyerne, 
Trondhjem, Bergen og Roskilde, og på denne 
måde er han kommet til denne gode place
ring af Grønlands sydspids. At der virkelig har 
foreligget gode breddebestemmelser af oven
nævnte byer, er der meget, der taler for; 
undersøger man nemlig deres beliggenhed i 
forhold til de andre lokaliteter, vil man iagt
tage en forbløffende god breddebestemmelse.

Mens placeringen af Grønlands sydspids 
på Nancykortet breddemæssig er god, er 
længdebestemmelsen til gengæld mindre 
god, et forhold som går igen på mange ældre 
kort, og som dels skyldtes, at man dengang 
ingen kronometre havde, dels den af Ptole
maios beregnede for lille værdi for Jordens 
omkreds. Clavus’ Atlanterhav er kun ca. en 
fjerdedel af dets virkelige størrelse.

Det værk, der får størst kartografisk betyd
ning, er dog Clavus’ yngre arbejde, som det 
kendes fra to Wienerhåndskrifter, nemlig en 
afskrift efter Clavus foretaget af Johannes 
Vögelin fra Heilbronn og én foretaget af 
Johannes Cuspinianus (Universitetsbibliote
ket i Wien, Codex Vindobonensis latinus 
5277, 3227). Det højst mærkværdige ved Cla
vus’ Wienertekst er Grønlands fantastiske 
navngivning, som har givet talrige forskere 
uløselige problemer at tumle med (se fig. 8). 
Nogle gav en forklaring på de mærkelige 
navne, andre undlod klogeligt at tolke dem. 
Løsningen af Clavus’ navnerebus var A. A. 
Bjørnbo og Carl S. Petersen mestre for, idet de 
tog ord fra hver linje (stedsbestemmelse) og 
anbragte dem i rækkefølge således:
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Der bor en Mand i en Grønlands Aa, 
og Spjeldebod monne han hedde; 
mer haver han af hvide Sild, 
end han haver Flæsk hint fede.
Norden driver Sandet paa ny.

Clavus’ navngivning gør det til en let sag at 
bestemme alle de kartografer, som direkte 
eller indirekte har brugt ham som kilde.

*

En udtalelse, man ofte hører, er, at vikinger
nes Vinlandsrejser gik i glemmebogen, og 
ingen betydning fik for opdagelsen af Ame
rika. Det er nu ikke ganske rigtigt. Det er rig
tigt nok, at nordboerne ikke satte noget nor
mannisk præg på de nordamerikanske folks 
kultur. Og det er også rigtigt, at det var 
Columbus, der åbnede de amerikanske kon
tinenter for europæerne. Men en ting man 
har undervurderet, er den betydning som 
nordboernes rejser fik for den kartografiske 
udvikling af Det atlantiske Ocean. Og kund
skaben om nordboernes rejser var ikke gold 
viden, men indvirkede - som adskillige kort 
viser - på den geografiske forestillingskreds.

Clavus’ kortmateriale, Wienerteksten, der 
også kan betegnes som en fortolkning af nord
boernes rejser i Det nordatlantiske Ocean - 
bevidst eller ubevidst fra Clavus’ side - præ
gede kortmaterialet over dette område i det 
meste af 1400-tallet samt hele 1500-tallet. 
Hans indførelse af Grønland i kartografien 
forårsagede en sprængning af det middelal
derlige snævre verdensbillede (jfr. bilag 1).

Med andre ord: nordboernes rej ser udløste 
- bl. a. via Clavus’ kort - vigtige impulser, som 
medvirkede til dannelsen af teorien om en 
vestlig søvej til Asien, teorien, der i praksis 
førte til Amerikas genopdagelse i 1492.

Jo! Columbus står sandelig i gæld til nord
boerne.

VEJ KORT

I slutningen af 1400-tallet fremstilledes adskil
lige trykte løsblade - såvel træsnit som kob
berstik. Mange af disse forhandledes på 

markedspladser, derved stiftede nye befolk
ningsklasser bekendtskab med kort, og det 
blev efterhånden et nødvendigt orienterings
redskab for den rejsende. Et kort af denne 
type er:

»Das ist der Rom-Weg von meylen zu mey- 
len mit puncten verzeychnet von eyner stat zu 
der andern durch deutsche lantt«. Træsnit, 
28,5X40,5 cm. Ca. 1:5.300.000. Lisigneret 
og udateret (1492-1500).

Der kendes få eksemplarer af dette kort, 
deraf ét i Det kongelige Biblioteks kortsam
ling, og det stammer som nævnt fra Haderslev 
Katedralskoles eksemplar af Ptolemaios- 
udgaven fra 1486 (bilag 4). Det er udarbejdet 
af Erhard Etzlaub, og det exceptionelle ved 
kortet er så afgjort de indtegnede veje. Alene 
det, at disse er anført, er bemærkelsesværdigt; 
men det virkeligt geniale er dog den måde, 
hvorpå vejproblemet er løst. I perioden fra ca. 
4. århundrede e.Kr. til ca. 1492 haves intet 
kendskab til nykonstruerede vej kort over 
store områder. På Etzlaubs kort, som dækker 
det meste af Europa, er landevejene afsat som 
en kæde af prikker, hvis antal er proportionalt 
med afstanden, d.v.s. at både rute og distance 
gengives ved samme signatur. Som det frem
går af titlen, er formålet med kortet at give en 
oversigt over de landeveje, som fører til Roma. 
Det er nærliggende at formode, at årsagen til 
udgivelsen af dette pilgrimskort var den, at 
året 1500 var et jubelår. Der må givetvis i årene 
op til 1500 og i selve året have været et betyde
ligt behov for Etzlaubs kort. Det gav de rej
sende mange nyttige oplysninger så som 
afstande mellem byer, dagens længde på for
skellige breddekredse, valfartssteder, pas
overgange og endvidere instrukser om, hvor
ledes man anvender et »solkompas«. Så
danne instrumenter fremstillede kortets for
fatter - disse nød stor bevågenhed i Etz
laubs samtid, ikke mindst de, der udgik fra 
hans værksted.

I 1501 udkom Etzlaubs kort i en noget 
ændret udgave. Landevejens udgangspunkt i 
Danmark er nu ikke mere Ribe, men Viborg. 
Det er dog ikke den eneste ændring i vejnet- 
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tets forløb og slet ikke den væsentligste. Thi 
det ældre kort ledte den rejsende direkte mod 
Roma fra en række betydelige byer i Tysk
lands nabolande. På udgaven fra 1501 er 
midtpunktet derimod nu Etzlaubs fødeby, 
Nürnberg; alle veje er forbundet med dette 
vigtige handelscentrum. At den nye udgave 
også mangler valfartskirkerne har yderligere 
bevirket, at kortet har skiftet karakter. Hvorfor 
mon disse ændringer? Grunden er sikkert 
den, at efterspørgslen efter Romkortet lige 
efter jubelåret var ringe. Af afsætningsmæs
sige grunde ændredes kortet da således, at det 
kunne tilfredstille det behov, som rejsende 
købmænd havde.

Etzlaubs korttype får stor udbredelse over 
hele Europa. For Danmarkskortets udvikling 
har Etzlaubs kort ringe betydning. Indlands- 
topografien er dårlig, og kystkonfigurationen 
viser, at det kartografiske grundmateriale er 
hentet fra kort i Ptolemaios-udgaverne fra 
slutningen af 1400-tallet.

Der er blevet påvist, at Etzlaub har udarbej
det to interessante kort, hvoraf det ene er date
ret 1511. Ligesom Etzlaubs øvrige kort er de 
orienteret mod syd. Det afbildede område 
strækker sig fra ækvator til omkring den nord
lige polarkreds og omfatter den nordlige del af 
Afrika samt Europa.

IB KEJLBO

TEKST TIL FARVEBILAG 1-4

Bilag 1. Verdenskort, gengivet efter kort i Haderslev Kate
dralskoles Ptolemaios-udgave, Ulm 1486. Verdensbilledet 
er sprængt, der er ikke mere plads indenfor den almindelige 
ramme til de oplysninger, som danskeren Claudius Clavus 
har leveret den kartografiske verden. Koloreret træsnit, 
51,4X38,3 cm.

Bilag 2. Nordeuropakort, der blandt andet giver et indtryk af 
Ptolemaios’ kendskab til Norden ca. 200 e. Kr. Som det ses 
havde han intet kendskab til Norge, og kun tre små øer 
udgør de danske øer. Koloreret træsnit, 34,7 cm højt, 26,4 
cm bredt foroven og 32,8 cm for neden (uden ramme), gengi
vet efter Haderslev Katedralskoles Ptolemaios-udgave 1486.

Bilag 3. Nicolaus Germanus’ Nordeuropakort - et af de fem 
nye kort, »tabulae modernae extra |Ptolemaeum« - med 
gengivelse af lokaliteter, som Ptolemaios ikke havde kend
skab til, f.eks. Norge. Endvidere bemærkes en række 
bynavne. Oplysningerne om disse geografiske forhold stam
mer fra danskeren Claudius Clavus. I Jylland ses følgende 
genkendelige navne: Scaue p. (Skagen), viberg (Viborg), 
arus (Århus), Calinge (Kolding), oberto (Åbenrå), Rupis 
(Ribe) og burgbra (Børglum). På feonia (Fyn) ses niborg 
(Nyborg), aspres (Assens) og fidelfar (Middelfart). PåSelan- 
dia (Sjælland) figurerer falsigar (Helsingør), cobena 
(København), rastil (Roskilde), tauga (Køge), Ambg. (Vor
dingborg), floglosia (Slagelse), Næstred (Næstved), rorsus 
(Korsør) og heldoch (Holbæk).

At placering og navneform af lokaliteter på gamle kort tit 
optræder på mærkværdig vis fremgår også af dette kort, såle
des ses Falster (faister), Lolland (lalant) og Femern (fema
ren) indtegnet to gange. - Der er flere stednavne angivet i 
den til Ptolemaiosudgaven hørende stedsbestemmelses
oversigt end der er indtegnet stednavne på kortet.

Koloreret træsnit, 28,3 cm højt, 29 cm bredt foroven og 51 
cm forneden (uden ramme), gengivet efter Haderslev Kate
dralskoles Ptolemaios-udgave 1486.

Bilag 4. »Das ist der Rom Weg von Meylen zu Meylen mit 
Puncten verzeychnet von eyner Stat zu der andern durch 
deutsche Lantt.« Udarbejdet og udgivet af den tyske instru
mentmager, Erhard Etzlaub, i 1500. Koloreret træsnit, 
40X29 cm, i Det kongelige Bibliotek, oprindeligt indklæbet i 
Haderslev Katedralskoles Ptolemaios-udgave 1486.
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KÅLGÅRDE OG OTTINGER SYD FOR 
HADERSLEV

Nogle genfundne kilder til Haderslevs historie i 15-1600-årene

INDLEDNING
Det hører efterhånden til sjældenhederne at 
finde endnu ubenyttede, skriftlige kilder fra 
1500-tallet. Skønt der fra reformationsårhun
dredet er bevaret mange kilder til vore dage, 
er det dog ikke flere, end at de næsten alle på 
et eller andet tidspunkt, gennem de sidste par 
hundrede år, er blevet anvendt i en eller 
anden forbindelse.

Men det sker heldigvis stadig, omend min
dre og mindre hyppigt, at noget nyt dukker 
op. Og således er det gået med i alt 56 diplo
mer, der findes i Det arnamagnæanske Insti
tut ved Københavns Universitet, og som giver 
ny indsigt i Haderslevs historie i perioden 
1539-1638.

I det følgende skal der gives en kort oversigt 
over disse dokumenter og deres betydning for 

vores viden om Haderslev i 15-1600-årene. 
Oversigten er på ingen måde udtømmende. 
Først når alle kilder er nærlæst, og der er fore
taget en sammenligning med andre kilder, 
bl.a. rådstuearkivets omfattende kildemate
riale fra tiden efter 1627, som opbevares i 
Haderslev byhistoriske Arkiv, vil disse doku
menters oplysninger kunne udnyttes fuldt 
ud.1

ARNE MAGNUSSON OG HANS 
SAMLING

I Det arnamagnæanske Institut ved Køben
havns Universitet befinder sig en stor samling 
danske diplomer, strækkende sig i tid fra 
1261-1666. Samlingen består af i alt 1611 stk., 
og indeholder alt fra skøder og tingsvidner til 
regninger i forbindelse med reparationen af

3 Haderslev-Samfundets Årsskrift 9



Det ældste billede af området syd for Møllestrømmen er Braunius’ prospekt over Haderslev 1585. På prospektet ses både 
Hertug Hans hospitalet, havnen og Slotsvandmøllen. Bygningerne langs havnens sydside symboliserer først og fremmest 

staldbygninger, men det er usikkert, hvor korrekt prospektet er i sine detaljer. Udsnit. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Roskilde Domkirke i årene 1633-66.2 Mange 
af disse diplomer har kun ren lokalhistorisk 
interesse, og er derfor kun sjældent blevet 
benyttet, først og fremmest fordi de færreste 
har vidst, at Den arnamagnæanske Samling 
overhovedet rummede danske diplomer.

Islændingen Arne Magnusson (1663- 
1730)3 blev født i et århundrede, der på alle 
måder fik stor betydning for historien som 
videnskab. Det var i 1600-tallet, at grundlaget 
for den kritiske analyse af de skriftlige kilder 
blev lagt, men det var først og fremmest 
århundredet, hvor tusinder af håndskrifter, 
diplomer og lignende blev indsamlet eller 
afskrevet og dermed i vid udstrækning reddet 
for eftertiden. Disse samlinger blev hovedsa
geligt oprettet af private, der for egne midler 
anlagde store håndskriftsamlinger eller 
ansatte folk til at afskrive skriftlige kilder af alle 
slags. Her skal blot nævnes navne som Ole 
Worm, Peter Resen, Hans Rostgaard, Step
han Stephanius og Thomas Bartholin.4

Af disse samlere var Arne Magnusson for
modentlig den største, om ikke på grund af 

samlingens størrelse, så på grund af kvalite
ten. Han kom til København for at studere i 
1683 og hjalp i nogle år Thomas Bartholin 
med at oversætte islandske håndskrifter, 
afskrive aktstykker og lignende. Det var her 
hans historisk-antikvariske interesse for alvor 
blev grundlagt, og under mange rejser til 
Island i perioden 1702-1712 samt i kraft af sit 
embede som professor ved Københavns Uni
versitet etablerede han i årene indtil 1728 en 
meget stor samling af håndskrifter, hvoraf de 
fleste var islandske håndskrifter af uvurderlig 
betydning for studiet af dette lands historie.

Københavns brand i oktober 1728, ramte - 
foruden universitetets uerstattelige bibliotek 
oven på Trinitatis kirke - også Arne Magnus
sons professorgård i St. Kannikestræde, hvor 
hans samling var opbevaret. Det meste blev 
reddet, men en række uvurderlige håndskrif
ter samt mange afskrifter gik tabt, fordi han 
stolede for meget på det offentlige brandvæ
sen og derfor ikke fik samlingen flyttet før i 
allersidste øjeblik.

Tabet tog hårdt på ham, og den 7. januar 
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1730 døde han efteråt have testamenteret den 
resterende del af samlingen til universitetet. 
Den dag i dag findes samlingen på Det arna- 
magnæanske Institut under Københavns 
Universitet, hvor den er forblevet samlet, med 
undtagelse af en lang række vigtige kilder til 
Islands historie, der efter den såkaldte hånd
skriftsstrid i 1960’erne blev udleveret til uni
versitetet i Reykjavik.

Den arnamagnæanske Samling har igen
nem årene næsten udelukkende haft betyd
ning for studiet af den norrøne historie, men 
Arne Magnusson var samler i så høj grad, at 
alle muligheder, der bød sig for at anskaffe 
originalt kildemateriale, er blevet udnyttet.

Hvorledes de 56 diplomer fra Haderslev er 
kommet i hans besiddelse er uvist. Han kan 
have købt dem under en af sine rejser eller på 
en auktion, eller han kan have lånt dem til 
afskrift og aldrig fået dem tilbageleveret.5 Vig
tigst er i hvert fald, at de overlevede branden 
1728 og er bevaret til vore dage, som det største 
samlede antal af originale diplomer fra denne 
periodes Haderslev.

DIPLOMERNE

Som nævnt strækker de 56 diplomer sig over 
en periode på 99 år, 1539-1638.21 stk. erfrafør 
1600, 8 stk. fra 1604-1626 og de resterende 27 
fra perioden 1630-1638.6 Det drejer sig om 
skøder eller tingsvidner på skøder, men også 
enkelte pantsættelsesdokumenter er repræ
senteret i samlingen. De fleste af diplomerne 
er skrevet på pergament på plattysk, idet kun 
to af de ældste, nemlig fra 1540 og 1544, samt 
nogle få mellem 1630-1638 er affattet på 
dansk. De fleste har de originale segl bevaret, 
som oftest enkle borgersegl med personens 
forbogstaver, men også byens segl, samt et par 
enkelte adelige segl er intakte. Interessant er 
det i øvrigt, at de første 15 dokumenter, til og 
med »1564 lørdagen efter Præsentat Maria« (i 
1564 var det den 25. november) er dateret efter 
helgendage, hvorimod der til de senere er 
anvendt almindelige datoer. Man opgav, på 

trods af reformationen, ikke en indarbejdet 
tradition fra den ene dag til den anden.

Næsten alle diplomer omhandler transak
tioner med haver, marker og enge i et ganske 
bestemt område af byen, nemlig det der 
senere blev kendt under navnet Sønder- 
Otting, området umiddelbart syd for Mølle
strømmen.

Dette område var indtil slutningen af sidste 
århundrede stort set ubebygget og var fra 1802 
til 1910 en selvstændig kommune,7 lukket 
inde mellem byen mod nord og marker tilhø
rende landsbyerne Brorsbøl, Vandling, Grø
debøl, Marstrup og Erlev på de andre sider. 
En af forudsætningerne for, at et stort set 
bebyggelsestomt område kunne blive en selv
stændig kommune fremgår af disse doku
menter fra Den arnamagnæanske Samling, 
men den egentlige årsag skal søges så langt til
bage som til Haderslevs stadsret, udstedt af 
hertug Valdemar i året 1292.8

BYMARK KONTRA GRÆSNINGS
RETTIGHEDER

I stadsretten omtales ingen bymark, d.v.s. et 
til byen hørende område, som borgerne 
kunne anvende til dyrkning af afgrøder. 
Mange byer fik aldrig en bymark, sandsynlig
vis fordi der ikke har været tilstrækkelig ledig 
jord omkring disse byer, da de blev grundlagt. 
Derimod fik alle byer tildelt græsningsrettig
heder på landsbymarker i deres omegn; 
muligheden for at kunne sende kvæg på græs 
var livsnødvendig, også for byboerne. Ha
derslev fik da også i 1292 ret til græsning på 
landsbyerne Fredsted, Gammel Haderslev, 
Moltrup, Rovstrup, Bjerning og Erresteds 
marker, når disse lå i fællig, d.v.s. var udlagt til 
græsning. Alle disse landsbyer ligger nord og 
nordvest for byen. Syd for Møllestrømmen 
havde byen ingen rettigheder ud over en smal 
strimmel land langs vandet, der hørte med til 
byens egentlige område, formodentlig for at 
give byen kontrol med begge sider af havne
bassinet.
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En kobbel. Træsnit udført af Niklas Stör i 1532, visende en kobbel, en indhegnet have. På træsnittet bemærkes bl.a. porten, 
et element, der også omtales i dokumenterne fra Haderslev.

Først ved et privilegium, givet byen i året 
1397 af grev Gerhard, fik byen ret til at sende 
kvæg på græs på marker tilhørende Erlev, 
Vandling og Marstrup. Denne ret blev få år 
senere, i stadsrettens paragraf 38, der stam
mer fra årene umiddelbart efter 1400, udvidet 
til også at omfatte Brorsbøl, Grødebøl og 
Pamhules marker.

Efter 1400 kunne Haderslev-borgere altså 
sende deres kvæg på græs både syd og nord 
for byen, men havde stadig ikke mulighed for 
dyrkning af korn eller grønsager, ud over hvor 
de” kunne blive plads imellem husene i byen. 
Men der må have været et behov til stede for at 
få sådanne arealer, og noget kunne tyde på, at 
mange borgere har lejet sig ind på hertugens 
områder nord og syd for byen.

I 1455 fik byen i hvert fald et privilegium af 
hertug Adolf, ifølge hvilket alle borgere fik 
overladt de kålgårde og tofter, der lå nord og 
syd for byen. Disse skulle fordeles af en komité 
bestående af fire medlemmer af byens råd og 
fire borgere under forsæde af amtmanden på 
Haderslevhus.

Kålgårdene og tofterne synes at være for
delt således, at hvert hus i byen fik et areal, 
sandsynligvis til ejendom. I 1464 - altså få år 
efter - oplyser slesvigbispens jordebog nem
lig, at der til et hus, biskoppen havde købt i 
Haderslev, hørte en have uden for byen, lige
som til andre borgeres huse.9

De nytildelte arealer har borgerne vel 
hovedsagelig udnyttet til dyrkning af grønsa
ger. Det hyppigst benyttede ord om dem er da 
også kålgård, idet kålen (grønkål og hvidkål) 
var datidens vigtigste grønsag. Men også 
gulerødder, løg, ærter, bønner, pastinak samt 
forskellige krydderurter dyrkedes i vid 
udstrækning. Desuden var der behov for 
humle til det hjemmebryggede øl. Enkelte 
har dog også haft stalde på deres jord og altså 
benyttet arealet til græsning.

Men dengang - som nu - var det ikke alle, 
der havde lyst til at luge mellem kålene, hvori
mod andre så deres fordel i at skaffe sig så store 
haver som muligt. Haverne blev genstand for 
køb og salg borgerne imellem.

12



Urtehave eller kålgård. 
Træsnit efter tegning 
af Hans Weiditz, 1557.

FRA KÅLGÅRDE TIL OTTINGER

De 56 diplomer fra Den arnamagnæanske 
Samling viser, hvorledes disse arealer uden 
for byen efterhånden blev samlet på færre og 
færre hænder, hvadenten de i dokumenterne 
kaldes kålgård, humlehave, græsmark, have 
eller kobbel, (der blot er en betegnelse for et 
stykke indhegnet jord). Enkelte borgere 
opkøber over en årrække det ene stykke jord 
efter det andet, således at de mange småha- 
ver, der umiddelbart efter 1455 må have ligget 
syd og nord for byen, i 1636 var reduceret til 23 
otting jord syd for byen og 6 otting nord for 
byen samt nogle få løse kålgårde og et par til 
byen hørende fælles græsningsarealer.

Det er i denne proces man skal se den 
direkte årsag til Sdr. Ottings senere status 
som selvstændig kommune. I årene 1636 og 
1637 kom det, i forbindelse med genskabelsen 
af byens privilegier der var tabt ved branden 
1627, til en længere retstvist mellem byen, de 
omgivende landsbyer samt ejerne af de oven
nævnte i alt 29 otting.10 Dette ord optræder 
her for første gang. Det betød oprindelig 1/8 
af et bol, men dets senere betydning er usik

ker, og synes at variere fra landsdel til lands
del. Det er således uvist, hvad ordets konkrete 
betydning er i forbindelse med Haderslev. 
Muligvis har det blot betydet marker, eller 
også går ordet tilbage til en os ukendt opde
ling af arealet i forbindelse med beregning af 
afgifter.

Byens klage gik på, at borgernes græs
ningsrettigheder efterhånden var blevet vold
somt indskrænkede, både fordi nabolandsby
erne indhegnede deres marker tættere og 
tættere til byen, men også fordi ejerne af de 29 
otting unddrog disse arealer fra byens græs
ning. Med hensyn til de 29 otting kom det den 
20. juli 1637 til et forlig, hvori man både aner
kendte ejernes ejendomsret til ottingerne, og 
erkendte at disse havde indskrænket byens 
oprindelige rettigheder. Forliget bestemte, at 
borgerne ikke måtte benytte ottingerne til 
græsning, men ejerne skulle herfor betale en 
årlig afgift til byens råd.11 Ottingernes selv
stændighed i forhold til byen var hermed 
markeret for første gang.

Med dette forlig var det dog langt fra slut 
med stridighederne, der fortsatte, uden at 
byen på noget tidspunkt kunne bevise, at
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De to ældste opmålinger af området syd for Møllestrømmen stammer fra 1773. Opmålingerne er foretaget i forbindelse med 
en sag, som kancelliråd Claudius’ arvinger dette år førte mod magistraten. Denne havde i forbindelse med Claudius’ død for

søgt at kræve hans otting underlagt byen.
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Jørgen Clausens og Schumachers kobbel må have ligget ved bogstaverne Z, Æ og 0. Boldigks kobbel ved Teglgården er bog
stavet X. De to veje er de oprindelige veje imod syd til hhv. Immervad og Arøsund. Den nuværende gade - Sønderbro - går i 

dag midt ned mellem disse to veje. (Haderslev Byarkiv Acta XVIII, 11,2, kasse 134).
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ottingerne hørte under byen. En endelig ord
ning blev gennemført 1802,12 hvorved otting- 
ejerne fik området syd for byen, og altså opgav 
de seks otting på GI. Haderslev mark, der blev 
lagt til den bymark, som byen i 1781 havde 
fået af den da nedlagte og udstykkede konge
lige ladegård. Fra 1802 til 1910 var Sdr. Otting 
således en regulær selvstændig kommune, 
hvis få beboere først hørte til Starup kirke, 
men efter 1861 til GI. Haderslev kirke.13 De 
egentlige ottingejere var jo stort set alle 
bosatte i byen og borgere i denne, hvorfor de 
hørte til Vor Frue kirke. I øvrigt drejede det sig 
ikke om mange. 11710, hvor man har en sam
let oversigt, ejedes de nu kun 22 otting syd for 
byen af i alt 11 personer, hvoraf en endda var 
kongen selv.14

JØRGEN CLAUSEN
De 56 dokumenter stammer imidlertid på 
nær to fra før ovennævnte forlig i 1637, og de
res kildemæssige betydning ligger derfor i, at 
de demonstrerer, hvordan den gradvise sam
ling af mange små kålgårde til større, sam
menhængende områder er foregået. Det gæl
der især de ældste dokumenter i samlingen. 
De første godt tyve fortæller endda en hel lille 
historie om en rådmands økonomiske trans
aktioner, og viser samtidig, hvordan en af de 
større kobler blev til.

Den 22. februar 1540 sælger de to Hader- 
slev-borgere, Jørgen og Christen Eriksen, de
res stalde med jord syd for byen til borgeren 
Jørgen Clausen. I de følgende år køber denne, 
der fra 1552 er rådmand, yderligere syv kålha
ver, der alle ligger samlet, idet de i skødernes 
tekst alle placeres i forhold til hinanden. F.eks. 
køber han den 11. november 1554 af Mads 
Petersen en kobbel mellem Mats Laursens 
mod vest, hr. Jørgen Winters mod nord og 
Balzar Laursens mod syd. Af de nævnte 
kobler erhverver Jørgen Clausen Balzar Laur
sens i 1555 og Mats Laursens i 1556.1 1557 er 
rådmand Jørgen Clausen altså i besiddelse af 
et større sammenhængende område syd for 
byen, der oprindelig bestod af mindst ni selv
stændige kobler.

Det vides ikke, hvorledes Jørgen Clausen 
har finansieret disse køb, idet hans erhverv er 
ukendt. Men da han er rådmand, vil det ikke 
være urimeligt at gætte på købmand, og den 
store grund med de to stalde var måske bereg
net til at huse okser inden transporten sydpå.

I 1557 synes det dog at gå galt for ham. 
Dette år, den 13. marts, køber hertug Hans’ 
sekretær Jeronimus Boldigk en humlegård 
ved siden af Jørgen Clausens store kobbel, 
ligesom det af skødet fremgår, at han tidligere 
har købt en have i samme område. Der er altså 
konkurrence om området. Og for rådmanden 
går det endda så galt, (hvorfor vides ikke) at 
han må se sig nødsaget til at låne penge af 
samme Boldigk. Den 24. juni 1557 pantsætter 
han ikke blot sit eget hus i Nørregade, men 
også sine kautionisters huse, nemlig køb
mand Wilhelm Schumachers hus ved Torvet 
og borger Hans Andersens hus foran Bispe- 
porten til Boldigk. Men dermed var ulyk
kerne ikke ovre. 1. juledag 1559 må Jørgen 
Clausen pantsætte sin kobbel syd for byen til 
den ene af sine kautionister, Wilhelm Schu
macher for 300 daler. Bevises kan det ikke, 
men noget kunne tyde på, at han ikke har 
kunnet betale sin gæld til Jeronimus Boldigk. 
Det faktum, at de to dokumenter findes sam
let er i hvert fald et stærkt indicium herpå. Og 
med den næste gæld går det på samme måde. 
Den 25. november 1564 får Wilhelm Schu
macher et tingsvidne på, at Jørgen Clausen 
har skødet ham den kobbel syd for byen, som 
han havde i pant.

Hermed er Jørgen Clausen ude af billedet. 
Økonomisk har han sikkert været hårdt 
trængt, men embedet som rådmand beholdt 
han dog, idet han endnu nævnes som råd
mand i 1569.

Hermed er to af de helt store »kålgårdssam
lere«, Wilhelm Schumacher og Jeronimus 
Boldigk, blevet introduceret.

WILHELM SCHUMACHER

Wilhelm Schumacher (den ældre) 1505- 
1583,15 der indvandrede til Haderslev fra
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Et af skøderne fra Den arnamagnæanske Samling, dateret 8. jan. 1557. Severin Laursen sælger sin kobbel syd for byen mel
lem Laurens Gevertsens mod øst og »den rechte Herstrate und Wech up der wester Siden«, som han har arvet fra sin fader og 
moder, til Jørgen Clausen. Seglene tilhører fra venstre: Severin Laursen, Peter Jürgensen og Claus Jacobsen, borgere i 

Haderslev. Fase. XII,8.

Koesfeld i Westphalen 1542, er stamfader til 
den i Haderslev berømte Schumacher-slægt, 
blandt hvis medlemmer findes både borgme
stre og rådmænd, en postmester, en rådsvin
skænk og en diplomat. Han var selv borgme
ster fra 1569 indtil sin død. Han sad altså efter 
1564 inde med Jørgen Clausens kobbel, som 
han i 1578 henholdsvis den 1. marts og 20. sep

tember afrundede ved køb af endnu to kobler, 
der lå inden i hans eget. Den 1. marts 1574 
købte han desuden af præsten i Starup, Hans 
Ankersen, en have ved Skinkelsbæk.16

Efter hans død fortsætter i hvert fald en af 
hans sønner, Hans (født efter 1563, død før 
1604) disse indkøb, og det hele synes til slut at 
overgå til endnu en søn, rådmand Wilhelm
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Schumacher (den yngre) (1563-1626). Områ
det betegnes ind imellem i skøderne fra 
1630’erne blot som Schumachers have eller 
gård. Det var stort og velkendt og en nærmere 
præcisering unødvendig. Dog synes der efter 
Wilhelm Schumachers død i 1626 at være sket 
en vis opsplitning af Schumacher-familiens 
grunde syd for byen, idet både Wilhelm 
Schumachers søn, Oluf Schumacher (1595- 
1649), og hans svigersøn, rådmand Jens Mad
sen (død 1652), sælger nogle kålgårde i 1630. 
De må altså begge have arvet en del heraf.

JERONIMUS BOLDIGK

Jeronimus Boldigk, der døde 1572, eller 1573, 
er en af de betydeligste mænd i Haderslev i 
1500-tallet. Han var indvandret sydfra, og 
startede sin karriere under »hertug« Chri
stian (den senere kong Christian 3.), medens 
denne havde residens i Haderslev. Han over
gik til hertug Hans i 1543 og blev dennes 
sekretær, hvilket han var til sin død. Som 
sekretær modtog han af hertugen både et hus 
på det nuværende Klosteret med ret til at 
sætte ruser i vandet,17 samt ikke langt herfra 
en stor eng kaldet munkeeng beliggende ved 
hertugens teglgård. (Nord for Møllestrøm
men, hvor roklubberne i dag har klubhuse).18 
Til huset på Klosteret, som han fik 1545, hørte 
kål- og humlehaver.

Men Boldigk stod sig også godt med byen, 
hvis ene borgmester han var fra engang mel
lem 1561 og 1564 og til sin død. Til sine kålha
ver fra 1545 kunne han 1551 lægge et stykke 
j ord og have, der tidligere havde været kirkens 
teglgård, beliggende syd for byen mellem 
præsten Antonius Keysers og borgmester 
Oluf Jensen Mecklenborgs jorder.19 Denne 
tidligere teglgård fik han forærende af byen. 
Som ovenfor nævnt købte han omkring 1557 
et par kålgårde ved siden af Jørgen Clausens 
kobbel, og desuden erhvervede han den 27. 
august og 19. november 1569 yderligere to 
stykker jord, der lå op til kirkens tidligere tegl
gård.

Jeronimus Boldigk forenede i sin person 
over en periode på ca. 10 år (1561/1564-1572/ 
1573) to af de mest magtfulde embeder i byen, 
nemlig borgmesterposten og posten som 
sekretær for byens overhoved, hertug Hans. 
Det er vel på den baggrund ikke ubegribeligt, 
at det var ham hertug Hans fik til at føre for
handlingerne om køb af de to grunde, hen
holdsvis på kirkegården og uden for Sønder
porten, hvor latinskolen og hospitalskirken 
kom til at ligge. Hans forhandlingsposition 
må have været overbevisende, og begge 
grunde blev da også erhvervet, skønt den ene 
ejer af huset på kirkegården »havde været 
svær at overtale«, som Boldigk skriver til her
tugen.20 I perioden fra 1569 til sin død var han 
i øvrigt borgmester sammen med Wilhelm 
Schumacher (den ældre).

Jeronimus Boldigks grunde overgik til søn
nen Christopher Boldigk, der var borgmester 
i Haderslev 1604-25, men dennes enke be
gyndte dog i 1630’erne at sælge ud af kålha
verne, på samme måde som Wilhelm Schu
macher (den yngres) søn og svigersøn gjorde 
det.

Mens det i 1500’årene udelukkende er Jør
gen Clausen, Schumacher-familien og Bol
digk, der optræder som købere i de bevarede 
dokumenter, så er det i 1600-årene to amts
skrivere ved Haderslevhus, JonasJensen Hei- 
nemark (amtsskriver 1595-1624) og dennes 
svigersøn Claus Knudsen (amtsskriver 1624- 
1642) der optræder som købere. Specielt 
Claus Knudsen erhvervede en del i 1630’erne, 
bl.a. også de tidligere nævnte kålgårde fra 
Schumacher- og Boldigk-familierne. Interes
sant er det i øvrigt, at de alle må have haft en 
ret tæt indbyrdes forbindelse, idet både 
Christopher Boldigk, Jonas Jensen Heine- 
mark og Claus Knudsen står faddere til nogle 
af Wilhelm Schumacher (den yngres) børn.21 
Kålgårdene er så at sige blevet inden for 
»familien«.

Ud over at give et vigtigt bidrag til forståelsen 
af Sdr. Ottings tilblivelse rummer de arna- 
magnæanske dokumenter mange andre 
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oplysninger, der kan kaste lys over Haderslevs 
historie. Her skal der blot gives nogle eksem
pler.

TOPOGRAFI

I de tilfælde, hvor de handlede kålgårde sted
fæstes i forhold til andre kålgårde, er det umu
ligt at bestemme deres nøjagtige placering i 
landskabet, men heldigvis optræder der også 
andre elementer, bl.a. veje. 1 1552 bestemmes 
en kobbel som beliggende mellem Laurens 
Gevertsens kobbel mod øst og »den rechte 
herstrate und wech« mod vest. Rechte her- 
strate kan her kun forstås som den hærvej der 
går til højre, når man går ud af byen, (altså 
sydpå).22 Denne kobbel blev en del afjørgen 
Clausens store kobbel, der i forbindelse med 
overgangen til Wilhelm Schumacher (den 
ældre) 1559 og 1564 stedfæstes på to måder: i 
1559 min kobbel ude ved og øst for hækken, 
hvor man drejer mod Flensborg, og i 1564 en 
kobbel liggende mellem de to hærveje (her- 
straten). Sammenligner man med opmålin
gerne af området fra 1773 må dette stykke 
land altså væe placeret længst mod nord i 
kløften mellem de to veje mod syd, vejen til 
Flensborg samt vejen til Vandling og Arø- 
sund. Disse veje kan selvfølgelig være flyttet i 
perioden mellem 1564 og 1773. Men to hoved
strøg mod syd har der hele tiden været.

Interessante er også de oplysninger om kir
kens teglgård, som fremkommer i fire skøder 
(1539, 1551, 1569 og 1569). En teglgård i 
Haderslev optræder første gang i stadsretten 
1292, par. 3, hvor byens toldsten siges at ligge i 
vandet ved teglgården. Herefter nævnes tegl
gården i øvrigt ikke igen før 1539, hvor Gre
gers Hansen og hustru skøder deres humle
have »ved vor kære Frues teglgård ned mod 
øst ved vandet«, til borgmester Oluf Jensen 
Mecklenborg. Som ovenfor nævnt får Jeroni
mus Boldigk denne teglgård, der i hvert fald 
på det tidspunkt (1551) er nedlagt til fordel for 
hertugens teglgård syd for Klosterkirkegår
den.23 Vejen til denne teglgård (dem alten Zie
gelhoffe) optræder endnu på de to kort fra 

1773, og det er ikke umuligt, at denne vej er 
den oprindelige vej til Arøsund og dermed i 
mange år efter 1292 byens sydligste grænse 
mod nabolandsbyerne.

Men også for selve byen gives der i doku
menterne et væld af oplysninger. Nævnes skal 
det blot, at det er i disse dokumenter den æld
ste omtale af Nørregade (1557) og Klingbjerg 
(1609) findes.

PERSONALHISTORIE

Også på det personalhistoriske område - og 
måske specielt her - er der meget at hente i 
disse diplomer. Antallet af navne på borgere i 
Haderslev før 1600 bliver formodentlig for
doblet i forhold til det antal, der hidtil har 
været kendt, men som det er fremgået et par 
gange, er det også muligt at få ny viden om 
allerede kendte borgere, specielt inden for 
borgmestrenes og rådmændenes rækker. 
Dog træder mere anonyme borgere, specielt i 
de ældste kilder, også frem i lyset, og sam
menholdt med andre oplysninger kan det 
give ganske morsomme resultater. I de Hans
borgske Registranter, hertug Hans’ kopibø
ger, findes under datoen 28. februar 1548 en 
dom i en sag mellem Mats Laursen og Ger
trud Petersen.24 Det fremgår af dommen, at 
striden mellem de to drejede sig om en hest. 
På grund af denne hest (en hestehandel?) 
havde Gertrud Petersen sagt noget mindre 
pænt om Mats Laursens afdøde far (det frem
går desværre ikke hvad). Herover var Mats 
Laursen naturligvis blevet fornærmet, og 
havde først indbragt sagen for byens råd. Men 
først ved hertug Hans’ mellemkomst lykkedes 
det at få de to udsonede med hinanden. Nu 
fremgår det af to skøder fra 1554 og 1556, atde 
ejede hver sin kålhave syd for byen, belig
gende ved siden af hinanden. Noget kunne 
tyde på at det ikke kun var venskabelig koloni
havesnak om gulerødder og grønkål, der har 
lydt over hækkene syd for Haderslev i 1500- 
tallet.

LENNARTS. MADSEN
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ERINDRINGER FRA BARNDOM
OG UNGDOM

Indledning

Når man er omkring de 70 år og lader tan
kerne glide tilbage i tiden, dukker vel nok det 
ene minde frem efter det andet; men det vil 
sikkert blive i en ret planløs orden, ikke 
mindst når det gælder barndomstiden. Selv 
om man synes, at man kan huske en del, går 
det sikkert sådan for de fleste, at det er ganske 
bestemte hændelser, som på grund af en sær
lig dramatik har fæstnet sig mest i bevidsthe
den, medens den daglige trummerum er gle
det mere i baggrunden og ikke rigtig vil lade 
sig trække frem fra erindringens dyb.

Når jeg derfor lader tankerne glide tilbage 

over barneårene for at fæstne mindet om de 
første åringer på papiret, herunder mindet 
om mit fødehjem på Ryes Mølle, bliver det 
også kun småtræk, som jeg formår at drage 
frem, men det er muligt for mig at støtte den 
smule, jeg kan huske, ved hjælp af en del 
skriftligt materiale. Jeg er i besiddelse af 
mange familiepapirer, jeg har studeret min 
slægt, og jeg har også i tidens løb samlet en del 
avisudklip vedrørende min familie og slægt. 
Derfor vil mine erindringer, især hvad angår 
mine tidligste år og oplysningerne om mine 
forældre og deres slægt, i en vis grad bygge på 
•dette materiale.
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Min far
Min far, Chresten Christensen, var født i 
vadehuset (æ va ’jhu’s) ved Sillerupbæk i nær
heden af Sillerup mølle, d.v.s. at hans føde
hjem i dag ligger i Haderslev kommune. Han 
er født den 5. april 1877 som søn af landarbej
der Ole Christensen, der var født i Bunds
gård, Adum sogn, Ringkøbing amt, den 2. 
marts 1841, og Kjersten Marie Wolf, født i 
Astorp, Taps sogn, den 14. september 1848. 
Bedstefar havde i sin ungdom hørt, at mulig
hederne i Slesvig var bedre end oppe på hans 
hjemegn, og derfor vandrede han i 1863 den 
lange vej fra Adum til Fjelstrup, hvor han fik 
arbejde, og hvor han satte bo i 1874 efter at 
være blevet gift i Hejis kirke den 15. maj 1874.

Efter nogle års forløb flyttede mine bedste
forældre til Gammelby hjørne, også i Fjel
strup sogn, hvor min bedstemor døde den 20. 
december 1888. Hjemmet hvor der var tre 
børn - foruden min far en ældre søster Karen 
og en yngre bror Iver - blev opløst, og bedste
far tog atter plads hos bønderne. Far kom ud 
at tjene, og hans arbejdsfyldte liv tog sin 
begyndelse med slid og slæb. Sin første plads 
fik han i Gammelby hos gårdejer Carl Ben- 
tien, hvor han begyndte den 1. maj 1892. Han 
var her et halvt år og var derefter et år hos 
Simon From i Bygvrå. Derefter havde han 
endnu to pladser, til han den 3. oktober 1897 
måtte møde ved militæret (et grenaderregi- 
ment) i Königsberg i Ostpreussen (nu Kali
ningrad i USSR) for at aftjene sin værnepligt. 
Han var derefter soldat i to år uden at være 
hjemme på orlov. Efter hjemsendelsen fik han 
plads som tjenestekarl hos sin svoger, mel
handler Chr. Anker i Fjelstrup. Han må nu 
have lært min mor, Johanne Margrethe Berg, 
at kende. Hun fik den 1. november 1898 plads 
som tjenestepige hos gårdejer M. Johansen i 
Fjelstrup. De blev forlovede og derefter gift i 
Fjelstrup kirke den 7. november 1902.

Far havde allerede den 4. maj 1902 fået 
arbejde som gårdskarl og avlskarl hos krea
turhandler N. Madsen i Slagtergade i Hader
slev. Far har fortalt mig, at de her fik så god 
mad, at det var lige ved at være for meget, 

f.eks. var klumperne i suppen næsten rene 
æggeblommer. Far var her indtil giftermålet, 
da det unge ægtepar fik lejlighed i Slotsgrun
den 6, og far fik arbejde hos Hans Peter Møl
lers enke, der drev kornhandel på Sønderbro 
og ejede Ryes mølle. Far blev møllekusk og 
kørte mel ud til bagerne i by og på land.

Min mor

Min mor, Johanne Margrethe Berg, er født i 
Brændstrup, nærmere betegnet Guldbjerg i 
Rødding sogn, den 7. februar 1874, som dat
ter af parcellist Jørgen Petersen Berg, der var 
født den 11. april 1844 i Brændstrup, og Nico
line Brønk, født i Kastrup, Gram sogn, den 
10. november 1832. Min mors forældre var 
således begge sønderjyder, idet min bedste
fars mor ganske vist var født i Maugstrup, 
men hendes forældre var fra Fyn, fra hen
holdsvis Holnæs og Dreslette, ligesom bed
stemors mor var fra Holsted i Ribe amt.

Bedstefar og bedstemor blev gift i Gram 
den 14. november 1866 og fik tre børn, en søn 
Rasmus, født den 12. marts 1867, en datter 
Maren, født den 26. december 1870, og som 
den yngste min mor, født den 7. februar 1874. 
Det var små kår i det lille hjem på Guldbjerg. 
Bedstefar har engang sagt til mig, at det var et 
helt forkert navn, der var ingen guld, det 
skulle have heddet Stenbjerg, for sten var der 
nemlig nok af.

Mors mor døde den 8. januar 1887, så 
hjemmet blev opløst, og mor måtte ud til 
fremmede. Hun kom til en kusine, Anne 
Krab, født Frydendal, der var gift i Kastrup 
med en fjernere slægtning af mor, gårdejer 
Andreas Krab, for at passe børn. Både mor og 
far mistede således tidligt deres mor og måtte 
derfor tidligt ud blandt fremmede. Måske 
slap de derved for ligefrem at sulte, idet forhol
dene i deres hjem næppe har ligget synderlig 
over sultegrænsen, og selv om det givetvis har 
været hårdt for dem begge at måtte ud til 
fremmede, kom de i alt fald ikke til at mærke 
sult, da de kom til storbønder.

Af mors Gesinde-Dienstbuch (skudsmåls-
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Johanne, Olav og Chresten Christensen, februar 1926.

bog) fremgår det, at den første egentlige 
plads, hun havde, mærkeligt nok var hos en 
tysker, stationsforstanderen i Vojens, men det 
er åbenbart gået godt nok, selv om hun ikke 
kunne et ord tysk. Hun var kommet ud af sko
len, inden undervisningen i 1889 blev tysk, og 
hendes talen tysk var ringe, for ikke at sige 
umulig. Jeg har oplevet, hvor ringe det var, da 
det ikke helt kunne undgås, at hun indtil 1920 
blev udsat for at måtte tale det. Selv om mit 
heller ikke var særlig meget bevendt, var selv 
jeg klar over, at mors varmere end ringe, men 
hun havde heller ikke selv gjort det mindste 
for at komme til at tale det blot nogenlunde. 
Hvordan hun har klaret dette problem hos 
stationsforstanderen i Vojens, melder histo
rien intet om, men i alt fald har hun ikke talt 
meget tysk der.

Hun var der fra 1. november 1889 til 30. 
april 1891, hvorefter hun igen rykkede vestpå 
og over Øster Lindet igen kom til Kastrup, 
hvor hun bl.a. nu fik plads som tjenestepige 

hos sine slægtninge, Anne og Andreas Krab. 
Her var hun fra den 7. november 1893 til den 
7. november 1896, men så er det, som om der 
har været et afbræk i pladserne, idet hun nu 
først får plads igen den 13. maj 1897, og nu er 
hun igen rykket østpå, til gårdejer N. Steffen
sen i Styding, hvorefter hun fortsatte østpå og 
over Ørby kom til Fj elstrup den 1. november 
1898. Her sluttede hun som tjenestepige den 
1. november 1902 hos gårdejer C. Juhl.

Mors far

Bedstefar, Jørgen Berg, havde altid måttet 
arbejde hårdt, og man kan vist godt sige, at 
han regnede arbejdet for en velsignelse. Efter 
at have solgt sin lille landejendom ved meje
riet i Hjerting havde han købt et lille en-fami- 
liehus, Sommerlyst ved Rødding. På sine helt 
gamle dage, da han var fyldt 80 år, spadserede 
han hver dag herfra og til Vimtrup, en mils vej 
eller mere, for at hjælpe en slægtning, og hjem 

23



igen om aftenen. Den unge gårdejer var ked af 
det, men bedstefar ville hjælpe, sådervarintet 
at gøre. Det varpå de tider, at min fætter, Jør
gen Løgager, der var mejerist, på grund af den 
store arbejdsløshed ikke kunne finde arbejde 
inden for mejerifaget og derfor havde taget 
arbejde ved landbruget ved de samme slægt
ninge, som bedstefar arbejdede for. Engang 
da vi var ude at gå, kom bedstefar og Jørgen 
Løgager til at tale om at arbej de, og Jørgen lod 
da falde en bemærkning om, at arbejde 
kunne man da få nok af. Den 80-årige stop
pede da op, stampede i jorden og sagde: 
»Men Jørgen dog«!

Da bedstefar i oktober 1927 lå for døden, 
var mine forældre ude at besøge ham, og da vi 
tog afsked med ham ved sygelejet - bedste
mor var der også - sagde han til os: »Nårjeg er 
død, må I sælge huset, men I må love mig, at I 
hverken sælger det til en tysker eller en mis
sionsmand«. Mine bedsteforældre var ganske 
vist medlemmer af Rødding frimenighed, 
men jeg tror, at årsagen til dette negative syn 
på missionsfolk må søges i noget nationalt, i 
udlændighedsårene, da missionsfolk var 
nærmest indifferente i national henseende 
(senere ville vi have kaldt det blakkede).

Bedstemor, bedstefars anden kone, 
Johanne Abelone Jensen, var født i Kastrup 
den 4. september 1857, men hendes forældre 
var senere flyttet til Nørre Lyndelse på Fyn. 
Hendes mor, Sophie Jensen, født Wolters, 
blev kaldt kanonkvinden, fordi hun havde 
været med til at samle ind til kanoner og 
havde været med til at overrække Christian 
IX gaven. Bedstemor døde i Rødding den 19. 
april 1940.

Ryes Mølle - mit fødehjem

I mine forældres første hjem på Slotsgrunden 
6 fødtes en datter den 25. juli 1903. Hun fik 
navnet Kjestine, men døde af lungebetæn
delse allerede den 21. oktober 1904, kun 5/4 år 
gammel. Den 20. september 1905 fødtes en 
dreng, Christian, men nu flyttede familien 
den 15. maj 1906 til Ryes Mølle, hvor far havde 

sit arbejde, og hvor de fik en lejlighed i mølle
huset.

Her havde de den store sorg også at miste 
deres andet barn, der led af en medfødt vand
ladningslidelse og døde på et hospital i Kiel, 
hvor han var indlagt, den 20. februar 1909. 
Mor var hos ham, mens far var hjemme og 
måtte passe sit arbejde.

Jeg blev født på Ryes Mølle den 2. februar 
1910, og Sønder Otting er således min føde
kommune. Den blev først indlemmet i 
Haderslev købstad den 1. april 1910 sammen 
med Ladegård, der er den nuværende bydel 
fra Gammelting-Teaterstien og østpå. Den 1. 
oktober samme år indlemmedes dele af Gam
mel Haderslev kommune i købstaden, der 
den 1. december 1910 havde 13.046 indbyg
gere.

Sønder Otting kommune var vokset i løbet 
af 1900-årenes første årti og havde ved indlem
melsen 922 indbyggere. Den strakte sig fra 
Sønderbro lidt syd for Hertug Hans hospita
let. Det første hus i Sønder Otting var det 
nuværende nr. 27 på østsiden og nr. 26 på vest
siden. Bebyggelsen på Abenråvej, Arøsund- 
vej, Erlevvej, Sønder Ottinggade, Jens 
Johannsens Vej, der dengang hed Garten
strasse, var betydeligt mindre end i dag. Kom
munen havde sin egen kommuneforstander 
og amtsforstanderen for GI. Haderslev var 
samtidig »Standesbeamter« (personregister
fører) for dette område, men da vi den 1. april 
1910 blev indlemmet i købstaden, blev mine 
forældre igen og jeg nu også Haderslev-bor- 
gere, og det har jeg været lige siden.

Ryes Mølle var den sidste af Haderslevs 
gamle vindmøller. Vindmøllen ved havnen 
var forsvundet i 1890’erne, Bløchers mølle i 
Storegade brændte i 1899 og vindmøllen på 
Sønderbro forsvandt vistnok under 1. ver
denskrig. Ryes Mølle, der var bygget af ejeren 
af Slotsvandmøllen i 1852, blev efter genfore
ningen købt af Slotsvandmøllen. Den mistede 
i slutningen af 1920’erne vingerne i en storm 
og blev senere nedrevet. Det berørte mig 
smerteligt, men hvad kunne en ung mand 
eller snarere en stor dreng dengang udrette
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Ryes Mølle og møllebygningen set fra syd. Bag de fire vinduer til venstre lå familien Christensens lejlighed. Ved bordet sid
der Johanne og Chresten Christensen (begge i mørkt tøj). De øvrige personer er ukendte. Foto: ca. 1910. (Privateje).

for at bevare en så værdifuld bygning. Min 
interesse for historie og gamle ting og sager 
var allerede dengang levende.

Ryes Mølle havde dengang nr. 15 på Åben- 
råvej, men da den nuværende ej endom Åben
rå vej 15 blev bygget omkring genforeningen 
af møllens daværende ejer, rentier Richard 
Bertelsen, fik Ryes Mølle nr. 18 på Møllevej, 
som den hed dengang. I daglig tale kaldtes 
vejen dog »skienasevej« (Skidenagstedvej), et 
gammelt navn, der burde være bevaret til 
trods for dets mindre pæne betydning. I dag 
hedder vejen Ryes Møllevej. Vejen havde 
dengang kun ganske få huse, nemlig nede ved 
hjørnet til Årøsundvej, derefter møllebygnin
gen, hvorfra vejen fortsatte til den nuværende 
Vendekobbel. Den fik i 1940 navnet Vende
kåbe, et gammelt marknavn, der i 1947 
ændredes til det fuldstændigt intetsigende 
Vendekobbel, da beboerne ikke ønskede, at 
deres gade skulle bære et så mindreværdigt 
navn. Den gamle markvej fortsatte ad Vende

kobbel og videre ad den nuværende Skinkels
vej mod syd ud til og forbi en gammel lade, 
men det var for mig langt, langt ude på landet.

Møllens rette navn var Olaf Ryes Minde, og 
den havde navn efter nordmanden general 
Rye, der deltog som frivillig i Treårskrigen, og 
hvis hest ligger begravet på marken syd for 
møllen. Møllen kom til at give mig navn, idet 
min mor ønskede mig navngivet med fornav
net Olaf og mellemnavnet Rye. Dette sidste 
blev dog opgivet, og at navnet blev til Olav, 
tror jeg skyldes, at »der Standesbeamte« 
opfattede bogstavet f som det tyske v (=fau). 
På den måde har den pågældende embeds
mand måske ment, at navnet fortyskedes, 
således som det blev gjort for mange navnes 
vedkommende, f.eks. Heinrich for Henrik, 
Friederich for Frederik o.s.v., men i dette til
fælde blev navnet mere nordisk. For øvrigt 
blev jeg hele min barndom igennem og også 
gennem ungdommen og endnu senere kaldt 
alt andet end Olav, først Ole efter bedstefar 
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(farfar), i mellemskolen kaldte min klasselæ
rer, frk. doktor, mig en tid lang Oluf, ligesom 
selvfølgelig formen Olaf er blevet brugt.

Vores lejlighed i møllebygningen vest for 
selve møllen vendte mod syd og bestod af to 
stuer, soveværelse og køkken med direkte 
udgang til det fri samt et værelse på loftet. Toi
let (tørkloset) fandtes uden for lejligheden. 
Den kostede 100 mark årlig og var efter forhol
dene dengang en for en arbejderfamilie sær
deles pæn lejlighed. Der var ikke gas eller 
elektrisk lys, men belysningen klarede vi med 
petroleum, og madlavningen foregik ved et 
komfur i køkkenet.

Til lejligheden var der adgang fra en fælles 
entré, hvortil der var adgang fra nord fra den 
sti eller kørevej, som gik fra Åbenrå vej til Møl
levej. Over døren til lejligheden hang der et 
træskilt, hvor der foruden nogen dekoration 
var malet: »Vi lukke vort Hjerte for Trældom 
og Tvang og vor Dør for de fremmedes Skik«. 
Skiltet fulgte mor og far til de forskellige lejlig
heder og hænger i dag hos mig. Fra daglig
stuen var der til venstre dør til køkkenet og til 
højre til den pæne stue (æ kø.n stu.), som 
næppe er blevet brugt undtagen ved større 
familieopløb eller lignende. Det samme var 
tilfældet i de lejligheder, hvor vi boede senere. 
I den pæne stue stod der bl.a. i det ene hjørne 
et Dannebrog. Værelset vendte som den 
øvrige lejlighed ud mod syd, altså ikke til 
offentlig vej, men til privat grund, så flaget 
kunne ikke ses fra offentlig vej.

I mit hjem holdt vi dengang foruden 
Modersmaalet (Dannevirke), der i hele min 
barndom og ungdom blev læst i mit hjem, 
også Ugens Nyheder, og desuden fik vi hvert 
år Sprogforeningens Almanak, som far flittigt 
læste for mig, særlig husker jeg historien om 
Løjtnant Krage og Mads’ pandekager, som 
far efterhånden kunne næsten udenad. 
Hj emmets bogsamling var for øvrigt kun lille, 
men der fandtes dog nogle bind med Inge- 
manns historiske romaner, Dickens’ romaner 
samt Ben Hur, Onkel Toms hytte m.fl. Mor 
læste en del, men far kun avisen og ganske lidt 
mere.

Jeg blev døbt af præsten ved hospitalskir
ken, som dengang var Nikolai Jørgensen, og 
dåben må være foretaget på dansk. Mine for
ældre må dog efterhånden have fået mere og 
mere tilknytning til frimenigheden (mors for
ældre tilhørte frimenigheden i Rødding). Selv 
om mor og far ikke var stærkt religiøse, var de 
meget kirkeligt interesserede. Senere hen i 
livet kan jeg mindes, at far ikke følte det helt 
som søndag, hvis ikke han havde været til 
gudstjeneste i frimenighedskirken i Laurids 
Skausgade. Det var derfor naturligt, atjegbad 
aftenbøn, og jeg synes at kunne huske den 
helt tilbage til før 1920 på Ryes Mølle; det var: 
Jeg er træt og går til ro, lukker mine øjne to, 
fader se med kærlighed til mit ringe leje ned.

Bedstefar, fars far Ole Christensen, der 
havde boet hos datteren Karen Anker i Fjel- 
strup, fik i sine sidste år ophold hos os på Ryes 
Mølle, hvor han boede i det lille kammer i 
loftsetagen. Jeg kan huske ham som en gam
mel kroget mand, præget som han var af et 
langt livs slid. Han røg på lang pibe, der havde 
træhoved, men var malet som om det var mer
skum. Den er endnu i mit eje, ligesom en rig
tig merskumspibe, der har tilhørt hans far. 
Han gik ofte tur på Skienasevej, og j eg synes at 
kunne høre ham sige »Bajs, bajs dreng, piur 
og præke«, men far har fortalt mig, at han var 
glad for sit barnebarn. Han døde pludselig 
den 14. september 1913, da jeg kun var 3'/2 år 
gammel. Da far den dag kom hjem fra et 
besøg hos søsteren og svogeren i Fjelstrup, gik 
han straks op til sin far for at overbringe en hil
sen fra datteren. Jeg gik med, og vi fandt da 
bedstefar liggende død i sengen. Det var mit 
første møde med døden, og det er vel derfor, at 
det står så tydeligt i min erindring. Det er vel 
også naturligt, at han står for mig som en æld
gammel mand, skønt han kun var godt 72 år 
da han døde.

Der var en del legekammerater på Åbenrå- 
vej, heriblandt bagermester Skovs børn på 
hjørnet af Åbenrå vej og Erlevvej, men da vi 
flyttede en del rundt, kniber det lidt med at 
holde styr på, hvor de enkelte legekammera
ter kommer ind i billedet. Børnene Skov er
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Midt i billedet ses møllevognen fra Ryes Mølle med Chresten Christensen som kusk. Billedet er taget i Storegade ud for Lille 
Slagtergade. Huset i baggrunden er nu forsvundet, her krydser i dag Bredgade. Foto: Fr. Martensen, ca. 1905. (Privateje).

dog helt tilbage til tiden før 1916, og senere 
hen i livet har jeg da også haft kontakt med de 
pågældende, omend kun periferisk.

Det er også fra Ryes Mølle, jeg endnu kan 
mindes en fødselsdag, hvor jeg havde fået en 
del mekaniske biler i gave, ogjeg kan endnu se 
bilerne køre over gulvet og støde mod væggen, 
lige så hurtigt som vi kunne trække dem op.

Min fætter J ørgen Løgager har besøgt ospå 
møllen før 1914. Han fik engang en fem-eller 
to-penning til »å klat for« (købe slik for) af en 
mand, men Jørgen erklærede: »Jeg klatter 
ikke mine penge bort jeg har sparemærker«. 
Jeg tror nok, at j eg burde have taget ved lære af 
den bemærkning, for jeg mener at have været 
en god kunde hos »slikmutter«. Det må have 
været Marie Kleeberg, der havde en galante- 
rivareforretning på Sønderbro 17, vi har heftet 
dette navn på. Det var i alle tilfælde alle børns 

ønskedrøm at kunne gå derind og klatte deres 
penge bort og se på alle de herligheder, enten 
det nu var en to- eller fem-penning før 1920 
eller nogle øre efter genforeningen.

Jeg ville gerne med far ind på møllen og op 
på svikstillingen, som rundgangen kaldtes, 
men det var absolut forbudt at gå derop alene, 
det var for farligt. Jeg var for øvrigt gode ven
ner med mølleren, der hed Otzen, og som 
senere ejede Skovbølling mølle, hvor vi har 
besøgt ham. Hans datter, der var en halv snes 
år ældre end mig, var min barnepige.

Om kørslen med møllevognen har far for
talt, at han en dag holdt ved en bager i Slagter
gade. Så kørte både Ole Vandmøller, der var 
kusk ved Slotsvandmøllen, ogjensjohansen, 
der var kusk ved en anden af byens kornhand
lere, op ved siden af ham, så hele gaden var 
spærret. Selv om det ikke var så slemt - trafik- 
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ken var jo ganske minimal dengang - kunne 
det selvfølgelig ikke tolereres, og politigen
darm Kragh, der boede i Slagtergade, greb 
ind.

Far havde som møllekusk en helt god ind
tægt, men arbejdet var vel også nok mere bun
det, fordi han skulle passe hestene. Mens en 
arbejder dengang tjente omkring 12 mark om 
ugen, havde far 15 mark, foruden at der faldt 
drikkepenge af, har han fortalt mig.

Far var en stor børneven og havde ofte en 
stor sværm børn med sig, når han kørte mel 
ud til kunderne ikke alene i Haderslev by, 
men også til landdistrikterne. Vognen kunne 
være fyldt - børn havde ikke så mange fornø
jelser. Mange af bagerne blev hans gode ven
ner, og han deltog i Bagerlaugets udflugter 
med dampskibet Helene, der foruden at sejle 
rutesejlads benyttedes som udflugtsbåd ikke 
alene til Sverdrup og Årøsund og andre steder 
i Sønderjylland, men også til kongeriget, til 
Assens, Wedellsborg, Fænø, Svendborg m.v. 
Helene ejedes af kaptajn Clausen, og det blev 
fortalt, at skibet om aftenen, når selskabet var 
undervejs hjem og Clausen ikke syntes, at der 
var nydt nok om bord i skibets restaurant, gik 
på grund og først kom flot igen, når fortærin
gen havde været mere passende. Det var 
andre tider dengang både på den ene og den 
anden måde. En punch kostede 10 penning 
og en favn for en mark, hed det sig. Det var 
brændevinsflasken, der kom på bordet, og 
kaffen der blev skænket op.

Vi havde megen familie boende på landet, 
og foruden med min tante og onkel i Fjelstrup 
og min onkel og tante i Sommersted, havde vi 
også kontakt med mors fjernere slægtninge, 
familien Krab i Kastrup, således at vi ofte var 
på besøg på landet, eller fik visitter af land
boere. Det kunne ikke undgås, at vi børn dril
lede hinanden, og det skete bl.a. ved at bybo
erne om landboerne sang: æ bynder fra æ la’n 
med æ katforsta’n, mæ æ pif i æ mund og æ 
stok i æ ha’n, hvorefter landboerne gerne sva
rede: stajsgaffel.

7. verdenskrig 1914-18
Far havde som nævnt aftjent sin værnepligt i 
Königsberg i slutningen af 1890’erne. Ved 1. 
verdenskrigs udbrud blev han indkaldt den 1. 
august for - 37 år gammel - at gøre tjeneste 
som landstormsmand. Da han kom hjem og 
fortalte mor det, brast hun i gråd, men far 
sagde, at hun ikke skulle græde, for det ville 
kun vare en tre uger, så var de hjemme igen. 
Sådan var opfattelsen hos flertallet, men det 
skulle komme til at vare over fire år.

Ved krigsudbruddet blev Sønderbro spær
ret af militæret ved Slotsvandmøllen, og al 
kørende færdsel blev undersøgt. Jeg husker 
endnu, hvor rædselsslagen jeg blev, da jeg 
kom forbi og så soldater standse en vogn og 
jage deres bajonetter gennem ladningen forat 
undersøge, om der skulle være noget skjult.

Far blev iklædt på kasernen i Haderslev, og 
hans afdeling blev sendt til Toftlund, hvor de 
skulle gøre vagttjeneste. Mor og jeg besøgte 
ham her. Senere kom han til Slesvig, og derfra 
gik turen i november 1914 til Rusland. Det 
varede næsten et år, inden han kom på orlov, 
idet han som dansk var anset for at være 
»fluchtverdächtig«. Da han endelig kom 
hjem på orlov i august 1915, var mor og jeg 
selvfølgelig på stationen for at hente ham. Så 
snart han var ude af toget, og jeg så ham på 
perronen, fo‘r jeg ham om halsen, mens mor 
havde noget besvær med at kende ham; han 
havde nemlig fået fuldskæg.

I oktober 1915 blev far lettere såret, da han 
under hærens fremrykning i Rusland fik en 
geværkugle gennem låret. Heldigvis var det 
ikke så slemt, men det blev til et tre ugers laza
retophold i Emden og derefter garnisonstje
neste i Slesvig. Her besøgte vi ham i julen 
1915. Vi boede på Lollfuss, men det enestejeg 
husker fra dette besøg, var den uendelig lange 
vej fra banegården og ind til Lollfuss - og så at 
jeg fik en bondegård i julegave.

I begyndelsen af krigen påtog mor sig at 
malke Richard Bertelsens to køer to gange om 
dagen, hvorfor hun fik to liter mælk om 
dagen. Det var et godt supplement til den 
ringe understøttelse, der ydedes familien på
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En afslappet stund foran »Villa Wehrmannsruh« et sted ved vestfronten under 1. verdenskrig. Fra venstre Schubert, 
Schmiedtke og Unteroffizier Voss, alle fra Tyskland, derefter Chresten Christensen med fuldskæg, gårdejer Chr. Friis, Sim
mersted, slagteriver Rosenberg, Bevtoft, og stående Wolf, Tyskland, siddende foran arbejder Johan Bondesen, Haderslev. - 
Om Chresten Christensens oplevelser i 1. verdenskrig kan der læses i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1967-68, s. 33-65. 

(Privateje).

grund af mandens fravær, men af endnu 
større sundhedsmæssig betydning, da der 
snart blev knaphed på alt. Alt var rationeret, 
og der kom endog rationeringskort på skum
metmælk, der var helt blå, så udpint var den. 
Der fremkom også en række erstatningsvarer, 
herunder en kålrabimarmelade, som for 
øvrigt smagte godt - syntes j eg da. Den var rød 
og var tilbøjelig til at gære, så man sagde, at 
havde man en halv krukke om aftenen, var det 
blevet til en hel om morgenen. Marmeladen 
må på en vis måde have været populær, idet 
der blev sunget om den, ganske vist lidt ned
sættende: Ach wie Schade, heute gibt’s nur 
Marmelade.

Efterhånden som mangelen på fødevarer 
blev mere og mere mærkbar, var kontakter til 
landboerne ikke at foragte, idet vi fik både æg 
og smør fra familien. Mors søster Maren var 
blevet gift med Kresten Løgager, der som ung 

mand havde tjent på Gramgård, men nu var 
ansat ved statsbanerne i Nyborg. Deres børn 
havde fra 1902 og frem til 1914 tilbragt deres 
sommerferie hos onkel og tante i Haderslev, 
og nu sendte de os »prøvepakker uden 
værdi«, men af stor værdi for os, idet de inde
holdt madvarer af forskellig art. De var derfor 
meget kærkomne.

I april 1916 blev far sendt til Ravsted på en 
stor gård, hvor han skulle være vagtmand for 
russiske krigsfanger, der arbejdede på går
den. Efter et kort ophold i Haderslev i juli blev 
han tildelt et garderregiment og kom til at 
gøre tjeneste i Frankrig, hvor han var indtil 
juli 1917. Efter ca. halvanden måned på øst
fronten kom han i september 1917 igen tilbage 
til vestfronten, hvor han herefter var resten af 
krigen. Far har fortalt mig, at han altid havde 
en indre følelse af at ville komme hjem igen, 
og da han blev såret, følte han om morgenen, 
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at der ville ske noget den dag, men ikke noget 
virkelig alvorligt. Nogle af soldaterne var for
bløffende gå-på-fyre. Således fortalte far, at 
den sanitetssoldat, der lagde den første for
binding på, da han blev såret, sad og sang til. 
Ved en anden lejlighed havde far ude i front- 
linj en stået vagt sammen med en af kammera
terne, og da der blev skudt meget, havde far 
prøvet at gå lidt i ly. Pludselig ramlede en gra
nat ned i nærheden, så skidt ogjord røg ned 
over dem, uden at de dog kom til skade. Kam
meraten sagde kun: »Gott verdamm mich«. 
Når far var hjemme på orlov, opfordrede fami
lie og venner ham til at gå over grænsen til 
Danmark, men far ville ikke. Hans omkvæd 
var altid, at han kom hjem igen, og at han ikke 
ville risikere at miste retten til at bo i sin hjem
stavn.

I september 1917 fik far tildelt jernkorset af 
anden klasse, og det var der en af hans 
bekendte der meddelte Modersmaalet/Dan- 
nevirke, som den 25. september skrev: »Tidli
gere Møllersven(l) paa Ryes Mølle i Hader
slev Chr. Christensen, som for tiden er 
hjemme paa Orlov, har faaet tilsendt Jernkor
set sammen med en smuk Skrivelse fra sin 
Kompagnifører. Christensen har været med i 
Krigen fra dens Begyndelse og sidst deltaget i 
Indtagelse af Riga.« Den omtalte skrivelse fin
des ikke blandt min fars papirer, ligesom selve 
dokumentet for tildelingen af jernkorset sav
nes, men det er rigtigt, at far var hjemme på 
orlov. Vi var da på besøg hos min mors foræl
dre i Hjerting, og da min bedstefar så omtalen 
i avisen, sagde han: »Så’n noue skit«.

Det må for øvrigt være på omtrent samme 
tid, at mor ogjeg havde været i Hjerting for at 
besøge hendes forældre. På vejen hjem kørte 
amtsbanens lille lokomotiv af skinnerne og 
ned ad banedæmningens skråning kort før 
åen. Vi fik en ordentlig rystetur og kunne ikke 
komme ud, fordi vognens døre havde sat sig 
fast, men et par soldater, der var fra Hjerting 
og havde været hjemme på orlov fra østfron
ten, hjalp os ud gennem vinduerne. Da far 
nogle dage senere fra Frankrig med sin afde
ling blev sendt til østfronten for at deltage i 

angrebene på russerne, stødte han i en under
stand (bunker) på et par soldater fra østfron
ten, som han på sproget kunne høre var fra 
Nordslesvig. Da han fik at vide, at de var fra 
Hjerting, fortalte han dem, at hans svigerfar, 
Jørgen Berg, boede i Hjerting. De to svarede, 
at så kunne de hilse fra hans kone og søn, og 
det var før han havde hørt fra mor om uheldet 
eller ulykken. Den blev for øvrigt efterfulgt af 
et andet uheld. Fra ulykkestoget spadserede 
vi til Vester Lindet station, hvor toget, der kom 
fra Haderslev, måtte vende og køre tilbage. Vi 
kom med, men da toget nåede Vojens, kørte 
det af skinnerne. Nu var mor ked af dette 
køreri med amtsbanen, og vi gik derfor om til 
statsbanen for at tage med den til Haderslev, 
men statsbanetoget var kørt. Da vi så kom til
bage til amtsbanetoget, havde de fået det på 
skinnerne igen, og det var også kørt! Hvordan 
eller hvornår vi nåede Haderslev, husker jeg 
ikke mere, men det blev jo til en udflugt med 
besværligheder.

Gennem hele krigen blev der tegnet krigs
lån, og på alle måder søgte man at få befolk
ningen til at tegne sådanne krigslån; men den 
dansksindede befolkning gjorde ikke meget 
ved det, selv om de mere velhavende kunne 
sikre sig en orlov ved et sådant lån. Fars afde
ling havde i sommeren 1917 besøg af den tyske 
kronprins, og i den anledning fik soldater
ne som gave fra kronprinsen udleveret et 
»Kriegsanleihe-Sparkarte« med tre mark 
indklæbet. Det var derefter meningen, at sol
daterne selv skulle fylde kortet til de 30 mark, 
som kortet eller hæftet kunne rumme, men 
fars tæller kun tre mark.

Min fars broder, Iver Christensen, døde 
den 10. maj 1918 på et lazaret i Lybeck, hvor 
han havde været indlagt for en mavelidelse, og 
blev begravet den 17. maj fra Gammel Ha
derslev kirke. Familien havde anmodet om at 
blive fritaget for militær deltagelse ved begra
velsen, men da vi kom ud fra kirken, stod der i 
Storegade opmarcheret en deling soldater, 
som marcherede foran ligtoget til Damager 
kirkegård, hvor der blev afgivet salut over gra
ven.
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Mor var under hele krigen en flittig kirke
gænger, og vi sad hver søndag i frimenigheds
kirken på vor faste plads. Jeg har stadig de 
små julehilsener, småhæfter, som frimenig
hederne efter initiativ fra pastor Thade Peter
sen udsendte til danske soldater til julen 
under krigen. Mor og far blev som nævnt 
efterhånden så stærkt knyttet til frimenighe
den, at de blev medlemmer; formodentlig 
omkring genforeningen.

Da revolutionen brød ud i oktober 1918 og 
våbenstilstanden kom den 11. november, lå 
far på vestfronten i Flandern og skulle gøre 
vagttjeneste, men far ønskede at blive hjem
sendt, hvilket også skete, men uden at han fik 
sine militærpapirer udleveret. Da han kom 
hjem til Haderslev, fik han den 6. december 
udstedt en »Entlassungsschein«, udstedt af 
»Meldeamt« og underskrevet af »Schmidt, 
Bezirksfeldwebel« og med påtegning om, at 
han havde fået udbetalt 50 mark Entlassungs
geld.

Den første nat efter hjemkomsten sov far 
på gulvet. Han var ganske vist undervejs hjem 
blevet afluset, men han ville ikke risikere, at 
der evt. skulle være nogle tilbage. Han ville 
derfor først på badeanstalten i Badstuegade til 
en fornyet renselsesproces for ikke at risikere 
at komme til at befænge os med lus.

Tysk skole

I februar 1916 fyldte jeg seks år, og livets alvor 
begyndte derfor også for mig, idet min skole
gang skulle tage sin begyndelse i april måned. 
Det har været en tung gang for mor at skulle 
aflevere sit eneste barn i den tyske skole, Her
tug Hans skole i Sønder Ottinggade, hvis 
hovedbygning var bygget i 1910 efter indlem
melsen af Sønder Otting og lå ud imod Bue
gade, medens den gamle skolebygning nu 
også var bolig for overlærer P. Lohfert.

Som klasselærer i første klasse fik vi Johs. 
Reese, der stammede fra Pinneberg i Holsten, 
og måske derfor var meget forstående over for 
os små rollinger, hvoraf de fleste ikke kunne et 
ord tysk. Det er ikke meget,jeg husker fra de 

fire år, jeg måtte besøge den tyske skole. Det 
var en ren drengeskole, og vi var en stor klasse. 
Fra den tyske tid kan jeg huske endnu en 
lærer, H.Chr. Hansen, der var fanatisk tysk. 
Han blev senere medlem af byrådet, hvor 
han, da der efter den 10. juli 1920 var indført 
dansk forretningssprog, fortsatte med at tale 
tysk, endvidere var han afholdsmand og mod
stander af tobakken.

I 1919 var jeg om sommeren på ferie hos 
min tante, Maren Løgager i Nyborg. Da jeg 
efter ferien begyndte i skolen hos lærer Han
sen, hvor vi skulle skrive store M’er på vores 
lille tavle - det skulle selvfølgelig være de goti
ske - havde jeg plantet et latinsk M ind imel
lem. Lærer Hansen spurgte om, hvad det var, 
og mit svar faldt prompte: »Det er et dansk M, 
hr. lærer«, hvorefter der ligeså prompte faldt 
en øretæve. Jeg var rasende, selv om jeg i dag 
godt kan se det provokerende i mit svar, men 
jeg synes alligevel, at lærer Hansen ikke viste 
ret megen pædagogisk sans i en så bevæget 
tid, som det jo var i de år.

Overlærer Lohfert havde vi i sang, men da 
jeg overhovedet ikke kan synge, bevirkede 
det, når jeg forsøgte, at Lohfert bankede mig 
oven i hovedet med violinbuen for at få mig til 
at holde op. Mit »Liederheft« fra dengang 
bærer endnu præg af de sange, som vi ikke 
kunne lide, men som vi skulle lære udenad, 
f.eks. »Ich bin ein Preusse«, eller »Der Kaiser 
ist ein lieber Mann«. I øvrigt kan jeg kun 
huske, at vi sang »Ich bin kein Preusse«!

Bibelhistorien voldte mig store kvaler; vi 
skulle, som det var almindeligt dengang, lære 
den udenad, og jeg havde selvfølgelig et værre 
mas dermed. Jeg kunne ikke forstå ret meget 
af det tyske, og om aftenen, når jeg forgæves 
havde søgt at lære det, lagde jeg bogen under 
min hovedpude og tudede mig i søvn. Om 
bogens placering under hovedpuden har 
hjulpet, som jeg havde fået det fortalt, kan jeg 
ikke huske noget om, men senere harjeg uden 
alt for stort besvær kunnet lære danske vers og 
digte udenad. Alligevel harjeg begyndelsen af 
bibelhistorien på tysk siddende i hovedet 
endnu: »Am Anfang schuf Gott Himmel und 
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Erde«, så dette terperi, som vi måtte igennem, 
har altså dog virket lidt.

Fra den tyske skole kan jeg mindes den før
ste bog, en Fibel (den tyske ABC), som 
desværre er gået alt kødets gang, bibelhisto
rien, en Kinderfreund (læsebog) og en 
Jugendfreund (læsebog), en skifertavle med 
en tilbundet svamp til at gøre den ren med, 
når det, der blev skrevet på den med griffelen, 
skulle viskes ud (det skete nu for det meste 
med spyt og med hånden), æ griffelkasten 
(penalhuset) af træ - og så husker jeg kom
mandotonen, helt militærisk, med undta
gelse som nævnt hos lærer Reese.

Vi var også på udflugt med skolen, men det 
var ikke langt væk fra Haderslev. Jeg var ikke 
med, fordi jeg var syg den dag, men skolen 
blev da fotograferet. Kejserens fødselsdag den 
27. januar blev selvfølgelig fejret, bl.a. med 
sangen »Der Kaiser ist ein lieber Mann, er 
wohnet in Berlin«, men i øvrigt kan jeg ikke 
huske noget fra denne dag. Mor har fra sin 
egen skoletid fortalt mig, at eleverne skulle 
komme i deres fine tøj til skole den dag, og da 
hun dukkede op i sit sædvanlige tøj, spurgte 
læreren, hvorfor hun ikke havde sit pæne tøj 
på. Mor svarede: »Nej, for min far er ingen 
tysker!« Hvad der så skete, melder historien 
intet om.

Selvfølgelig har den tyske skolegang påvir
ket vores sprog, men vi dansktalende børn - i 
hvert fald langt de fleste - talte dansk eller ret
tere sønderjysk (ha’sle-dansk) med vores for
ældre og blev derfor ikke så stærkt påvirket. 
Der var heller ikke i Haderslev så mange ger
manismer optaget i sproget, som det var til
fældet i de andre købstæder. Schaffner og 
Schalter har således altid været fremmedord 
for mig, og udtrykket æ kleinba’n (amtsba
nen) er snarere gledet ind i sproget sidelø
bende med æ lille ba’n, som rundt om i lands
delen var skyld i en del germanismer.

Sønder Ottinggade 16

I 1916 gik Hans Peter Møllers enke konkurs, 
og det er formentlig i den forbindelse, at vi 

måtte flytte fra Ryes Mølle. Vi fik nu en lejlig
hed lige over for Hertug Hans skolen i Sønder 
Ottinggade 16, som dengang ejedes af kød
synsmand (Fleischbeschauer) Schwede. Han 
var tyskorienteret, men hans hustru stam
mede fra en dansk familie; der var to døtre i 
ægteskabet, den ældste haltede; den yngste, 
Inger, var på min alder.

Sønder Ottinggade 16 var bygget i en 
periode, hvor store dele af Sønder Otting vok
sede frem. Det var en hel grunderperiode, 
hvor bygmestre og bygherrer som Nis Mørk, 
der boede i Sønder Ottinggade 18, satte deres 
præg på hele gader. Huset var bygget i 1911, 
med elbelysning og gasinstallation, og mor 
var meget betænkelig ved dette nymodens 
kram. Vore første lamper bestod hovedsagelig 
kun af en pære, der var anbragt under en flad 
skærm, som var hvid, for at lyset skulle kastes 
tilbage så stærkt som muligt, medens skær
mens overflade var farvet. Jeg husker kun én 
egentlig lampe, nemlig en hvid kuppel, der i 
rundkredsen var forsynet med perler, som på 
metalsnore hang ned fra kuppelens kant. Den 
må have gjort indtryk på mig, siden jeg kan 
mindes den så tydeligt.

Vi drenge var ofte en tur langs banelinjen 
(amtsbanen), der gik langs nordsiden af Møl
lestrømmen fra Sønderbro. Ved Damgade var 
der før jernbanen opsat en spærring, og 
gaden svingede her mod vest og passerede lidt 
længere henne jernbanen. Her hed gaden 
Ved Dammen, og den fortsatte på sydsiden af 
en lang række haver til en sandgrav, kaldet æ 
sandku’l, som jernbanen passerede, inden 
den krydsede Erlevvej før børnehjemmet. Vor 
tur gik gerne ud til sandgraven, hvor vi en 
gang fangede og slog en snog ihjel. Vi troede, 
det var en hugorm, men Hertug Hans skolen 
havde i et lille værelse i sine samlinger også en 
snog stående i sprit, så vi blev senere klar over 
vor fejltagelse.

Om vinteren benyttede vi Damgade til at 
kælke nedad, og det var helt oppe fra Erlevvej, 
den nuværende Hertug Valdemarsvej, så vi 
måtte krydse Sønder Ottinggade; men det var 
ikke ret farligt dengang, hvor der ikke var ret
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Sønder Ottinggade set fra vest, hvor Omkørselsvejen i dag afskærer gaden. Huset til højre (nr. 19) er i dag forsvundet. Nr. 16 
ligger over for Hertug Hans skolen, hvis nye bygning fra 1910 ses midt i billedet. (Postkort i Haderslev byhistoriske Arkiv).

mange biler. Det var en udmærket kælke
bane. Vi benyttede også Damgade som gen
vej til skøjtebanen på den indre dambugt. Det 
var mere farligt, fordi Møllestrømmens is ikke 
altid har været helt sikker; men jeg kan ikke 
mindes, at nogle af mine kammerater gik 
igennem isen, selv om det er hændt, at vi fik en 
»gej« (en våd fod gennem isen).

Det var almindeligt før 1920, at der var 
kampe imellem drenge fra forskellige gader. 
Jeg mindes fra tiden, hvor vi boede i Sønder 
Ottinggade, bl.a. en kamp, der foregik i Her
tug Hansgade ud for landbrugsskolen, det 
senere Amtsarbejdsanvisningskontor i nr. 11. 
Som noget nyt var det nu en kamp mellem 
danske og tyske drenge, og danskerne, der var 
i absolut flertal, gik af med sejren. Ellers hu
skerjeg intet fra disse kampe, som for øvrigt 
må være ophørt også som gadekampe. Jeg 
kan i hvert fald ikke huske andre end den her 
omtalte, måske også fordi jeg ikke har været 

særlig aktiv i dette foretagende. Jeg tror nok, 
at drengene dengang har kaldt mig en »feig- 
ling«, fordi jeg absolut ikke hørte til blandt de 
robuste.

Levnedsmiddel- og valutaproblemer 1919-20

Medens vi boede i Sønder Ottinggade, blev 
der foretaget en husundersøgelse hos os - det 
må have været i 1919.1 kælderen blev der vist
nok foretaget illegale slagtninger eller noget 
lignende, og det gav anledning til denne hus
undersøgelse også hos os. Mor var ked af det, 
og jeg var rædselsslagen, men det eneste, jeg 
mindes, er, at man blandt andet rodede en 
stor trækasse igennem, som vi havde stående i 
et pulterrum. Man fandt dog intet her, for der 
var simpelt hen intet at finde, og vi havde intet 
at gøre med de to herrer, som man var ude 
efter.

Det må også have været, mens vi boede i 
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Sønder Ottinggade, at jeg en dag var sendt til 
købmanden, Peter Jensen, Sønderbro 2, for 
blandt andet at hente vores sukkerration. Jeg 
tabte sukkeret undervejs hjem, hvor jeg sik
kert har gået og leget. Posen gik i stykker, og 
sukkeret løb ud på fortovet, der ikke var flise
belagt. Jeg kan endnu se mor forsøge at samle 
så meget som muligt af det kostbare sukker 
op, og hvor var hun ked af det. Om jeg fik 
skænd, kan jeg derimod ikke huske, men da 
det endnu står så tydeligt for mig, må jeg have 
følt det som en katastrofe.

Levnedsmiddelforsyningen lod i lang tid 
efter krigens ophør stadig meget tilbage at 
ønske, og da smughandlen florerede, og myn
dighederne ikke gjorde sig særlige anstrengel
ser for at bekæmpe den - i alt fald ikke efter 
arbejdernes mening - oprettede arbejderor
ganisationerne i juli 1919 en kommission på 
12 mand, der skulle søge at gribe ind over for 
smughandlen. I efteråret 1919 købte vi et svin 
hos min tante og onkel i Fjelstrup, og da vi en 
aften kom tilbage til Haderslev fra Fjelstrup 
med amtsbanen, havdejeg en oppustet svine- 
blære med hjem, somjeg forsøgte at skjule. Vi 
gik bag om byen, om jeg så må sige, ad Jom
frustien, Allégade, Naffet, Badstuegade til 
Sønder Ottinggade og nåede lykkeligt hjem, 
uden at blive antastet aftolvmandsrådet, som 
kommissionen blev kaldt, og uden at få noget 
konfiskeret. Tolvmandsrådet havde ikke et alt 
for godt ry i den brede befolkning, idet det for
lød, at beslaglæggelser gik i medlemmernes 
egne husholdninger. Der må have været 
noget om dette, idet et medlem, murer Carl 
Martens, somjeg mange år senere lærte nær
mere at kende, har bekræftet over for mig, at 
der forekom uregelmæssigheder, ligesom 
han annoncerede, at han udtrådte af rådet 
som protest mod visse misligheder.

Svineblæren, somjeg havde med hjem fra 
Fjelstrup, skullejeg bruge til en rummelpotte, 
som vi drenge nytårsaften og til fastelavn gik 
rundt og rumlede med for folks døre, mens vi 
sang: »Mutter luk æ dør op, æ rummelpot vil 
ind, dæ komme et skif fra Holland, det ha’j så 
go’j en vind... en æfelka’g eller to, å vis den æ 

for lille, så gi mej to for jen, å vis den æ for sto’, 
så ha’t ingen nø«. Så fik vi en æblekage, noget 
slik eller en skilling. Mor og far kunne ikke 
lide, at jeg deltog i dette tiggeri, som de sagde, 
men de forbød mig det dog ikke.

Jeg er i tiden fra 1919 og til genforeningen i 
1920 kommet over den dansk-tyske grænse 
flere gange, og én gang husker jeg tydeligt. 
Man måtte kun have et bestemt beløb med i 
tyske mark, men den dag, da mine forældre 
og jeg skulle til Nyborg, havde far anbragt en 
markseddel i min matroshue i et stykke papir, 
som sad i pulden for at få denne til at være fast. 
Jeg kan endnu føle min rædsel, da den tyske 
embedsmand tog papiret ud, dog uden at 
opdage pengesedlen, mens far, der også 
havde gemt en seddel, fik sin konfiskeret. Vi 
var lige ved at komme for sent til det danske 
tog i Vamdrup. Nå, det var jo kun skade for 
hjemgæld, og jeg har senere grundet over, om 
det kunne betale sig, menjeg har ikke smuglet 
siden. Den skræk,jeg var i, bevarede sin virk
ning.

Marken blev efterhånden mindre og min
dre værd, selv om der skulle gå nogle år efter 
genforeningen, inden den blev helt værdiløs. 
Den danske stat gennemførte en valutaregu
lering, hvorefter sønderjyderne fik deres mark 
op til et vist beløb omregnet til kroner efter 
parikurs 1914 minus kursværdien på det 
pågældende tidspunkt. Det fik far og mor 
også, men da deres lille formue på ca. 2000 kr. 
var udlånt til mine bedsteforældre, måtte de 
fremskaffe beviser herfor, hvilket da også lyk
kedes. Man kan roligt sige, at det var en stor
slået gestus over for den sønderjyske befolk
ning, og da en del af de berettigede modtagere 
i stedet for et engangsbeløb ønskede beløbet 
udbetalt med årlige beløb, kom dette til at 
virke i mange år. Modtagerne måtte fra kom
munen møde med en leveattest ved hver 
udbetaling, og at udstede sådanne attester 
hørte endnu i trediverne med til de mange 
alsidige ekspeditioner, som foregik på social
kontoret.
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De franske alpejægere på march gennem Storegade med orkester i spidsen og fulgt af byens drenge, mens byens borgere ser 
interesserede til. Foto: Chr. Rudolph, foråret 1920. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

Genforeningen

Medens vi boede i Sønder Ottinggade, ople
vede jeg genforeningen, men det er i grunden 
meget lidt, som står klart i min erindring om 
tildragelser i forbindelse hermed. Jeg mindes 
de franske alpejægere, ikke deres ankomst, 
men at jeg har fulgt dem på deres march gen
nem byen, hvor de havde et tempo, så vi små 
drenge på en halv snes år havde meget svært 
ved at følge dem - det måtte foregå i løb.

Deres indtog fandt sted den 20. januar 
1920, og i den anledning hejste danskerne 
spontant Dannebrog, hvilket selvfølgelig ikke 
faldt i god jord hos hjemmetyskerne. Far og 
mor havde også hejst flaget for første gang. 
Det var anskaffet til at fejre genforeningen, 
idet det mindre flag, vi havde stående i »æ 
kø’n stu’« var for lille til udendørs brug. 
Schwede rev imidlertid flaget ned med 
bemærkningen: »Ich will so ein’ Dreck auf 
meinem Hause nicht haben«.

Denne fjernelse af Dannebrog kom i avisen, 
hvad mor var ked af, af hensyn til fru Schwede 
og hendes dansksindede familie. Moders- 
maalet skrev den 21. januar 1920: »Han hen
tede flaget ned. Møllerkusk Christensen, som 
bor hos tidligere Kødsynsmand Schwede i 
Sønder Ottinggade i Haderslev, havde lige
som andre Dansksindede i Gaar hejst Flaget 
til Ære for de franske Soldater. Da Hr. 
Schwede, der er Søn af den afdøde, i Haders
lev meget ilde lidte preussiske Politibetjent 
Schwede, kom hjem og saa Dannebrog paa sit 
Hus - som han for Resten har solgt - gik han 
op og tog det ned. Hr. Schwede synes at 
glemme, at Haderslev har faaet andet Styre, 
og hvis han ikke kan holde sit preussiske Sin
delag i Tømme, vil han uden Tvivl faa en pas
sende Belæring herom.«

Schleswigsche Grenzpost, hvor den beryg
tede redaktør Strackerjan havde været redak
tør, og som bekæmpede alt dansk, bragte 

35



mandag den 26. januar et referat af notitsen i 
Modersmaalet med følgende tilføjelser (her i 
dansk oversættelse): »Hertil erfarer vi føl
gende. Møllekusk Christensen hejste Danne
brog ud af Schwedes forstuevindue. Denne 
har derefter taget flaget ned og henstillet til 
ham at hænge flaget ud af sin (Christensens) 
bolig. Overgrebet ligger altså på Christensens 
side.«

Modersmaalet havde igen et stykke i avisen 
tirsdag den 27. januar, hvor det bl.a. fremhæ
ves, at forstuevinduet hørte til mine forældres 
lejlighed, og det må også siges at være det 
mest korrekte, idet vinduet lå på trappeop
gangen på første sal, hvor der var indgang til 
vores lejlighed, men samtidig til familien 
Schwedes soveværelse - men nok om dette. 
Jeg har fremdraget episoden, fordi den giver 
et lille billede af stemningen dengang.

Jeg mindes afstemningsdagens regn og 
rusk, da mange Dannebrogsflag, hvoraf 
mange var ført illegalt over grænsen fra Dan
mark, fik en alvorlig medfart og blev helt flos
sede, og jeg mindes rejser til Danmark på 
besøg hos slægtninge, min forbavselse og 
måben over den overflod af varer, som endog 
kunne trækkes i automaterne. Men selve kon
gemodtagelsen den 10. juli oplevede jeg ikke. 
Jeg var da igen på besøg i Nyborg, og selv om 
min moster endnu dagen før sagde til mig: 
»Vil du ikke hjem?« så blev jeg. Det var en 
skøn sommer ved Nyborg strand.

Partipolitik

Med genforeningen fulgte mange forandrin
ger også på det politiske område. Indtil 1920 
var man dansk eller tysk, men nu dukkede de 
partipolitiske skillelinjer op. Mine forældre 
var medlemmer af Kommunalforeningen, 
byens danske politiske og nationale organisa
tion, og havde som en selvfølge altid stemt 
dansk, men nu skulle de pludselig til at finde 
et parti at stemme på. Ved byrådsvalget 1919 
gik det endnu. Der var opstillet en dansk liste, 
en tysk liste og en socialdemokratisk liste, 
hvor alle de opstillede imidlertid var tyske 

eller blev regnet som sådanne af de nationalt 
bevidste. Her var der ingen tvivl, man stemte 
dansk, d.v.s. på den danske liste, der også 
rummede arbejderrepræsentanter, bl.a. fra 
Dansk Arbejderforening, der var stiftet i 
Haderslev i 1911 og efterhånden havde fået 
medlemmer ud over hele Nordslesvig. Social
demokraternes førstemand, lagerist Ferdi
nand Zimmermann, der allerede i 1918 var 
blevet medlem af borgerkollegiet, stammede 
ganske vist fra Vej bæk i Bov sogn og var 
dansktalende, men da han i 1919 sammen 
med bl.a. maltfabrikant Chr. Fuglsang havde 
udsendt en opfordring til at stemme tysk ved 
en eventuel afstemning, er det ikke så mærke
ligt, at den socialdemokratiske liste fra dansk 
side blev regnet fortysk. For mine forældre var 
der i alt fald ingen tvivl. Hele denne indstilling 
fra socialdemokratisk side ved genforeningen 
førte med sig, at det varede længe, meget 
længe, inden socialdemokratiet fik den 
betydning i Sønderjylland, som det forholds
vis burde have haft, og som udviklingen gen
nem de følgende to årtier også langsomt førte 
med sig.

Dansk skole

Med genforeningen i 1920 fulgte også den 
danske skole. Jeg havde i 1919 hele forsomme
ren og sommeren opholdt mig hos min mo
ster i Nyborg, hvor jeg også i ganske kort tid 
havde besøgt skolen sammen med mine 
jævnaldrende fætre og kusiner, men bortset 
herfra havde jeg ikke fået nogen form for 
danskundervisning. Jeg havde kun lært det 
danske, som jeg selv og ved min mors hjælp 
havde kunnet læse mig til.

Jeg fortsatte i september 1920 i Hertug 
Hans skolen, og blandt de første danske 
lærere mindes jeg Rask Raskesen Kjær, der 
var gymnastiklærer og slog os om benene 
med sin spadserestok, Eigil Reumert og navn
lig Johannes Reiff, der var født haderslever, og 
som vi havde i dansk.

Den danske skole blev en rig oplevelse, og 
vore tanker var samlede om Danmark. En dag 
gennemgik vi salmen »Den signede dag med 
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fryd vi ser«, og da vi nåede til sidste vers med 
ordene »Så rejser vi til vort fædreland«, 
spurgte Johannes Reiff, hvad det var for et 
fædreland? Jeg svarede: »Danmark«, og jeg 
husker tydeligt hans rolige svar. Det var ikke 
noget med at skænde eller sådant. Han sagde 
kun, at det var ganske naturligt, at min tanke 
netop på den tid faldt på Danmark, men her 
var der tale om et højere og mere evigt fædre
land. På baggrund af genforeningens rige 
oplevelser og vor længsel efter Danmark, 
forstod han mit svar.

Tanken opstod ret hurtigt, at jeg skulle i 
mellemskole, hvorfor Reiff gav mig privat 
undervisning i dansk, mit svage led, hvad det 
blev ved med at være, ligesom sprog i det hele 
taget. Reiff ønskede ikke betaling for denne 
undervisning, men da jeg sidste gang skulle 
møde til undervisning, havde jeg en guld 20 
mark med fra mine forældre. Vi havde et par 
stykker, som mor og far havde gemt i 1920. De 
havde heller ikke fulgt 1. verdenskrigs parole 
om »Gold für Eisen«.

Far og mor ville have mig i Haderslev Real
skole og senere overflyttet til Katedralskolen. 
De turde ikke tro på, at en arbejders søn sådan 
uden videre kunne blive optaget på gymnasie
skole, men Reiff holdt på, at jeg lige så godt 
kunne begynde på Katedralskolen, og herved 
blev det. Jeg blev indmeldt og kom til optagel
sesprøve, som jeg bestod, og jeg kunne derfor 
møde til undervisning i 1.mellem den 1. 
august 1921.

Lindevej 3

Som det fremgår af omtalen af flagaffæren i 
1920 havde Schwede solgt Sønder Ottinggade 
16. Det blev overtaget af redaktør O.B.J. Sø- 
kjær, som ved genforeningen var tiltrådt red
aktionen af en af byens aviser. Han lod huset 
ombygge, så det fik sit nuværende udseende, 
og indgangen blev flyttet fra husets midter
parti imod øst til en tilbygning, der opførtes 
her. Vi havde stadig bolig på første sal, hvor 
Søkjær også havde nogle værelser, medens 
sagførerfuldmægtig P.A. Madvig, der var 
ansat hos advokat Johs. Andersen og senere 

blev sagfører i Toftlund, var lejer af stueeta
gen.

I oktober 1922 måtte vi flytte og denne gang 
til anden sal i ejendommen Lindevej 3. På før
ste sal havde ejeren, købmand Johan Clau
sen, lejlighed sammen med hustruen Anna, 
født Smidt, der, inden hun blev gift, havde 
været vært på Højskolehjemmet, og datteren 
Magdalene (Magda). (Hun blev senere gift 
med Henry Karlsson, der var ansat ved Kate
dralskolen). I stueetagen boede to ægtepar, 
arbejder Christian Andersen, der havde en 
datter, og skibsfører Hans Østergaard, der 
havde to døtre og var tysksindet. Det var 
noget, der blev lagt mærke til, og med tysksin
dede havde bevidste danske normalt ikke sel
skabelig omgang. Man nøjedes med at veksle 
et par ord, når man mødtes på trappegangen.

De ret skiftende boliger, vi havde - indtil 
mit syttende år ikke mindre end fem steder i 
byen - har medført, at mindet om de forskel
lige boliger er noget udviskede. Faktisk hu
skerjeg bedst mit fødested, Ryes Mølle, mær
keligt nok, og så selvfølgelig den sidste lejlig
hed, hvor vi boede fra 1927 til jeg blev gift i 
1936, og hvor mine forældre havde deres bolig 
indtil deres død.

Jeg havde temmelig lang vej til skole nu, og 
da der nu begyndte at køre en bybus fra hjør
net af Lindevej-Aabenraavej, skete det, at vi 
var nogle drenge, der sprang op på bussens 
bagperron og kørte med. Når vi kom til Skole
gade, hvor bussen satte farten ned for at 
standse foran skolens hovedindgang, sprang 
vi af uden at betale. Det blev mig nogle dyre 
billetter, for da vognmand Carl Lunds søn, 
Niels Lund, mange år senere i 1945 blev ansat 
som magistratsbud, varjeg så letsindig at for
tælle ham om mine eskapader, og hver gang vi 
var til fest i tjenestemandsforeningen, frem
førte han derfor i al gemytlighed, atjeg måtte 
give en øl for den gæld, jeg havde til hans far. 
Jeg betalte pligtskyldigt, men øllerne var nu 
nok blevet givet uden dette påskud!

Mens jeg boede på Lindevej, blevjeg syg og 
måtte holde sengen i længere tid, og Magda, 
der var født 1915 og altså en del yngre end mig, 
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og hendes mor var flittige til at komme ind og 
se til mig. Bl.a. lånte fru Clausen mig et lille et- 
binds leksikon, som var udsendt af Politikens 
forlag i 1910, og dette leksikon var med til at 
give mig interesse for personalhistorie, idet 
jeg, mens jeg lå i sengen, opstillede slægtstav
ler over tyske fyrsteslægter. Det var forbløf
fende, hvad det lille leksikon (640 sider) 
kunne give i den henseende.

Mens vi boede på Lindevej, blev Andersen 
syg af lungebetændelse, og mens krisen stod 
på, hk jeg strenge ordrer til at være stille. Jeg 
listede mig forbi deres vindue med den største 
forsigtighed, nårjeg skulle ud og ind af huset. 
Andersen kom lykkeligt over krisen og blev 
rask igen, men det gjorde et stærkt indtryk på 
mig. Senere fik Andersen, hvis kone bidrog til 
hjemmets indtægter ved forskelligt arbejde, 
selv et hus på Ryes Møllevej. De var blandt 
nogle af de første arbejdere, deri 1920’erne fik 
eget hus, bl.a. i byens kolonihaver. Af disse 
voksede de første tre allerede frem i slutningen 
af 1920’erne, men efterfulgtes efterhånden af 
mange andre. De kom til at præge bybilledet 
med de mange huse med deres pyntelige små 
haver, der omkransede byen.

Katedralskolen

11922 rykkedejeg op i 2.mellem, men jeg blev 
i januar 1923 syg af slim om lungerne. Vor 
læge, Meyer Petersen, ville i den anledning 
have mig optaget i Helsehjemmet, men da 
min kusine Thyra Berg var sygeplejerske på 
Julemærkesanatoriet ved Kolding fjord, 
endte det med, at jeg efter mors ønske blev 
optaget dér. Jeg blev indlagt på afdeling C 
blandt de ældste drenge, af hvilkejeg var en af 
de yngste. Vi boede på femte etage, så der var 
langt op fra liggehallen hver dag. Vi havde 
hver dag en ung pige til at passe på os. Det har 
ikke været nemt for hende, for vi regnede 
hende for skrap, og sagde eller rettere sang lidt 
uhøvisk om hende: »Sophie vækur, hun er 
den fromme, hun går med øretæver i sin 
lomme, med stive skanker og lange ben, og 
røven går som en slibesten!« Hun havde en 

afløser, som vi kaldte »mutter«. Hun var god
heden selv, så hende var vi alle glade for. Vi 
havde også undervisning, og lærerinden 
kunne ikke forstå, at jeg med mit dansk kunne 
gå i en eksamensskole.

Jeg var på Julemærkehjemmet fra omkring 
januar og til sommerferien, ogjeg kom derfor 
først til at deltage i undervisningen på Kate
dralskolen ved det nye skoleårs begyndelse i 
august 1923. Jeg måtte da igen begynde i 
2.mellem og var altså oversidder.

Vi fik som klasselærer frk. dr., som vi kaldte 
hende både i omtale og i tiltale. Hun hed 
Hilda Nicoline Hansine Petersen, stammede 
fra Vojens og var tysk uddannet og kommet til 
Haderslev fra Braunschweig. En klassekam
merat, der også var oversidder, ville absolut 
sidde sammen med mig ved et bord, og selv 
om j eg ikke var synderlig begej stret, placerede 
vi os sammen. Da frk. dr. kom ind i klassen og 
havde set det, erklærede hun, at sådan et par 
oversiddere kan vi ikke have siddende sam
men, og vi blev skilt - i øvrigt til min store til
fredshed, da jeg var absolut modstander af 
arrangementet, men ikke havde lavet vrøvl af 
ren og skær kammeratskabsfølelse.

Nogle dage senere, da jeg var oppe ved tav
len for at klare en opgave og klarede den godt, 
spurgte hun pludselig: »Hvorfor er du blevet 
oversidder?«, og da jeg forklarede hvorfor, 
sagde hun: »Så har jeg jo behandlet dig uret
færdigt!« Jeg havde en følelse af, at hun aldrig 
glemte dette, og jeg fik med tiden en høj 
stjerne hos hende, vel også fordi regning
matematik var mit bedste fag.

Frk. dr. var meget bestemt og havde den 
fineste disciplin i klassen, så der var aldrig 
mudder i hendes timer. Adjunkt Bredkjær, 
som vi havde i tysk, og som vi satte stor pris på, 
kunne derimod godt stikke os en på kassen en 
gang imellem, også pigerne, uden at vi tog 
ham det fortrydeligt op. Vi kunne godt se, at 
det var retfærdigt. Selv om j eg i grunden hørte 
til de mere stille, fik jeg også i en time en på 
øret fulgt af bemærkningen: »Du kan godt, 
men vil ikke, dit elendige præmiedyr«. Med 
skam at melde må jeg faktisk indrømme, at
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Den vestlige ende af Gåskærgade pyntet i anledning af kongens besøg ved Genforeningen den 10. juli 1920. Fra snedker
mester Sorgenfris ejendom, nr. 48 (med to kviste), ligetil højre for telefonpælen, vajer flere Dannebrog. (Fotografi i Haderslev

byhistoriske Arkiv).

han havde ret, idet jeg ikke gjorde meget ved 
det tyske. Vi sønderjyder bildte os ind at 
kunne tysk og sjoflede derfor faget, hvilket gik 
ud over grammatikken. Da jeg senere til julen 
fik flidspræmie, forstod jeg, at det næppe var 
sket med min tysklærers stemme.

Uanset øretæverne tror jeg, at hele klassen 
satte pris på vores tysklærer. Han rejste imid
lertid fra skolen og blev en tid lang erstattet 
med dr. Achelis som vikar. Af hans undervis
ning kan jeg kun huske, at han lærte os om 
attributter, og når han blev gal, kunne han 
blive så rasende, at fråden stod ham om mun
den, og så blev der givet øretæver. Men vi var 
selv ude om det, for han blev drillet. Jeg kom 
senere i nogen kontakt med dr. Achelis. 11929 
da han udsendte 2. bind af sin bog Haderslev i 
gamle Dage, hjalp jeg ham med korrekturen 
og omtalte bogen i Sønderjysk Dagblad.

Efter matematik var historie mit bedste fag i 
skolen. 11.mellem og i første omgang i 2.mel

lem havde jeg lektor Frederik Ascanius som 
lærer i dette fag. Jeg kom i hans hjem, Aaben- 
raavej 10, idet jeg blev gode venner med hans 
søn Erik.

Gåskærgade 48

Omkring 1924-25 flyttede vi igen, hvorfor 
husker jeg ikke. Det blev til Gåskærgade 48, 
hvis ejer, snedkermester Jørgen Sorgenfri, 
mine forældre kendte fra frimenigheden. Vi 
fik lejlighed på første sal, medens stueetagen 
var optaget af butiks- og udstillingslokaler og 
anden sal af et ældre ægtepar. Sorgenfri selv 
boede oven over snedkerværkstedet i gården 
med hustru og fire børn, d.v.s. at vi boede 11 
personer i ejendommen, hvor der nu i mange 
år kun har boet to pesoner. Dette er altså et 
godt bevis på den affolkning af Haderslev 
indre by, som allerede er påbegyndt i tredi
verne, og som har vedvaret op til nutiden og 
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fuldstændig har ændret miljøet i den indre 
by.

Da vi boede i Gåskærgade 48, blev jeg kon
firmeret. Konfirmationen fandt sted den 5. 
april 1925 i frimenighedskirken, og blandt 
årets konfirmander var Hans Sorgenfri, søn af 
vor husvært, overlærer Signe Tørslefs datter, 
Lis, senere gift Groes, to brødre Lindhardt og 
to udenbys, bl.a. Bent Knudsen Gram fra 
Vojens. Vi var i alt ni konfirmander fra søn
derjyske og rigsdanske hjem. Forberedelsen 
foregik i pastor Thade Petersens hjem, og var 
præget af Thade Petersens allerede da stærkt 
tiltagende tunghørhed. Vi blev stærkt mis
undte af vore klassekammerater, fordi vi ikke 
havde salmevers for til at lære udenad. Til 
konfirmationen mødte vi drenge i mørkt jak
ketøj af cheviot, og desuden skulle vi have et 
sæt andendags tøj, så det var en ordentlig 
udskrivning, for hertil kom jo manchetskjor
ter m.v. Vi havde fri fra skole dagen efter kon
firmationen. Mine forældre ville have, at jeg 
skulle have penge med til præsten som 
»offer«, en mindelse fra deres egen konfirma
tion, og jeg havde besvær med at gøre dem 
forståeligt, at det var noget, der havde overle
vet sig selv, og at det ikke eksisterede mere.

Medens vi boede i Gåskærgade 48, skete 
det af og til, at jeg måtte med i kirke for at 
træde orglet til salmesangen under gudstje
nesten. Organist var dengang frk. Bothilde 
Skjold, der havde været med til frimenighe
dens stiftelse i 1894. Hun var ansat ved Spare
kassen for Haderslev Byes Omegn og havde 
under verdenskrigen deltaget meget aktivt i 
arbejdet med at sende soldaterne de små jule
hilsner, der var samlede og redigerede af pa
stor Thade Petersen.

Gåskærgade 15

I 1927 ønskede Sorgenfri selv at overtage lej
ligheden i forhuset, og vi måtte igen til at 
flytte. Jeg har indtryk af, at det hovedsagelig 
var mor, der måtte søge at finde en lejlighed. 
Hun prøvede bl.a. hos stenhuggermester 
Petersen i Gåskærgade 17, men fik ikke noget 

ud af det. Hun havde den opfattelse, at det var, 
fordi vi var en arbejderfamilie, men vi kom så 
til at bo i naboejendommen, og dette lejemål 
blev af varig karakter. Hun fik den oprejsning, 
at fru Petersen senere over for hende gav 
udtryk for, at det var en skam, at det ikke var 
hos dem, vi havde fået lejlighed.

Den lejlighed, vi fik, var i Gåskærgade 15 i 
stuen til højre hos malermester Carstensen. 
Lejligheden bestod af tre værelser og køkken 
samt kælder og toilet (tørkloset) i gården. Det 
blev mine forældres sidste bopæl, ogjeg kom 
til at bo der, til jeg selv stiftede hjem i 1936. 
Tørklosettet i gården blev tømt af natrenova
tionen i løbet af natten en gang om ugen. 
Vognen, der kørte rundt i byen for at tømme 
spandene, blev populært kaldt »chokolade
vognen«, og når man var sent ude og mødte 
vognen på dens færd gennem byen, søgte 
man over i læsiden for at undgå lugten så 
meget som muligt. Hos os skulle spandene 
fragtes fra gården ud gennem porten til 
vognen på gaden, så det var forholdsvis nemt, 
men mange steder i byen var det besværligt, 
og det var ikke rart, hvis og når der ved et 
uheld blev spildt lidt på vejen ud til chokola
devognen. Der gik for øvrigt en del historier 
om natrenovationen og dens arbejdere, og 
selv om de ikke kan siges at være stuerene, 
fortjener de at blive bevaret. Det fortaltes såle
des, at en af medarbej derne under udtømnin
gen af en spand, da der skete et lille uheld 
under pålæsningen, skal have sagt: »Puha, æ 
hele ærm fuld«. En anden gang, da hans 
jakke faldt ned i vognen og dens last, udbrød 
han: »Å min frokost æ i en«!

Medens vi boede i Gåskærgade 15, fejrede 
mine forældre den 7. november 1927 sølvbryl
lup, hvortil familie og venner var inviteret til 
en beskeden aftenkomsammen. Heri deltog 
blandt andre pastor Thade Petersen, som for
ærede sølvbrudeparret sin bog »De sønderjy
ske Frimenigheders historie« bilagt fem kro
ner til indbindingen. For dette beløb kunne 
fås en endda meget pæn indbinding.

I Gåskærgade havde mine forældre som 
sagt deres sidste lejlighed, og her oplevede de
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1930’rnes kriseår, som skulle komme til at 
ramme dem. Far havde efter genforeningen 
fået arbejde hos firmaet Nicolai Outzen, hvor 
han havde sin arbejdsplads på lageret, som lå 
mellem Gåskærgade og Laurids Skausgade 
ved jernbanesporet, hvor automobilfirmaet 
Hinrichsen og Schrøder senere flyttede ind. 
Senere arbejdede han også på Outzens lager 
ved havnen i den tidligere, nu nedbrændte 
dampmølle, men kriseårene ramte også dette 
kornfirma, så far i korte perioder fik arbejds
løsheden at føle. Heldigvis var han blevet 
medlem af arbejdsløshedskassen, så han 
kunne hæve den også i forhold til priserne 
dengang beskedne understøttelse. Nu kom 
mors meget udviklede økonomiske sans rigtig 
til udtryk. Det var fantastisk, hvad hun kunne 
få ud af de små indtægter. Økonomiske var de 
begge to. Fars krav til livet var uhyre 
beskedne. Hver lørdag kom han hjem med 
sin ugeløn, 50,40 kr. da den var højest, nemlig 
1,05 kr. i timen. Han tog hveranden uge 50 øre 
til en rulle skrå, selv om han nok ville ryge en 
cigar en gang imellem. Men der skulle spares, 
vi var jo tre, der skulle klare os med de 50 kr. og 
drengen, der besøgte byens fine skole, måtte 
jo ikke falde alt for meget igennem, så ham 
måtte denne sparen ikke gå alt for meget ud 
over. Hvor kunne mennesker spare dengang. 
Men nu i 1930’erne begyndte der også at 
komme sociale goder, f.eks. oplevede far 
endelig at kunne holde ferie, da der fra 1931 
gennemførtes nogle dages ferie med løn.

Realeksamen

Min skolegang på Katedralskolen kom til at 
vare seks år. At jeg kom til at gå 2.mellem om 
på grund af mit ophold på Julemærkehjem
met, har formentlig bevirket, at jeg blev mere 
skolemoden. Jeg passede i alt fald aldersmæs
sigt bedre til den nye klasse, hvilket også kom 
til at betyde noget for min placering i klassen, 
idetjeg var rykket op fra 1. til 2.mellem som nr. 
23 af 33, medens jeg nu placerede mig som en 
af de første i klassen.

Da mellemskolen var overstået, ønskede 
min matematiklærer, frk. dr. Petersen, mig 
oprykket i gymnasiets matematiske linje, 
mens rektor Mortensen ville have mig ind i 
den klassiske linje. Det blev realklassen, da 
mine forældre ikke havde råd til at lade mig 
læse, og da de altid havde næret en sand ræd
sel for gæld. Skullejeg læse, ville det betyde, at 
jeg ville samle mig i alt fald en del gæld op, og 
det var for dem helt utænkeligt. Det har da 
også udviklet sig så lykkeligt, at jeg aldrig er 
kommet til at fortryde, at jeg kom ud af skolen 
på det tidspunkt. Jeg var, mener jeg at kunne 
huske, også noget skoletræt.

De små forhold i mit hjem har ikke givet 
mulighed for store lommepenge, men det må 
dog fra 14-års alderen være blevet til en krone 
om ugen. Det var i alt fald muligt for mig i 
denne alder at lægge grunden til min bog
samling, idetjeg abonnerede på tidsskriftet 
Frem fra 1924, og i 1926 fik jeg den første bog 
til min lokalhistoriske samling: Haderslev i 
gamle Dage 1292-1627, og omtrent samtidig 
begyndtejeg at abonnere på Det danske Folks 
Historie.

Det bekræfter, at selv om jeg havde med
fødte evner for matematik, der var mit bedste 
fag i skolen, blev det dog navnlig historieun
dervisningen, som fik størst betydning for mig 
i mit senere liv, idet interessen for historie alle
rede blev nedfældet i mig i den danske skoles 
første år. Men selv om grænselandets særlige 
atmosfære og hele dets spændende og begi
venhedsrige historie også var medvirkende 
hertil, er det ikke mindst mine to historielæ
rere, lektor Frederik Ascanius og daværende 
adjunkt Knud Olrik, jeg mindes fra skoleti
den og for den kærlighed til historiens rige 
verden, de indpodede i mig.

Jeg tog realeksamen i 1927 og kom 1. august 
1927 i lære ved Ulykkesforsikringsudvalget 
for de sønderjyske Landsdele, hvis leder var 
amtssekretær Peter Frost, far til min ven 
Albert Frost. Ved kontoret var desuden ansat 
en kontorassistent, Christian Johannsen, der 
senere blev kommunesekretær i Øsby kom
mune. Vi havde kontor på amtshuset i Store- 
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gade 88, men senere fik vi kontor i det tidligere 
posthus i Nørregade, efter at posthuset var 
rykket ned på Gravene. I Nørregade fik vi to 
lokaler til rådighed, idet tidligere amtsasses
sor Jonathan Smith fik overdraget hvervet 
som chef for kontoret til stor fortrydelse for 
Peter Frost. Amtsassessor-stillingen var en 
overgangsstilling, oprettet i forbindelse med 
genforeningen, og nu savnede man åbenbart 
noget passende til den forhenværende amts
assessor, indtil han i 1928 blev konstitueret 
som amtsforvalter i Sønderborg. Mit arbejde 
bestod bl.a. i at bringe breve til underskrift til 
amtmandsgården, hvor stiftamtmand Haar- 
løv, der var ulykkesforsikringens øverste chef, 
skulle skrive under.

Samtidig med at jeg havde søgt ind ved 
Ulykkesforsikringsudvalget, havde jeg søgt 
ind som lærling ved Haderslev kommune, og 
da denne i foråret 1928 søgte en ny elev, blev 
jeg tilsagt til daværende byrådssekretær, 
senere kommunaldirektør Edmund Melan
ders kontor på rådhuset for at forestille mig og 
aflægge prøve. Den faldt heldigt ud, og da jeg 
senere med far atter havde været hos Melan
der og var blevet antaget med besked om at 
give møde den 15. maj 1928 som elev i folkere
gistret, strålede far over hele ansigtet. Aldrig 
har jeg set ham så glad, alle hans bevægelser 
røbede denne glæde. Hans eneste barn havde 
nu udsigt til at blive tjenestemand, noget som 
for far stod som det mest sikre i tilværelsen. 
Nu var hans søn sikret mod arbejdsløshed og 
mod det legemlige slid, han selv, helt fra han 
som 11-års dreng ved moderens død kom ud 
at tjene hos storbønderne i Fjelstrup sogn og 
livet igennem, havde været udsat for. Jeg 
kunne efter forholdene starte med en god lær
lingeløn, 50 kr. månedlig det første år, derefter 
75 kr., 110 kr. og endelig 135 kr. månedlig det 

fjerde år, for hvilket beløb en ung mand, der 
boede hjemme hos sine forældre, dengang 
meget nemt kunne klare sig. Når man har 
oplevet tyvernes og tredivernes arbejdsløshed 
og fattigdom, forstår man så udmærket en så 
overstrømmende glæde.

Efter et år ved folkeregistret gik vejen videre 
til skattekontoret og et år senere igen til forsør
gelseskontoret, hvor jeg blev hængende. Ved 
gennemførelsen af Steinckes socialreform den 
1. oktober 1933 blevjeg placeret på socialkon
torets 1. afdeling, der skulle varetage opga
verne vedrørende offentlig forsorg, og som 
havde ekspeditionssekretær Martin Boisen 
som leder.

Arbejdet ved socialkontoret var omfat
tende, men arbejdsløsheden var også meget 
stor. Understøttelsen, den trængende fik, var 
ringe, 8 kr. ugentlig til en enlig, 12 kr. til et 
ægtepar + 2 kr. pr. barn ugentlig og 15 kr. 
månedlig til husleje. Det må for de understøt
tede have været et liv på eksistensminimum, 
ja vel nærmest på sultegrænsen. Det er for
bløffende, at der ikke var mere uro end den, 
der kom til udtryk ved et par demonstratio
ner, i de befolkningskredse, der var henvist til 
offentlig hjælp med en ofte nedværdigende 
karakter med fattighjælps virkning.

I 1931 havde jeg mit første møde med min 
senere kone, i 1932 blev vi forlovet ogi 1936 var 
der mulighed for at blive gift, idet vi havde 
fundet en lille treværelses lejlighed med kak
kelovnsfyring og til en leje af 42 kr. pr. måned. 
Jeg var efterhånden over kontoriststillingen 
blevet assistent og tjenestemand. Det betød 
som gift en løn på 230 kr. månedlig, der oven i 
købet ville stige til 250 kr. månedlig fra 1. okto
ber. For det beløb kunne vi nok leve, og vi blev 
gift den 18. juli 1936.

OLAV CHRISTENSEN



DEN 29. AUGUST 1943
En redegørelse af borgmester A. Thulstrup

INDLEDNING

Den 29. august 1943 kom det til et endeligt 
brud mellem den tyske besættelsesmagt og 
den danske regering som følge af uantagelige 
krav fra besættelsesmagtens side. Regeringen 
trådte tilbage, og der indførtes militær und
tagelsestilstand i hele landet, hvor mange 
fremtrædende danske borgere blev arresteret 
af tyskerne som gidsler.

I Haderslev arresteredes tidligt om mor
genen den 29. august redaktør A. Svensson, 

rektor N.H. Jacobsen og bagermester H.C. 
Andersen samt højskoleforstander Hans 
Lund, Rødding. Den 30. august arresteredes 
endvidere landstingsmand, fabrikant Max 
Schaumann. Redaktør A. Svensson har i 
Haderslev-Samfundets Årsskrift 1946 s.30-42 
givet en fyldig skildring af sine oplevelser 
under arrestationen. Han er her også inde på 
den aktion, som en række hjemmetyske bor
gere indledte for at få det tyske militær til at 
frigive gidslerne.
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Fra borgmester A. Thulstrups hånd fore
ligger der en samtidig redegørelse, som sup
plerer Svenssons beretning og kaster nyt lys 
over denne aktion, ligesom den også giver et 
indtryk af de lokale myndigheders optræden 
og forsøg på at sikre det lokale styres indfly
delse på udviklingen.

Borgmester Thulstrups redegørelse har 
ikke tidligere været offentliggjort eller kendt, 
men er dukket op blandt forskellige papirer, 
som i 1962 blev fundet på Thulstrups efterføl
ger, landsretssagfører Eiler Andersens sagfø
rerkontor. Herfra er den kommet til Hader
slev byhistoriske Arkiv.

Redegørelsen er udateret, men er formo
dentlig nedskrevet kort tid efter de omtalte 
begivenheder. Den bygger på enkelte doku
menter, som Thulstrup har haft til sin rådig
hed. Hovedparten hviler imidlertid på 
hukommelsen. Redegørelsen er maskinskre
vet, men rummer enkelte håndskrevne rettel
ser, hovedsagelig af sproglig og stilistisk art. Et 
enkelt sted har Thulstrup i marginen føjet 
nogle flere detaljer til den maskinskrevne 
beretning, der foreligger både i original og i 
kopi (gennemslag).

Hvorfor Thulstrup har skrevet denne rede
gørelse fremgår ikke nogetsteds. Thulstrups 
slutbemærkning synes imidlertid at give sva
ret herpå. Ved gidslernes løsladelse den 10. 
september blev det officielt meddelt, at løsla
delsen skete på foranledning af dyrlæge Jens 
Møller, Gråsten, der var »folkegruppefører« 
for de hjemmetyske nordslesvigeres nazisti
ske parti. Thulstrup har ikke ønsket, at dette 
skulle stå uimodsagt og har derfor - måske 
med senere brug for øje - nedskrevet sin 
beretning. Den skulle vise, at det i Haderslev 
var de lokale hjemmetyskere, der tog initiativ 
til den aktion, der førte til gidslernes frigivelse.

I gengivelsen her er der foretaget enkelte 
sproglige rettelser. Thulstrups håndskrevne 
rettelser og tilføjelser er sat i almindelig 
parentes, mens udgiverens tilføjelser er sat i 
skarp parentes.

HENRIK FANGEL

BORGMESTER THULSTRUPS 
REDEGØRELSE

Efter Købstadmødet1 tog jeg [lørdag] den 21. 
August til Nørager [ved Ruds Vedby] for at 
holde en tre Ugers Ferie. Før Afrejsen fra 
København advarede flere af mine Venner 
mig: Det var klart, at der var store Vanskelig
heder mellem Regeringen og de tyske Besæt
telsesmyndigheder, og at en alvorlig Krise 
forestod. Vi aftalte, at de hver Dag skulde 
holde mig underrettet om Udviklingen.

Dette skete ogsaa. Hen paa (Ugen) kom det 
første Varselsskud: Dr. Best er rejst til Berlin 
for at modtage Instruktioner. Torsdag [26. 
august]: Dr. Best er kommet tilbage. Fredag: 
Dr. Best og Hannecken har Dagen igennem 
forhandlet paa Dagmarhus og Lørdag: et til 
Kl. (16) befristet Ultimatum med Krav, som 
ingen parlamentarisk Regering kunde akcep- 
tere. Kl. 17 blev det meddelt, at Regeringen 
havde afvist med den Motivering, at Kravenes 
Gennemførelse kun vilde gøre Stillingen van
skeligere, [og] (navnlig) øge Sabotagen. Møde 
hos Kongen: Undtagelsestilstand mest sand
synlig. Kl. 19: nyt Ministermøde traadt sam
men. Kl. 17.30: intet Svar fra Dr. Best. Senere 
paa Aftenen: tyske Troppebevægelser fra 
København mod Nord og Vest. Panservogne i 
Gaderne.

Kl. 22 [lørdag den 28. aug.] ringede jeg til 
Kommunaldirektør Melander for at spørge, 
om man ønskede min Hjemkomst. Svar: nej, 
der forelaa intet bekendt i Haderslev om 
større Vanskeligheder. Svensson havde Fre
dag Aften holdt Møde og oplyst, at der fra tysk 
Side intet forelaa.2 Paa mit Spørgsmaal, om 
min Stedfortræder [viceborgmester Anton 
Hundevadt] og han kunde klare Vanskelighe
derne i en Undtagelsestilstand, gav han et 
benægtende Svar. I saa Fald maattejeg straks 
rejse hjem. Jeg bad ham underrette (min) 
Stedfortræder om, hvad der forestod. -

Næste Dags Morgen [søndag den 29. aug.] 
rejste jeg hjem. Paa Rejsen intet usædvanligt 
udover, at Bilen blev anholdt af tyske Vagtpo
ster udenfor Korsør, nærmere Byen en dansk 
Militærbil i Grøften. I Korsør Tvivl med Hen
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syn til Færgegang. - Paa Storebælt kunde 
man se tyske Patrouillebaade sejle mod Skibe 
med dansk Nationalitetsmærke: De fik Ordre 
til at stoppe. Paa Fredericia Banegaard Vagt
poster med Bajonet og Haandgranater i Støv
lerne.

Ved Hjemkomsten fik jeg Beretning om 
hvad der var sket i Nattens og Dagens Løb.

Kl. 4 Søndag Morgen [den 29. augj var 
Amtmand, Politimester og min Stedfortræ
der kaldt til Kasernen, hvor Standortæltester 
Major Petersen havde meddelt, at der var 
erklæret Undtagelsestilstand i Landet, at Re
geringen var afskediget, at ingen ny Regering 
var dannet, men at den udøvende Magt var 
overgaaet til Værnemagten, at der var oprettet 
Standret til Paadømmelse af alle Overtrædel
ser af de af Værnemagten givne Paabud og at 
han maatte kræve, at de tre tilsagte tilsagde 
Loyalitet i Forhold til Værnemagten. Endelig 
anmodede han dem om Formiddagen at 
sammenkalde de dem underordnede Tjene- 
stemænd.

Kl. 10 mødte Majoren paa Raadhuset, Kl. 
11 paa Amtshuset. - Fra dette Møde forelig
ger et Referat, nedskrevet efter (Mødet; det) er 
saalydende:3

»Jeg skal meddele Dem, at al Myndighed i 
Danmark fra og med Dags Morgen er over
gaaet til den tyske Værnemagt.

Det danske Ministerium eksisterer ikke 
mere og fra nu af gælder kun Anordninger fra 
Værnemagten.

Embedsmænd og Funktionærer i Statens 
Virksomheder skal loyalt fortsætte deres 
Virksomhed.

Stiftamtmanden4 har i Dag til Morgen lovet 
mig et loyalt Samarbejde, og jeg venter, at 
ogsaa De loyalt fortsætter med Deres 
Arbejde.

Jeg har ikke tildelt Dem nogen Tilsynsfø
rende: Tilsynet forbeholder jeg mig selv at 
udøve. Grundlæggende (grundsätzliche) 
Anordninger og Ændringer forbeholder jeg 
mig selv at træffe Afgørelse om.

Det er ikke Begivenheder i Haderslev, der 
er Anledning til Undtagelsestilstanden, men 

dem, derer sket andetsteds i Jylland. En Fort
sættelse af disse Begivenheder har den tyske 
Værnemagt ikke Raad til (kann sich nicht 
leisten), og der vil nu blive skredet haardt ind 
herimod.

Ulydighed imod mine Anordninger vil 
blive paadømt ved de tyske Standretter.

Standretterne kender kun to Slags Dom
me: Frifindelse eller Dødsstraf.

Jeg er selv ved Krigen bleven haard, og jeg 
agter at slaa haardt til (hart durchgreifen), 
hvis det bliver nødvendigt, men jeg haaber 
ikke, det skal komme saavidt, og at det ved De
res Hjælp vil være muligt at fortsætte Arbej
det uden Gnidninger.

Saa vidt - som mange haaber - er vi endnu 
langt fra. Tyskland ligger endnu ikke paa Jor
den. Rusland kan vi ordne og ogsaa over vor 
Hovedfjende England, vil vi kunne hævde os 
(durchsetzen können). Den tyske Værnemagt 
har ikke opgivet Troen paa Sejren, og vi har 
fremdeles baade Vilje og Kræfter til at kæmpe 
herfor.

Hvis Tyskland skal gaa ned (unter), gaar alt 
under med os (geht alles mit uns unter).«5

Paa Raadhuset blev en lignende Udtalelse 
fremsat, idet Majoren dog derudover pointe
rede, at alle Henvendelser til Ministerierne 
skulde passere gennem ham, og at han 
ønskede sig forelagt alle Sager af Vigtighed. 
Min Stedfortræder bemærkede, at han kun 
fungerede under min Fraværelse, og at han 
ventede mig hjem i Løbet af Dagen.

Hertil bemærkede Majoren, at han nu 
havde beskikket min Stedfortræder som 
Borgmester, at denne Beskikkelse var gæl
dende indtil han havde beskikket mig, og at 
jeg efter min Hjemkomst straks skulde melde 
mig paa Kasernen.

(Allerede paa Banegaarden modtog jeg) 
Meddelelse om, at flere kendte Mænd var 
blevet anholdt i Nattens Løb og taget i Forva
ring paa Kasernen: Redaktør Svensson, Rek
tor Jacobsen, Bagermester Andersen og 
Forstander Hans Lund. - Næste Dags For
middag (Mandag) blev ogsaa Landstings
mand Schaumann anholdt.
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Mandag Formiddag (talte jeg med Stift
amtmand Lundbye. Han oplyste at der ikke 
var afkrævet ham, ejheller givet Loyalitets
løfte. Vi aftalte, at han til Udenrigsministeriet 
skulde give Indberetning om Anholdelserne. 
Derefter) overtog jeg Forretningerne paa 
Raadhuset. Under min Forhandling med 
min Stedfortræder mødte Landsretssagfører 
Erichsen6 for at meddele, at han, hvis han 
kunde være til nogen Nytte med Hensyn til et 
eller andet Spørgsmaal, var til Disposition.

(Gennem) Kommunaldirektøren (bad jeg) 
meddele Majoren, atjeg var kommet hjem, at 
jeg havde overtaget Embedet, og at jeg var 
rede til den ønskede Forhandling. - Denne 
fandt Sted Kl. 17 (uden) Vidners Nærværelse.

Jeg meddelte straks Majoren, at jeg var 
kommet hjem og havde overtaget Embedet 
om Formiddagen. Saavidt jeg forstod, 
ønskede Værnemagten, at Forretningerne 
blev ført videre som sædvanligt og allerede 
den Omstændighed, at jeg straks var taget 
hjem og havde overtaget Embedet, gjorde det 
formentlig unødvendigt herom at afgive 
udtrykkelige Erklæringer. - I øvrigt maatte 
der inden længe komme en Klaring med hen
syn til Centraladministrationen og den 
udøvende Myndighed.

Dertil havde Majoren intet at bemærke. 
Han talte derimod meget indgaaende om 
Politiets og navnlig Politimester Hartmanns 
Stilling under nogle Uroligheder faa Dage 
forinden.7 Han var meget utilfreds og ønskede 
Hartmann fjernet. Jeg svarede, at det saa 
langt fra vilde medvirke til Opretholdelse af 
Ro og Orden og foreslog, at jeg talte med 
Hartmann og at Majoren, Politimesteren og 
jeg, hvis der derefter var Tvivl, tog en For
handling i Fællesskab. Herom enedes vi.

Jeg meddelte derefter, atjeg, naar Værne
magten ønskede opretholdt Ro og Orden, 
fandt det lidet heldigt, at en Række Borgere 
var sat under Anholdelse. Hertil svarede 
Majoren, at de var »politische Geiseln«. Han 
havde ikke selv truffet Bestemmelse om 
Anholdelsen, hertil havde han faaet Ordre og 
lod i øvrigt forstaa, at han, hvis han selv skulde 

have truffet Afgørelsen, vilde have anholdt 
andre. Han kunde ikke foranledige deres Løs
ladelse, men lovede mig, at de skulde blive 
behandlet som gentlemen.

Fra Kasernen gik jeg til Landsretssagfører 
Erichsen, hvem jeg underrettede om den sid
ste Del af Samtalen. Jeg sagde til ham: Hvis de 
fornuftige Tyskere nu kender deres Besøgel
sestid, stiller de sig selv som Gidsler. - [Jeg] 
fraraadede »Partiets« Indblanding i eventu
elle Henvendelser. Erichsen svarede, at han 
var rede til at gaa ind for Schaumann. Jeg, at 
jeg meget maatte fraraade en Aktion for en 
Enkeltmand. Med mit Kendskab til ham, 
ønskede Schaumann ikke at blive løsladt som 
[den] eneste, maaske med det Resultat, at en 
anden blev anholdt i hans Sted. Jeg maatte 
insistere paa alle eller ingen.

Næste Dag [tirsdag den 31. aug.] søgte 
Erichsen og Grosserer Frees8 en Forhandling 
med Majoren. Sidstnævnte førte til at 
begynde med Ordet. Han ønskede, forinden 
de gik til deres egentlige Ærinde, at faa at vide, 
om Majoren var Partimand. I saa Fald vilde 
de ikke forhandle med ham. Efter et kraftigt 
Livtag blev Spørgsmaalet klaret: han var ikke 
Partimand. Derefter fremførte de deres Øn
ske om Gidslernes Løsladelse, dels udfra 
menneskelige Synspunkter, men tillige ud fra 
den Betragtning, at de og den tyske Befolk
ning efter Krigen ønskede bl.a. forretnings
mæssigt at have et godt Forhold til den danske 
Befolkningsdel.

Majoren svarede, at han ikke havde 
bestemt noget med Hensyn til Gidsler, men 
herom havde faaet Ordrer, at han følgelig ikke 
kunde løslade en eller flere af dem, idet Afgø
relsen maatte træffes af Befehlshaber, og at 
han, hvis han selv skulde have taget Beslutnin
gen, vilde have anholdt helt andre Personer.

Til Forklaring af den sidste Bemærkning 
tilføjede han, at han havde en Liste over ca. 10 
Borgere færdige og at han gennem Stikkere 
havde Referat over alle fortrolige danske 
Møder, deriblandt det af Melander omtalte 
og fra seneste Tid ogsaa af et Møde med kon
servative Tillidsmænd paa Harmonien.9
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v. Hanneckens proklamation af den militære undtagelsestil
stand den 29. aug. 1943.

Han erklærede sig i øvrigt rede til at anbe
fale Løsladelsen af en eller flere Gidsler, hvis 
de to Herrer paa Grundlag af et indgaaende 
personligt Kendskab til de paagældende over 
for ham kunde indestaa for dem. Hertil 
bemærkede de, at de personligt kun havde 
Kendskab til Landstingsmand Schaumann, 
og Resultatet blev, at de om ham afgav en 
Begæring om Løsladelse, som samme Dags 
Eftermiddag afgik til Divisionen i Kolding. - 
En Afskrift af Erklæringen vedlægges som 
Bilag l.10

Samme Dags Eftermiddag - altsaa Tirsdag 
den 31. August - fik jeg Referat af Forhandlin
gen og forelæst Henvendelsen. Jeg bemær
kede hertil, at det for mig maatte være afgø
rende at faa alle Gidsler fri, og at jeg vilde 

tilraade den fornuftige Del af det tyske Bor
gerskab som en Klogskabsforanstaltning at 
sørge herfor.

Det samme meddelte jeg næste Dags For
middag [onsdag den 1. sept.] Tobaksfabrikant 
[Mathias] Hansen og Bankdirektør [Carl] 
Danielsen, som begge henvendte sig til mig. 
Resultatet blev, at der den [?] afgik en Hen
vendelse til General von Hannecken under
skrevet af 17 tyske Borgere. - En Afskrift af den 
vedlægges som Bilag 2.”

Senere paa Ugen havde jeg en Samtale 
med Amtmand [Kr. Refslund] Thomsen, 
[Aabenraa], der meddelte mig, hvad han vid
ste om Gidselsspørgsmaalet i de andre søn
derjyske Byer og gerne vilde have Oplysning 
om Stillingen i Haderslev. Det fik han, og jeg 
forstod, at han vilde anbefale de andre Borg
mestre at foretage tilsvarende Henvendelser. 
Dette skete mig bekendt i Aabenraa og Søn
derborg.

I Aabenraa svarede den tyske Byraads- 
gruppe - efter at den havde forhandlet med 
»Partiet« - at den ikke selv vilde rette en Hen
vendelse til Værnemagten med Hensyn til 
Gidslerne, men at den var villig [til] at paa
tegne en eventuel Henvendelse fra Borgmes
ter eller Byraad med Gruppens Anbefaling.

I Sønderborg har Borgmester Nielsen lige
ledes henvendt sig til den tyske Byraads- 
gruppe og oplyst, hvad der var sket i Haders
lev.

Landsretssagfører Oehlert, der er Grup
pens Formand, udbad sig, efter hvad han selv 
har meddelt mig, Betænkningstid og søgte en 
Forhandling med »Partifører« Dr. Møller. 
Denne havde - somjeg forstod - vred over at 
Tyskere i Haderslev udenom Partiet havde 
henvendt sig til General v.Hannecken - ind
kaldt Partiets Ledelse til en Forhandling og 
fraraadet en Aktion fra Sønderborg; enhver 
Aktion maatte udgaa fra »Partiet«, som var 
Tyskhedens eneste Organ.

Onsdag den12 September rejste Dr. Møller 
fra Aabenraa til København. Paa det Tids
punkt var de haderslevske Henvendelser alle
rede til Afgørelse hos Dr. Best og Gidslerne 
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vilde - efter hvad Dr. Krüger13 havde meddelt 
min Hjemmelsmand Tirsdag Morgen [den 7. 
september] - blive løsladt i Løbet af Torsda
gen eller Fredagen.

Løsladelsen skete Fredag Aften [den 10. 
september] - med den Bemærkning, at den 
var udvirket af Dr. Møller.

Jeg betvivler dette: ikke mindst efter den af 
Dr. Krüger givne Besked.

Sandheden er vel den, at Sagen realiter var 
afgjort, da Dr. Møller kom til København og 
hans Navn blev brugt i Forbindelse med Løs
ladelsen ud fra »partimæssige« Betragtnin
ger.

NOTER OG HENVISNINGER

1. Den danske Købstadforenings 20. årsmøde, der holdtes 
i København onsdag den 18.-fredag den 20. august. 
Heri deltog fra Haderslev foruden Thulstrup de to vice
borgmestre Anton Hundevadt og Viggo Hansen.

2. Dette møde er ikke omtalt eller refereret i den lokale 
presse; der er formodentlig tale om et møde for en lukket 
kreds.

3. Dette referat findes som bilag til Thulstrups redegø
relse. Det er en maskinskrevet kopi, »nedskrevet efter 
hukommelsen«. I Haderslev byhistoriske Arkivs akter 
vedrørende besættelsestiden findes andre kopier af det 
samme referat. Det oplyses her, at referatet er taget af 
bogholder P. Olesen, den senere borgmester, endvidere 
at »den tyske kommandant indledte med at sige, at han 
gik ud fra, at alle forstod tysk. Hertil svarede amtsskole
konsulent Roust hurtigt nej! Kommandanten bemær
kede så, at hans tale ville blive oversat til dansk. »Kan- 
tine-Paulsen« var øjensynligt meget utilpas ved hvervet; 
han var godt klar over, at alle udmærket forstod tysk.« - 
Kantine-Paulsen er tobakshandler Paulsen, Sønderbro, 
der optrådte i tysk uniform og var med som tolk.

4. Chr. Lundbye, 1872-1947, stiftamtmand i Haderslev 
1931-43. Lundbye fratrådte på grund af alder den 1. 
oktober 1943.

5. Thulstrup har udeladt slutningen af referatet, der lyder 
således: »Hvis der er et eller andet, - hvis De har Sorger 
af nogen Art, kan De trygt henvende Dem til mig, og vi 
skal da i P’ællesskab rydde Hindringerne af Vejen. (Sid
ste Sætning blev sagt, mens Majoren gav Stiftamtman
den Haanden til Afsked).«

6. Sophus Erichsen, 1874-1959, landsretssagfører, havde 
kontor Nørregade 23.

7. I dagene 21.-23. august havde der været gadeurolighe
der i Haderslev, bl.a. foranlediget af at besættelsesmag
ten havde sendt bevæbnede patruljer på gaden for at 
sikre ro og orden. Det havde ført til sammenstød mellem 
de tyske soldater og lokalbefolkningen. Politimester 
Hartmanns optræden i denne situation havde efter 
tyskernes mening ikke været håndfast nok. Vedrørende 
disse begivenheder henvises til Aage Trommer: Mod
standsarbejde i nærbillede, Odense 1973, s. 103-05, 
hvor de ses i sammenhæng med urolighederne i andre 
sydjyske byer op til den 29. august.

8. Grosserer Peter Frees, 1884-1951, indehaver af firmaet 
C.A. Petersens Eftf., Storegade 71. Han tog bl.a. aktiv 
del i reorganiseringen af det tyske mindretals organisa

tioner og presse efter sammenbruddet i 1945 og var 
respekteret og agtet også af danske medborgere.

9. Heller ikke dette møde er omtalt i den lokale presse, jfr. 
note 2.

10. Desværre findes ingen af de to bilag, Thulstrup henviser 
til, ved redegørelsen.

11. Heller ikke dette bilag findes ved redegørelsen, men 
redaktør A. Svensson meddeleri sin beretning i HS 1946 
s. 35 i en note navnene på de 17 underskrivere. Det var: 
landsretssagfører S. Erichsen, grosserer Peter Frees, 
fabrikant Carl Engel, fabrikant Jacob Engel, lærer H. 
Holst, rådmand D. Tams, rentier Paul Dall, gartner 
Carl Paulsen, fabrikant Sophus Fuglsang, teglværksejer 
G. Wittenborn, apoteker, Dr. H. Hansen, fabrikant 
Mathias Hansen, grosserer Albert Steffens, forpagter 
Ed. Barsøe, Ladegård, bankdirektør Heinr. Lorenzen, 
bankdirektør Chr. Danielsen og bankprokurist Carl 
Petersen.

Henvendelsen er vel afsendt torsdag den 2. eller fre
dag den 3. september. - Svensson gengiver også i 
uddrag en skriftlig redegørelse, som han modtog sam
men med navnene, og som redegør for de 17 mænds 
bevæggrunde.

12. I Thulstrups redegørelse er der her gjort plads til indfø
jelse af dato. Ifølge sammenhængen må der være tale 
om onsdag den 8. september. Jens Møller har ifølge en 
rapport om afhøringen af ham den 9. november 1945 
oplyst, at han allerede den 29. august rejste til Køben
havn »i den hensigt hos Dr. Best at få oplysning om, 
hvorfor man havde arresteret en del personer her fra 
Sønderjylland ... Over for Dr. Best krævede fængs. |Jens 
Møller], at man løslod samtlige anholdte her fra Søn
derjylland, idet fængs. samtidig udtalte, at der ikke 
forelå nogen grund for disse anholdelser... Dr. Best var 
straks villig til at hjælpe, da han syntes, at arrestatio
nerne var unødvendige, og han sendte straks en henven
delse til den kommanderende general Hannecken. 
Samme dag fik fængs. besked om, at Hannecken var vil
lig til at løslade de arresterede.« (Beretning til Folketin
get afgivet af den af tinget under 25. oktober 1950 ned
satte kommission i henhold til grundlovens § 45, bd. 14, 
bilag bd. 1, Kbh. 1953, side 190 f, nr. 138). Ud fra dette 
skulle Hannecken allerede den 29. august have givet til
sagn om at løslade gidslerne. Dette er næppe sandsyn
ligt, og det kan derfor ikke være rigtigt, at Jens Møller 
allerede rejste til København den 29. august. Det må 
være sket senere.

13. Dr. F.W.E. Krüger, tysk generalkonsul og handels
attache i Danmark.
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Røre i andedammen
Dårligt nok var det gamle år 1984 udrundet, 
og vi havde taget hul på det nye, før der i bog
staveligste forstand kom røre i den lokale 
andedam!

Den 9. januar kunne både Vestkysten og 
Jydske Tidende nemlig løfte sløret for en alde
les chokerende nyhed, der i de følgende uger 
mildest talt kom til at skabe voldsomme døn
ninger i den lokale debat: »Fuglegården luk
kes« (VK) og »Fuglegården væk - den er for 
kunstig« (JT) hed det nye års første alarme
rende overskrifter.

Aviserne kunne berette, at Teknisk udvalg, 
efter at have taget eksperter i ed (ornitologisk 
forening samt jagtforeningen), udtalte, at 
fodringen af ænder i fuglegården ved Mølle
strømmen havde en række uheldige konse
kvenser for ænderne: »der fodres ænder, som 
har en række uheldige egenskaber - de er for 
eksempel fejlfarvede og aggressive«. (JT 9/1). 
Ifølge Vestkystens samtale med Teknisk 
udvalgs formand Per Koustrup spillede det 
økonomiske dog også en vis rolle for kommu
nalpolitikernes beslutning: »fordi fuglegår
den efterhånden er blevet temmelig dyr i 
drift«.

Efter de mange, ofte harmdirrende reaktio
ner at dømme, er der vist ikke tvivl om, at 
medlemmerne i Teknisk udvalg i de følgende 
uger næppe toppede popularitetsbarometret 
i byen. Allerede dagen efter den alarmerende 
nyhed kunne Valborg Outzen, løsgænger i 
byrådet siden slutningen af 1983, bekendt
gøre, at den forestående lukning af fuglegår
den var til skade for børn, ældre og byens turi
ster, der nu ikke længere ville kunne nyde 
synet af andelivet. Ja, Valborg Outzen var så 
fortørnet over beslutningen, »at alene den 
kunne få hende til at danne en borgerliste til 
kommunalvalget i november« (JT 10/1). 
Aviserne forfulgte sagen med stor iver - og alle 
i byen havde en mening om lukningen. En 
gammel dyreven udtalte: »det er pjat«, mens 
en kordegn »troede, det var en and« (JT 11/1). 
Værre var chokket for byens turistforenings
formand, der simpelt hen blev målløs, men 
hurtigt fik mælet igen, så hun kunne karakte
risere beslutningen som en »dødssynd« (VK 
11/1).

Ja, selv en »appel fra en degenereret and« 
blev det til, ligesom også gamle H.C. Ander
sen blev inddraget i spørgsmålet (JT 12/1), 
men lige meget hjalp det. Efter en måneds 
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debat blev det afsløret, hvilken skæbne der 
blev de umælende hovedrolleindehavere til 
del: De mest sjældne arter, i alt ca. 30 ænder, 
skulle overflyttes til Odense, mens ca. 175 stk. 
fejlfarver og andrikker havnede på spise
bordet på Dalhoffsminde, Arbejde Adlers 
optagelseshjem i Hoptrup (VK 8/2).

Flygtninge i Haderslev

Mens striden om fuglegårdens eksotiske og 
hjemlige fugle endnu rasede og gav skvulp i 
den lokale dam, fortalte en artikel i Jydske 
Tidende (22/1), at Haderslev snart ville få 
nye, fremmede gæster. Avisen kunne med
dele, at Dansk Flygtningehjælp agtede at 
etablere et flygtningecenter i byen. Ca. 150 
iranske flygtninge, fortrinsvis unge mænd, 
skulle bo i Haderslev og undervises i 18 måne
der. Centrets placering i Haderslev ville 
betyde ca. 30 nye arbejdspladser i byen, for
delt på 15 centermedarbejdere og 15 lærere til 
danskundervisning, kunne Jørgen Christen
sen fra Dansk Flygtningehjælp berette. Flygt
ningene, der ankom til byen omkring 1. 
marts, blev huset på henholdsvis Thomashus 
kro, der blev lejet for 18 måneder, og på Olaf 
Ryeskollegiet (JT 24/1). Havde årets første 
»store« sag om ænder kunnet skabe røre, kom 
det til at vise sig, at 1985’s næste »store« sag, 
flygtningesagen, ligeledes i højeste grad kom 
til at influere på den lokale debat, og det i re
sten af året.

Meddelelsen om, at Haderslev skulle mod
tage flygtninge, udløste læserbreve, hvori de 
nye tilflyttere karakteriseredes som »bekvem
melighedsflygtninge«, og danskerne, der 
modtog dem, som »dumme Dänen« (JT 
27/1). Et medlem af et af de politiske partier 
udtrykte det på denne måde: »Vi danskere er 
ved at være tossegode« (JT 29/1). I et inter
view fortalte J. Christensen, Dansk Flygtnin- 
gehj ælp: »Der er fra visse sider blevet oppisket 
en meget negativ stemning mod iranerne« ... 
og »flygtningene mødes i dag med ret 
udbredt modvilje«. Den nyudnævnte leder af 
centret i Haderslev, Erika Jørgensen, og de 

øvrige medarbejdere ved centret så det derfor 
som deres opgave at lave et omfattende infor
mationsarbejde, så de fremmede og deres 
kultur kunne afmystificeres (VK 31/1). For at 
hjælpe flygtningene i gang, blev der dannet 
en venskabsforening eller støtteforening, 
»Flygtningevenner i Haderslev«. Forenin
gens formand blev den tidligere formand for 
den radikale vælgerforening i Haderslev, 
Hans Rudolf Petersen, og dens formål var 
»kort og godt at medvirke til udbygningen af 
venskab og forståelse mellem flygtningene og 
danskerne« (VK 14/8). I Aktivitetshuset blev 
der i løbet af sommeren arrangeret iransk 
aften med iransk dans, musik og kunst, så 
Haderslevs borgere kunne stifte nærmere 
bekendtskab med den fremmede kultur.

På trods af information, mødeaftener o.s.v. 
kunne vi alligevel i august måned læse, at 
nogle af flygtningene ikke turde gå på vore 
gader om natten. Efter lidet flatterende hæn
delser i byen med racistiske slagord på faca
der i Slotsgade, sammenstød mellem gevær- 
bevæbnet dansker og iraner, kunne vi 
desværre konstatere, at vi her i byen ikke var 
så meget anderledes over for fremmede, end 
man var andre steder i landet (VK 10/8).

I løbet af året kom byen op på ca. 200 flygt
ninge, idet Thomashus fik en ny funktion, 
nemlig som introduktionsskole. Det betød, at 
den gamle kro nu også blev en førstestation for 
flygtninge, 50 ad gangen, som i løbet af fire 
uger her skulle have en introduktion til det 
danske samfund. Derefter sendes de så videre 
rundt i landet til de forskellige centre. (JT 16/ 
11). Det første hold, der skulle undervises på 
introduktionsskolen ved samarbejde mellem 
FOF og flygtningehjælpen, blev et hold ira
kere, der kort inden årsskiftet rykkede ind på 
Thomashus.

Kommunalvalget i november

På den kommunalpolitiske front var året 
naturligt nok præget af, at der var tale om et 
valgår. Men efter gennemlæsning af de for
skellige udklip om valget, programmer,
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Mens der endnu var idyl i andedammen. Fejlfarver, andrikker og ænder svømmer fredeligt rundt - lidet anende, at ovnen 
venter i løbet af kort tid. (Foto: Lis Sylvest, Vestkysten).

emner o.s.v., sidder man tilbage med en for
nemmelse af, at også her i Haderslev havde vi 
et temmeligt stille og typisk dansk kommu
nalvalg. I al fald forekommer det, at valgop
læggene og debatten var uden de store vinge
slag - og paradoksalt nok ikke kunne 
afstedkomme så megen lokaldebat i aviserne 
som ænder - eller iranere.

I januar begyndte partierne så småt at 
varme op til efterårets valg. De første, der 
meldte sig på arenaen, var Slesvigsk Parti (JT 
19/1). Efter ved forrige valg at have mistet sit 
mandat fremgik det, at partiet havde visse 
vanskeligheder ved at finde en spidskandidat 
til listen. Selv om mange partimedlemmer 
havde peget på det tidligere byrådsmedlem, 
H.O. Meyer, viste det sig på opstillingsmødet, 
at »Meyer sagde nej tak« (JT 22/1), og så var 
man lige vidt. Slesvigsk Parti fandt dog en 
anden spidskandidat, men opnåede alligevel 
ikke at få en repræsentant i byrådet efter val
get.

I god tid inden valget tog Det radikale Ven
stre et nyt standpunkt: nu skulle der fornyelse 
til, et generationsskifte skulle indledes. (JT 
22/1). Vælgerne ville det imidlertid anderle
des og vragede den unge spidskandidat, Peter 
Hee til fordel for den gamle i gårde. Vestky
sten bemærkede, at genvalget af A. Sorgenfri 
nok kunne bevirke nogle radikale, politiske 
tømmermænd! (20/11).

Også de Konservative prøvede noget nyt. 
Man forlod brostenene, fandt træskoene frem 
og tog på landet, nærmere bestemt til Starup. 
Her holdt partiet borgermøde på Lunding 
kro og snakkede lokalpolitik om borgerhus, 
ældreboliger og skovarealer til spejderne. (JT 
29/1). Om det nu skyldtes partiets »nye« linje 
eller ej, så gik det styrket ud af valget med en 
gevinst på et mandat.

I Socialdemokratiet ønskede man at få 
aktive partifolk i front i byrådet, og derfor 
lagde partiforeningens bestyrelse en ny linje 
forud for valget (JT 22/5). Ud af partiets kan
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didatliste på 21 var således ikke færre end ni 
helt nye navne. Partiet fik et godt valg og 
opnåede en fremgang på to til i alt ti medlem
mer. Heraf var ikke færre end fire nye ansigter 
i byrådet.

Var liste A valgets ubetingede sejrherrer 
med ca. 40 % af de afgivne stemmer, blev val
gets taber Fælleslisten.

Listen var gået til valg med devisen »for 
mange fejlagtige byrådsbeslutninger og for 
megen tornerosesøvn« (JT 29/6). Listen, der 
bl.a. talte de to løsgængere Valborg Outzen 
og Jens Dueholm, havde håbet på seks mand i 
byrådet, men fik ikke en eneste valgt ind.

Ud af de 13 opstillede lister/partier 
opnåede kun følgende fem partier at få repræ
sentanter i byrådet: A:10, B:l, C:7, F:l, V:2. 
Valgets helt store stemmesluger blev borg
mester Kurt Dørflinger, som endnu en gang 
satte stemmerekord med ca. en femtedel af 
alle afgivne stemmer.

Partiets stemmefremgang skal bruges til at 
skabe en mere klar socialdemokratisk profil 
og til at fremme flere af partiets mærkesager, 
forlød det fra sejrherrerne efter valget.

Kommunalpolitik i øvrigt

Selv om året bar pi æg af valget, var der dog 
også tid til at diskutere andre lokalpolitiske 
emner. Kommunens lokalplan for årene 
1985-96 blev lagt frem til debat. Sønderjyl
lands Amt havde syv invendinger mod den 
nye plan, og de blev videresendt til Planstyrel
sen og Haderslev byråd. (JT 2/7). Cyklistfor
bundet var til gengæld godt tilfreds med 
lokalplanen, fordi »de svage trafikanters pro
blemer tages alvorligt«, men manede alligevel 
til eftertanke, fordi planens gode intentioner 
allerede fra 1986 burde omsættes i praksis (JT 
11/7). Naturfredningsforeningen var til gen
gæld knap så tilfreds med planen: »Kommu
nen går for vidt med bombastiske sti-forslag«. 
Foreningen mente, at politikerne skød langt 
over målet med tankerne om et omfattende 
sti-system nord og syd for fjorden samt langs 
Lillebæltskysten. (JT 19/7).

Som så mange andre kommuner i landet 
blev også Haderslev ramt af regeringens spa
repolitik. Ekstramomsen på bygge- og 
anlægsudgifter, den såkaldte Brittamoms, 
betød, at byrådets 1986-budget måtte kasse
res. Borgmester Dørflinger havde ellers ved et 
budgetmøde i september kunnet fremhæve 
kommunens høje anlægsbudget som positivt 
for beskæftigelsen i området. Men efter indfø
relsen af de nye ekstratakster var det store 
anlægsbudget knap så positivt! Hvis 1986- 
budgettet skulle fastholdes, ville kommunen 
blive påført en betydelig ekstraudgift, hvorfor 
borgmesteren mente, at det nye byråd ville 
komme til at smøge ærmerne op og gen
nemgå 1986-budgettet med særdeles kritiske 
øjne.

Trafiksanering - planer og ideer

Mens de fleste i byen endnu gik og solede sig i 
glansen af titlen som årets by 1984, meldte de 
første kritiske røster sig allerede i januar 1985: 
»Årets by lader trafik ødelægge de restaure
rede huse«. (JT 11/1).

Beboerne i LL Klingbjerg, Højgade og 
Badstuegade-kvarteret havde dannet en ny 
beboerforening, som mente, at alt for megen 
gennemgående trafik fik lov til at køre gen
nem området. Resultatet var bl.a., at en 
beboer i kvarteret kunne berette, at det i bog
staveligste forstand var en rystende oplevelse 
at benytte toilettet på første sal! Parkerede 
biler blev påkørt, restaurerede huse ligeså, og 
rystelserne fra trafikken fik husene til at slå 
revner. Følgelig ønskede beboerne en trafik
sanering, der kunne begrænse den gennem
gående trafik i de smalle gader. Foreningen 
var imidlertid realistisk og udtalte derfor: »Vi 
er godt klar over, at vi ikke kan standse trafik
ken helt - også fordi ringforbindelsen med 
broen over havnen heller ikke er lavet.«

Som i tidligere år spøgte netop tanken om 
en gennemgribende trafikomlægning også i 
1985, og endnu en gang diskuteredes mulig
heden for at lede trafikken ad nye kanaler. 
Politi og amt anbefalede enten en ny bro eller 
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evt. en dæmning ved Toldbodgade-Syd- 
havnsvej som det eneste rigtige. Ifølge et over
slag ville en ny bro koste knap 27 mill, kr., 
mens en dæmning kunne etableres for 18,8 
mill. (JT 8/2).

I løbet af året traf byrådet så en endelig 
beslutning om en ny fast forbindelse over hav
nen. »Broen over havnen udskydes en årræk
ke«, hed det ifølge Teknisk udvalgs formand, 
Per Koustrup. Tidligst 1989 kan et evt. byg
geri gå i gang, for politikerne måtte konsta
tere, at der simpelt hen ikke er råd til at gå i 
gang før. (JT 21/6). I de kommende år skal vi 
altså fortsat leve med den tætte, tunge trafik 
igennem bymidten.

Heller ikke byens nordvestkvarter oplevede 
nogen trafiksanering. Planerne om at lave stil
levej e med bump ramtes ligeledes af den store 
sparekniv (VK 22/5). Men visse steder i byen 
blev der dog lavet om på trafikforholdene, 
bl.a. på Erlevvej. Vejen blev nemlig foræret til 
cyklisterne! Fra Geheimerådens sti til Nør- 
gårdsvej ved Marstrup blev vejen over en et
årig forsøgsperiode lukket for gennemgående 
motortrafik (JT 18/9).

Saneringsplaner - idé og virkelighed

1985 var tilsyneladende året, hvor man hvi
lede ud oven på kraftanstrengelserne, der 
førte til kåringen som årets by i 1984. Der skete 
ikke de store forandringer, men i september 
måned forlød det, at der igen ville komme 
gang i saneringsarbejdet i den indre bydel.

Siden vedtagelsen af saneringsplanen i 
begyndelsen af 1970’erne er nogle af etaperne 
- med forsinkelse - færdiggjorte, men meget 
mangler endnu. I forhold til den oprindelige 
plan kunne Jydske nu berette, at visse huse, 
der oprindelig var dømt til nedrivning, ville 
blive bevaret og andre vil det gå omvendt. (JT 
24/9). Badstuegade skal færdiggøres først og 
her må vi sige farvel til nr. 9 og 11.1 stedet skal 
der her opføres huse, der kan leve op til genop
bygningsplanens restriktioner.

Om Badstuegade 10, arkitekturmaleren 
Heinrich Hansens fødehjem, var der i begyn-

Badstuegade 10, maleren Heinrich Hansens fødehjem, 
sådan som vi igennem længere tid så det, inden restaurering 
endelig blev opgivet og huset blev revet ned. (Foto: Olav B. 

Hansen, Jydske Tidende).

delsen af året godt nyt: Huset ville blive re
staureret med nænsom hånd og med hensyn
tagen til husets oprindelige udseende. (JT 15/ 
2). Desværre viste det sig i løbet af året at være 
så medtaget af svamp og råd, at huset alligevel 
ikke var til at redde.

Mens ændringerne i planen medfører, at vi 
må sige farvel til adskillige huse, betød det 
også, at andre bygninger har fået en ny 
chance. Den store hjørneejendom LI. Kling- 
bjerg/Katsund fra 1913 bliver alligevel istand
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sat, ligesom også flere andre bygninger på 
Katsund »redder« livet.

Som i det foregående år forblev Hertug 
Hans hospitalets skæbne også uafklaret i 
1985. Mens bygningerne langsomt forfalder 
mere og mere og udgør et efterhånden tem
melig trist syn, skortede det ikke på gode ideer 
til deres anvendelse. Snart kunne aviserne 
berette, at der forelå planer om at indrette 
pensionat for præster i hospitalet (VK 17/4). 
En god månedstid senere blev det foreslået at 
indrette bygningerne til Byhisorisk Arkiv (JT 
21/5). En mere utraditionel anvendelse fore
slog formanden for Undervisnings- og kultur
udvalget, J.C. Gjesing: her kunne der helt i 
Hertug Hans’ ånd indrettes kvindecenter. 
(VK 6/9). Eller hvad med ungdomsboliger. I 
forbindelse med at Landsforeningen Ungbo 
med støtte fra Fredningsstyrelsen købte det 
stærkt forfaldne Nørregade 4, for her at ind
rette 14 boliger til unge, blev muligheden for 
også at indrette lignende boliger i hospitalet 
omtalt (JT 19/7). Ideer var der altså nok af, 
men herved blev det.

Boligbyggeri

Kneb det lidt med igen at få gang i saneringen 
i de gamle kvarterer i byen, så gik det til gen
gæld hurtigt med byggeri i yderområderne. 
Den lavere rentefod gjorde det igen attraktivt 
at bygge nye huse og det endda i den grad, at 
Vestkysten mente: »Grundfeberen er vendt 
tilbage«. (10/6). En hel week-end sad en fami
lie da også vagt på rådhuset for at få lov til at 
betale 198.000 kr. Det var nemlig prisen for 
deres ønskegrund i udstykningen i Nederby
vænget. Jo, man var på trods af sparetiden 
alligevel ved at få optimisme og tro på fremti
den som parcelhusejer.

Det var ikke kun private borgere, der 
vovede at lade pengene springe til nybyggeri. I 
løbet af efteråret gik Borgerforeningen i gang 
med et større byggeri på Jomfrustien - nær
mere betegnet skulle hullet mellem Aktivi
tetshuset og det tidligere missionshotel nu fyl
des ud. Hullet bliver stoppet med en 
treetagers ejendom indeholdende otte 

andelsboliger - og de mange henvendelser til 
Borgerforeningen om lejlighederne tyder på, 
at de let vil kunne sælges. (JT 16/6).

Lidt gågadesnak - endnu engang

1985 blev året, hvor Haderslev fik de første 
»rigtige« permanente gågader. Mens bilerne 
før havde kunnet benytte Bispegade/Apote
kergade og Storegade i en del af døgnet, blev 
disse omdannet til permanente gågader og en 
tre-års plan blev lagt. 1. etape, som betød at 
begyndelsen af Storegade blev belagt med 
nye fliser, blev afsluttet i løbet af 2 måneder. 
Lørdag den 7. december kunne borgmester 
Dørflinger med et klip indvie den nye gågade 
- til stor tilfredshed for de handlende, som nu 
kunne se julehandlen tryggere i møde. Efter 
et par måneder, hvor det til tider krævede 
akrobatiske færdigheder at færdes i Store
gade, kunne alle nu trygt gå på indkøb igen - 
nu lurede igen kun faren for pengepungen - 
ikke for førligheden.

Selv om Haderslev havde fået permanente 
gågader - altså gader, hvor al bilkørsel (på 
nær vare/fragtkørsel på visse tider af døgnet) 
var totalt forbudt, lod det ikke til at alle bor
gere var lige tilfredse hermed. Politiet kunne i 
al fald konstatere, at Haderslev måtte være 
den eneste by i hele verden, hvor bilister ikke 
kunne finde ud af, at man ikke måtte parkere i 
en gågade! Derfor lagde politiet nye retnings
linjer: »Fra nu af er det fuldstændig slut 
med overbærenhed og »indkøringsperiode« 
o.s.v.«. Mere politi skulle på gaderne. Ud over 
ordinære nærpatrulj er - i biler - kunne vi der
for også i 85 se ekstra fodpatruljer påjagt efter 
bilsyndere i gaderne (JT 20/12).

I de foregående år har vi haft en ofte genta
get kritik af handelsstanden og de forretnings
drivendes mere eller mindre smagfulde 
udsmykning med flagguirlander o.s.v. Hvad
enten det nu skyldtes, at folk - i afmagt - 
havde opgivet at kæmpe mod det overvæl
dende, brogede skue - eller i årenes løb havde 
vænnet sig til overflødighedshornet, så for
stummede de kritiske røster i 1985.
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Storegade efteråret ’85. Gadens 
gamle belægning med asfalt og der
under brosten er skrællet af, og man 
er ved at gøre klar til at lægge nye fli
ser. (Foto: Lis Sylvest, Vestkysten).

Og dog - et enkelt hip til udsmykningen fik 
vi nu alligevel. I 1975 havde Sydbank sat ti 
visionære profeter til at se i krystalkuglen (om 
byens fremtid) - og i ti-året derefter blev de 
gamle profeter samlet igen for at gøre status 
over de sidste ti år. Profeterne var delt i flere 
lejre: Den ene begræd forretningernes hæm
ningsløse skiltning, som sjofler byens gamle, 
smukke købstadsbygninger og skæmmer 
gademiljøet - den anden - og mere erhvervs
orienterede - udviste forståelse for, at nye 
kædeforretninger har behov for at vise »kæde
ansigtet« udadtil. Derfor må de kommunale 
restriktioner for facadeudsmykning altså gå 
den snævre og vanskelige balancegang imel
lem hensynet til æstetiske krav og til erhvervs
livets krav til fri udfoldelse af initiativ.

»På forkant med udviklingen«
Måske kan vi fremover også vente en anden 
form for markedsføring, for den 1. august gik 
en af Haderslev Handelsstandsforenings 
drømme i opfyldelse. For at styrke byens posi
tion og markedsføre den som Sønderjyllands 
førende handelsby fik byen nemlig - i øvrigt 
som en af de første i landet - sin egen marke
tingschef, Karl Gulløv. Hans opgaver er for
uden at forestå en total og dynamisk markeds
føring i byen, også at samle handlen i hele 
byen - og udvide handelsoplandet. Målet er 
sat højt: en øget butiksomsætning med gen
nemsnitlig 10 %. Som Jydske Tidende 
udtrykte det så malende: »tiden var moden til 
at gå et skridt videre, for at være på forkant 
med udviklingen« (30/5).
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Et af de områder, hvor Haderslev i de 
seneste år har været godt med, er med hensyn 
til discountforretninger inden for fødevare
området - og man kunne forvente, at dis- 
countfeberen efterhånden aftog. Men nej. 
Ordet discount anses i dag for et magisk ord - 
skal en forretning etablere sig på et nyt mar
ked, forledes man næsten til at tro, at nøglen 
til succes er ordet discount. Årets første dis
countforretning var - sandsynligvis til lettelse 
for de hårdt trængte, få mindre købmænd, 
der endnu er tilbage i byen - ikke en fødevare- 
discount, men tværtimod byens første møbel
discountforretning. Æra Møbler rykkede 
nemlig i januar ind i A. Ostergaards store 
ejendom på Bygnaf. Den nye møbelforret
ning er tredje skud på møbelstammen, der 
ellers har grene i Vejle og Odense. Indeha
verne satser »på et meget bredt udvalg af 
møbler. Der skal være noget for enhver smag« 
... og de håber på at trække kunder fra det 
store opland (VK 4/1).

1985 blev også året, hvor storkoncernen 
Bilka så småt rykkede ind i byen. Ikke med et 
traditionelt kæmpevarehus, men mere i det 
små - i al fald i første omgang. Til at begynde 
med kan Bilka nu tilbyde at klæde familien på 
i billigt tøj og tilsvarende sko købt i forretnin
gen Tøj og Sko. Adressen er Nørregade 17-19 
i de gamle Orbesen-lokaler, der hermed ind
leder nok et nyt kapitel i deres omtumlede til
værelse i de sidste år.

Erhvervslivet i øvrigt

Året startede med en kedelig nyhed. Det 
længe diskuterede Fredsted-projekt - et stort 
landbrugsudstillingscenter med travbane og 
andre faciliteter (se Haderslev-Samfundets 
Årsskrift 1985 s.76) - gik Haderslevs næse 
forbi og kom i stedet til Kliplev. Jydske 
Tidende konstaterede derfor efter afgørelsen: 
»I Haderslev græmmer man sig og gnider sig i 
hænderne - alt efter om man har turist- og 
erhvervsmæssig interesse i sagen, eller om 
naturbevaring ligger hjertet nærmest« (JT 
10/1).

Men var byen og opland gået glip af et stort 
projekt, så var der dog i august måned håb 
forude med et nyt kæmpeprojekt: Danish 
Food Center. Projektet, som vil blive det hidtil 
største samlede industriprojekt i Haderslev, 
indebærer, at der i løbet af de kommende ti år 
investeres omkring en halv milliard i bygnin
ger og maskiner. Centret opbygges omkring 
en lang række virksomheder inden for forar
bejdning og forædling af fødevarer, især den 
såkaldte »fastfood« (VK 15/8).

Mange af byens spidser inden for erhvervs
livet kunne bakke op omkring projektet og 
mødte - lige som en række kommunalpoliti
kere med borgmesteren i spidsen - derfor op, 
da bagmændene bag Danish Food Center 
A/S for første gang præsenterede det nye pro
jekt for offentligheden. Helt i pagt med ideen 
bag projektet bød indbyderne da også på fast 
food til de fremmødte (VK 27/8).

Når projektet er gennemført med produk
tionsvirksomheder, fælles frysehuse, veteri
nærkontrol, emballering og etikettering, 
distribution o.s. v. regnes der med, at projektet 
vil betyde ca. 400 nye arbejdspladser i Ha
derslev.

De mennesker, der frygtede, at det ville gå 
Danish Food-proj ektet som Fredsted-proj ek
ter, kunne i december ånde noget lettet op. I 
al fald var nu en væsentlig forudsætning 
opfyldt, da kommunen solgte 88.015 kvmjord 
nord for Norgesvej til Danish Food Center 
A/S. Første etape skulle derfor hurtigt kunne 
gå i gang - og stå færdig i løbet af tre år (JT 12/ 
11).

Inden for erhvervslivet var 1985 ikke kun 
præget af store visioner - optimismen satte sig 
også konkrete spor i løbet af året: Sydjysk 
Slagterring - ejet af 200 syd- og sønderjyske 
slagtermestre og 160 bagermestre - følte, at 
det gik så godt økonomisk, at der kunne inves
teres i nyt byggeri. På Niels Bohrs Vej udvi
dede man administrationsfaciliteteme og 
kunne i juni holde rejsegilde på det nye byg
geri (JT 22/6).

Også Haderslev Fragtcentral fik i 1985 
behov for mere plads end lokalerne på Nor-

56



Arkitekt Skovgaard præsenterer Danish Food Center A/S. Sådan regner man med, at centret vil se ud, når de forskellige 
etaper er færdige. (Foto: Olav B. Hansen, Jydske Tidende).

gesvej kunne byde på. Derfor flyttede Fragt
centralen 100 meter sydpå til Godstermina
len, hvor Fragtcentralen havde bygget ny, stor 
lagerhal samt større kontorfaciliteter. Ved 
flytningen opnår fragtmændene desuden - 
som den eneste fragtcentral i landet - at 
komme under samme tag som toldvæsenet, 
hvilket indebærer store lettelser i tolddeklara
tion af indkommet gods (JT 9/6).

Det var ikke kun i selve Haderslev, man 
havde mod på at bygge nyt - omegnens 
erhvervsliv var også med. I Marstrup udvi
dede Scan-glas således med en ny modtage- 
og lagerafdeling på 420 kvm.

Et andet Marstrup-firma, X-yachts, var 
også med på udvidelsesvognen. Da man nu 
engang bygger både, hvad er så mere natur
ligt end at holde til ved vandet, nærmere 
bestemt Haderslev fjord. Af den grund 
ønskede værftet at købe et stort areal mellem 
det gamle bådebyggeri og Haderslev Sejl- 

Club, og i september gav kommunalpoliti
kerne grønt lys for udvidelsesplanerne. Ved 
udarbejdelsen af tegningerne til det nye byg
geri er der taget højde for, at bygningerne 
kommer til at ligge i et attraktivt grønt område 
ved havnefronten. Arkitekten har derfor ske
let til gammel »fiskehuse«-stil, så det bliver i 
den kommende tid spændende at se, hvordan 
det nye indslag langs inderfjorden passer til 
omgivelserne.

Den forøgede byggeaktivitet inden for 
erhvervslivet - og den omtalte grundfeber 
blandt kommende parcelhusejere - afspej
lede sig selvfølgelig også inden for byggebran
chen i området. Snedker- og tømrerforbundet 
fik 110 mand i arbejde i foråret (JT 1/6). Efter 
et par år med omkring tyve procent ledighed 
var der pludselig ligefrem mangel på hånd
værkere.

Årsagen til de nye, bedre tider for bygge
branchen var imidlertid ikke kun opsvinget
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Haderslev Vest - engang et vigtigt led i byens kontakt til omverdenen - til sidst et sørgeligt syn inden den endelige nedrivning 
i de sidste dage af 1985. (Foto: Olav B. Hansen, Jydske Tidende).

inden for erhvervslivet, men også en lang 
række andre byggeaktiviteter: den nye psy
kiatriske afdeling ved sygehuset, Haderslev 
Boligselskabs boligbyggeri i Allégade og Brai- 
neparken, den nye tekniske skole i Favrdalen, 
andelsbyggeri samt fornyet byggeri i landom
råderne i form af nye produktionsbygninger 
på mange landbrugsejendomme.

Nyt fra etaterne

Efter at året var begyndt med fornyede gisnin
ger om det nye postkontors placering (VK 
3/1), løftedes sløret endelig for postvæsenets 
planer. Alle planer om at bruge bestående 
bygninger - både Hesselberg Auto på Gra
vene og de tidligere Kvickly-bygninger på 
Bygnaf havde været på tale - var nu definitivt 
opgivet. P&T bygger i stedet et ca. 2500 etage
kvadratmeter stort postkontor ved Jomfrusti- 
en/Nordhavnsvej/Lindedal på en grund 

købt af autoforhandler J. Fabrin. Det nye byg
geri er projekteret til 18 millioner kroner, men 
det betyder ikke, at det gamle og utidssva
rende postkontor på Gravene lukkes. I stedet 
bibeholdes det som filial med publikums
betjening, mens både den administrative og 
selve den postmæssige behandling af forsen
delserne rykker ud i det nye postkontor. Byg
geriet forventes påbegyndt i løbet af 1986. (VK 
3/1 og 6/2).

Mens vi således kan se frem til et nyt post
kontor, forsvandt til gengæld den karakteristi
ske stationsbygning, Haderslev Vest, for altid 
fra gadebilledet. I oktober kunne DSB’s byg
ningsinspektør fortælle, at den gamle spøgel
sesbygning, der indtil 1973 fungerede som 
byens jernbanestation, efterhånden lignede 
Keopspyramiden i Egypten. Ikke af ydre, 
men dens tilstand: som den berømte pyra
mide var også stationsbygningen ved at falde 
fra hinanden. Da bygningen ikke kunne sæl-
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Efter genopstillingen af Torning 
smedje på frilandsmuseet er der nu 
mulighed for at se, hvordan rigtige 
smede arbejdede. (Foto: Lis Sylvest, 

Vestkysten).

ges til retaurering, valgte DSB derfor at 
komme en evt. sammenstyrtning i forkøbet. I 
årets sidste dage rykkede et nedbrydnings
firma ud med bulldozere (JT 19/12).

Museale nyheder

Pilespidser og et skabslokum var nogle af de 
ting, Haderslev Museum blandt mange 
andre kunne fremvise på en udstilling i okto
ber måned med titlen »Hvad vi fik og fandt«. 
Udstillingen viste et bredt udsnit af de ting, 
som museets arkæologer har gravet op, og de 
gaver, som museet har modtaget siden 1980. 
Således kunne man fremvise ting fra de ca. 
100 udgravninger, museet har foretaget i løbet 
af de sidste fem år, blandt andet genstande fra 
Jels-fundet - Danmarks hidtil ældste boplads 
(VK 17/10).

Men museet havde vanen tro en lang række 
vidt forskellige udstillinger på programmet. 

Man fremviste i maj måned syv kilo sølv fra 
1600-tallet, nærmere bestemt mere end 300 
sølvmønter fra et opsigtsvækkende fund ved 
Bredebro. Umiddelbart efter udstillingens 
afslutning blev mønterne overdraget til Natio
nalmuseet som danefæ. Haderslev Museum 
håber dog efter registreringsarbejdet i 
København at gense fundet i kraft af en depo
situmaftale med Nationalmuseet (JT 3/5).

1985 blev også året, hvor der for første gang i 
60 år igen kunne indvies en »ny«, gammel 
bygning på frilandsmuseet ved siden af de 
egentlige museumsbygninger. Efter at 
museet i en årrække havde haft et godt øje til 
den gamle smedje i Torning, men på grund af 
manglende økonomisk formåen havde måt
tet lade det blive ved øjenkontakten, var der i 
løbet af det sidste år kommet realiteter bag 
forholdet. Via et beskæftigelsesprojekt blev 
smedjen brudt ned og genopbygget på fri
landsafdelingen i Haderslev. Den 29. juni 

59



musikalske og publikumsmæssige succes 
notere et rekordoverskud på 40.000 (JT 20/8).

Den 13. Hertug Hansfest i Haderslev bød 
på genkendelsens glæde for festtilhængere. 
Gaderne var om muligt pyntet mere end til 
daglig, vi fik igen damefrokost torsdag, »en 
aften i teltet« lørdag og familieeftermiddag i 
Damparken søndag. Det sædvanlige kæmpe
udbud af gøgl var her også; dårligt, hunde
koldt vejr og en kvindelig æreshertug, Lise 
Beck, fik vi i tilgift (JT 14.-18/6).

Tragisk nok blev 1985 også året, hvor vi 
oplevede tre drukneulykker i Dammen og 
Møllestrømmen, og sygdommen AIDS viste 
sig i byen med det første dødsfald (VK 9/12). 
Ligeberettelsen holdt sit indtog ind i de fjer
neste afkroge af byen: for første gang overnat
tede flere kvinder end mænd i detentionen! 
ØT 24/7).

Mærkedage

Nogle jubilæer blev det også til i løbet af året. 
Hertug Hansskolen kunne under stor festivi
tas og med gammeldags undervisning i et der
til indrettet klasseværelse i september fejre 75 
årsjubilæum med maner (VK 30/9). Marine- 
foreningen fyldte 50 år og fik besøg af torpedo
båd, Pigegarden blev 25 år, og mange gamle 
gardere mødte op til jubilæumsfesten den 10. 
august (VK 29/6 og 27/8).

Forskningshøjskolen - højskolen for frem
tiden - rundede de 10 år, og årets »mindste« 
jubilæum tegnede Slotsgade 25’s spisested, 
Kastanjen sig for. I januar kunne man se til
bage på det første veloverståede år i det nye 
spisested (VK 10/1).

I løbet af året blev der også sagt farvel til 
flere personer: H.P. Drescher, Byhistorisk 

Arkiv, lod sig for anden gang i sit liv pensio
nere, da han efter en stor indsats for byens 
arkiv trak sig tilbage. Inden da havde han sat 
et værdigt punktum med en stor udstilling om 
besættelsestiden, som han nåede at tilrette
lægge og arrangere, inden arkivet efter hans 
afgang gik på vågeblus i resten af året. (JT 
16/5 og 25/5).

Skoledirektør S.A. Petersen søgte nye græs
gange som kommunal forvaltningschef i Vejle 
(JT 26/5), vi fik en ny erhvervschef, en marke
tingschef, og oberst N.K. Nørgaard forlod 
byen med nogle salutter i vanlig stil: fredsbe
vægelserne fik en sidste bredside, stamperso- 
nalet og dets organisation et lille spark og lan
det som helhed betegnelsen: »den største 
vatnissenation nord for Alperne«. (JT 5/5, 
12/12 og 21/12).

En anden Haderslev-oberst forlod også 
byen - ikke for at blive pensioneret, men for at 
blive chef for Forsvarsstaben, nemlig Jørgen 
Lyng, der hermed indtog forsvarets næsthøj
este chefpost (JT 31/8).

Georg S. Geil, tidligere sognepræst i GI. 
Haderslev, steg også nogle trin op ad rangsti
gen inden for sit virkefelt, da han i august 
måned blev valgt til biskop i Viborg Stift.

1985 var også året, hvor vi definitivt måtte 
sige farvel til markante Haderslevborgere. 
Lektor Willy Buch afgik ved døden i august 
måned, og handelslivet mistede i købmand 
Thomas Sørensen en kendt skikkelse i byen.

Hermed stopper beretningen om nok et år 
med større og mindre begivenheder. Nogle 
omtalt her - andre ufortalte, men alle med til 
at præge hverdagen for os 30.113 beboere i 
Haderslev kommune.

JAKOB RØJSKJÆR



FØRSTE MELLEM I HADERSLEV 
KATEDRALSKOLE

-fra min dagbog for 50 år siden

Professor, dr.med. Mogens Norn (student 
1943) begyndte at føre dagbog, da han gik i 
1. mellem i Haderslev Katedralskole. Sin sko
legang begyndte han i Viborg, fordi hans far1 i 
marts 1932 blev overlæge på Kuranstalten 
Hald. I maj 1933 blev faderen overlæge ved 
Haderslev Bys Sygehus,2 og Mogens Norn 
kom på Statsseminariets Øvelsesskole. Og i 
1936 blev han optaget i Katedralskolens 
1.mellem b.

Med udgangspunkt i sine dagbogsopteg
nelser fra 1936-37 fortæller han om sine første 
år i Haderslev:

Sådan en embedsmands-overlægefamilie 
med rødder i Randers-Arhus-egnen kunne 
godt føle sig noget isoleret. Vi boede flot i den 
villa, far lod bygge (Hjort Lorenzens Vej 19). 
Arkitekten var farbror Viggo Norn,3 og far 
holdt på, at vi skulle have tårn på huset. Nu er 
det spændende tårn pillet ned, og taget er der
for blevet vandtæt. Husstanden bestod af syv 
personer, to forældre, fire børn, en mormor 
og dertil kom kokkepige4 og stuepige'4 i tjene
stefløjen. Jeg mener at huske, at forældrene 
mildt søgte at få mig ind i de rigtige kredse. 
Lige børn leger bedst, forstår bedst hinan-

7* 63



Udsigt fra vandtårnet imod vest over Christiansfeldvej i forgrunden. Marie Margrethevej går i midten op til Christine Frede- 
rikkevej. Til højre i billedet ses Hiort Lorenzensvej, på hvis top nr. 19 er beliggende (midt i billedet, i to etager). Postkort fra 

1930’rne. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

dens sprog. Selvfølgelig reagerede jeg kraftigt 
herimod og ville netop ikke omgås de velbjær
gede. Til gengæld må jeg indrømme, at det 
altid har knebet med at forstå det rigtige land
lige sønderjyske. Også jeg blev lidt rodløs.

Skoledagbogen begynder lige efter en uges 
spændende ferie i Norge, vel min første uden
landsrejse. Den første skolerelaterede 
bemærkning er karakteristisk: den 7. januar 
‘for sent mødt‘. Morgenmaden (havregrød) 
blev slugt i sidste øjeblik og så gik det ned ad 
bakken til skolen i Gaaskærgade.

Med glæde noteres de dage, hvor vi fik tid
ligt og uventet fri fra skole. Det er som regel kl. 
11 (20.1., 30.1., 10.2., 18.2., 26.2.). Den 20. 
januar skriver jeg, at jeg læser lektier om for
middagen og står på ski om eftermiddagen. 
Dette tyder just ikke på, at lektielæsningen er 
langvarig i første mellem, formentlig under en 
time. Friheden skyldes snestorm eller særli
ge mærkedage, såsom afstemningsdagen 

(10.2.), eller rektor, dr.phil. Karl Andreas 
Mortensens (kaldt lange Würmer) 70 års fød
selsdag og stæreferie (18.2.).6

Med lige så stor begejstring noteres hele fri
dage (snefog 19.1.). Dette tyder ikke på, at jeg 
har været begejstret for hverdagene i skolen.

Der står i hvert fald ikke meget om hver
dagslivet eller om lærerne. Dog skrives med 
stor taknemmelighed, at Diemer7 (intern 
inspektør, kaldt Ais), finder min autografbog. 
Vi havde travlt med at erhverve vore læreres 
og kammeraters autografer.

Min bog var aflang, stift indbundet i brunt 
med guldbogstaver. Jeg husker tydeligt, hvor 
glad jeg blev, da den strenge inspektør med 
cykelstyr-overskægget kom med bogen. Die
mer havde ofte et mildt blik i øjnene. Senere 
kastede jeg mig ud i at samle på fingeraftryk. 
Den 8. februar omfatter samlingen ikke alene 
hele familien, men også en del på skolen; jeg 
går rundt med stempelpuden.
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Udsigt fra Hiort Lorenzensvej 
over Louisevej imod sydvest. 
Maleri af Haderslev-male- 
ren Fr. Jørgensen Løjt fra 
1930’rne. (Haderslev byhisto

riske Arkiv).

Der var mange festdage på vor skole. 
Ustandselig skulle der fejres fødselsdag. 
Dagen blev markeret med uddeling af kara
meller. Kan I huske de firkantede 1 øres fløde- 
karameller? Det gik slag i slag (Hans Rasmus
sen 25.1., undertegnede 25.2., Svend Laurit
sen 26.2., Vagn Bjerregaard 16.4. o.s.v.). Den 
5.2. fyldte gymnastiklærer Iversen 60 år. Børje 
Sundbøll sørgede for indkøb , hos blomster
handler Thorsen. Kammeratfødselsdagene 
fortsatte ofte i hjemmene, hvor vi spillede 
matador, legede skattelege og nedsvælgede 
betydelige mængder kager og sodavand.

Den første april er aprilsnar en dejlig spøg. 
Vi narrede lærer Østergaard hele tre gange i 
samme time. Nu var Østergaard en meget 
klog lærer, så det undrer mig, at det tilsynela
dende lykkedes at narre ham. Han havde sans 
for komik bag de strenge blå øjne.

Fra den 12. april var jeg ordensduks i en 
uge. Det ansvarsfulde job består i at rense tav
len, sørge for kridt, føre regnskab med for sent 
mødte elever, hjemsendte elever. Jeg har 
endnu rapport-sedlen med stavefejl og de 
vanskelige gotiske bogstaver. Det var kræ

vende at være ordensduks, men alligevel 
spændende.

Hverdagene blev afbrudt af mange spe
cielle skolebegivenheder. Vi var på ekskursion 
til Hansborg-området i en gymnastiktime. 
Den 15. maj fejres kong Christian X’s 25 års 
jubilæum med tale af rektor Mortensen og 
fest ved Dammen. Fyrværkeriet blev dog 
aflyst grundet øsende regnvejr. Den 20. maj er 
vi på fisketur med lektor Buch, den 25. maj ser 
vi en film på skolen (Dagligt liv på Katedral
skolen). Den 27. maj er der fodboldkamp på 
stadion, hvor lærerne vinder 2-0.

I tre perioder måtte jeg forsømme skolen 
grundet forkølelse. Den 27. februar har jeg 
8,4° i feber (skal nok være 38,4°, men vi sagde 
vel otte fire derhjemme). Den følgende dag 
læser jeg dog lektier igen. I det hele taget er 
lektielæsning hyppigt omtalt i dagbogen, 
måske mere for at udfylde bogen på begiven
hedsløse dage end tegn på flid?

Og dog har jeg på fornemmelsen, at skole
byrderne hvilede tungt allerede på eleverne i 
1.mellem b. Vi tog det skam alvorligt. Den 11. 
marts havde vi forældredag. Dagen før den 
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alvorlige begivenhed læstejeg lektier sammen 
med min skolekammerat Richardt Heisel- 
berg (R. Meyer-Heiselberg, kaldt Richs).

Hver torsdag skulle jeg til danseundervis
ning kl. 17-19 på Harmonien. Det var træt
tende og stressende. Lektierne skulle også 
passes. Man kunne falde i staver over sine 
bekymringer og tage fejl af højre og venstre 
ben. Eller blive genert, når man skulle gå over 
det knirkende bonede gulv tværs over salen 
for at inklinere for ‘sin dame‘. Danseundervis
ningen var en plage. Alligevel glædede jeg 
mig til afdansningsballet den 16. februar, 
men det var, fordi jeg skulle stå forrest i 
sømandsdansen. Allerede dengang var ambi
tionsniveauet meget højt. På selve dagen bli
ver jeg klippet og iført matrostøj. Mens ung
domsholdet har opvisning, skal vi ‘sømænd' 
blive ude på gangen. Alt gik godt. Jeg kan 
tænke mig, at vi har lavet glidebaner uden for 
salen og kuret på gelænderne. Allerede kl. 
22.30 ophører ballet for os små. Dagbogsbe
mærkning: Uhh!

Den 20. februar er vi inviteret til privat bal 
hos Eva Nybroe, datter af praktiserende læge 
Holger C.A.N., i Vojens. Invitationen lyder 
på afgang Haderslev kl. 17.30 og afgang 
Vojens kl. 0.15, et ufatteligt sent tidspunkt. Jeg 
har sikkert begivet mig til denne fest med 
bange anelser. Heldigvis ‘bliver jeg ikke skuf
fet hvad angår min Dans‘. Tidligere var jeg en 
fiasko, men ‘hr. Nybroe sagde også til (?) og 
mig, at vi dansede flot‘. Dette er direkte citat 
fra dagbogen. Man aner den første forelskelse 
i ‘?‘. Langt senere (12.5.) noteres, at ‘?‘ er sid
ste gang på denne skole. Genstanden for min 
hemmelige forelskelse glider åbenbart ud af 
mit liv. Den næste dag hærges egnen af et 
voldsomt lyn- og tordenvejr. Det ene lyn efter 
det andet oplyste himlen, fulgt af mægtige 
tordenskrald, kæmpeskyer gled majestætisk 
fra vest til øst. Det er, som om himlen tog del i 
min store elskovssorg. Tragedien i dag er, at 
jeg slet ikke kan huske, hvem der gemmer sig 
bag det gådefulde spørgsmålstegn.

Der står mere om fritid end skoletid i dag
bogen. Om vinteren stod vi på ski på bakken 

ved vandtårnet. Endog far forsøgte sig, endda 
for første gang. Klassekammeraten Jørn 
Andresen brækkede benet ved skøjteløb; den 
1. februar besøgte j eg ham på stue 26 på Amts
sygehuset.

Om sommeren var der ture i Vesterskoven 
og Østerskoven.8 Hele familien var på søn
dagsudflugt, oftest på cykel. Far havde næ
sten altid travlt på sygehuset, så afgangstids
punktet blev tit udskudt. En udflugt til 
Vesterris (11.5.) begyndte med, at vi ventede 
på far ved teateret i timevis. Desværre viste det 
sig senere, at han havde passeret os uden at se 
os, og således kom han som den eneste til Ve
sterris. Det samme teater var for øvrigt ned- 
brændt få dage før. I den periode var der ofte 
brand i Haderslev. Det dygtige brandkorps 
var hurtigt på pletten. Vi fik senere forklarin
gen på dette: brandmand Bister var den, der 
var mester for disse pyromanbrande. Siden 
har vi med flid sunget vor kanon: ‘Haesle 
brænder, kig derower, brand-brand! og vi har 
et now wand 1 ‘

Fra slutningen af maj gik cykelturene til 
Kelstrup til strand og havbad.

De mange ekspeditioner i naturen resulte
rede i min lidt større zoologiske samling, der 
blev katalogiseret sammen med den lidt 
ældre ven Eskild Bram (nu redaktør), øget 
med en snog i sprit fra klassekammeraten 
Børje Sundbøll og med en hugorm i sprit, 
nedlagt med bælte af postbudet i Henne på 
dennes tjenestetur. Samlingen omfattede 
også et komplet skildpaddeskelet med skjold. 
Det var mit kæledyr, der døde under overvin
tring, blev begravet og siden gravet op igen, 
udstillet smukt på vat i en cigarkasse.

Vi fiskede ivrigt i de mange småsøer på 
eksercerpladsen, de er nu forsvundet. Jeg har 
navngivet dem efter de vigtigste fangster. Jeg 
fik fyldt syltetøjsglas og akkumulatorglas (og 
et lille akvarium) med salamandre, karusser, 
haletudser, vandkalve, hundestejler, vårflue
larver, rygsvømmere, snegle og krabber. Først 
ret sent fik jeg indført planter og sand i bun
den, så dødeligheden blev mindsket.

Jeg tegnede kort over skovene og eksercer-
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Forfatteren fodrer hest fra Hiort Lorenzensvej 19. Hesten 
græsser på den grund, hvor lektor Willy Buch senere byg

gede sit hus. Foto ca. 1937. (Privateje).

I biografen kom vi også (29.5. Gigli, 10.4. 
Høst).

Selskabslivet var vel ikke stort. Der var fød
selsdagene, med besøg så langt væk som i Nr. 
Vilstrup. Flere gange var jeg i Hoptrup hos 
Børje Sundbøll. Vi besøgte beton-understan
dene efter en bedre middag. Så fik vi kaffe (sik
kert sønderjysk med en overdådighed af for
skellige slags kager og god nødning!) og så 
signaliserede vi (det har nok været morse- 
øvelser).

Vi var også ivrige med spil: Ludo, Halma, 
halvtolv og navnlig Matador. Det sidste spil 
kunne strække sig over tre dage, inden det 
blev afgjort, hvem der vandt. Spillet blev lig
gende på bordet, mens de udmattede spillere 
fik deres nattesøvn.

Cykelture kunne strække sig over 45 km 
(Christiansfeld-Gravenshoved) og ende i en 
punktering (regning 45 øre).

*

pladsen. Senere også et stort vægkort i karton 
over Grønland, ‘vores eneste koloni1. Jeg 
beder mine eskimoiske venner i dag tilgive 
mig denne famøse titel jeg gav mit kort. Det 
var Knud Rasmussen, der gav mig interessen 
for Grønland, som jeg projicerede ud på den 
sneklædte eksercerplads.

Der blev bygget træskibe, farvet med blæk, 
højtideligt navngivne (Norden, De forenede 
Nationer(!)) og der blev leget med soldater 
med klassekammeraterne. Den 2. april køber 
jeg en ‘pellebøsse1, der har knaldperler på et 
bånd, så man kan skyde i serier. Vist er vi 
barnlige!

Den 14. marts ryger jeg min første officielle 
cigaret - far tillader det i håb om, at vi 
søskende så synes, det er mindre interessant, 
når der intet forbud findes. Han havde ret, jeg 
fik aldrig smag for tobakken.

Så nærmer vi os den alvorlige afslutning på 
1.mellem, altså årsprøven, somjeg i dagbogen 
kalder eksamen. Allerede 12 dage før den 
skriftlige prøve mødes klassekammeraten 
Richardt og jeg til daglig lektielæsning. Vi 
skiftes til at være elev og ‘censor' (eksamina
tor).

Det er vel en blanding af alvor (lektielæs
ning) og leg, hvor den kommende cand.mag. 
øver sig i det pædagogiske.

Den 12. juni er der skriftlig årsprøve i reg
ning og genfortælling på Katedralskolen. Jeg 
erhverver mig et tg+ i sidstnævnte prøve, vel 
sagtens grundet en del stavefejl og elendige 
formuleringer. Imellem de alvorlige læsefag 
(dansk, tysk, historie) når jeg dog at lege 
sprogleg og klistre kartonhuse fra Ill. Familie 
Journal. Man kan jo da ikke læse lektier uaf
brudt. Det er en drøj omgang, betror jeg til 
dagbogen.

Med et gennemsnit på mg-minus og som 
nr. 20 af 32 elever rykker jeg op i 2.mellem.
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Efterskrift
Det er morsomt at læse sin egen 50 år gamle 
dagbog. Forhåbentlig vil andre nikke genken
dende til barndommens minder, som vi på 
mange punkter er fælles om. For mig har læs
ningen dog også været rystende: Jeg genken

der mig selv i udtryksform og ideer. Mine 
interesser som voksen er allerede antydet her. 
Det er et virkeligt ansvar at være lærer i de små 
klasser og opmuntre elevernes evner. Den 
allerede spirende personlighed skal udvikles i 
den rigtige retning. MOGENS NORN

NOTER

1. Mogens Harald Norn (1891-1978).
2. Overlæge 1933-1956. Derfandtes to sygehuse i Haderslev. 

Byens Sygehus på Christiansfeldvej for medicinske lidel
ser og det kirurgiske sygehus (Amtssygehuset i Store- 
gade). Det var sjældent, patienter blev undersøgt af begge 
overlæger, transporten med Falck varjo fra den ene ende 
af byen til den anden. Far kæmpede forgæves for en sam
menlægning af de to sygehuse.

3. Kgl. bygningsinspektør i Horsens Viggo Norn.
4. Kokkepige Mathilde Johanne Rudbech fra Hajstrup, 

født 1914.
5. Stuepige Marie Elisabeth Frank fra Hammelev, født 1918. 

Den 18-årige stuepige passede frivilligt mine fisk, sala
mandre O.S.V., mens vi var på sommerferie.

6. Om Katedralskolens stæreferie-tradition, se bl.a. Had. 
Samf. Årsskrift 1983, side 67 (pedel Olaf Lassen Uldal) og 
side 72 (Norn). Stæreferien 18.2. er nok kunstigt arrange
ret i anledning af rektors fødselsdag, længe før stæren er 
kommet til skolens stærekasse. Vinteren 1936-1937 var 
hård.

7. Om de i artiklen nævnte lærere og elever henvises til Olav 
Christensen og Magnus Favrholdt: Haderslev Katedral
skoles elever og lærere 1920-1970. Haderslev 1972.

8. Vesterskoven og Østerskoven, min ungdoms skove nord 
for Haderslev. Haderslev-Samfundets Årsskrift 1975-77 
side 45-48 (M. Norn).



Gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll 1892-1986
Olav Christensen 1910-86

Fhv. gymnasieoverlærer Axel Kalsbøll døde 
den 25. juni 1986, 93 år gammel. Fra 1921 var 
han ansat ved Haderslev Katedralskole som 
lærer i matematik, fysik, kemi, regning og teg
ning. Han blev pensioneret i 1959, men fort
satte sit virke ved skolen helt frem til 1967 og 
var således ansat ved skolen i 46 år.

Uden for skolen var han aktiv på mange fel
ter. Han var således formand for Sønderjydsk 
Lærerforening, medlem af GLs styrelse, drev 
et forsikringsagentur og var aktiv i arbejdet for 
at oprette en handelsskole i Haderslev. Han 
rejste meget over hele Europa, og især Island 
stod hans hjerte nær. Han var en stor tilhæn
ger af udlevering af de islandske håndskrifter 
og deltog i den anledning i bladpolemikken 
om dette spørgsmål. Efter 1967 nød han så 
endelig sit otium med alle sine interesser.

Kalsbøll plejede og passede sin kone, Inge 
Kalsbøll, da hun blev syg i 1963, og overtog 
desuden husholdningen, efter sigende med 
fine resultater.

Igennem sin stilling som gårdvagt lærte 
Kalsbøll mange elever at kende, og han 
kunne huske mange. Når man mødte ham, 
var han altid glad og interesseret i ens færden.

Jeg vil slutte med uddrag af en tale, Kals
bøll holdt for skolen i 1959, da han blev pen

sioneret. Jeg synes, den siger mere om ham 
end mine ord:

»Nårjeg i dag, lørdag den 31. oktober 1959, 
ved skoletidens ophør forlader denne skole, 
afsluttes et langt afsnit af mit liv. For over 46 år 
siden stod jeg ved begyndelsen af den tid, da 
jeg skulle til at udnytte min eksamen som 
lærer. Det var i året 1913, altså året før den før
ste verdenskrig. Min første indtræden i skolen 
som lærer skete i Odense i en privat realskole.

Den 2. august 1914 kom den første verdens
krig. J eg var den dag hj emme på sommerferie 
hos mine forældre i Horsens. Her må jeg for
tælle jer, at før min studietid i København 
havde jeg været ansat på dommerkontoret i 
Horsens og der været protokolfører i Krimi
nalretten, der ofte foregik på Horsens Tugt
hus. - Da jeg nu ved krigens udbrud i 1914 var 
hjemme i Horsens, var det naturligt, at jeg 
mødte på dommerkontoret og spurgte, om 
der var noget, jeg kunne være behjælpelig 
med. Det var der. På et stort bord lå der 
mange bunker af firkantede stykker papir. 
Det viste sig, at det var indkaldelsesordrer til 
soldaterne... Det kommende år benyttede 
jeg til ekstra uddannelse, bl. a. i matematik og 
fysik. 1916 blev jeg selv soldat og var det i 18 
måneder. Derefter lærer i Horsens. Så i 1919,
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Axel Kalsbøll 
17. okt. 1892-25. juni 1986

den 1. oktober, blev j eg ansat som lærer ved en 
tysk skole her i Haderslev, der hvor der nu er 
jernbanestation i Nørregade. Friedrichsschu- 
le hed den. Det var en drengeskole. 1920 kom 
jeg til den kommunale realskole, der hvor der 
nu i L. Skausgade er kaserne, og i 1921 kom 
jeg her til Haderslev Katedralskole. Nu har I 
forhåbentlig forstået, at det er mange år siden, 
og at jeg gennem de mange år har set og 
undervist mange drenge og piger, der nu er 
blevet til voksne mennesker. Mange af dem 
har sendt deres børn her til skolen, så mange 
familier her i Haderslev kan fortælle, at både 
far, mor og deres børn har gået i skole her.

Vi ældre lærere kan ligesom følge jer elever 
fra jeres første skoledag og op gennem klas
serne; hvordan I vokser åndeligt, hvordan I 
arbejder med jeres tanker, med det stof, der 
bliver jer forelagt her i skolen... Men det gæl
der om for os lærere at modtage jer på en 
sådan måde, at I ikke skuffes, ikke mister tilli

den tiljer selv, til jeres egne evner. Ligesom en 
plante skal have sol og regn og passende jord
bund for at kunne udvikle sig ret, således skal 
vi mennesker også have en passende mængde 
af omhu og kærlighed. Vi har også godt af at 
mærke modgang, når vi gør noget galt, vi er j o 
ikke alle små engle. Her i skolen kan vi ikke 
tage os af helejeres opdragelse, men vi kan 
dog måske være med til at bøje jer lidt i den 
rigtige retning, så I ikke sætter for mange vild
skud ...

Se altid på dine egne fejl. Så længe vi men
nesker ikke lærer at dømme de andre med 
mildhed og os selv med strenghed, bliver der 
ikke fred her i verden. Vær flittig, mens du har 
anledning dertil, så mærker du, hvordan dine 
evner vokser... Man bliver aldrig færdig her i 
livet. Man kan lære, så længe man lever.

Et langt afsnit af livet er for mig afsluttet i 
dag. Fra i morgen går jeg ind i de pensionere
des rækker. Jeg er ikke længere fast ansat 
lærer ved Haderslev Katedralskole. Men jeg 
kommer igen på mandag, ikke som fast ansat 
lærer, men dog som lærer og håber, at jeg 
endnu i de kommende dage må få lov til at 
have mange gode oplevelser sammen med jer 
her på den gamle hæderkronede skole. Jeg 
siger i dag foreløbig tak for tiden, der gik.«

LILLIAN MARTINUSEN

*

Den 6. januar døde fhv. socialinspektør Olav 
Christensen, og med ham mistede vi en af 
vore betydelige hjemstavnsforskere. Med stor 
flid og grundighed havde han gennem mange 
år arbejdet med vor hjemstavns historie, og 
det er ham, vi kan takke for, at vi i dag har vort 
værdifulde byhistoriske arkiv.

Olav Christensen påtog sig gennem årene 
utroligt mange krævende hverv. Her skal blot 
nævnes nogle af dem: han var allerede i 
1930’rne aktiv i Det unge Grænseværn og i 
1940’rne formand for Dansk Ungdomssam-
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Olav Christensen 
2. febr. 1910-6. jan. 1986

virke og Haderslev Ungdomsråd, han var 
medstifter og bestyrelsesmedlem af Sammen
slutningen af lokalhistoriske Arkiver siden 
1949, af Haderslev Arkiv- og Museumsfor
ening fra 1954 og af Selskabet til Bevarelse af 
gamle Bygninger i Haderslev fra 1965, han var 
bestyrelsesmedlem af Historisk Samfund for 
Sønderjylland 1955-68 og af Foreningen 
Danmarks Folkeminder.

Gennem årene skrev Olav Christensen 
mange bøger og artikler om vor hjemstavn og 
dens mennesker. Det største arbejde han 
præsterede, var nok bibliografien »Litteratur 
om Haderslev«, der udkom i 1956 med i alt 
3.008 henvisninger, og som senere blev udvi
det med yderligere 715 henvisninger. Denne 
bog havde selvfølgelig krævet mange års ihær
digt arbejde, og den er stadig til stor hjælp for 
alle hjemstavnsforskere.

Olav Christensen var også ivrig personal
historiker og udarbejdede et vigtigt hjælpe

middel: Bibliografi over sønderjysk slægtslit
teratur, der udkom i 1949 og i en ny og udvidet 
udgave i 1959.

Og så kommer vi til Haderslev-Samfundets 
Årsskrift. Det blev som bekendt startet i 1934 
af lektor, dr. Karl N. Bock og undertegnede, 
men da Bock i 1941 blev rektor i Nakskov, 
udvidedes redaktionen til tre medlemmer. De 
to nye medlemmer var lektor, dr. Magnus 
Favrholdt og Olav Christensen, der siden 
1938 havde været Haderslev-Samfundets 
regnskabsfører.

Hans historiske viden blev til stort værdi for 
vort årsskrift. Han skrev adskillige artikler til 
årsskriftet og tog sig også af de personalhisto- 
riske oplysninger om gamle elever. Det blev 
derfor ham, der sammen med Magnus Favr
holdt fik hovedansvaret for den store forteg
nelse over skolens elever og lærere, Haderslev 
Katedralskoles elever og lærere 1920-1970, 
der udkom i 1972.

I sin søgen efter kulturminder gjorde Olav 
Christensen en dag et betydeligt fund, nemlig 
Haderslev-maleren og købmanden Eduard 
Wassners tegninger og malerier fra 1820’rne. 
En del af disse billeder blev reproduceret i vort 
årsskrift 1964 i en såre værdifuld og fornøjelig 
artikel, der fortæller om livet i Haderslev for 
godt 100 år siden. Også mange andre udgivel
ser af værdifuldt kildemateriale om vor bys 
historie berigede Olav Christensen årsskriftet 
med.

1 1976 ramtes Olav Christensen, denne flit
tige mand, af en ubarmhjertig og hård 
skæbne. Han fik en hjerneblødning med 
deraf følgende lammelser. Det betød, at der 
blev længere og længere mellem hans skrive
rier, der til sidst helt måtte ophøre. Dog for
blev hans interesse for vor historie usvækket, 
og han fulgte til det sidste med i, hvad der 
skete i hans fødeby, og hvad der blev skrevet 
om den.

Olav Christensen bar sin tunge skæbne 
tappert - han kunne sige til sin hustru: »Vi 
har meget at være taknemmelige for - vi har 
intet til gode.«

J. C. NIELSEN
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Året 1985 blev - som omtalt i sidste års skole
kronik - det sidste, hvor Haderslev Katedral
skole kunne kalde sig en statsskole. Pr. 1. 
januar 1986 overgik skolen planmæssigt fra 
stat til amt. Som man måske vil huske, blev 
beslutningen herom truffet tilbage i 1983 som 
led i en aftale omkring det såkaldte »Rexona- 
cirkulære« (H-S 1983, s.81). Til gengæld for 
ikke at lade holdstørrelserne i gymnasiet stige 
yderligere blev det dengang besluttet, at sta
tens gymnasieskoler skulle overgå til amtslig 
regi.

Det er næppe forkert at sætte denne udvik
ling i forbindelse med, at vi har en undervis
ningsminister fra partiet Venstre, der har 
decentralisering af de offentlige sektorer på 
programmet. De mere konkrete resultater for 
de tidligere statsskoler er det selvsagt for tid
ligt at vurdere - både plusser og minusser kan 
dog konstateres. Mest føleligt i positiv hense
ende har det været, at fagene har fået stillet 
større midler til undervisningsmaterialer til 
rådighed. Man føler også, at det er nemmere 
at komme igennem med bygningsmæssige 
forbedringer hos amtet. I perioden op til 
amtsoverdragelsen oplevede vi i lighed med 
andre statsskoler, at bevillinger til reparation 
og vedligeholdelse af bygningerne var skåret 
ned til et absolut minimum. Nu er et istand

sættelsesprogram imidlertid sat i gang. Taget 
i sprogfløjen er tætnet, nålefilten i klassevæ
relserne i samme fløj er ved at blive udskiftet 
med linoleum, og de kedelige grå betonsøjler 
i kantinen er blevet malet op med mere fest
lige farver.

På minussiden må først og fremmest næv
nes problemet med holdstørrelserne. Det var 
jo som sagt dette problem, der i sin tid udløste 
beslutningen om amtsoverdragelsen. Og 
næppe havde denne fundet sted, før dette sår 
på ny sprang op, idet amtskommunen valgte 
at fastsætte det absolutte maximum for hold
størrelserne i de nye 1 .g-klasser. Her på skolen 
har det betydet to l.g sproglige hold med hver 
28 elever - et antal, der mærkbart forringer de 
vilkår, skolearbejdet foregår under, og som da 
også førte til ophedede diskussioner på skolen 
i løbet af foråret 1986.

Forholdene i Sønderjyllands Amt var spe
cielle derved, at alle gymnasieskoler her tidli
gere var statsskoler med undtagelse af amts
gymnasiet i Sønderborg. Om det har givet 
større indkøringsproblemer her end andre 
steder, skal ikke kunne siges, men mange 
kræfter - både i amtets og skolens administra
tion - har været sat ind på et få overgangen til 
at forløbe så glidende som muligt. Amtsover
dragelsen er af rent administrativ art, idet det
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En af de sidste gange splitflaget blev 
hejst over Haderslev Katedralskole. 
Rektor Jørn Jul Pedersen foran sko
len den 12. august 1985. (Foto: Olav 

B. Hansen, Jydske Tidende).

pædagogiske tilsyn fortsat henhører under 
undervisningsministeriets direktorat for 
gymnasiet og HF.

Selvom der derfor ikke var anledning til (og 
heller ikke blev gjort) nogen festivitas ved 
overgangen til Sønderjyllands Amt, må dette 
alligevel være stedet at minde om, at nok et 
kapitel i skolens lange historie er bragt til 
ende. Som Sønderjyllands ældste skole af sin 
art har Haderslev Katedralskole i over 400 år 
afspejlet de vekslende forhold i samfundet 
omkring den, og det er måske ikke helt forkert 
at betragte amtsoverdragelsen som et helt nyt 
led i denne udvikling. Sidste gang, noget lig
nende fandt sted, var som bekendt efter Gen
foreningen i 1920, og som et kuriosum skal 
her bringes den omtale, som man i skolens 
»Indbydelsesskrift« (d.v.s. årsskrift) gav af 
begivenheden dengang:

»Saa kom 1914 Verdenskrigens Jordrystelser 
og som en af dennes Følger de sønderjydske 

Landsdeles Genforening med Danmark efter 
Afstemningen den 10. Februar 1920. Den 14. 
Juni holdt Direktor Dr. Møller Afskedstale til 
Elever og Lærere, og Valdemarsdagen den 15. 
Juni overtoges Skolen af den danske Stat. Den 
9. Juli samledes de nye danske Lærere med en 
Mængde af de indmeldte Elever og ikke faa 
Forældre paa Skolen. Dannebrog gik til Vejrs; 
dansk Tale og Sang lød atter med Hjemret i 
Thriges og Lembckes gamle Skole, der nu 
skulde omformes til en fuldstændig højere 
Almenskole efter dansk Mønster. Efter Sko
lens Ønske og med Undervisningsministe
riets Anbefaling, tillagde Hans Majestæt 
Kongen den gamle Stiftsskole Navnet Ha
derslev Katedralskole. Under dette forplig
tende Navn begyndte den i Eftersommeren 
1920 sin Gerning med 256 Elever i den danske 
Statsskole. Desuden rummede den en dansk 
Forberedelsesskole med 208 Elever og en tysk 
Afviklingsskole fra IV-I med tyske Lærere og 
106 Elever.«
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I 1985-86 gik debatten videre om en ny gym
nasiereform, men på trods af talrige oplæg og 
manøvrer fra politikere, organisationer m.fl. 
nåede man ikke til nogen afklaring, selv om 
det flere gange var lige oppe over. Den nugæl
dende bekendtgørelse rummer fortsat store 
muligheder for nye initiativer, forsøg m.m. 
Resultaterne viser sig på mangfoldige områ
der: Edb vinder fortsat ind som en naturlig 
del af undervisningen, hvilket bl.a. har vist sig 
ved, at det første hold hf-elever med datalære 
som tilvalgsfag forlod skolen i 1986. Også hf- 
ere med russisk og studenter med musikfaglig 
og matematisk-kemisk eksamen er noget nyt 
her på stedet.

I skoleåret 1986-87 vil et antal iranske flygt
ninge gennemgå et etårigt kursus på Haders
lev Katedralskole. Kurset, der bliver det 
eneste af sin art i Sønderjylland, er nærmest 
en supplering af den studentereksamen, som 
iranerne allerede har fået i deres hjemland, og 
det vil efter endt eksamen kunne kvalificere 
dem til at blive optaget på en videregående 
læreanstalt. Eksamen vil komme til at svare til 
en dansk matematisk-fysisk studentereks
amen, idet der skal undervises i matematik, 
fysik, kemi, dansk, historie/samfundsfag og 
engelsk.

Oven i disse nye udfordringer kommer den 
måske knap så iøjnefaldende, men ikke min
dre betydningsfulde faglige og pædagogiske 
udvikling, der til stadighed finder sted i klas
serne. Enhver, der bladrer i fagtidsskrifternes 
annoncer for undervisningsmaterialer, vil 
alene heraf kunne se den store bredde og fri
hed, der er i undervisningens indhold. I disse 
år mærker man i meget højere grad end tidli
gere, at undervisningsmaterialerne lægger op 
til en langt mere varieret arbejdsform i 
timerne, herunder ikke mindst gennem sam
tale og diskussion.

Alle erkender imidlertid, at udvikling og til
pasning er nødvendig. Ordet »konkurrence« 
har trængt sig stadig mere på, og det gælder 
ikke kun i gymnasieskolens forhold til de 
øvrige ungdomsuddannelser. Det gælder - 
desværre, vil mange nok mene - også i elever

nes syn på den uddannelse, de er i færd med 
at få. Karakterer og eksamen lægger fortsat en 
tung skygge over manges tilværelse, mens der 
da bestemt også er andre, der ser mere afslap
pet på den side af sagen. Midt i eksamensti
den - 1. juni - bragte Jydske Tidende en 
større artikel med interviews af elever fra 
Haderslev Katedralskole. Artiklen bar den 
lidt bittersøde overskrift »Det er jo kun din 
fremtid, det gælder« og mundede ud i påstan
den om, at eksamen er »moderne tiders 
skærsild«. Et enkelt sekstal kan berøve én 
muligheden for en eftertragtet videreuddan
nelse, et enkelt trettental kan gøre undervær
ker. Stadig flere jobs kan man i dag kun få 
med høje karaktergennemsnit.

Noget andet er så - hvilket også konstateres 
af de interviewede elever - at unge af i dag er 
knap så målrettede, som de har ry for at være. 
»Når vi skal til eksamen, satser vi på et par af 
fagene og beskæftiger os så mindre med nogle 
andre«. Er denne holdning et udtryk for en 
reaktion på skærpede krav - og hvor udbredt 
er den blandt vore elever? I hvert fald opfor
drede rektor Jul Pedersen i sin dimissionstale 
til at »stå imod den effektivitetsbølge, som 
hærger landet, og hvis appel til det strømli
nede, det smarte - ofte halvgjorte - og det ego
istiske kan give én myrekryb og kuldegysnin
ger.« *

Gud ske lov er det langt fra alle, der ser gym- 
nasie- eller hf-tiden som et benhårdt karakter
ræs. Musical, Holberg-revy, ekskursioner og 
studierejser plejer altid at blive nævnt i denne 
forbindelse, og dette år skal ikke være nogen 
undtagelse. Specielt skal fremhæves studie
rejserne til udlandet. Således var 3.b, Helle 
Vind og Thomas Egelund i Berlin i septem
ber 1985, og i efterårsferien samme år var 40 
elever fra hele skolen med Jens Faaborg i 
Haderslevs franske venskabsby, Braine.

Én, der også er gået på tværs af den omtalte 
effektivitetsbølge, er forfatteren og globetrot
teren Troels Kløvedal, der gæstede skolen ved 
et fællestimearrangement i februar. Uden at 
ville diskriminere andre, der i årets løb også 
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bidrog ved fællestimearrangementerne, skal 
Kløvedal fremhæves her, fordi han er et sjæl
dent godt bevis for, at livet også kan leves lyk
keligt på så mange andre måder end den, vi er 
vant til i den daglige trummerum. Og Kløve
dal formidler sine farvestrålende indtryk og 
oplevelser på en behagelig usentimental og 
oprigtig måde. Han fortæller således i bogen 
»Bidevind og blåhvaler« - ligesom han for
talte os på skolen at alt ikke er lutter idyl, 
selv om man lever som jordomsejler:

»Når jeg holder foredrag er jeg altid ude for 
noget mærkeligt. Når jeg snakker om, hvilket 
stort arbejde det er at sejle rundt i et syvog- 
halvfjerds år gammelt skib, ja så vender folk 
det døve øre til... arbejde har man nok af selv, 
eller også har man slet ikke noget og fanden 
skulle stå i at bruge en aften på at høre om 
andres besværligheder. Derfor er det meget 
svært at komme frem til den rigtige sandhed 
om det at sejle rundt, sådan som vi gør med 
Kaperen.

Folk, ja selv nære venner vil kun tro på, at 
det hele er hvide strande og kokospalmer; 
begynder man at snakke om fugtig varme, 
børn der falder ned gennem kappen i et totalt 
rodet skib, de psykiske komplikationer der er 
ved at leve på så lille en plads under umulige 
forhold ja så er man bare én, der brokker sig.

At sejle er hvide sejl, hvide nykridtede gum
misko, palmestrande og Martini på agter
dækket. Det billede er så indprentet i folks 
bevidsthed, at det næsten er umuligt at slå i 
stykker.

Det eneste, der kan slå den forestilling i 
stykker, er selvfølgelig, som altid... virkelig
heden«.

*

»Bidevind og blåhvaler«, der i hovedtræk sva
rer til Kløvedals foredrag her på skolen, hand
ler om en rejse til Caribien og Mexico. Som 
bekendt kom Mexico også til os på en helt 
anden led i 1986, nemlig gennem TV’s mara- 
thon-transmissioner fra verdensmesterska
berne i fodbold. Desværre - eller heldigvis - 
fandt begivenheden sted midt i eksamenspe

rioden, hvilket gav rektor anledning til at tolke 
sammenfaldet således i sit lejlighedsdigt 
under dimissionstalen (mel.: »Danmark nu 
blunder«):

»Fjernsynet kværnede dag og nat, 
skønt fjer skulle berede.
En og anden var sikkert mat, 
når ved bordet han ned blev sat. 
Kunne han fra sin hjerne 
rød-hvide tanker fjerne?«

*

Til slut personalia vedr. skoleåret 1985-86:
Margit Danø og Jørgen Hoyer blev ved sko

leårets begyndelse ansat som adjunkter, 
Annemette Sparre som årsvikar, og Gerhard 
Korbo og Kåre Sinning som adjunkter på 
kvotavilkår. I november 1985 fik Gerhard 
Korbo stilling andetsteds, og i hans sted vika
rierede derefter Ole Christensen. I årets løb 
fungerede endvidere Lisbeth Hansen, Agnete 
Hansen Kruse, Jette Pilegaard og Jette Hel
mer Nielsen som vikarer i kortere eller læn
gere tid.

En ny inspektorordning trådte i kraft ved 
årets begyndelse. Den indebar bl.a. udnæv
nelse af adjunkt Mogens Bruun som AV- 
inspektor, under hvem tilsynet med videoap
parater, overhead-projectorer m.m. sorterer.

Ved udgangen af skoleåret tog skolen 
afsked med Kåre Sinning, Jytte Munter og 
Karen Bjerresø. Mens Kåre Sinning og Jytte 
Munter kun virkede på skolen i hhv. et og tre 
år, var Karen Bjerresø ved sin afgang den af 
skolens 71 lærere, der har været knyttet 
længst til skolen, nemlig 31 år. Karen Bjer
resø, der er mag.art. i litteraturhistorie, blev 
ansat på Haderslev Katedralskole i 1955, og 
har både i sit skolearbejde og i sin skribent
virksomhed optrådt som en markant person
lighed. Bl.a. vidner det om hendes selvstæn
dighed, at hun i mange år har magtet at 
undervise i historie - et fag hun selv har lært 
sig, og inden for hvilket der i sin tid herskede 
en kraftig lærermangel. - Haderslev-Samfun- 
det ønsker hende et langt og aktivt otium.

HELGE WIINGAARD
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RUNDE FØDSELSDAGE
Den 19. juni 1986 fyldte Ingrid Jacobsen, der 
underviste på skolen fra 1954 til 1973, og var 
gift med rektor, dr. phil. N. H. Jacobsen, 80 år.

Den 9. nov. 1986 fyldte Henry Hansen, der 
var ansat på skolen 1942-72, 75 år.

Den 27. august 1986 fyldte Karen Wie- 
landt, der underviste på skolen 1961-69,70 år.

Haderslev-Samfundet bringer en hjertelig 
lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

fortiden l.juli 1985 til 30. juni 1986

Indtægter:
Overført fra sidste år: 

Kassebeholdning. 0,00
Sparekassebog......  573,03
Girokonto..............  7,972,67 8.545,70

Kontingent.................................... 48.675,00
Salg af årsskrifter.......................... 4.035,00
Bidrag fra institutioner 

og enkeltpersoner................. 16.540,00
Renteindtægter............................. 184,00
Porto................................................ 53,00

Ialt 78.033,40

Udgifter:
Årsskriftet 1985:

Papir og tryk........ 55.979,70
Indbinding m. m.. 3.288,02 59.267,72

Forsendelse................ 5.372,00
Kontorudgifter.......... 740,78
Repræsentation........ 120,00
Beholdning:

Kassebeholdning . 0,00
Sparekassebog...... 3.047,47
Girokonto.............. 9.485,43 12.532,90

Ialt 78.033,40

Medlemstal pr. 30. juni 1986: 547 - heraf 10, der endnu ikke har betalt kontingent for 1985.

Haderslev, den l.juli 1986.
Finn Dræby, 

kasserer


