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FORORD
Haderslev-Samfundets Årsskrift 1987 bringer stof, der i tid spænder fra middel
alderen til i dag. Tidligere elever og lærere har i år været særligt produktive, og 
det er redaktionens håb, at dette kan inspirere andre til også at levere lokal- og 
skolehistorisk stof til kommende årgange, ligesom det er vort håb, at dette års
skrifts indhold må kunne interessere læserne.

Haderslev, i november 1987.

FINN DRÆBY HENRIK FANGEL JENSN. FAABORG

LARSN. HENNINGSEN HELGE WIINGAARD

LILLIAN MA R TINUSEN
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Fig. 1. Tycho Brahe, 40 år gammel, efter et kobberstik af Jacob de Gheyn, udført i året 1586. På stikket ses Tycho at bære 
elefantordenens insignier. Mottoet på fodstykkerne: NON HABERI SED ESSE kan vel bedst oversættes med: Ikke at 

synes, men at være. (Opera Omnia, bind 6, s. 5).

REKTOR FOR HADERSLEV LATINSKOLE 
BESØGER TYCHO BRAHE PÅ 

URANIENBORG I 1590
Vi befinder os på den navnkundige ø Hven i 
Øresund i sommeren 1590. Tycho Brahe (fig. 
1) er 43 år gammel og har nu med sin familie 
beboet det enestående, slotlignende observa
torium Uranienborg i en halv snes år. Han er 
på højdepunktet af sin berømmelse og mod
tager ustandseligt gæster fra nær og fjern. 

Først og fremmest berømte videnskabs- 
mænd fra hele Europa, men også fyrster, 
adelige og studerende fra mange universite
ter. En af de hyppigste gæster er hans kære 
søster Sophie Brahe, der ligesom Tycho 
nærer en brændende interesse for de him
melske videnskaber.
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Det er ugen før pinse, der i dette år falder 
på søndag den 7. juni. Man venter gæster fra 
Haderslev, rektor for latinskolen, magister 
Martinus Plecius med ledsagere. Men det er 
just ikke pinsevejr, da gæsterne onsdag den 
3. juni 1590 lægger til ved havnen neden for 
kirkebakken, hvor Set. Ibbs kirke ses højt 
oppe på skrænten. Det har været gråt og 
overskyet fra morgenstunden, men henimod 
middagstid, da gæsterne ankommer, blæser 
det op, og der kommer et kraftigt regnskyl, 
som varer til kl. 3 om eftermiddagen. Tycho 
modtager derfor gæsterne inden døre, og 
efter at de har fået et tiltrængt måltid mad, 
foreviser han lokaliteterne for de interesse
rede gæster.

Martinus Plecius, der er en meget lærd 
mand, og som ved siden af sit hovedembede 
som rektor for Haderslev latinskole, vareta
ger hvervet som hofprædikant i sin hjemby, 
har vel først og fremmest søgt Tycho for at 
drøfte de store filosofiske spørgsmål om ver
densaltet og dets forbindelse med det gud
dommelige, og han har vel især interesseret 
sig for indretningen af dette enestående 
observatorium med dets mange sindrige 
instrumenter.

Men Tycho går systematisk frem. Han 
begynder med at fremvise sit kemiske labo
ratorium i kælderen under det sydlige tårn, 
hvor der er opstillet i alt 16 kemiske ovne, 
hvor han dyrker sine hemmelige sysler med 
medicin og alkymi (fig. 2).

Oven over disse lokaliteter ligger bibliote
ket, hvor Tycho opbevarer den righoldige lit
teratur om stjernehimlen, som han har ind
købt på sine mange udenlandsrejser. På væg
gene hænger portrætter af datidens og samti
dens mest fremragende lærde med latinske 
digte, forfattet af Tycho selv. Han fremviser 
med stolthed den store himmelglobus, som 
han har arbejdet på i mange år. Denne glo
bus, som Tycho bestilte hos en dygtig hånd
værker i Augsburg i året 1569, og som målte 
godt Ivi m i diameter, kom til Hven samme 
år som Uranienborg blev grundlagt, dvs. i år 
1576. Da den ved ankomsten var revnet og 

ikke helt rund, lod Tycho den reparere og 
belægge med messingplader, så den frem
stod som helstøbt i messing. Efter at den var 
poleret og forsynet med fod og gradinddelin
ger m.v., blev alle fixstjerner, som var obser
veret med største nøjagtighed, indgraveret på 
deres nøjagtige plads. Efterhånden i alt 1000 
fixstjerner!

Herefter begav man sig ind i det sydvest
lige værelse, hvor den store murkvadrant, 
der var støbt i messing, og som havde en 
radius på 245 cm, var fastgjort på den vestlige 
væg i meridianplanet. Ved hjælp af et af 
Tycho konstrueret sigteapparat kunne obser
vatøren, der på billedet (fig. 4) ses til højre, 
gennem et hul foroven i den sydlige væg iagt
tage en stjerne med en nøjagtighed af ca. 10 
buesekunder. Under ham ses to ure, der 
iagttages af en anden assistent med lys i hån
den, og ved bordet noterer en tredje resulta
terne i observationsjournalen. På selve 
muren er der på fladen inden for kvadranten 
udført et dekorativt maleri, der symboliserer 
livet på Uranienborg. I forgrunden sidder 
Tycho i legemsstørrelse og peger op mod 
hullet i sydmuren, og i det midterste felt anes 
den store globus bag søjlen.

Stueetagen i selve hovedbygningen deles 
af to på hinanden vinkelret liggende gange. I 
gangenes skæringspunkt beundrede Plecius 
en fontæne i form af en bevægelig figur, der 
drejede sig rundt, når vandet var tilsluttet. 
Tycho forklarede, at der i kælderen under 
det nordlige tårn var gravet en 40 alen dyb 
brønd, hvorfra vandet ved hjælp af et 
hydraulisk system førtes omkring i bygnin
gen via et indbygget rørsystem.

Man gik op på 1. sal og mod vest var der én 
lang stue, der brugtes som sommerhus og 
som var holdt i grønne farver. På loftet var 
der afbildet mange planter, og fra stuen var 
der en fin udsigt til de mange forbisej lende 
skibe på sundet. Mod øst var der andre 
værelser på hver side af den ottekantede 
udbygning med hvælvet tag, som ses over 
indgangsdøren (fig. 2).

Efterhånden klarede vejret op, og selska-
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Fig. 2. Stik af Uranienborg og grundplanen hidrørende fra 
Tychos værker. Her ses facaden, der vender nøjagtigt mod 
øst. I kælderen under det sydlige tårn - mod venstre - ses 
det kemiske laboratorium, og i kælderen mod nord ses 
øverste del af den dybe brønd. Til venstre for indgangsdø
ren i hjørnet af hovedbygningen ses grundstenen med 
inskriptioner ved F. I grundplanen er biblioteket angivet 
med D og værelset med den store murkvadrant med E. 

(Opera Omnia, bind 5, s. 142).

bet gik ud på de gallerier, der gik rundt om 
tårnbygningerne, og hvorfra der igen var 
adgang til de på lange stolper hvilende 
udbygninger, hvor de mindre astronomiske 
instrumenter var opstillet. Tycho forklarede, 
at disse mindre observatorier havde vist sig at 
være for ustabile til nøjagtige observationer - 
især i blæsevejr - og at dette var årsagen til, 

at han i årene 1584/85 lod opføre det i nær
heden beliggende underjordiske observato
rium, Stjerneborg.

De større instrumenter, der målte helt op 
til 233 cm i diameter, var opstillet under de 
høje, spidse tag, der dækkede selve de to 
runde tårnbygninger. Tagene bestod af tre
kantede, kobberklædte brædder, og Tycho

7



demonstrerede, hvorledes de kunne fernes 
efter behag, så man havde udsigt til alle ver
denshjørner og himmelegne.

På anden sal under taget på hovedbygnin
gen fandtes bl.a. otte små værelser til Tychos 
elever. Den øverste ottekantede pavillon var 
igen omgivet af et galleri, hvorfra selskabet 
havde en storslået udsigt over hele øen og 
kunne se vandet til alle sider. Herfra havde 
man også et fortrinligt overblik over det 
omgivende park- og haveanlæg. Det var 
afgrænset af et stort kvadratisk voldanlæg, 
der ligesom selve slottet var orienteret nøjag
tigt efter verdenshjørnerne (fig. 5). Midt på 
voldene sås halvkredsformede udbygninger, 
hvori der var anbragt lysthuse. I voldhjør
nerne mod nord og syd var der opført kopier 

af Uranienborg en miniature. I bygningen 
mod nord havde tjenerskabet til huse, og i 
bygningen mod syd havde Tycho ladet 
installere et bogtrykkeri. I voldhjørnerne 
mod øst og vest var der porte, hvor store 
engelske hunde holdt vagt til advarsel for 
gæster eller indtrængende.

Inden for voldene var plantet ca. 300 træer, 
og de omkransede igen et strengt geometrisk 
haveanlæg med blomster og urter.

Uden for volden i en afstand af små hun
drede meter fra Uranienborg kunne man 
tydeligt se de overjordiske kupler af det 
underjordiske observatorium, Stjerneborg 
(fig. 6). Mod sydvest sås Tychos fiskedamme. 
Vandstrømmen drev en papirmølle, der 
fabrikerede papir til bogtrykkeriet. Mod
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Fig. 3. Maleri af Uranienborg, der måske giver et bedre ind
tryk af slottets proportioner. Maleriet, der findes på Frede
riksborg slot, er udført i året 1882 med Tychos stik som for
læg af arkitekturmaleren Heinrich Hansen, der er født i 
Haderslev den 23. november 1821 og død i København den 
11. juli 1890.

Fig. 4. den store murkvadrant. Figurmaleriet af Tycho er 
udført af Tobias Gemperlin, som Tycho havde ført med sig 

fra Augsburg til Danmark. (Opera Omnia, bind 5, s 28).

nordøst klumpede en del huse sig sammen i 
det lille bysamfund, der rummede de fleste 
af øens indbyggere.

Efter således at have overskuet anlægget 
gik selskabet igen ind i den øverste pavillon. 
Gæsterne lagde her mærke til en vindrose 
under loftet. En stor viser angav vindretnin
gen, drevet af vindfløjen, den gyldne Pegasus 
øverst på tårnet, medens tårnuret, der 
udvendigt havde skiver til alle sider, også 
angav tiden på en urskive i pavillonens loft.

Gæsterne havde nu fået tilstrækkeligt med 
nye indtryk for denne dag, og aftenen er 
antagelig tilbragt med selskabeligt samvær 
og videnskabelige, filosofiske diskussioner. 
Et af tidens største filosofisk/videnskabelige 
spørgsmål var, om man skulle fæste lid til 
Ptolemaios’ eller Copernicus’ verdenssy
stem, og diskussionerne har sikkert fortrins
vis kredset om disse emner, idet Tycho efter 
sine observationer ikke fandt noget af de to 
systemer overbevisende, men overvejede 
andre muligheder.

Høfligt kvitterede Haderslev-rektoren for 
den megen gæstfrihed ved at oplæse et 
latinsk hyldestdigt til værten. Han sluttede 
med at overrække teksten til Tycho, som 
gemte den godt i sit arkiv. Senere blev det 
udgivet på tryk i Tychos »Samlede værker« 
(fig. 8) - det gengives med kommentar s. 14.

Den følgende dag, torsdag den 4. juni, var 
vinden vest-nordvest, om formiddagen gråt, 
men klart solskin om eftermiddagen. Ude på 
sundet kunne man iagttage kongelige skibe, 
der kom fra Skotland på vej mod Køben
havn. Man tør formode, at de interesserede 
gæster fra Haderslev har studeret det under
jordiske observatorium, Stjerneborg, på 
nærmere hold og set på de imponerende 
instrumenter i de forskellige undeijordiske 
krypter. Den centralt beliggende varmestue 
var kunstnerisk udsmykket med billeder af 
de kendteste astronomer, i alt 7, og her
iblandt Ptolemaios, Copernicus og Tycho 
selv. Kuplerne over de enkelte krypter var 
drejelige og indrettet med aftagelige segmen-
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Fig. 5. Uranienborg med omgivende anlæg. Hele planen er orienteret strengt efter verdenshjørnerne. Trykkeriet (B) ligger 
mod syd, medens tjenerskabet har til huse i bygningen C. (Opera Omnia, bind 5, s. 138).

ter, ligesom det var tilfældet på Uranienborg. 
Inden for den kunstfærdigt udformede ind
hegning var der oven på jorden placeret søj
ler til anbringelse af mindre instrumenter.

Man har sikkert også studeret papirmøl
len og bogtrykkeriet, der var en forudsæt
ning for, at Tycho kunne publicere de utal
lige observationer, der blev foretaget, og 
udgive de videnskabelige overvejelser, der 
kunne baseres på nævnte observationer.

I denne forbindelse må det erindres, at 
kikkerten ikke var opfundet på Tychos tid. 
Han havde adskillige ure og tilstræbte størst 
mulig nøjagtighed, men han var ustandselig 
nødt til at korrigere urene i overensstem
melse med meridianpassagerne. Ikke desto 

mindre havde han allerede i 1588 beregnet 
længden af det tropiske år til 365 dage 5 
timer og 49 min. - kun en afvigelse på sekun
der i forhold til den sande værdi.

På afrejsedagen, fredag den 5. juni, blev 
der foretaget observation af solens højde og 
deklination - som sædvanlig med tre forskel
lige instrumenter for at sikre den største nøj
agtighed. Men ellers blev der ikke foretaget 
observationer i disse dage, selv om Jupiter 
som den eneste synlige planet stod på himlen 
i sydvest efter at Månen var gået ned kl. 22.06 
lokal tid den 3. juni og 22.51 lokal tid den 4. 
juni. Forklaringen er muligvis, at der har 
været for mange skyer. Vejret var ellers ret 
klart på afrejsedagen, men da gæsterne fra
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Fig. 6. Stjerneborg, hvor man til venstre ser de overjordiske dele af det undeijordiske observatorium, medens man til højre 
ser planen over de forskellige underjordiske krypter. (Opera Omnia, bind 5, s. 146).

Haderslev - en oplevelse rigere - igen forlod 
Uranienborg og Hven, grånede det til hen ad 
aften.

*
Vi har nu genopfrisket en personlig kontakt 
mellem repræsentanter for latinskolen i 
Haderslev og Tycho Brahe på Hven, for næ
sten 400 år siden. De implicerede er naturlig
vis forlængst døde og borte, og Uranienborg 
med alle anlæg og herligheder var forsvun
det fra jordens overflade allerede omkring 
1650.

Når vi alligevel er i stand til at rekonstruere 
dette besøg, skyldes det, at så godt som alle 
begivenheder i Tychos liv og alle enkeltheder 
omkring Uranienborg og Stjerneborg, om 
instrumenternes udseende, størrelse og brug 
er kendt til de mindste detaljer, takket være 
Tychos egne beskrivelser i hans efterladte, 
meget udførlige bøger, observationsjourna
ler, korrespondancer m.v., udgivet i »Opera 
Omnia«. Blandt disse bøger er også Tychos 

meteorologiske dagbog, som blev ført fra 1. 
okt. 1582 og indtil han måtte forlade Hven i 
året 1597. Notaterne for begyndelsen af juni 
1590 er gengivet i fig. 7. Her kan man fra dag 
til dag følge vejr og vind og følge gæster, der 
ankommer og afrejser. Som det vil kunne ses 
under 3. juni, ankom rektor for skolen i 
Haderslev, magister Martinus Plecius, med 
ledsagere ved middagstid, medens det under 
5. juni er anført, at gæsterne fra Haderslev 
afrejste.

TYCHO BRAHE

Om Tychos dramatiske liv og videnskabelige 
karriere kan der skrives bindstærke værker, 
men her skal kun bringes nogle korte rids og 
hovedpunkter i hans liv op til det her 
omhandlede møde.

Født på herresædet Knudstrup i Skåne 
tirsdag den 14. dec. 1546 blev Tycho Brahe 
fra et-års alderen opdraget hos sin farbroder, 
Jørgen Brahe, på Tostrup. Allerede som lille 
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dreng lærte han at læse og skrive, og da han 
var 7 år gammel, begyndte han at studere 
latin, datidens internationale videnskabelige 
sprog. I april 1559 sendtes Tycho, 12 år gam
mel, til København for at studere retorik og 
filosofi ved universitetet.

Første afgørende vendepunkt i Tychos liv 
indtraf, da den 13-årige dreng den 21. aug. 
1560 iagttog en partiel solformørkelse. Den 
var forudsagt i de gængse astrologiske alma
nakker, og han undrede sig over den sikker
hed, hvormed den var forudsagt, ligesom 
han havde undret sig over sammenhængen 
med menneskeskæbner etc. Han fik en ube
tvingelig trang til selv at læse, hvorledes den 
slags begivenheder kunne beregnes, anskaf
fede datidens mest kendte astronomiske 
lærebog, Ptolemaios’ Opera Omnia, planet
tabeller etc., studerede sfærisk astronomi og 
gav sig i kast med teorierne for planetbevæ
gelserne.

Da disse studier efter familiens opfattelse 
var uværdige for en adelsmand, sendtes han i 
1562 til Leipzig for at studere jura og statsvi
denskab, ledsaget af den fire år ældre Anders 
Sørensen Vedel, den senere kendte historiker 
og udgiver af danske viser. Vedel havde som 
Tychos hovmester eller »informator« fået 
strenge pålæg om at holde Tycho til de fore
skrevne studier, men det var umuligt. Tycho 
benyttede enhver lejlighed til at dyrke sine 
interesser, købte stadig bøger om emnet og 
anskaffede sig også instrumenter. Han opda
gede snart, at der var væsentlige fejl i planet
tabellerne. Allerede som 17-årig indså han 
klart, at planeterne skulle studeres på himlen 
og ikke i studerekammeret, at der skulle fore
tages nøjagtige observationer, og at instru
menterne skulle forbedres.

I de følgende år foretog Tycho mange 
udenlandsrejser. Det var under et ophold i 
Rostock, hvor han lod sig immatrikulere ved 
universitetet, at han under en duel den 29. 
dec. 1566 med en anden dansk adelsmand, 
Manderup Parsberg, mistede en del af sin 
næse. Tycho fik som bekendt fremstillet en 
kunstig næse, en ret naturtro legering af guld 

og sølv, som han jævnligt smurte med en 
salve. Mindre kendt er det nok, at han benyt
tede denne ubehagelige oplevelse til at korri
gere den af faderen, Otto Brahe, opgivne fød
selstid - mellem kl. 9 og 10 om formiddagen 
- til kl. 10.47 lokal tid.

Tycho rejste mest i Tyskland, men kom 
også til Basel, som han syntes bedst om. 
Overalt opsøgte han datidens lærdeste 
mænd for at suge viden til sig.

Han kom hjem til Danmark i anledning af 
faderens sygdom, der endte med døden den 
19. maj 1571. Efter faderens død foretrak 
Tycho at bo hos morbroderen, Steen Bille, 
der havde det nærliggende Herredsvad i len, 
og som var en af de få, der fattede Tychos 
videnskabelige stræben. Her indrettede 
morbroderen et astronomisk observatorium 
og et kemisk laboratorium til ham.

Det andet vendepunkt i Tychos liv indtraf 
den 11. nov. 1572 om aftenen, da han på sin 
vej over gårdspladsen vanen tro så op mod 
himlen og fik øje på en stærkt lysende 
stjerne i Cassiopeja, en stjerne, der overtraf 
Sirius i glans. Tycho turde næsten ikke tro 
sine egne øjne, men da andre bekræftede, at 
også de så stjernen, hentede han sin sextant i 
observatoriet og målte stjernens afstand fra 
de øvrige stjerner i stjernebilledet. Tycho 
antog, at den nye stjerne var fremkommet 
pludselig, og i dag ved vi, at han havde ret, 
for han var vidne til en supernova, en eksplo
derende stjerne.

Allerede året efter at den nye stjerne havde 
vist sig, udgiver Tycho sit foreløbige, mindre 
skrift »De Stella Nova«, hvor han fremfører 
de vigtigste resultater af sine observationer 
og undersøgelser, og han fremsætter tillige 
sin astrologiske bedømmelse af stjernens 
virkning. Mest kendt er nok hans forudsigel
ser om begivenheder, der først indtraf efter 
hans egen død i 1601, begivenheder på den 
europæiske arena under Trediveårskrigen. 
Mindre kendt er det sikkert, at han i sit skrift 
i forblommede vendinger havde forudsagt 
tidspunktet for Frederik IPs død med en 
måneds nøjagtighed ca. 15 år før den indtraf.
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(Frederik II er i øvrigt født 1. juli 1534 på det 
gamle Haderslevhus).

Ved dette skrift var grunden lagt til Tycho 
Brahes berømmelse i indland og udland. 
Han blev bl.a. opfordret til at forelæse om 
astronomi og astrologi på Københavns Uni
versitet under titlen: Oratio De Disciplinis 
Mathematicis, og der foreligger udførlige 
oplysninger om den første forelæsning, der 
fandt sted onsdag den 29. sept. 1574.

I foråret 1575 begiver Tycho sig igen på en 
længe planlagt udenlandsrejse, besøger igen 
lærde videnskabsmænd, og efter tilbage
komsten i slutningen af 1575 forbereder han 
sig nu på at slå sig ned i Basel.

Da griber kong Frederik II ind, lader 
Tycho tilkalde med ilbud den 11. febr. 1576. 
»Hvad skal det tjene til, at du på ny begiver 
dig til udlandet, når du i dit fædreland kan 
udrette nøjagtigt det samme som der?«, 
spørger kongen. Han tilbyder Tycho øen 
Hven i forlening, Tycho takker for tilbudet og 
modtager generøs støtte fra kongen i den føl
gende tid, dels i form af kontante årlige ydel
ser, dels i form af indtægter fra kirkelige og 
verdslige godser i Danmark og Norge.

Grundstenen til Uranienborg blev indsat i 
fundamentet under stor festivitas tidligt om 
morgenen den 8. august 1576 kl. 4.42 lokal 
tid »da Solen stod op sammen med Jupiter i 
Løvens hjerte og Månen gik ned i Vandman
dens tegn«.

Som eneste modydelse har Tycho for kon
gen udarbejdet udførlige horoskoper for 
prinserne Christian - den senere Christian 
IV - Ulrik og Hans, af hvilke sidstnævnte er 
født på Hansborg i Haderslev.

Tycho flytter ind på det nyopførte Ura
nienborg i nov. 1580. Trykkeriet sættes igang 
»den 27. nov. 1584 kl. 10.30 form., da Solen 
var i 15V2 Skytte og Månen i 12 Vandmand. 
Den 11. dec. 1584 da det var vintersolhverv 
ved middagstid, og Månen var i 25 Løve i tri- 
gon til Jupiter, lagdejeg den første grundsten 
til den store underjordiske armilla« d.v.s. til 
Stjerneborg.

I de følgende år er der travl aktivitet på

JUNIUS.
l. Sudfudoh, themelige graade och 

klart den helle dag, mod afftenn 
fmukt hille och klart om natten.

2. Sudoh, fmuk klart och Stille mox- 
en. om efftermeddag lidett graade. 
DifceditJoh. Bilde &Math.fcriba.

3. Vehfudweh, themelige graade och 
wklart forhorn morgen, mod Med
dag kom en huor regn med bleh 
ind till 3 hett, Tiden nogit klart och 
bleh.
Acceßit circa merid. redtor Scho- 

læ Haterflevienfis M. Martinus 
Plecius cum quodam comite 
aulico Johanne Oth.

4. Vehnordtweh winnd, haart graa
de och wklart, om efftermeddag 
klart folfkien och nogit mindre 
grade.
Regias naves qvafdam e Scotia 

reverfas Hafniamque verlas 
navigantes vidimus.

5. Nordnordweh, klardt och nogit 
graade till mod affthen, fyden 
fmock hille och nogle fkyer hos 
Horizontem.
Difcefterunt hofpites Haterflevi- 

enfes.
6. Sudweh wind themelige graade 

och alldelis wklardt, om effter
meddag nogit klart och Solfkienn. ||

O 7. Nordweh, Solfkienn och nogit 
lidit graade, mod afften thycke 
Skyer aff nordweh & parelion a 
parte Polis feptentrionali vifum 
eft. Dies Pentecoftes.

8. Vehen vind themelige hille och 
lidett regn om morgen wid 8 hett, 
aldelis wklart, Tiden om effther- 
middag nogit klart folfkien, om 
natten nogit regn.

9. Nordoh uklart, mod meddag lidett 
graade, mod afften nordweh en 
halff hund, Tiden oftfudoh, mørckt, 
Ikyeoch nogit thorden, om natten 
fynden.

10. Vehnordweh, themelige graade 
och nogit folfkien den ganndfke 

dag,

Fig. 7. Uddrag af den meteorologiske dagbog, hvor besøget 
er nævnt under3. og 5. juni 1590. (Opera Omnia, bind 9, s.

86).
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AD NOBILISSIMVM ETPRÆSTAN- 
TISSIMVM VTRVM, TYCHONEM BRAHE DANVM, 

DOMINVM DE KNVDSTRVP, ET VRANIBVRGI 
FVNDATOREM. ASTRONOMIÆ NOSTRO 

SÆCULO INSTAURATOREM
PRIMARIUM.

ÆLO dignus erit, zelo qui Cælica fcrutans 
Sidera, non Terris vitam traducit inertem. 
Quod TYCHO perfufus Cælefti Numine præjtas, 
Defpiciens hominum fordes pompafque caducas. 
O DANÆ gentis lux, gloria, vera voluptas, 
Vive, valeque DEO, cuius veftigia luftras

Mirandis radijs, & grato perficis Orbi;
Nunquam vifa alijs, nunquam confecta labore 
Tanto. Propterea te vafti Machina Mundi 
Miratur, te laude vehet poft Sæcula multa 
Pofteritas, fi doéta foret: te Occafus & Ortus, 
Infignem meritis, indagine mentis acutå 
Præftantem celebrabit, Opus laudabit in Ævum 
Artificem, dum Solis Equi, dum Luna fupe ftes 
Falcatas re feret fades, dum Pontus & Aer 
Numinis attollent laudes, quo Sidera conftant. 
DANIA donee erit, re, nomine, & omine felix: 
Donee HVÆNNA fuis fundis &gurgite multo 
Extabit, loca læta videns, atque ore patente 
Vicinas Vrbes, & dißita Regna falutat.
O DEVS, Aftriferi fapiens fundator Olympi, 
Cuftodire virum talem, vitaque beare, 
Atque Aftris inferre velis, qui Sidera feandit, 
Nee Terrena facit magni, fublimia faitem 
Mente agitat, vulgique volens commercia linquit. 
O Generofe Poli cultor TYCHO, vive valeque, 
Te fervante DEO cuius moderamine Cælum 
Circuit, & vitæ percurritur Orbita noftræ.

Martinvs Plecivs. F.

Fig. 8. Martinus Plecius’ hyldestdigt til Tycho Brahe i den originale latinske version. (Opera Omnia, bind 6, s. 9).
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observatorierne; Tycho overvåger og deltager 
i observationerne, han korresponderer flittigt 
med videnskabsmænd i ind- og udland, 
arbejder på sine skrifter og bøger og modta
ger stadig flere gæster, heriblandt oven
nævnte gæster fra Haderslev Latinskole.

MARTINUS PLECIUS

Efter tidens skik og brug latiniserede stude
rende folk deres døbenavne, og rektoren fra 
Haderslev Latinskole danner ingen undta
gelse. Han fødtes i 1552 i Brandenburg 
under navnet Martin Pletz, studerede og 
blev magister i Rostock den 10. april 1576. 
Plecius blev i 1584 den 4. rektor ved latinsko
len i Haderslev, der var oprettet af hertug

KILDER
Tychonis Brahe: Opera Omnia I-XV, Gyldendal 1913- 
1929.
Tycho Brahe: Mannen och Verket. Oversættelse af Pierre 
Gassendi’s.
Vita Tychonis med kommentar af Wilhelm Norlind. Glee
rups forlag 1931.
Johan Ludvig Heiberg: Trehundredåret efter Tycho Brahes 
Fødsel. Urania 1846.
Martin Olsson: Uranienborg och Stjämeborg. Stockholm 
1951.
M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles Historie 1567-1967. 
1966.
Arkiv- og litteraturexcerpter vedr. Martinus Plecius venligst 
udlånt af dr.phil. H.V. Gergersen, Haderslev.

Hans den Ældre i året 1567. Han efterfulgte 
Herman Pistorius fra Westphalen, der flyt
tede til Helsingør som hofpræst og præst for 
den tyske menighed.

Martin Plecius var berømmet af mange for 
sin dygtighed og sine evner, og som nævnt 
blev han tillige udnævnt til kgl. hofprædi
kant i Haderslev. Han varetog rektorembe
det indtil 1593, da han overtog embedet som 
pastor primarius ved Slesvig domkirke. Han 
afgik ved døden den 1. maj 1605 53 år gam
mel.

Det hyldestdigt, Martinus Plecius skrev til 
Tycho Brahe, er i sin originale version gengi
vet som fig. 8, og lektor Aage Wielandt har i 
det følgende oversat og kommenteret digtet.

SV. FR. SVENSSON
EFTERSKRIFT
Forfatteren til ovenstående artikel, Sv. Fr. Svensson, døde i 
sommeren 1987 og nåede således ikke at se det færdige 
resultat af det manuskript, der blev sendt til redaktionen i 
foråret 1986, men af forskellige grunde blev udskudt til 
denne årgang.

Sven Frederik Svensson var født i Sønderborg den 15. 
januar 1913 som søn af redaktør A. Svensson og blev stu
dent fra Haderslev Katedralskole i 1932, cand, polit, i 1943 
og fandt derefter livslang beskæftigelse i landsskatteretten, 
hvor han endte som kontorchef. Sv. Fr. Svensson havde 
igennem mange år interesseret sig for astronomi og astro
logi, og denne artikel om Tycho Brahe er et af resultaterne 
af de mange års studier.

MARTINUS PLECIUS’ HYLDESTDIGT 
TIL TYCHO BRAHE

OVERSÆTTELSE

Til den højvelbårne dansker Tyge Brahe, 
herre til Knudstrup og grundlægger af Ura
nienborg, den fremragende genskaber af 
astronomien i vort århundrede.

Den mand fortjener at komme i himlen, 
som udforsker himmellegemerne nidkært og 
ikke henslæber et ørkesløst liv på jorden. Det 
beflitter du dig på, Tyge, gennemtrængt af 
guddommelig kraft, idet du ser med foragt 
på menneskenes tant og forgængelige herlig

hed. Du danerfolkets lysende forbillede, fryd 
og glæde, vær hilset i Guds navn, hvis spor i 
de vidunderlige stråler du betragter og over
bringer til en taknemmelig verden; de spor 
er aldrig før iagttaget af andre, aldrig før 
bearbejdet under så store anstrengelser. Der
for nærer hele den så kunstfærdigt opbyg
gede verden beundring for dig; når århun
dreder er henrundne, vil eftertiden, hvis den 
er forstandig, hæve dig til skyerne; østerland 
og vesterland vil hylde dig, der har indlagt 
dig store fortjenester og udmærker dig ved 
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din skarpsindighed. Værket vil til evige tider 
prise sin mester, sålænge Solgudens heste 
trækker vognen, Månens gudinde lever og 
lader sit seglformede åsyn vende tilbage, og 
sålænge hav og luft lovpriser den guddom
melige skaber, hvem himmellegemerne skyl
der deres tilblivelse. Lykkelig er du, sålænge 
Danmark består, sålænge Hven rager op af 
havets dybder og de mange hvirvler, skuende 
mod frodige egne, og med åben mund hilser 
nabobyerne og landene, der ligger over for 
hinanden. Kære Gud, du vise skaber af den 
stjernebesatte himmel, gid du vil bevare en 
sådan mand, lyksaliggøre hans liv og hen
sætte ham blandt stjernerne, han som stiger 
op til himlen og ikke tillægger de jordiske 
ting nogen værdi, som i tanken sysler med 
det ophøjede og gerne opgiver al samkvem 
med hoben. Du ædle dyrker af himlens fæ
nomener, Tyge, vær hilset, bevare dig Gud, 
ved hvis styrkelse himlen drejer rundt og vor 
livsbane gennemleves.

KOMMENTAR

Rektor Plecius’ karriere var typisk - skoletje
nesten var for mange et trin på vejen til en 
bedre lønnet og mere anset stilling som 
præst. Men med sig til sit virke på prædike
stolen bragte Plecius en solid klassisk dan
nelse, skabt ved udstrakt læsning af de gamle 
latinske forfattere. Det fremgår også ved 
betragtning af hans hyldestdigt til Tycho 
Brahe (fig. 8), som egentlig burde være over
sat på vers i stedet for den prosaoversættelse, 
der er brugt her. Formen er det såkaldte hex
ameter (betyder seks fødder) eller heroiske 
versemål, som er det ældste græske, og 
som i øvrigt aldrig har været sunget, men 
reciteret. Enhver, der har haft oldtids
kundskab i skolen, har stiftet bekendt

skab med det ved læsningen af de homeriske 
digte. I den danske litteraturs guldalder, før
ste halvdel af forrige århundrede, blev det 
efterlignet af oversættere af Homer og anden 
klassisk digtning i hexameterform.

Rytmen i hexameteret og i de øvrige antike 
vers var anderledes opbygget, end hvad vi er 
vant til i dag. Medens digterne siden slutnin
gen af oldtiden har benyttet sig af vekslen 
mellem trykstærke og tryksvage stavelser, 
beroede versebygningen tidligere på stavel
sernes længde eller korthed. Denne form for 
rytme kan vore øren næppe opfatte, og ved 
oplæsning af latinske digte lægger vi derfor 
tryk på første stavelse i den enkelte versefod, 
ofte i strid med ordets akcent (f.eks. 1. linie 
er’it zel’æ). Sproglige studenter, der har læst 
Pyramus og Thisbe eller anden latinsk poesi, 
kan måske erindre at have hørt engang om 
disse ejendommeligheder. Hvad Plecius’ 
digt angår, er det bemærkelsesværdigt, at de 
klassiske regler overholdes fejlfrit. Hvert vers 
(= linje) består groft sagt af 6 fødder efter 
mønsteret - vv, dvs. én trykstærk og to tryk
svage stavelser, således at de to tryksvage sta
velser kan erstattes med én trykstærk.

Stilen i Plecius’ digt kan efter vor smag 
forekomme lovlig svulstig, men det hænger 
igen sammen med de klassiske forbilleder. 
Ikke alene møder vi de gængse klassiske stil
figurer, som f. eks. alliteration eller bogstav
rim (vive valeque), men man genkender 
adskillige udtryk og vendinger, som hører 
hjemme i de latinske digteres vokabularier. 
Specielt har Plecius lånt flittigt hos Vergil. 
Hvis digtet skal opfattes som en improvisa
tion, er det forbavsende, at han har haft så 
mange af den slags udtryk præsent. I hvert 
fald er det ikke kirkens og klostrenes latin, 
han skriver.

AAGE WIELANDT



OMKRING BISPEPORT I HADERSLEV
I forbindelse med omlægningen af gadefor
løbet Storegade-Bispegade-Apotekergade til 
gågade fik Haderslev Museum i 1986 og 1987 
lejlighed til at foretage et par mindre udgrav
ninger samt gøre en del iagttagelser i jordla
gene under gadebelægningen. Herved blev 
der fremdraget rester af Bispeport, hvis belig
genhed blev fastslået så præcist, at det blev 
besluttet at markere det sted, hvor den havde 
stået, i gågadebelægningen. Museet rettede 
endvidere henvendelse til Haderslev byhisto
riske Arkiv for at få fastslået, hvornår Bispe
port var blevet nedrevet. I det følgende beret
ter Lennart S. Madsen først om udgravnin
gerne, hvorefter Alfred Thomsen fremlægger 
resultaterne af sine undersøgelser i arkivet.

DE FYSISKE RESTER AF 
BISPEPORT

Man har altid vidst, at Bispeporten har stået i 
Bispegade foran Bispebro. Denne ses på den 
ældste opmåling af Haderslev fra 1800 og var 
placeret nogenlunde ud for indgangen til 
biblioteket (tidligere Hundevadt, Bispegade 
15-17). Det nye er, at porten - eller rettere 
dens sidste sørgelige rester - nu blev påvist. 
Mellem de utallige nedgravninger til fjern
varme-, vand-, gas- og kloakrør samt elektri
citets- og telefonkabler, var der nemlig kun 
bevaret ganske få rester af, hvad der må tol
kes som to udgaver af porten.

Yngst heraf var en lille del af det sydvest-
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Forstørret udsnit af Braunius’ bekendte stik af Haderslev fra 1585, hvor Bispeport ses til venstre, Nørreport til højre; i 
midten Vor Frue kirke med Torvet (Forum) foran. »Schola« er identisk med Slesvigbispens tidligere gård på hjørnet af 

Bispegade og Jomfrugang. Det er usikkert, hvad betegnelsen »Schola« hentyder til.

lige hjørne af portens vestre vange, gennem
skåret af nedgravningen til et telefonkabel. 
Bevaret var den underjordiske del af vangens 
vestlige væg, samt en lille del af den fyld, der 
har dannet vangens kerne. Selve væggen var 
bevaret i seks skifters højde og bestod af 
munkesten lagt i en porøs mørtel iblandet 
mange små stykker musling. Det var tyde
ligt, at den bevarede del af muren ikke har 
været beregnet til at kunne ses, bl.a. var der 
anvendt en del fejlbrændte og ituslåede sten 
og ituslåede teglsten. Det var desværre umu
ligt at fastslå vangens størrelse, idet kun dens 
sydvestlige hjørne var bevaret. Keramik fun
det i nedgravningen til muren stammer fra 
1700-tallet, hvilket kunne tyde på, at det er 
rester af den Bispeport, der ifølge Alfred 
Thomsens undersøgelser blev nyopført i 
1750. De dårlige mursten i muren, samt det 

faktum, at vangen kun hvilede på et enkelt 
lag mindre sten, kunne forklare, hvorfor por
ten allerede 10 år senere er i en dårlig forfat
ning.

Der fandtes imidlertid også rester af en 
byport, der grundet keramikfund og udse
ende i øvrigt, må antages at være ældre end 
den ovenfor beskrevne.

Det drejer sig om to kampestensfunda
menter beliggende henholdsvis ud for Bispe
gade 18 og 5,5 m vest herfor. Fundamenterne 
bestod af store kampesten, lagt således, at de 
dannede en plan overflade. Det østlige, hvis 
udstrækning i øst-vest var 2,5 m, var dækket 
af et lag, der rummede keramik fra 1600-tal- 
let, hvilket sandsynliggør, at det drejer sig om 
et fundament under den udgave af porten, 
der blev nedrevet efter den store brand i 
Haderslev 1627.1 Dette understøttes af, at der
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Udsnit af H. Lunds opmåling af Haderslev 1800, 1:2000. På kortet ses Bispebro til venstre, Nørrebro til højre. Gaden, der 
løber fra Dammen i vest til Nørregade i øst, er Bispebro-Gravene. Nr. 191 er identisk med Bispegade nr. 16, der i 1745 siges 
at ligge ved Bispeporten, og som Jesper Mogensen ejede i 1790’erne, nr. 188-190 på hjørnet afjomfrugang er identisk med 
Bispegade 15, som Andreas Daniel Grützmann ejede i 1760 og rådmand Peter Hjort erhvervede i 1791. På det sydlige 

hjørne, nr. 181 (nu Bispegade 13) lå i middelalderen Bispegården, der har givet navn til gaden og porten.

omkring fundamentstenene fandtes renæs
sancekeramik. Det andet kampestensfunda
ment, der blev hasteundersøgt i en middags
pause, mens maskinerne holdt stille, var af 
samme karakter.

Afstanden mellem de to fundamenter på 
ca. 5,5 m har sandsynligvis udgjort afstanden 
mellem de to vanger, og altså dermed por
tens åbning.

Udgravningerne har således afdækket 
spor efter to af et ukendt antal bispeporte, 
der igennem tiden har afløst hinanden. De 
tre byporte (Mølleport, Nørreport og Bispe- 
port) nævnes første gang ca. 1500 i et udkast 
til artikler for et - i øvrigt ukendt - køb
mandsgilde, der skulle oprettes i byen, men 
de stammer sikkert alle fra engang i 1300-tal- 
let, da byporte og bybefæstning blev almin
delig i de danske byer. I Haderslev skabtes 

bybefæstningen ved at omgive den centrale 
by med vand, og byportene har både skullet 
markere byens officielle ind- og udfaldsveje, 
men samtidigt det sted, hvor en eventuel told 
af medbragte varer skulle betales.

Bispeporten, der i øvrigt først kan have fået 
dette navn efter ca. 1450, da biskop Niels af 
Slesvig byggede en bispegård på grundene 
Bispegade 9-13, lå umiddelbart syd for 
kanalen rundt om byen. For at komme over 
denne kanal, der i middelalderen har været 
15-20 m bred, måtte man passere en af de 
broer, der kom til at danne byens symbol i 
byseglet.

Syd for byporten må man formode, at der 
har været et lille område for at give plads til 
bøndernes kærrer, der jo måtte holde stille 
for at varerne kunne undersøges og tolden 
betales.
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Herfra fortsatte man enten op ad Jomfru
gang eller ad Bispegade mod Torvet. Som 
det ses på opmålingen (og på markeringen i 
den nye gågadebelægning) synes byporten 
at have stået skævt på det nuværende gade
forløb. Hvad dette skyldes er ikke helt klart, 
men en rimelig forklaring kunne være, at 
Bispegade/Apotekergade oprindelig havde 
et mere vestligt forløb end i dag. Flere ting 
peger i den retning, bl. a. den overraskende 
iagttagelse, at den nuværende Bispegade 
mellem Jomfrugang og Smedegade det 
meste af middelalderen igennem har været 
et vandhul, hvor gaden altså ikke har kunnet 
gå-

Skønt meget er blevet klarlagt under de 
sidste to års undersøgelser i forbindelse med 
gågade-etableringen, er der stadig mange 
uløste spørgsmål, og mange års kabelgrav
ninger har nok desværre umuliggjort besva
relsen af en del.

LENNARTS. MADSEN

BISPEPORTEN CA. 1745-1761

På Braunius’ stik over Haderslev fra 1585 ser 
man tydeligt de byporte, som dengang mar
kerede den indre bys begrænsning, nemlig 
Bispeport, Nørreport og Sønderport. For de 
to sidste portes vedkommende ved man ikke, 
hvornår de er fjernet, hvorimod der om 
Bispeport findes en del skriftligt materiale i 
Rådstuearkivet i Haderslev byhistoriske 
Arkiv.

På grundlag af byens ældste brandtaxa- 
tionsprotokol fra 1745 var det let at stedfæste, 
ud for hvilke huse Bispeport havde ligget. 
Vest for Bispeport lå farver Andreas Daniel 
Grützmanns langhus på 10 fag - det nuvæ
rende Bispegade nr. 15. Fem fag aflanghuset 
skal have ligget over Bispeport. Om disse fem 
fag hedder det, at de er 3V2 alen høje og 13 
alen brede samt i god stand, og de er vurde
ret til i alt 50 rigsdaler.2

Imidlertid brændte farver Grützmanns 
hus den 3. marts 1748, og af forskellige 
grunde er genopførelsen først afsluttet i 1754. 

Deputeretkollegiet har dog i denne forbin
delse afholdt et møde den 6. august 1750, 
hvor man har drøftet situationen. I referatet 
af mødet hedder det: »Da Andreas Daniel 
Grützmann ved sin for to år siden lidte 
brandskade også mistede det ham tilhørende 
fem fag hus på Bispeport og til genopbygnin
gen af dette har modtaget 50 rigsdaler af 
byens brandkasse samt i dag har fået præ
senteret en tegning over, hvorledes og i hvil
ken form han skal genopbygge samme, så er 
dermed antydet, at - når dette antages - der 
overlades ham de omtalte 50 rigsdaler samt 
det af det gamle murværk, der er brugbart. 
Derimod må han overdrage byen alle de 
ham førhen hørende rettigheder til den på 
nævnte port værende bygning, og desuden 
sætte porten i stand, således som nævnte teg
ning m.m. angiver.

Således er dette forslag og tegning dags 
dato godkendt, når alt, hvad denne tegning 
beskriver, med det første udføres på forsvar
lig måde, og at der efter en besigtigelse heref
ter ikke er noget at udsætte herpå.

Hvad angår den fremtidige vedligehol
delse af denne opførte port, så vil dette ene og 
alene påhvile byen«.3

Andreas D. Grützmann må således have 
stået for opførelsen af den nye Bispeport, der 
ikke fik lov til at stå ret mange år, for i en skri
velse, dateret 12. april 1760 - året efter den 
store brand i juli 1759, - gøres der opmærk
som på, »at den for nogle år siden nybyggede 
Bispeport øjensynlig er i en dårlig forfatning. 
Ikke alene er det ene fundament, der vender 
mod den deputerede borger Andreas Grütz
manns hus, skredet meget, men også i por
tens midte findes der revner, så det er ikke 
uden grund, at der er fare for at den skal 
styrte sammen, hovedsagelig når svært bela
stede vogne passerer igennem den. Da der 
desuden er indkommet forslag om, at denne 
port hverken er til nytte eller pryd for byen, 
så vil en reparation af den som følge heraf 
være helt nytteløs. Når der tænkes på en 
besparelse af de ved dens nedbrydning nød
vendige udgifter, hvilke let vil overstige de i
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Fra Haderslev Museums udgravning af resterne af Bispeport sommeren 1987. Til venstre ses udgravningsfeltet foran biblio
teket, hvor den bevarede vange ses. Til højre et nærbillede af vangen set fra den modsatte side, i forgrunden løber et 
telefonkabel. - Endnu et lille udgravningsfelt lå på den modsatte side af gaden. Bispeportens placering er i dag markeret i 

gågadens brolægning. (Foto: Haderslev Museum).

porten indmurede stens værdi, så vil det nok 
være tilrådeligt, at denne port med det første 
sættes på licitation, og at den højstbydende, i 
henhold til conditionen, inden otte dage skal 
nedbryde porten.

Borgmester og råd samt de deputerede 
borgere anmodes om skriftlig at give deres 
mening til kende, således at der allerede i 
dag kan udfærdiges en publikation i sekreta
riatet, og som således på behørig vis kan blive 
bekendtgjort«.

Skrivelsen er underskrevet af borgmester 
Mathias Mussmann og bysekretær Neu- 
hoeffel samt rådmændene Paul Schertner, 
Jens Jensen og Johan Schrøder, og ligeledes 
har de deputerede borgere med deres under
skrifter tilkendegivet, at de er indforstået 
med licitationens afholdelse.

Publikationen om licitationens afholdelse 
er dateret den 18. april 1760 og affattet såle
des: »Det gøres hermed bekendt, at den her
værende såkaldte Bispeport samt de deri be
findende byggematerialer på næste fredag, 
det vil sige den 25. i denne måned, på det 
herværende rådhus vil blive bortliciteret. 
Hvem der derfor er interesseret heri, kan på 
nævnte dag om eftermiddagen kl. 3 indfinde 

sig på rådhuset og efter afgivet højeste bud, 
samt efter eventuel sikkerhedsstillelse, få til
slag«.4

Ved licitationen den 25. april på rådhuset 
var der 3 interesserede, som gav bud på ned
brydningen af Bispeport. Den første var 
smed Frederik Adam Gyesen, der bød 12 
rigsdaler. Rådmand Paul Schertner bød 16 
rigsdaler og 32 skilling, og sluttelig bød den 
deputerede borger Kai Mussmann 17 rigs
daler. Da ingen ville byde mere, fik han altså 
arbejdet med nedrivningen af porten over
draget.5

Man skulle nu synes, at denne sag var 
afgjort, men i en ny skrivelse af 17. september 
1760 hedder det, »at amtsforvalter Fuglsang6 
for nogle dage siden har budt 18 rigsdaler 
kontant og med det ny tilføjede tilbud, at 
porten ligeledes på hans egne omkostninger 
bliver nedbrudt og pladsen derefter renset. 
Den brøstfældige beskaffenhed, som porten 
er i nu, kræver en hurtig beslutning, fordi en 
længere udsættelse måske kan forårsage por
tens ganske nedstyrtning med deraf følgende 
skader, der ikke uden grund er at befrygte.

Begge kollegier bedes derfor tilkendegive 
deres mening, om de er indforstået med, at 
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ovennævnte amtsforvalter Fuglsang for de 
tilbudte 18 rigsdaler skal overlades porten 
eller ej, således at der kan meddeles ham 
underretning herom«.7

Denne skrivelse er godkendt og underskre
vet af begge kollegiers medlemmer, dog ikke 
af borgmester Mussmann,8 men nederst på 
skrivelsen har bysekretær Neuhoeffel9 tilføjet 
følgende: »Fra hr. borgmester Mussmann 
indleveret den 16. juli 1761«. Dette stemmer 
overens med referatet af deputeretkollegiets 
møde den 16. juli 1761,10 hvor der gøres 
opmærksom på, at denne skrivelse har været 
forelagt hos borgmester Mussmann og først 
er afleveret samme dag, som dette møde er 
afholdt.

Bispeport synes således ikke at være 
nedrevet før engang i 1761, hvilket også frem
går af referatet af et møde i deputeretkolle
giet den 16. marts 1761. Heri nævnes nemlig 
købet af en »Bude« beliggende ved Bispe
port.

HUSEJERE OG BEBOERE 
OMKRING BISPEPORT

Under forskningsarbejdet vedrørende Bispe- 
ports fjernelse har man ikke kunnet undgå at 
beskæftige sig med de tre huse, der lå nær
mest Bispeport, nemlig Bispegade 13, 15 og 
16, og deres ejere.

Bispegade 15 var selvfølgelig mest i søgely
set, hvilket som allerede omtalt skyldes dets 
nære tilknytning til Bispeport. Farver 
Andreas Daniel Grützmann, som var fra 
Wismar, boede her fra 1730, da han blev gift 
med en datter af rådmand Tycho Christen
sen. Hun hed Johanna Catharina, og deres 
vielse fandt sted Mortensaften i hjemmet og 
blev foretaget af provsten.11 Huset var nu i 
slægten Grützmanns eje indtil 1791, da råd
mand Peter Hiort12 købte det. Han lod i 1794 
opføre en tilbygning på 17 fag mod vest i går
den, og i 1798 oprettede han heri et sukker
raffinaderi, der eksisterede længe efter hans 
død i 1811, og hvor der i året 1850 af syv 
beskæftigede blev produceret 250.000 pd. 

raffineret sukker samt 125.000 pd. sirup.13 
Ejendommen blev i 1819 erhvervet af Peter 
Hiort Lorenzen, der i 1829 solgte den til H. 
Richtsen.

Bispegade 13, på hvis grund den gamle 
bispegård har ligget, og som biskop Nicolaus 
af Slesvig (1429-1477) havde ladet opføre,14 
ejedes i 1756 af amtsforvalter Fuglsang, der 
på en lidt underlig måde blev den, der fik 
overdraget nedrivningen af Bispeport. Huset 
blev i 1789 erhvervet af rådmand Peter Hiort, 
hvis datter Martha samme år blev gift med 
Thomas Lorenzen, den senere amtsforvalter 
for Haderslev østeramt.15 Peter Hiort må 
have overladt ejendommen til sin svigersøn, 
efter at han i 1791 købte og flyttede ind i 
naboejendommen Bispegade 15. Amtsfor
valter Thomas Lorenzen var far til den 
senere så velkendte stænderdeputerede Peter 
Hiort Lorenzen,16 så man må gå ud fra, at 
denne er født i Bispegade 13.

Huset Bispegade 16, der lå øst for Bispe
port, ejedes i 1756 af amtskok Hans Jochim 
Tronier.17 Efter at det havde været i eje af 
advokat Friedrich Carl Astbahr og sukkerko
ger Peter Petersen, blev det i 1788 købt af 
købmand og krovært Jesper Mogensen, der 
var født i Sommersted og gift med Cecilie 
Marie Friedrichsen fra GI. Haderslev.

Under den store brand i Haderslev natten 
til den 20. september 1798, hvor alle huse på 
den vestlige side af Lavgade blev lagt i aske, 
var Jesper Mogensen sammen med mange 
andre af byens borgere ilet hertil for at 
hjælpe med at bekæmpe den voldsomme 
brand, der truede med at ødelægge store 
dele af byens huse, ligesom det var tilfældet i 
1759. Flere af redningsmændene var i livs
fare, men kun en, Jesper Mogensen, 
omkom, idet taget fra et hus styrtede ned 
over ham. Kun ved ihærdig indsats fra bor
gernes sider blev branden bekæmpet, og selv 
fra Christiansfeld var brandværnet kommet 
til for at hjælpe med ved slukningsarbejdet.18

Denne nat, hvor alle anstrengte sig for at 
redde, hvad reddes kunne, stod der på Torvet 
en stor firskåren karl og betragtede helt upå-
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På det ældste fotografi af Bispegades nordende fra 1870’eme får man et indtryk af den lille plads, som har været i sollyset 
foran Bispegade 15, hvis gavl stikker frem til højre. Bag den ses hjørnet af Bispegade 13. Bispeport har stået, hvor skyggen 

fra nr. 15 falder ud på gaden, og foran den førtes kanalen under Bispebro. (Foto: Haderslev byhistoriske Arkiv).

virket, hvad der skete i Lavgade. Da man 
opfordrede ham til at gå hen og give en hånd 
med, svarede han roligt: »Næ, æ er fra Tøn
der!«19

Jesper Mogensen fik en storstilet begra
velse, idet magistraten indbød hele borger
skabet og alle byens indbyggere til at over
være begravelsen. Hans lig blev den 22. om 
aftenen båret til rådhuset, hvor borgmester 
Sørensen20 den følgende dags eftermiddag 
kl. 3 holdt en mindetale, hvori han bl.a. 
sagde: »Menneskevennens død - hvem er 
død den, han dør vel, vi velsigner hans aske«.

Derefter blev kisten ved rådhuset modta
get af to skolelærere og 22 skoleelever, og 
under afsyngning af en sørgesang, og mens 
alle kirkens klokker kimede, ført til kirken. 

Her blev der gjort et ophold, indtil organi
sten havde spillet et præludium, og derefter 
blev kisten under salmesang båret til graven 
og nedsænket.

Enken havde ingen udgifter vedrørende 
begravelsen, da disse blev hende skænket af 
kirkens tjenere, og byen betalte de øvrige 
omkostninger.21

Jesper Mogensen blev 40 år gammel, og 
foruden enken efterlod han sig fire børn i 
alderen fra 1 til 8 år. Et femte barn var på 
dette tidspunkt undervejs, og ved dets dåb 
nogle måneder senere stod både borgmester 
Sørensen og amtsforvalter Lorenzen faddere 
til den lille pige.

ALFRED THOMSEN
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NOTER OG HENVISNINGER

De arkivalske kilder findes alle i Rådstuearkivet i Haderslev 
byhistoriske Arkiv. De biografiske oplysninger er hentet i 
Th.O. Achelis: Bürgerbuch der Stadt Hadersleben, 1938, J. 
Smith: Slesvigske amtsforvaltere, og i listen over borgme
stre i Th.O. Achelis: Haderslev i gamle dage, bd. 2, 1929, s. 
424f.

1. Th.O. Achelis: Haderslev i gamle dage, bd. 2, s. 7.
2. Codex 133a, side 200. Angående de forskellige huses 

ejere, har jeg støttet mig til Olav Christensen: Hader
slev købstads ejendomme og deres ejere 1745-1866, der 
findes i kopi i Haderslev byhistoriske Arkiv.

3. Codex 52, side 195f. Det er ikke lykkedes at finde den 
omtalte tegning i Rådstuearkivet.

4. Acta XVIII, II 3 A c.
5. Codex 52, side 550.
6. Baltzer Friederich Fuglsang, amtsforvalter for Hader

slev Vesteramt 1752-1769, kammerlakai hos prinsesse 
Lovise og senere regnskabsfører for samme. Var i en tid 
også kirkeskriver samt ridefoged i Frøs og Kalslund 
herreder. Født 10/7 1710 i Ørsted, Oksenvad sogn, 
død Haderslev 14/1 1769.

7. Acta XVIII, II 3 A c i RA i HbA.
8. Matthias Mussmann, borgmester 1757-1768. Født 

Haderslev ca. 1703, død 30/6 1768.

9. Arnold Christian von Neuhoeffel, borgmester 1768- 
1796, bysekretær fra 1758. Født i Bordelum 25/4 1727, 
død 26/8 1796.

10. Codex 52, side 595 ff.
11. Achelis, bd.2, side 256.
12. Peter Hiort, købmand og sukkerraffinaderiejer, dep. 

borger 1773-1789, rådmand 1790-1810. Født i Horsens 
14/10 1739, død 26/6 1811.

13. Acta XIX D 1.
14. Achelis bd. 1 side 155.
15- Thomas Lorenzen, amtsforvalter i Haderslev Vester

amt 1795,1802 kammerråd, 1813 justitsråd, 1815 amts
forvalter i Haderslev Østeramt. Født 2/5 1754 på 
Hjortholm, Kajnæs, død i Haderslev 16/4 1834. Viet 
1789 til Martha Hiort, født i Haderslev 1770 (datter af 
rådmand Peter Hiort og hustru Catharina Feddersen), 
død i Haderslev 22/11 1842.

16. Peter Hiort Lorenzen, borgerskab 15/2 1816, ejer da 
sukkerraffinaderiet, dep. borger 1835-1845, stænder
deputeret. Født 24/1 1791, død 17/3 1845.

17. Hans Jochim Tronier, privilegium som kok for amt og 
by 1726. Død 14/10 1767.

18. Lyna 1798.
19. Die Heimat, 1925, side 215 (Th. O. Achelis).
20. Niels Sørensen, borgmester 1796-1813. Født i Jels 18/6 

1763, død 4/8 1813.
21. Frue Kirkes kirkebog.



ERINDRINGER FRA MIN DRENGETID 
I HADERSLEV 1917-1926

Når jeg efter mange års fravær en gang imel
lem kommer på besøg i min barndomsby og 
går gennem de små gader og glæder mig 
over, hvor smukt man har restaureret mange 
af de gamle huse, dukker der så mange min
der op om barndommens dage og om, hvor
dan livet var for en Ha’sle dreng i og omkring 
genforeningen. Det er disse tanker, jeg på 
opfordring vil prøve at videregive ved at for
tælle min egen lille historie om min drenge
tid.

Det er nok bedst, jeg begynder med at for
tælle lidt om mig selv. Jeg er født i 1912, ikke i 
Haderslev, men i Flensborg. Mor var fra 

Haderslev, født oppe på torvet i det gamle 
bindingsværkshus nr. 5, som nu er så smukt 
restaureret, og som dengang ejedes af min 
bedstefar, urmager Hartvig Nielsen. Han 
døde i 1910, så jeg har ikke kendt ham. Jeg 
kan i denne forbindelse fortælle, at den 
gamle Valdemar Fahrendorf, grundlægge
ren af den kendte forretning i Nørregade, 
stod i lære hos min bedstefar.

Min far er født i Aabenraa som søn af 
skibskaptajn Peter Iversen. Efter at have 
været i manufakturhandlerlære i Sønder
borg kom han som ung ekspedient til 
Haderslev hos firma Andreas Erichsen; her
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Torvet ca. 1905. Fra 2. sal i nr. 3 (»Flora«, senere »Kosmorama«) havde Axel Iversen frit udsyn ved fjernelsen af kejser 
Wilhelms statue den 27. januar 1920. Axel Iversens mor var født i nr. 5 som datter af urmager Hartvig Nielsen. (Postkort i 

Haderslev byhistoriske Arkiv).

lærte han min mor at kende, og de blev gift i 
1910. Forskellige ting bevirkede, at de flyt
tede til Flensborg, hvor far blev uddannet i 
en helt anden branche. Det store amerikan
ske firma National Cash Register var lige 
begyndt med at sælge sine kasseapparater i 
Europa; i dag kender enhver jo disse kasse
apparater, men dengang var det en ligeså 
epokegørende ting som computere nu om 
stunder.

Far blev efter kort tids uddannelse ansat 
som generalrepræsentant for Mecklenborg- 
Schwerin med sæde i Rostock. Det var jo en 
vældig sag, og fremtiden tegnede sig tilsyne
ladende lys og lykkelig for det unge par og 
deres lille søn, men Kaiser Wilhelm ville det 
anderledes, verdenskrigen brød ud i efter
året 1914.

Far blev indkaldt allerede i oktober 1914 

og var med på Balkan, Østfronten og til sidst 
i Frankrig, hvor han faldt foran Verdun i 
efteråret 1918, kort før våbenstilstanden.

Efter at far var blevet indkaldt, prøvede 
mor at klare sig så godt hun kunne i Rostock, 
men som relativt nygift ægtepar havde de jo 
ikke haft mulighed for at skaffe sig økono
miske reserver, og den understøttelse, man 
fik dengang, var så latterlig lille, at man hver
ken kunne leve eller dø af den. Hun prøvede 
at leje værelser ud fra deres store lejlighed, 
men i 1917 måtte hun give op og flytte hjem 
til Haderslev.

Til Haderslev

I Haderslev fik hun af fars og mors gode ven
ner, installatør Valdemar Christensen, stillet 
en lille lejlighed til rådighed i deres ejendom,
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»Burgfrieden im Felde« 
- politiske uoverensstem

melser må vige for kri
gens krav. Hver soldat 

læser sin avis, Chr. Iver
sen, nr. 3 fra højre, med 

Flensborg Avis. (Foto 
1916, privateje).

Gåskærgade 46, og hun fik et job som ekspe
ditrice hos isenkræmmer Anton Skau, hvor 
hun som ung pige havde været i huset.

Her begyndte nu min Haderslev-tilvæ- 
relse. Vor lille lejlighed i Gåskærgade var i 
stueetagen med en stue ud til gaden, et 
værelse til gården og et lille køkken. I lejlig
heden ved siden af i stueetagen boede den 
gamle smedemester Christensen med kone 
og to ugifte døtre. Smedemester Christen
sen, far til Valdemar Christensen, stammede 
fra Århus og var en rigtig stout gammel 
håndværker af den gamle skole. Jeg husker 
så tydeligt hans sprog, som jo var højdansk. 
Jeg kunne i begyndelsen ikke forstå meget 
dansk og slet ikke hans sprog,jeg hørte ham 
aldrig tale tysk. Aldrig vil jeg glemme, hvor 
rørende han og hans familie tog sig af mig, 
der var så meget overladt til mig selv på 
grund af mors arbejde.

På første sal i huset boede Valdemar Chri
stensens, og hos dem var jeg også meget. De 
havde to sønner omtrent på min alder, Hol
ger og Aage. Navnlig husker jeg en ting her
fra: vi fik hver aften som aftensmad en por
tion kold stiv byggrød med varm skummet
mælk; både Holger, Aage og jeg hadede det, 
men levnedsmiddelsituationen var jo meget 

anspændt dengang i slutningen af krigen, og 
ned kom det da.

Efter nogen tid lykkedes det mor at få mig i 
Fräulein Matzens Kindergarten i Skolegade; 
tysk var hun, og her blev der kun talt tysk, 
men hun var en elskelig gammel dame, som 
vi børn holdt meget af. Jeg husker ikke 
mange af mine legekammerater her, kun en 
af Outzen-sønnerne, der vistnok døde som 
ganske ung.

Bag i gården i Gåskærgade 46 var den 
store smedje, som lededes af Harald Chri
stensen, en yngre bror til Valdemar.

Her i smedjen foregik for en lille dreng 
mange interessante ting. Store heste kom og 
fik nye sko, lugten af brændt horn, når de 
rødglødende hestesko blev tilpasset hestens 
hove, står mig endnu i næsen. De mange 
kraftige smedesvende med deres skødeskind, 
jonglerende med hammer og tænger med 
rødglødende jern, der blev lagt om svære 
vognhjul, hammerens rytmiske banken på 
ambolten - her var nok at se og høre.

Ved siden af os i nr. 48 fik jeg en god ven, 
Hans Sorgenfri, en af snedkermester Sorgen- 
fris sønner; vi kunne sammen tumle os i det 
store snedkerværksted, se svendene arbejde 
med de fine møbler. Mestersvenden Jansen var
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Den sidste orlov 1917. Christian og Sophie Iversen fotogra
feret med sønnen Axel hos fotograf Carl Rudolph. (Privat

eje).

meget dygtig til at polere, og vi kunne selv få 
et stykke træ at bearbejde.

Over for os i Gåskærgade havde et herligt 
gammelt ægtepar, Farre, en lille købmands
forretning, og selv om alt var knapt, faldt der 
tit et stykke »Bom« af til lille Axel. Fru Farre 
kaldte mig en lille Pimmel - jeg har aldrig 
hørt det udtryk senere.

Her i Gåskærgade kom så i det tidlige 
efterår 1918 postbudet med det grå feldpost- 
brev »Für Kaiser und Vaterland gefallen«. 
Brevet lå til mor, da hun kom hjem fra 
arbejde, og det er selvfølgelig sådanne øje
blikke, der aldrig glemmes, selv om jeg vel 
ikke forstod det helt dengang. Jeg ser endnu 
gamle smedemester Christensen sidde med 
mor i sofaen i vor stue med hele sin familie 
omkring.

Far havde sidst været på orlov i 1917, og vi 
blev fotograferet hos fotograf Rudolph. Far 
havde også haft orlov i foråret 1918, men 
måtte ikke tage til Haderslev, fordi han var 
dansksindet, og myndighederne havde kon
stateret, at efter 3V2 års krig var der mange 
sønderjyder, der stak over grænsen til Dan
mark, når de var hjemme på orlov. Far måtte 
derfor kun komme til Hamborg, men mor 
kunne på det tidspunkt ikke få fri fra sit job 
for at tage dertil for at møde ham.

Jeg kan dårligt nok huske min far. Jeg kan 
kun beundre min tapre mor og den måde, 
hun tog den tragedie, der overgik hende.

I skole

Men livet gik jo videre i Gåskærgade. Krigen 
var slut, jeg var snart syv år og skulle i skole, 
og jeg kom i Frederiksskolen, den bygning, 
der senere blev til Haderslev bystation. Vi var 
jo stadigvæk tyske, men afstemningen og 
genforeningen nærmede sig.

Jeg kom altså i første klasse i Friedrich- 
schule og mødte med tavle, grifler og Fibel 
(den tyske ABC). Som klasselærer fik vi en 
ualmindelig flink, ung tysk lærer ved navn 
Schnell. De fleste yngre lærere havde delta
get i krigen, og jeg ser endnu for mig hr. 
Schnell i feltgrå omsyet uniformsjakke prøve 
at bibringe os de gotiske bogstaver. Klasse
rummet ved siden af med direkte dør dertil 
var tredje klasse, og her herskede en ældre 
lærer Fröhlich, kaldet fatter Bitsch. Han var en 
stor ynder af stokkemetoden, hvilket vi små i 
første klasse ikke kunne undgå at høre.

Men det lå nu i luften, at store forandrin
ger var ved at ske for Nordslesvig og Hader
slev. Afstemningen var fastlagt, og alle var 
klar over, at i hvert fald Haderslev nok ville 
blive dansk igen. En dag sent i efteråret 1919 
kom Frederiksskolens rektor Carstensen ind 
i klassen sammen med en nydelig ung mand 
i fint jakkesæt. Alle rejste sig og stod ret, som 
man gjorde dengang. Friedrichschule var 
en drengeskole, ja man kendte slet ikke blan
dede klasser i byerne dengang.
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Tyske vandflyvere stationeret ved Haderslev Dam,. 1915. I baggrunden huse i Bispegade. (Foto: Haderslev byhistoriske 
Arkiv).

Rektor Carstensen meddelte os, på tysk 
selvfølgelig, at dette var »ein dänischer 
Lehrer«, hr. Kalsbøl, og at de, der mente, de 
skulle i dansk skole i fremtiden, skulle melde 
sig. Jeg meldte mig sammen med nogle 
andre, vore navne blev skrevet op, hr. Kalsbøl 
klappede os på kinden, men sagde ikke 
noget, og de to herrer gik videre til næste 
klasse. Det var mit første møde med den 
danske lærerstand og hr. Kalsbøl, og det blev 
jo ikke det sidste.

Så stod jeg en dag i skolepausen sammen 
med min ældre fætter Johannes Nielsen 
(grandfætter, han var min mors fætter), og så 
ude på Nørregade de tyske soldater drage 
forbi, de var ved at rømme den store kaserne. 
Et sørgeligt tog af vogne og gullaschkanoner, 
trukket af radmagre heste, drog sydpå. Mær
keligt at tænke på, at jeg godt 25 år senere 
skulle opleve et lignende tog drage sydpå. 

Fætter Johannes var et år forinden blevet 
smidt ud af Latinskolen, fordi han ikke ville 
være med til at hylde Kaiser Wilhelm ved en 
af de tyske festdage, så han måtte nu gå på 
borgerskolen, hvor for øvrigt rektor Carsten
sen var meget forstående over for ham.

Mens jeg er ved fætter Johannes, må jeg 
fortælle en lille episode, jeg oplevede sam
men med ham en af de sidste dage af krigen. 
En eskadrille små tyske vandflyvere var ble
vet stationeret nede ved dammen; de lå fortø
jet langs med kanten ved det, der nu hedder 
Bispebroen, og de foretog fra tid til anden 
små øvelsesflyvninger ud over dammen. 
Johannes havde taget mig med ned for at se 
dem, og da vi kom gående ved plankeværket 
langs med Hundevadts have, han med mig 
ved hånden, kom en af maskinerne lavt fly
vende, usikkert vaklende direkte ned mod os, 
men styrtede heldigvis ned i et stort træ i 
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tobaksfabrikant Hansens have kun ca. 50 
meter fra os. Pilotens vildt stirrende øjne bag 
de store flyvebriller glemmer vi aldrig. Stum
per af skroget fløj omkring os, vi var fuldkom
men paralyserede, men kom heldigvis ingen
ting til. Vi var selvfølgelig chokerede, Johan
nes - der altid har været en stor samler - dog 
ikke mere end at han sikrede sig et stykke af 
propellen. Piloten overlevede ulykken, hørte 
vi bagefter.

Kort tid efter at de tyske soldater havde 
forladt kasernen, kom der en afdeling fran
ske alpej ægere til Haderslev. De skulle sørge 
for ro og orden i Plebiscittiden, altså indtil 
afstemningen og genforeningen havde fun
det sted. Forinden havde man, for ikke at 
provokere franskmændene, tildækket den 
store Kaiser Wilhelm statue på Søndertorv 
med store sække. Statuen blev kort tid efter 
taget ned, og det overværede jeg fra første 
parket, idet jeg den dag var udstationeret hos 
en af mors ungdomsveninder, Anna Paulsen, 
født Fahrendorf, senere apoteker Hartvig 
Paulsens mor. De boede i en lejlighed øverst 
oppe i Michaels ejendom (»Kosmorama«), 
og fra det store vindue ud mod torvet havde 
man en fin udsigt til begivenhedernes gang. 
Tante Anna fortalte, at den sidste tyske borg
mester Schindelhauer havde været oppe og 
taget afsked med Kaiseren. (Siden 1945 har 
statuen ligget på Haderslev Museum).

De franske tropper prægede byen meget, 
og det var rigtig noget for os drenge at følge 
dem på deres march rundt i byen. Deres 
march foregik i en meget hurtig speciel 
kadence, som jeg tror, vi aldrig rigtig fik væn
net os til. Der var altid i det mindste trompe
ter og trommer med, tit et stort orkester. 
Hornblæserne kunne i takt med musikken 
hvirvle deres horn højt op i luften og med 
usvigelig sikkerhed fange dem igen. Vi 
drenge fik lært at synge med på Marseillai
sen og Madelon.

★

Mor havde efter fars død besluttet sig til at 
prøve, om hun kunne få etableret sig som 
damefrisør. Hun havde en yngre bror i 
København. Ham tog hun over til, og det 
lykkedes hende at komme på et kursus hos 
en kendt damefrisør på Frederiksberg. Her 
var hun et halvt års tid; hendes læremester 
hjalp hende meget og sagde, at hun havde 
anlæg for faget, og at hun nok skulle klare 
sig. Det gjorde hun da også.

I den tid mor var i København, var jeg også 
nogle måneder derovre, som så mange andre 
søndeijydske børn anbragt hos en køben
havnsk familie. Mine plejeforældre var en 
svensk/dansk dameskrædder, kgl. hofleve
randør i Store Kongensgade, og jeg blev 
behandlet som en lille prins. Jeg husker 
endnu, at jeg tit blev hentet ind i prøveværel
set, for at de fine damer kunne hilse på den 
lille »forsultne« sønderjydske dreng.

Mors yngre søster Marie, senere børneha
veleder Marie Nielsen, tog sig af mig, mens 
mor var i København. Tante Midde, som 
hun hed i familien, havde været i USA hos en 
onkel under hele krigen og var nu kommet 
hjem til Haderslev, og det var da også hende, 
der bragte mig til hovedstaden. Vi startede 
med rutebil til Kolding. Det var en nyopret
tet forbindelse, der foreløbig havde afløst 
dagvognen, et forfærdeligt monstrum af et 
køretøj, nok en ombygget militærlastvogn, 
med massive hjul. Passagererne sad på hårde 
træbænke langs siderne af vognen. Turen tog 
nogle timer.

Ejeren, som også selv kørte bilen, hed 
Rudolph til efternavn, og jeg troede i lang 
tid, at det var derfor, det hed rutebil.

Det første jeg fik, da vi kom til Kolding, var 
en stor iskage, den første i mit liv, og jeg følte 
det, som om jeg var kommet i slaraffenland.

Bispegade 8

Efter mors hjemkomst fra København lykke
des det hende, til dels også ved familiens 
hjælp (boghandler Carl Nielsen var mors far
bror, Marie Adolphsen gift med snedker-
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Rutebil Haderslev-Christiansfeld-Kolding, formodentlig før 1914. Måske var det den, Axel Iversen kørte med kort før 
genforeningen. (Foto: Haderslev byhistoriske Arkiv).

mester Fritz Adolphsen var hendes mors sø
ster) at etablere sig i Bispegade 8, oprindelig 
en lille møbelforretning, hvis ejer, snedker
mester Frederik Bojsen, boede med familien 
på første sal. Boj sen var for mange år siden 
kommet til at save et lille stykke af en tom
melfinger, og siden arbejdede han ikke mere. 
En underlig, lidt uhyggelig mand, der blev 
kaldt »Gadedørsbojsen«, fordi han det meste 
af dagen stod i gadedøren og iagttog færd
selen og lod, som om han ventede på noget. 
Senere, da vi blev danske igen, gik han med 
aviser, først med »Danskeren«, senere med 
»Jydske Tidende«. Hans tykke lille kone, 
Alma, var sød og rar og behandlede ham 
som et lille barn. De fik først elektricitet i 
1931. Bojsen beskæftigede sig også lidt med 
okkulte ting og kunne bl.a. læse over vorter. 
Han skaffede mig af med en stor vorte på min 
ene hånd.

Her i Bispegade 8 blev der nu indrettet en 
lille butik med sæbe, parfume m.m. Ved 
siden af butikken, ud til gaden, var der en 

lille opholdsstue, der også skulle bruges til 
venteværelse. Ud til gården lå frisørsalonen 
med to behandlingspladser, et lille køkken, 
og endvidere var der her helt oppe under 
taget to små loftsværelser som soveværel
ser, til disse førte der fra forstuen på første sal 
en meget stejl, smal trætrappe op. Bojsen 
yndede at stå i skjul ude på den mørke 
forstue og forskrække os, når vi skulle op om 
aftenen. Men da det skete så godt som hver 
aften, vænnede vi os til det, og vi sagde gan
ske automatisk, når vi kom op på forstuen: 
»Go javten, Bojsen«. En lille knirkende lyd 
fra et hjørne underrettede os om, at han var 
på plads.

Jeg har senere tit måttet tænke på, hvor 
brandfarligt det i grunden var. Der var jo 
ingen el-forsyning, så vi gik gerne op med et 
stearinlys eller en petroleumslampe. Hvis 
der om natten var udbrudt brand, ville vi 
ikke have haft en levende chance for at 
komme ud. Faktisk var der nær blevet brand 
engang. En sen efterårs-eftermiddag stod
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Sophie Iversen (tv.) med assistent i damefrisørsalonen i Bispegade 8. (Foto 1922, privateje).

mor og ekspederede nogle damer i butikken, 
da en mand kom ind og stillede sig ventende 
ved døren, og da mor var færdig med 
damerne, spurgte hun ham, hvad det skulle 
være; manden spurgte, om det var hendes 
rum oppe ved tagvinduet, og da mor svarede 
bekræftende, sagde han, at han troede nok, 
det brændte deroppe. Heldigvis var brand
stationen tæt ved, og brandvæsenet kunne 
med en håndsprøjte slukke, inden ilden 
havde fået rigtig fat. Mor havde været der
oppe for at hente håndklæder, der hang til 
tørring og havde haft lys med. Hun måtte 
senere stille hos politimester Rendal og fik en 
advarsel, og det tog hun sig meget nær.

For øvrigt havde mor ret store vanskelighe
der med indretningen af frisørsalonen. Der 
skulle etableres vand, gas og afløb, og som 
nævnt var der ikke indlagt elektricitet i ejen
dommen. Disse ting blev dog forholdsvis 
hurtigt klaret ved hjælp af installatør Vald. 
Christensen. Værre var det med toiletforhol

dene; der var kun et lokum i gården til hele 
huset,og det var mildest talt ikke rart. Det 
kunne der imidlertid ikke gøres noget ved 
dengang, og så længe vi boede der, indtil 
1932, måtte vi klare os med det, der var.

I efteråret 1919 startede mor så, og hun fik 
straks god søgning, såvidt jeg husker var der 
kun én damefrisør i byen på det tidspunkt, 
en tysker selvfølgelig, ved navn Holzheuer.

Mor fik straks de franske officerers damer 
som kunder; somme tider holdt der to til tre 
franske biler med chauffør udenfor i Bispe
gade og ventede på damerne. Bilerne var 
åbne Renaulter med den karakteristiske 
svungne motorhjelm. Vi drenge var jo ikke 
vant til at se biler dengang, og jeg var stolt 
som en pave, når jeg til mine kammerater, 
der stod og så på, kunne sige: »Di æ in ve 
vos«. Jo, mor fik skam så stor søgning, at hun 
måtte se sig om efter medhjælp, som hun fik 
fra København.
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Kong Christian X (yderst tv.) passerer Gammelting med æresport den 10. juli 1920. (Foto: Haderslev byhistoriske Arkiv).

Genforeningen
Så kom afstemningen og genforeningen, 
danske soldater afløste de franske alpejæ- 
gere, og de mange festlige dage omkring gen
foreningen er noget, jeg aldrig vil glemme, 
selv om jeg kun var knap otte år. Jeg mindes, 
hvor skuffet jeg var over, at kongen ikke kom 
ridende ind i Haderslev på en hvid hest. Vi 
stod iført vort fineste puds oppe på Christi- 
ansfeldvej og så kongen og hele hans følge 
passere forbi. Kongen havde skiftet hest, lige 
inden han red ind i Haderslev. Min skuffelse 
blev dog mildnet noget af min stolthed over, 
at min tante Midde var en af de hvidklædte 
unge piger, der stod oppe på æresporten og 
strøede blomster på kongen og hans følge. 
Æresporten var opstillet der, hvor jernbane
overskæringen er nu.

Nu var vi blevet danske, og det var sikkert, 
trods alt, for mange en vanskelig overgangs
tid. For mig begyndte den danske skoletid. 
Jeg plejer at prale med, at jeg har gået i næ

sten samtlige Haderslevs skoler, undtagen. 
Louiseskolen. Først blev jeg flyttet fra Fre- 
deriksskolen til Seminariets Øvelsesskole, 
derefter til Wilhelmineskolen i Præstegade, 
herfra til Hertug Hansskolen og så endelig til 
Katedralskolen, da det var blevet bestemt, at 
børn af de sønderjyder, der var faldet i ver
denskrigen, såfremt de var egnede, kunne få 
friplads.

Katedralskolen havde ved starten efter 
genforeningen 1920 måttet oprette en forbe
redelsesskole fra 1.-5. klasse, og her begyndte 
jeg så i anden klasse. Forberedelsesskolen 
lededes af den henrivende frk. Inger Ottesen, 
som alle vi drenge var mere eller mindre 
forelskede i. Jeg husker, at jeg fik ekstratimer 
i dansk hos lærerinde fru Abel, mor til forfat
teren Kjeld Abel, og her i skolen mødte jeg så 
også hr. Kalsbøl igen. En anden ting, jeg 
husker så tydeligt, er, at der ved første års 
afslutning i gymnasiet kun var én student, en 
lang mager person, der hed Skat-Rørdam.
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Pakkeposten i Haderslev i preussisk tid, ca. 1900 i Apotekergade foran Vor Frue kirke. (Foto: Carl Rudolph, Haderslev 
byhistoriske Arkiv).

HADERSLEV OMKRING 1Q20

Hvordan så nu Haderslev ud dengang, set i 
erindringens lys? En grå, lidt trist og forsømt 
by efter den lange krigstid, det kunne jo ikke 
være anderledes. Brolægningen var dårlig, 
slet ingen asfalterede gader, for resten heller 
ikke megen trafik, mest hestevogne - biler 
var så sjældne, at de ligefrem vakte opsigt - 
forretningerne havde trækvogne og andre 
småvogne af mange forskellige slags.

I Haderslev havde vi i adskillige år efter 
genforeningen sågar en drager; han hed 
Aagaard og var et levn fra tysk tid. Han havde 
kasket med et flot messingskilt, hvorpå der 
stod »Dienstmann Nr. I«. I tysk tid var de 
autoriserede, og man kunne leje dem til alle 
mulige ærinder og småflytninger til en 
bestemt takst, fastsat af myndighederne. 
Hvis man ville sende sin udvalgte en buket 
blomster med en Billet d’Amour, så tilkaldtes 
Dienstmann nr. I, har en gammel hadersle
ver fortalt mig. Der var nu ikke megen 
romantik over Aagaard, når han skuflede af 

sted på sine flade fødder, mens han skub
bede sin lille trækvogn, men han var jo også 
allerede gammel, da jeg var dreng.

Når bønderne fra oplandet kom til bys, var 
det for det meste i hestevogn, »Foerværk«, og 
de spændte af i de forskellige gæstgivergårde 
- og dem var der mange af. Forskellige elever 
i Katedralskolen fra landet kørte også ind 
hver dag i hestevogn. Min sidekammerat i 
klassen, Hans Buhl fra Stendetgård, kørte 
ind og ud hver dag i en lille jumbegig og 
»spændte af« i Harmonien, en anden elev 
kom ind hver dag fra Hoptrup, ridende på en 
lille islænder.

Der var ingen udbygget kloakering i 
Haderslev, de fleste i den indre by havde 
lokum i gården, der blev tømt om natten en 
gang om ugen. Kom man hjem efter kl. 22, 
gik man gerne somme tider en lille omvej for 
ikke at møde »æ chokolade vogn« - und
skyld udtrykket - men sådan hed det nu den
gang.
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Men der var mange andre vogne. Den gule 
postvogn med kusken højt til vejrs i sin store 
røde kavaj foretog sin daglige pakkepost
runde. Hesten kendte de forskellige firmaer, 
så man havde nok slet ikke behøvet kusken, 
og pakkepostbudet behøvede bare at råbe 
f.eks. Maasbøl eller Hundevadt, så satte 
hesten sig i gang til den opgivne adresse. 
Mælkevognen kom på sin daglige runde, rin
gede med klokken, og ud kom husmødrene 
og pigerne med spande og kander, og mæl
ken blev målt op med litermål. Bager Ritz fra 
Badstuegade kørte rundt med sin lille luk
kede trækvogn og leverede rugbrød. 
Høppners hotels lille fladvogn med hotelkarl 
Knudsen og en meget livlig hest for af sted 
med kufferter og de handelsrejsendes store 
prøvekufferter. Fuglsangs store ølvogne med 
de svære heste og de store øltønder hængt op 
i kæder, jo der kunne godt blive lidt hestepæ

rer til roserne dengang. Og tænk: i min dren
getid var der postombæring tre gange om 
dagen, også om lørdagen. En særlig flot fir
mavogn var fra byens førende købmand, J.P. 
Ørum; den var brun og blev trukket af en 
elegant hest og med kusken i fin uniform. 
Endelig var der de mere højtidelige køretø
jer, kareter og ligvognen, hvor hestene havde 
de lange sorte skabarakker på. Et ligtog fra 
domkirken kunne standse trafikken i byens 
hovedgade i over en halv time dengang.

Min eneste tur i karet, med vognmand 
Erichsen fra Smedegade med høj hat og flot 
Kaiser Wilhelm skæg på bukken, var, da 
mors kusine Anne Adolphsen blev gift med 
bankdirektør Paasch fra Graasten. Jeg skulle 
være brudesvend i hvidt matrostøj. Der var jo 
ikke langt fra Bispegade 8 til Domkirken, 
alligevel blev vi afhentet i lukket karet. Den 
vuggende, svævende bevægelse, da den satte

Interiør fra købmand Ørums forretning på hjørnet af Nørregade og Gåskærgade. (Foto 1929, Haderslev byhistoriske 
Arkiv).
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Bispegade udsmykket på genforeningsdagen den 10. juli 1920. Til højre nr. 8, i baggrunden købmand M. Leonhards 
forretning i nr. 16. (Foto i privateje).

i gang, glemmer jeg aldrig, kun var turen alt 
for kort.

Byens informationstjeneste var der også 
sørget for dengang ved trommeslager Thom
sen - »Trommelomsen«. - Hans tromme
hvirvler var, set fra et musikalsk/rytmisk 
synspunkt, dårlige, men hans budskab kom 
da ud - det var nu mest om 2. klasses okse
kød og »Skrubber fås ved havnen«.

J.P. Ørum var, som sagt, i min drengetid 
byens førende købmandsforretning; den lå 
på hjørnet af Nørregade og Gåskærgade, 
lokalerne var fint og fornemt udstyrede med 
blanke mahognidiske og skinnende kaffe
møller. Det var så fornemt, at ekspedienterne 
- kommiserne - ikke selv tog mod betaling, 
men man måtte med sin nota hen til kassen, 
hvor kasserersken sad i et lukket glasbur, i 
den ene side af lokalet, og modtog betaling. 
Her vovede en lille dreng sig skam ikke ind 
for at købe en »tut bom«.

Og hvor havde man god tid dengang, når 
man gik i butikker. Man kom ind, ventede 
tålmodigt, til det blev ens tur og fik så stillet 
spørgsmålet: »Hvad skulle det være?«, og så 
begyndte man f.eks. »1 pund mel« - »Så 
gerne«, en pose blev revet af, pustet op, og 
skuffen med mel trukket ud, et et-punds lod 
lagt på den store vippevægt, posen fyldt, sat 
på vægten, hvorpå der blev hældt lidt mere i 
eller taget lidt fra, indtil vægten passede nøj
agtigt, hvorefter posen blev sirligt lukket og: 
»Var der ellers mere?«, og sådan gik det nu 
med vare efter vare, der blev nøjagtigt afvejet, 
og når man var færdig, blev det hele pakket 
sammen med bånd - bæreposer fandtes ikke 
dengang. Skulle man kun have V2 pund 
kaffe, blev dette afvejet, malet, sirligt pakket 
ind med bånd og bærepind, og man kunne 
oven i købet få stillet det spørgsmål: »Vil De 
selv have det med, eller skal vi sende det?« 
Man gav sig tid, ingen stress her. I vor gade,
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Udsigt fra Haderslev Dam mod Vor Frue kirke. Ved bredden spadserestien langs haverne bag Præstegade og koloniha
verne neden for Klosterkirkegården. (Foto ca. 1930, Haderslev byhistoriske Arkiv).

Bispegade, husker jeg, da købmand Leon
hard åbnede i begyndelsen af tyverne og blev 
vor købmand. Leonhard stod selv bag disken 
hele dagen fra 7.30-18.30, lørdag til 21.00, 
altid flink og venlig, tålmodig og korrekt. Jeg 
beundrede navnlig hans delikate måde at 
skære ost af.

»Ka do lieh løf hen te Leonhard etter fo 5 
øre simp«, sagde mor, og så sprang man af 
sted med en kop, fik den fyldt, et stykke per
gamentpapir over og i tilgift et stykke »bom«.

Ved dammen

For mig, der levede hele min barndom i 
Domkirkens skygge, var den naturlige lege
plads »nee ved æ dam«. Jeg har senere ofte 
spekuleret over, hvorfor man så beskedent 
kalder en af Danmarks smukkeste søer i et af 
Danmarks smukkeste sølandskaber, en dam. 
Historikerne har nok en god forklaring på 

dette forhold. Det var nok oprindeligt kun en 
mølledam. Men betegnelsen »dam« har 
altid generet mig lidt, navnlig når jeg skulle 
oversætte den for udenlandske venner. 
»Langt ude på Haderslev Dam«, sang vi en 
sang om i roklubben, og dam bliver det vel 
ved med at hedde.

Det var en herlig tumleplads »nee ved æ 
dam« for en tiårig dreng. Damparken eksi
sterede ikke endnu, og det var stadig dam
halvøen, der var helt inddelt i kolonihaver, og 
der gik en smal spadseresti fra Jomfrugang, 
følgende bredden rundt til klostret. Kysten 
var kranset af store sivskove. Allerlængst ude 
på halvøen, der hvor nu broen til omkørsels
vejen ligger, var der en badeanstalt, selvfølge
lig en herre- og en dameafdeling, med et tæt 
plankeværk imellem, så de gode sæders 
opretholdelse var skam tilgodeset. Katedral
skolen havde her midt i tyverne svømmeun
dervisning om eftermiddagen under ledelse 
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af gymnastiklærer Iversen. Jeg har taget fri
svømmerprøven her i 1926. Klart var vandet 
langtfra, let grønt af alger, og det havde en let 
sødlig smag og lugt, der satte sig i næse og 
svælg. Jeg er ikke sikker på, at sundheds
myndighederne i dag ville have tilladt bad
ning her.

Om vinteren, når dammen frøs til, og det 
gjorde den altid i min drengetid, synes jeg, 
var det skøjteløb på den indre dam, der 
optog en. Tit kom der jo sne, men så lod 
kommunen feje, der var gammel tradition 
for skøjteløb på Haderslev dam. Mor havde 
også løbet meget på skøjter i sin barndom, 
hun havde stadig sine skøjter og støvler, og 
tog sig da også en lille tur en gang imellem. 
Hun fortalte, at i hendes unge dage var der 
koncert af et lille orkester på isen om sønda
gen, og om aftenen var der oplyst med fakler.

Der var kun meget få, der dengang havde 
fastmonterede skøjter, altså skøjtestøvler, i 
dag kunne man vel ikke tænke sig andet. Jeg 
husker kun, at Carsten og Grethe Meyer 
Petersen havde dem, og de var selvfølgelig 
genstand for beundring og misundelse af os 
andre, med vore mere eller mindre rustne 
skrueskøjter. Nogle havde dog fint forniklede 
snabelskøjter, men også til at skrue på og 
helst også med en læderrem over foden. Et 
par ældre mænd, aldersrentenydere, fik sig 
et lille supplement til renten ved at hjælpe 
med at skrue skøjter på og foretage små repa
rationer. De havde en lille bænk med hver, 
og her kunne man så sidde og »blive monte
ret« formedelst 10 øre for børn og 25 øre for 
voksne, når man ikke kunne selv, eller havde 
glemt sin skøjtenøgle. Jeg husker især en lille 
mand med en kæmpevorte på højre kind, 
som gjorde alt for at kapre damer til sin 
bænk, og han tog sig god tid til at behandle 
dem. En skøjteløber, der altid vakte en vis 
opsigt, var pastor Thade Petersen; han havde 
konstrueret sig et lille håndsejl og ved pas
sende vind så man ham sejle af sted udad, 
holdende sejlet med begge hænder foran sig, 
iført lang sort vinterfrakke og blød hat. Der 
var næsten altid østenvind i frostperioden, så 

det gik hurtigt udad; når han så var kommet 
et passende stykke ud, spændte han skøj
terne af og gik tilbage, kæmpende mod vin
den med sit sejl, og når han var kommet ind, 
så på den igen. Han var utrættelig, og han 
kunne foretage mange ture på en eftermid
dag. Ishockey var ikke opfundet endnu den
gang, men når isen efter mange dages frost 
var temmelig sikker, skulle vi i hvert fald en 
tur ud til Granøen, det var ikke tilladt, men 
alligevel - her skulle vi have fat i en dunham
mer, og den skulle tændes, så den røg godt. I 
sådanne frostperioder havde bådebygger 
Kjems gerne rigget en issejler til, og så kunne 
man for 50 øre få sig en tur helt ud til 
Damende og på kryds hjem. Det var en kold 
omgang, og det var jo lidt dyrt.

Ovre på nordsiden af dammen ved Fugl
sangs bryggeri var isen afspærret, og her 
isede bryggeriets folk, dvs. de huggede og 
savede passende stykker is, som på svære 
vogne med hesteforspand blev kørt op til 
bryggeriets iskældre. Der var jo ingen køle
maskiner dengang, så forsyningen skulle 
række til et helt år.

Marked

Når jeg tænker tilbage på min barndom i 
den indre by i Haderslev, er der navnlig tre 
lyde, jeg mindes. Den første er kirkeklok
kerne fra Domkirken, som vi hørte flere 
gange om dagen, jeg tror, jeg ville kunne gen
kende klangen blandt mange. Den anden 
lyd er fiskemandens »Ma kre le, røget ål«, 
når han en forårs- eller tidlig sommerefter
middag fra sin trækvogn falbød sine røgeva- 
rer. Denne karakteristiske sing/song lyd, 
»Ma kre le« i tre stavelser, er for mig indbe
grebet af provinshygge fra gode gamle dage. 
Den tredje lyd, nogen vil sikkert kalde det 
støj, er Bøghs Karrusels store lirekasse eller 
orgel, der var monteret i en hel møbelvogn 
og spillede uafbrudt, når karrusellen kørte 
ved markeder. Den ene side af den store vogn 
var slået op, når den var i gang, og her så 
man trommer, pauker og fløjter i bevægelse
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Haderslev-ungdom på isen på dammen ved Bispebro, formodentlig før 1920. (Foto: Haderslev byhistoriske Arkiv).

og midt i stod den fine hvidklædte rokokofi
gur med taktstok i hånden og slog takt til en 
melodi af orglets repertoire, ouverturen til 
»Den hvide dame«. Orglet eksisterer stadig 
intakt på Mekanisk Musik Museum på Fre
deriksberg. Jeg fik næsten tårer i øjnene, da 
jeg så det igen der for mange år siden.

Marked fandt sted på Gravene dengang. 
Gravene var en stor åben plads, brolagt, 
omgærdet af små granitpiller med svære 
jernstænger imellem. Posthuset og spring
vandet var der ikke dengang. Til daglig holdt 
der gerne et par af vognmand Giørtz’ store 
møbelvogne på pladsen, og det var vældig 
sjovt for os drenge at kravle op på de høje 
kuskesæder og lege kusk, selvom det var 
strengt forbudt. Bilparkeringsproblemer 
fandtes af gode grunde ikke dengang. Plad
sen blev brugt til de halvårlige markeder, til 
cirkus o.lign. Engang var der et stort tysk 
menageri, der fyldte hele pladsen med mas
ser af vilde dyr.

»Rigtigt« marked - mærken - var der to 
gange om året med alle former for gøgl. Kar
ruseller, luftgynger, vaffelbagerier, professor 
Labri, Hopla, Hop, lykkehjul, verdens tyk
keste dame og meget, meget mere. Det var 
vel nok et leben for en dreng. Fru Bojsen, vor 
husværts kone, stak mig gerne en hel krone, 
- men fatter måtte ikke vide det, - hun kaldte 
sin mand lille fatter. »Her har do en gro- 
schen«, sagde hun, »så ka do få dej en mær- 
kenkjærest«. Tænk, en hel krone, hvad 
kunne man ikke købe for en krone. Fem øre 
blev omgående brugt til en af de tykke, bløde 
lakridsstænger, der kunne vare en hel efter
middag. Mindre velhavende, misundelige 
venner fortalte mig ganske vist, at disse 
lakridsstænger var noget væmmeligt noget 
lavet af hesteblod. De ville aldrig finde på selv 
at købe sådan noget. Jeg nød det trods alt. 
Resten af kronen fik også hurtigt ben at gå 
på.

39



Udflugtsskibet »Helene« for udadgående på Haderslev Fjord ud for restaurant Vesterris. (Foto: N. Gaasvig, Haderslev, før 
1920, i Haderslev byhistoriske Arkiv).

Badeliv ved Kelstrup strand ca. 1930. (Foto: Rudolph Olsen, i Det kongelige Bibliotek).
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Haderslev amtsbaners salonvogn, nr. 50, males og stafferes i amtsbanernes værksted på Jomfrustien. 
(Fot. ca. 1910 i privateje).

På tur i omegnen
Hvad gik nu fritiden og ferierne med i begyn
delsen af tyverne for en dreng i Haderslev? 
En sommer fik jeg billetter til at tage med 
»Helene« til Arøsund en gang imellem, den 
gik dagligt. Gamle kaptajn Clausen stod selv 
på broen, og i den lille kabys stod fru Clau
sen og solgte kaffe og sodavand. Det var jo en 
dejlig tur ud ad fjorden, men for en dreng var 
det, der foregik om bord, jo også interessant, 
somme tider fik jeg lov til at komme ned i 
maskinen, hvor maskinmester Asmussen 
residerede,

Cykel fik jeg først, da jeg var lidt ældre, det 
var der ikke rigtig råd til. Men ellers var det æ 
Kleinbahn til Victoriabad. Et år havde jeg 
sågar et månedskort, så jeg kunne tage af 
sted hver dag, når vejret var godt. Jeg stod på 
på stationen ved Sønderbro ved Hertug 
Hans Hospital. Første station var Brorsbøl, 
og derefter kom Vandling, og mellem de to 

stationer var der en ret stor stigning, så det 
gik meget langsomt her, og det var da en 
yndet sport for os drenge at springe af og 
løbe ved siden af toget - vi sagde, vi skulle 
skubbe på. Dette var ikke velset af togfører 
Petsen og han skældte og smældte. Samme 
Petsen var fra tysk tid og havde mægtig 
respekt for de overordnede. Den nye danske 
driftsbestyrer Dehlholm havde nogle somre 
lejet »Haus Bremen« i Kelstrup, og boede 
her med sin familie i sommermånederne, og 
i den tid hvor han skulle ud og ind til Hader
slev hver dag, havde man indsat salonvognen 
i toget. Haderslebener Kreisbahns bestyrelse 
havde, ved oprettelsen af banerne i begyn
delsen af dette århundrede, fundet det nød
vendigt at anskaffe en særlig vogn, så besty
relsen kunne komme standsmæssigt rundt. 
Vognen var meget fint udstyret med paneler 
af ædle træsorter, tykke tæpper på gulvet, 
store chesterfield sessier - lænestole - betruk-
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Udsigt fra restaurant Tivoli på Christiansfeldvej imod syd. (Foto: Hans Clausen, Haderslev, ca. 1910. Haderslev byhisto
riske Arkiv).

ket med jernbanefløjl! - omkring et rundt 
bord midt i vognen. Denne vogn blev, som 
sagt, indsat til driftsbestyreren og hans fami
lie - og altid midt i toget, det mest sikre! Da 
jeg gik i klasse med Erik Dehlholm, en af de 
tre Dehlholmsønner, blev jeg, når Erik var 
med, somme tider taget med ind i salonvog
nen, hvor vi så sad og blærede os i de store 
stole. Når »Tochpetsen« så skulle gennem 
vognen for at billettere enten foran eller bag
ude i toget, bankede han højtideligt på og 
bevægede sig bukkende, med kasketten 
under armen, langs med sidevæggen, og vi 
nikkede nådigt til ham. Der var stil over tin
gene dengang.

Sidste gang jeg så salonvognen, var på en 
skoleudflugt til Skibelund Krat, hvor Kate
dralskolen havde reserveret ekstratog til 
Skodborg, og her fungerede vognen som 
lærerværelse. Jeg kan endnu se rektor Mor
tensen sidde henslængt i en af de store læne
stole, rygende en af sine store cigarer.

Fritidssysler
Hvad lavede man dengang om søndagen og i 
helligdagene, da kun ganske få havde biler? 
Jeg har allerede omtalt dampskibsforbindel
sen til Årøsund og æ Kleinbahn til Victoria- 
bad, men ellers var det de nære små 
udflugtssteder, der havde størst søgning: 
Tivoli på Christiansfeldvej med restaurant 
ud til Kløften - nu Realskole - Vesterris ved 
fjorden, Bøghoved, hvor Skydeselskabet 
holdt til, Johannesdal ved Ribelandevej, 
Kristiansdal i Pamhule, Paragraf 5 på sydsi
den af dammen tæt ved Rikkeskilde og 
mange flere.

De forskellige foreninger havde gerne en 
sommerudflugt, og det var mest med damp
skib enten til Gravenshoved, Fænø, Konge
brogården ved Middelfart, eller sydpå til 
Varnæsvig eller Sønderborg. Der var altid 
stor tilslutning til disse ture. Med om bord 
var der altid et lille hornorkester, for det 
meste tre mand, der flittigt trakterede deres
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Restaurant Ulvslyst nord for byen ved landevejen til Kolding, nedrevet ca. 1960. (Foto ca. 1930, Haderslev byhistoriske 
Arkiv).

instrumenter. Som et lille kuriosum kan jeg 
huske, at når man på hjemvejen om aftenen i 
skumringen kom ind gennem fjorden, skulle 
musikken altid spille en bestemt danseme
lodi ud for en stor hvid ejendom mellem 
Ørbyhage og Vonsbæk, så kom den hvide 
dame ud på terrassen og dansede. Hvem 
mon hun var?

Men ellers var en meget yndet søndags
spadseretur ad stien vest for hovedvejen til 
Vesterskoven og Ulvslyst. Hverken stien eller 
Ulvslyst findes mere, men dengang var Ulvs
lyst en stor restaurant med lukket terrasse; 
der var musik af en trio søndag eftermiddag, 
og her nød man så sin kaffe og sodavand til 
børnene, helst rød; udenfor i haven var der 
gynger og vipper, og man kunne gå sig en 
lille tur i skoven, men vi børn måtte være 
meget forsigtige, for vi var iført vort allerfi
neste søndagstøj. Det var i øvrigt skik, at man 
om søndagen var i sit søndagstøj, både 
voksne og børn. Herrerne altid i jakkesæt 

med vest og altid hat. Damerne i fine kjoler 
eller spadseredragter og med handsker og 
hat - altid hat, når man viste sig i offentlighe
den. Herrerne brugte hattene flittigt og hil
ste på gaden på hinanden med store hatte
sving. Det fortælles om en bekendt Hader- 
slev-købmand, at han havde tre måder »at 
hatte« på:

1. Det helt store sving for amtmand, borg
mester og andre honoratiores.

2. Et sving til knap skulderhøjde for kunder 
og potentielle kunder.

3. En symbolsk letten på hatten ved at føre 
hånden op til hattepulden for kendte, 
men uvigtige personer.

Jeg har selv oplevet nr. 3 engang.
Hatte var altså en meget vigtig del af 

påklædningen, navnlig for damer. Mor 
havde en god veninde, frøken Charlotte 
Henningsen, der havde en damehatteforret-
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Höhns orkester i spidsen for Skydeselskabet, på Gravene ca. 1925. (Foto: C. Rudolph, Haderslev, i Haderslev byhistoriske 
Arkiv).

ning i Storegade - MODES stod der på skil
tet udenfor. Frøken Henningsen var en 
meget myndig dame, der hurtigt kunne få 
kunderne til at bestemme sig. Tre-fire syer
sker sad der i hendes systue, modister hed 
de, og de var travlt beskæftiget dagen lang 
med at pynte de bestilte hatte med sløjfer, 
bånd og blomster og fjer, alt efter kundernes 
eller frøken Henningsens smag.

Byens førende hotel var Høppners Hotel, 
her mødtes byens upper ten, om aftenen var 
der musik i restauranten, Schlotmanns trio, 
en dame og to herrer, søndag aften var der 
dans mellem bordene - dansant som det 
hed. Jeg var med mor på Høppners Hotel 
engang, da hun skulle se på varer hos en 
handelsrejsende, der havde udstillet der. I 
begyndelsen af tyverne var der jo stadig 
levende musik rundt omkring på restauran
terne i Haderslev, der var Teatercaféen Gam
melting, Hotel Royal i Storegade, Nis Juhl 

på Jomfrustien, så der var rig lejlighed til en 
svingom, hvis man følte trang til det. Ellers 
varetoges musikken af Höhns orkester, der 
somme tider blev til brandværnsorkester. 
Alle biograferne havde deres pianist til at led
sage dramaerne med passende musik, og vi 
må heller ikke glemme det store regiments
orkester, der spillede flittigt rundt omkring.

Hos Carl Nielsen

Der var ikke mange muligheder for udfol
delse for en otte-årig dreng i de trange for
hold hjemme i Bispegade 8, så det var natur
ligt, at jeg søgte ned hos onkels, så snart jeg 
kunne. Onkel var mors farbror, boghandler 
Carl Nielsen i Nørregade; her var større tum
leplads i det store boghandlerhjem med bog
laden, bogbinderiet og den store have og ikke 
mindst med de to fætre, Johannes og Carl 
Christian, den sidste var omtrent på min
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alder. Her boede personalet i huset og spiste 
med ved bordet, så det var ikke usædvanligt, 
at der var 12-15 til bords hver dag. Nørregade 
25 blev i mange af mine drengeår mit andet 
hjem, et hjem som prægede mig for livet, og 
jeg har meget at være familien Carl Nielsen 
taknemmelig for.

Her blev der indtil 1920 holdt svin i en lille 
stald i baghaven, det blev slagtet til jul, men 
det måtte der ikke snakkes om. I kælderen 
blev der kogt sukkerroer til sirup, og der blev 
revet kartofler til mel og meget andet. Alle 
levnedsmidler var på kort i den sidste del af 
krigen, og næsten helt op til genforeningen, 
og meget knapt tilmålt, så jeg tror, mange 
virkelig sultede i den tid. F.eks. var skummet 
mælk stærk rationeret, den hentede vi hos 
mælkehandler Clausen i Skolegade, som vi 
små var frygtelig bange for. En gang imellem 
blev min fætter Carl Christian og jeg sendt 
ud til Fredsted, hvor man kendte en gårdejer, 

og fik vor spand fyldt med rigtig mælk. Det 
var en lang tur for to fyre på 7 og 9 år med en 
to liters spand, og vi skulle oven i købet gå en 
omvej op gennem Bøndergårdene, for vi 
måtte endelig ikke møde »æ Schutzmann«.

Men rationeringen holdt gud ske lov op 
ved genforeningen, og livet blev lettere for 
mange, men spares skulle der. Vi drenge 
havde også mange pligter: der skulle fejes 
gade to gange om ugen, skuffes sne om vinte
ren, der var altid noget i haven at gøre, 
»Hjemmet« og »Familie-Journalen« skulle 
bringes ud, pakker til posten. Byposthuset lå 
i Nørregade, den grimme rødstensejendom 
tæt ved Gåskærgade, mens hovedposten lå 
ude ved banegården, det der senere hed Ha
derslev Vest, og det var en lang vej med træk
vognen. Onkel var for øvrigt god til at finde 
beskæftigelse til os, når han så, vi var ledige, 
så man skulle ikke vise sig for meget i hans 
nærhed. »Hør, Axel, du har vist ikke noget at 
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lave lige nu, kom, så skal jeg vise dig, hvordan 
man reder dette gamle sejlgarn ud, så det 
kan bruges igen«, eller der var brugte bøjede 
søm, der skulle rettes ud. Så stod man der 
med en hel kasse sejlgarn eller brugte søm, 
der trængte til en kærlig hånd. Onkel havde 
altid noget, man kunne tage fat på.

En af de ugentlige pligter var at borttrans
portere affald: der var ingen offentlig renova
tion dengang, det skulle husejere selv sørge 
for. Det var mest aske i Nørregade; køkkenaf
fald, hvis sådant fandtes, gik i grisen, og alt 
hvad der kunne brænde, blev brændt. Til 
transporten, som Johannes havde ansvaret 
for, havde man den såkaldte blå vogn, en fir
hjulet vogn med høje sider og lang stjært. 
Arbejdet skulle gerne gøres af flere, idet vi 
skulle helt op på byens mark, som det hed, 
helt langt op ad Louisevej. Vi mindre var så 
med til at skubbe eller trække, det var alt for 
tungt for én mand.

Da der var gået nogen tid med dette ugent
lige hårde arbejde, fandt Johannes på at kon
struere en anordning i bunden af vognen 
med et bræt, der kunne trækkes mere eller 
mindre ud, så der opstod en åbning, hvor 
asken kunne sive ned på jorden.

Vi startede altså med fuldt læs fra Nørre
gade, og når vi kom om i Ringgade (Laurids 
Skaus Gade) og bøjede om ad Louisevej, der 
dengang var almindelig grusvej, og det 
begyndte at gå opad, så blev Johannes’ 
patent sat i gang, og asken flød langsomt ned 
på vejen. Når vi nåede lidt op forbi kasernen, 
var vognen gerne tom, og vi kunne vende 

den, sætte os op, Johannes styrede, og vi fik 
os en køretur ned ad Louisevej; og når vi 
kom hjem, fik vi ros for, så hurtige vi havde 
været. Jeg husker ikke, hvor længe det gik 
godt.

Nye tider

Omkring 1924/25 begyndte radio langsomt 
at vinde indpas i hjemmene. Først små kry
stalapparater og lidt efter lidt større modta
gere med lamper (radiorør) siddende 
fremme og med spoler, akkumulator, anode
batterier, antenner og hvad det hed alt sam
men. »Vergessen Sie nicht, die Antenne zu 
erden«, afsluttede speakeren ved de tyske sta
tioner altid dagens udsendelser med.

Man brugte i de første år kun hovedtelefo
ner, højttalere kom først i brug nogle år 
senere. Man blev bedt til aftenkaffe med 
radio og udvekslede erfaringer om, med 
hvilke spoler man bedst kunne få Kalund
borg, Königswusterhausen eller Daventry. 
Ja, nogle sad oppe hele natten for at prøve på 
at få Amerika. Vi drenge bedømte selvfølge
lig de forskellige familiers radioer efter, hvor 
mange lamper de havde!

I Haderslev var Carstensens Café en af de 
første, der bød på radio. Hvert bord havde en 
fordeler, og man fik udleveret hovedtelefo
ner, og der sad man så og nød sin kaffe og 
musikken eller andet og hyssede på hinan
den, når man raslede for meget med kaffe
kopperne. Moderne tider var begyndt!
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Engang var nytåret en lydstærk begivenhed. 
Nytåret mellem 1985 og 1986 blev - trods tra
ditionerne - fredeligt. Kun et par rørbom
ber, nogle rødmalede telefonbokse og et par 
udsatte postkasser var de skår, som Hader
slev oplevede (JT og VK 3/1).

Det er den unge generation, som skal over
tage by og land, det er derfor også dem, 
museer og andre kulturinstitutioner gerne vil 
i kontakt med. Haderslev Museum havde i 
januar besøg af en gruppe unge - de ople
vede museet som et dødt sted med »biblio
teksatmosfære« (JT 4/1). Museumsinspek
tør Steen W. Andersen bemærkede dertil, at 
ungdommens dynamik er svær at klare for 
museet - det kan vi ikke leve op til. Alligevel 
oplever man andre steder, at man søger at 
gøre institutionerne mere dynamiske - også 
for stedernes egen skyld.

En kendt person forlader sine kommunale 
opgaver - Erik Grøn helliger sig sit arbejde 
som toldkontrollør og bemærker, at udad
vendthed er nødvendig for bl.a. at fungere 
som borgmester (JT 5/1).

Januar måneds store sag er boligpolitik
ken i Haderslev. Lange ventelister og små- 

byggeri er tegnene, og det går bl. a. også ud 
over de flygtninge, som gerne vil bo i byen 
(JT 7/1). Vestkysten kan den 8. januar melde 
om omfattende byggesjusk ved Skovvænget 
og Brombærvej - det er åbenbart godt, at der 
bygges, men nogle får mere ud af det end 
andre! Det smukke Hertug Hans Hospital 
står stadig tomt og afventer en god udnyt
telse - Arbejderbo foreslår egnede ældrebo
liger (JT 11/1).

Når soldaterne på Haderslev Kaserne er 
færdige med den militære tjeneste, skal der 
søges arbejde. Borgmester Kurt Dørflinger 
gør en særlig indsats, og soldaterne lover 
byen en gylden infanterispade, såfremt 15 af 
45 mulige får arbejde. Jydske Tidende kan 
den 15. januar melde, at spaden til byen er 
lige om hjørnet. Allerede den 27. februar 
overrækkes spaden borgmesteren (JT 27/2). 
Militærpolitikken i landet influerer stærkt på 
Haderslev by - soldaterhjemmet lukkes og 
bliver til lagerrum (JT 16/1).

Den danske humanisme, som mange 
betvivler eksistensen af, fejrer en lille triumf, 
da Rehabiliteringscentret for Torturofre får 
stillet en lejlighed på Christiansfeldvej til 
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rådighed af Haderslev økonomiudvalg. Cen
tret regner med i første omgang at kunne 
behandle 10-15 mennesker om året 
(VK 17/1).

*

Regeringen indfører julepakker til kommu
nerne, og Haderslev må se sig om efter 16 
mio. kr., som man skal betale for regeringens 
julepakker (JT 17/1).

Byen modtager i årets løb flere »sjove« 
pakker: Domkirken modtager en smuk 
skulpturgave af billedhuggeren Mogens 
Bøggild - den glade giver er - såmænd - Sta
tens Kunstfond. Skulpturen hedder »Kristi 
vej til Golgatha« og kan ses i Domkirken efter 
endt restaurering (afsluttes sidst i 1987) (JT 
26/1). Stormklokken får skulptur, Torvet bli
ver nærmest en skulpturpark, Domkirken får 
sit længe ønskede Siseby-orgel, og dronnin
gen laver kunst til kirkerummet i form af 
bl.a. kortæppe og alterbordsforhæng (VK 
1/4).

Nu må man ikke tro, at alt dette er noget, 
der skaffes lokalt, nej, glade givere udefra er 
hovedårsagen - skulpturerne er bl.a. skaffet 
via midlerne fra Jyllands-Posten i forbindelse 
med kåringen af Haderslev som årets by i 
1984 - samt Statens Kunstfond m. 11. Siseby- 
orglet indvies i august (JT 16/8).

Vores måde at omgås hinanden på 
behandles året igennem i avisernes spalter, 
på TV og i radioen. Det drejer sig om det - 
desværre - evigt aktuelle flygtninge
spørgsmål. Anne-Mette Blunck vender hjem 
fra Schweiz og er dybt chokeret over racisti
ske oplevelser i Haderslev (JT 26/1). I årets 
løb er hun ikke den eneste, der stifter 
bekendtskab med en genopstået dansk men
talitet - Danmark for Danskere - uanset at 
danskere altid har været et folk med stærke 
islæt og inspirationer udefra.

Haderslev er gennem de sidste ni år blevet 
et af de danske mediecentre - Lembckesvej 
er i denne forbindelse ikke uinteressant, der 
finder man TV-Syd, Det Danske Videoværk
sted, Teknisk Skole, Statsseminarium, Dan

marks Lærerhøjskole og Socialpædadogisk 
Seminarium. Alle steder arbejdes der med 
forskellige medier. Et privat videoselskab 
flyttede til Astrup, men allerede et år efter 
måtte det lukke - »Englefilm« mistede aftale 
med TV-Syd, flyttede til København og luk
kede umiddelbart derefter (JT 6/2).

Dette generede ikke Undervisningsmini
steriet, der bevilgede 738.000 kr. over to år til 
et meget spændende medieprojekt, nemlig 
»Mediebixen« - et åbent medieværksted for 
unge fra Haderslev Kommune og indvan
drere fra Sønderjyllands Amt. Her vil man 
kunne arbejde med video, radio/lyd, foto- 
grafi/lysbilleder mv. Som projektleder ansat
tes Jette M. Olsson. Mediebixen er en afde
ling af kulturhuset »Slotsgade 25« (VK 21/7).

Lokalradio er blevet sagen for de fleste 
bysamfund i Danmark - et hav af forskellig
artede interesser kappes om sendetilladelser 
og sendetid, bingoindtægter og skjulte rekla
mer. I Haderslev er det bl. a. Handelsstands
foreningen, der vil have sin egen kanal. Mar
ketingschef Karl Gulløv kæmper for sagen, 
oplyser Vestkysten (8/1).

Haderslev Kommune indbyder i februar 
måned til møde om lokalradio, der nedsæt
tes et nævn og uddeles sendetilladelser til 
fem ansøgere: Norea Radio, HKN, Rafo, 
Radio Haderslev og Radio Spejlet - de deles 
om 98,6 Mhz. (JT 7/3).

Turistforeningen gør noget for byens gæ
ster: Der bliver Fjordsejlads med »Sund- 
lady« og Kulturelt Samråd gør noget for kul
turen i byen.

Byen samler på objekter - Slotsgade 20 og 
den omfangsrige Ehlerssamling, og nu står 
der legetøj på ønskesedlen. Et ægtepar 
ønsker at skænke deres samling til byen, hvis 
der kan findes et passende sted (JT 11/2).

De mange aktivitetsområder i byen inde
bærer også en styrkelse af havnen. Havneud
valgsformand Gunnar Blom glæder sig over, 
at der er kommet en moderne lossesilo, som 
letter losning af havnens skibe (VK 16/2).

Opmærksomheden over for den luft, vi 
indånder, og som træer og planter har brug
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Urmager Olaf Henningsen ved Domkirkens ur. (Foto: Olav B. Hansen, Jydske Tidende).

for, resulterer i, at det forurenende forbræn
dingsanlæg på Fjordagervej skal lukkes 
senest i 1989. Amtets miljøudvalg vil ikke 
acceptere anlæggets miljøgener, der bl.a. 
indebærer dioxin! (JT 21/2). Der er også 
andre miljøgener, der flytter holdninger. 
Byrådsmedlem Gunnar Nielsen (K) ønsker 
Kløften-musikfestivalen flyttet fra Kløften af 
hensyn til de støjgenerede naboer. Han fore
slår festivalen, som er den største gratis festi
val i landet, flyttet til eksercerpladsen ved 
Norgesvej. Baggrunden herfor er også, at 
kommunen har købt de tekniske installatio
ner fra spejdernes landslejr i 1985. Den inve
stering ønskes forrentet! (VK 25/2).

Haderslev har en række venskabsbyer, 
bl.a. Varberg, men også fra Polen kommer 
der gæster for at søge inspiration; 11 polske 
højskolefolk besøgte en række institutioner 

og virksomheder. Besøget sker på baggrund 
af en udvekslingsaftale mellem Foreningen af 
Folkehøjskoler i Danmark og den tilsvarende 
polske forening (JT 2/3).

*
I Slotsgade-kvarteret projekteres et nyt 
hjørne ved St. Klingbjerg med 13 nye lejlig
heder af arkitekt Poul Dørflinger for Hader
slev Andels Boligforening (JT 5/3). Torvet 
restaureres af lærer Allan Bork Larsen, og 
Torvet får endnu en perle (JT 9/3). Byforny
elsen i øvrigt går trægt - det synes, som om 
det er lettere at sælge gamle huse til nedriv
ning frem for til restaurering. Haderslev blev 
årets by i 1984, men museumsinspektør Peter 
Dragsbo, Esbjerg, ser sig nødsaget til at give 
byen en på hatten for aldeles at have svigtet 
den gamle middelalderby efter at være blevet 
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udråbt til årets by. I en veldokumenteret og 
omfattende artikel i Vestkysten den 10. maj 
prøver han at råbe vagt i gevær og få politi
kerne til at ændre den særdeles negative 
udvikling. Der spores ingen umiddelbar 
reaktion.

Bedre går det med byggeriet i byens yder
områder. Haderslev Sejl Club får nyt og 
smukt indpasset klubhus (JT 13/3), i Indu
stri Nord starter byggeriet af Danish Food 
Center, en ny psykiatrisk afdeling på Hader
slev Sygehus er under færdiggørelse (JT 25/ 
3). Samtidig er gågadens 2. etape iværksat 
(JT 21/3) - det er ikke umiddelbart byggeri 
og gaderenovering, der mangler midler til.

Tegn på at erhvervslivet blomstrer i Hader
slev kan ses flere steder, men resten af bysam
fundet kan ikke følge med, og det gælder 
både det sociale og det kulturelle område. På 
det sociale område ses det, at forældre ikke 
kan få deres børn passet, når de har fået 
arbejde i byen (VK 26/4). En klar koordine
ring af byudvikling mellem teknisk forvalt
ning, social/sundhedsforvaltning og under
visnings- og kulturforvaltningen i samar
bejde med erhvervsråd m. v. synes ikke lige
frem at være tilfældet.

Det politiske liv kræver megen træning og 
nogle særlige personlighedstræk. Ungdoms
rådet i Haderslev holder op, der er kun tre 
tilbage, og de gider ikke mere (JT 6/5), det 
får formanden for fritidsnævnet, Gunnar 
Nielsen, til at påpege, at byrådet er så ungt, 
at det udmærket kan varetage de unges inter
esser (JT 16/6).

Byen har sine jubilarer, blandt de mange 
er Louis Ehlers, som modtager et rejselegat 
af kommunen - en tur til Paris er det store 
ønske (JT 16/5).

Forskningshøjskolen - et stærkt omdisku
teret tema gennem mange år - har en 
anstrengt økonomi. Som formand for besty
relsen afløser generalkonsul Jørgen Peder 
Hansen, Flensborg, byrådsmedlem Gunnar 
Aagaard. Han skal prøve at rette op på sko
lens situation (JT 28/5).

Flygtningene mærkes meget lidt i byens 
gadebillede, men der er dog så tilpas mange, 
at bl. a. biblioteket opretter en samling af lit
teratur for bl.a. iranere. Det er vigtigt at 
kunne følge med i den hjemlige udvikling og 
fastholde sin kultur og sit sprog parallelt med 
at leve i Danmark på godt og ondt (VK 3/6).

Også andre steder sætter det spæn
dende kulturkredssamarbejde sine spor. På 
et af de største produktionssteder for alterna
tiv video/TV-produktion i Danmark, Det 
Danske Videoværksted, har man fået særlige 
midler til at igangsætte en række videopro
duktioner af indvandrere. Det drejer sig om 
både spillefilm og dokumentarfilm af tami
lere, iranere, irakere, libanesere og polakker 
(VK 4/6).

Et af de store arrangementer i byen er Her
tug Hans-festen. Her kåres årets æreshertug, 
og valget faldt - meget utraditionelt - på 
lederen af Dansk Flygtningehjælp i Sønder
jylland, Erika Jørgensen. Hun fik den velmo
tiverede pris for sit arbejde med kulturhuset 
»Slotsgade 25«, som hun var en af initiativta
gerne til, og sit uegennyttige arbejde for og 
med de 200 flygtninge i Haderslev. Oprettel
sen af Rehabiliteringscentret for Torturofre i 
Sønderjylland er ligeledes en af hendes for
tjenester (JT 13/6).

At byen mangler et ordentligt kunstudstil
lingssted er vel almindelig accepteret, men at 
en stor nordisk kunstudstilling måtte udstil
les blandt sportsnet på Haderslev Kaserne, 
bør være en kort, midlertidig nødløsning (JT 
14/6).

10 år kan i en større sammenhæng - f. eks. 
i forhold til historisk tid - synes som ingen
ting. Men mens vi lever, er 10 år og arbejds
indsatsen altid mindeværdig. Haderslevs 
Aktivitetshus fyldte 10 år, og lederen, Jørgen 
Mejer Hansen, udtalte, at huset skal fungere 
som spirekasse for nye aktiviteter i byen (JT 
15/6). Huset, der rummer forskellige værk
steder, hvor man kan arbejde med tøj, ler, 
læder, musik, grafik mv., store og små møde
lokaler, mulighed for teateroptræden, 
musikfremførelse mv., suppleres af et andet
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Borgmester Kurt Dørflinger overrækker Louis Ehlers en »rejsekuffert«. (Foto: Olav B. Hansen, Jydske Tidende).

af Haderslevs kulturhuse, »Slotsgade 25«, 
der tager sig af de aktiviteter, som Aktivitets
huset ikke kan eller ønsker at drive, f. eks. fast 
biograf for kort- og spillefilm, café med spis
ning, galleri med salg, butik for bl.a. 
u-landsvarer, koncerter og anden optræden. 
Sammen danner de to huse en af grundpil
lerne i »Græsrodslivet« i Haderslev - byen 
der rundede en milliard i kommunalomsæt
ning (JT 27/6).

*
Det er vigtigt, at et lokalsamfund eksperi
menterer med nye beskæftigelsesformer og 
nye former for samvær. Digagergårdskolen 
opstod som produktionsskole i 1985, men det 
lykkedes ikke, og den blev nu til beskæftigel
sescenter og stedet for de skoletrætte (JT 29/ 
6).

De mange spændende udgravninger i 
Haderslev burde kunne beskæftige et hav af 
ledige, men det er fagarkæologer, der bl. a. 
finder Bispeporten udfor biblioteket (VK 
2/7). Gågaden får hermed et langt mere 
spændende udtryk end bare fliser.

Også på anden måde søges byen gjort 
attraktiv. Hotel Norden udbygges for 30 mio. 
kr. (JT 20/7) og Hotel Haderslev udbygges 
med 40 værelser (JT 13/7). Men byen mister 
også et kendt vartegn. Det lidt forfaldne fyr
skib kan ingen finde anvendelse for eller 
pense til (JT 23/7), os det sælges til en både
klub i Kiel (JT 15/11).

Byen vil nok altid være under en form for 
byfornyelse, Klosterkvarteret - og hermed 
Hægerstiftelsen - står for tur - hårdt til
trængt (VK 27/9). Samtidig bruges 3,4 mio. 
kr. til gågade fra biblioteket til Stormklokken 
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(VK 19/9). Handelen har så absolut fået en 
gave fra byens skatteborgere.

Byhistorisk litteratur er oftest noget, der 
kræver kendskab til det pågældende sted og 
deraf følgende interesse for byens historie. 
Men det kan også være anderledes, som 
f. eks. da H. V. Gregersen udgiver en bog om 
reformationen i Haderslev. Det er landshisto
rie, så det kan føles - reformationen i Dan
mark indførtes nemlig i Haderslev i 1525, ti 
år før resten af landet fulgte med. Det var 
Christian III, der satte en stopper for den 
katolske kirkes hærgen og magtsyge (VK 
23/10).

Slesvigske Fodregiment er fast »inventar« i 
avisernes spalter, bl. a. på grund af trussel om 
nedlæggelse af Haderslev Kaserne, dvs. en 
stor arbejdsplads og dermed skatteindtægter 
m.v. i kommunen. Socialdemokraterne, der 
altid har været fredselskende, arbejder via 
folketingsmedlem Poul Quist Jørgensen for, 
at regimentet forbliver. Han ønsker Haders
lev som militært kraftcenter (VK 4/12). 
Hjemmeværnet, ved kompagnichef H. 
Frank, udtaler, at Slesvigske er vort grænse
regiment, og det må ikke fjernes (JT 9/11). 
Militærpolitik i et grænseland er ikke bare 
forsvarspolitik og erhvervspolitik, men også 
følelsernes vildveje.

Haderslev satser på at blive Sønderjyl
lands kulturby nummer et. Teatergruppen 
Møllen får øget tilskud, og der sikres en ny 
medarbejder (VK 12/12). Kvalitet koster 
penge, men store dele af de offentlige tilskud 
på ca. 1 mio. kr. kommer tilbage til kasserne i 

form af skatter og afgifter. Kulturpenge er 
altid givet godt ud!

Underholdning kan også være en slags 
kultur, byens to store kommercielle under
holdningsgiganter, diskotek Concordia og 
Swing-Inn, ejes nu af samme dynasti, brød
rene Erik og Kurt Horshauge. Modernise
ring følger, og mulige konkurrenter er løbet 
over ende (JT 24/12).

Langt om længe får byens vise fædre 
øjnene op for, at byens bibliotek, som følge af 
forsømmelser gennem de sidste 15 år, er et af 
landets ringeste, men nu er der ikke penge til 
at rette den store skade op, meddeler Kultur
udvalgets formand, Jens Chr. Gjesing (JT 
3/12).

De store planer om bedre information af 
borgerne skæres også fra; dette sker bl. a. på 
grund af muligheden for strafrenter til staten, 
hvis det af staten godkendte budget overskri
des (JT 7/12). Det kommunale selvstyre står 
stærkt!

Formanden for teknisk udvalg, Per Kou- 
strup, udtaler til Jydske Tidende 10. decem
ber, at udvalget selvfølgelig ikke skal fortælle 
folk om mulig forurening. Der er kørt blyfor
urenet jord væk fra en grund på Nordhavns
vej, men det er hverken oplysende eller præ
ventivt at informere borgerne om den slags!

December rinder ud, og et nyt år presser 
sig ubønhørligt på. Oplevelsen af livets gang i 
Haderslev ses forskelligt - denne bykronik 
er, hvad jeg valgte at bringe ud af den sam
lede bunke af store og små hændelser.

HANS VILHELM BANG



HADERSLEV PLAKATEN

- en typisk Trampedach, der udstråler Haderslev

En ganske særlig by-plakat så dagens lys i 
1987 - en plakat, der både for Haderslev og 
for den danske kunsthistorie som helhed teg
ner til at blive lidt af en milepæl.

Den er skabt af kunstneren Kurt Trampe
dach, efter bestilling fra Haderslev-Gruppen, 
men med meget frie hænder.

Haderslev-Gruppen er et koordineret ud
valg, bestående af en repræsentant for de tre 
store foreninger, der bl.a. har til formål at 
gøre Haderslev kendt, samt en repræsentant 
for kommunen, som er kommunaldirektør 
Arne Otto Bak.

Haderslev Turistforening er repræsenteret 
ved turistchef Svend Aage Mattson.

Haderslev Erhvervsråd er repræsenteret 
ved erhvervschef Finn Bagger og Haderslev 
Handelsstandsforening ved et bestyrelses

medlem, direktør Poul-Chr. Jørgensen fra 
reklamebureauet Masters.

Haderslev-Gruppen forsøger, gennem idé
skabning og koordinering af de for forenin
gerne overordnede opgaver, at sætte ting i 
gang.

Det er opgaver, der enten dækker fælles 
interesser for alle parter, eller som ikke 
naturligt hører hjemme under en enkelt af 
parternes opgaver.

Haderslev Plakaten er et eksempel herpå, 
hvor indtægterne og overskuddet går til flere 
aktiviteter, hvoraf enkelte måske ikke kan 
eller skal give penge.

Hovedmålet er et øget aktivitetsniveau, der 
skaber større interesse for - og omtale af 
Haderslev.

Haderslev-Gruppens resultater på de 
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mange områder, der har været arbejdet på 
siden etableringen, viser berettigelse af en 
sådan gruppe.

Både direkte og indirekte styrker Haders- 
lev-Gruppens arbejde og resultater både 
byen som helhed og naturligvis de fire delta
gende parters egne organisationer.

Da Haderslev-Gruppen besluttede sig for 
at få fremstillet en Haderslev Plakat, var der 
ingen tvivl om, at den skulle være anderle
des.

Tilsagnet fra Kurt Trampedach betød, at 
plakaten ville blive noget særligt, ikke mindst 
fordi det var - og er - hans første byplakat 
nogen sinde. Der blev ikke »lagt bånd« på 
Kurt Trampedach.

Opgaven var ikke at portrættere en bydel 
eller en anden bunden opgave.

Opgaven var alene at lade Trampedach 
give udtryk for og gengive sine indtryk af 
Haderslev.

Og det er de færreste, der i dag ikke kan 
føle byens farver og varme i billedet.

- Der er damparken i efteråret.
- Der er den gamle bydels farvepragt.
- Der er blomsterne og Haderslevs var

tegn: Domkirkens profil.
- Og ikke mindst er det en Trampedach i 

bund og grund, hans kendte pigeansigt og 
hans indleven i billedet, motivet og detal
jerne.

Kurt Trampedach besøgte Haderslev mel
lem jul og nytår, hvor han fik de første ind
tryk.

Derefter fik han et meget stort billedmate
riale, og mange intense samtaler fulgte efter.

Arbejdet startede i hans hus i Baskerlan
det (Sydfrankrig) og blev senere færdiggjort i 
hans store atelier i New York.

Netop New York er stedet, hvor hans ende
lige verdensgennembrud kan ventes inden 
for dette og de kommende par år, idet han fra 
efteråret bliver repræsenteret på et af de store 
internationalt kendte gallerier i New York.

Opgaven med Haderslev Plakaten gav 
ham lysten og til dels modet til nye og for 
ham hidtil ukendte farver.

Hans ellers noget dystre stil, de mørke far
ver og alvoren, blev med Haderslev Plakaten 
ændret til varme, lyse farver og glæde - og 
der kom blomster med. Også et nyt element 
hos Trampedach.

I snakken under dette store arbejde lagde 
Kurt Trampedach ikke skjul på, at opgaven 
havde været med til at give hans personlig
hed og de kommende værker helt nye 
dimensioner.

De nye farver, blomsterne og livsglæden.
Som fhv. TV-redaktør Flemming Madsen 

sagde under præsentationen i byrådssalen 
den 27. april 1987:

»- alt tyder på, at Haderslev kan gå hen og 
skrive dansk kunsthistorie, som dem der 
påvirkede Kurt Trampedach til at gøre sine 
billeder mere glade og varme.

Til lykke med et utroligt flot resultat, som 
bør blive en succes og til stor glæde for 
byen.«

Dejlige ord af en så kompetent kunstkriti
ker, der var hentet til Haderslev alene for at 
afsløre værket og kunstneren, der indtil afslø
ringen i byrådssalen var blevet totalt hemme
ligholdt.

Kurt Trampedach

Født 1943, uddannet på Kunstakademiet 
under Dan Sterup-Hansen 1964-65 og Søren 
Hjort Nielsen 1965-69.

Kurt Trampedach var oprindeligt udlært 
malersvend, men fandt hurtigt over i de mere 
kunstneriske penselstrøg.

Gennem årene har han deltaget i mange 
store udstillinger og var i en årrække fast til
knyttet Galleri Asbæk i København, men er 
nu i Danmark repræsenteret af Gallerie 
Moderne i Silkeborg.

Kurt Trampedach bor om vinteren i New 
York, hvor han har et stort atelier i Soho, hvor 
han netop nu står over for sit store internatio
nale gennembrud. Om sommeren bor han i 
sit hus i Sydfrankrig (Baskerlandet), hvortil 
han rejste efter signeringsarbejdet af Haders
lev Plakaten.
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Originalen til Haderslev Plakaten er et 
oliebillede, skabt i varme farver, hvor en spe
ciel skrabeteknik har givet billedet struktu
relle detaljer og spændende motiver, inden 
for ensartede farveområder.

Denne teknik stillede store krav til både 
reproduktion og tryk. Begge disse opgaver 
blev dog klaret til kunstnerens store tilfreds
hed af henholdsvis Odense Reproduktion 
med reproarbejdet samt Modersmålets 
Trykkeri i Haderslev med trykopgaven.

Både Modersmålets Trykkeri og Odense 
Reproduktion fik da også rosende ord med 
på vejen af Flemming Madsen, der selv 
oprindeligt har en grafisk uddannelse bag 
sig.

Haderlev Plakaten
-meget mere end en souvenir

Kombinationen af kunstnerisk frihed og pla
katvirkningen gør Trampedach-plakaten til 
noget særligt.

Det er gaven til dig selv - eller gaven fra dig 

til en anden, der også holder af Haderslev.
Den er gaven til byens borgere, receptions

gaven fra virksomhed til virksomhed, og den 
er lige velegnet i hjemmet og på kontoret.

Ingen gæster bør forlade byen uden den 
smukkeste souvenir: Trampedachs Haders
lev Plakat, og ingen børn, der er flyttet hjem
mefra, bør mere være i tvivl om, hvad næste 
gave fra mor og far bliver.

Haderslev-Gruppen er glad for og også 
lidt stolt af plakaten - glad for, at der 
(diskret) står Haderslev på en ægte Trampe- 
dach - og stolt af, at der står Trampedach 
under en Haderslev Plakat.

POUL-CHR. JØRGENSEN

Haderslev Plakaten koster indrammet kr. 
448,00, men kan evt. også fremsendes uind- 
rammet for kr. 300 + porto, når dette skøn
nes nødvendigt.
Henvendelse: Haderslev-Gruppen

Erhvervskontoret - Norgesvej 51Y, 6100 
Haderslev Tlf. 04 53 00 53.

Ved signeringsarbejdet på d’Angleterre blev Kurt Trampedach assisteret af Poul-Chr. Jørgensen fra Haderslev-Gruppen, 
der har haft kontakten til Kurt Trampedach under udarbejdelsen af plakaten.
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MINDER FRA HADERSLEV 1920-23
Når man i Sønderjylland taler om de fire 
nordslesvigske byers forskelligheder, ynder 
man at sige, at det er i Haderslev, de fine bor, 
medens man i Sønderborg gerne vil være 
det. Og i Aabenraa, tilføjes der, gider man 
ikke gøre sig anstrengelser for at blive det, og 
hvad endelig Tønder angår, så har man dér 
ikke noget som helst begreb om, hvad der 
ligger i ordet.

Da jeg i 1920 flyttede til Haderslev for at 
starte som klassisk-sproglig elev på Katedral
skolen, følte jeg det, som om påstanden om 
Haderslevs overlegenhed i finhed virkelig var 
berettiget. Gaderne forekom mig flottere, 
vinduesudstillingerne ulige smartere, der var 
flere biler på gaderne, damerne mere vel
klædte, og så var det tilmed en garnisonsby, 
hvad der forstærkede indtrykket af, at min 
fødeby Aabenraa desværre slet ikke kunne

måle sig med sin nordlige konkurrent. 
Haderslev havde yderligere en fin gotisk 
domkirke, var bispesæde, havde et statssemi
narium og en dam, som prægedes af et efter 
den tids forhold imponerende antal lyst
både. Af fornemme embedsmænd reside
rede her foruden biskoppen en stiftamt
mand, en amtsassessor, højtstående office
rer, flere dommere og mange andre, der 
hørte hjemme i rangklasserne. Seminarie
forstanderen hed Skat Rørdam og var søn af 
den kendte biskop over Sjællands stift, Tho
mas Skat Rørdam, hvis navn er uløseligt 
knyttet til en ypperlig oversættelse og kom
mentering af Det Nye Testamente. Da 
biskoppens hustru var en datter af Carsten 
Hauch og selv havde skrevet et mindeværdigt 
»Tilbageblik på et langt liv«, kunne rektor 
Karl Mortensen (1867-1942) i sin transloka
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tionstale 1921, da forstanderens søn var årets 
eneste student, indlede henvendelsen til 
ham, med de svulstige ord: »Du ætling af en 
berømmelig slægt«. Carsten, som i Hader
slev vedblev at gå under betegnelsen 
»ætling«, gjorde siden en strålende karriere, 
omend ikke i fædrenes spor som teolog. Efter 
juridisk embedseksamen kom han i Han
delsministeriet, hvor han avancerede lynhur
tigt, for så pludselig at springe over i det 
praktiske erhvervsliv og ende som admini
strerende direktør for Carlsberg Brygge
rierne.

Også Katedralskolens lærerstab syntes 
mig værdig til at blive kaldt fin. Der var flere 
doctores blandt lærerne, to var tillige censo
rer ved Københavns Universitet, flere havde 
skaffet sig et navn som lærebogsforfattere, 
lektor Holger Hammer (1872-1929) var med
udgiver af »Dansk Ordbog« og en enkelt, 
lektor Heinrich Reincke (1867-1950), figure
rede endog blandt byens højeste skatteydere. 
Om min latinlærer Frederik Moth (1861- 
1930) hed det sig, at han i lige linie nedstam
mede fra kong Christian V’s frille Sofie Ama
lie Moth og i denne egenskab var i familie 
med greverne Danneskjold-Samsø. Der blev 
endvidere sagt, at han engang, da han blev 
opfordret til at indsende sine data til Krak’s 
Blå Bog, afviste anmodningen med den 
motivering, at han kunne nøjes med at stå i 
»Adelskalenderen«.
Det pensionat, hvor jeg blev installeret, var 
unægtelig mere på det jævne. Det lå på hjør
net af Laurids Skaus Gade og Mariegårdsvej 
og blev drevet af en tidligere gårdmands
kone, hvis mand var død uden at efterlade 
hende noget. Hun havde ved sin flid og 
energi oparbejdet et virkeligt solidt og godt 
madsted, og jeg mindes endnu med taknem
melighed den kraftige, nærende landbokost, 
som hun serverede for os. Efter krigens kålra- 
bitrængsler føltes hvert af hendes måltider 
som en fest, og det lykkedes hende i løbet af 
de tre år, jeg boede hos hende, at sætte fart i 
min vækst og udstyre mig med lidt sul på 
kroppen. I modsætning til de myndige og 

buttede pensionatsværtinder, af hvilke jeg 
siden som student i København lærte mange 
at kende, og som altid sad og tronede for bord
enden, var den jævne og gudhengivne fru 
Jacobsen altid optaget af selv at servere for os, 
og intet kunne glæde hende mere, end at vi 
tog godt for os af retterne.

Når jeg tænker tilbage, kunne jeg lige så 
godt have fortsat min skolegang i Aabenraa, 
hvor der jo i 1920 oprettedes et dansk gymna
sium. At jeg flyttede til Haderslev, skyldtes 
nok, at der dér fandtes en klassisk-sproglig 
linie, og at mine forældre havde et lønligt 
håb om, at jeg skulle blive præst, hvad jeg 
selv på det tidspunkt også følte en vis drag
ning imod. Fra tysk tid havde vi arvet en 
forestilling om, at der krævedes formidable 
forkundskaber i græsk' og latin, hvis man 
ville studere teologi, og hvis vi ikke havde fået 
genforeningen, var jeg også uden tvivl blevet 
sendt til videreuddannelse på Haderslevs 
tyske humanistiske gymnasium. Med dette 
sigte var jeg tilmed blevet forberedt privat af 
pastor Edward Juhler, som var en ven af 
huset og nu ikke undlod at betone, at jeg 
absolut ville være bedre tjent med at flytte til 
Haderslev. I øvrigt var min interesse for 
antikken i forvejen blevet vakt ved læsning af 
bøger som »Quo vadis« og »En kamp om 
Rom«, og som femtenårig følte jeg det da 
også fristende at komme hjemmefra og lige
som stå på egne ben.

Opholdet i Haderslev står for mig som en 
virkelig lykkelig tid. Afstanden til Aabenraa 
var ikke større, end jeg nemt i weekenderne 
kunne cykle hjem og dermed undgå enhver 
følelse af hjemvé. Hos fru Jacobsen var det 
godt at bo, og selv om min mor vist havde 
bedt hende føre en diskret kontrol med min 
»vandel«, lukkede den søde gårdmandskone 
øjnene for, at der tit blev spillet kort på mit 
værelse til langt ud på natten, og at de dis
kussioner, der fandt sted, ikke altid førtes på 
den mest stilfærdige måde.

Skolen var jeg ubetinget glad for. Hele 
atmosfæren var totalt anderledes end den af 
frygt prægede prøjserjustits, der kendeteg-
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Studenter fra Haderslev Katedralskole 1923. Bageste række (stående fra venstre): Sven Dyhr (mn), Louis Schützsack (kl), 
Johs. A. Schmidt (kl), Poul Ulrik Høgdal (mn), Adelbert Fuglsang-Damgaard (kl), Ejner Refslund (ns), Oskar Børløs 
Jensen (kl), Carl Møller (kl), Svend Johannsen (ns) og Johannes Gjedde (ns). Forrest siddende fra venstre: Christiane Sten 
(ns), Magdalene Wind (ns), Anne Marie Fuglsang-Damgaard (ns), Nathalie Nordfjeld (mn), Helga Højlund-Carlsen (ns) 
og Ellen Helga Hessellund (mn). Se i øvrigt Haderslev Katedralskoles lærere og elever 1920-1970, Haderslev 1970, nr. 

30-45. (Foto i privateje).

nede »Königliche Realschule zu Apenrade«. 
Selv om også den danske skole dengang sty
redes med en vis fast disciplin, var lærerne 
alle menneskelig forstående, og der kunne til 
vor forundring godt spørges om, hvordan vi 
havde det, og om vi havde specielle ønsker. 
Da vi kun var fem klassikere, hændte det, at 
der endda forekom betroelser af rent privat 
karakter. Således husker jeg, at lektor Ham
mer, vor græsklærer, en dag spurgte os, hvor
dan vi ville føle det, hvis vi havde en datter, 
der havde forelsket sig i en skuespiller. Da 

ingen af os kendte noget til denne métier, og 
nærmest kun havde en usikker formening 
om, at den vist tit udøvedes af folk med en 
lidt anløben moral, turde ingen svare, indtil 
Adelbert Fuglsang-Damgård, den senere 
seminarieforstander i Ranum, og bror til 
biskoppen, kom med den forløsende replik, 
at »derfor kunne han jo godt være et anstæn
digt menneske«. Bemærkningen holdt fak
tisk stik, da skuespilleren hed Ib Schønberg 
(1902-55), og han siges at have været en 
eksemplarisk ægtemand. At han også var en 
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god svigersøn, derom vidner, at han engang i 
et interview udtalte, at det var skandaløst, 
som staten aflønnede »højlærde gymnasie
lærere«. Dr. Moth var ikke mindre åben
mundet, når han over for os udbredte sig om 
den dårlige behandling, han havde været 
udsat for på »Kolding højere Almenskole«, 
hvor han havde været tidligere. Det overra
skede os, at han i sin omtale af den dervæ
rende rektor kunne bruge kraftudtryk som 
»odder« og »skorpion«, - noget vi ikke havde 
ventet fra hans mund.

Vi var 16 elever i klassen, fordelt over de tre 
linier: klassikere, nysproglige og matemati
kere. Lidt af en revolution i min tilværelse var 
det pludseligt at skulle gå i skole sammen 
med piger. I Aabenraa havde vi kun været 
drenge, og i mit hjem, købmandsgården på 
Store Torv 4, var der, bortset fra min mor og 
en hushjælp, kun repræsentanter for det 
såkaldte stærke køn. Mit kendskab til det 
kvindelige var derfor såre begrænset, og jeg 
syntes dengang, at klassens seks piger tit vir
kede noget fjollede og fnisede og skabte sig, 
uden at der var anledning dertil. Selv var jeg 
utrolig genert og usikker, og da jeg samtidigt 
var umoden og uudviklet, affødte min person 
næppe den store interesse hos dem. Senere i 
livet kom vi dog på bedre talefod med hinan
den, og hvor nød vi hinandens selskab, da 
Johs. Gjedde, en søn af Haderslevs davæ
rende direktør for de kommunale værker, 
undfangede den lykkelige idé at invitere os 
alle på Store Kro i Fredensborg til vort 50-års 
studenteijubilæum i 1973! Johannes var i 
mellemtiden blevet translatør i skandina
viske sprog i Bonn, og som udlandsdansker 
og velhavende ungkarl havde han råd til og 
heldigvis også et oprigtigt ønske om at samle 
os til en fest, for at vi kunne genopfriske 
gamle minder. Sammenkomsten blev så stor 
en succes, at Gjedde lod det blive til en tradi
tion og først hørte op dermed, da sygdom 
lagde sine hindringer i vejen. Vi var inviteret 
både til middag og aftensmad, og der blev 
ikke sparet på noget.

Fra jubilæumsfesten mindes jeg en hæn

delse, som har berørt mig meget pinligt. Den 
viser i al sin gru, hvordan gamle sympatier og 
antipatier kan bevare deres kraft trods 
mange års adskillelse. Vi var, som nævnt, 
fem klassikere; men af en eller anden grund, 
som jeg i dag ikke kan gøre rede for, var der 
én som vi ikke sympatiserede med. Han kom 
privat ikke sammen med os andre, og der var 
aldrig nogen, som inviterede ham med til 
noget, lige så lidt som han, der havde sit 
hjem i Haderslev, inviterede nogen hjem til 
sig. Og det uhyggelige er nu, at skønt der 
altså var forløbet 50 år, havde vor indstilling 
til ham holdt sig usvækket.

Af lærere er dr. Moth den, jeg skylder mest 
tak. Når han havde så små hold som os fem, 
var han en ypperlig pædagog, og den ildhu, 
hvormed han gik op i sin fortolkning af de 
latinske tekster, kunne kun smitte af på os. 
Især elskede han den romerske poesi, og 
hans gendigtning af romersk lyrik stod ikke 
tilbage for Axel Juhls. Sine ældre dage til
bragte han i København, og en fælles 
bekendt, der somme tider besøgte ham, har 
fortalt mig, at hans tid gik med middelalder
lige studier, og at især forholdet mellem den 
franske filosof Abailard (1079-1142) og den 
unge, kønne Héloise optog ham meget. 
Desværre kunne han til sidst komme til at 
rode egne oplevelser sammen med sin læs
ning, så han en dag, da han havde læst breve 
fra sin egen forlovelsestid, kom til den bedrø
velige slutning, at hans forhold til hans kære 
Else Catrine syntes han at have manglet den 
inderlighedens dybde, som prægede Abai- 
lards til Héloise. Om dr. Moth har jeg i øvrigt 
et kært minde i form af en bog, hvorom der 
berettes i et lille efterskrift til disse erin
dringsglimt.

Også vor dansklærer, rektor Karl Morten
sen, fik stor betydning for os. Vort kendskab 
til dansk litteratur begrænsede sig nærmest 
til salmedigtningen og Ingemanns historiske 
romaner. For en dansklærer må det nærmest 
have været en håbløs opgave at leve op til de 
ministerielle krav, der stilledes som et mini
mum for faget. Men i dag kan jeg nok se, at 
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Karl Mortensen suverænt udvalgte, hvad 
han fandt værdifuldt og lødigt og, som han 
med Grundtvig yndede at sige, var »kærne
foder for sjælen«. Mange forfattere blev sim
pelt hen sprunget over, medens f.eks. hele 2.g 
gik med læsning af Holbergs skrifter. Han 
var ikke bange for digressioner, og jeg glem
mer heller aldrig hans ypperlige gennem
gang af den græske filosof Platons berømte 
hulebillede og den sondring mellem den 
sanselige og den egentlige verden, som der
ved blev belyst.

Der har dengang utvivlsomt været flere, 
som har været plaget af skavanker og skrøbe
ligheder. Især var de rheumatiske syg
domme meget udbredte, og flere af lærerne 
havde deres besvær med at få kroppen 
anbragt i den mindst smertevoldende stil
ling. Jeg mindes, hvorledes vor fransklærer, 
lektor Anker Jensen, ihærdigt værnede om 
sin stive, vertikale holdning, medens rektor 
Karl Mortensen prøvede at rokke lidt ved 
sine forvredne lemmer. Kun fra den sidste 
kunne der undslippe et enkelt klagesuk, sup
pleret med en bemærkning om, hvor dejligt 
det ville være, når det snart blev sommer 
igen, så han kunne komme til Ungarn til sine 
kære mudderbade.

En anden af lærerne led af en umiskende
lig præsenilitet, og det gjorde os helt ondt, 
når han til sin egen fortvivlelse tog fejl af et 
historisk årstal eller kom til at sige »bakkede 
hedeselskaber« i stedet for »bakkede hede
landskaber«. Seminarieforstander Skat-Rør
dam, som vi havde i religion, var tit forkølet, 
hvad vi ikke var kede af, da han generøst lod 
sin dåse med salmiakpastiller gå rundt til 
almindelig vederkvægelse. Dr. Moth led som 
mange med et stillesiddende arbejde af for
døjelsesbesværligheder, og da vi kun var fem 
i hans timer, kunne vi ikke undgå at 
bemærke, at han ved hjælp af svesker søgte at 
bøde på disse ulemper. Selv lod han trans
porten af dette for peristaltikken så værdi
fulde lægemiddel foregå diskret fra den ven
stre jakkelomme, hvorefter de afgnavede sten 
havnede i den højre. Selv om han søgte at 

undgå opdagelse, var den rutine, som præ
gede denne manøvre, for os fem et hyggeligt 
indslag i undervisningen og en kilde til stadig 
moro.

Men trods de kvaler, helbredet åbenbart 
voldte dem, mener jeg, at de stort set sjæl
dent forsømte deres timer. Pligttroskaben var 
dem iboende, og deres engagement i det 
»pionerarbejde«, de havde påtaget sig, var så 
intenst, at kun et jordskælv kunne have hin
dret dem i at slæbe sig hen til skolen. Karl 
Mortensen yndede at kalde gymnasiet 
»Thriges og Lembckes gamle skole«, og han 
følte dette ligesom navnet »Katedralskole« 
som en forpligtelse for ham og hans lærere til 
altid at yde deres bedste.

Det var ellers ikke altid lutter idyl, som 
mødte dem, der ved genforeningen søgte til 
Sønderjylland. Mange, som havde ventet at 
blive modtaget med åbne arme, blev skuffet 
over den reserverede holdning, den lokale 
befolkning indtog, og ikke få valgte at søge 
tilbage til det gamle land. Fra tyskertiden 
havde sønderjyderne vænnet sig til en 
embedsstand, der stort set ikke var interesse
ret i kontakt, og ikke sjældent var der blevet 
udvist en arrogance, som kun kunne virke 
stødende. Især var det de offentlige kontorer, 
hvis personale følte sig hævet over det almin
delige publikum, og den brøsige afvisende 
tone, hvormed ekspeditionen i reglen fore
gik, holdt sig længe i erindringen. For mig 
selv gik der mange år, inden jeg rigtig havde 
vænnet mig til, at de, der sad ved skranker og 
skriveborde, ikke var konger eller paver. Der 
skulle faktisk hengå en lang årrække, inden 
jeg for alvor havde fattet sandheden i genfor
eningens mest yndede slogan »Nu kalder 
Danmark på sine børn. Farvel for evigt du 
tyske ørn!« Mon det ikke ud fra disse erfarin
ger er forståeligt, at nordslesvigerne tit vir
kede noget afvisende og i hvert fald ønskede 
tid til at se de nye folk an?

Hvad Katedralskolens lærere angår, tror 
jeg, at det ret hurtigt lykkedes de fleste af 
dem at akklimatisere sig. De optrådte altid 
med megen takt, og der er ingen tvivl om, at 
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det var deres menneskelige forståelse og vilje 
til indlevelse, der lettede overgangen. Derved 
var de i højeste grad med til at bygge bro 
mellem de »vaskeægte« sønderjyder og de 
såkaldte »tilflyttere« og give et værdigt 
bidrag til den genforeningsproces, som ikke 
var afsluttet med fredsslutningen i Versailles.

Når jeg i denne sammenhæng igen skal ty 
til ordet »finhed«, er det unægteligt ikke læn
gere den ydre glimmerjeg fæstner mig ved, 

den der havde betaget mig som ung gymna
sieelev. Men det er netop den idealisme, der 
besjælede disse »pionerer«, og deres fuld
blods engagement, som nu springer mig i 
øjnene. For dem var det primære i tilværel
sen virkelig at beflitte sig på at leve op til 
Senecas smukke sentens »Non nostri 
sumus« eller på dansk: »Vi er ikke vore egne, 
vi tilhører ikke os selv«. Mon begrebet »fin
hed« kan ytre sig smukkere?

EFTERSKRIFT

Dr. phil. Claus Frederik Moth, 1865-1930, lektor ved 
Haderslev Katedralskole 1920-29. Udsnit af lærergruppe

billede 1920’rne. Haderslev byhistoriske Arkiv.

På rejse med Edv. Lembckes Horats

Imellem mine bøger findes en kommenteret 
udgave af den romerske digter Horats, som 
for mig har en ganske særlig affektionsværdi. 
Den er besørget af ingen mindre end Edv. 
Lembcke, der fra 1850 til 1864 var lærer og 
konrektor ved Haderslev lærde skole. Selv 
om hans navn hovedsagelig er knyttet til 
hans oversættelse af Shakespeares dramati
ske værker og til de smukke sange, hvormed 
han under opholdet i Sønderjylland virkede 
for danskhedens sag, afslører denne bog med 
al tydelighed, hvilke filologiske og pædagogi
ske evner han samtidigt var i besiddelse af.

Det kan næppe undre, at dr. phil. Frederik 
Moth, inden han i 1920 kom til Haderslev 
Katedralskole, var glad for at kunne med
bringe Lembckes Horats til den skole, hvor 
nu han skulle indvie de unge i den romerske 
poesi. Med sin sirlige skrift har han foran i 
bogen skrevet, at den er købt hos Israel i 
Skindergade, og at han, da den allerede var 
gammel og brugt, havde måttet give den et 
tiltrængt nyt bind. Han tilføjer, at bogbinde
ren udtrykkeligt forbød ham at beskære de 
gamle blade. Forbudet har dog ikke afholdt 
Moth fra hist og her at supplere Lembckes 
kommentar og at gengive visse passager i sit 
eget poetiske sprog.

Moths notat er dateret den 16. februar 
1924. Han undlader ikke at gøre opmærk
som på, at den dermed har tjent ham trofast i
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Titelblad til dr. Fr. Moths udgave af Horats’ Oder og Breve, udgivne til Skolebrug af Edv. Lembcke, 2. udg., 1869, med de 
fire indførsler på smudstitelbladet til venstre.

allerede fire år. Den 25. september 1929 har 
dr. Moth udvidet sit notat med følgende tilfø
jelse: »Denne bog skal efter min død tilhøre 
hr. magister artium K. F. Piesner, der måske 
kan have nogen glæde af de tilføjede litterære 
henvisninger«.

At dette ønske gik i opfyldelse, kan jeg 
bevidne ved en udtalelse fra arvingen person
lig. Dr. phil. K. F. Piesner, der var litteratur
historiker og lektor ved Schneekloths Skole, 
lærte jeg at kende under en studierejse, som 
klassikerforeningen havde arrangeret i 1960. 
Han fortalte mig da, hvor højt han værdsatte 
Moth, og hvor glad han var for Lembckes 
bog og Moths randbemærkninger.

Stor var derfor min overraskelse, da Pies
ner lod bogen gå videre til mig. Når han anså 
mig for værdig, skyldes det ifølge hans notat, 
at han havde opdaget, at også jeg havde en 
vis svaghed for Horats, og at jeg tilmed var 
udgået fra Lembckes og Moths skole.

Skønt jeg omfattede bogen med venera
tion, tænkte jeg en overgang på at videregive 
den til Karl Nielsen. Inden han blev rektor, 
først i Svendborg og derefter ved Metropoli- 
tanskolen, havde han jo i 10 år været adjunkt 
ved Haderslev Katedralskole. Hans tilhørs
forhold til byen og skolen var tilmed blevet 
udbygget ved ægteskabet med en datter af 
advokat Johs. Andersen. Desværre døde 
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Karl Nielsen allerede i 1967, og jeg nåede 
ikke at realisere planen. Ved sin død efterlod 
han manuskriptet til en bog, »Horats midt i 
en have«, hvis udgivelse besørgedes af 
Københavns Universitet. Bogen er skrevet 
med den varme og indføling, som kun kan 
præsteres af et menneske, der livet igennem 
har elsket Horats og endda »oplevet« ham 
ved talrige besøg i hans kære Sabinerbjerge.

Lembckes bog er nu havnet i Fredericia 
hos min datter, tandlæge Karin Bodil Juhl. 
Som klassisk-sproglig student fra Niels 
Steensens Gymnasium fik også hun interesse 
for Horats, og i min dedikation har jeg fun
det det naturligt at takke hende for de mange 
skønne minder, vi har samlet på vore rejser 
til Horats fædreland.

JOHS. A. SCHMIDT



HAKALYTTEN 40 ÅR
Hakalyttens 25 års jubilæum i 1972 blev 
mindet ved lærernes afspændingsfest efter 
eksamen, men først officielt markeret i 
Haderslev Samfundets Årsskrift 1975-77 
med en længere artikel af lektor Favrholdt 
om forhistorien og om de første 25 år af 
undertegnede.

Nu er der igen et jubilæum, og selv om det 
ikke er af de runde, er der grund til at fastslå, 
at Hakalytten nu har bestået i 40 år, og jeg 
tror, at denne kendsgerning kan bringe gode 
erindringer frem hos mange nuværende og 
tidligere lærere og elever. Når man nu har 
bedt mig skrive om Hakalytten, har det givet 
mig lidt hovedbrud, for alle de ydre kends
gerninger har været omtalt i de to oven
nævnte artikler samt i adskillige andre mere 
kontante meddelelser i årsskriftet gennem 
tiderne. For at undgå for mange gentagelser 
vil jeg derfor bringe nogle af mine mange 

personlige erindringer fra de ca. 35 år, jeg 
har været med i arbejdet.

Mit første besøg ved Sandersvig var en 
søndag i januar 1944, hvor planerne om en 
hytte for alvor begyndte at tage form. Lektor 
Buch syntes, at jeg skulle se den byggegrund, 
som gårdejer Rasmus Møller generøst havde 
skænket til formålet. Dengang var der ikke 
noget med at køre i bil, og da cykeldæk var 
en mangelvare, var der ikke andet at gøre 
end at gå derud - og hjem igen; det blev en 
søndagstur på godt 30 km.

Hvor smukt der er ved Sandersvig, gik dog 
først for alvor op for mig, da lektor Holm- 
gaard og jeg en sommerdag i 1947 i forbin
delse med arbejds-weekend fjernede et 
stykke af det flere meter høje tjørnehegn, der 
hindrede udsigten fra terrassen; det var, som 
et tæppe blev trukket fra, og en vidunderlig 
udsigt afsløredes.
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Lejrskoler
Da det var lejrskoleideen, der gav byggetilla
delse til Hakalytten, vil jeg først omtale lejr
skolearbejdet med mellemskolen og senere 
realafdelingen.

De første lejrskoler for 3.mellem fandt sted 
i september 1947; emnerne var botaniske og 
zoologiske, lektor Buch og jeg stod for under
visningen og min kone for køkkenbeskæfti
gelsen, der også var af afgørende betydning.

Forholdene var de første år yderst primi
tive! Belysningen var petroleumslamper og 
stearinlys, hvilket var meget betænkeligt i en 
brandfarlig hytte, vand skulle hentes fra en 
brønd ved stranden, mælk fra en nærlig
gende gård eller på Tyrstrup mejeri. Ele
verne skulle selv lave maden, dog under min 

kones styrelse, og komfuret var i gang fra 
morgen til aften. Madvarer til de tre dage 
skulle medbringes fra byen, da der var langt 
til købmand. For at sætte lidt krydderi på 
menuen bidrog en del forældre med madga
ver i form af bagværk o.l. Jeg husker en lille 
pige, som kom med to kæmpefranskbrød 
hængende på cykelstyret, de var så store, at 
de kun med nød og næppe undgik jordfor
bindelse.

De første år måtte eleverne selv medbringe 
tallerkener, spisebestik og krus, før middag 
stillede de op i kø foran køkkenet, hvor 
maden serveredes direkte fra komfurgry
derne.

Dagsprogrammet var meget stramt, da 
målsætningen var, at alle skulle være beskæf-
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Sælhundestenen ud for Anslet Hage. Kun én gang så vi den i brug.

tiget mest muligt hele tiden. Efter vækning 
kl. 7 gik turen til stranden med vandfade til 
morgenvask, de modigste tog dog en dukkert 
i havet. Under megen morskab foretoges der
efter morgeninspektionen, pigerne inspice
rede drengenes sovesal og omvendt; dersom 
inspektionen ikke fandt alt i orden, var det 
»om igen«. Når synderne så havde ordnet 
det nødvendige, var der flaghejsning under 
sang - så først morgenmaden. Formiddag og 
eftermiddag var der skolegang med udarbej
delse af arbejdshæfter, dog med mindre eks
kursioner ind imellem. Efter middag og 
aftensmad var der pause, men her måtte 
arbejdsholdene igang med de praktiske 
arbejdsopgaver.

Kl. 20 var der flagsænkning, pejsen tænd
tes, eleverne lavede underholdning, fælles
sang og inden sengegang te og kage. Alt det 
praktiske arbejde udførtes af eleverne, hver 
morgen var der opslag om, hvem der skulle 
gøre hvad, og vi lagde megen vægt på, at alle 
fik lige meget at lave, også af hensyn til 
senere week-end ture, hvor en rimelig 
arbejdsfordeling altid ville være betydnings
fuld.

Arbejdsopgaverne var mange: køkken
hjælp, brændesavning og -hugning til kom
fur og pejs, rengøring, gravning af skidtkule 
(den eneste måde vi kunne slippe af med 
affald uden at forurene) og meget andet. 
Gravning af skidtkulen var et stort arbejde, 
den skulle være rummelig og dyb, så den 
ikke blev fyldt lige med det samme.

Engang var det Flemming, der var sat til 
gravearbejdet. Han kom forbavsende hurtigt 
tilbage, jeg skulle så inspicere arbejdet, 
kulen var stor nok, men kun en lille halv 
meter dyb; han fik så besked på, at den 
skulle være meget dybere, han fortsatte, og 
jeg glemte ham. Et par timer senere hørte vi 
høje råb om hjælp; det var Flemming, han 
havde gravet som en rasende, så vi måtte 
have en stige ned i hullet for at få ham op. 
Den skidtkule holdt i meget lang tid.

Sovetiden skulle overholdes fra kl. 22-7; 
der skulle være ro kl. 22.15, der var jo en lang 
dag i vente. Det med roen kunne nok knibe, 
men hvis en nattesnakker selv efter flere ven
lige henstillinger ikke var til at få lukket mun
den på, havde det en mirakuløs virkning, når 
vedkommende blev sat ud i køkkenet med en 
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passende portion kartofler, der skulle skræl
les. Det var et effektivt sovemiddel og lettede 
skrællearbejdet den næste dag.

Det var en yndet »sport«, især for drenge 
der ikke var i job, at stille sig op i køkkendø
ren og grine af køkkenholdet. Her havde min 
kone et godt middel, de pågældende fik 
omgående leveret en gryde fra komfuret med 
besked om at gøre den ren nede ved stranden 
- ikke noget let arbejde, men det mindskede 
tilgangen af køkkenskrivere.

Mange drenge havde en vældig appetit, vi 
sørgede selvfølgelig for, at de kunne blive 
mætte, men hvis vi opdagede, at nu gik der 
konkurrence i spiseriet, blev hvert følgende 
stykke tykkere og tykkere - det hjalp!

I nogle år var der brændenældesuppe med 
kødboller på menuen, det var jo interessant, 
at brændenælder også kunne spises. Det 
skete også, at vi samlede blåmuslinger som 
en ekstra ret, og længe gik der frasagn om, at 
Peter efter at have klaret 12 rundtenommer 
til aftensmad satte 56 blåmuslinger til livs. 
Eksamen i det grønne prøvede vi et år, hvor 
lejrskolen holdtes for 2.mellem i juni; det var 
årsprøve i naturhistorie.

Skoletimerne, måltider m.v. averteredes 
ved klokkeringning fra skolens gamle malm
klokke, der hang på terrassen. Desværre for
svandt den engang i halvfjerdserne, da var 
der jo en stigende interesse for antikviteter.

I dag kan nogle måske undre sig over, at så 
stramme dagsprogrammer kunne praktise
res, men eleverne var nemme, og der blev 
hurtigt skabt tradition for, at sådan skulle det 
være, så lejrskolerne var altid hyggelige.

Nogle gange prøvede vi også en anden 
form for lejrskole, nemlig en geologisk tur for 
1. og 2. g.

Stranden neden for Knudshoved er rig på 
sten af forskellig slags, heriblandt mange 
skandinaviske og danske ledeblokke. Kend
skab til disse var et fast punkt i geologiunder
visningen som bidrag til forståelsen af vort 
lands opbygning, men det kunne være svært 
at interessere eleverne for et udvalg af 
sådanne »skuffesten«. Derfor prøvede vi at

give dem lejlighed til selv at finde stenene, 
ligesom studiet af selve klinten også kunne 
afsløre noget om istidens begivenheder.

Efterhånden fik vi opbygget en god studie
samling af karakteristiske sten - forsynet 
med navne - i opholdsstuen. Nu er denne 
samling desværre fjernet for at skaffe mere 
vægplads.

Weekend-ture

Weekendture for enkelte klasser optog dog 
det meste af tiden. De var og er selvfølgelig af 
meget forskellig karakter, hvilket de tre bind 
gæstebøger giver at tydeligt billede af. Næv
nes skal også, at lektor Schau gennemførte et 
antal »English Weekends«, hvor der kun 
måtte tales engelsk - en god idé! En årrække 
afholdt klassikerne en olympisk weekend 
med lektorerne Kortegaard og Wielandt. 
Her var det dog ikke et krav, at eleverne kun 
måtte tale latin eller græsk, men i gæstebø
gerne er beretningerne om disse ture affattet i 
et af disse sprog.
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Under en af disse ture, hvor de afholdt 
»gudernes fest«, blev jeg tilkaldt for at optage 
film af festen - som et indslag i Hakalytfil- 
men. På filmen ses bl.a. indbydelsen til 
festen ved gudernes sendebud Hermes (på 
cykel), Neptun (Wielandt) der stiger op af 
havet, Hades der kommer ud af en hule (i 
klinten) og Minervas fødsel - hun springer 
ud af Zeus’ pande. Derefter drager guderne i 
festligt optog til Olympen (terrassen) til 
ambrosia og nektar samt musik på meget 
specielle instrumenter.

Lærernes afspændingsfest

Afspændingsfesten for lærerne med ægtefæl
ler var en tradition, som fra 1949 henlagdes til 
Hakalytten. Mange hyggelige og morsomme 
fester har været afholdt her med talrige taler 
og sange. Lektor Favrholdts sang »Sander
svigs Pris« indgik altid i programmet, og fast 
leverandør af aktuelle og satiriske sange var 
lektor E. Matthiassen, stemningen var altid 
høj og især afslappet, eksamen var jo lige 
overstået og sommerferien stod for døren. 

Desværre er denne tradition nu historie, 
lærerkollegiet er blevet så stort, at rammerne 
langtfra slår til.

Blandt de mange bidragydere til Hakalyt- 
tens start var der utrolig mange gamle elever, 
det var derfor rimeligt, at disse også skulle 
kunne benytte Hakalytten en periode i som
merferien. Selv om dette publiceredes ved 
enhver lejlighed, var det kun forholdsvis få, 
der benyttede sig af tilbudet, heriblandt 
enkelte hold jubilarer.

Forudsætningen var dog tilstedeværelsen 
af et lærerpar, der i givet fald kunne fungere 
som værter og i øvrigt samtidig bidrage til 
hyttens vedligeholdelse. I nogle år var det 
familien Holmgaard, der påtog sig dette job. 
Efter Holmgaards alt for tidlige død fortsatte 
min familie og jeg. Selv om kun få gamle ele
ver viste sig på kortvarige besøg, var der nok 
at gøre med maling, reparationer, træfæld
ning o.m.a., som bidrog til at gøre hyttens 
drift billigere.

Vi har mange gode og hyggelige minder 
fra disse ferieperioder, men en enkelt mere 
dramatisk hændelse, som jeg forevigede i
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gæstebogen, har jeg lyst til at nævne. En dag 
hørte vi megen larm og trampen udenfor, det 
viste sig at være gårdejer Hans Aage Møllers 
kvier med en stor tyr i spidsen + en forvildet 
hest, der var brudt ud af en indhegning. 
Hesten væltede flagstangen, der var lagt ned 
og nymalet, tyren bankede forholdsvis 
høfligt på køkkendøren - mærkerne ses 
endnu, men da vi ikke gæstfrit lukkede op, 
gik den brummende sin vej.

Hakalytten har været og vil forhåbentlig

Tekstillustrationerne stammer fra gæstebøgerne. Sanders
vig og Hakalytten har også inspireret til mere poetiske 
udgydelser, som de to gengivne sange af Ejner Matthiassen 
og Poul Magelund viser. 

vedblive at være et kærkomment fristed for 
skolens elever indtil år 2044 - så længe varer 
det gratis lejemål. Men også efter den tid vil 
navnet eksistere, for hvor vejen drejer af til 
Hakalytten, står et officielt vejskilt med nav
net »Hakalytten«; det er således indgået i 
stednavneregistret, og til oplysning for kom
mende slægter skal nævnes, at det står 
for: Haderslev Katedralskoles Lejrskole- og 
Weekendhytte.

POUL MAGELUND

Lektor Favrholdts »Sandervigs Pris« er gengivet i Ha
derslev Samfundets Årsskrift 1959, s. 3f.

Den omtalte »Hakalytfilm« er i skolens eje.



23/6-1961

Hakalytten 
(Mandalay) 
1.
Denne vise er et spørgsmål 
og på samme tid et svar, 
og den kan vist kun forstås 
af den, som mange gange var 
hjemme her i Hakalytten, 
og af både godt og skidt 
har oplevet hundred-sytten 
ting, som jeg i sindet blidt 
men bestemt har prentet ind, 
så hvis du nu kan, så bind 
mindets bånd, mens jeg forsøger 
at nå op på Odens tind. 
Kære Muse! Stå mig bi 
med mit lille rimeri, 
du må hjælpe mig at putte 
lidt af alle ting deri.

2.
Der er mange sten i stranden, 
ok ja, der er mer end nok. 
Man kan få dem midt i panden, 
når man slår dem med en stok. 
Man kan næsten blive sær, 
når man ikke navnet ved, 
hvis ham Buch, han ikke var der 
og ku’ hjælpe een på gled.
Dette er et stykke kridt 
med en ortoceratit, 
og det der er en smid-væk-sten, 
og det der er bare skidt. 
Hakalyt, dit drilleri 
og dit skær af poesi 
og din duft af skov og sveden grød 
er det, vi godt kan li.

3.
Har du været der med klasser, 
der ku’ gøre alting selv, 
og med andre, hvis umulighed 
stod mål med himlens hvælv? 
Har du bandet midt om natten 
over larm i sovesal?
Holdt kartoffelnatteskrællen, 
mens du selv var tindre-gal? 
gabet kæberne af led, 
medens nattens timer gled 
ganske langsomt - li’som sirup 
til du atter skulle te’ed?
Hakalyt - dit drilleri 
og dit skær af poesi 
og din duft at skov og sveden grød 
er det, vi godt kan li.

4.
Har du set, når ræveunger 
lister frem fra hulens gem? 
set den gamle grine svedent, 
når med høns den vender hjem? 
Har du følt, hvor apoplektisk 
hjertet næsten siger stop, 
når komplet forrykt og hektisk 
en fasankok ryger op?
Har du raset over fjolser, 
som slår lejr på hyttens grund, 
og som tror, at vor terrasse 
er til deres middagsblund? 
Hakalyt, dit drilleri 
og dit skær af poesi 
og din duft af skov og sveden grød 
er det, vi godt kan li.

5.
Har du vågnet der en morgen 
før det endnu helt er lyst, 
og har hørt, hvor vandet sagte 
ruller ind mod bæltets kyst, 
hørt en smule musepuslen, 
og lidt mågeskrigeri, 
vil du mindes denne stemning, 
dette morgentrylleri, 
disse timer, hvor du sad 
på terrassen med din mad, 
disse fester med de andre, 
og det kolde morgenbad. 
Hakalyt, dit drilleri 
og dit skær af poesi 
og din duft af skov og sveden grød 
er det, vi godt kan li.
6.
Kom til hytten og kald mindet frem 
om gamle dages leg, 
og spis grød igen om morgnen, 
som er sejg som gammel beg! 
Skriv dit navn i gæstebogen 
og se efter, hvad han hed, 
som fik hele bulen vågen, 
så selv Magelund blev vred! 
Gå en tur langs stranden hen, 
få en bil af sand igen!
Hils på Heureka, og føl at alting 
om dig er din ven!
Hakalyt, dit drilleri 
og dit skær af poesi 
og din duft af skov og sveden grød 
er det, vi godt kan li.

7.
Lad os alle glædes over, at vi har et sådant sted, 
hvor enhver, som fatter den slags ting, har lov at være med. 
Lad os glædes over ånden, lad os nyde denne fred! 
Lad os alle række hånden, så det hele varer ved! 
Lad os kun i fulde drag nyde hvert et festligt lag! 
Lad os ønske alt det bedste frem i tiden fra i dag!
Vi har aldrig været snydt med de timer, vi har nydt 
i vor kære, gode, gamle, evig-unge Hakalyt.

E.M.

71



Perler fra Sandersvig
(Mel.: Gorm den gæve gamling -)

1.
Gavne og fornøje 
imedens vi fordøje! 
Derfor får I viden i, 
del man kalder geo-logi, 
om det koster møje.

2.
Lærdom er for livet 
og ej et pust i sivet!
Patriæ et literis, 
følger vi på denne vis, 
det er ganske givet.

3.
Stenene på stranden 
de ligner jo hinanden.
Blot du skærper blikket dit, 
ser du ikke blot granit, 
der er meget andet.

4.
Sten i Hakalytten 
monstro du fatter nytten? 
Se dem som en perlerad, 
når du sidder med din mad 
her i Hakalytten.

5.
Ledeblokke sære 
af dem vi meget lære.
Isen har dem med sig ført, 
- hvis I ej sku ha det hørt. 
Is kan erodere.

6.
Feldspat, kvarts og glimmer 
det finder vi jo immer.
Rammer kvarts ej øjet dit, 
er det dybets Larvikit 
- med et blåligt flimmer.

7.
Kommer den i dagen, 
forandrer det jo sagen. 
Er der rhomber i en sten, 
hvad mon så det er for een?
Rhomber i porfyren.

8.
Det var så de norske, 
dem lærer selv de dorske.
Vi på Sverrig tar et kik, 
sten vi også derfra fik 
- og endda de fleste.

9.
Sorte er de alle, 
som vi basalter kalde.
En af dem er særlig flot, 
den fra Skåne kommer blot, 
og er grå i skorpen.

10.
Er basalten gammel 
og ligner noget skrammel, 
kender du den uden mas, 
det er Kinnediabas, 
den er meget gammel.

11.
Mon vi ikke godt kan 
medtage een fra Gotland, 
den er fra silurets lag 
brugt til bispers sarkofag? 
(Jrtoceratitkalk.

12.
Hvis du ikke ved hvad, 
du sige skal, sig: Bredvad. 
Det er også en porfyr, 
(hvor vi ånden dog fornyr). 
Det var dem fra Sverrig.

13.
Midt i Østersøen 
- lidt syd for Ålandsøen - 
findes røde, brune sten 
isen tog dem een for een. 
Østersøporfyrer.

14.
Her er een med liv i, 
det er nok Rapakivi 
den har runde feldspatkorn, 
aldrig så man det tilforn, 
- det er Finlands skidtsten.

15.
Mennesker - selv nære - 
er meget mere sære, 
skal vi kende hver og een, 
er det sværere end sten. 
Mennesker er sære.

16.
Meget er der blevet 
nu sagt om sten - og skrevet, 
et jeg blot vil føje til, 
hvis med sten du kaste vil, 
kast så ej den første!

17.
Mennesker og stene 
de skal dog ej alene 
være denne aftens mål, 
derfor vil jeg sige: skål! 
- vi vil ej forstene. M.



Adjunkt Leo Pedersen 1947-1987

Den 25. maj 1987 mistede Haderslev Kate
dralskole en af sine yngre medarbejdere, 
adjunkt Leo Pedersen.

Leo Nielsen Pedersen var født den 8. 
januar 1947 i Aarhus. Han blev i 1967 stu
dent fra Aarhus Statsgymnasium. Takket 
være en inspirerende lærer blev mødet med 
matematikken gymnasietidens store ople
velse for Leo og den direkte årsag til, at han 
valgte at studere dette fag - sammen med 
fysik - med henblik på en senere lærerger
ning.

Han afsluttede sine universitetsstudier i 
1976 og tog pædagogikum på Kolding Gym
nasium og fik sin første ansættelse ved Toft
lund Studenterkursus, hvorfra han i 1980 
kom til os. Af forskellige praktiske og private 
grunde valgte han dog at blive boende i Toft
lund.

Med en sådan daglig skolevej er det forstå
eligt, at Leo kun i mere begrænset omfang 
tog del i skolens liv uden for timerne, men vi 
husker ham alle fra lærerværelset, måske 

især for det stilfærdige, tørre lune, der stod så 
godt til hans stemme.

Som underviser var han kontant og 
stræbte, uden for megen skelen til fagenes 
mere filosofiske aspekter, efter at føre sine 
elever sikkert i havn. Han var derfor også en 
afholdt lærer, ikke mindst måske blandt 
HF-erne.

Som så mange matematikere var han fasci
neret af skakspillet og en ivrig skakspiller. 
Men lige så meget - eller mere - var han 
optaget af selve spillet og dets historie og 
havde f. eks. megen viden om de store skak
spillere og de store spil.

I sine sidste år blev han kastet ubarmhjer
tigt frem og tilbage mellem håb og frygt. Han 
måtte første gang på hospitalet i 1983, fik så 
efter et par indlæggelser en god periode, 
men i 1986 måtte han af sted igen, i første 
omgang tilsyneladende med godt resultat. 
Jeg tror aldrig vi, der var hans fagkolleger, vil 
glemme den optimisme, hvormed han del
tog i »faggruppefesten« i begyndelsen af
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Leo Pedersen 8. jan. 1947-25. maj 1987.

1987. Kort efter blev han sygemeldt for sidste 
gang.

En så stor arbejdsplads, som Haderslev 
Katedralskole efterhånden er blevet, kom
mer hurtigt på overfladen til at ligne sig selv 
efter sådan et chok, som meddelelsen om 

Leos død, trods sygdommen, var. Men det 
vil vare længe, før savnet af en god kollega, 
der forlod os så alt for tidligt, er klinget ud. 
Og dybt smerter os tanken på hans unge 
kone og hans små børn.

HANS FICH



Omsider kom gymnasiereformen, som der 
på denne plads i skolekronikken er talt om 
flere gange tidligere (HS 1986, s. 74). Firklø
verregeringen og de radikale nåede til enig
hed om en reform, der dels vil ændre hele 
gymnasiets struktur, og dels vil medføre en 
justering af gamle fag og indførelse af nye 
fag. Man noterede sig, at Socialdemokratiet 
ikke var med i forliget, der altså var det smal
lest tænkelige. Kun fremtidens politiske for
hold på Christiansborg vil vise, om reformen 
vil holde en rum tid fremover.

Undervisningsministeren udtalte i en 
ministeriel pjece om reformen: »Gymnasie
reformen giver nogle nye udviklingsmulighe
der, samtidig med at den - bedre end det 
eksisterende gymnasium - fastholder gym
nasiet som både almentdannende og studie
forberedende. Studentereksamen vil stadig 
være en studentereksamen. Alle elever skal 
have mindst to fag på højt niveau ud over fæl
lesfagene (det kræves ikke af alle i dag), og 
der er mulighed for at opnå de kendte gren
kombinationer. Vi får nu en gymnasieord- 
ning, som lukker op for visse nyskabelser, 
som skal gro frem nedefra«.

Dernæst skitseres nogle af intentionerne: 
Bedre muligheder for sammenhæng mellem 
fagene, bedre muligheder for »utraditio
nelle« kombinationer, f.eks. mellem mate
matik og engelsk på højt niveau, muligheder 
for indførelse af nye fag, f.eks. teknikfag og 
erhvervsøkonomi. En-times-fagene afskaffes, 
der bliver næsten ingen to-timers-fag, og - 
hvad der umiddelbart kunne synes som en 
dårlig nyhed for eleverne - det samlede time
tal hæves en smule.

Som sagt: Kun tiden kan vise reformens 
virkninger. Men at den vil indvirke kraftigt - 
ja, at den allerede har virket ind - på skolens 
dagligdag, det er en given ting. Og alle i 
gymnasiet kan vel også med rette lykønske 
hinanden med, at der nu er bragt en reform i 
hus. Den gamle gymnasieordning har 
oplagte svagheder og må nok siges at have 
levet sin tid ud.

*
Noget andet er så bivirkningerne, som den 
nye reform måske eller måske ikke vil føre 
med sig. Ministeren erklærede gentagne 
gange under debatten om den nye reform, at 
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den ville blive udgiftsneutral - at der altså 
ikke skal bruges flere penge på gymnasiet i 
fremtiden, end nu. Man kan have sine bange 
anelser, når man tænker på, hvordan refor
mens intentioner, f.eks. med oprettelse af nye 
hold inden for de mindre almindelige skole
fag, skal føres ud i livet. Så vil det utvivlsomt 
blive nødvendigt at svinge sparekniven andre 
steder. Hvad vil det komme til at betyde for 
beskæftigelsen?

Måske vil det gamle ord om den tomme 
krybbe og hestene, der bides, kunne få for
nyet aktualitet. Eller måske vil det - forhå
bentligt - komme til at gå lige omvendt: At 
reformen vil blive en frugtbar udfordring for 
skolens personale til at gå nye veje. Meget 
tyder heldigvis på, at det er det sidste, der er 
ved at ske. Flere kolleger på Haderslev Kate
dralskole er i gang med om- og efteruddan
nelse, andre overvejer at gå i gang. På lærer
værelset diskuteres der udadrettede aktivite
ter, altså nærmere kontakt mellem skolen og 
det omgivende samfund.

At reformen i det hele taget har fået det til 
at gære og syde også på vores skole, er det 
såkaldte fremtidsværksted - afholdt 24. og 
25. april - et af de bedste eksempler på. »For 
Haderslev Katedralskole kan der i de kom
mende år forventes stagnation i elevtilgan
gen, i værste fald tilbagegang«, hed det i det 
oplæg, som fremtidsværkstedets initiativta
gere havde udarbejdet. »Der kan ikke påreg
nes væsentlige udskiftninger i lærerkollegiet. 
Skal vi udvikle vores skole fagligt og pædago
gisk, må det derfor ske indefra. Initiativerne 
må komme fra os selv«.

Og så blev der ellers diskuteret og drøftet 
om alt mellem himmel og jord og med til
knytning til skolen. Det er den slags brain
storming, det kan være vanskeligt at få prak
tiseret under dagligdags forhold på en så stor 
skole som vores. Så meget mere anerken
delse høstede derfor initiativtagerne. Tan
kerne blev sat i gang, selv om måske kun en 
brøkdel umiddelbart kan omsættes i konkret 
handling - men lidt har også ret.

*

Det med det stagnerende elevtal rykkede 
også nærmere på os. Hvert år i februar-marts 
måned er en spændingens tid, hvor det bliver 
oplyst, hvor mange elever der har søgt om 
optagelse på skolen i det kommende skoleår. 
I år var der måske særlig grund til ængstelse, 
eftersom Sønderjyllands amt var et af de 
amter i landet, hvor faldet var størst. Men en 
gunstig skæbne fulgte Haderslev Katedral
skole, hvad elevtallet angår. Som det eneste 
sønderjyske gymnasium fik vi en - omend 
beskeden - tilgang af elever. Det betød også 
tre nyansatte lærere på skolen.

Men et højt elevtal har uvægerligt et janus
hoved. Det er godt for lærernes beskæfti
gelse, men det er skidt for skolens bygninger 
og inventar. Den gamle triste vise om ned
slidte møbler, gamle lasede bøger, utætte 
tage, og hvad der ellers nævnes kan af anden 
dårligdom, blev også sunget i det forløbne 
skoleår. Biologi- og kemilokalerne er for få, 
har for dårlig udluftning og utidssvarende 
indretning. Opholdslokaler for elever og 
lærere har det heller ikke for godt. »20 år 
med elev-overbelægning og et voksende 
lærerkollegium har slidt på inventaret og stil
ler nye krav til lokaliteterne«, hed det i rektor 
Jul Pedersens årsberetning. Ak, ja - netop 20 
år er det siden Haderslev Katedralskole i 
1967 rykkede ind i den dengang hypermo
derne skolebygning på Christiansfeldvej 31. 
Ingen kunne dengang vide, at der konstant 
ville være pladsmangel i de nye bygninger.

Så man forstår godt, at skolens administra
tion har haft - og fortsat vil have - nok op at 
gøre. Sidste års overgang fra stat til amt (se 
HS, 1986, s. 72), må nu siges at være et over
stået stadium. Også brugen af edb i admini
strationen er ved at være en naturlig del af 
kontorgangen. Nu kommer så - fra 1. aug. 
1988 - den nye gymnasiereform, om hvilken 
rektor med et lille hjertesuk udtalte: »Alle 
reformens fordele ufortalte skal jeg blot sige: 
Den bliver ikke lettere at administrere og ikke 
billigere i drift end den nuværende ordning«.

*
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Udfordringer er der altså nok at tage fat på. I 
1986/87 gjaldt det også i udpræget grad med 
hensyn til det hold af GIF’ere, der gennem
førte et 1-årigt undervisningsforløb på 
Haderslev Katedralskole med afsluttende 
eksamen. GIF står for »Gymnasialt Indslus
ningskursus for Flygtninge«. Indholdet blev 
kort skitseret i sidste års skolekronik, så her 
skal blot siges et par ord om, hvordan kurset 
forløb. 10 iranske flygtninge deltog og fik 
sidenhen flotte eksaminer, der nu kvalificerer 
dem til videregående uddannelse. At der var 
vanskeligheder, der skulle overkommes, 
siger sig selv - ikke mindst de sproglige og 
andre kulturelle forskelle. Men de 10 iranere 
viste året igennem et gå-på-mod, en flid og 
en udholdenhed, der må aftvinge respekt. At 

være flygtning i Danmark anno 1986-87 var 
ikke altid lige let. Så meget større glæde må 
det vække at se, hvor godt GIF-kurset løb af 
stablen. Som afskedsgave forærede iranerne 
skolen et indrammet billede, der nu hænger 
ved indgangen til rektors kontor.

Med udgangspunkt heri var det nærlig
gende for rektor i sin tale til dimittenderne 
1987 at dvæle ved begreber som tolerance og 
næstekærlighed i dagens Danmark: »Nogle 
vil... indvende, at vi i vort samfund ikke har 
megen tolerance og næstekærlighed at skilte 
med, og de kan uden besvær fremdrage et 
utal af eksempler på handlinger, karakterise
ret ved begreber som had og intolerance, 
udøvet over for ikke mindst udlændinge og 
indvandrere«. Mødet med iranerne i vores 
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hverdag på skolen gav sit væsentlige bidrag 
til at modvirke denne tendens.

Et andet tema i rektors tale havde 
udgangspunkt i et andet samfundsproblem, 
der også trængte sig på i vores bevidsthed 
med stadig stigende styrke: Miljøet. Og 
netop hvad miljødebatten angik, havde vi 
tidligere på året haft den oplevelse at høre 
miljøminister Christian Christensen tale i 
festsalen om »Menneske og miljø«. Sjældent 
sker det, at vi får selveste en minister til at rive 
et par timer ud af en travl kalender for at 
møde op her på skolen for at tale og disku
tere. Men endnu sjældnere er det vist, at 
man under sådanne forhold oplever politi
kere på slap line og i så veloplagt form.

»I kan gå udenfor og trække vejret - hvis I 
tør! I kan gå ud og drikke et glas vand - hvis I 
tør! I kan nyde naturen - så længe I har 
den!« Sådan var ministerens ord til de 
omkring 600 forsamlede tilhørere i festsalen 
på en grå og kold mandag formiddag i slut
ningen af marts. »I må være klar over, at jeres 
generation er noget helt specielt. I står nem
lig med magten - både den tekniske og 
vidensmæssige - til enten at ødelægge vort 
miljø eller redde det. Tænk bare på, hvad 
man om få år vil kunne udrette med for 
eksempel gensplejsning«.

Blev der smurt for tykt på? Hvordan vil vi 
se på disse udtalelser, når vi ser tilbage på 
dem om føje år? Der var stof til eftertanke for 
mangen en diskussion bagefter rundt om i 
klasserne. Og én ting var ikke til at komme 
udenom med hensyn til alvoren i miljøpro
blemet: Regering og Folketing havde kort tid 
forinden afsat ikke mindre end 12 mia. kr. til 
forureningsbekæmpelse.*
Miljøministerens besøg var et vellykket 
eksempel på de fællesarrangementer, hvor 
alle deltager. Andre gange har der været pro
blemer med tilhørernes motivation, hvilket 
igen alt for ofte kunne resultere i småsnakken 
under arrangementet, strikkepinde, der lar
mende falder på gulvet, folk, der skal på toi
lettet og lydeligt trasker ud i utide. Om der 

overhovedet kan gives nogen formildende 
forklaring herpå, må det være, at ikke alle 
bidragyderne ved fælles-arrangementerne 
har været lige så inspirerende som miljømi
nisteren.

Og var der noget, der også kunne holde 
folk hen i, hvad man fristes til at kalde ånde
løs spænding, så var det et andet af årets store 
arrangementer i festsalen: Indstuderingen 
og opførelsen af årets musical »West Side 
Story«. Med den slags arrangementer er det 
ofte sådan, at blot det at de kan stables på 
benene og lader sig gennemføre er udtryk for 
en betragtelig præstation. Men med årets 
musical må man uden overdrivelse kunne 
tale om noget helt exceptionelt. Omkring 100 
elever og lærere deltog den ene fredag efter
middag efter den anden i de slidsomme øvel
ser. Et stykke som »West Side Story« er en 
krævende, men også betagende opgave at 
arbejde med.

Den lokale verdenspresse var da også fuld 
af lovord, da premieren i januar var lykkeligt 
og vel overstået. Tonen var fuld af begej
string, når Karsten Sørensen i Jydske 
Tidende skrev: »Nej, hvor kunne man 
mærke de kæmpe-anstrengelser, der har 
været lagt i projektet. Selvfølgelig var der 
himmelvid forskel på de enkelte optræden
des præstationer, men at der kan findes så 
meget musik- og teatertalent på en skole - 
det er egentlig imponerende«. Og Mattson 
skrev i sin klumme »Op og ned ad strøget« i 
»Haderslev Ugeavis«: »Det vovelige arrange
ment lykkedes altså, og fremover er der 
mange elever, der vil sige - Se, dengang jeg 
spillede med i »West Side Story«, lad mig se, 
jo det var i 87. Da var der elever og instruktø
rer til«. - Større ros kan ingen vel få.

Billedet fra premiereaftenen har da også 
indfanget stemningen usædvanligt godt: 
Scenen, der formeligt sprudler med det, der 
med et fortærsket udtryk kaldes »ungdom
melig friskhed«. Og orkesteret, der er synligt 
præget af dyb koncentration over Leonard 
Bernsteins hidsige rytmer i nummeret 
»America«.
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Fra årets musical. (Foto: Olav B. Hansen, Jydske Tidende).

Til sidst personalia:
Den 25. maj 1987 døde adjunkt Leo Niel

sen Pedersen, kun 40 år gammel (se nekrolo
gen side 73).

Pr. 1. august 1986 nyansattes årsvikarerne 
Vibeke Fjeldsø, Dorte Lind Larsen og Tho
mas Nilsson samt som adjunkt på kvotavil
kår Jens Sloth. Sidstnævnte forlod skolen ved 
skoleårets udgang.

Cand.mag Kirsten Larsen fungerede som 
barselsvikar, mens andre vikariater blev vare
taget af skolens egne lærere.

Lærerkandidat Linda Johansson gennem
gik pædagogikum på skolen i foråret.

Endelig afløstes ved skoleårets udgang 
adjunkt Andreas Truelsen af lektor Knud- 
Erik Smith som lærernes tillidsmand og 
adjunkt Jens Staugaard af adjunkt Mogens 
Krogsgaard Sørensen som lærerrådsfor
mand..

HELGE WIINGAARD



RUNDE FØDSELSDAGE

Folmer Andersen, der var ansat ved Hader
slev Katedralskole 1962-76, fyldte 80 år den 
12. april 1987. Haderslev-Samfundet bringer 
en hjertelig lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB 

fortiden l.juli 1986 til 30.juni 1987

Indtægter:
Overført fra sidste år:

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

Kontingent................................. 47.430,00
Salg af årsskrifter........................ 4.925,00
Bidrag fra institutioner 

og enkeltpersoner............... 16.232,50
Renteindtægter.......................... 224,16

I alt.............................................. 81.344,56

Udgifter:
Årsskriftet 1986:

Papir og tryk........ 63.858,46
Indbinding m. m.. 9.772,42 73.630,88

Forsendelse............... ................. 5.240,50
Kontorudgifter.......... ................. 158,25
Repræsentation........ ................. 354,01
Beholdning:

Kassebeholdning. 0,00
Sparekassebog.... 1.466,30
Girokonto............ 494,62 1.960,92

I alt............................. ................. 81.344,56

Medlemstal pr. 30. juni 1987: 532 - heraf 9, der endnu ikke har betalt kontingent for 1986.

Haderslev, den l.juli 1987.
Finn Dræby, 

kasserer


