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HADERSLEVBORGMESTEREN JOST LAUENSTEINS
STORHED OG FALD
Slutningen af 1500-tallet var Haderslevs stor
hedstid. Hertug Hans havde styret staden
forbilledligt, handelen blomstrede, skatterne
var absolut overkommelige, og bønderne
klagede ikke. Der var højkonjunktur, ikke
blot i hertugdømmerne og kongeriget, men i
hele Europa.
Et lille århundrede senere så alt helt
anderledes ud. Den almindelige økonomiske
afmatning, som prægede den europæiske
handel, var også meget følelig i Haderslev.
Byen var ødelagt og udplyndret, og befolk
ningen decimeret. Der var næppe nok indtje
ning til, at de kraftigt forøgede skatter kunne
betales.
Et af de mest indflydelsesrige magistrats
medlemmer i Haderslev i denne krisepe
riode var købmand og borgmester Jost Lau
enstein, som fra 1653 til 1693 var aktiv i byens
styrelse. Om ham handler denne artikel.
Det interessante ved Jost Lauensteins per

son er, at han er et af de sidste eksempler i
Haderslev på den middelalderlige borgme
stertype: den selvrådige købmand, som i sin
forvaltning åbenlyst ledes af private interes
ser og søger at sikre sig selv, sin familie og sin
stand de bedst mulige vilkår. Det var
sådanne købmænd, som havde siddet på
magten i hertugdømmernes og kongerigets
købstæder i mange hundrede år, og ingen
havde indtil nu kunnet true dem. Men i
løbet af 1600-tallet sker der en ændring i ret
ning af, at borgmesterembederne bliver
besat med personer, som ikke er købmænd,
men som har en forvaltningsbaggrund.
Denne ændring finder senere sted i Haders
lev end f.eks. i de fynske købstæder1. Jost
Lauensteins magt var omfattende og næsten
uindskrænket, da den var på sit højeste, men
hans fald blev også så meget desto større. Da
han døde, var han efter al sandsynlighed
insolvent.
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1627-1660 - ulykkernes tid

Man kunne godt mene, at Haderslevs ned
gangsperiode begyndte allerede i 1627. Det
var dengang, Christian 4. måtte trække sine
tyske lejetropper tilbage efter slaget ved Lut
ter am Barenberg. De var skarpt forfulgt af
kejserens feltherre Wallenstein. Den danske
konges tropper tog flugten op gennem Jyl
land og plyndrede på vejen de rige sønderjy
ske købstæder. Den 18. september 1627
brændte det meste af Haderslev, bl.a. samt
lige huse på Torvet, rådhuset med alle arki
valier, latinskolen og halvdelen af Frue
Kirke.
Der er en jammer og en klagen i de samti
dige kilder. Der var jo heller ingen, der
kunne forestille sig, at det kunne blive værre
endnu. Men selv om det var en katastrofe,
kunne den da overvindes. Hertug Hans
Hospitalet, som var stadens mest velhavende
institution med gode, faste indkomster fra
sine fæstebønder, udlånte efter branden
store summer til by og borgere, således at
mange af brandtomterne kunne blive bebyg
get igen.2 Og der blev bygget solidt. Flere af
de nuværende huse på Torvet er fra denne
genopbygningsperiode.
Endnu i nogle årtier var der gode kornpri
ser og efterspørgsel på studene,3 og det må
stadig have været attraktivt at flytte til byen.
Det gjorde unge Jost Lauenstein fra Olden
burg. Han løste borgerbrev i Haderslev 11.
marts 16434 og købte hus i 2. kvarter, i nær
heden af havnen og slottet.5
Det år begyndte nedgangsperioden for
alvor. Den 12. december 1643 rykkede den
svenske general Lennart Torstensson ind i
Holsten, og da han kom til Haderslev, opslog
han hovedkvarter på Hansborg Slot. Hvad
sagde Jost Lauenstein da til sin svangre
hustru? Måske sagde han: »Du musst lieber
ins Königreich ziehen, meine Ingeborgh,
hier ist es viel zu gefährlich mit all den schwe
dischen Soldaten«. I hvert fald blev hans før
stefødte, datteren Gertrud, født i Assens den
6. april 1644.6
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Der blev meget uroligt i Haderslev det år. I
september erobrede kongens tropper Hans
borg, men i december samme år blev de for
drevet af en ny svensk hær under ledelse af
General Wrangel. Samme nat nedbrændte
slottet. Svenskerne plyndrede hårdt på egnen
og trak sig først tilbage efter freden ved
Brømsebro i august 1645.
Herefter var der tolv års fred til at slikke
sårene, inden Frederik 3. erklærede Karl
Gustav krig, fordi han troede ham vel forva
ret i det tyske. Karl Gustav reagerede hurtigt
og sendte sine tropper i ilfart op gennem her
tugdømmerne og ud på den berømte isvan
dring over bælterne. Det kostede Skåne, Hal
land og Blekinge ved freden i Roskilde i
februar 1658. Da den anden Karl Gustav krig
brød ud i sommeren 1658, sendte kurfyrsten
af Brandenburg den danske konge forstærk
ning med 30.000 polske lejetropper og 24.000
heste. På dette tidspunkt var der kun få vær
dier tilbage, og befolkningen var knap nok i
stand til at brødføde sig selv.
Resultatet blev plyndringer og voldshand
linger af hidtil uset omfang. Haderslev blev
brandskattet. Både i 1658 og 1659 forlangte
disse forbundsfæller, at der blev samlet 100
rigsdaler om ugen.7 Det lod sig simpelthen
ikke gøre. Af grundskattelisten fra 16588
fremgår det, at der i alt i hele byen er ind
kommet 1002 mk og 4 sk., hvoraf de 900 mk
på borgmester Hans Christiansens befaling
er overgivet til »den flemingske kvarterme
ster«. Derudover har byen haft andre nød
vendige udgifter. Regnskabet kan ikke nå
sammen, der mangler 25 mk 6 sk., som den,
der har lavet regnskabet, har måttet for
strække byen med.
Og regnskabsføreren er ingen andre end
Jost Lauenstein, som på dette tidspunkt
hverken er borgmester eller rådmand, men
blot deputeret borger. Det var almindelig
praksis, at hvis der ikke kom penge nok ind
til at dække skatten, måtte de ansvarlige per
sonligt lægge ud (!) Lauenstein havde været
med til at opkræve skatterne siden 1656, hvor
han første gang optræder som »Einnehmer«.

Torvet 6, hvor Jost Lauenstein havde boet omkring 1670, er opført i 1634, således som det fremgår afjernankrene øverst i
gavlen. Den store bybrand i 1627 havde lagt alle huse på Torvet øde. Nr. 6 blev erstattet af det nuværende hus i 1870, men
endnu står otte af de 14 huse, som blev opført her efter branden i 1627. (Fot. i slutningen af 1860’erne, i Historiske Samlin
ger, Aabenraa).

Når han i dette år er ansvarlig for hele byens
regnskab, kan forklaringen være den, at der
ikke er ret mange andre at vælge imellem.
Begge borgmestrene døde i løbet af året.9
Det var pestens skyld. Sygdommen havde de
polske lejetropper bragt med. Fra soldater
nes hovedlejr nær Skodborg flygtede befolk
ningen fra plyndring og død ind til byerne,
især Ribe, Kolding og Haderslev. Det bidrog
til at sprede den frygtede sygdom yderligere.
Aksel Lassen har i sin undersøgelse af
pestens udbredelse beregnet, at mellem en
tredjedel og halvdelen af hele den sønderjy
ske befolkning døde i løbet af 1658 og 59.10
Fra Haderslev er der ikke bevaret kirkebøger
fra denne periode. Men af en synsforretning
10 år senere fra 1669” fremgår det, at der er
248 »wuste hussteder og øde huse« i Haders
lev og GL Haderslev. Det må have været en

katastrofe af et omfang, der næsten ikke er til
at fatte.
For Jost Lauenstein havde pesten ikke kun
negative konsekvenser. Ganske vise døde
hans hustru Ingeborgh i en alder af 35 år,12
men det gjorde også rådmand Oluf Jensen,
som efterlod sig en yngre enke, Elsabe, datter
af sognepræsten i Moltrup, og betragtelige
værdier. Jost Lauenstein giftede sig med
enken i 166013 og flyttede ind i Oluf Jensens
statelige hus på hjørnet af Torvet og Apote
kergade. Dermed begynder Jost Lauensteins
virkelige storhedstid. I 1661 blev han råd
mand, og fra 1668 til 1678 var han på samme
tid borgmester og forstander for Hertug
Hans Hospital. Det var en stilling, som var
endnu mere magtfuld, end det umiddelbart
kan synes. Hvorfor, vil fremgå af det føl
gende.
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Jost Lauensteins storhed og fald

eller blot »de seksten«, blev de kaldt. De
skulle varetage de øvrige borgeres interesser.
Haderslevs øverste myndighed var som i de Hovedparten var håndværksmestre, men der
øvrige købstæder magistraten. Nogle af dens kunne også sidde købmænd i borgerre
vigtigste opgaver var at opkræve skatter, at præsentationen. Flere af dem blev ligesom
sørge for ro og orden og at føre tilsyn med Jost Lauenstein senere rådmænd eller endda
håndværkernes laug. Det sidste er ikke så borgmestre. De deputerede borgere kunne
interessant i denne sammenhæng, men hvad foreslå nye emner til deres forsamling, men
de to første opgaver angår, herskede der ret det var magistraten, som udpegede dem besynderlige forhold netop i de første ti år af eller lod være.
Jost Lauensteins embedsperiode.
I februar 1678 klager de deputerede bor
Magistraten bestod af rådet og af de to gere over, at de ikke er fuldtallige og anmo
borgmestre. En borgmester valgtes for livs der om, at der bliver udpeget nye medlem
tid, normalt blandt rådmændene. Før Ene mer.16 De stiller selv seks personer i forslag.
vælden var det kun rådmændene og de Magistraten vælger de to af dem og udpeger
deputerede borgere, som kunne vælge. Bag desuden Wilhelm Raben. Han bliver senere
efter blev valget konfirmeret af kongen. Jost rådmand. Så der har altså på dette tidspunkt
Lauenstein blev som den første i Haderslev manglet mindst tre deputerede borgere.
Det betyder, at byens øverste styrelse i en
udpeget direkte af kongen til borgmester og
hospitalsforstander samme år. I perioden fra længere periode har bestået at et firemands1668 til 1678 havde han tre medborgmestre.14 råd, hvoraf kun de to var købmænd, først en
Den første, Gottfried Schumacher, var desu gammel borgmester og derefter en syg ditto.
den postmester. Han var, allerede da han Og så Jost Lauenstein.
Hvad han nåede at få ud af den situation,
blev valgt, en ældre mand og døde i 1675.
Anton Klinge døde efter kun et år, så først fremgår temmelig tydeligt af en klagesag fra
med den tredje, Hans Giessmann, som blev 1678.17 De deputerede borgere har nu klaget
valgt i 1677, fik Jost Lauenstein virkelig kvali direkte til den enevældige konge, som har
ficeret modspil. Ganske vist var hvervet uløn bemyndiget sin repræsentant i byen, amt
net, men borgmestrene var fritaget for krigs mand Conradt Rewentlov til at fungere som
tjeneste og indkvartering, betalte kun halv en art opmand. Enten skal han forlige de stri
skat og havde indtægter af bl.a. bøder og dende parter eller overlade sagen til kongens
afgifter i forbindelse med oprettelse af doku afgørelse. Der er i alt 14 klagepunkter, og de
menter. Og så gav stillingen magt og mulig drejer sig alle mere eller mindre direkte om
Jost Lauensteins embedsførelse.
hed for at fremme egne interesser.
Først skatteopkrævningen: Egentlig skulle
I byens råd var der seks pladser, og de var
forbeholdt købmænd med eget hus i byen. magistrat og deputerede borgere i fællesskab
Imidlertid fremgår det af Thomas Achelis’ fordele skattebyrden på borgerne efter et
fortegnelse over embeds- og bestillings- skøn over den enkeltes indkomst og formue
mænd,15 at der i perioden fra 1668 til 1678 forhold. Det var blevet bestemt af en kongelig
kun var fire rådsherrer, nemlig Hans kommission i 1643, fremgår det af sagen.
Giessmann, som senere blev borgmester, Men nu klager de deputerede over, at de bli
Søren Bargman, som blev hospitalsfor ver holdt uden for denne ligning og derfor
stander i 1678, Mathias Jensen, som var ride ikke kender de velhavendes, dvs. magistrats
foged i Gram og så Hinrich Bahnsen, som medlemmernes indtægter. Underforstået:
de tror ikke, at ligningen er retfærdig.
heller ikke var købmand, men farver.
De beder endvidere byskriveren under
Ud over magistraten havde byen en bor
gerrepræsentation, »de deputerede borgere« søge, hvilke borgere der skylder jordleje,
8

»Erdheuer«. Det drejer sig om en art fæsteaf selv har opkrævet dem. Det sidste kan kun
gift, som skulle betales af byens jorder, de sigte til borgmesteren, for han er den eneste,
såkaldte ottinger. Disse var meget eftertrag der som dommer i rådstueretten har den for
tede, og det var som regel magistratsmed nødne myndighed.
Men hvad der er endnu værre, er, at det
lemmerne, der sad på dem. Jost Lauenstein
ejede således selv 3'/2 otting jord. Der er stor foreslåes, at der oprettes en bog over skattere
urigtighed i byens indtægter og udgifter, har stancer fra adskillige år tilbage i tiden. Byfo
de deputerede konstateret. De anmoder om, geden skal have til opgave at inddrive belø
at der bliver udpeget to kæmnere til at føre bene om fornødent ved udpantning. Her
byens regnskaber, fremlægge behørige kvit med gøres ingen forskel på høj og lav. Byfo
teringer og ikke give penge ud, uden at de 16 geden vil i så fald få udøvende magt selv over
mænd er hørt. Borgmester Jost Lauenstein magistratsmedlemmer, for de skylder ikke
skal fremlægge originale kvitteringer for de mindre end andre, snarere tværtimod.
Gennem alle de deputeredes klager går
opkrævede stabs- og indkvarteringspenge,
kvittering for 200 rigsdaler, som han skal det som en rød tråd, at magistraten og især
have indbetalt i rugpenge samt regnskab Jost Lauenstein holder borgerne udenfor og
med bilag for båds-, folke- og kuskepenge.
beriger sig på deres bekostning. Og det lader
Herefter kommer turen til retsforholdene: til, at de har ret. Amtmanden giver de depu
Købstæderne havde to domstole: bytinget og terede borgere medhold i næsten samtlige
rådstueretten. Bytinget blev ledet af en byfo klager. Det kan kun forklares ved, at forhol
ged, som var kongelig udnævnt. Han tog sig dene er virkelig graverende. Der kendes en
fortrinsvis af mindre sager, inddrivelse af næsten tilsvarende klage fra Odense,18 hvor
bøder, injuriesager etc. Det foregik uden magistraten får medhold.
dørs. Domme afsagt af ham kunne appelle
Fra nu af får byens regnskaber en helt
res til rådstueretten, som var magistratens anden karakter. Der er mange flere bilag til
domstol, hvor en af borgmestrene ledede for grundskattelisterne, og med oprettelsen af
hørene og afsagde dommene. Det foregik den tidligere omtalte skatterestancebog19 får
indendørs. Herudover tog rådstueretten sig man et glimrende overblik over, hvem der
af de større sager: skifter, formyndersager og skylder hvad. Her kan man også konstatere,
større kriminalsager.
hvordan Jost Lauensteins gæld hober sig op i
Men i Haderslev havde magistraten sim løbet af de næste mange år.
pelthen suspenderet bytinget fra 1665 og så
Borgmester Jost Lauenstein har siddet
længe det kunne lade sig gøre. Det lykkedes hårdt på magten i den foregående periode.
den at forhale genoprettelsen indtil 1681. På Det har været i hans interesse at holde byfo
den måde kunne magistraten holde byfoge geden nede, at minimere de deputeredes
den nede og sikre sig, at han ikke fik andel i indflydelse og måske også at begrænse antal
bøderne, hvilket ellers var en del af hans let af og standarden blandt rådsherrerne. I
aflønning.
hvert fald bliver der den 2. november 1678 på
De deputerede havde ved flere tidligere lej én og samme dag udnævnt tre nye rådsher
ligheder søgt at få genoprettet bytinget. Nu i rer, nemlig byskriveren Esdras Boie og køb
1678, da kravet lyder igen, bliver denne sag mændene Peter Müller og Jens Petersen.20
overgivet til kongen, men med amtmandens
Jost Lauenstein var i 1668 ikke blot blevet
anbefaling.
udnævnt til borgmester og dermed også
De deputerede borgere beder også byfo kommunaldirektør og byretsdommer, for nu
ged Oggesen om at fremlægge regnskab for at bruge nutidens betegnelser, men som
inddrevne bøder for slagsmål og forprang - nævnt også til forstander for Hertug Hans
eller om at angive, hvem der ud over ham Hospital. Hospitalets indtægter gik uden om
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Jost Lauenstein opsatte i Vor Frue kirke et epitafium for sig
selv og sine to hustruer. Det har en fornem sandstensindfat
ning med figurer, bl. a. de fire evangelister samt et omfat
tende symbolindhold. I øverste felt et relief af Kristus på
korset, i det store midterfelt et maleri med en dommedags
scene og nederst en tysk indskrift, der i dansk oversættelse
lyder således: »Jost Lauenstein, rådmand, har 1665 ladet
dette epitaf forfærdige og opsætte, hensovet... 16.. og her
begravet. 3. juli 1659 er hans salige hustru Engeborch
Lauenstein hensovet og begravet her i sin alders 35. år, 16..
er hans (anden) hustru Elsabe Lauenstein hensovet og også
begravet her«. Epitafiet er restaureret i 1740.

Dommedagsscenen (på modsatte side) er et mådeligt
maleri på lærred, men giver et bevæget og uhyggeligt bil
lede af den yderste dag. På gesimsen under billedet står på
tysk, at helvede er skrækkeligt og dommen forfærdelig.
Hertil har svaret trøstende himmelindskrifter på den store
gesims over maleriet. Maleriet blev restaureret i 1945, bl.a.
fjernedes laklag og fernis, således at det nu står med klare
farver, hvor helvedes ildrøde flammer kontrasterer stærkt
med det svovlgule lys, der omgiver den dømmende Kristus.
(Fot. ca. 1920 [epitafium] og ca. 1945 [maleri]).

byens regnskab, idet det blev drevet bl.a. for
fæsteafgifter, som blev indbetalt fra de gårde,
som Hertug Hans havde skænket institutio
nen, da han oprettede den. Hospitalet havde
en bestyrelse, det såkaldte Konservatorat,
som bestod af amtmanden, provsten og den
ene borgmester. Fra 1668 til 1678 var det også
Jost Lauenstein. Det vil sige, at lederen af
hospitalet havde sig selv som arbejdsgiver.
Også det benyttede han sig af.
I maj 1678 skrider amtmanden ind over for
det stigende rod, som man kan aflæse af
hospitalets regnskaber og revisionspåteg
ningerne op gennem 1670’erne.21 På General
Commissariatets vegne indsætter han ældste
rådsherre, Søren Bargman til hospitalsfor
stander i stedet for Jost Lauenstein, som »ein
grosser
von
contribution
schuldig
gebliebe«.22 Det betyder, at nok har han
opkrævet kongens skatter hos fæstebøn
derne, men pengene er aldrig kommet
videre. Søren Bargman skal føre regnska
berne samvittighedsfuldt og flittigt, fremgår
10

det af indsættelsen, og han skal en gang om
måneden fremlægge dem på amtsstuen. Nu
vil amtmanden have hånd i hanke med ind
tægterne.
Det var sidste gang, en borgmester i
Haderslev samtidig var hospitalsforstander.

Problemer med familien
Hermed var Jost Lauenstein kommet i et
modsætningsforhold til byfogeden og de
deputerede og var i unåde hos amtmanden
og i gæld til kongen. Kunne det blive værre?
Ja, det kunne det, for også i forholdet til
sine standsfæller og sin nærmeste familie
havde Jost Lauenstein store problemer. Da
han i 1660 havde giftet sig med enken efter
rådmand OlufJensen, var han blevet stedfar
for to mindreårige børn, Jens og Marien. I
overensstemmelse med almindelig praksis
blev der udnævnt to formyndere. Det var
deres onkel, købmand Hans Giesemann,
som ved ægteskabet blev besvogret med Jost
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Lauenstein og købmand Jens Petersen, ham,
som blev rådmand i 1678. Formyndernes vig
tigste opgave var at varetage deres myndlin
ges interesser og sikre sig, at deres stedfar
havde midler til at udrede deres fædrenearv.
Det havde han også, men han vægrede sig så
længe som muligt ved at udbetale den.
Sagen er uhyre omfattende.23 Den
begyndte allerede i 1668 med, at formyn
derne forlangte en opstilling over, med hvilke
værdier Jost Lauenstein ville betale sum
men, der på dette tidspunkt androg 8167 mk.
Det var ikke noget ringe beløb. I 1678 er til
sammenligning det store, grundmurede hus
på hjørnet af Torvet og Apotekergade vurde
ret til 2400 mk. Kravet om udbetaling dukker
op gang på gang i retsprotokollen,24 og hele
tiden lover Jost Lauenstein at betale, men
altid kommer der noget i vejen. Formyn
derne har ingen midler til at tvinge ham, en
borgmester retter sig jo ikke efter en byfoged,
og de appellerer forgæves til retsindighed og
rimelighed.
Det ender med, at de to formyndere ankla
ger ham for kongens ret i Glückstadt, hvor
der afholdes i alt seks retsmøder i løbet af et
helt år, nemlig fra den 5. november 1677 til
den 7. november 1678. Så falder omsider
afgørelsen: Jost Lauenstein må aflevere
hovedparten af sine værdier: huset, ottingerne, mere eller mindre tvivlsomme gælds
fordringer (obligationer) og diverse løsøre for
at kunne udrede arven til stedbørnene. Men
da er Jens Olufsen også i mellemtiden blevet
24 - 25 år, så det er på tide, at han arver. Jost
Lauenstein og Elsabe flytter over på den
anden side af Torvet til datteren Gertrud, der
i mellemtiden er blevet gift med købmand
Christoffer Muusmann, og fra nu af til hans
død i 1693 er der meget stille om hans per
son.
Hvorfor gik det Jost Lauenstein sådan?

Man kan forestille sig flere årsager til, at det
gik Jost Lauenstein så ilde, men man kan
også undre sig over, at det alligevel ikke gik
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værre. Hans økonomiske deroute kunne
være en følge at tidens almindelige ugunst,
den økonomiske krise, egne fejlslagne køb
mandsforretninger eller måske ganske enkelt
manglende regnskabskyndighed. Det kan
også meget vel tænkes, at hans engagement i
byens og hospitalets ledelse kun levnede
ham ringe mulighed for at passe sin egen
næring. Men hvilke forklaringer man end
måtte finde på hans adfærd, kan det doku
menteres, at han hverken som borgmester,
hospitalsforstander eller stedfar levede op til
sine økonomiske forpligtelser.
Hans magt blev brudt i 1678, og fattig blev
han, men yderligere straffet blev han ikke.
Og det er det, der er det mærkelige, set med
nutidens øjne. Selv om han havde begået
underslæb mod kongen og byen, blev han
ikke retsforfulgt.
Kongen kan vente, til Jost Lauenstein
omsider har lukket sine øjne i 1693, og først
da stiller Geheimerat von Piessen for at ind
drive nogle af de kongelige restancer. Det
foregår ved en dødsbovurdering, som ligger
som bilag til amtsregnskaberne fra 1695/
96.25 1 alt 2316 mk 121/2 sk vurderes dødsboet
til, og eftersom enken anmoder om at få lov
til fortsat at bebo to små stuer, kan man
slutte, at der ikke blev noget til overs.
Så kunne man vel forvente, at hans økono
miske deroute ville ledsages af en social, men
det er slet ikke tilfældet. Jost Lauenstein træ
der ikke ud af byens styrelse. Endnu i mange
år møder han i rådstueretten som borgme
ster og dommer. Først i 1690 bliver en ny
borgmester udnævnt på grund af Jost Lau
ensteins høje alder, nemlig Gottfried Schrø
der, som kommer fra et embede som her
redsfoged i Åbenrå.
Stedbørn, børn og børnebørn kommer
alle til at tilhøre rådsaristokratiet eller noget,
der ligner. I mange generationer efter Jost
Lauenstein sidder der en Mussmann i byens
styrelse.
Jost Lauensteins adfærd og handlemåde
må have været forståelig og forklarlig for
både konge og rådsherrer. Hans tilfælde er

Vi ved ikke, hvordan Jost Lauenstein så ud, men i sine velmagtsdage har han måske været lige så fornemt klædt som denne
velhavende københavnske vinhandler, der her er malet sammen med sin familie af Karel van Mander i midten af 1600-tallet. (Fot. i Det kongelige Kunstakademi).

da heller ikke enestående. Også i andre køb
stæder er der eksempler på borgmestre af
hans type: Den selvbevidste, selvsikre køb
mand, som styrer byen og ordner dens pen
gesager, som om det var hans egne, uden at
føle sig forpligtet til at stå til regnskab for
hverken højere eller lavere instanser. Hans
magt kan kun én knække: den enevældige
konge. Han stod bag alle de tre afgørelser,
som fældede Jost Lauenstein i 1678.
I løbet af de næste årtier bliver langt

hovedparten af borgmestrene i de danske
købstæder forvaltningsuddannede embedsmænd. Professionelle administratorer, som
kan ansættes og afsættes og holdes i kort
snor. Folk, hvis loyalitet er rettet opefter mod
kongen. Det middelalderlige aristokratiske
fåmandsvælde var brudt, og den centra
liserede statsmagt begyndte at gøre sig gæl
dende.
TOVE HEIDEMANN
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KLÆDE- OG GALANTERIHANDLERE
I HADERSLEV I 1700-ÅRENE
Hvordan så der ud i købmandsbutikkerne i
1700-tallet, og hvordan formede livet sig der?
Et sådant spørgsmål er det sjældent let at
besvare. Fra Haderslev er imidlertid bevaret
en hel række af købmandsskifter fra 1700årene. De findes i landsarkivet i Aabenraa.
Artiklen her dykker ned i nogle af dem og
fortæller om de købmænd, som i tiden fra ca.
1700 og frem til 1762 boede i ejendommen
Nørregade 22 - senere kendt som
»Høppners Hotel«. De hørte i nogen grad til
de såkaldte »galanterihandlere«, dvs. de drev
bl.a. handel med småting, der bruges til
pynt.

Borgmester Joachim Soltwedel

Den 28. december 1729 døde Haderslev bys
borgmester Joachim Soltwedel mæt af dage.
Den kommunale karriere var startet i 1703
som deputeret borger. I 1715 fulgte forfrem
melsen til rådmand, og endelig i 1720 blev
han borgmester. Mange år før, i 1691, var
Soltwedel 30 år gammel flyttet fra fødebyen
Husum og havde taget borgerskab i Nord
slesvigs betydeligste handelsby. I de følgende
år opbyggede Soltwedel en omfattende han
del med tekstiler. Han blev snart en af byens
mest velhavende mænd og førte stort hus. I
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Tab

HANS RUDOLPH FEDDFRSEN, Kot
in £at>eréle&en, geb. in
1717 t><
• i. SOPHIA CATHARINA, JENS JACOBSEN LUNDING, JMinann* in
leben unb ANNÆ MARGARETÆ PETERSEN and ftlenbburg X^ter, ge
f 1750. ben 14. Juhii im Äinbbett. ©ie war beb Silrgetmeifierd in ^abenirten Jai
teilen Soltwedel Øobnb, beb Äaufmanné Jacob Soltwedel ®ittnHz mit melden Øi<
eine Xodjter, Anna Margareta, bie mit bem^aßgen Kaufmann Jacob Raben

LUCIA FEDDERSEN,
geboren 174t. ben 25. Maii.
• 1763. ben 22. Martii ANDREAS
JESSEN RABEN,
Kaufmann
in $aberbleben.

LUCIA RABEN,
geb. 1764.
ben *4« Septembr.

JACOB SAMUEL PETER FEDDERSEN
FEDDERSEN,
ger in Jlenbburg, geb
Qeb. 1743.
• 1771. ben 27. Sept. /
ben
fterwfte&erb HANS
31. Martii.
CATHARiN/
gib. 17

HANS RUDOLPH
RABEN, geb. 1765,
ben 3* Novemb.

SOPHIA CATHARINA
FEDDERSEN,
geb. 1772» ben 11. Julii,

I 1773-74 udgav den kendte genealog, historieprofessor og rektor i Flensborg, Olaus Heinrich Moller, en række slægtstav
ler over familien Feddersen. I en af tavlerne findes denne oversigt over Hans Rudolph Feddersens familieforhold. (Efter
kopi af slægtstavlen i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg).

1715 bestod husstanden i huset i Nørregade i dag nr. 22 - af kone, tre børn, en køb
mandssvend, en karl og fire piger.
Kramboden bugnede af tekstiler - mest
fremmede varer indkøbt på messer i det
tyske eller fra købmænd i Hamborg, Altona,
Husum, Slesvig eller Flensborg. Det var fine
og grove lærreder, kniplinger, silke og klæde
og også mere dagligdags stoffer som dynevår,
drejl, strikkede mands- og kvindestrømper,
huer, og dertil knapper, knive, gafler, sakse,
kamme, nåle, fingerbøl m.v. Hertil koloni
alvarer - bl.a. sukker, sæbe, krydderier: kar
demomme, nelliker, kanel, muskatblomme,
muskatnød, safran, ingefær, vinsten, indigo,
peber, korender, rosiner, svedsker, stivelse,
rismel, linser, mandler, perlegryn, anis,
16

kommen, tobak, chokolade, papir - og der
var fiskeben til ro ko ko kjolerne, masser af
tobakspiber osv. Listen kunne fortsættes.
Varerne blev solgt til kunder i byen og i
Haderslev østeramt. Også fra sogne længere
mod vest, f.eks. Nustrup, Lintrup, Gram og
Rødding kom der købere,ja helt til Kolding,
Ribe, Ringkøbing og Assens nåede varer fra
Soltwedels lager.
Borgmesteren var en velædel mand, og da
han døde, ringede Vor Frue kirkes fire klok
ker tre dage i træk dagligt en fuld time. Ved
begravelsen ringede de ud over byen en time
før og en time efter prædikenen. Først så blev
der stille over den salige mands grav i Frue
Kirkes gulv.
I borgmesterboligen i Nørregade blev akti-

intftr feit r? ft *ett
Martii unb Kaufmann
ilil f »762. tom 32. Aprilis.
* • s. I7J3. bat 10. Martii CATHARJNA, bei ^lenéburgtf^en $ofp(talé«
♦
HENRICH MEINCKE unb ANNÆ von LUTTEN
. Xoc^ar, geb. 1718 ben 8. Junii. ©te bermanite ftd> 1763. ben 9. Sept,
mit toan königlichen CommerpSRatfj PETER HALLENSEN in
;
^tenéburg, welcher geb. 1714.be« 20. Augufti.

inann wb beputirter &ik<
ben 5. Noveepbris.
FEDDERSEN,
geb. 1746.
brt ^lené&Ägifdjen Älo»
STIAN NIELSEN unb
ben 15.Dec.
LLEENS Xb^ter,
©te tfl fc^on ver*
>0. Sept.
florben.
CHRISTIAN NIELSEN,
1774. ben 17. Februarii,
1774» ben 22, Maii.

CATHARINA
FEDDERSEN,
geb. 1748 ben 6. April.
* 1769. ben 14. Julii
PETER HIORT,
Kaufmann (nJpaberéL

MARTHA HIORT,
geb. 1770.
ben 13. Febr.

verne gjort op, således at der kunne skiftes
mellem arvingerne. I november-december
1730 og i maj 1731 blev der holdt auktion,
hvorefter enken og en af sønnerne, Jacob
Soltwedel, overtog hus og forretning.
Jacob Soltwedel og den rige svigermoder
Alt gik nu videre i Nørregade som i de fore
gående år. Kramboden lokkede fortsat med
fremmede og hjemlige tekstiler, kolonialva
rer m.v., og kundekredsen var som hidtil
spredt over store dele af Haderslev amt og
naturligvis også i byen. Leverandørerne var
især købmænd i Hamborg og Altona. Dertil
kom nogle år senere en vigtig lokal forret
ningsforbindelse, nemlig den unge køb
mands svigermoder. Denne sidste forbin
delse var så vigtig, at den fortjener et par ord.
Sagen er følgende: I 1735 giftede Jacob
Soltwedel sig ind i en af byens virkeligt kapi
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift

SOPHIA
ELISABETH
FEDDERSEN,
geb. 1750.
ben ii. Junii.

HANS RUDOLPH
HIORT,
geb.1771.ben8.MarL

talstærke familier. Den udkårne var Sophia
Catharina Siihling, hvis mor Anna Marga
retha efter ægtemanden Jens Jacobsen Lundings død var blevet gift endnu en gang,
nemlig med tekstilkøbmanden Samuel
Siihling; hun boede i ejendommen, Apote
kergade 1. Siihling stammede fra en patrici
erfamilie i Flensborg, og han bragte midler
med hjemmefra, da han kom til Haderslev.
Den velbeslåede tilflytter traf også et fornuf
tigt valg, da han ægtede enkefru Lunding.
Hun var allerede i sin enkestand før bryllu
pet med Siihling en »vel bemidlet enke, som
sad i fuld handel«, ja, hun var en »i handels
sager velbevandret kone, som næsten forstod
sig bedre på handelen end han selv«. Hun
kunne »føre korrespondance og bøger, og
viste det til fulde i sin enkestand«.
Siihling havde derfor også heldet med sig.
Allerede i 1717 havde han to piger og to karle
i sit brød. Han blev inden et årti byens måske
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bedste negotiant og højst beskattede borger.
Succesen kronedes med posten som råd
mand i 1730 - men æren glædede kun kort.
Allerede en måned senere døde han og blev
begravet inden for Vor Frue kirkes mure.
Enken sad tilbage. Stadig var hun dog vel
bjerget og aktiv. I 1744 tegnede hun sig for
byens næststørste formue på 7.000 mark. Det
var derfor også naturligt, at der opstod et
samarbejde mellem
manufakturforret
ningerne Sühling og Soltwedel efter datte
rens giftermål med unge Jacob Soltwedel i
1735. For hele 7.353 mark 2 skilling varer skal
enkefru Sühling have leveret til svigersøn
nen.
Dette store beløb blev der anledning til at
opgøre allerede i 1740. Jacob Soltwedel døde
nemlig i 1738 efter kun tre år i ægtestanden.
Nu måtte enken se sig om efter en til at føre
huset videre. Det lykkedes efter knap et par
års forløb. Med den nye mand begyndte en
ny fase, en storhedstid, i firmaets og husets
historie.

Hans Rudolph Feddersen
Den nye tekstilkøbmand kom fra Flensborg
og var en fjern slægtning af Samuel Sühling.
Hans navn var Hans Rudolph Feddersen
(1717-62), og han var ikke en »hr. hvem som
helst«.
I Flensborg hørte familien Feddersen til
den måske mest initiativrige og fremgangs
rige del af købmandsstanden. Faderen Peter
Feddersen (1664-1732) var født i Rudkøbing.
I 1692 slog han sig ned i Flensborg som køb
mand og silkehandler. Han ægtede Lucia
Sühling, datter af deputeret borger Detlef
Sühling. Ægteskabet blev velsignet med 13
sønner og 5 døtre, og da flere af sønnerne gik
i faderens fodspor, kom familien Feddersen
til at sætte et meget tydeligt præg på hande
len i Flensborg i det 18. århundrede. Sønnen
Johan Gerhard (1712-87) blev borgmester i
fødebyen. Sammen med sin broder Frie
drich (1703-75) lagde han i 1755 grunden til
Flensborgs senere så blomstrende Vestindi-
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Dette billede af en hørkræmmers butik i 1700-årene giver et
indtryk af interiøret i Soltwedels og Feddersens tekstilfor
retninger. Billedet findes på et linnedskab fra herregården
Hesselmed, som i dag opbevares på Esbjerg Museum.

enshandel. Om dette og sit liv i øvrigt beret
tede han i en selvbiografi - en sjælden kilde
for den tid. Broderen Martin Feddersen
erhvervede titlen »kommerceassessor« og
blev en stor tekstilkøbmand. Samme bran
che dannede i øvrigt også fundament for
brødrene Peter, Friedrich og Johan Gerhards
virksomhed.
En anden af brødrene var som nævnt
Hans Rudolph Feddersen. Da nu så mange
af brødrene søgte næring som handelsmænd
i fødebyen, var det naturligt for den yngre
broder at søge andre græsgange. Chancen
kom, da det blev kendt, at Jacob Soltwedel i
Haderslev var død, og enken sad tilbage.

Dette er ikke et portræt af Hans Rudolph Feddersen ved skrivebordet. Men det kunne næsten have været det - i alt fald når
man ser bort fra billedets udsigt til et blomstrende skibsværft. Også Feddersen tilbragte megen tid med at skrive breve til
sine forretningsforbindelser, og da han døde, lå der 14 pakker med breve og regninger fra andre købmænd, forskellige regn
skaber og hovedbøger på kontoret. Billedet her viser Hamborg-købmanden Berend Roosen ca. 1775. (Gengivet efter Lars
N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene, 1985).

Hun var endnu ung, hun hørte næsten til
familiekredsen, og hun sad med en velre
nommeret forretning i en branche, som han
allerede var fortrolig med. Kort sagt: i juni
måned 1740 indgik Feddersen ægteskab
med Sophia Catharina Siihling, Jacob Solt-

wedels enke. Han tog borgerskab og overtog
hus og forretning i Nørregade.
Hans Rudolph startede relativt beskedent
i sin nye virkekreds. I 1744 var han ansat til
en formue på 800 mark, en del mindre end
mange andre købmænd i byen, og kun 1/10
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af svigermoderens status på samme tid. For
retningen blev ført videre i sporet fra den
Soltwedel’ske tid. Feddersen kunne drage
nytte af det, han havde lært i Flensborg. Det
var sikkert også et gode, at brødrene i Flens
borg hørte til den store grossistbys fremtræ
dende manufakturhandlere - det gav ind
købsfordele.
Netop i disse år forsøgte regeringen i
København på mange måder at fremme pro
duktion og afsætning af indenlandske teksti
ler. Gang på gang prøvede man at forpligte
de handlende til at aftage en vis mængde
varer fra landets egne manufakturer. Men
hver gang forsøgte købmændene at knibe
udenom. I 1740 svarede Flans Rudolph Fed
dersen således på en forespørgsel om mulig
heden for at aftage varer fra det såkaldte
Generalmagasin i København, at af den
slags varer var der allerede tilstrækkeligt på
lager. Både Feddersen og byens andre klæ
dehandlere, Nis Erichsen Raben, Jens
Jacobsen Funding, Matthias Mussmann og
Andreas Jessen Raben mente, at det under
de daværende »Geld-Klemmende Zeiten«
hverken i byen eller amtet ville være muligt
at afsætte klæde til de høje priser, som var
fastsat for de københavnske produkter.
Det var jo ikke opløftende for regeringen,
og fra 1758 blev det derfor fastsat ved lov, at
nyetablerede klædehandlere kun kunne få
koncession til deres næring, hvis de forplig
tede sig til at aftage et vist årligt kvantum fra
indenlandske fabrikker. Heldigvis for Hans
Rudolph Feddersen var han jo forlængst
etableret, og han kunne derfor vedblivende
sammensætte sit lager alene under hensyn
tagen til udbud og efterspørgsel. Det betød,
som vi senere skal se, at fremmede varer
fyldte mest i kramboden.
Vareudvalget var stort. Feddersen sam
mensatte sit varelager bredt for på den måde
at sikre så stabil en afsætning som muligt. I
1748 kunne han således meddele magistra
ten, at handelen omfattede forskellige kram
varer, krydderier, farver, Nürnberger-varer
(dvs. bl.a. småting til pynt) og isenkram,
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fransk vin og jern m.v. Han kunne dog ikke
angive, hvor meget der blev solgt af hver vare
gruppe årligt, og begrundede det med, at
»min handel består af de ovenfor specifice
rede mangeartede småting. Desuden foregår
handelen her for en stor del som tuskhandel
og på kredit, så det er umuligt at angive
omfanget omtrentligt, for slet ikke at tale om
præcist«. - Sådan undgår man øvrighedens
ubehagelige posekiggeri og ønske om at vur
dere handelens omfang!
Til hjælp i forretningen og i det omfat
tende bogholderi havde han en eller to
»Ladendiener«. Blandt disse fortjener især
en at nævnes, nemlig Peter Hiort (1739-1811).
Han var købmandssøn fra Horsens, født i
1739. I 1760 møder vi ham i tjeneste som
»Ladenbursch« hos Feddersen. Den nor
male læretid for en købmandsdreng var syv
år, og Peter avancerede da også til »Ladendiener«. Under denne titel optrådte han i
1762. Vi vil nedenfor se, hvordan det gik ham
senere i livet.
Men tilbage til Peter Hiorts principal.
Hovedparten af varerne købte Feddersen hos
købmænd i Hamborg, enkelte gange i
Altona, Bielefeld og Bremen. En del kom fra
Flensborg, hvor broderen Johan Gerhard var
en stor leverandør. Meget er nok også købt
ved de to årsmarkeder i Flensborg, hvor
handlende sydfra mødte op med fristende
varer. Endelig har Feddersen sikkert fra
Haderslev besøgt tyske messer for at købe
mere direkte. Dertil blev hjemmevævet lær
red i begrænset målestok købt på Haderslevegnen, evt. med videresalg for øje. Kunderne
var at finde lokalt og i kongeriget. Jødiske
handlende i Fredericia og købmænd i
Odense, Assens og Århus var nogle af de
nordlige forretningsforbindelser.
Alt i mens voksede den Feddersenske hus
stand. Hustruen Sophia Catharina fik i de
følgende år fem børn, og hjemmet nød godt
af svigermoderens formue. Ca. 3.500 rdl. til
faldt børnene efter den gamle dame. Men
1750 døde fru Feddersen, og nu var det Hans
Rudolph, som måtte se sig om efter en, som

Nørregade 22 er et af de fornemste huse i
Haderslev fra midten af 1700-tallet. Hans
Rudolph Feddersen opførte huset i to eta
ger, men det blev i 1836 forlænget med et
fag imod nord og i 1879 forhøjet med en
etage og forlænget med portbygningen
imod syd. (Fot. ca. 1970 i Haderslev byhi
storiske Arkiv).

kunne bestyre huset. Ganske naturligt søgte
han til Flensborg. Her faldt valget på en
patricierdatter, Catharina Meincke, datter af
hospitalsforstander Heinrich Meincke. De
blev gift i 1752.
Endelig må nævnes, at Feddersen natur
ligvis kom ind i bystyret i Haderslev. I 1748
blev han deputeret borger. Rådmandsvær
digheden fulgte i 1755.

Nybyggeri i Nørregade 22
Alt gik godt, indtil den store brand den 17.
juli 1759 lagde betydelige dele af byen i aske.
Også Nørregade og Feddersens hus blev
ildens bytte. Dette var et hårdt slag. Den vær
dige købmand kom i økonomiske vanskelig
heder og måtte indgå akkord med kredito
rerne, som kun opnåede 33'/3 % af deres til
godehavender.
Knust var Feddersen dog ingenlunde. For
mentlig til kreditorernes store forbløffelse
erhvervede han efter branden naboejendom
men, før ejet af rådmand Johannes Simon

sen. De to grunde blev nu slået sammen, og
her byggede Feddersen i 1760 det fornemme
hus, som siden blev kendt under navnet
»Høppners Hotel«. Det var et toetages lang
hus med kælder, udsiret med lisener og pro
filerede vinduesbryn. Over indgangen satte
bygherren en fornem sandstenstavle med
indskriften:
»Strafft Gott die Stadt mit gluth und brand
und Stürtzt im Zorn die Häuser nieder
so bauet seine Seegens Hand
und Friedrichs Huld, sie schöner wieder«.

Årstallet 1760 og initialerne HRF og CF i
spejlmonogrammer mindede om byggeåret
og bygherren og hans kone.
Familien indrettede sig i de nye lokaliteter,
og forretningen kom igen på plads. Men alle
rede den 12. april 1762 døde rådmand Fed
dersen. Alle Vor Frue kirkes klokker ringede
en hel time før og efter prædikenen, og den
22. april blev kisten sænket i gulvet under
familiens stolestade i kirken.
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Den Feddersen’ske auktion

grøn, gul, hvid, blå, violet, perlefarvet, brun,
grå, sort - og der var særlige slags uldstoffer:
Endnu en gang måtte der foretages boregi droget, chalon, rask, multum, flonel, bay,
strering i Nørregade. Magistraten lod straks kirsey, fries, sarge, kalemank, ulddamask,
boet forsegle, for at enkens og de to myndige taboret, barkan, etamin, kamelot osv.
og fire umyndige børns interesser kunne ske
Udvalget af lærreder var lige så impone
fyldest. Alt blev optegnet på det mest omhyg rende. Der var trykte lærreder og lærreder i
gelige, og hos bogtrykker Luckander lod mange farver og mønstre. Dertil lybsk lær
man trykke et stort katalog over boet. I red, hollandsk lærred, Greiffenberger lær
Reichs-Post-Reuter og i danske aviser blev red, Zittauer lærred, Warendorfer lærred,
der udstedt proklama, og endelig blev der Bielefelder lærred, særligt fine lærreder af
holdt auktion. Registreringen gør det muligt kammerdug, netteldug, ostindisk gingang,
at tegne et detaljeret billede af forholdene forskellige slags fløjl og silketørklæder. Af
både i Feddersens hjem og i forretningen.
kniplinger kunne man vælge mellem hvide
Møbelindboet kom under hammeren i og sorte trådkniplinger, og der var også gro
dagene 27. juli til 4. august. Der var først en vere vævede kniplinger og ægte guld- og sølv
ret stor samling sølvtøj: en stor kaffekande, kniplinger. Dertil en mangfoldighed af
tre thepotter, tre thedåser, to spølkummer, bånd: strømpebånd, parykbånd, silkebånd,
en mælkekande, to sukkerskåle, 25 theskeer, halsbånd, ægte og uægte sølvbånd, tråd af
tre sukkertænger, en lille kaffekande, to lyse mange slags, sysilke, silkestrømper, strikkede
stager, en lysesaks, en sukkerstrødåse, seks og vævede strømper, huer, fiskeben, utallige
bordskeer, en stor kande, en stor præsenter- typer af knapper, hals-, sko-, knæspænder,
tallerken, to potageskeer, to forgyldte tum knive, sakse, forskellige slags guld- og sølv
linger, en rund skål på tre fødder og med to tråd, skrivetavler og grifler, skrivepapir og
ører, et stort bæger og et forgyldt bæger.
makulatur (brugt til trækpapir), lak til segl,
I dagligstuen var der et »contoir«, et ege violin- og klaverstrenge, spillekort, briller,
træschatol, ti lænestole, to borde, et lygteur kamme, spejle, papir - og endelig kolonial
og på væggen et stort spejl med forgyldt, gen varer o. lign.: hør, humle, the, kaffe, topsuk
nembrudt ramme med krone. I salen med ker, kandis, tobak, svedsker, gryn, sirup, sen
tre vinduer var der bl.a. et stort spejl med for nep og krydderier.
gyldt ramme, seks forgyldte lampetter, en
Hertil kommer mange småting, som ikke
kanapé, et klapbord, en dragkiste, en stor og skal nævnes her. Der var sandelig nok at
en lille kiste og en del stole. Også et the-, et holde styr på for »butikstjeneren« Peter
kaffe- og et chokoladestel befandt sig vistnok Hiort. Ordenssans var nødvendig i en sådan
i salen.
forretning.
Sammenfattende må siges, at Feddersen
Huset omfattede også sovekammer, for
stue, køkken, en sal ovenpå, kramboden, et formentlig mest satsede på de finere varer.
kammer til butikssvendene, nogle mindre Det var importvarer, som vejede tungest, og
stuer og loft. Dertil kælderen og bryggehuset det meste kom sikkert sydfra, ofte formidlet
med den store brændevinskedel på 207 nordpå over Hamborg. Noget kan dog også
være købt fra de opvoksende manufakturer i
pund.
Afdødes klæder blev ligeledes registreret. Flensborg, Ekernførde, Husum, Glückstadt,
Men mere interessant er det at kigge inden Neumünster m.v. Mindre partier af især lær
for i kramboden og varelageret. Varerne her red og grove huer og strømper kan måske
fra kom under hammeren i august og sep være købt lokalt - det var husflidsprodukter,
tember. Det var en overflødighed af forskel som blev fremstillet i store mængder på
lige slags klæde, uldstoffer i alle farver - rød, Haderslev-egnen, både til eget brug på ste22

Hans Rudolph Feddersen og hustruen Catharina, født Meincke’s sandstenstavle fra 1760 sidder endnu på sin oprindelige
plads over hoveddøren i ejendommen Nørregade 22. Teksten hylder landsfaderen, kong Frederik den Femte, som den, der
- næst Gud - har hjulpet Haderslev til genopbygning efter branden i 1759. En sådan hyldest til den meget populære
monark var meget almindelig i samtiden. (Fot. ca. 1900 i Städtisches Museum i Flensborg).

det og til salg. Dog lå Feddersens omsætning
nok kun i ringe grad på dette område. Fed
dersen var formentlig især manufakturhand
ler for det publikum, som foretrak de impor
terede, finere stoffer.
Det er også bemærkelsesværdigt, at der i
denne manufakturhandel næsten ikke fore
kom færdigvarer til beklædningen. Konfek
tionstøj er en langt senere opfindelse.
Med et vareudvalg som Feddersens var
spillerummet kun begrænset. Den største
del af landbefolkningens og bybefolkningens
behov for tekstiler blev nemlig dækket af den
hjemlige husflid. Efterspørgslen efter de
finere varer var begrænset - og konkurren
cen ovenikøbet hård, fordi en sværm af frem
mede, tilrejsende handlende to gange årligt
bød sig til med netop tekstiler ved de store

markeder. Desuden betød handelsfolk, som
- ulovligt - vandrede rundt til bønderne på
landet med deres varekister, en stor trussel
mod de fastboende købmænds afsætning.
De mange kramvarer, galanterivarer og
nydelsesmidler var da sikkert mere kurante
end tekstilerne. De dannede den basis,
hvorpå den øvrige og mere risikable handel
hvilede. Dette er også grunden til det brede
vareudvalg hos Feddersen - og denne
bredde var typisk for tidens handlende. Teks
tilerne kunne ikke alene ernære købmanden
og hans familie - og derfor måtte man satse
bredt og inddrage mange småting og desu
den nydelsesmidler i programmet. Disse vil
kår delte Feddersen med sine kolleger i alle
mindre byer i 1700-tallets Danmark.
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Boet gøres op
Peter Hiort og andre havde et stort arbejde
med at gøre boet op. De mange regnskabs
bøger blev gennemgået, og udestående for
dringer så vidt muligt inddrevet. 22.239 mark
blev inddrevet ifølge kassebogen, og endnu
35.994 mark blev registreret som ubetalt.
Selve auktionen over ejendomme, løsøre og
varelagre indbragte 19.472 rdl. 5 sk. Summa
summarum var der efter at alt var opgjort en
sum på 9.473 rdl. 45/2 skilling til deling faktisk et stort beløb.

Købmandssvendens karriere
For Peter Hiort betød afviklingen af firma
Feddersen ikke afslutningen - snarere star
ten på noget større. Den unge mand gjorde
nemlig karriere som så mange andre dygtige
unge handelssvende i de tider.
Vejen gik over ægteskamlen. 1 1769 ægtede
han chefens datter Catharina (1748-1819) og
tog borgerskab som købmand. Han havde
heldet med sig, og det lykkedes at opbygge
en god forretning i direkte forlængelse af
læremesteren. Hiort havde i 1768 købt ejen
dommen Nørregade 7. Lige fra 1774 og ind i
1790’erne finder vi ham registreret i de årlige
kræmmerlister som handlende med alle
slags fine og grove lærreds- og uldvarer, silkeog galanterivarer - oftest importeret fra mes
serne i Braunschweig. Det var samme vare
udvalg, som havde præget kramboden hos
Hans Rudolph Feddersen og hans forgæn
gere i Nørregade.
I 1789 var Hiort både købmand og råd
mand. I butikken sørgede »Ladendiener«
Simonsen for kunderne. Og de var mange.
Forretningen var nemlig byens største - eller
i alt fald den mest profitable. Chefen var den
højst beskattede i byen. 52 rigsdaler 24 skil
ling måtte han betale i formueskat i 1789,
svarende til en skattepligtig nettoformue på
1.045 rdl. Han lå dermed forud for alle andre
købmandskolleger, og over de højeste
embedsmænd. Til familien Feddersen havde
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han stadig en vis tilknytning, idet han var for
mynder for læremesterens »imbecile« søn
Jacob Samuel Feddersen og bestyrede den
nes formue.
Et nyt ambitiøst projekt påbegyndte han i
1795 ved grundlæggelsen af Haderslevs før
ste sukkerraffinaderi(syderi). Det lå i Bispegade ud mod Jomfrugangen. Ved starten
omfattede det to pander og beskæftigede 1
mester og 4 »knægte«.
Også i familiemæssig henseende satte
Peter Hiort blivende spor. Sønnen Hans
Rudolph Hiort (1771-1814) - opkaldt efter
svigerfaderen Hans Rudolph Feddersen blev amtsforvalter i Haderslev, søsteren
Martha blev gift med efterfølgeren, amtsfor
valter Thomas Lorenzen (1754-1834) og far
til den kendte dansk-liberale politiker Peter
Hiort Lorenzen (1791-1845).

Nørregade 22 under nye ejere
Feddersen havde som nævnt bygget sit for
nemme hus i 1760 på den gamle grund og
nabogrunden, og familien indrettede sig i de
nye stuer. Men snart kom købmanden på
andre tanker. I virkeligheden havde køb
manden solgt sit hus, før han døde. Det hæn
ger sådan sammen.
I 1761 fik byen embedsmandsbesøg fra
København. Kancelliråd Kirchhoff arrive
rede i egenskab af sekretær for en kommis
sion under Generalpostamtet med den
opgave at etablere en nyordning af postbefor
dringsvæsenet, og han var samtidig på udkig
efter en bygning egnet til at rumme den nye
postgård. Det skulle være en stor bygning
med mange rum til overnattende gæster,
mulighed for forplejning til rejsende og heste
og god staldplads. Kirchhoff kom i kontakt
med magistraten og dermed rådmand Fed
dersen. Det mundede den 4. januar 1762 ud i
en kontrakt mellem de to mænd. Feddersen
solgte huset til Kirchhoff - dvs. reelt til post
væsenet - for 7.100 rdl. Beløbet skulle betales
i klingende mønt ved udgangen af april, og
der skulle straks rømmes to eller tre værelser

Anna Margretha Sühling var en særdeles energisk og velhavende dame. Ikke alene ejede hun efter sin første mand, Jens
Jacobsen Lunding, såvel Torvet 4 (til venstre) som Torvet 5 (i midten), men hun opførte også i 1748 Apotekergade 1 (til
højre), et 11 fags gavlhus med en grundmuret gavl, der dog senere er noget ændret. Alle tre huse er fredet i dag. (Udsnit af
fot. ca. 1920 i Haderslev byhistoriske Arkiv).

på anden etage, hvor den kommende post
mester kunne have sine møbler opmagasine
ret indtil sin tiltræden. Familien Feddersen
skulle ikke flytte straks, men først »efter den
sædvanlige flyttetid«.
Hvorfor valgte Feddersen at sælge så kort
tid efter at have opført den smukke nye ejen
dom? Var han i økonomiske vanskeligheder?
- næppe. Havde han planer om at flytte til
storbyen Flensborg, hvor han jo kom fra, og
hvor også hustruen i andet ægteskab hørte
hjemme? - vi ved det ikke. Måske var han
blot fristet af et godt tilbud. 7.100 rdl., som

kontrakten lød på, var ikke nogen dårlig
betaling.
Købmandens død den 12. april ændrede
imidlertid billedet. Det blev nu arvingerne,
som stod for salget. Men aftalen blev fast
holdt næsten uændret. Og postmester Ben
dix Hojer rykkede ind i det tidligere køb
mandspalæ.
Bygningen tjente herefter i mere end 100
år som postgård og senere hotel indtil 1970.1
dag er ejendommen sæde for Jyske Banks
Haderslev-afdeling.
LARSN. HENNINGSEN
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SØSTER DAGMAR FORTÆLLER
Indledning

Et af 1930’rnes store spørgsmål var befolk
ningsspørgsmålet. Ville befolkningstallet på
grund af et faldende fødselstal gå ned og gen
nemsnitsalderen for den arbejdende befolk
ning stige? Og ville samfundet efterhånden
få en voksende forsørgerbyrde? En befolk
ningskommission blev nedsat for at under
søge disse forhold og komme med forslag til,
hvorledes man kunne råde bod på den uhel
dige befolkningsudvikling. Kommissionen
afgav i årene 1936-1938 tre store betænknin
ger, hvoraf den sidste bl. a. behandlede pro
blemerne omkring moderens stilling ved
svangerskab og fødsel.
Allerede i 1937 havde man imidlertid ved
taget en lov om bekæmpelse af spædbørnsdødeligheden, der i Danmark lå noget højere

end i de øvrige skandinaviske lande. Loven
havde et klart befolkningspolitisk sigte og
bestemte, at staten kunne yde tilskud til
kommuner og andre institutioner, der
ansatte sundhedsplejersker til at føre tilsyn
med børn under ét år. Herved håbede man
på at kunne nedbringe sygelighed og døde
lighed blandt spædbørn og derved styrke
befolkningsudviklingen i en positiv retning.
Ordningen blev hurtigt en succes, idet
mange kommuner gjorde brug af den. I
Haderslev kom man med i 1939. Den 10. maj
vedtog byrådet en »Instruks for Sundheds
plejersken«, og den 1. juni ansattes diako
nisse, søster Dagmar Henriksen, som sund
hedsplejerske. Søster Dagmar, der er født
1911, fik sit virke i Haderslev i mere end fyrre
år, fra 1945 i samarbejde med søster Alice,
der blev byens anden sundhedsplejerske.
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Søster Dagmar har nedskrevet en række
beretninger om oplevelser, som hun har haft
gennem sit lange virke, der sluttede den 1.
juni 1979. Beretningerne er blevet til gennem
mange år, og nogle af dem blev udgivet af
Haderslev kommune i et lille hæfte i forbin
delse med 5O-året for indførelsen af sund
hedsplejen i Haderslev, den 1. juni 1989. Er
man født og opvokset i Haderslev, har man
på en eller anden måde været i forbindelse
med søster Dagmar eller kender hende som
et karakteristisk indslag i bybilledet, når hun
på cykel færdedes rundt til alle de mange
mødre og nyfødte børn. Derfor er det redak
tionens opfattelse, at søster Dagmars beret
ninger også har interesse for bredere kredse,
og vi bringer her en række af de beretninger,
som især omhandler de første år af hendes
virke. De giver tillige et glimt af levevilkår,
ikke mindst blandt socialt svagtstillede grup
per i Haderslev i 1940’ernes begyndelse.
*

Den dag, jeg på Haderslev rådhus blev budt
velkommen af borgmester Thulstrup, sagde
han: »Søster Dagmar, det bliver Deres
opgave at tilbyde hjælp til mødre med deres
spæde børn. De må tilråde og vejlede. Ved de
regelmæssige besøg i hjemmet kan De også
give mødrene praktisk kursus i ernæring og
pleje, men husk, De må ikke behandle. De
skal tilstræbe et godt samarbejde med læger,
jordemødre og sygeplejersker. De skal rette
Dem efter embedslægens anvisninger, thi
det er ham, De sorterer under. Så skal De
også i den udstrækning, De kan få tid, stå til
rådighed for børneværnet som konsulent.
Jeg håber og tror, De vil kunne magte opga
ven.«
Og så gik jeg i gang med det arbejde, som
blev så rigt, så ansvarsfuldt, så fremadrettet
og livsbekræftende, men disse ord om at
magte opgaven, randt mig tit i hu, når jeg
stod over for uløselige opgaver og følte mig
hjælpeløs.
Min fornemste opgave var at få mødrene
til at amme deres børn, belære dem om, at
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modermælken indeholdt alle de stoffer, som
barnet havde brug for og kunne trives ved.
Barnet blev også gennem modermælken
beskyttet mod sygdom. Sommetider blev jeg
mødt med den påstand, at der ikke var
næring nok i brystet, men denne teori har
ved masser af undersøgelser vist sig ikke at
kunne holde. Der kan være tale om, at der
ikke er nok af den livgivende drik, men om
sammensætningen kan der ikke være tvivl.
Også på grund af hygiejnen var det en fordel
at kunne amme.
De mødre, der ikke kunne amme deres
børn, havde mange besværligheder med
opbevaring af mælken til de spæde. Nogle
hjalp sig med at købe isklumper, andre
anvendte omvendte urtepotter, som holdt på
køligheden. Jeg tror ikke, at der fandtes køle
skabe i et eneste af de unge hjem, da jeg
begyndte på sundhedsplejen. Da jeg slut
tede, var det en selvfølge i alle hjem.
Når der var født et barn, blev jeg underret
tet gennem jordemoderen. Var barnet født
på sygehuset, modtog jeg anmeldelsen ved
udskrivelse af mor og barn. De fleste børn
blev født i hjemmet, mens alle børn i dag bli
ver født på sygehuset. (Der burde være valg
frihed for mødrene, om de vil føde hjemme
eller på hospitalet).
Der var en egen hygge over hjemmefødsler. Jordemødrene kom gerne de første dage
og puslede barnet og tilså moderen. Hvor
der var større børn, oplevede man den
glæde, der var over den lille broder eller
søster. Det kunne også være glæden over, at
man nu var blevet storebror eller -søster.
Man så på alle de barselsgaver, der lå spredt
ud over ægtefællens seng. Der var små trø
jer, blebukser, kørepose og små strikkede
pusser, jo, det var fest. I min første tid i
Haderslev var der en forening, der sørgede
for middagsmad til familien, mens konen lå i
barselsseng.
En fødsel i hjemmet kunne også foregå
under fattige og primitive forhold. Jeg min
des et sådant lille hjem, et fodermesterhus.
Det var mit første besøg hos familien. Jeg

Søster Dagmar i funktion. Den nyfødte er ved at blive vejet, mens storesøster ser på. (Fot. ca. 1970).

skulle hjælpe moderen til rette med diegivningen. Jeg bemærkede da til moderen, at
det var en meget fm bluse, hun havde på den gjorde det ud for nattrøje. »Ja, nu skal
du bare høre, søster Dagmar. Da jordemoder
Alma Sørensen var her i går for at pusle bar
net, opdagede hun, at jeg lå med bare arme,
kun iført undertrøje. Hun sagde, at jeg skulle
havde natkjole eller pyjamastrøje på. Jeg
måtte ikke fryse, thi så kunne jeg få brystbe
tændelse. Så måtte jeg fortælle, at jeg hver
ken havde natkjole eller pyjamas.’Så får du
min bluse. Den kan bruges som nattrøje.’ Så
tog hun blusen af, gav mig den på, ja, sådan
er Alma.«
Boligforhold i Haderslev

Mit første besøg som sundhedsplejerske
fandt sted i et godt hjem med et dejligt tvillin
gepar. Dem var der ret mange af i byen - så
mange, at man kaldte Haderslev for tvillin
gernes by.

Når jeg tænker på lejlighederne dengang,
så var det altid folk med de mange børn, der
måtte affinde sig med de dårligste lejlighe
der. Det var baggårds- og kælderlejligheder.
Toværelseslejligheder med 5-6 børn var
absolut ikke noget særsyn, og de kunne være
uden vand og afløb. Vandet blev hentet ved
en pumpe i gården.
Som en stor hjælp kom Andelsbolig
foreningen ind i billedet, thi nu gik det efter
devisen: Jo flere børn, des billigere husleje.
Men der gik jo flere år, før det virkelig slog
igennem og fik betydning for byen. Besættel
sen kom jo også. Den satte næsten al udvik
ling i stå, men den affødte også sammenhold
og hjælpsomhed, som der nok ikke er mage
til i dag.
På et punkt tror jeg, at Haderslev var forud
for andre byer af samme størrelse. Da jeg
kom til byen, fandtes der ikke latriner. Der
var klosetter overalt. At der så var flere fami
lier fælles om det samme WC, kunne godt
give anledning til stridigheder.
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Spædbørnsudstyr var rationeret under besættelsen, og der uddeltes rationeringskort på bleer, navlebind, svøb, undertrø
jer m. m. I søster Dagmars gemmer er bevaret forskellige rationeringsmærker som disse fra årene 1943-44.

Også på et andet punkt stod Haderslev sig
godt. I 1939 var der fem børnehaver. Det var
også en udstrakt hånd til de mange hjem
med de mange børn og trange kår. Men det
hændte jo også, at aflastningen af de
betrængte hjem kunne blive en byrde for
lederne af børnehaverne. Jeg tænker på
engang, jeg opsøgte frøken Aastrup i Ca
thrine Asylet i Allegade for at overtale hende
til at optage et barn i børnehaven. Jeg vidste,
at hun i den retning ydede mere end det
optimale, thi hun havde så svært ved at sige
nej. Da hun havde hørt på mig, sagde hun:
»Jeg kan ikke tage flere børn. Vi har for tiden
130.« »Jeg forstår, det kniber med husrum,«
sagde jeg. »Det har det gjort de sidste år,
men nu kniber det også med hjerterum, thi
jeg skal jo også tage hensyn til medarbej
derne, selv om de viser stor forståelse.«
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Samarbejdspartnere

Det er ofte sagt, at sundhedsplejersker på
mange måder står alene. Det kan synes rig
tigt, men ved nærmere eftertanke har sund
hedsplejersken samarbejdspartnere til man
ge sider.
Omtrent samtidig med min ankomst til
byen begyndte Mødrehjælpen sit virke i
Sønderjylland. Hovedkvarteret lå i Sønder
borg, men hver uge var der konsultation i
Haderslev. Dertil kunne man henvise mødre,
og selv kunne man få talt om opgaver og pro
blemer. Det var en stor hjælp i arbejdet, og
det blev et samarbejde, som jeg tænker til
bage på med stor tak. De mange toværelses
lejligheder, hvor der skulle skaffes senge
plads til 7-8 personer - der har Mødrehjæl
pen reddet mange hjem fra undergang og

opløsning. Jeg tænker på de talrige etage
senge, som blev stillet op på alle tænkelige
steder, både i køkkener og entreer. Ja, det er
historie i dag, hvor mange børn har deres
eget værelse.
Som besættelsestiden skred frem, blev det
også en kamp for de vordende mødre at
skaffe det nødvendige spædbørnsudstyr.
Bedstemodres kommodeskuffer blev tømt.
Babytøj kom på rationeringsmærker, men
det var af en beskaffenhed, som man ikke vil
drømme om. Kun de mødre, der har oplevet
det, kan snakke med om det. Da kommode
skufferne havde afgivet, hvad der fandtes,
trådte Røde Kors og Arbejdersamaritterne
til. De udstyrede små spædbørnssenge med
dyner, puder og betræk. Der blev syet under
lag af avispapir. Disse senge stod til gratis
udlån i 1 år. Da sengeudstyret var fremstillet
af brugt materiale, kan det ikke forbavse, at
det ofte kom hjem som sørgelige rester, men
som fru Kusk sagde: »Det er blevet brugt, og
det var jo bestemmelsen med det.« Jo, der
var hjælpende hænder.
Man siger, at nød lærer nøgen kvinde at
spinde. Det lærte man sandheden af under
besættelsen. Jeg tænker på, hvordan man
iværksatte »sycentralen«. Den fik til huse i
Storegade 10. Af gammelt tøj kunne fru Bork
omsy, og hvor har hun med sine flittige hæn
der frembragt mange hundrede stykker tøj.
De mest fikse ting blev formet. Hvor har hun
glædet mange hjem. Det var jo mest små
kårsfolk, der nød godt af den fremstrakte
hånd.
Blandt de hjælpende hænder må også
nævnes Rebekkasøstrene. Mange flittige
hænder har strikket og syet til børn, som nød
godt af varme huer og trøjer.
Sygehuspersonalet var gode samarbejds
partnere. Der var ofte i fødselsanmeldelserne
indlagt små sedler med tilføjelser om barsels
tidens videre forløb, oplysninger, som var til
stor hjælp. Det var søster Olga, der var så
flink at oplyse om ting, som kunne havde
betydning ved vort besøg i hjemmet. Også
hjemmesygeplejen har vi haft et godt samar-

Det er vigtigt, at drenge også lærer spædbørnspleje. Her er
søster Dagmar (skjult bagved) ved at instruere en 15 år gam
mel dreng i 1963.

bejde med. Samarbejdet med lægerne har
været gnidningsløst med altid loyal opbak
ning, men det har for det meste været envejs
kommunikation. Det blev bedre, da de gratis
helbredsundersøgelser kom. Lægerne oply
ste os da om de unøjagtigheder, de havde
fundet. I 1949 blev skolelægeordningen ind
ført i Haderslev. Sundhedsplejerskerne blev
tilknyttet arbejdet. Det var spændende, thi
der traf man igen de børn, som man havde
tilset, da de var spæde, og man fik en god
snak med mødrene.
Amtslægen

Borgmester Thulstrup understregede ved
min ansættelse, at jeg sorterede under amts
lægen, og hvilken embedslæge var min fore
satte, amtslæge Lauritzen, ikke: dynamisk,
engageret og fremsynet - egenskaber, som
ikke blot Haderslev kom til at nyde godt af,
men som både Sydslesvig og Indien fik del i.
Engang under besættelsen blev jeg ringet
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op af amtslægen, som sagde: »Søster Dag
mar, De må finde udvej for tre dage, hvor De
bliver nødt til at hjælpe ved difteri
vaccinationer. Jeg har nemlig fået udvirket,
at der kommer et hold fra Seruminstituttet.
De vil vaccinere alle børn i Haderslev. Bør
nene er jo vort største aktiv. Vi må beskytte
dem så godt, vi kan.« Det blev herefter
sådan, at fru dr. Schultz, som var formand for
Røde Kors, var med til at tilrettelægge det
praktiske.
Det forebyggende har altid været i højsæ
det hos amtslæge Lauritzen. En medfange
fra Frøslevlejren har fortalt mig, at amtslæ
gen også foretog illegale vaccinationer på de
medfanger, som skulle overføres til koncen
trationslejre i Tyskland. Det foregik med
sprøjten gennem tøjet, men beskyttelsen fik
de.
Ved en anden lejlighed ringede amtslægen
til mig i min træffetid: »På apoteket siger de,
at der bliver ikke udleveret nær så meget
Vitaminol, som der var regnet med. Søster
Dagmar, De må sørge for, at mødrene giver
børnene Vitaminol. Det er meget vigtigt.«
Slut.
Vitaminol var et levertranspræparat, som
blev udleveret gratis til børnene under
besættelsen. Det skulle forebygge mangel
sygdomme. Da jeg samme formiddag
besøgte en familie i en kælderlejlighed, frem
førte jeg, hvor vigtigt det var, at børnene fik
Vitaminol. Fru Hansen nikkede, og så for
svandt hun ud i køkkenet, vendte tilbage
med en spiseske og Vitaminolflasken. Hun
hældte en stor spiseskefuld op, førte den op
mod min mund med ordene: »Prøv og
smag.« Jeg måtte nedsvælge den store dosis,
mens fru Hansen ivrigt iagttog min reaktion.
Det smagte forfærdeligt, men jeg holdt
masken, for det var jo en udstrakt hånd til
børnene.

Det kan også blive en belastning
at være mor
Det er søndag aften. Telefonen ringer, og en
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meget ophidset stemme siger: »Søster Dag
mar, De må komme, før jeg smider det barn
ud af vinduet. De må ikke le. Det er alvor.«
Lidt efter stod jeg over for en fortvivlet mor
med en begyndende fødselspsykose. Det var
under besættelsen. Hendes mand, som var
ved militæret, var udstationeret, så hun var
alene med barnet. Barnet, som nok var
påvirket af moderens desperate sindsstem
ning, skreg uafbrudt, hvad der fik moderen
til afmægtigt at løfte armene i vejret, mens
hun udbrød. »Der kan De selv se. Jeg magter
ikke at være mor,« og dette »jeg magter ikke
at være mor« blev gentaget i det uendelige.
Jeg fik tilkaldt lægen. Han satte sig roligt
ned på en stol, mens moderen stod foran
ham og råbte: »Jeg magter ikke at være
mor.«
Lægen - stadig lige rolig: »Jo, De gør, men
De magter ikke i øjeblikket at være alene med
Deres lille pige, og nu er det sådan, at søster
Dagmar i morgen tidlig skal ud til sine
spæde, og jeg har andre sygebesøg, som jeg
skal nå inden i morgen tidlig, så jeg vil fore
slå, at De sammen med den lille pige kom
mer på sygehuset. Det var jo der, De fødte for
to måneder siden. Hvad siger De til den ord
ning?«
Nu skete der en forandring med moderen.
Det var, som blev der løftet en stor byrde, af
hendes forpinte krop og sind, og da lægen
fortsatte med at sige, at han ville prøve at
gøre noget for, at hendes mand kunne
komme her til byen, gik der som en anelse af
et smil over det fortrukne ansigt. Det var før
ste gang jeg blev vidne til, at det at blive mor
kan være så stor en belastning, at sindet dår
ligt kan bære det.
Mange år efter - ca. 30 - fik jeg et brev fra
denne mor. Hendes mand var efter besættel
sen forflyttet til Ålborg. Nu hændte det, at
hun havde set mig ved en fjernsynsudsen
delse. Hun skrev, at hun nu var blevet mor
mor, at hun havde fået mere selvtillid, var
glad i det daglige. Ved at se mig på skærmen
var hun kommet til at tænke på den aften, da
det hele brast for hende. Hun skrev også, at

hun senere havde fået et barn mere. Det var
forløbet uden komplikationer.

For alle børn

Det er i de hektiske dage i marts-april 1945.
På alle måder er situationen tilspidset. Det
store tyske rige krakelerede for alvor. Det
væltede ind med flygtninge sydfra. Der var
også tyske familier her i Haderslev, som
modtog slægtninge fra de krigshærgede
områder.
Som sundhedsplejerske blev jeg en dag
ringet op fra en tysk familie, hvor jeg tidligere
var kommet i hjemmet til et spædbarn. Nu
bad den pågældende mor, om jeg ville
komme og tilse et spædbarn, som sammen
med moderen var flygtning fra Østtyskland.
Det var som nævnt i den meget ophedede
atmosfære, så der var en nabo, som havde
iagttaget mit besøg hos familien. Han havde
meddelt det på rådhuset, og det førte til, at
fuldmægtig Højberg ringede og gav mig den
besked, at kommunaldirektør Melander
ønskede at tale med mig.
Ved min indtræden bemærkede jeg straks,
at han ikke så nær så venlig ud, som han ple
jede. Han begyndte straks:
»De kommer som sundhedsplejerske i
hjemmet hos familien N. N.«
»Ja.«
»De har da ikke modtaget nogen fødsels
anmeldelse.«
»Nej, men fru N. N. har ringet og bedt mig
komme i hjemmet. Jeg har tidligere tilset et
spædbarn der, men nu var det et flygtninge
barn, det drejede sig om.«
»Har De lovet at komme igen?«
»Ja, for der er brug for vejledning og
hjælp.«
»Hvis jeg nu forbyder Dem at komme
der!«
»Det kan De ikke, thi i min instruks står
der, at min vejledning gælder alle børn.«
»Har De aftalt nyt besøg?«
»Ja.«
3 Haderslev-Samfundets Årsskrift

»Vil De udsætte det, til jeg får talt med
Sundhedsstyrelsen?«
»Nej,jeg vil aflægge mit besøg som aftalt.«
»Er De slet ikke bange for, at det kan koste
Dem Deres stilling?«
»Det har jeg ikke tænkt over.«
Fuldmægtig Højberg, som havde overvæ
ret samtalen, fulgte mig ud, og han sagde:
»Søster Dagmar, jeg skal sørge for, at der bli
ver ringet til Sundhedsstyrelsen endnu i
dag.«
Jeg sendte en tanke til amtslægen, men
han var jo taget i forvaring i Frøslevlejren.
Næste morgen i min træffetid ringede
kommunaldirektøren selv. Han meddelte, at
det var rigtigt, vejledning og tilsyn gjaldt alle
børn.
Lejlighed søges
»Søster Dagmar, De har engang sagt, at De
gerne ville hjælpe os til en anden lejlighed,
hvis De kunne. Nu er der en lejlighed ledig i
Slotsgade hos fru E. Ville De gå op og tale
med hende, om vi kunne få den lejlighed?
Min kone er så sløj og træt. Det ville sikkert
hjælpe hende, hvis vi fik en anden lejlighed.
Vi har jo hverken vand eller afløb her, hvor vi
bor. Det er et slæb at skulle bære det hele op
på 1. sal.«
»Ja, hvis De tror, at det kan nytte noget, så
skal jeg gerne gå op og tale med fru E.«
Da manden var gået, satte jeg mig ned og
tænkte. Jeg havde nemlig nogle dage i forve
jen været ude i samme ærinde. Det drejede
sig om en familie med fire børn, der skulle
sættes på gaden. Der var fortvivlede forhold i
dette hjem, og selv var de ikke uden skyld i,
at de befandt sig i den ulykkelige situation.
Nu genoplevede jeg i erindringen min tigger
gang til denne husvært, og endnu sved
nederlaget i mit sind, når jeg tænkte på den
dag jeg begav mig op ad den skumle trappe
for at bede om udsættelse for den nødstedte
familie.
Da jeg bankede på døren, lød der ikke
noget venligt »kom ind«, men en mængde
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eder og forbandelser, som nu ikke var til
tænkt mig. Det kunne jeg nok se, da jeg på
trods af den meget lidt venlige tone alligevel
åbnede døren. Han var kendeligt forbavset
ved min tilsynekomst. Det var ikke netop mit
besøg, han havde ventet. Han fremstam
mede da også nogle undskyldninger. Han
havde troet, det var de forbandede unger, der
altid ville drille ham.
Jeg begyndte i al stilhed at fremføre mit
ærinde, men alt imens skiftede manden
udtryk. Han så nærmest ud, som var han på
grænsen til et apoplektisk tilfælde. Han
kunne slet ikke tilbageholde sit raseri, og
endnu inden jeg var færdig med at tale,
begyndte han:
»Det Satans yngel, disse drenge,« - ja,
hele familien var kun ude på at plage livet af
ham. De råbte slemme ukvemsord efter
ham. De besørgede deres nødtørft uden for
hans dør. Forældrene drak fra morgen til
aften. Den hjælp, de fik fra byen, gik de lige
hen og købte øl for.
»Jeg tror ikke, de får mad, men øl, masser
af øl. Så kommer De her som en slags jomfru
Maria og tror, De kan overtale mig til at lade
dem blive boende. Men De kan tro nej. Jeg
vil ikke beholde disse svin, ja, jeg siger svin,
mennesker er de ikke. Og ved De hvad, De
skulle? De skulle holde Dem for god til at
blande Dem i sådanne sager. Jeg ved godt, at
De er ansat af byen til at holde liv i sådan
noget krapyl, men jeg siger igen, De skulle
holde Dem for god.«
Jeg forholdt mig rolig under hele denne
udgydelse. Man kunne mærke, at manden
trængte til luft. Da nu hele denne skralde
bøtte var tømt ud over mit hoved, så skete der
noget mærkeligt. Den gamle mand gav sig til
at græde, mens han sagde:
»Søster, De må undskylde, men De ved
ikke, hvad det vil sige at have sådanne men
nesker boende i sit hus. Jeg må snige mig op
ad trappen. De skulle høre, hvordan de råber
efter mig, selv de små drenge kommer med
ukvemsord, når jeg viser mig. Når de gamle
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er fulde, og det er de næsten altid, så kan de
godt finde på at stå uden for min dør og true
mig på livet. Jeg kan ikke holde det ud mere.
Jeg har ikke ro hverken dag eller nat. Jeg er
ikke noget ondt menneske, men jeg kan ikke
blive ved længere.«
Nu skulle jeg så ud i samme ærinde igen.
Det var uden begejstring, man begav sig af
sted til fru E. Men tænk, jeg blev hjerteligt
modtaget,jeg fik kaffe - og familien fik lejlig
heden.
Tanker til sidst
Mine tanker til sidst gælder mødrene, som
har taget mig med ind i fællesskabet, hvor vi
gennem glæder og sorger blev knyttet sam
men. Denne samfølelse har været hjertesla
get i mit arbejde. Derfor er disse beretninger
tilegnet mødrene i den by, som blev mit vir
kefelt det meste af mit liv. Mødrenes kår er
blevet anderledes. Udviklingen har bragt
med sig, at mange mødre har dobbelt job,
men jeg vil vove at påstå, at kærligheden til
deres børn er uforandret. Faderens rolle har
også gennemgået en udvikling til det bedre,
men måske ikke nok.
Der er en ganske bestemt gruppe, jeg vil
mindes med respekt og beundring. Det er
mødre til de handicappede børn. Hvor har
de kæmpet og stridt for disse små. De har
stridt og stræbt, for at alt, hvad der var tæn
keligt, kunne gøres for det barn, som fra
naturens side var hæmmet i livets start. De
blev som amazoner, der gik i krig for den
svagt udrustede. Deres belønning kunne
være et smil fra det barn, som aldrig lærte at
udtrykke sig i ord, men et smil fra et barn kan
være en stor gave, lige fra det første tandløse
smil, til dem man får i børnehaven, hvor de
fortæller om, at nu skal de snart i skole.
Samarbejdet til kolleger og til myndighe
der har været af stor værdi, når man har søgt
råd og vejledning; det skylder jeg tak for.
SØSTER DAGMAR HENRIKSEN

Et år er gået, og stort og småt fra Haderslev
skal atter graves frem til denne traditionsrige
rubrik. Udgangspunktet er to velordnede
mapper med avisudklip fra Byhistorisk Arkiv
og kronikørens hullede hukommelse tilsat en
del fornemmelser og subjektive vurderinger.
Hvad der egentlig skete i Haderslev i året
1988, må vi vente med at få at vide, til histo
rikerne kan tage fat engang om 50 eller 100
år.

Byens huse
Endnu engang må man undres over de
mange nye ting, der i disse år sker i vor by.
Rundt om i gaderne skyder nye huse op,
gamle restaureres, pladser skifter udseende,
facader ændres, og i aviserne kan man læse
om nye store projekter. Enhver forandring
bliver nøje overvåget og diskuteret, som var
det en ommøblering i egen stue. Nej, begre
bet bymiljø er i Haderslev levende og ikke
bare et modeord i arkitektkredse. Men hvad
er det så, der er sket i årets løb?
I byfornyelsesprogrammet blev der i 1988
taget fat på et par af de virkelig »tunge
drenge« i rækken af historiske huse, der ven
tede på at blive sat i stand. - Efter at det
3*

havde stået tomt en del år, lykkedes det
endelig ved hjælp af en stor statslig bevilling
at komme i gang med byens ældste hus, Her
tug Hans Hospitalet (JT 23/1). En renove
ring, der med skyldigt hensyn til stedets arki
tektoniske og kulturhistoriske kvaliteter vil
omdanne det tidligere plejehjem til turist
kontor og pensionistboliger. De samme hen
syn blev desværre ikke taget på Naffet, hvor
man efter årtiers forfald kunne tage fat på en
istandsættelse af »Den gamle amtsstue«. Her
har man valgt en meget hårdhændet restau
rering, der i forbindelse med opførelsen af
ikke mindre end 43 nye boliger i de store,
gamle haver ned mod Møllestrømmen ikke
kan undgå at forfladige projektet (JT 27/7 og
19/11). Men man skal dog ikke længere end
til nabogaderne, St. Klingbjerg og Katsund,
for atter at kunne glædes over vellykkede
restaureringer. Her bød året på ibrugtagning
af en række nyistandsatte huse med perlerne
St. Klingbjerg 5 og 7 i spidsen (JT 18/3).
Efter stilstanden midt i 1980erne er det en
ren fornøjelse at se, hvordan det ene beva
ringsværdige hus efter det andet træder frem
i ny skikkelse. At bevaringstanken har slået
an - også uden for det offentligt finansierede
byggeri - er imidlertid nok det mest positive i
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denne sammenhæng (JT 6/3). Forretnings
drivende og andre private husejere bygger
om i den helt store stil, men i modsætning til
for 15-20 år siden sker det i dag med
udstrakte hensyn til husenes rytme og byens
miljø. Også i det meste af nybyggeriet i cen
trum kan man se en tydelig hensyntagen til
byens helhed: tiden med de store betonklodser og enorme glasfacader er uigenkaldeligt
forbi. Ikke underligt, at Haderslevs ry i bybevaringssammenhæng i disse år spredes viden
om (JT 16/8). Lad så være, at tilpasningsvil
jen i nybyggeriet til tider kan blive så stor, at
det grænser til det gabende kedsommelige.
Det var imidlertid et andet gammelt hus,
der tiltrak sig den største del af opmærksom
heden i 1988. Den røde bygning i Gåskær
gade - »Harmonien« - var ved at blive lidt af
en økonomisk klods om benet på kommu
nen, og man besluttede derfor at sælge
huset. Men det var ikke så enkelt, som man
måske skulle tro. I alt fald lykkedes det først i
tredje forsøg. I slutningen af 1987 blev hotel
let solgt første gang, men køberen kunne
ikke rejse den nødvendige kapital. Dernæst
lå man i forhandlinger med Armton A/S,
der ville lade bygningskomplekset indgå i det
ny »City-center«, som firmaet for tiden er
ved at opføre i området mellem Gravene og
Storegade, men også denne handel glippede
i sidste øjeblik (VK 1/10). Ind imellem var
der kræfter i gang for at få Harmonien
omdannet til et kombineret aktivitetshus og
ældrecenter (JT 11/12). Byrådet holdt dog
fast ved, at bygningerne skulle sælges, og det
blev de. Umiddelbart før jul kunne Rutebil
selskabet A/S overtage det historiske hus
med teatersal og det hele for 2,9 mill. kr. For
selskabet var handelen et led i større planer,
der går ud på at opføre et 7000 m2 stort kul
tur- og udstillingscenter på Bygnaf. I den for
bindelse vil man så fjerne Harmoniens tea
tersal, som efter bestyrelsens mening vil være
overflødig, når Bygnafcenteret er en realitet
(JT 7/7, VK 23/12). Man kan ikke lade være
med at undre sig over, at et rutebilselskab tør
binde an med en sådan investering i 50 mil
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lioner kroners klassen, når den kollektive tra
fik årligt kører med millionunderskud, men
busfolkene i Haderslev må åbenbart være
bedre til at drive forretning end storebror
»Sønderjyllands Trafik« i Aabenraa.

Næringslivet
Begivenheder inden for erhvervslivet har
altid været godt stof i lokalaviserne. I sidste
ende drejer det sig jo om arbejdspladser, og
hvem er ikke interesseret i det? Året startede
ellers nedslående: Flere og flere bliver
arbejdsløse, og fremtiden tegner mørk. På et
år er arbejdsløsheden i Haderslev steget med
8 % (JT 19/1). Bedre er det i marts at læse, at
Tulip slagterierne starter en hypermoderne
opskæringsfabrik ved Danish Food Center
på Finlandsvej, og at fabrikken, når den er
fuldt udbygget, vil give arbejde til 50 perso
ner (JT 2/3). Men også andre steder går det
godt. Byens gamle bryggeri, Fuglsang, har
succes og må udvide (JT 25/8), og i begyn
delsen af september kan en ny højteknolo
gisk proteinfabrik til 150 mill. kr. med 30-35
arbejdspladser tages i brug (VK 2/9). Uvel
komment er det heller ikke, at Haderslevs
nye storposthus på Jomfrustien skal stå for al
postsortering i Sønderjylland. Atter nye jobs
- ganske vist på bekostning af tilsvarende i
Aabenraa og Sønderborg, men alligevel (JT
23/7). Efter lang tids stilstand for erhvervsud
viklingen i byen sker der endelig noget, selv
om der er langt til det tempo, man kan iagt
tage på den anden side af Kongeåen.
Ellers har avisernes erhvervsreportager
som så ofte før hovedsageligt været rettet
mod detail-handelens små og store proble
mer. I marts raser debatten, om der er parke
ringspladser nok i den indre by, i april/maj
går den på, om de handlende skal have lov til
at hænge flagguirlander op i gaderne, i
december diskuteres det, hvorvidt bibliote
ket skader handelen i gågaden eller ej, alt
imens det private initiativs evige svingdør
drejer et par omgange eller to: butikker luk
ker, nye kommer til osv.

I november kunne »Bürgerverein zu Hadersleben« fejre sit 150-års jubilæum med en udstilling i foreningens hus i Slots
gade, der i dagens anledning havde fået en ansigtsløftning. Indenfor kunne man bl. a. møde kejser Wilhelm, der indtil 1920
stod på Søndertorv, og som var på en kort gæsteoptræden fra museet. På billedet ses fra venstre: Hans-Oluf Meyer, Jens
Harrebye, Günter Weitling, Hans Otto, Gerhard Schmidt og Nis-Edwin List-Petersen.
(Fot. Helge Grøhn/Der Nordschleswiger).

Mest interessant - men heller ikke ny - var
nok debatten om parkeringspladserne. Han
delen, bystyre og borgere satser på at bevare
centrum aktivt med en masse forskellige
butikker. Alle er enige om, at handelen hører
med til en by og er med til at gøre den spæn
dende og levende. Ligeledes er der en bred
forståelse for, at centrum i videst muligt
omfang skal bevare sit oprindelige præg. De
gamle huse og hele miljøet omkring dem
giver atmosfære, og så er det - ikke at for
glemme - med til at trække udenbys folk til.
Så vidt så godt, men det er også her, proble
mets kerne ligger. Flere kunder (og deres
biler) kræver mere plads. Der skal være
p-pladser overalt og helst lige ved butikken.
Det går ud over de smukke gamle haver,

pladser og torve, netop nogle af de ting, der
skulle være med til at gøre centrum attraktivt
for kunderne. Vi er inde i en ond cirkel, som
ikke kan brydes, før man indser, at gamle
byer og massebilisme er to uforenelige stør
relser. Vi er vænnet til at kunne køre lige til
døren, men hvis varen/bymiljøet er godt og
ægte, er der ingen tvivl om, at kunderne nok
skal komme, også selv om det betyder en lille
spadseretur. Haderslev er en gang blevet
kaldt »det lille Venedig«, og selv om der både
på den ene og anden måde er langt fra det
lille til det store Venedig, er det nok værd at
sammenligne med den italienske navne
fælle, der til trods for, at den er helt bilfri,
som bekendt ikke har problemer med at
trække kunder til.
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Ganske vist ligger Sillerup Mølle uden for denne
bykroniks rammer, men der er ingen tvivl om, at den
spændende og velbevarede mølle vil blive et yndet
udflugtsmål for Haderslev-borgerne, når den engang
er færdigrestaureret. I oktober kunne en ny møllehat hejses på plads. (Fot.: Olav B. Hansen/Jydske
Tidende).

Kulturlivet

Som så mange andre steder er kulturlivet i
Haderslev i disse år ude i hård vind. Kortere
arbejdstid og den øgede forståelse for vær
dien af kulturelle aktiviteter giver en større
efterspørgsel efter de forskellige tilbud, mens
der samtidig sker en udhulning af budget
terne. Det kan ikke undgå at betyde en vis
stagnation, men heldigvis sker der stadig en
masse i Haderslev, ikke mindst takket været
en række meget aktive grupper, der på hver
sit felt bidrager til et rigt og varieret kulturud
bud. Der kan nævnes Bio 25, der på trods af
underskud har stor succes med sine film (JT
30/8), den nystartede »frokostjazz« om lør
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dagen på diskotek Concordia og den efter
hånden veletablerede »Kløften-festival«, som
atter i 1988 kunne samle et ti tusindtalligt
publikum til to dages rock og beat (VK
29/6). Heller ikke teaterinteressen fejler
noget. Teatergruppen Møllen kan berette
om en forrygende sæson (VK 8/4), Hertug
Hans revyen trak som vanligt mange til, selv
om teksterne efter Jydskes opfattelse mang
lede et nøk (JT 6/4 og 22/4), og også Sønder
jysk Forsøgsscene kunne indhente en velfor
tjent succes for opsætningen af det vanske
lige stykke »Agitatoren« (JT 21/4). Glemmes
skal heller ikke Haderslev Teaterforening,
hvis forestillinger næsten altid trækker fulde
huse. Her er problemet først og fremmest

4. og 5. maj kunne foreningen »Dansk Arbejde« fejre sit 80-års jubilæum med to store udstillinger i Haderslev. Den ene i et
kæmpetelt på Gravene, den anden på storebæltsfærgen »Halsskov«, der med lodder og trisser var bugseret ind i havnen.
»Halsskov« er det hidtil største skib, der har klaret den kringlede tur gennem fjorden og vakte derfor behørig opsigt under
vejs. (Fot.: Jørgen Kølle).

manglende plads på Harmonien både til
skuespillere og publikum samt de begræn
sede tilskudsmuligheder, der sætter loft over
antallet af forestillinger.
Den bildende kunst har i mange år haft
svært ved at slå rigtigt igennem i Haderslevs
kulturliv. Det er aldrig blevet til et kunstmu
seum, der er kun få egnede udstillingslo
kaler, og egentlig galleri-virksomhed optræ
der kun glimtvis, når en eller anden blåøjet
idealist nægter at tro, at kunstinteressen
skulle være så ringe i byen. Men også her
bød 1988 heldigvis på lyspunkter. Haderslev
Kunstforening kunne i begyndelsen af juni
på museet åbne en fornem udstilling med
nutidigt dansk lertøj (VK 31/5), og samme
sted kunne der lidt senere indvies en vand
kunst i stentøj af keramikeren Heidi Guth
mann Birch (VK 23/6). Spændende var det
også, at Haderslev Andelsboligforening i
anledning af sit 50-års jubilæum kunne for
ære en flot Sv. Wiig Hansen udsmykning til

sig selv - et initiativ, som burde tages op af
andre af byens ejendomsadministratorer og
ikke nødvendigvis kun i forbindelse med
jubilæer.
Siden 1986 har Haderslev som en række
andre byer haft en stribe lokale radiostatio
ner. For en passioneret avislæser, der holder
meget af at lytte til Radio Syds morgenud
sendelser og PI og så naturligvis også lige
skal have TV-avisen og lidt lørdagsflimmer
med, kan det knibe med at følge med på den
super-lokale frekvens. Umiddelbart virker
det, som om der er stor spændvidde i pro
grammerne, både emnemæssigt og kvalitets
mæssigt, men det må indrømmes, at de
mange muligheder har givet en dejlig uimponerethed over for det at lave radio. Her
kan man finde skoleelever, der jonglerer
foran mikrofonen, så man ikke skulle tro, de
nogensinde havde lavet andet. Lige let er det
dog tilsyneladende ikke at få det hele til at gå
rundt, når nyhedens begejstring har lagt sig.
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Der blev vist keramik i klasse, da Haderslev Kunstforening på museet i juni kunne åbne en udstilling med nyere dansk ler
tøj. Her er det formanden, H.O. Boysen, der viser frem. (Fot.: Olav B. Hansen/Jydske Tidende).

I oktober fik arbejderbevægelsens radio
RAFO det gule kort og en måneds karan
tæne for at have tyvstartet med reklameud
sendelser (VK 27/10), mens Radio Haders
lev havde problemer med at få tilstrækkeligt
med frivillige medarbejdere (VK 12/12).

Skoler, skidt og møg

Hvis der er noget, der kan bringe sindene i
kog, er det lukning af skoler og åbning af los
sepladser, og begge emner satte da også
deres tydelige præg på lokaldebatten i 1988.
Midt i oktober kom skolekommissionen
med et forslag om at nedlægge skolerne i
Halk og Moltrup (VK 14/10), men undervejs
i behandlingen blev der pillet ikke så lidt ved
oplægget, så det hele endte med, at begge
skoler kunne bevares; Moltrup Skole ganske
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vist »kun« som indskolings-afdeling tilknyt
tet Set. Severin (JT 23/12). Man valgte altså
den utraditionelle løsning at køre bybørn til
en landskole og ikke omvendt. Hvis forsøget
falder heldigt ud, kan det måske blive red
ningen for andre nedlægningstruede lands
byskoler?
Efteråret igennem var der i medierne en
heftig debat om den fremtidige seminariestruktur, men da det fra starten stod klart, at
Haderslev Statsseminarium ikke ville blive
nedlagt, var det lokale engagement yderst
begrænset. Resultatet blev oven i købet en
gevinst til Haderslev på to spor fra Tønder
Seminarium, som måtte dreje nøglen om
netop i 200-året for sin grundlæggelse. Set i
forhold til det kolossale røre, der forrige år
var i forbindelse med den tilsvarende debat
om kasernestrukturen, kan det imidlertid

Skuespillere fra Sønderjysk Forsøgsscenes opsætning afJacob Clausens »Agitatoren«, fotograferet med Domkirken i bag
grunden. Forestillingen handler om de 6 år i 1870’eme, hvor den senere grundlægger af det svenske socialdemokrati,
August Palm, virkede som skræddersvend og politisk agitator i Haderslev. - Et gedigent stykke lokalhistorisk dramatik og
storartet amatørteater. (Fot.: Jydske Tidende).
Den brasilianske samba-feber har også ramt Haderslev. På billedet ses nogle af de yngste deltagere i optoget på Torvet.
(Fot.: Vestkysten).
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Køn har den aldrig været anset for, men Hvem ville i dag undvære den preussiske mastodont på Gammelting? 1 1988 kunne
kasernen fejre sin 100-årsdag, bl.a. med udgivelsen af et lille hefte, der fortæller om bygningens brogede historie. Ikke min
dre end seks forskellige flag har vajet over den røde kæmpe. (Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

undre, at ikke flere blandede sig i diskussio
nen. Man gribes uvilkårligt af den kætterske
tanke, at alle de saglige argumenter, der læg
ges på bordet i sådanne sager, ikke har ret
meget med selve sagen at gøre, men udeluk
kende drejer sig om for enhver pris at
beholde arbejdspladser i egen by.
Byens affaldsproblemer var et andet af
årets store avisemner. Storlossepladsen ved
Styding er allerede ved at være fyldt op, og en
afløser skal findes - denne gang et sted i
Haderslev kommune. Samtidig er der krav
om, at byens forbrændingsanstalt skal fjer
nes og erstattes af et stort kraft/varmeværk.
Placeringen af lossepladsen blev af bestyrel
sen for Affaldsregion Nord lagt ud til åben
diskussion, og diskussion blev der. I første
omgang havde man tænkt sig, at pladsen
skulle ligge ved Øsby (VK 27/8), men det
mødte så stor modstand, at planerne blev
opgivet. I stedet er Langkær-området syd for
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byen valgt til at rumme det 10 meter høje
affaldsbjerg (VK 13/12).
Ja, for meget affald giver problemer, men
for lidt kan til tider også være galt. Det
påtænkte nye kraft/varmeværk kommer i alt
fald til at mangle affald til ovnene, og man
bliver derfor nødt til at importere skrald måske helt fra Flensborg (JT 19/2, VK 30/9
og 13/12).

Rådhusroderi
Lad os slutte 1988-strejftoget med det, der
blev årets helt store mediebegivenhed i
Haderslev. Det startede torsdag den 1. sep
tember med denne overskrift i Jydske
Tidende: »Socialchefer sygemeldt efter
stærk kritisk rapport«, og så gik det slag i slag
de følgende måneder. Baggrunden var en
rapport fra analysefirmaet Lars Lundgaard
om arbejdet i kommunens socialforvaltning.

Her er den så: hovedpersonen i årets Haderslev-gyser: Analysefirmaet Lars Lundgaards rapport om forholdene i kommu
nens socialforvaltning. Til højre borgmester og kommunaldirektør, der overrækker det famøse værk til repræsentanter for
pressen. (Fot.: Vestkysten).

Hvad sagen egentlig drejede sig om, vidste at en kommune beder et konsulentfirma se
kun få, men byen og aviserne fyldtes hurtigt på, hvordan administrationen fungerer.
med gisninger og meninger. En månedstid Fremmede øjne kan undertiden se klarere
senere beder dagspressen om at få den end egne. Det er også forståeligt, at politi
famøse rapport udleveret, men det bliver kerne gerne vil have mulighed for en afbalan
nægtet (JT 2/10), og mystikken breder sig, ceret vurdering af en sådan rapport, inden
da Tilsynsrådet også nægtes indsigt i sagen, der fares ud med bål og brand. Måske havde
og den tidligere socialchef bliver overflyttet til hr. Lundgaard taget fejl? Nej, problemerne
andet arbejde (VK 5/10, JT 7/10). Men rap opstår naturligvis, fordi kendskab til dele af
porten slipper alligevel ud, og den 12/10 kan rapporten på et tidligt tidspunkt lækker til
»Det frie Aktuelt« afsløre, at Lars Lund pressen, som ikke er sen til at følge denne
gaards kritik af kommunen ikke alene gik på journalistiske lækkerbisken op.
Man kan også godt følge kommunens
ledelsen af socialforvaltningen, men i høj
grad også på kommunaldirektør og borgme ledelse, hvis den ikke ønsker at offentliggøre
ster. Senere må borgmesteren indkassere en intern kritik af navngivne medarbejdere.
»næse« for ikke at have udleveret rapporten Men det synes uforståeligt, at man i over en
til Tilsynsrådet (JT 16/11).
måned kan se på, at to medarbejdere bliver
Set i bakspejlet fristes man til at spørge: hængt ud i aviserne, samtidig med at man
Hvad var det egentlig, der gik så galt i denne ved, at rapportens kritik i virkeligheden sig
sag? Der er selvfølgelig ingen hokus pokus i, ter bredere.
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Tilsyneladende var det dog kun krusnin
ger på overfladen. Ovenpå de oprørte uger
kan man læse, at »Haderslev er et godt sted
at bo i«. En meningsmåling foretaget blandt
1500 borgere giver pæne karakterer både til
kommunens administration og til byen som
helhed. Haderslev er en pæn grøn by, med
en god gågade og en hjælpsom kommune.
Men skulle det alligevel blive en smule for
trist, kan man altid tage et smut på grænse

handel, som - ifølge samme undersøgelse ikke mindre end 37% af os gør regelmæssigt
(VK 19/11).
»Situationen kræver askese af os alle«,
skrev borgmester Kurt Dørflinger i sin nyt
årshilsen ved årets udgang (JT 29/12). Om
dette også omfatter den elskede grænsehan
del, skal være usagt.
STEEN WULFF ANDERSEN

GYMNASIET I HADERSLEV FOR 100, 75, 50
OG 25 ÅR SIDEN
En skole er en organisme, der lever, udvikler
sig, i perioder fører en stille tilværelse, i andre
perioder opfører sig mere livligt; den kan
have dårlige tider, og den kender til opgangs
tider med begejstring og optimisme; og den
kan dø. Derfor må det være både berettiget
og interessant at studere en skoles liv, finde
ud af dens kriser og dens blomstringspe
rioder, se på dens egen lille verden, men også
på dens forbindelse med verden udenfor og
herigennem blive klar over, i hvor høj grad
skolen er afhængig af og er et billede på det
omkringliggende samfund, og i hvor stort
eller hvor ringe omfang den øver indflydelse

på dette samfund.
Det er det, lektor M. Favrholdt har gjort
med sit jubilæumsskrift i anledning af
Haderslev Katedralskoles 400 års dag i 1967.1
Og det er det, jeg forsøger i det følgende, idet
jeg dog holder mig til de sidste hundrede år
og inden for disse specielt undersøger skole
årene 1888-89, 1913-14, 1938-39 og 1963-64
på grundlag af skoleprogrammerne/årsskrif
terne for de nævnte år. Ud fra dette beskedne
materiale prøver jeg at danne mig et indtryk
af forholdene på gymnasiet i Haderslev for
hhv. 100, 75, 50 og 25 år siden.
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SKOLEÅRET 1888-89

»wahrscheinlich« sted torsdag den 25. april,
så mon vi ikke kan regne med omkring den
5. april? Når rektor, Professor Dr. Peter Hin
rich Jessen,4 er usikker mht. datoen for opta
gelsesprøver, må det hænge sammen med, at
hans tid som leder af skolen ophører med
dette skoleår.
Forrest i programmet står en oversigt over
de enkelte fag og deres timetal; den er i for
mindsket udgave aftrykt nedenfor. Det anfø
res, at skolens plan afviger fra »normalpla
nen«, hvilket vel må være normalplanen for
gymnasier i Preussen, fordi der skal være
plads til dansk på skemaet. Dette fag figure
rer med to obligatoriske timer om ugen i alle
gymnasiets seks klasser og med to fakultative
timer om ugen i Real-Progymnasiums to
klasser. Skolen er delt i fire afdelinger: For
skole (Vorschule - herefter Vor.); fællesklas
ser (Gemeinschaftliche Klassen): VI, V og

Skoleprogrammet for dette år (»Programm
des Gymnasiums und des Real-Progymnasiums zu Hadersleben für das Schuljahr
1888-89«) omfatter to dele, nemlig 18 sider
skolemeddelelser (Schulnachrichten vom
Direktor) og en artikel på 22 sider: »Die
römischen Eigennamen bei Tacitus. III.
Eine sprachliche Untersuchung von Rein
hold Macke, ordentlichem Lehrer am Gym
nasium zu Hadersleben.«2
Skoleprogrammet3 er udsendt i marts
1889, idet skoleåret 1888-89 begyndte tirsdag
den 10. april 1888 kl. 8 (optagelsesprøver
dagen før kl. 10) og sluttede med påskeferi
ens begyndelse; datoen herfor er ikke anført
- lige så lidt som datoerne for de øvrige ferier
- men påskedag 1889 var den 21. april, og
optagelsesprøver til næste skoleår finder

Gymnasium.
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Real-Pro Gemeinschaftliche
gymnasium,
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Physik

3
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2

2

2

2

2

2

2
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Gymnasiets lærerkollegium 1896-97. Ni ud af de fjorten lærere var allerede ansat ved skolen i 1888-89. Fra venstre, stå
ende: R.H. Macke, dr. M. Fengler, J. H.W. Stölting, C. Hartwig, dr. L. Siemonsen, dr. C.F.G. Goecker, C. Dunker, H.
Hinz, N. A. Schröder; siddende: dr. R. E. F. K. Hagge, dr. C. Carstens, rektor A. Zernecke, dr. J. P.J. Petersen, dr. A. Sach.
(Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

IV, som er étårige; Real-Progymnasium
(herefter R.): III og II, begge toårige; Gym
nasium (herefter G.): Ill, II og I, alle toårige.5
Ovenstående skema viser meget tydeligt
latinens dominans i undervisningen, idet
den ikke blot læses på samtlige klassetrin,
men også råder over meget høje timetal.
Realgymnasium, som Real-Progymnasium
jo forbereder til, er i højere grad end det klas
siske Gymnasium rettet mod praktiske og
naturvidenskablige fag, hvilket klart ses af, at
latinen i R. er svagere repræsenteret end i G.,
matematik og naturfag til gengæld stærkere,
og af at engelsk er med som obligatorisk fag.
Men engelsk er tydeligt nok et uvæsentligt
fag i helheden, og dets svage placering
understreges yderligere af, at der er så få ele
ver i R.
Elevernes ugentlige timetal ligger mellem

33 i V, 32 i VI, R. II og G. III, 31 i IV og R. III
og 30 i G. II og I. Hertil skal lægges evt. timer
i fakultative fag samt sang- og gymnastik
timer.
På programmets to næste sider kan man
læse om timernes og fagenes fordeling på de
enkelte lærere i sommerhalvåret fra påske 88
til Mikkelsdag (29.9.) og i vinterhalvåret fra
efterårsferien (Michaelisferien), der normalt
varede to uger, til påske 89. Der er i sommer
halvåret ansat 14 lærere, i vinterhalvåret 14
lærere plus en lærerkandidat (Cand. prob.),
men de 14 lærere er ikke helt de samme som
mer og vinter, idet Ordentlicher Lehrer (fast
ansat lærer) C. Dunker, der i sommerseme
steret har undervist 23 timer om ugen i mate
matik, fysik, naturhistorie og religion i R., i
vinterhalvåret er afløst af Hülfslehrer (vikar)
Seidel i samme fag (4- religion) og samme
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klasser. Årsagen til dette lærerskifte finder vi
længere fremme i programmet, hvor det
meddeles, at C. Dunker pr. 1.10.88 er blevet
optaget på et kursus ved »Zentralturnanstalt« (Gymnastikhøjskolen) i Berlin.
Foruden rektor, der underviser i religion,
græsk og dansk, fortrinsvis i de to ældste
klasser, består kollegiet af fire Oberlehrer
(lektor), nemlig Beckmann, der har titel af
Professor (tysk, hebræisk, religion, historie),
Dr. Siemonsen (Horats, Latin, græsk,
historie og geografi), Dr. Goecker (Homer,
latin, historie og geografi) og Dr. Petersen
(fransk, engelsk). Envidere af seks Ordentli
che Lehrer, nemlig Dr. Geibel (latin, græsk,
tysk, historie), Dr. Hagge6 (matematik,
naturvidenskab, engelsk), Macke (tysk,
græsk, fransk, latin, Ovid), Schröder (dansk,
religion, tysk, latin, historie, geografi), Dr.
Carstens (historie og geografi, fransk, tysk,
latin) samt ovennævnte Dunker i sommerse
mestret. Foruden vikar Seidel fungerer hele
året Hülfslehrer Dr. Möller (matematik, reg
ning, naturhistorie, geografi). Alle timer i
Vor. besørges af forskolelærer Segeberg, der
desuden har dansk og skrivning i VI og V.
Endelig underviser »technischer Lehrer«
Hartwig i tegning. Om timerne i gymnastik
og sang, der ikke er med i ovenstående over
sigt, står der blot: »Ausserdem 9 Turnstun
den und 8 Singstunden«, hvilket må betyde,
at man har arbejdet med hold sammensat af
elever fra forskellige årgange. Vi kan intet
læse om, hvem der har ledet denne undervis
ning; kan man gå ud fra, at disse timer har
været lagt i hænderne på de lærere, der var
interesserede i gymnastik og musik, således
som det fremgår af senere årgange af skole
programmet?
Af fag- og timefordelingen fremgår det, at
ingen lærer har over 27 timer om ugen (Sege
berg), at de fleste ligger mellem 19 og 23,
men at timeantallet i øvrigt for nogles ved
kommende er forskelligt sommer og vinter.
Rektor har således i sommersemestret 15 og i
vintersemestret hele 17 timer. Lærerkandi
dat Dr. Schulze har 6 ugentlige timer (Vergil,
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Ovid, historie), og Hartwig har 10 timer.
Man lægger endvidere mærke til, at under
visningen i de ældste klasser i G. er forbe
holdt de ældste lærere (rektor og Ober
lehrer). Af de øvrige får kun Hagge »lov« til
at undervise i II og I, hvilket må hænge sam
men med hans fagkombination (matematik,
naturvidenskab, engelsk), som ingen Ober
lehrer har. Det samme må være grunden til,
at Dunker (og hans stedfortræder Seidel)
underviser i R. Heroverfor ser vi, at »1.
Ordenti. Lehrer« Dr. Geibel med sine mere
traditionelle fag latin, græsk, tysk og historie
ikke kommer over R. II og har de fleste timer
i G. III og R. III. Et specielt fænomen er N.
Schröder, der som »4. Ordenti. Lehrer« hol
der sig til de yngste årgange VI, V og IV. Ifl.
Favrholdt7 skyldes dette uduelighed, hvilket
bekræftes af den omstændighed, at kun én
fastansat lærer mere, nemlig Dr. Carstens,
der først er kommet til skolen med vinterse
mestret 86-87 og rangerer under Schröder i
hierarkiet, også underviser i VI og V, hvor
timerne ellers besørges af Dr. Möller, Sege
berg og Hartwig.
Herefter følger en oversigt over de givne
lektioner, dvs. en gennemgang af undervis
ningens indhold. Denne gennemgang består
i hovedsagen af en liste over læste forfattere,
men vi får også titlerne på de tyske stile; såle
des i afgangsklassen følgende emne til prø
ven ved afslutningen af sommersemestret:
»Hvilke omstændigheder foranledigede og
fremmede germanernes indtrængen i Det
romerske Rige?« og til prøven ved afslutnin
gen af vintersemestret: »De reformatoriske
bestræbelser i Tyskland før Reformationen.«
Også i de andre fag er der i Prima regelmæs
sigt prøver; i latin nævnes ugentlige øvelser
eller prøver (»Exercitien oder Extempora
lien«), i græsk det samme hveranden uge, i
fransk og engelsk hver tredie uge og i hebræ
isk en gang om måneden; i matematik er
blevet givet i alt 17 skriftlige opgaver. Men det
er åbenbart meget forskelligt fra klasse til
klasse; således er der i Sekunda kun givet fire
latinske stile, i græsk er der skriftligt arbejde

hver uge og hver tredie uge en prøve, i fransk
hver 14. dag. Undervisningen er tydeligt nok
opbygget således, at de tre yngste klasser er
forberedende til det »rigtige« gymnasium,
altså med hovedvægten på indøvelse af ele
mentære færdigheder som almindelig reg
ning, indføring i geometri, rentesregning,
grammatik og basalt ordforråd (indøves ved
oversættelse, version og udenadslære), kend
skab til biblens forskellige dele, til alminde
lige planter og dyr (botanik dyrkes om som
meren, når der er lejlighed til at se planterne
i naturen, zoologi om vinteren), kendskab til
først og fremmest Europas - og specielt Tysk
lands - geografi samt til Grækenlands og
Rom historie. Først i Tertia (4.-5. år) synes
man at gå i dybden og at specialisere sig: i G.
III læses således om Reformationens historie
og Apostlenes Gerninger i religion, i tysk
arbejder man med Goethe og Uhland og
øver analyse af digte samt deklamation og
foredrag; latin går i lag med Cæsars Galler
krig og Ovid og studerer metrik, dog repete
res stadig form- og kasuslære; græsk er
begynderfag; i fransk læser man stadig lette
tekster og lærer digte udenad; i dansk læses
Dansk Læsebog af Holst, mens historie for
uden at repetere den klassiske tid gennemgår
Tysklands historie indtil Reformationen; i
geografi er man kommet til de fremmede
verdensdele, men beskæftiger sig også med
politisk geografi i Nord- og Mellemeuropa;
matematikken arbejder videre med geometri
og indfører algebraen; naturhistorie har sta
dig botanik om sommeren, mens vinteren
byder på mineralogi.
Selvfølgelig er det næsten umuligt ud fra
de knappe oplysninger at danne sig et billede
af, hvorledes undervisningen har formet sig i
det daglige. Vi kan ikke læse noget om, hvor
effektiv den har været, i hvilke timer og hvilke
fag eller hos hvilke lærere der er blevet bestilt
mest, eller hvor der har været »spildtid« i
form af elev- og/eller lærerladhed eller i form
af disciplinløshed; det kan jo tænkes, at rek
tors meddelelser om undervisningens ind
hold bygger på en lærers »pyntede« indbe
4 Haderslev-Samfundets Årsskrift

retning til ham. Hvis noget sådant har fore
kommet, og en lærers undervisning ikke har
været fyldestgørende, har det været en kolle
gas opgave at rette op på det forsømte i næste
klasse, idet den enkelte lærer ikke fulgte en
flok elever gennem de forskellige klassetrin,
men år efter år underviste bestemte trin i et
bestemt stof - indtil han blev forfremmet,
d.v. s. bemyndiget til at undervise på et
højere trin - således som det også fremgår af
gennemgangen af lærere ovenfor. Hvis vi vil
finde ud af, om en lærer er dygtig eller måde
lig, må vi altså se på, hvorledes han avancerer
eller bliver »hængende«, som den ovf.
omtalte N. Schröder, der begyndte sin kar
riere ved skolen som lærerkandidat i 1879-80,
og som ganske vist fra vintersemestret 191112 står som nr. 3 på listen over skolens lærere
med titel af Professor, men alligevel stadig
har 3/4 af sine timer i yngste klasse!
I et kort kapitel nævnes forskellige offici
elle skrivelser fra overordnede myndigheder,
heriblandt en ministeriel forordning af
14.8.88 om højtideligholdelse af kejser Wil
helm Is og kejser Friedrich Ills fødsels- og
dødsdage. Den 17. i samme måned har sko
len fået pålagt at udlevere sine oldtidsminder
til amtsmuseet, der jo var oprettet året før.
Dog skal de afleverede genstande forblive
skolens ejendom. Fra 22.1.89 foreligger med
delelse om, at Oberlehrer Professor Beck
mann bliver pensioneret til påske, og at han
vil blive afløst af Oberlehrer Professor Dr.
Sach fra Slesvig. 2.2. meddeles rektor Jessens
tilbagetræden til påske, og den 13. i samme
måned foreligger navnet på hans efterfølger,
nemlig Ostendorf, der hidtil har været rektor
for Progymnasium i Neumünster.
Disse betydelige ændringer nævnes selv
følgelig også i det kapitel, der hedder skole
kronik (Chronik der Anstalt). Rektor Jessen
skriver udtrykkeligt om »einschneidende
Änderungen«, men bruger ikke mange ord
på sin egen og lektor Beckmanns afsked. Om
den sidste siger han, at han i 18 år har viet
skolen sine kræfter og nu kan indlede et vel
fortjent otium. Og om sig selv, at han efter i
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25 år, altså siden skolens overgang til tysk
gymnasium i påsken 1864, at have haft ledel
sen, overlader embedet til yngre, men allige
vel prøvede kræfter. Ligger der en vis træthed
og resignation i hans ord om, at skolens
ledelse nu lægges i yngre kraftigere hænder,
og at dette vil føre til et friskere liv, så eleverne
så meget hurtigere og bedre kan føres til deres
mål? (mine fremhævelser). Havde der måske
ligefrem været udtrykt utilfredshed med sko
len og dens ledelse?8
Forskellige arrangementer nævnes, nem
lig 7.6.88 en sejltur til Sønderborg med besøg
på Dybbøl, og 2.9. Sedan-dagen med tale til
eleverne af Dr. Goecker om morgenen og
resten af dagen deltagelse i byens skolers fest
ligholdelse af dagen; 27.1.89 har Dr. Carstens
holdt festtalen i anledning af kejser Wilhelm
Ils fødselsdag. Med alvorstunge ord berettes
om en mindehøjtidelighed 30.6.88 for kejser
Friedrich, der var død 15.6., så kort tid efter
»hine sorgfulde martsdage«.9 Rektor tilføjer
ønsket om, at Guds velsignelse efter så
megen sorg må hvile des rigere på efterføl
geren, og slutter: »Das walte Gott!«
I de statistiske efterretninger får vi at vide,
at skolens samlede elevtal pr. 1.2.88 var 178,
fordelt med 145 i G.s ni årgange, 13 i R.s fire
årgange og 20 i forskolen. Et år senere,
1.2.89, er der i alt 184 elever, heraf 147 i G, 15 i
R. og 22 i Vor. Disse tal er op igennem
1880erne nogenlunde konstante. Derimod er
klassekvotienten ret varierende, gennemgå
ende er der flest elever i de yngste klasser,
hvilket jo ikke kan undre, mens holdene i R.
er meget små. Det største antal elever i én
klasse, nemlig 33, finder vi i IV pr. 1.2.88. Et
år senere er tallene i de forskellige klasser i
G.: O-I 4, U-I 10, O-II 12, U-II 9, O-III 14,
U-III25, IV 25, V 25, VI23; i R.: O-II 0, U-II
3, O-III 3, U-III 9. En af eleverne var katolik,
resten protestanter (rubrikkerne for dissiden
ter og jøder er tomme!). De fleste, nemlig pr.
1.2.88: 93 i G + R. og 17 i Vor., er »einhei
misch«, men dette udtryk defineres ikke.
Betyder det »hjemmehørende i kommunen«
eller »... i amtet«?
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Elevernes gennemsnitsalder i de enkelte
klasser pr. 1.2.89, d.v. s. mod slutningen af
skoleåret, er angivet med én decimal; højeste
gennemsnitsalder i G. (i U-I) er 20,9 år, lave
ste (i VI) er 11,4; i R. ligger gennemsnittet
mellem 15,4 og 18,7; i Vor. er det 9,6.
Der berettes om hele tre eksamenster
miner, nemlig prøverne til studentereksa
men (Reifeprüfung), som er blevet afholdt
19.3.88 under rektors ledelse, 18.9.88 og
21.3.89. Alle kandidater bestod, ved den sid
ste termin blev to endda fritaget for mundtlig
eksamination på grund af gode skriftlige
præstationer. Når rektor Jessen også giver
meddelelse om eksamen i marts 88, der jo
vedrører skoleåret 87-88, hænger det sam
men med, skriver han, at han ikke kunne
gøre det i det foregående års program, fordi
al trafik var indstillet på grund af snedriver.
Han mener vel, at eksamen har måttet
udsættes som følge af dårligt føre, og at resul
taterne derfor ikke nåede med i skolepro
grammet. I marts 88 bestod otte eksamen,
ved Michaelis (Mikkelsdag) én, i marts 89
fire. Af disse 13 er kun tre født i Haderslev, én
er født i Wandsbeck, resten stammer fra
landsdelen. Otte angives at ville studere teo
logi, tre medicin og to jura. Syv af dem har
været to år i sidste klasse, hvilket jo skulle
være det normale, én har været der i 21/2 år.
Nogle af dem har gået længe på skolen, to
således i hele elleve år og to andre i ti år,
mens andre først er kommet til senere, en
enkelt af dem har kun været elev i fire år.
Efter U-II kan eleverne få bevis, der beret
tiger dem til et års militærtjeneste (mod den
normale tjenestestid på to år). Dette bevis
har 11 elever fået til påske 88, og af disse er tre
gået ud af skolen, resten fortsatte i O-II.
Efter en lang og omhyggelig gennemgang
af foretagne anskaffelser og gaver modtaget i
årets løb meddeles kort, at der af »FriedrichStiftung«10 er uddelt understøttelse til syv
nuværende og én tidligere elev, samt at der
for resten af de til rådighed stående midler af
samme legat er anskaffet bøger til såvel
lærer- som elevbiblioteket.

Skolegården ud mod Gåskærgade i 1900. Bemærk gymnastikredskaberne; efter tilbygningen fra 1905 blev disse redskaber
flyttet om bag hovedbygningen. Midt i skolegården er plantet en »fredseg« til minde om 1870-71. Under de tre vinduer i
bygningens midterparti ses Hertug Hans’ våben. (Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

SKOLEÅRET 1913-14
Programmet for dette sidste normale år ved
det tyske gymnasium i Haderslev (»Jahres
bericht des Königlichen Gymnasiums
(Johanneum) nebst Realschule zu Hadersle
ben für das Schuljahr 1913-14«) indeholder
26 sider i kvart-format med skolemeddelelser
(Schulnachrichten vom Gymn.-Direktor
Prof. Dr. Möller11). Det er dateret 3. april
1914, som er den første dag i påskeferien.
Skolen er klart delt i tre afdelinger: Vor
schule (Vor.) med klasserne IX, VIII og VII;
Gymnasium (G.) med klasserne VI - O-I og
Realschule (R.) med klasserne VI - U-II.5
Fagene er de samme som 25 år tidligere,
bortset fra at kemi ikke figurerer som selv

stændigt fag, men indgår i »fysik og naturbe
skrivelse«. Derimod er der sket en betydelig
forskydning, hvad angår nogle fags vægt
ning. Således er dansk nu kun fakultativt fag
og kun som samlæsningsfag i G. VI og V og
R. VI og V med to ugentlige timer. Og delta
gelsen er ringe: i sommersemestret i alt 18
elever, i vintersemestret kun 12. Religion er
stadig obligatorisk for alle klasser; ligeledes
tysk, der naturligvis har meget store timetal i
Vor., nemlig 10 - 11 - 8, og med sine 77
ugentlige timer er skolens næststørste fag,
efter matematik og regning med 80. Latin og
græsk har i forhold til 25 år tidligere mistet
en ugentlig time og er slet ikke repræsenteret
i R. Fransk begynder nu først i G. IV og
ophører i G. U-II, hvorimod det har 5-6
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ugentlige timer i alle R.-klasser, desuden
vælges det som valgfrit fag i G. O-II og I i før
ste halvår af 15 og i andet halvår at 13 elever.
Engelsk er nu også obligatorisk i G. O-II og I
(3 ugt. timer) samt i R. III og II (5 og 4 ugt.
timer); det har altså i G.s ældste klasser
erstattet fransk, men er stadig et beskedent
fag. Fysik er obligatorisk i hele G. med to
ugt. timer, i R. slutter det med 5 ugt. timer.
Tegning er obligatorisk i R. (-j- VI) og i G.s
yngste klasser. Sang gives stadig i enheder
sammensat af flere klasser; således danner
årgangene IV-I fra både G. og R. én blok. I
de ældste klasser, nemlig fra IV, deltager kun
de »stimmbegabten« elever, hvis stemme
ikke er i overgang. I alle klasser lægges der
vægt på at øve folke- og fædrelandssange
samt de gængse salmer. Gymnastik er udvi
det til 3 ugt. obligatoriske timer for alle elever
i G. og R. (her sammensættes holdene af
jævnaldrende fra de to afdelinger) samt for
alle elever i VIII og VIL Foruden fransk og
dansk er hebræisk også stadig valgfag i G.s
tre sidste år, og det læses i første halvår af 14, i
andet halvår af 13 elever. Elever i IV og III,
der har en dårlig håndskrift, deltager - åben
bart tvungent - i en ugentlig skrivetime. Det
drejer sig i alt om en halv snes elever.
Elevernes ugentlige timetal er i Vor.s klas
ser 18, 20, 22; i G.s og R.s yngste klasser 30,
fra IV og opefter 34-36 timer. Hertil skal så i
visse tilfælde lægges timer i valgfrie fag.
Lærernes ugentlige timetal er næsten det
samme for alle: rektor 12, de to ældste lærere
(Dr. Carl Carstens og Nis Schröder, der
begge har titel af Professor, og som er de ene
ste, der er tilbage af lærerkollegiet fra 88-89)
har 20 timer, 4 lærere har 23 og 12 har 24
timer om ugen. De to lærere i forskolen har
hver 30 ugentlige timer; den ene af dem, F.
Hoff, er sygemeldt på grund af leddegigt fra
sommeren 1913 og skoleåret ud, hans timer
læses af gymnasielærer Hinz og diverse
lærerkandidater. Af disse er der i 1. halvår to,
i 2. halvår fire; bortset fra en enkelt, der kun
har 10 ugentlige timer samt i en periode om
vinteren nogle vikartimer, har de også 24
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timer på deres ugeskema. I stedet for tegne
lærer Geissler, der fra oktober 13 til juli 14
har orlov til at deltage i sløjdkurser i Berlin,
underviser kommunelærer Wagenseil. I
sommerhalvåret 1913 var der således i alt 21
ansatte (3 med titlen Professor, 10 Ober
lehrer, 2 gymnasielærere, 2 forskolelærere, 1
tegnelærer og 2 lærerkandidater); i vinter
halvåret 1913-14 er der 24 navne på listen,
incl. de to lærere med orlov. Foruden de alle
rede nævnte »forstyrrelser« i den normale
undervisning berettes der om Oberlehrer
Dr. Boysens sygdom i begyndelsen af 1914 og
Oberlehrer Herbsts indkaldelse til en otte
ugers militær øvelse. Med skoleårets afslut
ning forlader tre lærerkandidater samt teg
nelærer Wagenseil skolen.
Antallet af lærere er altså vokset med 50 %
i løbet af 25 år, elevernes antal endnu mere.
Ved skoleårets begyndelse i april 1913 var der
i G.s ni årgange 153, i R.s seks årgange 155 og
i Vor.s tre årgange 108, og pr. 1.2.1914 i G.
155, i R. 146 og i Vor. 105, i alt 406 elever. Det
er påfaldende, at R.s elevtal stort set svarer til
G.s, især når man tager i betragtning, at der i
R. kun er seks årgange mod ni i G. Tallene
skal sammenlignes med den meget ringe til
slutning til Real-Progymnasium 25 år tidli
gere; denne afdeling uddøde langsomt i
årene efter 1890, således at de to sidste elever
udgik derfra til påske 1894. I perioden 186494 udgik kun 62 elever fra R. Nu, i begyndel
sen af det nye århundrede, udvikles interes
sen for naturvidenskaberne og det »prakti
ske«, og antallet af eleverne i R. stiger vold
somt.
Gennemsnitsalderen i februar 1914 i O-I
er 19V2 år, et år mindre end i februar 1889.
Eleverne i Nona er i gennemsnit 7 år 3 måne
der gamle. Der er næsten uden undtagelse et
års aldersforskel på eleverne i de forskellige
årgange, hvilket må ses som et tegn på, at de
stort set regelmæssigt bliver rykket op i næste
klasse ved skoleårets afslutning. Der er i hele
skolen fire katolikker, resten er protestanter.
Fem elever angives at være »ikke-preussiske«, én at være udlænding, mens resten er

Professor, dr. Wilh. Stüwe, der underviste i græsk, latin, historie og geografi, fotograferet i skolegården ud mod Gåskær
gade med en Obertertia, som han var klasselærer for. Fotografiet kan ikke dateres præcist, men det må være fra årene før 1.
verdenskrig. (Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

preussiske statsborgere. Elevernes helbreds 26.1.14, og ved elevfesten. To eftermiddage
tilstand betegnes som god. Dog er en elev i om ugen dyrkes forskellige spil; deltagelse er
VIII i marts død af hjernebetændelse, og frivillig, men i sommeren 1913 har i gennem
skolen har holdt mindeandagt over denne snit 40-50 drenge været med. For de ældste
elever er der i april 1913 på initiativ af gymna
»brave og dygtige elev«.
Af de 308 elever fra G. og R. i sommerhalv sielærer Hinz startet en gymnasie-Spielveråret var 29 fritaget for gymnastik, af 303 i vin ein med elever i ældste klasse som ledere.
terhalvåret 34, alle med lægeerklæring; ele Formålet er at dyrke forskellige former for
ver, der dagligt skal køre langt med tog, bli boldspil (Schlag- und Faustballspiel), men
ver delvis fritaget for enkelte gymnastiktimer. også lege og vandringer står på programmet.
Som det allerede fremgår af skemaet, spiller 22.6.13 er man med ved amts-sportsstævnet i
gymnastik en stadig større rolle, og foruden forbindelse med Knivsbjerg-festen, og en
de skemalagte 21 ugentlige timer gives der én lille gruppe deltog allerede 8.6. i den store
ugentlig time i konkurrence-gymnastik »krigsleg« organiseret af »Jungdeutsch
(Kürturnen), som gennemsnitligt har været landbund«, der fandt sted på slagmarken
fulgt af 18 elever; de bedste gymnaster fra de ved Isted i silende regn. Ligeledes har man i
ældste klasser er med i gymnasie-gymnastik- juni 13 og februar 14 arrangeret ture rundt
foreningen »Teutonia«, der under ledelse af om Dammen med efterfølgende konkurren
Oberlehrer Dr. Jessen har trænet én time to cer i Pamhule skov. 14 elever er medlem af
gange om ugen og i årets løb har foretaget gymnasiets roklub, hvis protektor er Ober
vandringer til Østerskoven og Marstrup. lehrer Karstens; de træner to gange om ugen
Desuden har drengene givet opvisning ved i to timer. Desuden har de været på ture til
en fest dagen før kejserens fødselsdag, d.v. s. Aarøsund og i maj på en to-dages tur med
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båden »Gudrun« til Hej Isminde og en tre
dages tur med »Nausikaa« til Snoghøj og
Fredericia. I forbindelse med festlighederne i
anledning af kejserens 25 års regerings
jubilæum 16.6.13 arrangeredes en regatta på
Dammen. I sommermånederne har 46 ele
ver deltaget i et svømmekursus under ledelse
af lærer Geissler, og ved de afsluttende kon
kurrencer i den militære badeanstalt i august
13 fik de dygtigste tildelt sølvmedaljer, »die
an der Uhrkette zu tragen sind«.
Det fremgår tydeligt af det foregående, at
der har været en livlig fritids- og foreningsak
tivitet på skolen, og at eleverne herigennem
er kommet i forbindelse med organisationer
uden for skolen og uden for byen, f.eks. i for
bindelse med de nationale fester. Foruden de
nævnte sportsforeninger findes på skolen et
skole-musikkorps med 16 medlemmer (pro
tektor: Oberlehrer Karstens). Dirigent er en
Primaner, og korpset har medvirket ved en
række arrangementer, hvor det har gået i
spidsen for de øvrige elever, således f.eks. ved
Sedan-festen og festen til minde om folkesla
get ved Leipzig. Oberlehrer Karstens står
også for et skoleorkester på 18 medlemmer,
der har optrådt ved kejserens fødselsdag og
ved skolefesten. Seks elever mødes hver fre
dag hos Karstens for at drøfte »musikalische
Zeitfragen«. Endelig nævnes »Bund der
Weimarfahrer«, hvis protektor er Oberlehrer
Dr. Hauschildt, og som først og fremmest
tager sigte på deltagelse i »Deutscher Schillerbund«s nationale festspil i Weimar om
sommeren. Tyve elever fra Prima og
Sekunda var to uger i juli 13 (d.v. s. i som
merferien, der varede fra 5.7. til 5.8.) i Wei
mar, hvor de bl.a. overværede opførelsen af
»Götz von Berlichingen« og »Wilhelm Teil«;
desuden var de på vandringer i bl.a. Fichtel
gebirge og Thüringerwald, ligesom de på
rejsen til og fra Weimar gjorde ophold i flere
byer. Foreningen havde fået økonomisk
støtte af den lokale afdeling af »Deutscher
Schillerbund«. Ud over dette arrangement
var der litterære diskussionsaftener og ture til
Vedsted og Als (en 3-dages vandretur i pinse
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ferien, der varede fra 9.5. til 16.5.), ligesom
man fejrede Goethes fødselsdag 28.8. i sko
ven ved Erlev kro. Det anføres, at man som
deltagere i sommerens vandreture også
accepterer elever fra de mellemste klasser,
når de af bestyrelsen anses for værdige, så at
de efterhånden kan indleve sig i foreningens
ånd (!).
Skolens ældste elever har desuden været
på dampertur til Sønderborg og Dybbøl,
mens de små måtte nøjes med en udflugt i
omegnen af Haderslev. Sedanfesten blev på
grund af dårligt vejr udsat fra 2. til 9. septem
ber, og 18. oktober fejredes 100 året for folke
slaget ved Leipzig. I december har geheime
råd Dr. Hansen holdt foredrag i skolens aula
om Haderslev amts geologi, med deltagelse
af indbudte gæster, deriblandt »sich dafür
interessierende Damen«. Dagen efter var der
elevfest på »Bürgerverein« med stor delta
gelse, og lillejuleaftensdag har nævnte gehei
meråd kontrolleret skolens hygiejniske for
hold. Umiddelbart efter eksamen i marts
kom han igen for at holde foredrag for de
nybagte studenter om »vigtige seksuelle
spørgsmål«. Og lige før skoleårets afslutning
har elever fra R. U-II med Dr. Lindig og Jes
sen været på virksomhedsbesøg i Flensborg.
Om undervisningens indhold meddeles
meget lidt, idet der blot bringes en liste over
anvendte lærebøger og tekster. Kun gennem
titlerne på de tyske stile til studentereksamen
og afsluttende prøver bliver det klart, at det
er de klassiske forfattere, der dyrkes: »De
sociale tilstande i Schillers »Kabale und
Liebe«« - »Hvorfor forstår mor og søn i
Goethes »Hermann und Dorothea« hinan
den så godt?« - »Georg i Goethes »Götz von
Berlichingen« som sin herres tro tjener«.
Derimod er listen over forordninger og
bekendtgørelser lang, men det drejer sig
mest om ansættelser og forflyttelser af lærer
kandidater og vikarer. Nyansatte lærerkræf
ter bliver i øvrigt omhyggeligt præsenteret i
skolekronikken (Geschichte der Anstalt)
med detaillerede oplysninger om studier og
hidtidig ansættelse. Et par andre bekendtgø-

reiser vækker læserens opmærksomhed,
således 30.4.13: Studenter, der melder sig til
militæret som »Fahnenjunker«, skal udskri
ves af skolen med afgangsbevis lige efter
mundtlig eksamen; 2.7. bekendtgørelse om
nye mål- og vægtbetegnelser; 8.8. bekendt
gørelse om de farer, eleverne udsættes for fra
automobilernes side; 31.12.: farlige forestil
linger må ikke finde sted i skolen; 29.1.14:
fuldtidsansatte kandidater oppebærer løn
under genindkaldelse til militæret; 16.3.: ele
ver må ikke deltage i forsamlinger, hvor
offentlige spørgsmål diskuteres. Endvidere
nævnes en række bøger, der skal gives som
flidspræmier i anledning af kejserens rege
ringsjubilæum, og 5.1.14 meddeles feriepla
nen for skoleåret 14-15: påske 3.4.-17.4.;
pinse 30.5-9.6.; sommer 4.7.-4.8.; efterår
30.9.-15.10.; jul 22.12.-6.1.15.
Studentereksamen påske 1914 (mundtlig
eksamen 13.3.) blev bestået af 11, heraf to på
de skriftlige prøver alene. Af disse 11 ønsker
to at studere teologi, fire medicin, to jura,
mens én vil til toldvæsnet og to (heriblandt
rektors søn) vil være officerer. Tre af dem er
født uden for landsdelen, én i Tønder amt,
resten i Haderslev by eller amt; de flestes
fædre er akademikere eller højere embedsmænd. Fire af de 11 har gået fra 10 til 12 år på
skolen, og med en enkelt undtagelse har de
været de normerede to år i sidste klasse.
Skolens bibliotek og samlinger er igen ble
vet udvidet, bl.a. ved gaver fra elever. Der er
blevet udbetalt understøttelse af »FriedrichStiftung«s midler, og 27.9.13 er der blevet
udbetalt tre portioner af »Jessen-Stiftung«,
stiftet af tidl. rektor, hvis fødselsdag var den
28. september.
Et ret langt afsnit i programmet bærer tit
len »Meddelelser til forældrene og deres
stedfortrædere«. Det meddeler først kort, at
Reifeprüfung giver adgang til universiteter
og højere læreanstalter, mens afgangseksa
men fra R. giver adgang til et års frivillig
militærtjeneste, til en løbebane som under
ordnet tjenestemand og til at fortsætte ved
Oberrealschule, hvorfra man kan gå videre

til en højere uddannelse. Men det vigtigste er
kapitlet om samarbejde mellem skole og
hjem, hvor det fastslås, hvordan man skal
forholde sig i tilfælde af sygdom, specielt
smitsom, og ved anmodning om fritagelse for
undervisning. Det understreges, at elever
ikke må medbringe uvedkommende ting på
skolen, især ikke farlige våben (der tænkes
vel på dolke o.L). Med fede typer skrives, at
elever til og med U-II kun må opsøge værts
huse, når de er ledsaget af forældre eller dis
ses stedfortrædere; deltagelse i drikkelag,
kortspil er aldeles forbudt for alle. Afholdelse
af skolefester og deltagelse i offentlige fester
kræver rektors tilladelse, og i reglen må ele
ver ikke opholde sig på offentlige steder efter
midnat. Ja, rektor beder endda indtræn
gende forældrene om, at fester for elever i
hjemmet ikke udstrækkes til efter kl. 12. Har
en elev behov for privat undervisning, altså
lektiehjælp, bør en sådan kun iværksættes
efter aftale med klasselæreren eller rektor, og
den bør ikke finde sted i sidste kvartal af sko
leåret. Naturligvis er lærerne altid rede til at
give forældrene oplysninger om eleverne,
men al henvendelse i de sidste uger af skoleå
ret vedr. oprykning er ganske nytteløs, hed
der det; rektor er åbenbart ikke begejstret for
at høre på for mange bekymringer i anled
ning af visse elevers risiko for at bliver over
siddere, specielt ikke på den tid af året, hvor
han må formodes at have mest administrativt
arbejde. Eksamen er nemlig rektors
domæne, idet vi kan læse, at han er udnævnt
til kongelig kommissær for alle prøver, og vi
finder intetsteds noget om, at han får assi
stance til dette arbejde.
Endelig gør rektor i dette afsnit meget ud
af, at udbredelse af smudslitteratur (Schundund Schmutzliteratur) er til stor skade for
»vort folks etisk-religiøse anskuelser«, og at
skolens hjælp i kampen herimod er nødven
dig. Til støtte for dette lader han aftrykke to
bekendtgørelser fra undervisningsministe
riet fra hhv. marts og september 1912 om
biografer og smudslitteratur, i hvilke foræl
dre direkte opfordres til at censurere deres
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børns lekture og drage omsorg for, at deres
ufordærvede barnesind ikke risikerer at blive
ledt på afveje ved biografbesøg. Denne
»kamp«, der jo i høj grad ligner vore dages
indsats mod videovold, har i øvrigt stået på i
nogle år og været omtalt i flere af de forudgå
ende års skoleprogrammer, hvad man vel må
tage som udtryk for, at udbredelsen af
underlødig underholdning har taget til i
disse år, og at det har været vanskeligt for
skolen at »holde fanen højt«. Måske også af
den grund iværksættes der så megen fritids
virksomhed af og på skolen, så den i højere
grad end tidligere har hånd i hanke med,
hvad eleverne foretager sig uden for timerne.
Det er i hvert fald nok et dårligt tegn, at rek
tor skriver så meget og så ofte om fænome
net; det viser, at problemet er reelt, og at man
står ret magtesløs over for det. Vi kan næsten
se for os et par ophidsede »doctores« på
lærerværelset i et frikvarter diskutere sæder
nes forfald blandt »vor tids unge« under hen
visning til, at de »ved mindre og mindre«,
fordi de spilder deres tid på fjas og fjant og
ikke gider beskæftige sig seriøst med skolens
vigtige materier. Sådanne diskussioner
opstår den dag i dag med mellemrum rundt
om på lærerværelser!
Sluttelig opfordrer rektor Möller forældre
til at lade deres sønner (vi bliver her mindet
om, at gymnasiet er en ren drengeskole)
begynde i forskolen, hvor de vil få de nødven
dige kundskaber i tysk grammatik, som
»endnu ikke kan gives på de tilsvarende trin i
folkeskolen«. Forklaringen herpå må være,
at flertallet af eleverne i folkeskolen ikke har
haft tysk som hjemmesprog, hvorfor en stor
del af tiden er gået med at lære dem det. Ele
ver fra folkeskolen, der søgte ind i VI, har
altså haft det ret svært og har måske endda
måttet opgive; dette passer godt med, som vi
så ovenfor, at de fleste elever i gymnasiet var
børn af akademikere og højere embedsmænd, der oftest kom fra andre egne af riget
og derfor havde tysk som deres modersmål.
En årsag til en anden »skæv« rekrutering kan
have været skolepengene, der i 1913-14 beløb
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sig til 150 M i de to ældste klasser, 130 M i
øvrige G.-klasser, 110 M i R. og 80 M i Vor.
Til slut meddeles, at det nye skoleårs
undervisning begynder lørdag (!) den
18.4.1914 kl. 8. Dagen før er der optagelses
prøver.
SKOLEÅRET 1938-39

»Aarsskrift for Haderslev Katedralskole
1939« er udsendt i maj 1939.12 Det indehol
der 55 sider »Efterretninger om Haderslev
Katedralskole Skoleaaret 1938-39«, begyn
dende med en beskrivelse af skolens indret
ning med mellemskolens fire étårige klasser,
realklassen, der efter ét år slutter med realek
samen, som giver »Adgang til Ansættelse i
Trafiktaterne« og til at læse videre ved for
skellige højere læreanstalter; samt gymnasi
ets tre étårige klasser, fordelt på en klassisk
sproglig (k), en matematisk-naturvidenskabelig (m) og en nysproglig (n) linie, der bygger
på mellemskolens grundlag. Studentereksa
men giver ret til immatrikulation ved univer
siteterne i København og Aarhus samt de
andre højere læreanstalter. Rektor A. Egeberg Jensen13 bringer en lang redegørelse for
fordringerne ved optagelse i I Mellem, hvor
til der prøves i mundtlig og skriftlig dansk,
mundtlig og skriftlig regning, skrivning, reli
gion, historie, geografi og naturhistorie.
Ligeledes bringes der en oversigt over skole
afgifter, der er afhængige af forældrenes
»afgiftspligtige Indtægt«; er denne indtægt
over 3.050 kr., betales 3,75 kr. pr. måned i
gymnasiet, 2,50 kr. i mellemskolen, mens
højeste takst er hhv. 20,00 og 17,50 for ind
tægter over 16.050 kr. Søskende får rabat.
Der er ubetinget mødepligt, og det henstil
les til forældrene kun med »særlig magtpaaliggende Grunde« at anmode om frita
gelse, f.eks. i anledning af »større Familiefe
ster i den allernærmeste Slægt«. Fritagelse
for gymnastik over en uge kræver lægeattest;
konfirmationsforberedelse foreslås henlagt
til III Mellem.
Herefter følger to elevlister, nemlig først en

Lærerne ved Haderslev Katedralskole fotograferet ved sidste lærerrådsmøde før ferien 1940. Fra venstre: J. E. Schau, K. C.
Nielsen, H. Karlsson, dr. M. Favrholdt, frk. Karen Mogensen, C.E. Christoffersen, dr. K. N. Bock, frk. C. Christensen.
A. Diemer, fruj. Nielsen, rektor A. Egeberg Jensen, W. Buch, V. Gamst, K. Olrik, P. Jeppesen, A. Kalsbøll, frk. dr. H.
Petersen, N.J. Iversen, H. Holmgaard, V. Graversen, H.M. Linnet, N.K. Østergaard.
(Udsnit af fot. på Haderslev Katedralskole).

over dem, der har bestået studenter- og real
eksamen i maj-juni 1938. Det drejer sig om
32 studenter (12 k, 8 n, 12 m) og 29 realister
fordelt på to klasser. Alle nævnes med for- og
efternavn, faders stilling og hjemby samt
eksamensresultat. For mellemskoleeksa
mens vedkommende får vi kun at vide, at den
er bestået af 67 elever, der med undtagelse af
fem fortsætter i gymnasiet eller realklassen.
Den anden liste omhandler eleverne i sko
leåret 1938-39. Dette begyndte mandag den
15.8.1938 kl. 10 og sluttede fredag den
23.6.1939 med »Slutningsmøde«, hvortil var
indbudt elevernes forældre og værger og
enhver, der havde interesse for skolen og
dens gerning. Det meddeles, at der pr. 1.9.38
5 Haderslev-Samfundets Årsskrift

på skolen var i alt 403 elever, heraf 235
drenge og 168 piger, mens der i maj 1939 kun
var 394 elever. Af den efterfølgende forteg
nelse, hvor hver enkelt elev er opført med
navn, fødselsdag og -år, faders (moders) stil
ling, hjemsted medmindre dette er Haders
lev, samt angivelse af søskende i skolen, kan
vi se, at der i III G er 33 elever, i II G 26 og i I
G 42. Der er nogenlunde lige mange elever i
n og m, undtagen i II G, hvor der er 18 n og
kun 8 m. Den klassisk-sproglige linie synes at
være på vej ud, idet der i IIIG er 7, i IG 6 ele
ver og i II G slet ingen. I de to realklasser er
der i alt 36 elever; klassekvotienten i de otte
mellemskoleklasser (to klasser pr. årgang)
varierer mellem 29 og 36. De fleste elever i III
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G er født i 1920-21, men der er ret stor alders
spredning; i I G er de fleste fra 1922-23; i IV
Mellem er den ældste fra juni 22, den yngste
fra juni 24. Ældste elev på skolen (i III G) er
født i september 1918, yngste elev på skolen (i
I Mellem) er født i juli 1927. Rektor nævner,
at en af skolens mellemskoleelever efter
udsendelsen af sidste årsskrift er død af lun
gebetændelse, og at flere af skolens lærere og
hans klassekammerater fulgte den »brave og
gode Dreng« til graven.
Blandt lærerne har der været en vis
udskiftning, idet adjunkt Højland er trådt
uden for nummer i et år fra 1.8.38; hans
timer er blevet besørget af vikar, cand. mag.
P. Jeppesen. Fra august til januar har Aase
Bojesen vikarieret; da hun indgik ægteskab,
afløstes hun 1.1.39 af cand. mag. Karen
Mogensen, og i foråret har cand. mag.
Gnudtzmann vikarieret for gymnastiklærer
Iversen, der var sygemeldt. Rektor havde
sygeorlov i en del uger i skoleårets begyn
delse; hans timer besørgedes af forskellige
lærere, mens lektor, frk. dr. Petersen tog sig
af de rektorale forretninger.
Kollegiet består af 23 lærere, nemlig for
uden rektor af tre lektorer, tretten adjunkter,
fire lærere, én sognepræst (der har 6 ugt.
timer religion i gymnasiet) samt ovennævnte
vikar. De fleste underviser 29-30 timer om
ugen, bortset fra adj. Østergaard, der har 33,

rag
Religion............................ .
Dansk ...................................
Engelsk .
Tysk.....................................
Fransk .................................
Latin.....................................
Græsk .................................
Oldtidskundskab ..............
Historie.................................
Geografi...............................
Naturhistorie.......................
Geografi med Naturlære..
Fysik og Kemi...................
Matematik og Regning . . .
Skrivning.............................
Tegning...........................
Kvindeligt Haandarbejde..
c
i

Gymnastik, Drenge..........
Gymnastik, Piger..............
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IH G

II G

samt lektorerne Diemer og frk. dr. Petersen,
der begge har 24. Rektor har 12 timer. Flere
af lærerne har forskellige hverv ud over
undervisningen; således er Ikt. Gamst skrift
lig inspektor og har tilsyn med inventar; Ikt.
Diemer er indre og lærer Kalsbøll ydre
inspektor, mens frk. Christensen er inspektrice, d.v. s. at hun tager sig specielt af
pigerne. Gymnastiklærer Iversen er regn
skabsfører og kasserer, adj. dr. Favrholdt er
bibliotekar. Adj. Olrik leder den daglige lov
sang, og pastor Quistgaard holder andagt
hver mandag morgen.
Elevernes ugentlige timetal er 35, og deres
fag fremgår af nedenstående skema, hvor det
bemærkes, at tysk er begyndersprog i I Mel
lem, mens engelsk først begynder i II Mel
lem.
Der har i for- og eftersommeren været
idræt uden for skoletiden i 83 timer med gen
nemsnitligt 17 deltagere. Ved skolens fod
boldturnering vandt III G vandrepokalen,
1.10.38 deltog skolen i et idræts- og bold
stævne med Aabenraa Statsskole, ligesom
der er arrangeret turneringer i fodbold og
håndbold på forskellige niveauer.
Ved skoleafslutningen i juni 1938 er der
uddelt flere legatportioner, og ved juleafslut
ningen en række stipendier og flids- og
opmuntringspræmier.
Man kan i årsskriftet også se, hvad der er
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opgivet til studenter-, real- og mellemskole Wied. Denne såkaldte »julekomedie« var
eksamen i de enkelte fag. I dansk har instrueret af vikar, cand. mag. P. Jeppesen. I
»Hakon Jarl« og »En Landsbydegns Dag februar mindedes afstemningsdagen 1920. I
bog« måttet holde for både til studenter- og marts var der forældredag; om formiddagen
realeksamen, men også J.P. Jacobsen er rigt kunne forældrene overvære undervisningen,
repræsenteret. Til nysproglig studenter derefter var der korsang og gymnastikop
eksamen finder vi klassikerne Shakespeare visning. I mødet om aftenen, hvori deltog ca.
og Dickens i engelsk, Lessing (»Nathan der 275, talte rektor om forskellige skolespørgs
Weise«), Goethe (»Faust«, digte) og Schiller i mål, adjunkterne Linnet og Olrik talte om:
tysk. I græsk og latin møder vi naturligvis »Vor Hjemstavns ældste Tider i Gymna
Homer, Herodot, Platon, Sofokles, Cicero, sieundervisningen« og viste geologiske og
Ovid (»Pyramus et Thisbe«), Vergil, Horats arkæologiske lysbilleder fra Nordslesvig.
o. m. a. og - hvem har ikke forlængst gættet Umiddelbart efter påske, i april, finder der et
det? - til den »lille« latinprøve efter IV Mel par ekskursioner sted, nemlig til Sundevedlem: Mikkelsens Læsebog! Matematikerne Broager og til Fyn.
Det nævnes, at gymnasiets elever opnår
opgiver 15 øvelser i fysik + en række sider om
varmelære, lyslære etc. Der er opgivelser i rabat til teaterforeningens forestillinger, at de
alle fag undtagen i fransk til studentereksa har været indbudt til møder og foredrag i
men, fordi eksamen her »kun« bestod i over Alliance Frangaise, »Harmonien« og fore
sættelse af ukendte tekster med tilhørende dragsforeningen, samt at deres egen forening
»Vidar« har holdt flere foredrag og diskus
grammatiske spørgsmål.
Både gennem ydede bevillinger og gaver sionsmøder og har udgivet skolebladet
fra institutioner og enkeltpersoner, her »Vidars Ekko«. Også Haderslev Samfundet
iblandt elever, er bibliotek og samlinger i får et par linier, idet formanden, adj., dr. K.
årets løb blevet udvidet. Skolen takker »hjer Bock, meddeler, at »Katedralskolens Elev
forening, »Haderslev Samfundet«, afholder
teligt for samtlige Gaver«.
Kapitlet »Af Skolens Dagbog« fortæller sit Sommermøde« torsdag den 22.6. kl. 20 på
om små og store begivenheder i skolens liv Højskolehjemmet; de nye studenter og reali
uden for timerne. Vi læser en lang beretning ster er indbudt.
Årsskriftet bringer til sidst en liste over
af adj. Olrik om en ekskursion til Norge i
slutningen af august 38 med II G og adjunk anvendte bøger, således at elever og forældre
terne Linnet, Olrik og Buch samt sidstnævn kan vide, hvad de skal købe inden næste sko
tes frue; han skriver bl.a.: »... vi stod aldrig leår, der meddeles at begynde tirsdag den 15.
senere op end kl. 6V2 og første dag endda kl. august kl. 10. Og så får vi endelig at vide, at
4’/2« og fortæller senere om et besøg i Rju rektor i almindelighed træffes tirsdag-fredag
kan. Eleverne betalte 42 kr. for hele rejsen. kl. 11.30-12.00, og at skolens telefonnummer
På skolens fødselsdag 7.9. var der udflugt til er 721. Dette nummer er stadig gældende i
Ribe; mellemskolens elever legede røverleg, 1989, det har bare været udsat for normal
og gymnasiasterne dansede. 25.10. overdrog inflation gennem årene, så det nu hedder
en kreds af tidligere elever skolen et maleri af 74522 721!
fhv. rektor, dr. phil. Karl Mortensen, malet af
Johannes Nielsen. Der blev talt af læge Otto
SKOLEÅRET 1963-64
sen, Hoptrup, af rektor og af den fhv. rektor.14
I november mindedes man våbenstilstanden »Haderslev Katedralskoles årsskrift 1964« er
tyve år tidligere, og i dagene ind under jul udsendt i maj 64 i samme udstyr som i 1939,
opførte elever fra II G »Et Stridspunkt« af men det er trykt hos A/S Modersmaalets
Emma Gad og »Skærmydsler« af Gustav Trykkeri.15 Det indeholder 40 sider. Rektor,
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dr. phil. N.H. Jacobsen16 træffes som regel
hver skoledag undtagen lørdag kl. 13-14.
Skolens telefonnummer er udvidet til 2 27 21,
og lærerværelset har fået sin egen telefon.
Årsskriftet bærer præg af at være udkom
met i en overgangstid, idet det meddeles, at
skolen består at to afdelinger, nemlig 1) en
realafdeling med tre étårige klasser, som
fører frem til realeksamen, som »giver
adgang til ansættelse i etaterne og til at læse
videre ved forskellige højere læreanstalter«,
og hvor man efter 2. (eller 3. realklasse) kan
søge optagelse i gymnasiet; og 2) en treårig
gymnasieafdeling, hvor II og III g bygger på
den tidligere mellemskoles, I g på realafde
lingens grundlag. I de to ældste klasser gæl
der den gamle liniedeling (se side 56), mens
I g er delt i en sproglig linie og en matematisk
linie; ved overgangen til II g vil de sproglige
elever kunne vælge mellem k og n, mens
matematikerne vil gå over i den matematisk
fysiske gren.
Et andet tegn på, at det er en overgangstid,
er, at der arbejdes med to karakterskalaer. I
2. og 3. realklasse benyttes den gamle skala,
hvor ug = 15, mg = 14, g = 12, tg = 8, mdl =
0 og slet = 4- 16, og i hvilken man herudover
opererer med en række »skæve« karakterer,
som f.eks. mg+ = 141/3 eller tg-t- = SÅ. Til at
bestå realeksamen kræves mindst 11,00, til
studentereksamen mindst 11,25 i gennem
snit. I de øvrige klasser, altså også i II og III g,
der jo ellers fulgte den gamle ordning,
udtrykkes samtlige karakterer efter den nye
karakterskala af 4.2.63, den såkaldte 13-skala
med trinene 0-13. Det forekom i begyndelsen
lidt svært at arbejde med den, bl. a. fordi tri
nene 1, 2, 4 og 12 manglede, og fordi der nu
skulle opfyldes to krav for at bestå: at eleven
havde mindst 5,5 i gennemsnit, og at sum
men af de to laveste plus gennemsnittet af de
øvrige karakterer gav mindst 13. Uundgåe
lige drøftelser af, hvorledes man kunne
»oversætte« en karakter fra én skala til den
anden, kunne naturligvis ikke føre til noget,
og de forstummede da også ret hurtigt.
Vedr. forsømmelser og fritagelse for gym
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nastik gentages bemærkningerne fra 1939årsskriftet. Det meddeles, at sommerferien
varer fra onsdag den 24.6. til tirsdag den 11.8.
inch, at der er efterårsferie i ugen 19.-24.10.
og juleferie fra onsdag den 23.12. til tirsdag
den 5.1.65. Skoleåret 1963-64 begyndte man
dag den 12.8.63 kl. 10.
Som i 1939 finder vi en fortegnelse over
studenter og realister fra sidste skoleår. Der
var 70 studenter fordelt på fire klasser, nem
lig fem klassisk-sproglige, 34 nysproglige og
31 matematikere, og 29 realister fordelt på to
klasser. De opføres med navn, faders stilling,
samt eksamensresultat.
Der var i august 1963 347 elever og pr.
1.5.64 345, heraf 188 drenge og 157 piger. De
fordelte sig med 264 i gymnasiet (13 klasser)
og 81 i realafdelingen (3 klasser). Der er altså
i alt ca. 50 elever færre end 25 år tidligere,
men elevtallet i gymnasiet er i forhold til 1939
steget med over 150 %. Det bemærkes også,
at antallet af piger har nærmet sig antallet af
drenge. Elevfortegnelsen indeholder de
samme oplysninger som i 1939, og vi kan se,
at antallet af sproglige er ved at blive overha
let af matematikere, således i III g 24 n over
for 44 m og i II g 9 k og 45 n over for 51 m. 11
g, der jo går efter ny ordning, er det nærmest
»dødt løb«, nemlig 45 s og 46 m. Bortset fra
de to sproglige klasser i III g på hhv. 14 og 10
elever, er klassekvotienten i gymnasiet 21-23.
i 3r er der 21, i 2 r 31 og i Ir 29. De fleste elever
i III g er født i 44-45, de fleste i Ir i 49. Ældste
elev på skolen (III g) er født i november 42,
yngste (Ir) i oktober 49.
Selv om elevantallet er gået noget tilbage
siden 1939, er antallet af lærere steget en
anelse. Lærerkollegiet består af 26 personer;
det er foruden rektor, 16 lektorer, 4 adjunk
ter, 1 adjunktaspirant, 2 timelærere, 2 gym
nastiklærere, 1 håndarbejdslærer og 1 pen
sioneret gymnasielærer. At skolen har ansat
en pensioneret lærer er blot ét tegn på, at
man er inde i perioden med lærermangel; et
andet tegn er, at flere lærere, specielt inden
for de matematiske fag, har store ugentlige
timetal. Maximum er 34, men i alt syv lærere

Lærerne ved Haderslev Katedralskole fotograferet 26.9.1963. Fra venstre, siddende: O. Glismann, H. Karlsson, J. E. Schau,
K. Olrik, rektor, dr. phil. N.H. Jacobsen, dr. M. Favrholdt, Else Holmgaard, Ulla Magelund, Ingrid Jacobsen; 2. række:
V. Graversen, P. Magelund, W. Buch, E. Mathiassen, H. Hansen, F. Andersen, F. Kristiansen, Karen Bjerresø; 3. række:
M. Møller, N.M. Amdt, E. Hansen, V. Gamst, Å.P. Wielandt, K. Holt,J. Faaborg. Fraværende: Tove Lasson Andersen,
Karen Wielandt, Doris Jørgensen, A. Kalsbøll. (Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

har over 30 timer om ugen, og blandt de fast
ansatte har kun to hhv. 20 og 21, de andre
flere. Rektor har 12 timer og løst ansatte mel
lem 2 og 15. Det er påfaldende, at forholdet
mellem antallet af lektorer og adjunkter er
det omvendte af forholdet 25 år tidligere; det
viser, at lærerkollegiet i modsætning til den
gang er ret gammelt, og forklaringen er den
enkle, at syv af 64-lektorerne allerede var
ansat ved skolen i 39, og at der i 50erne og
60erne var blevet ansat meget få unge lærere.
Der har ikke været megen »forstyrrelse« i
undervisningen; vi kan kun læse om to
afbrydelser, nemlig at lektor Møller i novem
ber har været to uger i Sverige som udveks
lingslærer (hans timer er blevet læst af hans
svenske kollega, adj. Birgitta Bruno), og at
Ikt. Buch i april har været to uger i Ægypten,

Israel og Jordan (hans timer har været over
taget af en tidl. elev, stud. mag. RøigaardPetersen). De forskellige »udenomshverv« er
fordelt således: Lkt. H. Hansen er regn
skabsfører og ydre inspektor; lektorerne
Buch og Magelund er indre inspektorer,
mens adj. J. Faaborg styrer skriftlig inspek
tion. Biblioteket ledes af lkt. Karlsson, og lkt.
Wielandt er boginspektor, d.v. s. at han sør
ger for indkøb og fordeling af bøger og papir
til elever. Siden 1954 har eleverne nemlig ret
til uden vederlag at få udleveret læremidler,
d.v.s. bøger, og materialer til håndgerning,
samt, i rimeligt omfang, hæfter m.m. Inspektrice er adj. Karen Bjerresø. Lkt. Olrik leder
stadig lovsangen, og læge Weng er skolelæge.
Elevernes ugentlige timetal er i II og III g
34, i I g 36 og i realafdelingen 36-38 timer.
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Fransk og matematik er valgfrie fag i 3r, latin
i 2r; de matematiske elever i I og II g vælger
mellem engelsk og tysk. I øvrigt fremgår
fagenes ugentlige timetal af hosstående
skema.
Både afsnittet om, hvilke bøger, tekster og
emner der arbejdes med i de forskellige klas
ser i årets løb, samt eksamensopgivelserne
viser, at man stadig i vid udstrækning
beskæftiger sig med de samme ting som 25
år tidligere. Således er Oehlenschläger og
J. P. Jacobsen, Shakespeare og Dickens,
Goethe og Schiller stadig vigtige ingredien
ser; men ved siden af dem står Branner og
Johs. V. Jensen, Golding og Orwell, Böll og
Eich, Sartre og Sagan, for blot at nævne
nogle. I fysik følges Sundorph og i matema
tik Juul og Rønnau. Der har igen været frivil
lig idræt og boldspil uden for skoletid mel
lem sommer- og efterårsferien, ligesom der
har været frivillig svømmeundervisning ved
Kelstrup strand. I musik har man lagt vægt
på at lære eleverne nordiske .og fremmede
sange; i vinterhalvåret har der været frivillig
korsang og orkesterspil for gymnasieelever.
Både kor og orkester har medvirket ved jule
afslutningen og ved en forårskoncert.
»Af skolens dagbog« beretter mest om
idræts- og boldstævner; her skal blot nævnes
regionsstævnet i Flensborg for de sønderjy
ske statsskoler, Ribe Katedralskole og
Duborgskolen 21.9. og afviklingen af drenge
nes fodboldturnering og pigernes volley-ballturnering i oktober. I november talte under
visningsminister Helweg Petersen for
lærerne om de nye skoleforhold og skolelove.
Ligeledes i november afholdtes forældre
møde, ved hvilket rektor gav oplysninger om
byggesagen og om det nye gymnasium,
mens adj. Glismann talte om »Dansk i det
nye gymnasium«. Byggesagen nævnes igen
under 9.12., idet rektor, borgmester Olesen,
stiftamtmand Pinholt og skolens overpræfekt
den dag foretog de første spadestik til skolens
nye bygninger på dyrskuepladsen. Den
spade, de benyttede, blev bagefter ophængt
på rektors kontor. I januar 64 har der været
62

III G
ns mn

Religion...............................
Dansk ...................................
Engelsk ...............................
Tysk.....................................
Fransk .................................
Latin ...................................
Græsk...................................
Oldtidskundskab ...............
Historie ...............................
Geografi...............................
Biologi .................................
Fysik og kemi.....................
Matematik/regning ............
Tegning: drenge ...............
piger ..................
Håndarbejde: piger...........
Sang.....................................
Gymnastik .........................
Bogføring ...........................
Regning for ikke matema
tiklæsende ...................

1
4
5
4
4
3

1
4

1
4

1
4

4

4
6
6

1
3

1
3

4
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§ Heraf 1 time korsang.

holdt orienterende møde ved rektor og Ikt.
Magelund for forældre til elever, der søger
optagelse i den kommende I g, og i februar
var der skolekomedie med bal. Lektorerne
Favrholdt, Magelund og Mathiassen, adj.
Holt og to elever havde aktualiseret »Niels
Klims underjordiske rejse«, Ikt. Buch stod
for instruktionen, og gymnastiklærerinde
Ulla Magelund havde indstuderet de ind
lagte danse.
I årets løb aflagde tre fagkonsulenter til
synsbesøg, og rejselektorerne i engelsk,
fransk og tysk assisterede ved undervisnin
gen.
I september var Ikt. Olrik og adj. Karen
Bjerresø med to III g-klasser i Ribe og
Løgumkloster, og det samme var Ikt. Karls
son i januar 64. Med de samme klasser var
han i februar i København fra fredag til man
dag, og beskrivelsen af opholdet tyder på et
overvældende program med både »en kort
vandring« og »den lange byvandring«! I
marts var Ikt. Kristiansen med 3r i hovedsta
den i fire dage. Endelig skal nævnes Frankrigsturen til Braine i juli; den kan man læse
mere om i H.S. 1985, side 84.
Præfekterne, der vælges af eleverne i marts
for et år ad gangen, har til opgave at bistå de
indre inspektorer med at holde ro og orden

Efter dimissionen på Harmonien gør studenterne årgang 1964 klar til den traditionelle tur i hestevogne rundt til deres nu
forhenværende lærere. (Fot. i Haderslev byhistoriske Arkiv).

på skolen i det daglige og desuden give ideer
til forbedringer af det nyopdukkede fæno
men »trivsel«. De vælger selv af deres midte
en overpræfekt. I 1963-64 var der ni præfek
ter, som den 17. marts fik deres årlige fridag i
form af en heldagstur sammen med indre og
ydre inspektorer til Nibøl, Nordstrand og
Husum. Dagen efter valgtes det nye præfekt
råd, der blev på ti medlemmer, og som
skulle fungere til 31.3.65.
Gymnasieforeningen »Vidar« har fortsat
sin virksomhed, og »Hakalytten«, skolens

lejrhytte ved Sandersvig strand (se H.S. 197577 og 1987), har været godt udnyttet til lejr
skoleophold og klasseture. Den er blevet ved
ligeholdt og istandsat, ligesom der er kom
met nye madrasser i de fleste køjer.
Skoleåret sluttede med dimission og trans
lokation på »Harmonien« tirsdag den 23.
juni kl. 10; hertil såvel som til at overvære de
mundtlige prøver indbydes »forældre og
værger samt enhver, der har interesse for sko
len«.
JENSN. FAABORG

NOTER OG HENVISNINGER

1. M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles Historie 15671967. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for
Sønderjylland, nr. 36. 1966.
2. Artikel nr. I med samme titel og af samme forfatter
findes i skoleprogrammet for 1886, artikel nr. II i
programmet for 1888, artikel nr. IV i programmet
for 1893.
3. Skoleprogrammet er i kvart-format, og det er lige
som alle programmerne for årene 1874-1915 trykt
hos W.L. Schützes bogtrykkeri i Haderslev. Det
bemærkes, at skolemeddelelseme er sat med anti
kva, men lærer Mackes artikel med fraktur. Walde
mar Leopold Schütze overtog 1.1.1871 »Nordsle
svigsk Tidende«s trykkeri på Naffet 4, hvor firmaet
havde til huse indtil dets ophør i 1960.
4. Se M. Favrholdt. op. cit., ss. 226-29 og 238. En liste
over lærerne 1567-1920 ved Th.O. Achelis findes ss.
1-20 i: Aus der Geschichte des Fladerslebener
Johanneums. Quellen und Forschungen zur Ge
schichte Schleswig-Holsteins, bind 8. Leipzig 1921.
5. Skolen benytter i 1888-89 følgende klassebetegnel
ser, begyndende med yngste klasse og sluttende
med afgangsklassen: VI = Sexta, V = Quinta, IV =
Quarta, U-III = Unter-Tertia, O-III = Ober-Ter
tia, U-II = Unter-Sekunda, O-II = Ober-Sekunda,
U-I = Unter-Prima, O-I = Ober-Prima. Trinene
Tertia og Sekunda findes både i G. og R. I 1913-14
findes alle trin fra VI til II både i G. og R., og Vor.
har fået betegnelserne IX = Nona, VIII — Octava,
VII = Septima.
6. Se H.S. 1949, ss. 35-38.
7. Se M. Favrholdt, op. cit., s. 228.
8. Favrholdt skriver, op. cit., ss. 232-35, at rektor Jes
sen faktisk fik ret i sin spådom. At en stramning
hurtigt fandt sted, fremgår i øvrigt tydeligt allerede
af udformningen af skoleprogrammet for 1889-90.
9. Kejser Wilhelm I var død den 9. marts 1888, og sko
leprogrammet 1887-88 var udsendt med bred sør
gerand og som indbydelse til mindehøjtideligheden
på skolen for »weiland Seine Majestät den in Gott
ruhenden Kaiser und König Wilhelm« den 22.3. kl.
12.

10. Dette legat blev stillet til skolens rådighed pr.
24.5.1887. »... aus der früheren » Herzog-Frie
drich-Stiftung« in Hamburg (wurde) dem Gymna
sium zu Hadersleben der dritte Teil von dem der
Stiftung noch zustehenden Vermögen von 150000
M überwiesen« står der i programmet for 1888. I
dette er også aftrykt legatets statut, hvori der bl.a.
står i § 1, at legatets formål er »die Pflege deutschen
Geistes und deutscher Sitte und die Erweckung
und Befestigung des deutschen Nationalgefühls in
der heranwachsenden Jugend«, og i § 5, at midlerne
skal bruges til at understøtte dygtige elever, specielt
ved at anbringe dem i en god tysk familie; til præ
mier »welche das Vaterlandsgefühl zu fordern ge
eignet sind«; til støtte for særlig dygtige universi
tetsstuderende udgået fra Haderslev og til at kom
plettere lærerbiblioteket »auf dem Gebiet der deut
schen Nationallitteratur (!), der allgemeinen Deut
schen und Schleswig-Holsteinischen Geschichte«,
samt til at anskaffe egnede værker og skrifter med
patriotisk indhold til elevbiblioteket.
11. Professor, Dr. Wilhelm Möller var fra efterår 1886
Hülfslehrer ved skolen, men måtte til påske 1891
flytte til Altona, fordi skolen ikke kunne skaffe timer
til ham. Han kom tilbage som rektor i efteråret
1911. Se også M. Favrholdt, op. cit., s. 246.
12. Årgangene 1933-42 incl. er trykt hos Winds Bog
trykkeri. Jørgen Wind indrettede i 1928 trykkeri i
Storegade 23; firmaet flyttede i 1933 til Storegade
24, i 1938 til Storegade 97 og i 1961 til den nuvæ
rende adresse, Gravene 12.
13. Se M. Favrholdt, op. cit., ss. 280-81.
14. Maleriet hang på skolen i Gåskærgade lige over for
indgangen til festsalen; i den nuværende bygning er
det anbragt i mellemgangen i administrations
afdelingen.
15. Årgangene 1943-1972 incl. er trykt hos Å/S
Modersmålets Trykkeri, Klosteret 13.
16. Se M. Favrholdt, op. cit., ss. 283-88.

ANDREAS TRUELSEN
1948-1989
Den 26. maj døde Andreas Truelsen 40 år
gammel. Meddelelsen kom til Haderslev
Katedralskole en travl morgen og ramte os
med knugende sorg. Vi vidste alle, hvorledes
Andreas i 3 hårde år havde kæmpet mod en
ondartet sygdom. Med Andreas’ død var der
sat en stopper for et modigt menneske, der
levende havde brugt sig selv og præget de
ting, han troede på og var engageret i.
s Andreas Truelsen var uddannet som cand.
scient, i biologi og geografi, og den største del
af sit arbejde som gymnasielærer fik han i
Sønderjylland, hvor han efter nogle få måne
der i Toftlund fra 1978 blev adjunkt på
Haderslev Katedralskole. Andreas var en
dygtig og inspirerende underviser, idet han
formåede at få et stærkt personligt engage
ment i bl.a. miljø og naturfredningsspørgs
mål formidlet til sine elever, således at disse
ud over konkret viden også konfronteredes

med og bibragtes holdning til samspillet
mellem mennesker og natur. Også som stu
dievejleder har mange elever på skolen kun
net nyde godt af Andreas’ indlevelse i andre
menneskers situation.
Op gennem 1980-erne valgte vi i mange år
Andreas som den person, vi havde tillid til.
Han var vores repræsentant i GL og blev som
sådan en markant skikkelse i foreningen.
Andreas havde tæft for og lyst til organisa
tionsarbejde og lagde mange kræfter her.
Han var således formand for amtsbestyrelsen
og senest næstformand i amtets koordina
tionsudvalg. Når Andreas, lige til sygdom
men tog for hårdt fat, var vores tillidsmand,
skyldtes det ikke mindst, at vi i ham havde et
menneske, der både havde evne og vilje til at
deltage i og personligt præge de mangear
tede opgaver, som tillidsposterne krævede.
Han kunne være både skarp og kontant, når
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Andreas Truelsen
10.9.1948-26.5.1989

han forfægtede synspunkter i GL-sammenhæng, og med sit personlige engagement
skabte han respekt omkring dette arbejde.
Andreas’ aktive forholden sig til omverde
nen bragte ham de senere år ind i adskillige
tillidshverv i det lokale kommunalpolitiske
arbejde. Det er således ikke kun på skolen og
i kollegernes kreds, at Andreas vil blive sav
net.

De, der stod Andreas nær, var aldrig i tvivl
om, at han hentede en væsentlig del af sin
styrke ved sin glæde over naturoplevelser og
gennem sit varme personlige samliv med
vores kollega Elsebeth Villif, omkring hvem
vore tanker og vor medfølelse samler sig.
MARGIT CLAUSEN/
JENS CHRISTIAN GJESING

Ungdommens udsigter og muligheder veks
ler med tiderne. Det er der ikke noget nyt i:
De såkaldt glade 60-ere hævdedes at være
ungdommens epoke. Det var smart at være
ung, de unge var et købedygtigt publikum,
fremtiden var lys og lovende - og de unge
kunne endda tillade sig gennem 68-oprøret
at tage et opgør med de gamle og kendte nor
mer.
Sådan blev det ikke ved at gå. Tiden kom,
hvor 60-ernes løfter blev til bristede illusio
ner. Man talte om »nå-generationen«, hvor
enhver passede sit, og hvor de stegte duer
(uddannelse job, fremtid) ikke kom flyvende
af sig selv. Nu gjaldt det for de unge om at
konkurrere om et uændret eller endda
dalende antal muligheder.
Og på denne måde går det for så vidt sta
dig. Godt nok er der mange flere nu end før,
der erhverver sig en solid uddannelse - her
under studenter- eller hf-eksamen. Men alt
for ofte er en sådan eksamen mere eller min
dre værdiløs, når man melder sig som delta
ger i det egentlige karriere-ræs: Længere,

videregående uddannelser og/eller gode,
velbetalte job på arbejdsmarkedet. I de gode,
gamle dage var et studentereksamensbevis
automatisk adgangskort til de fleste dele af
åndernes rige. I dag, derimod, skal der nær
mest herkuliske kræfter til at erhverve sig et
karaktergennemsnit, der er stort nok til at
begynde på jura, medicin eller hvad det nu
kan være.
Resultaterne er velkendte: Elever og stude
rende arbejder mere eller mindre énøjet med
eksamen for øje. Karakterer tillægges alt
overskyggende betydning. Måske var det
derfor, at en sag fra Ribe Katedralskole i juni
1989 - hvor der blev givet en stribe 13-taller i
tysk i en enkelt klasse - tiltrak sig nationens
interesse i langt højere grad, end da den gen
nem flere år planlagte og omdiskuterede
gymnasiereform trådte i kraft et lille års tid
tidligere. Pædagoger måtte hæve pegefinge
ren og påny minde om den gode, gamle sen
tens: »Non scholae, sed vitae discimus« - vi
lærer ikke for skolen, men for livet.
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Men alt det skal der såmænd også nok blive
vendt op og ned på i de kommende år. I
informationens og det indre markeds tidsal
der vil Danmarks største aktiv være unge, vel
uddannede medarbejdere. Ungdom og
uddannelse er i fokus så meget som nogen
sinde. Samtidig bliver der færre unge - og
disse skal endda i fremtiden forsørge nuti
dens relativt store årgange af midaldrende og
ældre. Der vil med garanti blive rift om de
unge på uddannelsesinstitutionerne og i
erhvervene. Måske kan 90-erne gå hen og
blive en ny »ungdommens epoke«.
Men så mere mærkeligt er det, at lige det
stik modsatte også kan blive tilfældet. Vi er
stadig under de økonomiske indskrænknin
gers benhårde lov, og det er stadig ikke
mindst de unge, der må stå med hatten i
hånden. I takt med det dalende fødselstal
vejrer besparelsesivrige politikere morgen
luft. De seneste år har budt på gymnasie- og
seminarienedlæggelser rundt om i landet, og
for gymnasierne i Sønderjylland vil det
utvivlsomt komme til et fald i klasse- og
holdantal i de kommende år.
Parolen er kort sagt, at vi skal omstille os,
og alligevel skal vi indskrænke og skrue ned
for blusset. Lyder det som et paradoks? Eller
er det tværtimod en frugtbar og løfterig
udfordring? For landets undervisningsmi
nister, Bertel Haarder, lå der en ikke ringe
pædagogisk udfordring i at overbevise
uddannelsesverdenen om, at det er det sidst
nævnte, der er tilfældet. Det så vi et skoleek
sempel på i det forløbne år, da Bertel Haar
der i én og samme måned, august 1988, lod
to bomber springe - den ene med en lang
lunte, den anden med en kort.
Den langluntede bombe blev - med ikke
ringe sans for den slagordsagtige effekt kaldt »Perestrojka-planen« for det danske
uddannelsesystem. I Sovjetunionen stræber
parti- og statschef Gorbatjov mod en social
og økonomisk dynamisering af samfundet der skal vises større respekt for brugerne,
produktionen skal effektiviseres, produkt
kvaliteten skal højnes. Samme overordnede
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principper var det nu, Bertel Haarder ville
gennemføre i det danske uddannelsessy
stem.
Hvorfor, hed det således i planen, er der så
mange af uddannelsessystemets brugere, der
anvender op til 20 år af deres liv på skole- og
grunduddannelse, inden de overhovedet
kommer i vej? Nej, fremtidens Danmark må
have et »åbent netværk« af uddannelser,
hvor man kan stå af og på efter behov og per
sonlig udvikling. Og så må vi lære, at ting herunder uddannelser - koster penge, og at
det i sidste instans er os selv, der betaler.
Samfundet må fremover betale faste »taxameter«-tilskud pr. uddannelsessøgende, og
hvad der måtte være behov for derudover, ja
det må det være op til den enkelte uddannel
sesinstitution selv at skaffe tilveje - ved
interne omprioriteringer, ved øget brugerbe
taling eller på anden vis. Undervisningsver
denen skal være mangfoldig og rig på valg
muligheder, og der skal skabes en vis, sund
konkurrence, der sikrer brugerne det bedste
produkt. Ledelsesstrukturen skal decentrali
seres - beslutningerne (også de mere ubeha
gelige) skal lægges ud til de enkelte institu
tioner.
Sådan var, og er, intentionerne, og ingen
med føling med uddannelsessystemet kan
nægte, at her er en plan, der vil noget. Men visioner eller ej - nissen flytter med. For
uddannelsesvæsenet sejler, ligesom det
øvrige samfund, rundt med et lig i lasten, der
hedder økonomisk smalhans, nedskæringer,
besparelser. Så derfor lod ministeren et par
dage senere en anden bombe springe, og her
var fristen langt kortere, og motivet af langt
mere prosaisk art: Det offentlige skal spare
170 mio. kr. Tilmeldingsgebyr skal indføres
på alle ungdomsuddannelser. Elever med
lang skolevej skal have mindre transport
godtgørelse. Der indføres brugerbetaling for
visse undervisningsmidler. Der skal laves en
studieuge, hvor eleverne under begrænset
læreropsyn skal arbejde selv.
Disse forslag (der senere blev modificeret
en smule) fremsattes på et tidspunkt, hvor

Kun fantasien sætter grænserne ved 3.g’ernes sidste skoledag, der i år var den 10. maj. Her er Susanne Gildberg og Peter
Jegsen lynskudt af Jydske Tidendes fotograf, Olav B. Hansen.

blækket på den nye gymnasiereform knap
nok var tørt endnu. Og karakteristisk nok
blev visse sparekrav beskrevet som positive
pædagogiske nyskabelser, selv om det måtte
være åbenbart for de fleste, at det var bespa
relserne, der var det styrende udgangspunkt.
Reaktionen var faglige møder og aktioner
blandt lærere og elever landet over. Alt efter
bopæl og økonomi vil besparelserne være
mærkbare for eleverne allerede fra starten af
det nye skoleår. Der er tale om afskaffelse af
goder, som vi gennem årene var blevet væn
net til at betragte som en selvfølge. Ved trans

lokationen fik det rektor Jørn Jul Pedersen til
at udtale:
»Selv tilhører jeg den gymnasieårgang,
som i 1954 for første gang fik gratis undervis
ningsmateriel til rådighed, derfor er det dob
belt ærgerligt at være vidne til, at man her 35
år senere frafalder dette princip; ikke så
meget på grund af beløbenes aktuelle stør
relse, men fordi vi ved, at når skattefar tager
fat - og der er jo tale om skat på uddannelse
- så kender han ingen begrænsninger. Hel
dig er den, der blev student eller hf’er i tide«.
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Men lad os glæde os over, at livet trods gen
vordighederne går videre i sin vante gang på
Haderslev Katedralskole. Årgang følger på
årgang, nye elever starter i august, andre for
lader skolen med huen en skønne dag i juni.
Året har sine vante indslag af studierejser,
ekskursioner, revy og musical. Til at skildre
dette og meget andet har skolekronikøren
valgt at give ordet til student Britta Johansen,
årgang 1989. Ved translokationen besteg hun
talerstolen og holdt en vittig og versificeret
tale, der med hendes venlige tilladelse her
bringes in extenso:
Til Haka
For cirka 600 skoledage siden
sad jeg, og den gang lykkelig uviden’,
sammen med jer her i festsalen
og lytted’ til velkomsttalen.

Nu er vi her da igen.
- Hvordan gik det så til
i dette lange mellemspil?

Som 1. g’er lærte man
ganske klart, hvordan
man som endnu uindviet
havde plads i hierarkiet.

Det konstateredes med et lille suk:
hvis du vil frem - så buk.
Men sel’fø’lig lærtes også andet,
selvom interessen ku’ være noget blandet.
Mod et personligt vederlag
fås et indblik i de fleste fag.

Bekendtskab stiftedes med både øvelse
og rapport,
specielt arbejdet med det sidste var hårdt
og foregik alt for ofte på akkord.
Når man så nåede til 2. g,
var man ude over den første barneske.
Af fag kom der en hel del nye,
og i et forsøg på at få klassesammenholdet
til at ryge
sku’ man nu med magt og vold
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til at gå på grenhold.
Det viste sig dog sidenhen
ikke at være så slemt igen.

Et helt år var man »midter-barn«,
og man sku’ da være et skarn
for ikke at nyde
både at herske og byde
over de nye for fuld udblæsning
uden at være generet af eksamenslæsning.

Som »erfaren« 3. g
og student in spe
fik man nu et overblik
og ku’ se tilbage med en vis komik.
Af lærere har der både været dem, der
var meget for bløde,
og dem, der ikke var rare at møde;
men tro nu ikke af den grund, at den
gensidige respekt er gået op i røg,
sommetider har den bare været svær at få
øje på, i alt det camouflagetøj.

At ha’ check på personer og årstal var drøjt
- og lettere blev det ikke, da selv
Holberg trængte til Freud.
Med fagintegrationen
klared’ vi problem i religionen.
Vi tog det i ro og mag
og ordned’ det 1-2-3 ved hjælp af
samfundsfag.
Så hvis der i Danmark er en hinduistisk sekt,
er det bare et yderliggående Erasmusprojekt.
Studievejledningen blev fulgt op af bøger
og blade,
hvoraf det meste desværre ligned’
ren kladde.
Måske fordi forvirringen var blevet et
kriterium
i et vist ministerium.
Spareplaner var også her bekendt,
sel’fø’lig lavet for at gøre livet

mindre bekvemt.
Da rengøringsbudgettet sku’ ned trods
svineri,
laved’ rektor en smart strategi.
I en fart produceredes et kæmpeoplag
af et lille, men ganske iltert opslag,
og hvad der så derefter ku’ gi vores rektor
en prop
var, når man stadig ikke hængte stolene op.
Men sel’fø’lig har ikke alt været en dans
på roser,
stilskrivningen har tilført sproget
unævnelige nye gloser.
Når der var stort frafald i andre fag,
var kommentaren: »Nå, der er nok »stilitis«
i dag.«

Humoren har haft en speciel karakter
i biologi
og det til trods for, vi hverken så den
blomst eller bi.
Til matematik - ja, hvad er der at sige:
nogle af tallene er heldigvis stadig lige.
At to og to er fire, det gælder stadigvæk,
med det ku’ godt vare timer, inden det var
skrevet ind med blæk.

Er der så nogen, der synes, at
»fuldkommenheden« alligevel snerper,
ja, så er de jo velkomne til at prøve med
de uregelmæssige franske verber.
Ja, dette var stedet, hvor Erik Clippings
dolkning

sku’ ses i lyset af en ny og »spændende«
fortolkning.

Som student - ikke længere in spe har dette været en del af mellemspillet
i vel og ve.
Har jeg nu undervejs trådt nogen
over tæerne,
så beder jeg, vær for én gang skyld
overbærende.
I dag er jo alligevel den allersidste dag
i den allersidste uge
- og så for resten: Tak for den hue!
BRITTA

Til sidst nogle personalia:
26. maj 1989 døde adjunkt Andreas Truelsen
efter lang tids sygdom. Der bringes en nekro
log over ham andetsteds i årsskriftet. - Ved
skoleårets begyndelse nyansattes Finn Erik
sen og Morten Mikkelsen som adjunkter,
Georg Lauridsen og Berit Thomsen som års
vikarer samt Lise Laursen og Vibeke Thy
som timelærere. Allerede 31. marts forlod
Lise Laursen atter skolen, idet hun havde
fået fuld og hel ansættelse andetsteds. Ved
skoleårets afslutning forlod endvidere Vibeke
Thy skolen. - I årets løb havde skolen kun én
vikar udefra, nemlig Aase Kledal, der under
viste nogle timer i spansk. Derimod blev
adskillige andre vikariater i forbindelse med
sygdom, barsel og kursusvirksomhed klaret
internt af skolens personale.
HELGE WUNGA A RD
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RUNDE FØDSELSDAGE
Den 28. april 1989 fyldte fhv. studielektor Finn Kristiansen, der var
ansat ved Haderslev Katedralskole fra 1961 til 1977, 80 år.
Fhv. rektor P. I. Kortegaard, der var ansat ved Haderslev Kate
dralskole fra 1941 til 1962, og derefter, indtil sin pensionering, var
rektor for Thisted Gymnasium, fyldte 80 år den 6. juni 1989.
Fhv. lektor Poul Magelund, ansat ved Haderslev Katedralskole
fra 1943 til 1978, fyldte 80 år den 18. juni 1989.
Olaf L. Uldal, der var ansat som pedel ved Haderslev Katedral
skole fra 1949 til 1980, fyldte 75 år den 1. juli 1989.
Haderslev-Samfundet bringer sin hjerteligste lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB
fortiden l.juli 1988 til 30. juni 1989
Indtægter:
Overført fra sidste år:
Kassebeholdning..
0,00
Sparekassebog.....
8,77
Girokonto...................... 132,81
141,58
Kontingent.................................. 53.320,00
Salg af årsskrifter.........................
2.840,00
Bidrag fra institutioner
og enkeltpersoner................ 17.290,00
Renteindtægter............................
63,12
Ialt............................................... 73.654,70

Udgifter:
Årsskriftet 1988:
Papir og tryk....... 58.419,70
Indbinding m. m..
8.851,10 67.270,80
Forsendelse................ 5.444,50
Kontorudgifter...........
680,29
Beholdning:
Kassebeholdning.
0,00
Sparekassebog....
203,30
Girokonto............
55,81
259,11
I alt.............................................. 73.654,70

Medlemstal pr. 30. juni 1989: 481 - heraf 3, der endnu ikke har betalt kontingent for 1989.
Haderslev, den l.juli 1989.

Finn Dræby,
kasserer

