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FORORD
Endnu engang er det lykkedes for redaktionen at samle stof til en årgang af
Haderslev-Samfundets Årsskrift. Tre artikler er det blevet til, spændende i tid
fra middelalderen til tiden efter genforeningen - med et enkelt bidrag fra en
gammel elev, der mindes sin tid på Haderslev Katedralskole for 60 år siden.
Bykronik og skolekronik bringer os frem til vor egen tid.
Redaktionen bringer en tak til forfatterne og håber, at der fortsat vil tilflyde
os stof til nye årgange af årsskriftet - når blot abonnenter, institutioner og fir
maer fortsat vil vise deres gode vilje og yde deres trofaste støtte til årsskriftet.
Også den siger vi tak for.

Haderslev, i november 1990.
FINN DRÆBY

JENSN. FAABORG

HENRIK FANGEL

LARSN. HENNINGSEN

LILLIANMARTINUSEN

HELGE WUNGAARD

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

Lennart S. Madsen: Jagten på Haderslevhus.................................................
5
Jakob Røjskjær: Købmand R. Schrøder i Badstuegade 1.
Et fotografi og en tegning...................................................................... 19
August Hansen: Oplevelser og indtryk fra min skolevirksomhed
i Haderslev (ved Henrik Fanget) ............................................................ 25
Anker Thygesen: Bykronik 1989 ..................................................................... 51
Rolf Rühl: Haderslev 1922-30 - mellem tysk og dansk ............................... 65
Nekrologer: Franz Christian Franzen 1941-1990, Ulla Lyng Magelund
1923-1990, Ingvard Kortegaard 1909-1990 ............................................ 69
Helge Wiingaard: Skolekronik 1989-90 ......................................................... 72
Haderslev-Samfundets regnskab l.juli 1989-30. juni 1990
ved Finn Dræby....................................................................................... 76

JAGTEN PÅ HADERSLEVHUS
Indledning
Haderslevs nabobyer Tønder, Sønderborg,
Aabenraa og Kolding har en ting til fælles:
de har endnu helt eller delvist bevaret deres
middelalderlige borge.
I disse byer har man derfor aldrig været
henvist til at skulle søge efter en i middelal
der og renæssance så vigtig del af bybilledet
som byens borg. Anderledes i Haderslev.
Skønt byen igennem århundrederne har
rummet to borge, Haderslevhus og Hans
borg, har man indtil for ganske nylig ikke
været klar over, hvor de præcis lå placeret.

Haderslevhus, byens middelalderlige
borg, nævnes første gang i de skriftlige kilder
i 1326, men må antages at være opført en
gang i løbet af 1200-tallet i lighed med langt
de fleste købstadsborge. Den fungerede hele
middelalderen igennem som konge- eller
hertugmagtens administrationscentrum for
den nordlige del af Slesvig og spillede, skønt
fyrsten kun sjældent opholdt sig på borgen
før 1525, en central rolle i byens og omeg
nens liv i middelalderen.
I 1525 blev Haderslevhus centrum for den
senere Christian 3.s administration, og her

5

fra gennemførtes reformationen i Haderslev
og Tørning len som det første sted i Dan
mark. I 1544 flyttede hertug Hans den Ældre
ind på borgen, som han beboede, indtil han i
1560ernes begyndelse rykkede ind på sit ny
byggede slot Hansborg, hvorefter den gamle
borg delvis blev nedrevet.
Desværre efterlader de skriftlige kilder
stort set ingen oplysninger om den middelal
derlige borgs udseende. Hansborg vides der
derimod meget om. Hertug Hans påbe
gyndte opførelsen af borgen i 1554, og i 1562
stod vest- og sydfløjen af det planlagte firfløjede anlæg færdige så vidt, at hertug Hans
kunne flytte ind. De to sidste fløje blev først
færdigbygget efter hans død i 1580.
Frederik 2. samt hans efterfølger, Chri
stian 4., opholdt sig ofte på Hansborg, eller
Haderslevhus, som det var blevet omdøbt til,
og netop Christian 4. satte stor pris på slottet.
Han blev gift her i 1597, og hans søn, den se
nere Frederik 3., blev født på slottet. Des
værre betød krigene i 1600-tallet, at slottet
gentagne gange blev hærget, og skønt en
genopbygning blev forsøgt, måtte Hansborg
opgives efter 1660. Slottet blev herefter brudt
ned, og byggematerialerne genanvendt
mange steder i landet. I midten af 1700-tallet
var Hansborg stort set forsvundet fra jordens
overflade, og byens befolkning kunne be
gynde at glemme, hvor det lå, thi hvor mid
delalderborgen Haderslevhus lå, havde man
allerede glemt.
Om forsøgene på at genfinde de to borge i
Haderslev, det ældste og det yngste Haders
levhus, skal det følgende handle.

HADERSLEVHUS
Theodor Storm og Henrik Rantzau
»En mil fra Tørning mod øst, bag landsbyen
Hammelev, lå slottet Haderslevhus, som blev
revet ned senere i det sekstende århundrede.
Man kaldte også det en bjergfæstning, for li
gesom Tørning lå det i det højdefattige land
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på en bakke på kun lidt over firs fod. Gam
mel bøgeskov dækkede hele bakken og be
gravede næsten slottet i sine kroner. Også
mod øst bredte den sig, men sådan at der dér
førte en smal sandvej tæt forbi den stejlt skrå
nende bakkeskrænt og lod den, der så opad,
ane den øvre del af det stumpe slotstårn. Gik
man lidt videre, nåede man til en opkørsel
overhvælvet af de ældste træer, og i bugtnin
ger gik det så op til slottet. Den, som ikke
hørte hjemme deroppe, eller ikke havde no
get at gøre der, bragte vejen, en tusind skridt
videre, ned i byen«.1
For de fleste, der er bekendt med Haders
lev og dens nærmeste omegn, vil det ikke
falde svært i denne beskrivelse at genkende
Bøghoved, den karakteristiske, kuplede og
bøgeklædte bakke i Haderslevs vestlige ud
kant. Citatet stammer fra Theodor Storms
novelle »Festen på Haderslevhus« fra 1885,
hvori Storm beretter den tragiske historie om
ulykkelig kærlighed mellem slægterne på
Haderslevhus og Tørning i 1300-tallet.
For Theodor Storm var det ganske natur
ligt i sin novelle at placere Haderslevs borg
på toppen af Bøghoved. I alle lokalhistoriske
værker, han kunne benytte sig af, placeredes
Haderslevhus på denne bakke.2
Ifølge Th. O. Achelis3 skyldes denne anta
gelse et par vers i et latinsk digt, som den
kongelige statholder i hertugdømmerne,
Henrik Rantzau, forfattede engang i årene
1580-88. I denne periode var Rantzau dybt
involveret i at fremskaffe prospekter af her
tugdømmernes byer til Braun og Hogenbergs byatlas, der i flere bind udkom i 1500tallets slutning, ligesom han forfattede en be
skrivelse af den cimbriske halvø, der muligvis
oprindeligt skulle have været benyttet i dette
værk.
Digtets fire første strofer lyder i lektor C. F.
Moths oversættelse:

Navn som By blev Haderslev først af
Valdemar givet,
Som over Jydernes Land raaded som
Hertug engang.

Haderslev set fra toppen af Bøghoved. Som det fremgår, ville vagtposten på toppen af »det stumpe slotstårn« have haft en
virkelig god udsigt ind over byens vestlige del. (Fot.: C. M. Lund, 1926).

Nær herved paa en Bakke en Borg sig hæved,
der nedbrudt
Blev af Hertugen Hans, Holstenernes
Hersker saa bold.

følgelig ikke vide i dag, men der kan ikke her
ske nogen tvivl om, at traditionen om, at Haderslevhus lå på Bøghoved, fandtes allerede i
1600-tallets begyndelse.

Ned blev den brudt, og paa Kysten i
Nærheden snart han begyndte
Atter at bygge en Borg (ringe var
Udgiften ej).

Ældre historikeres opfattelse
Organisten Claus Møller fra Aabenraa ud
gav i 1615 et værk, hvori man finder en min
dre beskrivelse af hans fødeby, Haderslev.
Om Haderslevhus skriver han: »Hans (dvs.
kong Haders) slot og borg skal efter nogens
mening have stået på det høje bjerg vest for
Haderslev, som man nu kalder Bøghoved«.5
Som det fremgår af citatet, har Claus Møl
ler nok ikke været helt overbevist, men han
har heller ikke vidst, hvor slottet lå. Han
kunne dog have henvendt sig til magistraten i
Haderslev. Der vidste man nemlig nok, hvor
Haderslevhus havde ligget. I 1647 beklager
man sig til kongen over, at de, der boede på

Hansborg hedder den, saa at enhver, naar
Navnet han hører,
Hvem der har Borgen bygt, véd med det
samme paa Stand.4
»Nær herved paa en Bakke en Borg sig hæ
ved«, skriver Rantzau i sit digt, der på sin vis
kan opfattes som den ældste historiske be
skrivelse af Haderslev. Hvad han i 1580erne
mente med en bakke i nærheden, kan vi selv
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Bøghoved en vinterdag i 1929, set fra Møllestrømmen. Topografisk set fylder bakken så meget i landskabet, at det ikke er
svært at forestille sig en statelig borg liggende på toppen. (Fot.: C. M. Lund, 1929)

Slotsgrunden, nok nød alle fordele ved at
være tilknyttet købstaden Haderslev, men de
betalte ikke nogle af byens udgifter, idet
Slotsgrunden var en selvstændig kommune.
Årsagen hertil er, skriver magistraten, at her
tug Hans udstykkede det område, hvorpå
det gamle slot lå, til byggegrunde til sine an
satte.6 Haderslevhus havde altså ligget på
Slotsgrunden, vidste man.
Men hvad magistraten i Haderslev godt
vidste i 1647, er helt forbigået de efterføl
gende byhistorikeres opmærksomhed. Med
stor overbevisning beskriver de Bøghoved
som Haderslevhus’ borgbanke. Erasmus
Lautrup trykker i sit værk »Chronik und
Monographie der Stadt Hadersleben« fra
1844 en beretning fra præsten i Gammel Ha
derslev, Knud Dalwitz, der i 1754 tillader sig
at oplade en kritisk røst; om Bøghoved, skri
ver han, »wird davon fabuliert«, at her lå i
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gamle dage en borg. Dalwitz skriver, at han
dog endnu ikke har set noget bevis herfor, og
ordet »fabuliert« giver vel essensen af hans
mening om den teori.
Lautrup aftrykker udelukkende Dalwitz’
beretning for at få lejlighed til at sige, at det
er ufatteligt, hvordan en præst i Gammel Ha
derslev kan være uvidende om, at Haderslev
hus lå på Bøghoved, og da specielt »da dieser
Berg wenige tausende Schritte von der Pa
storatswohnung entfernt liegt«.7
Myten om Haderslevhus’ placering på
Bøghoved viste sig at være sejlivet, og et pud
sigt eksempel herpå er den behandling,
spørgsmålet om Haderslevhus fik i den første
egentlig videnskabelige behandling af Ha
derslev bys ældste historie, forfattet af histo
rikeren August Sach i anledning af byens
600-års jubilæum i 1892.8
Sach beskæftiger sig flere steder i bogen

med byens middelalderlige borg, og han går
altid ud fra som givet, at der lå en borg på
Bøghoved, og at den hed Haderslevhus.9
Men han er i sine studier stødt på en central
kilde fra 1473, hvori Christian I bortforlener
en grund i Haderslev til Hans Ahlefeldt. I
dokumentet beskrives grunden som »Dat
borchleen to Hadersleve«, der strækker sig
fra gaden, der går til Naffet og indtil Mølle
strømmen, samt indtil palisaden, der går fra
forborgen og ned til vandet. I dokumentet er
der altså både tale om et borglen og en for
borg, der begge beskrives som liggende på
Naffet ved Møllestrømmen, og Sach kan der
for ikke nå til andre konklusioner, end at der
må have ligget en borg på Naffet.
På to linier stedfæster han denne borg som
beliggende for enden af Slotsgade, på et sted
hvor senere »Grevens Gård« blev opført.
Dette skulle vise sig at være en formodning af
nærmest profetiske dimensioner, men des
værre fik det ikke Sach til at aflive teorien om
Bøghoved. Han mener snarere, at borgen for
enden af Slotsgade enten var en forgænger,
eller at der har været to samtidige borge.10

Lunds og Berlages undersøgelser i 1920erne
Først 30 år senere, i 1922-23, gav to personer
- øjensynlig uafhængige af hinanden - my
ten det endelige dødsstød. I Modersmaalet
den 4. september 1922 kan man under over
skriften »Hvor laa Haderslevhus?« læse, at di
rektør Lund fra Amtsmuseet i foråret 1922
havde foretaget en udgravning på Bøghoved,
primært med henblik på at finde en løngang,
»der skal have gaaet fra Slottet og ind til Frue
Kirke.« Da der ikke dukkede nogen løngang
frem, lod C. M. Lund udgravningen fort
sætte, idet han lod prøvehuller grave overalt
på bakkedraget, ligesom han inddrog en
bakke umiddelbart øst for Bøghoved i under
søgelsen. »Der fandtes intet andet end det
jomfruelige Sand, ikke Antydning af noget
Kulturlag, som kunde fortælle os noget om
en tidligere Bebyggelse«, hedder det i Modersmaalets artikel.
Desværre findes der ikke på Haderslev

Museum notater, tegninger eller lignende fra
C. M. Lunds hånd, der kunne give nøjere
anvisninger på omfanget af udgravningen,
men i et brev til Dr. ing. Hans Berlage, date
ret den 20. juli 1970, beretter museumsin
spektør Hans Neumann, Haderslev Mu
seum, følgende erindring om, hvad Lund
havde fortalt om udgravningen (her i dansk
oversættelse): »Efter min forgænger, hr.
Lunds faste overbevisning har der aldrig
stået et slot eller en anden bygning på Bøg
hoved. Han har fortalt mig - men desværre
foreligger der ingen optegnelser eller opmå
linger deraf - at han i 1920erne hen over hele
den kuplede høj har gravet mange prøvehul
ler i en bestemt afstand fra hinanden, og her
ved kom overhovedet intet til syne«.
Ifølge ovennævnte avisartikel var Lund
derimod overbevist om, at Haderslevhus
havde ligget i Slagtergade/Vestergade kvar
teret, hvor beboerne ved flere lejligheder
skulle være stødt på rester af svære mure.
Denne overbevisning synes Lund dog at
have stået temmelig alene med, og allerede
året efter kunne C. M. Lund læse om, hvor
Haderslevs middelalderlige borg havde lig
get. I 1923 udkom første del af førnævnte
Hans Berlages grundige og stadig uover
trufne artikel om Hansborgs bygningshi
storie).12 I artiklens begyndelse beskæftiger
Berlage sig kort med Haderslevhus som
Hansborgs forgænger,13 idet han bl.a. kom
mer ind på spørgsmålet om borgens place
ring. »Die dunkelste Frage aber ist die, wo
dieses Schloss gelegen hat«, skriver han, og
gør kort rede for teorien om Bøghoved. Det
fremgår tydeligt af formuleringerne, at for
fatteren ikke har det let med at være den, der
på skrift skulle aflive en stærk og populær lo
kal myte. Inden han fremlægger de skriftlige
kildeudsagn, der for stedse maner Bøghoved
som slotsbanke i jorden, kommer han tæt på
at gøre som August Sach, nemlig antyde, at
der jo kan have været to borge.
Tre kildeudsagn, alle nedfældet før slottet
Hansborg blev påbegyndt, er nok til at vise,
hvor i byen Haderslevhus lå: I 1512 udstedes
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Til Schleswig-holsteinische Kunstkalender, 1921, lavede H.
Berlage denne lille tegning af Bøghoved set fra domkir
kens tag. Da troede han endnu, at borgen lå her.

der et skøde på et hus, der beskrives som lig
gende i Højgade, »på hjørnet hvor man går
til borgen«, 1517 omtales Slotsgade første
gang, og 1538 omtales i et brev fra hertug
Christian et hus i Slotsgade, beliggende mel
lem Thomas Sadelmager og »vort rust eller
harnisk kammer«. Hertugens våbenlager må
nødvendigvis have ligget i forbindelse med
borgen, der altså lå i Slotsgade.
Med disse kildehenvisninger havde Ber
lage én gang for alle standset spekulatio
nerne om borgen på Bøghoved. Eftertiden
har dog hovedsagelig udpeget »Haderslevs
historiker«, Thomas Otto Achelis, som den,
der opdagede, hvor i byen Haderslevhus lå.
Achelis beskæftiger sig med problemet i før
ste bind af »Haderslev i gamle dage«, der ud
kom i 1926, men han henviser selv til Berla
ges artikel.14 Traditionen må vel nærmest
skyldes den store popularitet, Achelis’ byhi
storie opnåede.

Nye overvejelser i 1Q70erne
Efter at Achelis havde skrevet om Haderslev
hus i byhistorien, blev der i mange år stille
om sagen. I lokalhistoriske kredse diskute
rede man, hvor på Slotsgrunden borgen lå,
10

og et flertal synes at være gået ind for en pla
cering omkring Store Klingbjerg. Denne an
tagelse byggede primært på den specielle
kælder, der findes i bygningen Store Kling
bjerg 7. Kælderen er høj, med mure på op til
1,5 meters tykkelse, og på den indvendige
side krummet på en måde, der ikke svarer til
resten af huset. Det blev generelt antaget, at
kælderen stammede fra Haderslevhus.
Først i slutningen af 1970erne kom der for
alvor igen gang i jagten på Haderslevhus.
Denne gang blev den fornyede interesse for
anlediget af fundet af de fornemme 1600-tals
dekorationer i Slotsgade 20. I forbindelse
med en undersøgelse af Slotsgade 20’s ejer
forhold foretog Henrik Fangel i Rigsarkivet
en gennemgang af de såkaldte Hansborg-re
gistranter, dvs. kopibøger fra hertug Hans’
kancelli, som hidtil havde været stort set
uudnyttet, suppleret med studier i jordebøger og lensregnskaber fra Haderslevhus len.
På grundlag heraf kunne han i henholdsvis
1977 og 1979 i to artikler fremlægge en ny og
omfattende dokumentation for, hvor Ha
derslevhus havde ligget.15 I begyndelsen af
1560erne rykkede hertug Hans den Ældre
ud af den middelalderlige borg for at flytte
ind i det nyopførte Hansborg. I den forbin
delse blev store dele af den gamle borg revet
ned, og der blev udstykket byggegrunde til
enkelte medlemmer af hertugens stab på det
gamle borgområde.
I den stribe skøder, der blev resultatet af
denne udstykning, findes enkelte bemærk
ninger, der stedfæster dele af Haderslevhus i
forhold til endnu stående bygninger. Slots
gade 21 og 23 blev udstykket på den gamle
kålhave. Ved nr. 21 lå desuden en accissebod,
dvs. en toldbygning. Slotsgade 31 lå placeret
ved siden af den gamle slotsgrav, og Naffet 12
lå »ved siden af slottet«. Da Henrik Fangel
desuden med stor sandsynlighed kunne på
vise, at der på grunden Slotsgrunden 7, den
såkaldte »Grevens Gård«, endnu langt op i
1600-tallet stod bygninger fra Haderslevhus
bevaret, var indkredsningen af borgens pla
cering i bybilledet næsten tilendebragt.

St. Klingbjerg 7. Opmåling af kælderplan, foretaget afJørgen Toft Jessens Tegnestue i 1984. Det fredede hus er sandsynlig
vis opført som et syv fag langhus efter branden i 1627. Som det ses, har dele af kælderen meget tykke mure, og det er da hel
ler ikke umuligt, at husets kælderetage stammer fra en ældre bygning, evt. en smedie, liggende ved Haderslevhus’ voldgrav.

Arkæologiske undersøgelser
Nu forestod - og forestår tildels stadig »kun« den rent fysiske påvisning af borgen
selv, dvs. arkæologiske undersøgelser af de
rester af borgen, der måtte være tilbage.
Inden for de sidste fem-seks år har Ha
derslev Museum udført enkelte, mindre un
dersøgelser i området. Disse har nok givet
nogle fingerpeg, men endnu er der ikke duk
ket endegyldige beviser op for, hvor borgens
bygninger præcist lå placeret.
Udgravningerne har givet følgende vidnes
byrd: Slotsgade 16-18 ligger på en opfyldt
voldgrav. Under nr. 20-22 er der fast bund,
hvorimod husene nr. 24-26 igen ligger
ovenpå en tilfyldt voldgrav. Da man længe
har kendt til endnu en voldgrav, løbende fra

Jomfrustien 26, under Naffet 23-25 til Mølle
strømmen, er der altså nu konstateret tre
voldgrave, der i nord-sydlig retning skærer
Slotsgrunden. Den mest nærliggende slut
ning, man kan drage heraf, er, at man skulle
over to voldgrave, når man fra byen skulle til
Haderslevhus’ hovedbygninger. Området
mellem de to vestligste grave, hvor i dag
Slotsgade 20-22 ligger placeret, må således
have udgjort en forborg til den egentlige
borg. Denne må altså have ligget præcis på
den plads, der i dag har postadressen Slots
grunden - et navn, som pladsen i øvrigt først
fik i 1911. Den østligste grav har derimod
markeret hovedborgens afgrænsning mod
øst. I middelalderen lå herude borgens lade
gård med avlsbygninger, lader og lignende.
11

Hvis der nogen sinde skal findes spor efter Haderslevhus i jorden, bliver det ikke nogen helt let opgave. Her et kig ned i en af
de mulige fundamentsgrøfter til borgen bag Slotsgrunden 7. Der måtte fjernes en del af en brolægning for at få dette blik
ned i byens fortid. (Fot.: Haderslev Museum).

Ifølge et register over indtægter fra Haderslev
amt 1544 dyrkede man desuden korn på
»nabben«. Der kunne sås 1 læst rug, 1 læst
byg og 2 læster havre. Ialt fik man 8 læster
igen, hvilket må siges at være et pauvert ud
bytte.
Det har desværre endnu ikke vist sig mu
ligt at foretage udgravninger på selve den
åbne plads, som Slotsgrunden udgør, men
derimod er der gravet en række små prøve
huller omkring bygningerne Slotsgrunden 6
og 7. Det lykkedes ikke i disse huller at finde
entydig dokumentation for borgens belig
genhed, men der kunne dog gøres enkelte,
interessante iagttagelser. To huller var anlagt
oveni mulige fundamentsgrøfter, fyldt med
middelalderligt byggemateriale, samt kera
mik og kakkeltyper stammende fra 1500-tallet, altså fra borgens sidste levetid. Disse grøf
ter kan stamme fra borgen, men noget sik
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kert tegn er det jo ikke. Den vigtigste iagtta
gelse var nok den, at terrænet bag Slotsgrun
den 6 og 7 oprindeligt havde skrånet meget
kraftigere ned mod Jomfrustien, end tilfældet
er i dag. Når dette sammenholdes med den
kraftige skråning, der også i dag kan iagtta
ges mellem Slotsgade/Slotsgrunden og Naffet, bliver der kun et meget begrænset pla
teau tilbage, hvorpå Haderslevhus kan have
ligget, nemlig det område, hvorpå bygnin
gerne Slotsgrunden 6-7 i dag ligger, samt
pladsen foran disse huse.
Som nævnt står der i dag huse på store
dele af dette område, og to mindre prøve
huller under gulvet i Slotsgrunden 7’s garage
viste, at der kun er 20-30 cm ned til fast un
dergrund. Det kunne således synes, som om
der er foretaget en kraftig afgravning af det
areal, hvorpå dette bygningskompleks i dag
står, hvorfor det næppe vil være muligt at

finde andre spor af en eventuel ældre byg
ning end fundamentsgrøfterne.
Om det nogensinde bliver muligt, kan kun
fremtiden vise, men der er grund til at for
mode, at de omfattende saneringer, der i de
nærmeste år skal gennemføres i Slotsgade
kvarteret, vil bringe fund og oplysninger til
veje, der kan bringe os et stort skridt nær
mere det endelige bevis for, hvor Haderslev
hus lå. Jagten på det ældste Haderslevhus er
endnu ikke slut, men vi er tæt på målet.

HANSBORG
Afløseren for Haderslevhus, renæssanceslot
tet Hansborg, som hertug Hans den Ældre
påbegyndte opførelsen af i 1554, men som
først stod færdigbygget med alle fire længer i
1585, fem år efter hans død, har ikke været
genstand for samme århundredelange »jagt«
som forgængeren. Man har hele tiden været
klar over, at det lå i byens østligste udkant.
For det første kunne man langt op i tiden se
rester af slottet i terrænet, og for det andet ses
det afbildet på det prospekt af byen, der i
1585 blev trykt i Braun og Hogenbergs byat
las.
Problemet med Hansborg er først og frem
mest opstået i nyere tid, efter at alle spor
heraf var borte, og man ikke længere præcis
kunne udpege, hvor i gadebilledet bygnin
gerne havde ligget, ligesom det også i den al
lernyeste tid har vist sig at være et problem at
fastsætte størrelsen af bygningskomplekset.

Berlage og Achelis igen
I Hans Berlages store, tidligere omtalte ar
bejde om Hansborgs bygningshistorie kom
mer han flere steder ind på slottets placering
i byens østligste del,16 men intetsteds nævner
han præcis, hvor i gadebilledet han mener,
bygningerne skal søges. Eneste konkrete an
tydning heraf er hans omtale af, at man i
1921 under anlæggelsen af Jomfrustiens for
længelse fra Allégade til Lindedal stødte på
betydelige rester af borgen, i form af mur
sten, tagsten, sandstensudsmykninger og

kakler.17 Udgravningen, skriver han, blev fo
retaget »auf dem früheren Schlossgebiet«.
I »Haderslev i gamle dage« antyder Ache
lis en placering, idet han nævner, at »Øster
gade, Skibbrogade, Hansborggade, Allé
gade, Sejlstensgyde og Landsenervej ligger
paa Slottets Omraade, og for nogle Aar si
den, da Koopmanns Svineslagteri blev byg
get, kunne man se Fundamenter af det
gamle Hansborg Slot«.18
Koopmanns svineslagteri lå på det areal,
hvor i dag Kvickly har sin forretning, og da
der i 1979 gravedes ud til denne bygning, fo
retog museet hyppige inspektioner af ud
gravningen. Der gjordes ved den lejlighed in
gen fund, der kunne lede mistanken hen på
tilstedeværelsen af en stor borg, og det er
uvist, hvad det kan være for noget murværk,
Achelis her omtaler.
Neumanns opfattelse
I 1958 skrev museumsinspektør Hans Neu
mann et afsnit om Haderslevhus og Hans
borg til bogen »Fra Gelsbro til Lillebælt«.19
Heri gør han sig til talsmand for, at Hans
borg lå umiddelbart øst for Toldbodgade,
mellem Jomfrustien og Hansborggade. På
dette område lå dengang gasværket og tøm
merhandelen Hansborg (i dag elforsyningen
og Superfos), og den direkte årsag til Neu
manns teori var en mindre udgravning, han
havde foretaget i 1942 på det sydvestlige
hjørne af gasværkets grund, dvs. på hjørnet
af Østergade og Toldbodgade. Her var han
stødt på en nord-sydgående fundaments
grøft, som han i udgravningsberetningen tol
kede som »spor efter slottets vestmur«. I dag
står der efter denne sætning i den maskin
skrevne beretning i museets arkiv tilføjet
med blyant i Hans Neumanns karakteristi
ske håndskrift: »1968: Nej. HN.«20
Berlage igen på banen
Det, der havde fået Neumann til at ændre
opfattelse vedrørende Hansborgs placering,
var ikke nye arkæologiske undersøgelser,
men skyldtes, at en efterhånden ældre
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Oversigtsfoto af den vestligste del af Neumanns udgravning i 1942, på hjørnet af Østergade og Toldbodgade. Billedet er
taget fra vest, og øverst ses et nord-sydgående fundament, der må stamme fra en selvstændig bygning foran Hansborg,
muligvis slottets badehus.

»Hansborg-forsker« igen havde meldt sig på
banen. »Ich sitze bei offenem Fenster in der
Abendsonne. Der Stoff über die Hansburg
liegt ausgebreitet um mich herum auf dem
Tisch. Während mein Blick davon und zu
den Bergen hin und her wandert, gehen mir
Gedanken durch den Sinn, die ich Ihnen
gern mitteilen möchte. Ich denke, das hilft
mir weiter«.21
Således skriver Dr.-Ing. Hans Berlage,
Oberbaurat der Hansestadt Hamburg, den
29. august 1967 fra sin ferieadresse i Italien til
Olav Christensen, lokalhistoriker og leder af
Haderslev byhistoriske Arkiv.
Berlage mistede sandsynligvis aldrig inter
essen for Hansborg, efter at han skrev sin
store afhandling om slottet i 1920ernes be
gyndelse, og her i 1967-68 tager han igen fat
på spørgsmålet. I samarbejde med Neu
mann og Olav Christensen, som Berlage i et
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brev kalder »der dritte Mann im Bunde«, får
han sammenfotograferet et matrikelkort over
byen i 1967 med det ældste nøjagtige matri
kelkort over Slotsgrunden, udfærdiget af
landmåler P. J. Petersen i 1833. På dette tids
punkt var der nemlig endnu så meget at se af
slottets omrids, at Petersen indmålte det på
sin plan og kaldte det »Ehemaliger Schloss
platz«.22
Med baggrund i dette kort skrev Neu
mann i Haderslev Museums årsskrift i 1968
en artikel,23 hvori han konkluderer, at de
skråninger, der er aftegnet på det gamle ma
trikelkort, måtte være de endnu ikke helt til
fyldte kældre i Hansborgs søndre og østre
fløj. Sammentegningen af de to matrikelkort
viste derfor, ifølge Neumann, at Hansborg
skulle søges på de østligste % af karreen Told
bodgade, Østergade, Gasværksvej og Hans
borggade, og at sydfløjen tildels lå under

Berlage og Neumanns tegning fra Haderslev Amts Museum, 1968. Kortet er en sammentegning af et moderne matrikel
kort med P. J. Petersens opmåling fra 1833. Desuden er alle Neumanns udgravninger, inklusive de to felter fra 1975, indteg
net, samt Neumanns opfattelse af, hvor Hansborg lå placeret, idet han mente, at skraveringerne var syd- og østfløjens
ikke helt tildækkede kældre.

Hansborggades nordlige vejbane. På den
baggrund indtegner han omridset af Hans
borg på kortet.
En forudsætning herfor var, at Neumann
mente det muligt at regne ud, hvor stort slot
tet havde været. På Braunius’ afbildning af
Hansborg oplyses det, at slottet var kvadra
tisk, 150 skridt langt og næsten lige så bredt.
Neumann foreslår, at betegnelsen »skridt«
enten er en tusindedel af en dansk mil, altså

75 cm, eller det gamle romerske skridtmål,
74,5 cm. Det giver slottet en længde på 112
meter på største led. Da han samtidig anta
ger, at den angivne signatur på Petersens ma
trikelkort viser de endnu ikke helt tildækkede
kældre, måler han direkte på tegningen og
når frem til en sandsynlig størrelse for slottet
på 112X96 meter.
Det var netop Hansborgs størrelse, som
Berlage i sensommeren 1967 sad i Italien og
15

Situation fra udgravningen i 1979. I forgrunden fundamentet under vestfløjens ydermur. Som det fremgår, ligger disse
fine fundamentssten langt under terræn, og der skulle være gode chancer for, at meget endnu er bevaret.
(Fot.: Jørgen Kølle).

filosoferede over. I brevet til Olav Christen
sen regner han sig også frem til en største
længde på 112 meter, og som han skriver:
»Das ist eine sehr stattliche Grösse!« I brevet
sammenligner han med Gottorp slot, der i
1544 var 90X68 meter og Kronborg, der er
80X80 meter. »Es mag ja sein, dass die
Hansburg wirklich die gewaltigen Ausmasse
hatte. Es ist aber auch möglich, dass die Zahl
150 (Schritte) übertrieben ist oder dass die
Schrittlänge nicht 0,75, sondern geringer
war«, skriver han videre, og foreslår, at der
muligvis skal regnes med en spadsere-skridtlængde på ca. 60 cm. Så bliver slottet 90 me
ter langt, og dermed ligeså stort som Gottorp.
Nye arkæologiske undersøgelser
På trods af Berlages tvivl, bliver Neumanns
mål dog igennem længere tid det accepte
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rede mål, og med baggrund i sin placering af
slottet på matrikelkortet anbringer Neu
mann i 1975 to søgegrøfter på grunden mel
lem Østergade og Hansborggade, hvor tøm
merhandelens bygninger netop var blevet
nedrevet.
I disse søgegrøfter stødte han på funda
mentsgrøfter, der syntes at stemme stort set
overens med teorien om, hvor de burde ligge,
og i udgravningsberetningen kan han kon
kludere: »Den i HAM 13,1 publicerede plan
viser en afstand fra Hansborggade til murene
på lidt under 10 m. Det synes at passe med
denne nedgravning, og slottets placering må
således antages at være fastslået med de to
fundne nedgravninger«.24
En udgravning i 1979 skulle dog vise, at
denne konklusion kun delvis var rigtig. Dette
år opførte Superfos sit nye planlager på den
tidligere trælastgrund, hvor Neumann fire år

Hansborg Slot indtegnet på et moderne grundkort. Slottet er indtegnet udfra udgravningsresultaterne i 1979 og H. E.
Sørensens beregning af slottets størrelse. (Tegning: H. C. Grauslund, 1990, på grundlag af
Haderslev kommunes digitale kortværk).

tidligere havde haft sin prøvegravning. Un
der udgravningerne til lagerbygningens fun
damenter stødte man på tømmer og svært
murværk, og museet blev tilkaldt.
Under vanskelige forhold mellem grave
maskiner og byggeterminer lykkedes det at
undersøge og udgrave velbevarede dele af
Hansborg. Der fandtes rester af syd- og vest
fløjens yder- og indermure samt et par søjle
fundamenter, hvoraf et var placeret på et fun
dament af tømmer. Udgravningen viste sig at
være så heldigt placeret, at det tårn, der stod
placeret i Hansborgs sydvestlige hjørne lå in
den for det undersøgte areal. Nu var det altså
endelig muligt præcist at placere Hansborg,
idet både syd- og vestfløjens ydermure samt
hjørnet imellem dem kunne indtegnes præ
2 Haderslev-Samfundets Årsskrift

cist.25 Samtidigt viste det sig, at hvad Neu
mann i 1975 havde opfattet som fundamen
ter under Hansborgs indermure, i virkelig
heden var ydermurene. Signaturen på det
gamle matrikelkort kan således ikke angive
slottets kældre, men nok nærmere den syd
lige og østlige skråning af den banke, hvorpå
slottets bygninger lå.

Hansborgs mål
Nu skulle det så være muligt at indtegne om
ridset af slottet på et matrikelkort, og samti
dig være sikker på, at indtegningen også var
korrekt. Der resterede blot en ubekendt fak
tor, der vanskeliggjorde dette, nemlig størrel
sen. Ingen følte sig helt sikker på, at målet
112X96 meter kunne være rigtigt, og i 1984
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besluttede lederen af Skærbækegnens Mu
seum, H. E. Sørensen, sig for at kaste et kri
tisk blik på dette mål.26 Han konkluderer, at
det er usandsynligt, at de tyske håndværkere,
der arbejdede på Hansborg slot, har anvendt
gamle romerske mål i deres arbejde. Langt
mere sandsynligt er det, at de har benyttet
sig af den såkaldte »Hamburg-alen«, der an
vendtes i Nordtyskland i 15-1600-tallet, og
som svarer til ca. 57 cm.
Anvendes dette mål, bliver slottet 86 meter
på den længste led, en langt mere sandsynlig
størrelse. Det er så heldigt, fremhæver H. E.
Sørensen, at det er muligt på de ældste op
målinger og planer (fra 1816, 1827 og 1833),
der viser rester af Hansborg, at sammenligne
med en endnu stående bygning, der også op
træder på disse opmålinger, nemlig Ridehu
set, opført 1762. Gør man det, viser det sig, at

Hansborg skal være 2,2X2,0 gange Ridehu
sets længde, som er 37,5 m. Hansborg var så
ledes ca. 81X75 meter stort.
Dette mål er langt mere sandsynligt end
kæmpeslottet på 112X96 meter og efterlader
stadig en bygning, der var større end Sønder
borg Slot, og jævnstort med både Kronborg
og Gottorp. Det er således nu endelig muligt
at tegne hele slottet nøjagtigt ind på et mo
derne matrikelkort samt afvente, at der en
gang bliver mulighed for at kontrollere pla
ceringen gennem en udgravning på det sted,
hvor nord- og sydfløjen bør have ligget.
Når dette engang sker, vil jagten på det
yngste Haderslevhus være definitivt afsluttet,
og dets placering i forhold til nutidens gade
net være endeligt fastlagt.
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LENNARTS. MADSEN

KØBMAND R. SCHRØDER I BADSTUEGADE
ET FOTOGRAFI OG EN TEGNING
I Haderslev-Samfundets Årsskrift 1984 fin
des s. 37-54 en artikel om tegneren R. v.
Duhn med gengivelse af hans indtil da
kendte Haderslev-tegninger. I slutningen af
1989 kom Haderslev byhistoriske Arkiv i be
siddelse af en hidtil ukendt v. Duhn-tegning,
dateret 1883, samt et fotografi fra slutningen
af 1870’erne af det dominerende hus på teg
ningen. Historien bag denne gave til arkivet
er, at vi i slutningen af året fik besøg af Ib og
Kirsten Sørensen fra Helsinge, som med
bragte tegningen og fotografiet. Begge dele
var gået i arv til Ib Sørensen via en af perso
nerne på fotografiet, nemlig pigen, der står
på gaden uden for huset. Ib og Kirsten Sø
rensen ønskede at få at vide, om vi kunne
finde ud af, hvilken gade og hvilket hus der
var tale om.
Vi kunne ret hurtigt fastslå, at der var tale
om Badstuegade, på tegningen set mod øst,

på fotoet set mod vest. På v. Duhns naivisti
ske tegning fra 1883 er R. Schrøders hus t. v.
det mest fremtrædende, og det var derfor
nærliggende at tro, at der var tale om et be
stillingsarbejde fra R. Schrøder, som havde
ønsket, at den omvandrende tegner skulle
forevige netop hans hus og forretning.
Sammenligner man v. Duhns tegning med
fotografiet samt andre gamle fotografier fra
Badstuegade, må man konstatere, at tegnin
gen i al sin naivistiske stil er forbløffende kor
rekt. Oven i købet har v. Duhn i denne teg
ning - i modsætning til mange andre af hans
tegninger - formået at skabe en vis dybde
virkning i billedet, samt en detailrigdom på
andre bygninger end den, han var bestilt til
at tegne.
Men hvem var denne R. Schrøder, som i
1883 havde råd til at bestille en tegner for at
få sit hus, Badstuegade 1, foreviget?
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Rudolf Schrøder
(1830-92)
og hustru Johanne,
f. Nissen.

Rudolf Schrøder blev født den 20. juni
1830 i Møgeltønder som søn af kirurg Jacob
Schrøder og hustru Ingeborg, f. Andersen.
Den 15. okt. 1857 løste han borgerbrev i Ha
derslev, og hans stilling opgives som køb
mand. Få dage inden var hans ældre bror,
Johannes, købmand og senere direktør i Ha
derslev Bank fra 1892-99, i øvrigt også an
kommet til byen. R. Schrøder blev den 8. juli
1863 gift med Johanne Elsine Nissen, datter
af gårdmand Nis og Karen Eskildsen, Seest.
I ægteskabet fik de fire børn, Ingeborg og
Christine, født den 15. nov. 1866, og to søn
ner.
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Efter sin ankomst til Haderslev åbnede R.
Schrøder forretning i Lavgade 1, men i 1865
købte han ejendommen Badstuegade 1,
hvorfra han drev sin forretning indtil sin død
den 10. jan. 1892. Schrøder døde under den
store influenzaepidemi, som på det tids
punkt hærgede hele Europa, og altså også
havde ramt Haderslev i begyndelsen af 1892.
På byarkivet er vi i besiddelse af adskillige
regninger fra Schrøders forretning. Regnin
gerne viser, at Schrøder var en ganske typisk
købmand fra perioden, inden forretnings
specialiseringen for alvor slog igennem. Han
handlede nemlig med lidt af hvert foruden

Badstuegade 1 set fra øst i slutningen af 1870’erne. Her drev købmand Rudolf Schrøder forretning fra 1865-92. På trappen
ses hans to sønner samt datteren Ingeborg. På gaden står datteren Christine, som er farmor til aflevereren af foto og teg
ning. I vinduerne i privatboligen over forretningen ses Rudolf og Johanne Schrøder.
Side 20-21: Badstuegade set mod øst 1883, tegning af R. v. Duhn. Som sædvanlig harv. Duhn »manipuleret« lidt med de
faktiske forhold. Perspektivet er »bredt ud«, for at både Badstuegade 1 og 6 kan komme med på tegningen som centrale ele
menter. Tegningen har alligevel p. g. a. sin detailrigdom og korrekthed stor værdi som kilde.

de gængse kolonialvarer: fra vin og spiritus
over røgtobakker og cigarer til jernvarer,
stentøj, porcelæn og glas. På det fine foto
grafi af huset i Badstuegade ses da også en
række af de varer, som forretningen kunne
forsyne sine kunder med.
Som fotografiet viser, var der andre forret
ninger i nærheden af Schrøders forretning. I
baggrunden ses en cigar- og tobaksforret
ning på hjørnet af Møllepladsen og Højgade.
Overfor, i Badstuegade 2, holdt klodsemager
eller træskomager Terkelsen til. I nabohu

sene var der til venstre en bager og til højre,
som det tydeligt ses, en slagter, C. Vollstedt,
der har hængt et par svinehoveder ud som
blikfang. Tegningen viser, at de fleste forret
ninger var koncentreret i gadens vestlige del
mod det lille forretningstorv, Møllepladsen.
Der fandtes dog andet end beboelse i gadens
østlige del. I nr. 12, (fjerde hus til højre på v.
Duhns tegning) fandtes et damp-uldspinderi
og klædefabrik. I bygningen og dens bag
huse blev Haderslev Damprenseri og bade
anstalt i øvrigt oprettet efter århundredskif23

Regning fra R. Schrøder. Som regningens hoved viser, hand
lede købmand Schrøder med lidt af hvert ud over de egent
lige kolonialvarer, som regningen lyder på. Som det ses, var
priserne for 110 år siden noget anderledes end i dag: f.eks.
kostede 3,5 kg sirup 1,68 mark og 2 kg sukker 1,80 mark.

tet. Placeringen af en dampbadeanstalt
netop i denne gade må siges at være meget
passende. Gaden har nemlig fået navn efter
en middelalderlig badstue, som har været
placeret i området.
I artiklens indledning blev det nævnt, at
tegningens mest fremtrædende hus er det
første hus til venstre. Et andet hus, nemlig
første hus til højre (Badstuegade 6), spiller
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også en væsentlig rolle i tegningen og er
skildret meget detaljeret. Dette er givetvis in
gen tilfældighed, for nærmere undersøgelser
viste, at også dette hus ejedes af købmand
Rudolf Schrøder, der i 1882 opførte bygnin
gen. Hermed skulle enhver tvivl om, at teg
ningen er et bestillingsarbejde fra R. Schrø
der, vel være borte.
Hvis man i dag stiller sig ved Badstuegades
begyndelse, altså der hvor v. Duhn stod i
1883, og ser mod øst, vil man se, at gaden er
ret uforandret. Nogle ændringer er der selv
følgelig sket i de forløbne 106 år. Taget på
Badstuegade 1 (t.v.) er ikke længere med
valm, som ved opførelsen af huset i 1836. Por
ten blev i 1901 inddraget til beboelse og se
nere igen retableret i lidt ændret form.
Schrøders andet hus i Badstuegade 6 er lige
ledes ændret. De tre borglignende spir er
væk, og en kvist er i 1930 kommet til. I begge
huse kan man til gengæld konstatere, at de
nuværende hoveddøre er de oprindelige
døre - eller i al fald tro kopier.
Efter at vi på arkivet, eller rettere sagt Bir
git Weitling, havde hjulpet Ib og Kirsten Sø
rensen med oplysninger om foto, tegning
samt personoplysninger, drog de tilbage til
Sjælland med fotografi og tegning samt løftet
om, at de ville få lavet et sæt kopier til os. Stor
var vores glæde, da vi i stedet for at modtage
kopier kort efter fik tilsendt de to originaler
samt et venligt brev. Heri stod bl. a., at vi »be
stemte på hjemrejsen, at tegningen af v.
Duhn er bedre bevaret og til større nytte i ar
kivet end hos os, og vi sender den hermed
sammen med fotografiet som gave til arkivet,
dog vil vi gerne modtage en kopi«.
Kopien er blevet afleveret!
JAKOB RØJSKJÆR

OPLEVELSER OG INDTRYK UNDER MIN
SKOLEVIRKSOMHED I HADERSLEV
INDLEDNING
Ernst August Hansen var overlærer i Ha
derslev fra 1920 til sin pensionering i 1935.
Som overlærer fungerede han som det, der i
dag svarer til skoledirektør, dvs. han var den
øverste administrative leder af byens folke
skole, foruden at han var skoleinspektør for
Hertug Hans Skolen.
August Hansen var født den 5. juni 1870 i
Christiansminde skole i Østofte sogn på Lol
land, hvor faderen, Hans Peder Hansen, var
lærer i 40 år fra 1863. Både faderen og mode
ren, Auguste Hansen, stammede fra Sønder
jylland, faderen var født i Rinkenæs, mode
ren i Tinglev.
August Hansen kom på Skårup semina
rium i 1888 og blev dimitteret som lærer i
1891. Her mødte han også sin senere hustru,
Wilhelmine Jensen, med hvem han blev gift
den 7. august 1896. Sammen fik de seks døt
re, Ellen Marie, f. 1898, død 1976, Augusta,
født 1899, død 1984, Helga, født 1902, druk
net på Haderslev fjord 27. juni 1921, Gud
run, født 1904, lærerinde i Haderslev, gift

med A.P. Helmer (død 1981), Gerda, født
1907, død 1975, samt Inge Margrethe, født
1912.
Efter at have beklædt forskellige vikariater
og timelærerembeder, blev August Hansen i
1895 lærer i Svendborg, hvor han tillige kom
til at undervise på teknisk skole. Sammen
med en kollega udgav han i 1908 en regne
bog for tekniske skoler og aftenskoler. Han
var ansat i Svendborg, indtil han i 1920 blev
overlærer i Haderslev.
I Haderslev virkede August Hansen som
overlærer og leder af Hertug Hans Skolen
indtil sin pensionering den 1. januar 1936.
Der afholdtes officiel afskedsfest for ham på
skolen og senere af en kreds af forældre og
venner på Højskolehjemmet, hvor han blev
hyldet for sin indsats. Den 25. september
1935 var han endvidere blevet udnævnt til
ridder af Dannebrog. Sit otium tilbragte Au
gust Hansen hos sin familie - to døtre og en
svigerinde - i Klostervænget 2. Her døde han
den 9. januar 1951.
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Det kommunale skolevæsen i Haderslev
ved genforeningen
Skolevæsenet i Haderslev såvel som i Søn
derjylland som helhed var ved genforenin
gen i 1920 endnu stærkt præget af de man
gelfulde forhold, som verdenskrigen 1914-18
havde medført. Indkaldelse af mange lærere
til soldatertjeneste og mangel på brændsel
havde især i krigens sidste år mange steder
medført en meget uregelmæssig undervis
ning. Det var en folkeskole under sit tidligere
niveau, som skulle genrejses efter krigen.
Genforeningen trak imidlertid ud, således
at undervisningen i byens skoler fortsat fore
gik efter tyske normer og - hvad der var me
get væsentligt - på tysk og med tyske lærere,
selvom der blandt byens lærere var mange,
der var født og uddannet i landsdelen og der
for beherskede det danske sprog. I august
1919 nedsatte byens dansksindede borger
skab et udvalg bestående af snedkermester
Sorgenfri, urmager Bahnsen, malermester
Henningsen, fru Fahrendorf og fru Foder,
hvis opgave det blev at få indført undervis
ning i dansk i byens skoler samt søge oprettet
en dansk privatskole. Udvalget rettede hen
vendelse til byens skolemyndigheder og op
nåede, at der fra midten af oktober i byens
skoler indførtes valgfrihed med hensyn til,
om man ønskede dansk eller tysk undervis
ning i religion, sprog, sang og historie. Ved
denne ordning gennemførtes i realiteten en
deling af kommunens skoler i danske og ty
ske skoler.
Ved siden heraf oprettedes en dansk pri
vatskole, der af skolemyndighederne fik stil
let to lokaler til rådighed. Denne skole var en
betalingsskole, hvor nordfra kommende læ
rere underviste i bl. a. skriftlig fremstilling og
fædrelandshistorie. Privatskolen afsluttede
sin virksomhed omkring 1. juli 1920.
Ved en kgl. anordning af 17. juni 1920 var
den midlertidige lov af 30. juni 1920 om fol
keskolen i de sønderjyske landsdele blevet
sat i kraft. Ifølge § 20 heri ophævedes de
preussiske sprogreskripter af 4. sept. 1871, 9.
marts 1878 og 18. dec. 1888, der gradvist
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havde indført tysk som undervisningssprog.
Endvidere bestemtes det, at der i købstædernes skoler skulle oprettes to afdelinger, en
dansksproget og en tysksproget, og foræl
drene kunne frit vælge, om de ville sende de
res børn i den danske eller den tyske afde
ling. Det bestemtes endvidere, at der i hver af
disse afdelinger fra det 3. skoleår skulle gives
4-6 timers undervisning i det »andet« sprog,
dvs. i den tysksprogede afdeling i dansk og i
den dansksprogede afdeling i tysk.
Folkeskolen - såvel dens tyske som danske
afdeling - omfattede i overensstemmelse
med dansk lovgivning syv klasser, svarende
til de syv års skolepligt. I Haderslev oprette
des der tillige i den tidligere Auguste Victoria-skole i Laurids Skausgade en realskole,
der forberedte til den såkaldte præliminær
eksamen med fire realklasser byggende på
fem forberedelsesklasser. Skolegangen ud
straktes altså her til ni år. Også ved den tyske
afdeling indførtes en tilsvarende ordning,
dog således at realklasserne her kaldtes for
»mellemskole«. Den mellemskole, som sam
tidig oprettedes ved det statsdrevne gymna
sium, Haderslev Katedralskole, var af en no
get anden karakter, idet den førte frem til
mellemskoleeksamen, som var en betingelse
for optagelse i det treårige gymnasium eller i
den etårige realklasse, der afsluttedes med
realeksamen.
Haderslev Realskole, hvis leder blev den
fremragende pædagog og skolekvinde Signe
Tørsleff, blev i 1920erne genstand for megen
debat. Den var især ugleset af social
demokraterne, fordi den var en betalings
skole og derfor i høj grad borgerskabets
skole. I 1926 lykkedes det socialde
mokraterne at skabe flertal for en beslutning
om at nedlægge realskolens fem forberedel
sesklasser, således at Realskolen kom til at
fungere som en ren overbygning på folkesko
lens fem første klasser. Realskolen var i 1924
blevet omdannet, således at den ligesom Ka
tedralskolen blev en firårig mellemskole, der
afsluttedes med mellemskoleeksamen, og
med tilhørende realklasse med afsluttende

August Hansen.
(Fot.: 1935 Juncker-Jensen,
København. Privateje).

realeksamen. Som det fremgår, var August
Hansen modstander af såvel nedlæggelsen af
forberedelsesklasserne som af omdannelsen
til mellemskole med realklasse.
Haderslev Realskole blev endeligt nedlagt
i 1935, da seminariets øvelssesskole overtog
såvel mellemskole og realklasse som en klas
serække af Louiseskolens børn. Resten af Re
alskolens elever blev fordelt på Set. Severin
Skolen og Hertug Hans Skolen. Realskolens
leder, Signe Tørsleff, blev August Hansens
efterfølger som overlærer ved Hertug Hans
Skolen.

Haderslev Realskole og den tyske mellem
skole var de eneste skoler, hvor der i 1920
indførtes fælles undervisning af drenge og pi
ger. I de øvrige skoler fastholdtes - bortset fra
Set. Severin og Hertug Hans skolernes 1. og
2. klasser - særundervisningen med en op
splitning af skolerne i drenge- og pigeskoler,
således som det havde været tilfældet før
1920. Dette var i flere henseender upraktisk.
Dels kunne det medføre, at man i en årgang
fik en klasse mere, end hvis piger og drenge
havde været undervist sammen, dels kunne
det give nogle elever en lang skolevej. Louise-
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skolen i den nordlige ende af byen fungerede
således som dansk pigeskole for Vor Frue
sogn. Det betød, at piger, der boede i Sdr.
Otting, f. eks. yderst på Aabenraavej, fik en
meget lang skolevej. Hertil kom, at med den
delte skoletid, dvs. en lang middagspause fra
kl. 11.50-13.10 måtte denne lange skolevej
tilbagelægges to gange om dagen.
August Hansen ønskede såvel særunder
visningen som den delte skoletid ophævet, og
i 1925 lykkedes det at få fællesundervisnin
gen gennemført. Den delte skoletid ophæve
des i 1927, men kun i den tyske afdeling, idet
et flertal af forældre i den danske afdeling af
folkeskolen ikke ønskede samlet skoletid.
Her indførtes den udelte skoletid først i 1932.
Til rådighed for undervisningen i folke
skolen i Haderslev stod ikke mindre end ni
skolebygninger med ialt 52 klasselokaler.
Haderslevs befolkningstal var vokset meget i
tiden op til Første Verdenskrigs udbrud, og
det havde været nødvendigt at opføre en
række nye skolebygninger. Louiseskolen var
opført i 1909, Hertug Hans Skolen havde fået
en stor ny bygning i 1910, og seminariet
havde fået en ny øvelsesskole i 1914. Herud
over var der hovedsagelig tale om ældre sko
lebygninger med Wilhelmineskolen i Præstegade og Frederiksskolen i Nørregade som
de ældste byskoler, opført 1829-30, mens
degneskolen i Slagtergade var opført i 1826,
skolen på hjørnet af Moltrupvej og Slagter
gade i 1836, skolen i Vestergade 29 i 1826-27
og den tidligere øvelsesskole på hjørnet af
Laurids Skausgade og Lembckesvej i 1872;
Auguste Victoria-skolen i Laurids Skaus
gade, der var en højere pigeskole, var opført i
1890.
Det var allerede før krigens udbrud klart,
at skoleforholdene i Gammel Haderslev var
meget utilfredsstillende, og at der her måtte
bygges en stor ny skole, ligesom det var sket i
den sydlige del af byen. Krigen havde imid
lertid sat en stopper for disse planer, og først i
1924 kunne en stor ny skole med gymnastik
sal tages i brug på Moltrupvej i Set. Severin
sogn. Opførelsen af en gymnastiksal til Her
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tug Hans Skolen i 1927 var også et stort frem
skridt og betød, at byens skoler nu dispone
rede over fire gymnastiksale, idet gymnastik
salen i Idrætshuset ved Lembckesvej, det tid
ligere Jugendheim, benyttedes af såvel Loui
seskolen som Frederiksskolen.
Genforeningen betød også en stor udskift
ning af lærere. En del lærere valgte selv at
søge bort, bl. a. fordi de ikke ville eller kunne
undervise under de nye forhold, og allerede i
1919 var syv lærere og to lærerinder således
draget sydpå. Otte lærere og syv lærerinder
var så gamle, at de blev pensionerede. Ni læ
rere og fem lærerinder blev genansat (se note
19). Af August Hansens skildring fremgår
det, at disse indstillinger af lærere til såvel
den danske som den tyske afdeling skete i
enighed mellem skolekommissionens dan
ske og tyske medlemmer.
Ordningen med en fælles kommunal tysk
og dansk afdeling var imidlertid ikke efter det
tyske mindretals hovede. Man gik ind for kul
turel selvforvaltning, og dette blev 1920erne
igennem pointeret af mindretallets politi
ske ledelse. Især udnævnelsen af lærerne til
de tyske afdelinger af skolerne i de sønderjy
ske købstæder blev et kardinalpunkt, og det
blev netop dette punkt, der et par gange førte
til voldsomme stridigheder mellem skole
kommissionens danske flertal og tyske min
dretal, der bestod af dr. Peter Meyer og råd
mand Detlev Tams. Skolekommissionen fik
iøvrigt langt større indflydelse på skolens for
hold end det tilsvarende organ, skoledepu
tationen, havde haft det i tysk tid.
Første gang, der opstod strid, var i foråret
1923, da en stilling som viceinspektør ved
den tyske pigeskole, Wilhelmineskolen,
skulle besættes. Det danske flertal i skole
kommissionen indstillede lærer Johan Clau
sen, mens det tyske mindretal ønskede lærer
N. Holm. Begge var i forvejen ansat ved sko
len, de var begge født i Sønderjylland og
havde fået deres uddannelse ved Tønder se
minarium. Skoledirektionen, der bestod af
amtmanden, amtsskolekonsulenten samt et
medlem valgt af skolerådene, havde den en-

Lærerkollegiet ved Hertug Hans Skole i slutningen af 1920erne. Bageste række fra venstre: Rask R. Kjær, Eigil Reumert, N. C.
Nissen, H. Steffen. Forreste række fra venstre: Sofus Darling, fru Lauritsen, overlærer Aug. Hansen, frk. Hvalsøe (?).
(Haderslev byhistoriske Arkiv).

delige afgørelse og ønskede at besætte stillin
gen med mindretallets kandidat. Dette resul
terede i udarbejdelse af en protestskrivelse,
underskrevet af 275 borgere, »repræsente
rende det fra gammel tid her hjemmehø
rende danske borgerskab«. Den blev den 22.
marts 1923 afleveret til statsminister Neergaard i København.
Det var især et af skolekommissionens
medlemmer, redaktør A. Svensson, der på
dansk side var bannerfører i denne sag, og
den blev bl. a. brugt til et angreb på den dan
ske administration i Sønderjylland. I protest
skrivelsen hedder det bl.a.: »Vi indrømmer
vore tysksindede medborgere alle de rettig
heder, som vore frisindede love hjemler dem,
men vi gribes af den største uro, når vi ser
danske myndigheder styre landet på en
måde, der ikke blot giver tyskerne rettig
heder langt ud over det lovhjemlede, men da
oven i købet fører til, at trofaste danske af vor
egen midte tilsidesættes for at indrømme ty
skerne større rettigheder, end loven hjemler

dem. Vi ser i dette styre en støtte af den orga
niserede tyskheds bestræbelser, ved politisk
misbrug af mindretalsretten at skabe sig en
stilling, der i realiteten udelukker den store
danske befolknings medbestemmelsesret på
områder, der er af afgørende betydning for
vor landsdels rolige og sunde nationale ud
vikling«.
Striden endte med, at stillingen blev besat
med en helt tredje person, nemlig lærer Chr.
Hansen, men den fik et efterspil senere på
året, da der valgtes et nyt medlem af amts
skoledirektionen. Svensson så i dette valg
endnu et eksempel på den danske admini
strations tilsidesættelse af den danske fler
talsbefolknings berettigede ønsker og krav,
og rettede et meget voldsomt angreb på for
manden for amtsskoledirektionen, stiftamt
mand V. Haarløv, der tidligere på året i den
nævnte sag - ifølge Svensson - havde tilside
sat en flertalsindstilling fra skolekommissio
nen i Haderslev. Dette angreb foranledigede
stiftamtmanden til et svar, der offentliggjor
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des i bl. a. Modersmaalet den 15. okt. 1925. blev påtalt. Skolekommissionen gav i en ud
Han understregede her, at den officielle, talelse på sit møde den 20. februar udtryk for
danske mindretalspolitik nu engang var så skarp misbilligelse af Tams’ fremfærd, men
dan, »at det tysksindede mindretal i skole Tams fastholdt sit standpunkt og sin ret til at
kommissionen får afgørende indflydelse, give udtryk herfor. Skoledirektionen, som
bl. a. på valget af lærerne ved byens tyskspro også blev inddraget i sagen, understregede,
gede skoler«.
at intet medlem af skolekommissionen uden
En anden sag, som illustrerede proble særlig bemyndigelse fra kommissionen har
merne omkring ordningen med den kom ret til at øve påtale over for en lærers embeds
munale tyske skole, var den såkaldte Gjede- virksomhed (Modersmaalet 7. april 1925).
affære. Lærer Andreas August Gjede, der var
*
født i Haderslev i 1877 og dimitteret fra Ha
derslev seminarium i 1897, var i 1920 blevet August Hansen omtaler ikke Gjede-affæren,
ansat ved Frederiksskolen, dvs. ved den tyske men i hans optegnelser bærer en side over
afdeling af folkeskolen. Han søgte i decem skriften »Gjede-sagen«, så det vel har været
ber 1924 om at blive forflyttet til Realskolen, tanken, at sagen skulle omtales. Heller ikke
idet den tyske skole skulle afgive en lærer på de øvrige - til tider skarpe - politiske og na
grund af faldende elevtal. Ansøgningen var tionale modsætninger, som kom til udtryk i
blevet imødekommet, men senere kom det skolekommissionen, og som er omtalt her,
frem, at Gjede var blevet presset til at søge omtales på en sådan måde, at man får et
væk fra Frederiksskolen. Rådmand Tams, klart indtryk af, hvori modsætningerne be
der var medlem af skolekommissionen, stod.
havde ifølge Modersmaalets omtale af sagen
Dette hænger måske sammen med, at Au
(4. februar 1925) henvendt sig til Gjede med gust Hansen som nordfrakommende ikke til
et krav om, at han lod sig forflytte fra den ty lagde disse stridigheder den betydning, som
ske skole. Den tyske skoleforening skulle den »indfødte« befolkning gjorde det. Au
nemlig have forlangt af de tyske medlemmer gust Hansens beretning er da også i langt hø
af skolekommissionen, at de krævede Gjede jere grad at betragte som en nøgtern beret
forflyttet. Hvis ikke dette krav blev opfyldt, ning om, hvorledes skolevæsenet i Haderslev
skulle der gøres en mindretalssag ud af det.
blev tilpasset dansk lovgivning og dansk tra
Baggrunden var, at Gjede ligesom mange dition, end det er den engagerede, nationale
andre lærere i den danske folkeskole modtog frontkæmpers beretning om sejre og neder
bestillinger på Chr. Erichsens børneblad, og lag i kampen for den danske skole. Det er
mange af børnene i den tyske mellemskole embedsmandens redegørelse for de indstil
abonnerede på dette blad. Dette var faldet linger, som blev foretaget, de planer, som
den tyske avis i Haderslev stærkt for brystet, blev udarbejdet, og de afgørelser, som blev
og det blev i Haderslebener Zeitung udlagt truffet, og det er på det grundlag, den skal
som, at der i den tyske skole »reklameredes« vurderes.
for danske børneblade. Kort tid herefter
August Hansen slutter sin beretning med
havde Tams henvendt sig til Gjede og »lod en omtale af den undervisningsplan, som
ham vide, at disse blade ikke egnede sig til blev gennemført i 1928. Hermed var de sidste
fordeling i en tysk skole« og havde henvist til justeringer foretaget med hensyn til både de
konkrete eksempler på stykker i børnebla- ydre rammer og selve undervisningens ind
det, som var stødende over for det tyske folk. hold. Denne plan kom til at fungere i mange
Da sagen kom frem, vakte den naturligvis år. Det er derfor heller ikke uden stolthed, at
stor opstandelse i den danske presse og i sko August Hansen til slut kan konstatere, at
lekredse. Pressen krævede, at dette overgreb gennemsnitskaraktererne i Haderslev lå over
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landsgennemsnittet ved den ministerielle
prøve i skriftlig dansk og regning, som blev
afholdt den 14. marts 1929. På mindre end ni
år var der nået et niveau, som havde bragt
den danske folkeskole i Haderslev på linje
med forholdene i det gamle land.

*
August Hansens erindringer foreligger håndskrevet i
fire stilehæfter. Heraf bærer de to titlen »Selvbiografi af
Overlærer Aug. Hansen, Hertug Hans’s Skole, Haders
lev«, og omhandler tiden frem til 1920, mens de to andre
bærer titlen »Oplevelser og Indtryk under 5 Aars Skole
virksomhed i Haderslev«, på det første hæfte rettet til
»Oplevelser og Indtryk under min Skolevirksom
hed ...« De to sidstnævnte hæfter har en fortløbende pa
ginering fra side 1 til side 60, og slutter her med en om
tale af begivenheder 1927-29. De må antages at være
nedskrevet senest 1930. Senere tilføjelser er skrevet med

blyant og omfatter oplysninger om hustruens død i 1928
og om døtrenes uddannelse. Der sluttes med en kort
omtale af de store ændringer i Haderslevs skolevæsen i
1935 og August Hansens pensionering samme år, såle
des at 2. del af August Hansens erindringer omfatter ialt
67 håndskrevne sider. De bringes her med tilladelse af
datteren Gudrun Helmer, dog således at de blyantskrevne tilføjelser ikke er medtaget. Erindringerne gen
gives ordret, men med moderne retskrivning. Dog er der
enkelte steder foretaget en deling af særligt lange sæt
ninger, ligesom erindringerne af hensyn til overskuelig
heden er inddelt i mindre afsnit, hvert med sin over
skrift. Disse overskrifter er udgiverens.
Dele af erindringerne er af August Hansen blevet be
nyttet som grundlag for et manuskript til en artikel med
titlen »De kommunale skoler i Haderslev efter Genfor
eningen«, som bragtes i: A. Kirkeskov (red.): Sønderjyl
land. Et historisk-topografisk værk, bd. 1, Kbh. 1935,
side 62-67.
Indledning samt noter og henvisninger til erindrin
gerne er udarbejdet af Henrik Fangel.

OPLEVELSER OG INDTRYK UNDER MIN SKOLEVIRKSOMHED I HADERSLEV
Den 26. juni fik jeg meddelelse om, at jeg var
konstitueret som overlærer i Haderslev.
Meddelelsen kom mig egentlig meget uven
tet; thi da jeg vidste, at der var ca. 250 ansø
gere til de otte overlærerembeder i de søn
derjyske byer, og at de tre af disse embeder
sikkert ville blive besat med tyskuddannede
lærere, havde jeg ikke ventet at komme i be
tragtning, selvom jeg havde stor lyst til at
være med i skolens genforenings- og genrejs
ningsarbejde i det land, hvorfra jeg stam
mede både på fædrene og mødrene side.
Allerede den 28. juni rejste jeg til Haders
lev for at sætte mig ind i forholdene og ind
hente oplysninger, der kunne bruges til det
forberedende arbejde, idet jeg var klar over,
at der ventede mig et betydeligt arbejde med
omdannelsen af skolevæsenet, som jo nu
skulle lægges helt om.
Da skoleinspektør, frk. Haustrup, der var
konstitueret som den anden danske overlæ
rer, ikke ønskede at modtage embedet, hen
gik der et par måneder, før den anden over
lærer, fru Tørsleff,1 blev udnævnt og kunne
være med i arbejdet, hvorfor det blev mig,

der kom til at gøre det egentlige arbejde ved
omdannelsen til dansk skolevæsen. Det var
et interessant arbejde, men et arbejde under
højtryk, hvor arbejdsdagen snarere var på 16
end på otte timer. Dette anspændte arbejde
begyndte dog først lidt senere, omkring 1.
august.

Byens tyske skolevæsen
Straks efter ankomsten til Haderslev hen
vendte jeg mig til amtsskolekonsulent Mor
tensen2 og fik af ham at vide, hvor mange
skoler der var i byen, hvor de lå, hvor mange
børn og lærere der var i hver skole osv. Jeg
må her gøre den bemærkning, at medens det
danske købstadsskolevæsen som bekendt er
stærkt centraliseret, er dette ikke tilfældet
med det tyske. I Haderslev, en by på 14.000
mennesker, var der således ikke mindre end
seks folkeskoler. De to ældste - Friedrichsog Wilhelmineskolen - stammede fra Frede
rik 6.s tid. Tyskerne havde senere bygget en
skole på Moltrupvej, Louiseskolen, Hertug
Hans Skolen og Seminarieøvelsesskolen,
som hver kunne rumme én klasserække,
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men klasserne var rigtig nok ikke som danske hver lærer havde altså alle fag i sin klasse.«
klasser. De var forøvrigt af forskellig størrelse, »Ja, natürlich.« Vi finder nu, at det er mere
efter som tilgangen til skolerne var de forskel praktisk at lade en lærer, der har særlig lyst
lige år. Normalt var de beregnet på 70 børn og anlæg for dette fag, have hele sangunder
hver; men de kunne også gå op til hundrede visningen med en klasserække.
eller synke til det halve. I det hele taget er jeg
ikke blevet imponeret af det højtpriste tyske
Forberedelser sommeren 1920
skolevæsen. Ganske vist skal det indrømmes, Under mit besøg i Haderslev fra 29. juni til 4.
at de fire krigsår og overgangsårene kan have juli 1920 hilste jeg også på borgmester Th.
bragt meget i forfald, men alligevel; alene Møller,4 en god dansk mand, der udtalte, at
den ordning, at man stopper hele årets til det altså var mig, der sammen med to andre
gang, hvad enten den er på 50 eller 100, i én konstituerede overlærere nu skulle ordne by
klasse, virker ikke tiltalende på en dansk køb ens skolevæsen. Jeg søgte at forklare ham, at
stadslærer; men det er ganske vist en let og der nu først skulle vælges en skolekom
simpel måde at komme over det spørgsmål mission, og at det var den, der sammen med
på, og lige så let havde man i hvert fald i Ha byrådet skulle træffe bestemmelse om, hvor
derslev klaret spørgsmålet om time- og fag ledes man ønskede byens skolevæsen ordnet,
fordeling, som jo kan volde danske skolele og at overlærerne kun kunne fremkomme
dere mange bryderier. Skolens leder, rektor, med forslag til behandling; men han havde
som han kaldes, læste 18 timer i øverste lidt svært ved at forstå, at byens borgere fik
klasse. Denne klasse havde i alt 30 timer, de en så udstrakt frihed på et område, hvor de
manglende 12 timer læstes af skolens yngste før så godt som intet havde haft at sige.
lærer, som var klasselærer i yngste klasse, der Derpå begav jeg mig til byrådssekretæren,
havde 18 timer om ugen, og han fik derved en hjemmetysker,5 om hvem der var blevet
30 timer om ugen, der var det normerede ti mig sagt, at jeg næppe fik ham til at tale
meantal for de yngste lærere. De ældste læ dansk, skønt han godt kunne, men da jeg
rere havde henholdsvis 28 og 26 timer om ganske rolig tiltalte ham på dansk, fik jeg
ugen og var klasselærere i klasser, der havde også svar på dansk. Jeg viste ham ministe
dette timeantal. At de var klasselærere ville riets skrivelse om min konstitution; men den
sige, at de havde alle fag i denne klasse og sag kendte han ikke noget til, sagde han; der
overhovedet ikke kom i andre klasser. Bør var ikke tilgået byrådet nogen skrivelse der
nene skiftede altså lærer for hvert skoleår, og om, og der kunne derfor ikke blive anvist
så længe en lærer var i det bestemte embede, mig nogen løn foreløbig: »Ja, ja, så må jeg
underviste han stadig i samme klasse. At det vente og meddele ministeriet det,« svarede
forholdt sig således, fik jeg bekræftet, da jeg. Forøvrigt måtte jeg pumpe ham for de
Hertug Hans Skolen blev mig overdraget af oplysninger om skolernes beliggenhed, stør
dens tidligere tyske leder.3 På inventarlisten relse, klassetal, lærere osv., som jeg var kom
stod der for hver klasse: »Eine Geige mit Bo met for at få, men fik dog efterhånden, hvad
gen« - de var der nu rigtignok ikke alle, jeg havde brug for.
nogle var som så meget andet i krigens tid
Efter amtsskolekonsulentens råd viste jeg
forsvundet. Da jeg for femte eller sjette gang mig ikke på skolerne, hvor de fleste lærere fra
mødte dette: »Eine Geige mit Bogen,« ud den tyske tid endnu virkede. Der var antaget
brødjeg, »men hvad vil de dog med alle de nogle få »vikarer« fra Danmark6 til at give
violiner.« Rektor Carstensen så da ganske undervisning i dansk, og forøvrigt ville der ef
uforstående på mig og sagde: »Jeder Lehrer ter tysk skik blive givet sommmerferie den 3.
muss doch mit seiner Klasse singen, und juli. Desuden var der oprettet en dansk pri
deshalb eine Geige haben.« »Nå, således, vatskole med ca. 150 elever. Den gav også fe-
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Hertug Hans Skole set fra Sønderotting Gade omkring 1930. Til venstre gymnastiksalsbygningen, som blev indviet den 14.
januar 1928, og som også rummede sløjd- og håndgerningslokaler, i midten skolebygningen fra 1911, og til højre (bag transfor
matorstationen) den ældste skolebygning med to klasseværelser og lærerbolig på 1. sal. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

rie ved samme tid, og jeg var med til et foræl
dremøde før afslutningen og fik der hilst på
en del ledende danske mænd.7
Da der således foreløbig ikke var mere for
mig at gøre i Haderslev, og det indsamlede
materiale lige så godt kunne bearbejdes i mit
hjem i Svendborg, rejste jeg den 4. juli til
bage til Svendborg, hvor jeg vikarierede i mit
gamle embede til sommerferien.
I slutningen af juli blev jeg telegrafisk til
kaldt til en konference i Haderslev, hvor un
dervisningsminister Appel havde samlet de
tre amtsskolekonsulenter og alle de konsti
tuerede overlærere i Sønderjylland for at for
handle om skoleforholdene i de genvundne
landsdele. Jeg spurgte ved den lejlighed mi
nisteren, om det ikke var en selvfølge, at dan
ske skoleforhold med hensyn til elevtal i klas
serne samt undervisningstimetal for børn og
lærere skulle indføres. Hertil svarede mini
steren, at alt hvad vi ad forhandlingens vej
kunne nå i den retning var ønskeligt og vel
set, men der kom absolut intet påbud der
om. Ved samme lejlighed hilste jeg på den
fremtidige leder af den tysksprogede skole i
Haderslev, overlærer Nielsen, barnefødt i og
3 Haderslcv-Samfundets Årsskrift

seminarist fra Haderslev, mangeårig lærer i
Kiel - en god dansk mand.8
Den 30. juli 1920 afholdtes der valg af sko
lekommissionen i Haderslev i en dansk fæl
lesliste, som fik valgt fire medlemmer (udde
ler H.C. Hansen, redaktør Svensson, redak
tør Lebeck og urmager Bahnsen), en tysk li
ste, som fik valgt to medlemmer (rådmand
D. Tams og dr. Meyer), samt en socialistisk
liste, som fik valgt et medlem, (Jørgen Møl
ler).9
Straks efter valget rejste jeg igen til Ha
derslev og henvendte mig til redaktørerne
Lebeck og Svensson og spurgte dem, om de
var klar over, at der kun var givet sommerfe
rie til den 3. august, så at hvis den nyvalgte
skolekommission ikke skred ind, ville sko
lerne begyndes igen den 3. august med de
samme lærere og under de samme forhold
som før ferien. Det ville sige, at der nok blev
givet nogle timers undervisning i dansk ved
nogle af skolerne, men at hele den ordning,
som den kongelige anordning af 17. juni
1920 forudsatte, ikke var gennemført. For
ikke at foregribe noget, var det bedst, at fe
rien foreløbig forlængedes, og at skolerne
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først begyndte igen, når der kunne begyndes
efter et udkast til en nyordning og med de læ
rere, den nyvalgte skolekommission indstil
lede til ansættelse. Efter samråd med borg
mester Møller udsendtes da en bekendtgø
relse om, at sommerferien for byens kommu
neskoler forlængedes på ubestemt tid, og
borgmesteren lod politibetjentene omdele i
hvert hus en opfordring (trykt på dansk og
tysk) og skemaer til udfyldning, om hvor
man ønskede sine børn undervist, så at ind
meldelsen altså foregik under de friest mu
lige former. De udfyldte skemaer afhentedes
tre dage efter, og derved fik vi materiale til
fordeling af børnene.
Indskrivningen gav det resultat, at der til
skolerne med dansk undervisningssprog indmeldtes i alt 1374 elever (713 drenge og 661
piger), til skolerne med tysk undervisnings
sprog 615 elever (330 drenge og 285 piger). I
Katedralskolen var endvidere indmeldt 319
skolepligtige børn. (Ved af- og tilgang for
andredes disse tal således, at der den 1. ja
nuar 1921 i den danske afdeling undervistes i
alt 1420 elever i 45 klasser, i den tyske afde
ling i alt 587 elever i 21 klasser).

Udarbejdelse af skole- og undervisningsplan
Sammen med overlærer Nielsen (den tysk
sprogede skoles konstituerede leder) og lede
ren af seminariets øvelsesskole10 havde jeg i
dagene fra 1.-10. august udarbejdet udkast
til skoleplan og undervisningsplan for Ha
derslevs skoler. Øvelsesskolen agtede at over
tage en klasserække (1.-7. klasse) drenge og
ønskede at være i så nøje overensstemmelse
med kommuneskolerne som muligt, hvad
time- og fagfordelingen og hele undervis
ningen angik. Samarbejdet med disse to kol
leger gik let og fornøjeligt fra hånden, da vi i
mangt og meget havde samme syn på sko
lens anliggender.
Ved et møde med skolekommissionen ind
kaldt af amtsskolekonsulenten på Stiftamtet
den 3. august, var der stillet mig den opgave
snarest muligt at fremkomme med forslag til
en skoleplan til behandling i det første skole
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kommissionsmøde. Jeg havde da sagt, at det
vel var meningen, at danske forhold, hvad
elevantal i klasserne og timetal for børn og
lærere angik, skulle indføres, men da skole
kommissionen fik at vide, at man i danske
købstadsskoler kun havde 30-35 børn i klas
serne, udbrød et af medlemmerne: »Så skal
vi jo have dobbelt så mange lærere og klasse
lokaler som hidtil; det kan der ikke være tale
om.« Jeg kunne imidlertid oplyse, at klasse
lokalerne var der, efter hvad jeg havde fået
oplyst, tilstrækkeligt af foreløbig, når 1. og 2.
klasse overalt brugte samme lokale, og efter
mine beregninger ville der vist ikke behøves
væsentlig flere lærerkræfter end hidtil ved en
fornuftig fordeling af timetallet for klasserne,
idet danske lærere plejede at læse 36 timer
om ugen. Det er senere blevet bebrejdet mig,
at jeg ikke arbejdede på at få lærernes time
antal nedsat, men dels vidste jeg, hvad også
senere viste sig, at ministeriet ikke gik med
dertil, dels var det en nødvendighed for over
hovedet at få en dansk skoleordning, at læ
rerne også i den henseende gik ind under
danske forhold, og endelig finder jeg, at læ
rerne bør have mere i løn end færre timer.
I skolekommissionsmødet den 10. august
kunne jeg fremlægge et forslag til en skole
plan, som opfyldte de stillede betingelser: In
gen forøgelse af lærer- eller timetal. Timetal
let for de forskellige klasser var 1. klasse: 18,
2. klasse: 22, piger 24, 3. klasse: 24, piger 26,
4. klasse: 28, piger 30, 5. klasse: 32, 6. klasse:
32 og 7. klasse: 32 timer, heri indbefattet de i
loven foreskrevne fire timers undervisning i
tysk fra 4.-7. klasse. Gennemsnitsbør
neantallet pr. klasse var sat til 35 (ikke over 40
i nogen klasse), og så var der endda blevet
råd til at omdanne den tidligere tyske pige
mellemskole »Auguste-Victoria-skolen« til
»Haderslev Realskole« med 36 timers ugent
lig undervisning fra 6. klasse og opefter og
med indtil 6 timer ugentlig i tysk. Derimod
foreslog jeg »Værneskolen«, der kun havde
40 elever, fordelt i to klasser, ophævet, idet
jeg fandt, at den var for dyr i forhold til det
øvrige skolevæsen, og næppe ville være så på-

Haderslev Realskoles lærere og elever fotograferet ca. 1925 (før forberedelsesklasserne blev nedlagt) bag skolebygningen Lau
rids Skausgade 12. I baggrunden til højre idrætshuset og det tidligere »Jugendheim« ved Lembckesvej. Realskolens leder,
overlærer Signe Tørsleff, ses stående yderst til venstre i tredje række. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

krævet under danske forhold, hvor man
mere kunne tage sig af de enkelte elever.11
Der var ved indmeldelsen kun indmeldt to
elever til Værneskolen, så lederen, hr.
Dirks,12 måtte finde sine tidligere elever ved
at gennemgå hele bunken af indmeldelser.
Det første skolekommissionsmøde afhold
tes den 10. august. Redaktør Lebeck valgtes
til formand og jeg til sekretær. Mit forslag til
skoleplanen blev velvilligt modtaget. Amts
skolekonsulenten frarådede dog ophævelsen
af Værneskolen. Jeg gjorde opmærksom på,
at den krævede to lærere og to klasselokaler,
som jeg mente bedre kunne udnyttes på an
den måde, og desuden var jeg bange for, at
den i en by af Haderslevs størrelse ville sætte
et »stempel« på sine elever, så de dermed
tabte, hvad de vandt kundskabsmæssigt. Jeg
turde dog ikke stå stejlt på min anskuelse i så
3*

henseende, da det for mig mere gjaldt om at
få »Haderslev Realskole« vedtaget. Den ville
sikkert samle alle de børn, der ellers ville gå i
privat skole og tillige beholde en del af de tid
ligere elever fra halvt eller helt tyske hjem og
således få betydning i national henseende.
Jeg havde i forvejen talt med amtsskolekon
sulenten derom, og han var enig med mig og
ydede mig god støtte i dette spørgsmål. Den
nationale grund kunne vi naturligvis ikke
omtale i skolekommissionen. Her taltes kun
om, at kommunen burde tilbyde de flinke
elever en undervisning, der gik ud over den
almindelige folkeskoleundervisning. De to
tyske medlemmer kunne godt tiltræde dette,
men ønskede så et lignende tilbud for den
tysksprogede skoles børn.
Det overdroges da overlærer Nielsen at ud
arbejde forslag derom til næste møde. Jeg
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gjorde opmærksom på, at en tysk mellem
skole ville kræve fire lærere og fire klasselo
kaler mere end beregnet. Lærerne kunne fås,
når man betalte derfor, men klasselokalerne
havde vi ikke: »Dem skal vi nok skaffe,« sva
rede dr. Meyer, og de blev også skaffet i den
tidligere Husholdningsskole,13 men mod 400
kr. årlig. De danske medlemmer af skole
kommissionen stillede sig imødekommende
over for dette ønske om en tysk mellemskole,
som gik ud over, hvad loven foreskrev, og
dette har sikkert bidraget til at forhindre op
rettelse af en tysk privatskole i Haderslev.14
Det næste skolekommissionsmøde afhold
tes allerede den 12. august, og til dette var til
lige rektor Mortensen fra Haderslev Kate
dralskole15 indbudt. Forhandlingerne dre
jede sig først om Latinskolens Forberedel
sesskole og Auguste-Victoria-skolen, idet
rektoren mente, at Haderslev Realskole ville
være overflødig, i hvert fald foreløbig, når sta
ten oprettede en forberedelsesskole i
overgangsårene. Han ønskede Auguste-Victoria-skolens lokaler overladt til dette brug,
hvorimod jeg hævdede, at kommunen måtte
opbygge og indrette sit skolevæsen nu uden
hensyn til denne midlertidige ordning.
Indskrivningen havde vist, at der var børn
nok til begge skoler, og når Latinskolen, som
rektoren oplyste, kun oprettede to klasseræk
ker mellemskoleklasser, måtte kommunen
sørge for videre uddannelse for de af dens
børn, der var egnede dertil, men ikke blev
optaget i Latinskolens mellemskoleklasser.
Disse tog i første linie sigte på studenter
eksamen, medens den påtænkte Haderslev
Realskole stilede mod almindelig forbere
delseseksamen, en eksamen for det praktiske
liv og et mål, som selv mindrebemidlede
kunne magte at føre deres børn frem til. Hvis
alle de børn, der var indmeldt i Haderslev
Realskoles yngste klasser, nu optoges i forbe
redelsesskolen, ville ca. halvdelen blive afvist
ved optagelsesprøven til 1. mellemskole
klasse - mange uagtet de havde bestået - og
blive henvist til folkeskolens 6. klasser, som
imidlertid ikke havde plads til dem, så at hele
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folkeskolen ville blive sprængt.16 Under
denne diskussion blev jeg stærkt støttet af
amtsskolekonsulenten.
Forhandlingerne endte med, at skolekom
missionen rettede en henvendelse til rektor
Mortensen om at oprette en forbere
delsesskole på fem klasser i overgangsårene i
overensstemmelse med statens bemyndi
gelse, men tillige besluttede at opretholde
Auguste-Victoria-skolen efter den foreslåede
plan som Haderslev Realskole. Kommunens
lokaler i det tidligere »Lüceum« (i Gåskær
gade 13)17 overlodes til rektor Mortensen til
brug for forberedelsesskolen.
Derefter drøftedes skoleplanens øvrige
punkter. Om den tyske mellemskole var ind
sat følgende: »I lighed med Haderslev Real
skoles fire øverste klasser indrettes ved folke
skolen med tysk undervisningssprog efter 5.
skoleår den tyske mellemskole, der har fire
opadstigende betalende klasser for piger og
drenge med videregående undervisning i
tysk og dansk og desuden i matematik og en
gelsk eller fransk. Der betales samme skole
penge som i de tilsvarende klasser i realsko
len«.
Om lærerlønninger indeholdt forslaget
bestemmelser om, at gifte lærere efter 18 års
tjeneste fik et yderligere tillæg på 360 kr. og
efter 21 års tjenestetid atter et tillæg på 360
kr., begge betalt af kommunen, samt at læ
rere og lærerinder efter 24 års tjenestetid fik
et afslag i timetallet på tre timer ugentlig og
efter 27 år atter et afslag på tre timer ugentlig.
Dette blev vedtaget af skolekommissionen,
men byrådet strøg det ene løntillæg (efter 21
år), og ministeriet begge afslag i timetal. Det
eneste, der i den henseende kunne opnås og
opnåedes var, at »lærere og lærerinder får
med det fyldte 60. år fra følgende undervis
ningsårs begyndelse uden afkortning i løn en
nedsættelse af det ugentlige timetal til 30«.

Læreransættelser
Samtidig med udkastet til skoleplanen havde
overlærerne udarbejdet et forslag til under
visningsplan for Haderslev kommunale sko-

Aug. Hansen fotograferet med en klasse elever på Hertug Hans Skole, formodentlig i begyndelsen af 1930erne. (Privateje).

levæsen; men dette skulle jo efter loven først
behandles i lærerrådet; men et sådant eksi
sterede ikke, da alle hidtidige lærere var opsagt ved genforeningen og ingen ny endnu
antagne. Man længtes efter at få skolerne i
gang, og det næste store og vigtige spørgsmål
for skolekommissionen var derfor indstilling
af lærere og lærerinder til alle embederne i
Haderslev. I Sønderjylland har den folke
valgte skolekommission alene indstillings
retten. Kaldsretten er hos skoledirektionen
og ministeriet, idet skoledirektionen i hvert
enkelt tilfælde skal indhente ministeriets bil
ligelse til at kalde.18
Mødet om indstillingerne afholdtes den
31. august, og det var klart, at det ville blive
vanskeligt at løse spørgsmålet til alle parters
tilfredshed, thi der var adskillige af de tidli
gere lærere, som det danske flertal absolut
ikke ønskede at genindsætte. Ved forman
dens, redaktør Lebecks rolige og besindige
ledelse lykkedes det dog at undgå en spræng

ning, så at hele indstillingen skete af den
samlede skolekommission. Noget var spørgs
målet også blevet lettet ved, at nogle af de
mest tysksindede tidligere lærere allerede
straks efter genforeningen havde søgt og fået
ansættelse sydpå, medens andre slet ikke
havde indsendt ansøgning, idet de påstod, at
de var ansatte i Haderslev på livstid og ikke
respekterede opsigelsen.
Der var indkommet 275 ansøgninger, og i
løbet af august måned havde overlærerne og
skolekommissionen haft flittig besøg af ansø
gere. Der var altså nok at vælge imellem, det
gjaldt blot om at udvælge de rette. Der var
mange dygtige folk med fine papirer imel
lem, men også nogle, som nærmest var umu
lige eller i hvert fald så ukendte med sønder
jyske forhold, at de ville være umulige her.
Jeg husker således, at en ung lærer spurgte
mig, om der taltes udelukkende tysk i Ha
derslev, han syntes nemlig ikke at have hørt
andet, han kunne i hvert fald ikke forstå,
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hvad folk sagde. Jeg fortalte ham så, at % af
befolkningen her talte dansk, men sønder
jysk dansk, og når han ikke kunne forstå det,
og antog det for tysk, måtte han hellere op
give at søge her, thi det sprog taltes også af
børnene, så dem ville han altså heller ikke
kunne forstå.
Hele denne store bunke ansøgninger
havde amtsskolekonsulenten og overlærerne
pløjet igennem og gjort et udvalg af, hvoref
ter det med vore bemærkninger havde været
til cirkulation blandt skolekommissionens
medlemmer. Endelig havde det danske fler
tal holdt et privat møde med amtsskolekon
sulenten og overlærerne for at være oriente
ret før det endelige møde. Man var blevet
enige om at beholde så mange som muligt af
de tidligere lærere samt at ansætte de »vika
rer«, der var kommet herned og havde hjul
pet danskerne i overgangsåret.
Ved mødet den 31. august indstilledes til
fast ansættelse 21 lærere, hvoraf otte tidligere
havde haft ansættelse i Haderslev, fire været
vikarer i overgangsåret og ni var nye, men af
disse ni havde fire tysk uddannelse. Det var
altså ikke noget stort antal nordfra. Af lærer
inder indstilledes til fast ansættelse 17, fem
tidligere lærerinder i Haderslev, fem vikarer
og syv nye. Endvidere indstilledes fire time
lærere (to med dansk og to med tysk uddan
nelse), en timelærerinde (tysk) og en vikar
(dansklærerinde).19 Lærere og lærerinder
med tysk uddannelse er selvfølgelig væsent
lig ansat ved den tysksprogede skole, dog er
der gennemgående et par stykker ved hver af
de danske skoler. Det var ansættelsen af læ
rere ved den tysksprogede skole, der voldte
vanskeligheder. De to tyske medlemmer
hævdede nemlig, at danskerne kunne ind
stille lærere ved den danske skole, og de læ
rerne ved den tyske skole, hvorimod forman
den ganske rigtig fastholdt, at alle skulle ind
stilles af den samlede skolekommission, hvis
man ville undgå særstilling. Ved at forhandle
frem og tilbage og foretage ombytninger lyk
kedes det også til sidst at opnå enighed.
Overlærer Nielsen overtog ledelsen af den
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tysksprogede skole, overlærer, fru Tørsleff le
delsen af Haderslev Realskole og Louiseskolen (pigeskole med lærer Simonsen20 som vi
ceskoleinspektør) og jeg ledelsen af Hertug
Hans Skole (drengeskole) og Set. Severin
Skole (pigeskole med dens tidligere leder,
rektor Brodersen21 som viceinspektør) samt
Værneskolen. Jeg havde foreslået indførelse
af fællesundervisning i alle skoler, men det
turde skolekommissionen ikke indlade sig
på, da det var noget helt nyt.
Der blev straks skrevet til alle de som nr. 1
indstillede, om de var villige til at modtage
ansættelse og kunne og ville komme, inden
de endnu havde modtaget kaldelse, så at sko
len kunne begynde snarest muligt. På et par
undtagelser nær svarede alle ja, og i skole
kommissionsmødet den 9. september foreto
ges de sidste indstillinger og bestemtes, at
folkeskolen skulle begynde 14. september,
Real- og Mellemskolen den 15. september.

Hertug Hans Skolen som dansk skole
Til åbningshøjtideligheden i Hertug Hans
og Set. Severin skoler havde jeg skrevet hos
lagte sang, som blev omdelt til børnene og de
få forældre, der var mødt. Vi begyndte med
»Den signede dag«, hvoraf det sidste vers:
»Så rejser vi til vort Fædreland«, blev sunget
med særlig kraft. Derefter talte jeg lidt til
børnene, vi sang den omdelte sang, og bør
nene blev fordelt i de forskellige klasser efter
alder og fik deres timetabel. Efter at der var
meddelt dem lidt om skolens fremtidige or
densregler, blev de hjemsendt.
De to klasselokaler i den lille skolebyg
ning, som egnede sig fortrinligt til at være
forskole, havde tidligere været brugt af Vær
neskolen, som fremtidig fik lokaler i Vester
gade, der i den tyske tid havde været benyttet
til efterskole (Nachübungsstunde, hvad nær
mest skal erstatte vore tekniske skoler, men
langt fra står på højde med dem). Dette gav
anledning til en tragi-komisk scene. Flere af
de små protesterede med tårer i øjnene: »De
vil it i æ dumskul,« sagde de, og vi havde en
del besvær med at forklare dem, at det var

Mel.: Velkommen i den grønne Lund.

1.
Saa samles vi nu her i Dag
vor Skole at begynde,
og derfor hejser vi vort Flag,
det skal om Fest forkynde.
2.
Nu kan vi gaa vor Skolegang
med Hjertets Fryd og Glæde,
thi nu har Sproget jo den Klang,
Mor lærte os som spæde.

3.
Og nu vi høre skal om dem,
der gjorde Danmark Ære;
thi nu er vi jo kommet hjem,
og der er bedst at være.

4.
Det var saa mørk og trang en Tid,
der skrev vor Barndoms Minder,
da Fader borte var i Strid,
og vi fik blege Kinder.
5.
Thi der var baade Sorg og Savn
i Hjemmene hernede,
og vi har alle mangt et Navn,
vi maa i Stilhed frede.
6.
Men han, som vender Tidens Strøm,
saa let som Blad i Skove,
opfyldte dog vor bedste Drøm,
vi derfor glad ham love.
7.
Og beder ham, at han nu vil
vor Gerning her velsigne,
at vi, alt som vi vokser til
maa lære: ham at ligne.

A. H.

»Danskeren«s Trykkeri, Haderslev.

ikke »æ dumskul«, den var nu i Vestergade.
Underligt nok havde man i det ordensland
Preussen ikke brugt, hvad man dog skulle sy
nes var en selvfølgelig ting ved en større
skole, at stille børnene op klassevis, før de
lukkedes ind. Nej, de var vant til at storme
ind imellem hinanden, som de kunne bedst,
og at blive i klasser og gange i frikvartererne
(»Pavserne<) eller gå ud, som de selv syntes.
Det vakte derfor lidt forundring både blandt
børn og voksne, at børnene skulle stilles op,
og at skolen var aflåst om morgenen og i mid
dagstiden. Vi så i begyndelsen folk stå stille
på gaden i dum forundring for at se på, hvor
ledes børnene gik ind, og ved at forhøre mig
hos folk, der havde gået i skole i Haderslev
længe før krigen, har jeg erfaret, at det ikke er
krigsårene, der har fremkaldt en opløsning,
men at en slig orden aldrig har været brugt.
Det varede imidlertid ikke længe, før vi i den
henseende fik skik på børnene, og i det hele
taget må jeg sige, at det må være en god na
turbund, der er i den sønderjyske befolk
ning, når vi tænker på, hvor let og hurtigt alt
er faldet i lave igen efter den slaphed og lov
løshed, som verdenskrigen og dens følger
havde bragt i alle forhold.
I Haderslev blev børnene i den tyske tid
først konfirmeret med 15 år og kun én gang
om året ved påsketid (den sidste bestem
melse har vi endnu foreløbig beholdt, men
desværre ikke den første). Den 7. klasse, jeg
begyndte med i Hertug Hans Skole, var der
for nogle store karle, alle over 14 år, så jeg
tænkte i mit stile sind den første dag, da jeg
skulle til at undervise dem: »Dem skal du vist
passe på at køre lidt stramt«, men jeg må
sige, at jeg har aldrig haft et hold elever, som
det var en sådan fornøjelse at arbejde med,
og som fik så meget lært i så kort tid. Nu er
det jo en selvfølge, at disse gutter, som havde
gået 872 år i tysk skole og kun manglede 72 år
af deres skoletid og alligevel meldte sig til
dansk skole, var nogle, som selv ville lære
dansk, eller hvis hjem i hvert fald ønskede, at
de skulle lære dansk. I den første time med
skriftlig dansk prøvede jeg, om de kunne
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skrive et let stykke efter diktat, men det mag
tede de ikke. Jeg måtte begynde med at
skrive af efter den sorte tavle, blandt andet for
også at vænne dem til brugen af latinske bog
staver. Det lyder utroligt, men er ikke des
mindre sandt, at de efter et halvt års arbejde
ved udskrivningen den 31. marts 1921 med
hensyn til skriftlig dansk stod på højde med
eleverne i næstøverste klasse i en almindelig
dansk folkeskole i en købstad.
Fordelingen af eleverne i de forskellige
klasser var sket efter alder (alle over 14 år i 7.
klasse, fra 13-14 år i 6. klasse osv.) Vi havde
jo intet andet at gå efter, og selvfølgelig pas
sede det ikke helt, så lidt omflytning måtte vi
foretage, og lidt knirken i maskineriet var der
jo i det første halvår, men allerede med op
rykningen den 1. april 1921 fik vi klasserne så
nogenlunde i orden, så at arbejdet kunne gå
som i en almindelig dansk købstadsskole.
I tiden fra 1. august til 1. december havde
jeg levet som »ungkarl« i et lille tagværelse på
Lindevej. Der var bolignød i byen,22 så der
var ikke tale om at få min familie herover, før
vi kunne rykke ind i embedsboligen i Hertug
Hans Skole, som var lovet mig. Den tyske læ
rer Lohfert,23 der beboede lejligheden, men
som ikke var blevet genantaget som lærer,
ville ikke rykke ud af lejligheden, skønt byrå
det havde skaffet en anden lejlighed til ham;
til sidst måtte jeg true ham med kongens fo
ged.
Min hustru havde nemlig fået solgt vort
hus i Svendborg på meget gunstige vilkår
(20.000 kr.) under forudsætning af fraflyt
ning til oktober flyttedag. På grund af hr.
Lohferts stædighed måtte denne handel gå
tilbage, men da det senere lykkedes at sælge
huset til en pris af 18.000 kr. under forudsæt
ning af overtagelse til 1. december, satte jeg
pres på og fik da også Lohfert ud først i no
vember, så at lejligheden kunne gøres i stand
og vi rykke ind til 1. december.
Min ældste datter, Helga, der havde taget
almindelig forberedelseseksamen fra Haahrs
skole med udmærkelse, var blevet antaget
som toldelev i Odense, men søgte nu om for
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flyttelse til Haderslev, hvilket også blev bevil
get i begyndelsen af året 1921, og det var vi
gensidigt meget glade ved, men denne glæde
blev snart forvandlet til sorg. Den 27. juni
1921 var hun sammen med nogle andre toldog postelever inviteret på en sejltur på fjor
den med en af de unge toldere, og da de om
aftenen ved ti-tiden sejlede hjem, kuldsejlede
de, og fire af de unge mennesker, deriblandt
Helga, druknede. Dette var et meget hårdt
slag for min hustru og mig.

Justeringer af skole- og undervisningsplan
1921-23
Ved det oprindelige forslag til skoleplanen
var der af hensyn til skolevejen indført fælles
undervisning i 1. og 2. klasserne i de to yder
skoler (Set. Severin og Hertug Hans). Læn
gere turde skolekommissionen foreløbig ikke
gå med fællesskolen, da der jo var så meget
andet nyt, der skulle indføres. Jeg havde for
øvrigt gjort opmærksom på, at som skolerne
lå og på grund af delingen i dansk og tysk
skole, ville fællesskolen sikkert blive billigere
i drift end særskolen. Ved udgangen af andet
skoleår skulle pigerne fra Hertug Hans Sko
len overgå til Louiseskolen og drengene fra
Set. Severin Skolen til Seminarieskolen. Alle
rede den 31. marts 1921 viste der sig vanske
ligheder med denne ordning, idet Semina
rieskolen, som kun skulle have én klasse
række, ikke havde plads til alle de drenge,
der skulle overføres. Spørgsmålet løstes fore
løbig på den måde, at det overskydende an
tal drenge (10) overførtes til Hertug Hans
Skole, som alligevel skulle have to tredieklasser.
Forslaget til skoleplanen kom først tilbage
fra ministeriet i august 1921. Foruden nogle
redaktionelle ændringer var der to væsent
lige, nemlig om lærernes timetal og om Real
skolens nedsættelse i timetallet (36 timer
ugentlige timer) kunne ministeriet ikke gå
med til efter 24-27 års tjenestetid; men efter
det fyldte 60. år kunne lærere og lærerinder
uden afkortning i løn få seks timers ugentlig
reduktion. Et forsøg på at få en midlertidig

Fra en fest på Hertug Hans Skolen, i skolens nyopførte gymnastiksal (måske ved indvielsen den 14. januar 1928?) I forgrunden
lærer Rask R. Kjær. (Fot.: C. Rudolph, Haderslev, i Haderslev byhistoriske Arkiv).

nedsættelse til 33 ugentlige timer fra 1. april
1922 til 1. april 1924 mislykkedes også. (Den
reduktion på to timer ugentlig, der af skolen
var tilstået dansklærerne i 7. og 6. klasserne
for stilerettelse og matematiklærerne for ret
telse af opgaver, vovede man derfor ikke at
indføre i skoleplanen).
Realskolen var oprindelig tænkt, ikke blot
som en betalingsskole, men også som en be
lønningsskole for folkeskolens flinke børn,
hvorfor den oprindelige plan indeholdt be
stemmelser om, at der skulle være et tilstræk
keligt antal fripladser for disse børn. Det var
herom og om skolepengene, ministeriet
havde gjort bemærkninger. Det ændredes
nu til, at i grundskolen betaltes 7 kr. måned
lig pr. barn i de fire øverste klasser efter
samme regler som i statens mellemskoler,
hvorimod fripladser bortfaldt.
Det af overlærerne udarbejdede forslag til
en undervisningsplan blev med nogle få æn

dringer vedtaget i det første fælleslærer
rådsmøde, der afholdtes i Realskolens festsal
den 14. oktober 1920. Fra skolekommissio
nen blev forslaget gjort færdigt den 27. no
vember 1920, men først i november næste år
kom det tilbage fra ministeriet. Heldigvis var
der kun foreslået få og ret uvæsentlige æn
dringer, som alle blev tiltrådt af skolekom
missionen i dets møde den 3. december
1921, hvorefter forslaget igen blev indsendt
til ministeriets godkendelse, og den 17. maj
1922 fik Haderslev skolevæsen endelig stad
fæstet sin undervisningsplan.
Klasselokalerne i Set. Severin Skole var
meget dårlige, og før verdenskrigen var det
vedtaget, at her skulle opføres en ny skole,
men da så krigen kom, blev det stillet i bero.
Det blev derfor en af de første opgaver for
skolekommissionen og skoleudvalget under
dansk styre at fremskaffe en ny og tidssva
rende skole på Moltrupvej. Allerede i slut41

I 1920erne og 1930erne deltog skolebørn fra
byens danske skoler hvert år den 15. juni på
genforeningsdagen og Valdemarsdag i et stort
optog gennem byen. Her ses August Hansen i
optoget, der passerer hjørnet af Bispegade og
Bispebro. (Privateje).

ningen af 1921 blev der taget fat på dette ar
bejde. De af stadsbygmester Chr. Hansen
udarbejdede tegninger blev behandlet i fæl
lesrådet den 31. maj og i et skolekommis
sionsmøde den 1. juli 1922. Den 7. juni 1923
blev grundstenen nedlagt til den nye skole,
og den 11. august 1924 blev den indviet. Det
var en smuk og fuldt moderne skole med 12
klasseværelser foruden særlokaler til teg
ning, naturfag, håndgerning og skolekøkken
samt med en gymnastiksal og et sløjdlokale.
Der er altså plads til en dobbelt klasserække,
hvad der også bliver børn til i skolens natur
lige distrikt, efterhånden som vi når til at få
det normale børnetal på alle klassetrin.
I de første år efter 1920 blev antallet af ind
skrevne børn stadig mindre for hvert år. I pa
rentes bemærket holdes indskrivningen i
Haderslev i november måned, hvilket er me
get praktisk, for at man i tide kan skønne
over, hvor mange klasser der bliver i det nye
skoleår. Denne nedgang i børnetallet skyldes
en tilsvarende nedgang i fødslernes antal i
årene 1915, 1916, 1917, 1918 og 1919. Nor
malt var fødselstallet omkring 300-320, men
i 1917 var det nede på 165, hvorfor vi i 1924
havde den laveste indskrivning (127 børn), og
først i 1920 var fødselstallet atter kommet op
på det normale (312). Tilflytning har ikke
kunnet udfylde de huller, dødeligheden har
forvoldt, så at tallet på indskrevne børn hvert
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år har svaret omtrent til fødselstallet i året syv
år forud.24 Da der ingen private skoler findes
i Haderslev, får kommuneskolerne hele til
gangen. Fordelingen af børn til den dansk
sprogede og den tysksprogede skole har
holdt sig omtrent konstant, således at Å af
børnene går til den tysksprogede skole, hvil
ket også omtrent svarer til fordelingen af
dansksindede og tysksindede indbyggere i
byen.
Årene 1920-22 havde på forskellig måde
været svære år for min hustru og mig, men i
sommerferien 1922 havde vi en dejlig rekre
ation, idet vi, da marken stod så lavt, havde
råd til en Tysklands-rejse. Vi var først en dag
i Hamborg, tog derfra til Køln, sejlede op ad
Rhinen med ophold forskellige steder, var i
Wiesbaden, Frankfurt am Main og tog over
Hamborg-Warnemünde til slægten på Lol
land, så vi med friske kræfter kunne tage fat
på arbejdet igen efter sommerferiens ophør.
Den 21. november 1922 døde lærer N. H.
Holm,25 der var viceinspektør ved den tysk
sprogede skoleafdeling. Besættelsen af hans
embede gav anledning til den såkaldte »Sko
lestrid« i Haderslev. Denne kunne sikkert
have været undgået, hvis alle parter fra først
af havde været lidt bedre orienteret og havde
vist lidt mere imødekommenhed. Nu blev
det således, at en tyskuddannet, men udpræ
get dansksindet mand indstilledes af den

Fra grundstensnedlæggelsen til Set. Severin Skole den 7. juni 1923. Midt i billedet ses borgmester Laurentius Christensen. På
hans højre side står (med høj hat i hånden) seminarielærer Egebæk, der var medlem af byrådet, og bag Egebæk står stadsbyg
mester Hansen, der havde tegnet skolen. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

danske gruppe i skolekommissionen, me
dens det tyske mindretal indstillede en ud
præget tysksindet mand. Amtsskolekon
sulenten gjorde et forsøg på at opnå enighed
om en »neutral« mand; det mislykkedes, og
skoledirektøren kaldede ingen af de indstil
lede, men den foreslåede neutrale mand,
hvilket vakte bitterhed hos en del af den dan
ske gruppe og fremkaldte en række artikler af
redaktør A. Svensson.26

Haderslev Realskoles omdannelse 1924
I begyndelsen af året 1924 foreslog overlærer
Tørsleff og Realskolens lærerråd, at Realsko
len i stedet for at forberede til almindelig for
beredelseseksamen skulle omdannes til en
mellemskole med realeksamen. Jeg bekæm
pede dette forslag i forældrerådet den 19. fe

bruar 1924, idet jeg hævdede, at enheden i
vort skolevæsen derved blev brudt. 6. og 7.
klasse i Realskolen fulgte efter den oprinde
lige plan folkeskolens undervisningsplan
med tilføjelse af matematik og engelsk, og
børnene kunne derfor eventuelt gå ud af sko
len ved 14-årsalderen og havde da fået en
sammenhængende undervisning. Indførelse
af mellemskolen medførte, at denne skoles
undervisningsplan måtte følges, og at børn,
der gik ud af skolen ved 14-årsalderen, gik ud
med noget brudstykkeagtigt. Desuden ville
indførelsen af mellemskolen medføre enten,
at børnene skulle gå over fra folkeskolen ved
udgangen af 4. klasse, hvilket for det meste
ville være for tidligt, eller at de skulle gå et år
længere i skole, hvilket var en økonomisk
byrde for forældrene og for byen. Endelig
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kom Realskolen derved til at konkurrere
med Katedralskolen, hvad den næppe
kunne stå sig ved. Mine indvendinger frug
tede dog ikke. Så godt som hele lærerrådet
stemte for overgangen til mellemskole med
realeksamen, og i skolekommissionsmødet
den 1. marts 1924 blev forslaget vedtaget;
men ved samme lejlighed fremkom de første
røster om nedlæggelsen af Realskolens fem
bestående underklasser.
Spørgsmålet blev foreløbig afvist som væ
rende uden for dagsordenen. Det er min
overbevisning, at vort skolevæsen havde væ
ret bedst tjent med at beholde Realskolen i
sin oprindelige skikkelse som en betalings
skole og en belønningsskole for flinke børn
fra folkeskolen og med almindelig forbere
delseseksamen som mål, og det havde vi vist
også fået lov til, når der ikke var blevet lavet
om ved den gang efter gang. Selvfølgelig ville
de børn, der skulle studere, forlade Realsko
lens fem underklasser; men den ville få er
statning i de flinke børn fra folkeskoleklas
serne, og for de børn, der ikke ønskede at stu
dere, havde der så ikke været nogen som
helst grund til at gå over til Katedralskolen,
da Realskolen i løbet af fire år bragte dem
frem til almindelig forberedelseseksamen,
som er mere værdifuld end realeksamen, og
at det kunne nås, viser de første års pæne ek
saminer.

Nye justeringer
Da redaktør Lebeck kort efter blev bibliote
kar i Aabenraa, valgtes i skolekommissions
mødet den 2. maj 1924 urmager Bahnsen til
formand for skolekommissionen. Lands
tingsmand Jørgen Møller blev næstformand,
og suppleanten, rentier Ravn, tiltrådte skole
kommissionen.27
Efter forslag fra Louiseskolen og Set. Seve
rin Skolen drøftedes i året 1924 ønskelighe
den af oprettelsen af en 8. pigeklasse. I skole
kommissionsmøde den 2. okt. 1924 vedtoges
fællesrådets udkast til en undervisningsplan
for en sådan klasse, men oprettelsen af 8.
klasse udsattes et år på grund af det ikke sær
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lig store børnetal, der kunne blive til 8. klasse
i 1925.
I samme skolekommissionsmøde vedtoges
efter fælleslærerrådets indstilling at andrage
ministeriet om en ændring i skoleplanen,
hvorved fællesundervisning gradvis indførtes
i alle byens skoler, således at der begyndtes
fra 1. april 1925, samt om at overenskomsten
med Seminariets Øvelsesskole ændredes, så
ledes at denne skole ligeledes indførte fælles
undervisning og ikke fremtidig fordyrede
skolevæsenet, idet der på grund af den ofte
blev tre klasser, hvor fællesundervisning
kunne nøjes med to. For yderskolernes ved
kommende var fællesundervisningen natur
lig på grund af de lange skoleveje, som sær
undervisningen gjorde endnu længere. Sko
lekommissionen skred derfor nu resolut til
indførelse af fællesundervisning over hele li
nien, og så vidt jeg ved, har den hidtil været
til almindelig tilfredshed.
Ved indvielsen af den nye skole på Mol
trupvej havde jeg en samtale med departe
mentschefen, kontorchef Graae, der spurgte
mig om min stilling med hensyn til udnæv
nelsen af en overlærer ved denne skole, der
hidtil havde været ledet af rektor Brodersen
som viceinspektør, mens jeg var overlærer af
navn. Af hensyn til hr. Brodersen, der før
1920 havde ledet skolen som »rektor«, havde
jeg gjort så lidt som muligt ud af tilsynet,
men dog stadig fundet, at det var pinligt for
hr. Brodersen. Jeg svarede departementsche
fen, at da det nu var en ny og selvstændig
skole, fandt jeg det rimeligt, at den fik sin
egen overlærer i overensstemmelse med den
gamle bestemmelse om, at den 1. lærer ved
hver købstadsskole ville kongen selv ud
nævne. Da der senere på året fremkom an
søgning fra hr. Brodersen om udnævnelse til
overlærer, støttede jeg derfor denne, og han
blev da også udnævnt til overlærer med tje
nestetid fra 1. januar 1924.
Da der i den nye skole på Moltrupvej var
indrettet et skolekøkken, var det rimeligt, at
det blev taget i brug. Overlærer, fru Tørsleff,
havde indsendt ansøgning om indførelse af

Set. Severin Skole, kort før indvielsen den 11. august 1924. Skolebygningen er et godt eksempel på 1920ernes offentlige by
geri i Haderslev, præget af »Bedre Byggeskik«. (Haderslev byhistoriske Arkiv).

undervisning i skolekøkkengerning, tre ti
mer ugentlig, for 7. og 8. pigeklasser. Fælles
lærerrådet havde udtalt sig til gunst derfor,
og i skolekommissionsmødet den 2. decem
ber 1924 vedtoges det at ansøge byrådet der
om. Fra 1. august 1925 overdroges denne un
dervisning (15 timer ugentlig, der regnes lig
20 timer) til lærerinde, frk. E. Hvalsøe, der i
sin tid var blevet ansat med særlig henblik på
en eventuel virksomhed som skolekøkkenlæ
rerinde. Da frk. Hvalsøe imidlertid på grund
af sygdom måtte søge orlov et år, fra 1. no
vember 1925, og heller ikke senere har kun
net overtage skolekøkkengerningen, har der
været holdt vikar til skolekøkkentimerne. Vi
karerne har været frk. Nyholm fra 1. decem
ber 1925 til 1. november 1926, frk. Ehlers fra
1. november 1926 til 10. juli 1927 og frk. Dahl

fra 15. august 1927 til 1. april 1929, hvorefter
frk. Dahl er blevet fastansat som skolekøkken
lærerinde.

Nedlæggelse af Realskolens underklasser
I skolekommissionsmødet den 2. december
1924 forelå en meddelelse fra byrådet om, at
det havde besluttet at nedlægge Realskolens
underklasser. Redaktør Svensson nedlagde
indsigelse mod, at byrådet havde afstemt og
taget beslutning om nedlæggelsen, inden
skolekommissionen var blevet hørt. To af
skolekommissionens medlemmer (H. C.
Hansen og J. Møller) tog imidlertid forslaget
op, og det oversendtes til fælleslærerrådets
erklæring. I fælleslærerrådet kæmpede jeg men atter uden held - for bevaringen afbeta
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August Hansen instruerede skolekomedier for de mindre elever på Hertug Hans Skolen. Stykkerne skrev han ofte selv på
grundlag af stykker i børnenes læsebøger. Her er det »Lars med træskoene«, som går over scenen i 1934. (Privateje).

stillede et ønske blandt befolkningen, sam
lede børn, der stod på nogenlunde samme
udviklingstrin, når de kom i skole, dannede
en god grundstamme for mellemskolen og
ikke kostede byen én øre. Det sidste havde
jeg også klargjort gennem en redegørelse i
byens blade og vist, at derimod ophævelsen
af betalingsskolen ville medføre betydelige
udgifter for byen, hvilket der ingen grund var
til, da de forældre, der sendte deres børn i
betalingsskolen, ikke havde klaget over at
skulle betale skolepenge. Tværtimod kom
der fra 134 hjem indsigelse mod betalings
skolens nedlæggelse.
Denne skolestrid gav også anledning til en
del avisartiklen Men de kræfter, der arbej
dede på betalingsskolens nedlæggelse var de
stærkeste. Nedlæggelsen blev vedtaget af et
flertal af skolekommissionen, medens et
mindretal på to fremsatte en begrundet ind
sigelse.
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Da der nu efterhånden var blevet ikke så få
ændringer i skoleplanen, blev der indsendt
et helt nyt udkast til skoleplanen, vedtaget i
skolekommissionen den 10. september 1925,
til ministeriet. Byrådet tilføjede en bemærk
ning om, at nedlæggelsen af betalingsklas
serne skulle ske gradvis med en klasse om
året, regnet fra 1. april 1926.
Da forslaget til skoleplanen kom tilbage fra
ministeriet, benyttede mindretallet i mødet
den 25. j anuar 1926 sin ret til at udtale sin be
klagelse over, at ministeriet ikke havde fun
det anledning til at påtale den behandling,
der oprindelig var blevet denne sag tildelt fra
Haderslev byråds side, samt over, at mini
steriet ville se bort fra mindretallets velbe
grundede indvendinger mod betalingsklas
sernes nedlæggelse.
Den gradvise nedlæggelse kunne mindre
tallet ikke gå med til. Skulle der nedlægges,
burde det ske på én gang. Flertallet holdt på

den gradvise nedlæggelse. Spørgsmålet om
delt eller samlet skoletid var også blevet rejst,
og en afstemning blandt de skolesøgendes
hjem havde vist, at der for den tysksprogede
skoles vedkommende var et overvejende øn
ske om samlet skoletid, hvilket derimod ikke
var tilfældet for den dansksprogede skoles
vedkommende.
Ved den nye skoleplan indførtes derfor
samlet skoletid for den tysksprogede forsko
les vedkommende, medens den danskspro
gede forskole bibeholdt delt skoletid.
Fra 1. april 1925 havde lærer Kjær fået ti
gymnastiktimer i Idrætshuset regnet lig 13 ti
mer på grund af afstanden mellem Hertug
Hans Skole og Idrætshuset. Men da lærer
Karlsen i 1926 ansøgte om en lignende time
reduktion, fordi han var tegnelærer ved for
skellige skoler, blev hele spørgsmålet om ti
mereduktion taget op. Hertil bidrog også en
skrivelse fra ministeriet om reduktion af læ
rertimer i Realskolen, som gav anledning til
en skrivelse fra magistraten om, hvilke time
reduktioner der i det hele taget fandt sted.
Skolekommissionen ansøgte byrådet om, at
de hidtil givne timereduktioner måtte bibe
holdes i skoleåret 1926-27, da det ellers blev
nødvendigt at opsige en timelærer og en ti
melærerinde.
Byrådet fastlagde imidlertid, at al timere
duktion bortfaldt fra 1. april 1926, så nær
som de af ministeriet fastslåede i Realskolens
eksamensklasser (4. mellem og realklassen),
hvor fem undervisningstimer regnes lig seks.
En timelærer og en timelærerinde måtte der
for opsiges.
Hertug Hans Skole havde ingen gymna
stiksal. 1 1920 blev der derfor truffet den mid
lertidige ordning, at de mindste klasser
måtte nøjes med skolestuegymnastik, men at
5., 6. og 7. klasserne skulle havde gymnastik i
en i den tyske tid opført fælles gymnastiksal i
Idrætshuset.28
Denne sal blev i 1921 monteret efter dansk
mønster, men da den ligger 20 minutters
gang fra Hertug Hans Skole, kunne kun
ydertimer bruges til gymnastiktimer, og i

August Hansen fotograferet pinsen 1928 med en af sine døtre.
(Privateje).

længden ville denne ordning være uholdbar
og blev det især efter fællesundervisningens
indførelse. Allerede i 1925 var der efter min
opfordring til skolekommissionen indsendt
en ansøgning til byrådet om opførelse af en
gymnastiksal ved Hertug Hans Skole. Byrå
det svarede da, at det fuldt ud indså nødven
digheden af opførelsen af en gymnastiksal,
men af økonomiske grunde kunne ønsket
ikke imødekommes i øjeblikket. Da man i ef
teråret 1926 forhandlede i byrådet om nød
arbejder, der kunne sættes i gang for at mod
arbejde arbejdsløsheden i byen, blev sagen
taget op igen, og jeg benyttede da lejligheden
til at arbejde for, at skolen med det samme
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Gymnastiksalen på Set. Severin Skole, taget i brug i 1924 og udstyret på samme måde som gymnastiksalen på Hertug Hans
Skole, der blev taget i brug i 1928. Stadsbygmester Chr. Hansen havde tegnet begge bygninger. (Fot. 1930, Haderslev
byhistoriske Arkiv).

fik en sådan udvidelse med klasser og hånd kelstald og nye WC’er, og der er således tilve
gerningsværelse, så at der blev plads til en jebragt gode og tidssvarende ydre vilkår for
fuldstændig, dobbelt klasserække.
skolens arbejde.
Den af stadsbygmester Chr. Hansen udar
Ændringer i den under 22. februar 1927
bejdede plan for ombygning og tilbygning stadfæstede skoleplan nødvendiggjorde æn
ved Hertug Hans Skole løste opgaven på en dringer i undervisningsplanen. Efter fælles
smuk og praktisk måde og vandt derfor også lærerrådets beslutning den 3. marts 1927
tilslutning i alle instanser, og efter denne nedsattes et udvalg, bestående af to lærer
plan blev arbejdet udført i løbet af året 1927. kræfter fra hver skole til at gennemgå under
Den 14. januar 1928 indviedes de nye lokaler visningsplanen og fremkomme med forslag
ved en lille højtidelighed på skolen. Skolen til en ny undervisningsplan. De væsentligste
havde nu 11 klasselokaler, et håndgernings ændringer, der blev foreslået i folkeskolen,
værelse, der tillige bruges som tegnesal, et var en anden fordeling af undervisningsstof
sløjdlokale og en dejlig stor gymnastiksal fet i religionskundskab, historie og geografi.
med omklædningsværelse og redskabsrum. Ændringerne i Realskolens plan var en følge
Samtidig blev den forsynet med læskur, cy af, at skolen var gået over fra at forberede til
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almindelig forberedelseseksamen til at være
en mellemskole med realklasse. Af nye fag
var der foreslået indført træsløjd og skolekøk
kenundervisning for henholdsvis drengene
og pigerne i folkeskolens to øverste klasser og
Realskolens tilsvarende klasser samt i af
gangsklassen. Lærerrådets forslag blev med
få ændringer vedtaget af skolekommissionen
og byrådet, og den nye undervisningsplan
for Haderslev kommunale skolevæsen blev

stadfæstet af undervisningsministeriet den
14. november 1928.
Den 14. marts 1929 deltog alle børn mel
lem 13 og 14 år i Haderslev kommunale sko
ler i den ministerielle prøve i skriftlig dansk
og regning. Den på ministeriets foranledning
foretagne bedømmelse af disse arbejder vi
ste, at gennemsnitskarakteren lå noget over
gennemsnitskarakteren for samtlige delta
gende købstadsskoler.
AUGUST HANSEN

NOTER OG HENVISNINGER
1. Signe Tørsleff, født 1879, overlærer ved Haderslev
Realskole og Louiseskolen 1920-35, overlærer ved
Flertug Hans Skolen 1935-49, død 1975.
2. Ludvig Mortensen, født 1876, amtsskolekonsulent i
Haderslev 1920, død 1937.
3. Friedrich Heinrich Carstensen, født 1884, dimitte
ret Tønder seminarium 1905, rektor ved Frederiksskolen og Flertug Hans Skolen i Haderslev 1913-20,
død 1957.
4. Thorvald Møller (1858-1923) indvalgtes i magistra
ten den 12. okt. 1919 og blev valgt til borgmester
den 20. maj 1920. Han beklædte borgmesterposten
indtil byrådsvalget den 15. marts 1922.
5. Lauritz B. Jensen, kaldet Lange Jensen i modsæt
ning til Lille Jensen (F. Jensen), der efter 1920 var
ansat på magistratskontoret.
6. Blandt disse vikarer var senere gymnasieoverlærer
Axel Kalisbøl, der underviste på Frederiksskolen, se
Haderslev-Samfundets Årsskrift 1986, s. 69-70,
Dannevirke 7. febr. 1970.
7. Mødet er omtalt i Modersmaalet den 1. juli 1920,
og der redegøres her kort for privatskolens virksom
hed siden efteråret 1919.
8. William Nielsen, født 1871 i Haderslev, dimitteret
Fladerslev seminarium 1892, lærer ved Oberreal
schule i Kiel 1898-1920, 1920-41 overlærer ved den
tysksprogede skoleafdeling, død 1951.
9. Ved skolekommissionsvalget fik den danske fællesli
ste 1735 stemmer, den tyske liste 847 stemmer og
den socialdemokratiske liste 635. Af de danske
medlemmer var H. C. Hansen radikal, redaktør A.
Svensson konservativ, mens redaktør Anders Le
beck tilhørte Venstre.
10. Overlærer Harald Schmidt, ansat 1. august 1920 og
1. aug. 1923 afløst af Olaf Petersen.
11. Værneskolen var en »hjælpeskole«, dvs. en skole,
hvori de elever blev samlet, der kun vanskeligt
kunne følge folkeskolens normale undervisning.
4 Haderslev-Samfundets Årsskrift

12.

13.

14.

15.
16.

Den blev indrettet i bygningen Vestergade 29, der
før 1920 havde fungeret som en slags teknisk skole. I
folkemunde blev værneskolen kaldt »æ papegøj’skole«, fordi Vestergade tidligere hed Lille Pape
gøje. Navnet havde en nedsættende klang, der blev
ved at følge værneskolen, indtil skolebygningen i
Vestergade i slutningen af 1930erne blev solgt og
værneskolen flyttet til Seminarieskolen, nu som
»hjælpeskole«.
J.E. Dirks, født 1870, dimitteret Tønder semina
rium 1891, leder af værneskolen i Haderslev 191339, død 1951.
Bygningen Lembckesvej 2, dervaropført i 1909 som
husholdningsskole. Den ejedes af »Wohlfahrts- und
Schulverein« i Altona, og kommunen lejede fire lo
kaler her.
En tysk privatskole, »Deutsche Höhere Schule«, op
rettedes i Haderslev i 1925 og fik til huse i bygnin
gen Lembckesvej 2. Kommunens leje af lokaler i
denne bygning til brug for den kommunale, tysk
sprogede mellemskole ophørte hermed, og mellem
skolen benyttede herefter lokaler i Frederiks- og
Wilhelmineskole.
Karl Andreas Mortensen (1867-1942) var rektor for
Haderslev Katedralskole 1920-37.
Latinskolens, dvs. Haderslev Katedralskoles 5-årige
»forberedelsesskole« indførtes som en overgangs
ordning. Heri optoges 6-10-årige børn med henblik
på senere optagelse i Katedralskolens mellemskole.
I 1921 var der 217 elever i denne forberedelsesskole,
men herefter faldt tallet, indtil det i det sidste år,
1926, var nede på 31. August Hansen ønskede også
fem forberedelsesklasser oprettet ved Haderslev Re
alskole, der var indrettet med fire såkaldte realklas
ser fra sjette til niende skoleår, således at elever
havde mulighed for at følge undervisningen i real
skolen igennem ni år, afsluttende med »almindelig
forberedelseseksamen«.
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17. »Städtisches Lyceum« var en kommunal »højere pi
geskole«, der havde haft til huse i ejendommen Gås
kærgade 13. Den blev slået sammen med de så
kaldte tyske »Abbau«-klasser på Katedralskolen,
hvor der således indførtes fællesundervisning for
drenge og piger. Disse tyske »Abbau«-klasser var et
led i overgangen fra tysk til dansk skole og ophørte i
1924.
18. Skoledirektionen bestod af amtmanden, amtsskole
konsulenten samt et medlem valgt af skolerådene,
som igen bestod af amtmanden, skolekonsulenten
og fem medlemmer valgt af amtsrådet og byrådene.
19. De lærere, som tidligere havde været ansat, var:
Hans Peder Brodersen (se note 21), J. E. Dirks (se
note 12), Chr. Hansen, Julius Hansen, Niels T.
Holm, Heinrich N. J. Holst, Jens Lorentzen, Nie.
Chr. Nissen og Hans Jørgen Petersen. Af de nyan
satte havde Marius Ravn, Andreas Thomsen, Adolf
N. Simonsen, William Nielsen (se note 8), Johan J.
Clausen, H. V. Schacht, N. P. A. Holm (se note 25),
Andreas Gjede samt Hans N. Steffen uddannelse
ved tyske seminarier, hovedsagelig Haderslev og
Tønder, mens Sophus O. Darling, Rask R. Kjær,
Eigil Reumert, Steffen Simonsen (se note 20), V. P.
Lauritzen og P. Chr. Vig var nordfra. Herudover var
der enkelte timelærere og vikarer.
Af de fastansatte lærerinder havde Ella Buthmann,
Anna Simonsen, Marie Prahl, Helene Tams og Ma
rie Gadeberg tidligere været ansat ved Haderslevs
kommunale skolevæsen. De blev alle - sammen
med Anna Rattenborg - ansat ved den tyske afde
ling af folkeskolen.
Biografiske data for tyskuddannede lærere før 1920
findes i L. S. Ravn: Lærerne i Nordslesvig ca. 18141920, 1978. En fortegnelse over de lærere, der blev
ansat i 1920, findes i Aug. Hansen: Meddelelser om
Haderslev kommunale skolevæsen fra 14. septem
ber 1920 til 1. april 1922, Haderslev 1922, der også
oplyser, ved hvilke skoler de var ansat. Disse to vær
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20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ker er lagt til grund for oplysningerne her. Antallet
af lærer- og lærerindeansættelser ifølge August
Hansen svarer ikke helt til antallet her.
Steffen Simonsen, født 1884, viceinspektør ved
Louiseskolen 1920-30, død 1930.
Hans Peter Brodersen, født 1864, dimitteret Tønder
seminarium 1886, lærer ved Set. Severin Skolen i
Haderslev 1908, rektor samme sted 1918, vicein
spektør 1920-30, død 1945.
Bolignøden var stor, idet der næsten ikke var bygget
nye huse i de fire år, Første Verdenskrig havde varet.
I overgangsårene fra 1918 til 1920 benyttedes bl.a.
kasernen som husvildebolig. Det varede mange år,
før et nybyggeri havde afhjulpet manglen på boli
ger.
Peter Lohfert, født i Rødding 1864, dimitteret Ha
derslev seminarium 1887, lærer ved Hertug Hans
Skolen 1902-20, død 1957.
Det lave fødselstal skyldtes 1. verdenskrig. Fødsels
tallet var i 1914: 301, 1915: 250, 1916: 190, 1917:
165, 1918: 184, 1919: 211, 1920: 312.
Niels Peter Andersen Holm, født 1868, dimitteret
Tønder seminarium 1890, lærer i Kiel 1899-1920,
død 1922.
I indledningen er der s. 28-29 redegjort for denne
skolestrid og de personer, hvorom striden stod.
Ved dette formandsvalg forsøgte det tyske mindretal
at forhindre Bahnsens valg ved at søge en alliance
etableret mellem de to tysksindede medlemmer,
det socialdemokratiske medlem samt den radikale
Hans Chr. Hansen, som man traf aftale med om
støtte til valg af socialdemokraten Jørgen Møller til
ny formand for skolekommissionen. Valget foregik
ved skriftlig afstemning, og stor var derfor overra
skelsen, da der var fire stemmer for Bahnsen og tre
for Jørgen Møller! Det radikale medlem havde for
trudt! Sagen vakte naturligvis megen morskab i den
dansksindede presse (Modersmaalet 22/5 1924).
Beliggende på Lembckesvej vest for Louiseskolen.

Bykronikken er ikke nogen videnskabelig af
handling. Den skal være et bredt og letlæst
overblik over vigtige begivenheder i byen (og
evt. oplandet) i årets løb.
Det brede og letlæste stræber jeg gerne ef
ter. Men den kronikør, der er belastet af en
uddannelse som historiker, kan alligevel ikke
helt lade være med at fundere over sit kilde
grundlag. For bykronikkens vedkommende
er det en udklipssamling, som Byhistorisk
Arkiv med stor flid har sakset fra den regio
nale og helt lokale presse.
Dette er en helt nødvendig støtte for kroni
kørens hukommelse. Hvis den alene skulle
bestemme indholdet, ville udvalget og præ
sentationen af begivenheder blive nok så sæl
somt. På den anden side fik de store stakke
presseklip mit hoved til at føles som en myre
tue af ting, jeg havde glemt eller aldrig fået
derind:
Der blev virket, bygget, taget initiativer,
oprettet og nedlagt, åbnet og lukket, man
planlagde dit, man diskuterede dat. Det før
ste overblik gav indtryk af en umådelig akti
vitet, hvor ingen skranker hæmmede virkely
sten.
Hvad der i overskrifterne blev udråbt som
5 Haderslev-Samfundets Årsskrift

fastslåede kendsgerninger, viste sig dog ofte
længere nede i artiklerne at være noget an
det: Ønsker om eller frygt for, hvad der
kunne ske i fremtiden.
Et ofte gentaget skema for presseomtale af
noget, der ikke fandt sted, ser omtrent sådan
ud:
Nogen vil gerne sætte et eller andet i gang
- eller holde noget i live. Formålet er så ind
lysende rigtigt, at ingen rimelige mennesker
kan være andet end velvillige. Alle nødven
dige forudsætninger er til stede, ser det ud til
- indtil man sidst i artiklen erfarer, at det
også koster penge. De er i reglen ikke til
stede, men kan vel komme fra en eller anden
kasse, f. eks. kommunens. Når det så ikke
kan lade sig gøre, er ikke-begivenheden en
realitet.
For foretagender, der økonomisk kan klare
sig selv - f. eks. erhvervsvirksomheder, er det
ikke den slunkne kommunekasse, der er pro
blemet. Her kan det så være det offentliges
reguleringer, der forhindrer en ønsket place
ring, eller eksisterende virksomheder, der
forsøger at stikke en kæp i hjulet for nye, der
vil etablere sig.
Dette skal ikke forstås som en kritik af fri-
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Kantstensparkering på Gravene. Bybusserne synes ikke om ideen. (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

ske iværksættere, som prøver lykken. Ej hel
ler af kommunen, som jo skal spare og skal
regulere. Min skydeskive er derimod pres
sen, som især i overskrifterne har en tendens
til at blæse ballonen så højt op, at man let
overser, hvor luftigt indholdet i artiklerne
kan være.
At dette gør arbejdet langsommeligt for en
bykronikør får endda være. Men de daglige
avislæsere har ikke lejlighed til at nærlæse
begivenhedsforløb over længere tid med den
kritiske lup. Og så vil strømmen af begiven
heder og ikke-begivenheder let flyde sam
men til et flimmer, som kan gøre det endnu
vanskeligere at tage stilling til problemer, der
kan være komplicerede nok i sig selv.
Uden at forbigå udsigter og planer for
fremtiden og diskussionerne om dem, vil jeg
forsøge at lægge hovedvægten på ting, der
faktisk fandt sted i 1989.
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Gågade, biler og P-pladser
En af de sager, der som en fortsat føljeton har
optaget både sindene og en del plads i tidli
gere års bykronikker, fandt et fast leje: Gåga
den blev i hele 1989 liggende, hvor den lå, og
blev hverken gravet op eller ned.
Nogle få meter af den gav dog anledning
til en diskussion, som ikke nåede til afklaring
i 1989: Skal personbiler have lov til at krydse
gågaden ved Gravene/Bispebroen? Et stort
flertal i byrådet mente i første omgang nej
(VK 31/3). Grundejerforeningen mente ja
(VK 11/5 og JT 12/5) af frygt for, at de er
hvervsdrivende skulle flygte fra midtbyen.
Gunnar Asmussen (kons.) bragte sagen op
i byrådet igen for at få lukningen afværget el
ler udskudt. Så kunne der også blive kant
stensparkering til otte biler på Gravene (VK
15/6).
Både bybusserne, som skal blive ved at

Må personbiler dreje til højre (skiltet i forgrunden) eller ikke (skiltet i baggrunden)? Politisk kompromis eller almindelig
skilteforvirring? (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

køre på strækningen, og politiet syntes, at det
med parkering var en rigtig dårlig idé (JT
31/5 og 2/6), hvad man godt forstår, når man
ser Jydskes billede af en situation den 23.
juli.
Byrådet fastholdt sit første standpunkt, og
få dage senere var lukningen en realitet (JT
1/7 og 4/7), selv om skiltningen på stedet
kunne se ud som et kompromis mellem til
hængere og modstandere. Sådan var det vist
ikke ment; men for at gøre historien færdig
skal det noteres, at der siden er blevet åbnet
for personbiler igen.
I det hele taget kom mange trafikdiskus
sioner af, at de handlende ønsker så mange
bilister (= P-pladser) så langt ind i bymidten
som muligt (VK 22/2 og 26/7). Det falder
godt nok i tråd med, at busserne samtidig var
nødt til at spare afgange på alle linjer (VK
24/5). Det samlede resultat giver så en rin

gere service for ældre og folk uden bil i yder
distrikterne (JT 25/5).
Fans af flere P-pladser måtte naturligvis
rase over, at byggeriet på City-centret betød
midlertidig lukning af nogle parkeringsmu
ligheder på Gravene (JT 18/5). Derimod var
det tilsyneladende ikke noget problem, at
alle pladser i karreen mellem Smedegade og
Gravene måtte blokeres, da Cityforeningen
selv holdt markedsdag (JT og VK 4/8).
Parkeringshungeren driver endda nogle af
de hårdest ramte ud i ulovligheder. Når så lo
vens lange arm har anbragt den ildesete sed
del i forruden, hænder det, at naturen går
over optugtelsen. Politiinspektør Victor Niel
sen følte behov for at understrege, at ukvems
ord og trusler mod tjenestemand i funktion
er en overtrædelse ikke alene af politived
tægten, men også af straffeloven (JT 16/4).
Problemet er af nyere dato. Måske mente
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P-synderne, at det var for risikabelt at true
den tidligere parkeringsvagt - en mand med tærsk, og »lede kælling« kunne de jo
dårligt kalde ham.
Tænk, hvilke problemer der kunne und
gås, hvis nogle flere parkerede i udkanten af
midtbyen og brugte nogle få minutter til at
gå på deres ben ind til City i stedet for at
bruge megen tid og irritation på at lede for
gæves efter en P-plads i centrum.
Konstruktive tanker om trafikken kom til
udtryk i fremtidsplaner: En om at skaffe
bedre plads til bilerne på Hertug Hans
Broen ved at bygge en ny bro til fodgæn
gerne (VK 31/3), og en anden om at gøre
Gammelting mere trafikvenlig (VK 22/7). Så
kan den »indre ringvej«, hvori både Laurids
Skausgade, Teaterstien og Hertug Hans Bro
indgår, måske begynde at bevæge sig fra ga
deskiltene og ned på jorden, hvor hjulene
ruller.
De bløde trafikanter - f. eks. skolebørnene
- kan glæde sig over nye cykelstier langs Aabenraavej og Vilstrupvej ud til Hjortebroskolen (VK 11/5), og over at man nu kan cykle
på sti hele vejen til og fra Vojens (JT 27/9).

Nyt posthus
Kort efter nytår blev det nye posthus ved
Jomfrustien/Nordhavnsvej åbnet. Efter en
travl weekend med flytning fra Gravene
kunne personalet modtage den første kunde
med blomster og give sig til at ekspedere de
lange køer af nysgerrige (VK 9 og 10/1 og JT
10/1).
P&T har dimensioneret byggeriet ikke
blot til kundebetjening, som kun optager en
begrænset del af bygningen, men også som
»overposthus«, hvor posten fra hele Sønder
jylland skal sorteres og stemples (VK 2/2 og
JT 7/4). Det skal ikke alene give en rationali
seringsgevinst, men genindsætter også Ha
derslev i den centrale postale rolle, som byen
havde i tidligere århundreder.
Selve den officielle åbning fandt først sted
den 6. februar med posthornstrut og besøg
og tale af en imponeret minister for kommu
54

nikation - og kirke (JT og VK 7/2). Og i
marts kunne postmester Ib D. Nielsen og bil
ledkunstneren Leif Kath præsentere sidst
nævntes udsmykning af de nye lokaler (VK
ogJT 7/3, UA 8/3).
Til glæde for nostalgikere og travle folk i
midtbyen skal det gamle posthus på Gravene
dog fortsat betjene kunder (VK 15/6) og
genåbnede efter en forceret ombygning (JT
12/9). Hvad folk i oplandet mener om de nye
postale lyksaligheder, er vel mere tvivlsomt.
For efter anstrengelserne først på året opstod
der siden et behov hos P&T for at spare 1,8
mio. kr. på driften af Haderslev postkreds, og
det skulle dækkes ved at lukke 14 filialer i
landdistrikterne - dog således, at Brugsen el
ler købmanden de fleste steder får tilbudt at
overtage postekspeditionen (JT 21/11).

Fra mediefronten
På lokalradiofronten startede fagbevæ
gelsens Radio Rafo året i straffeboksen med
karantæne for overtrædelse af reklamebe
stemmelserne. Med udgangen af januar
kom Rafo dog på banen igen (VK 20/1).
Hermed sendte syv stationer på samme
frekvens. Ved udsigten til at lokalradionæv
net ville give endnu flere sendetilladelser,
kaldte Radio Haderslev situationen for »ra
diorod« og foreslog en ny frekvens åbnet, så
de »missionerende« (læs: kristne) kunne
bruge den ene og de »orienterende« (læs: reklamefinansierede) den anden (VK 20/1).
De kristne ville dog helst blive på samme
frekvens som de andre (JT og VK 11/5). Så
det var på anden måde, at trængslen i æteren
blev mindsket i årets løb: Radio Jydske luk
kede på grund af for ringe reklameindtægter
(JT 17/3), og da Radio Rafo havde oparbej
det et underskud på 460.000 kr., gik den kon
kurs (JT 25/8 og VK 31/8). Der er altså
grænser for, hvor meget der kan finansieres
af de samme reklamekroner.
Hvad fjernsyn angår, er gravearbejdet se
nere indledt til et kabelnet, som Tele Sønder
jylland bebudede under forudsætning af
2800 tilslutninger (VK 11/1). Et par måne-

der senere havde kun 21 husstande sagt ja
tak til Tele S; men det skulle nu nok gå
endda, når blot bolig- og antenne
foreningerne ville gå med på medlemmernes
vegne (JT 17/3). Udviklingen lader sig ikke
sådan standse af folks ulyst til de nye for
brugsmuligheder.
Kabelmarkedet må være gevaldig interes
sant, for også det svenske firma Finvik A/S
ville gerne grave kabler ned for 35-40 mio. kr.
(JT 11/5). Byrådets økonomiudvalg mente
nok, at der var plads til dem begge, for »kon
kurrence skader ikke« (VK 25/8). Så hvis vi
er rigtig heldige, kan vi komme til at vælge
mellem 100 programmer fra det internatio
nale udbud via satellit - og få gader, stræder
og fortove gravet op hele to gange.
På mediefronten fik vi også en vaskeægte
ikke-begivenhed af den slags, som jeg om
talte i indledningen: »Nyt dagblad er på vej i
Haderslev«, proklamerede JT (18/4). Noget
af en sensation i en tid, hvor dagblade ellers
har lettere ved at dø end ved at komme til
live. Det var et udenbys firma, Media Plus
ApS, som agtede at starte lokale blade i en
række jyske byer. Men da 14 dages forsøg i
Give og Brande havde givet Media Plus et alt
for stort minus, nåede projektet i Haderslev
end ikke frem til sin første deadline, før det
var dødt (VK 11/5).

sur på Harmoniens vegne, men alligevel (VK
1/2).
Centerbyggeriet gik sin gang, men Ha
derslevs handlende stod ikke forrest i køen
blandt dem, der var interesserede i lejemål.
Da rejsegildet stod for døren, var kun syv bu
tikker lejet ud (JT og VK 28/4). Til åbningen
af centret var seks forretninger i gang ud af 27
mulige (JT 20/10), og endnu sløjere gik ud
lejningen af kontorer og boliger (VK 21/10).
Så indendøre tager City-centret sig ret øde
ud, og hvis det engang bliver fyldt op, hvor
mange andre butiksvinduer i by og omegn
vil da stå tomme?
Men Centret har pyntet på bybilledet med
en nydelig facaderække ud mod Storegade,
som falder godt i med den eksisterende be
byggelse. Og pladsen på Gravene har fået en
markant afgrænsning i et hjørne, der tidli
gere var noget udflydende.
Mindre pynteligt var det, at City-centret
forsøgte at presse en eksisterende forretning,
Chicken & Burger, ud af en lejekontrakt med
en tidligere ejer og ind i et langt dyrere cen
ter-lejemål (VK 30/5), så meget mere som
C&B i forvejen havde lidt store tab ved at
være lukket inde bag center-byggeriets plan
keværk. Anstændigvis endte bataljen med et
forlig, som også C&B kunne leve med (JT
3/6).

City-een tret
»Hver by sit butikscenter« er et slogan, som
er slået igennem, i 1989 også i Haderslev. By
rådet må have været meget glad for tanken
om et City-center mellem Gravene og Storegade. Det har nemlig givet centret tilladelse
til en ekstraordinært høj bebyggelsesprocent
på 140.
Formanden for Rutebilselskabet, som
netop havde købt Harmonien, påpegede, at
det i virkeligheden er en årlig million-for
æring til City-centrets investorer. De bliver i
al fremtid favoriseret på bekostning af andre
grundejere i karreen, som nu må holde sig til
en lavere bebyggelsesgrad. Ikke at han var

Gamle huse og byens forskønnelse
Byens ry for restaurering og bybevaring blev
hævdet smukt i 1989. Blandt de mere mar
kante bygninger, som fik en ansigtsløftning,
var Den gamle Amtsgård på Naffet, som
skulle indrettes til kontorlokaler (VK 14/2).
Det flotte resultat blev præsenteret med en
udstilling af moderne kunst og en idé om, at
noget af huset skulle rumme et legetøjsmu
seum, blev luftet (JT 19/5 og VK 29/4).
Hægerstiftelsen på Klosteret fik sine bag
huse revet ned (JT 11/3) og kom også i gang
med en hårdt tiltrængt renovering (JT 18/8).
Selskabet til Bevarelse af Gamle Bygnin
ger i Haderslev uddelte priser til Borgerfor
eningen for en fin renovering af forenings-
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Borgerforeningens facade. Det slesvig-holstenske våbenskjold foroven har fra 1920 til nu været kalket over af hensyn til sarte
danskere. (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

bygningens facade (JT 13/4) og til fru
Minna Jensen, Aastrup Mølle, for smuk
standard i bygningens vedligeholdelse (VK
15/4). I øvrigt holdt selskabet sit 25-års ju
bilæum, hvad der gav anledning til megen
ros: Selskabet roste Planstyrelsen for dens
støtte til bybevaring (JT 20/4), Planstyrelsen
roste Haderslev by for det samme (JT 12/10),
og ved selskabets jubilæumsfest betegnede
den arkitekturinteresserede TV-journalist
Peter Olesen Haderslev som et forbillede for
alle landets byer, mens selskabet fejrede ind
satsen med udgivelsen af bogen »Fredede
huse i Haderslev« (JT 29/10). Det er næsten
ikke til at bære med al den ros. Men den er
velfortjent!
For at det ikke skulle ende i den rene idyl,
havde byrådet dog tidligere på året indanket
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Planstyrelsens forsøg på at frede det gamle
plejehjem i Laurids Skausgade for miljømi
nisteren. For det havde man i sinde at bygge
om til aktivitetscenter for ældre (JT 28/1).
Også det gamle rådhus i Lavgade ville kom
munen gerne kunne bygge om, når den nu
værende bruger, Voksenuddannelsescentret,
engang rykker ud. Så endnu et fredningskrav
er blevet indbragt for ministeren (JT 9/2).
Byens ældste verdslige hus, Hertug Hans
Hospital fra 1569, er selvfølgelig fredet for
længst. Men det var tilsyneladende ingen
uoverstigelig hindring for, at det efter endt
restaurering kunne bruges til noget fornuf
tigt, nemlig turistbureau - også her har tan
ken om legetøjsmuseum dog været oppe at
vende.
Selv om jeg har hørt, at personalet har lidt

besværligheder af at skulle tage hensyn til
det gamle hus, var man klar over, at Haders
lev har fået et turistbureau i særklasse. Det er
de færreste byer, hvor bureauet er en sevær
dighed i sig selv (VK 10/2).
Der blev varmet kraftigt op i pressen til en
festlig genindvielse af hospitalsbygningen
med Dronning Ingrid som hædersgæsten
(VK 14/7, HP 18/7, JT 15 og 23/7, 13/8). Ef
ter begivenheden noterede Jydske Tidende
(15/8) med nogen undren, at dronningen
virkelig var interesseret. Det var åbenbart
mere, end man havde forventet af en, der
jævnligt klipper røde snore over.
Det var nu ikke alene nybyggeri, restaure
ring og vedligeholdelse, der bidrog til byens
forskønnelse. Ved Teaterstien er drivhusene
fra det gamle gartneri blevet fjernet. Ikke
fordi der skulle bygges nyt, men simpelthen
fordi de i lange tider hverken er blevet brugt
eller har pyntet på gadebilledet (VK 25/4).
Også de høje lindetræer i Kløften kom ud
for en nedskæring - helt i tidens kommunale
ånd. Gartnerafdelingen havde tilkaldt to
englændere, som er specialister i styning, og
lærte efter sigende meget af dem (VK 26/1
og JT 27/1). Gad vidst, hvordan den slags
blev gjort, før man fandt ud af, at det ikke
kunne klares uden eksperter fra udlandet?
Det var jo ikke til at vide, at noget af ulejlig
heden kunne have været sparet. For kort tid
efter lagde en storm et af kæmpetræerne helt
ned - foruden en del tagsten, en ældre dame
og forskelligt andet (JT 15/2).

Liv i kasernen
Først på året sporedes der nogen nervøsitet
for Slesvigske Fodregiments og kasernens
skæbne i regeringens garnisoneringsplaner.
Forsvarsministeren kunne ikke love mere,
end at kasernen ikke ville blive lagt øde (JT
18/1). Venstremanden Peder Sønderby (MF)
afviste rygter om, at Haderslev var udpeget til
kasernelukning (JT 26/1 og VK 27/1). Borg
mester Dørflinger bedyrede, at byrådet
havde gjort alt for at redde kasernen (JT
15/2), bl. a. skaffet den et godt øvelsesterræn,

Engelsk styning i Kløften. (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

og det skrev han et brev om til ministeren
(VK og JT 16/2).
Bekymringen blev brat vendt til glæde, da
rygterne blev afløst af regeringens plan. Den
viste sig ikke alene at bevare kasernen, men
oven i købet at øge garnisonen med uddan
nelsesenheder til kamptropperne. Borgme
steren jublede over, at kasernen igen kom57

Slesvigske Musikkorps spejlede Haderslev og spillede i London. (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

mer til at summe af liv - beklageligt dog, at
det var gået ud over Sønderborgs sergent
skole (JT 8/3).
De mere kontante fordele for byen blev
analyseret i Vestkysten (8/3) uden kildeangi
velse: Eksempelvis 400 værnepligtige vil få
udbetalt en årsløn på godt 14 mio. kr., og en
del af disse vil blive lagt i lokale forretninger
og restaurationer. Værnepligtige tilflyttere
har desuden den værdifulde egenskab, at de
ikke kræver børnehaver, skoler og den slags.
Samme avis kunne meddele, at det var parti
fællen Peder Sønderby, der stod fast og sik
rede Slesvigskes förbliven i Haderslev (11/3).
Og den oplysning står fast, for den havde VK
fra ham selv.
Den eneste, der nænnede offentligt at
dryppe malurt i glædesbægeret, var SF’s Ole
Schack, som argumenterede med, at områ
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der med større militærkoncentrationer er
mere udsatte i krigstilfælde, at flere værne
pligtige betyder øget stampersonel, som be
tyder flere børn, som skal i børnehave, skole
osv., og at kommunen kan komme til at be
tale for mere øvelsesterræn (VK 27/4).
Hvad der ikke blev nævnt i kasernejubelen
var, at der nu bliver flere til at rykke ud med
terrængående køretøjer, når snemasserne
sætter de civile hjul i stå, som det skete den
15. december (VK). Ej heller, at kaserne
sagens lykkelige udgang indebærer, at vi
fortsat kan have fornøjelse af Slesvigskes mu
sikkorps, som i 1989 ikke alene spillede i by
og landsdel, men også repræsenterede Ha
derslev på en koncertrejse til England. De
dygtige slesvigere skulle bl. a. spille til
NATO’s 40-års show i London, hvor man
ventede 340.000 tilskuere (JT 23/6).

Johs. Truelsen Bjerre ved en af sine hjemmegjorte høfder. (Fot.: Olav B. Hansen, JT).

Sager og planer i oplandet
Fra kommunens landområder kan bl. a. be
rettes, at det gamle bagehus ved Sillerup
mølle er blevet sat i brugbar stand (VK
20/1), og at en omfattende restaurering af
Øsby kirke har afsløret kalkmalerier bag år
hundreders hvide overflade i hvælvingerne
(JT 15/3).
En tragisk sag blev afsluttet i 1989 - men
alt for sent. Johs. Truelsen Bjerre fra Ørby
Hage havde efter store stormflodsskader i
1978 besluttet at beskytte sin ejendom ved
selv at bygge høfder ud mod Lillebælt, når
nu ingen myndigheder ville. Men der må
have været noget galt med de høfder, for
samme myndigheder kastede sig over pen
sionisten og hans ulovligheder. Hverken på
læg om fjernelse, retssager eller tvangsbøder
fik ham dog til at opgive sit forehavende, og i
1989 blev høfderne omsider gjort lovlige.
Amtet hjalp endda med nogle nødvendige
ændringer (JT og VK 18/10). Men da havde
»Hansi« været død i godt et år.

Oplandet kom også ind i avisspalterne som
placeringsmulighed for diverse ubehagelig
heder. Forbrændingsanlægget ved Fjordagervej kan f. eks. ikke blive ved at klare vores af
fald, og hvad skal man gøre ved det?
Man kunne jo udbygge det, der hvor det
ligger, og samtidig ændre det til kraftvarme
værk (VK 24/1). For at det skal blive renta
belt, skal der imidlertid bruges mere affald,
end vi selv producerer. Heldigvis tilbød Es
bjerg storsindet at give slip på 20.000 tons
skidt årligt, som vi så kan importere hertil
(VK 17/1 ogJT 18/1).
Men en udvidelse på stedet var der mange,
der ikke brød sig om - bl.a. folk i Starup,
som får røgen fra Fjordagervej i hovedet (JT
26/4). Så nu ligger det i luften, at affaldet skal
brændes af i Langkær industriområdet ved
Marstrup (VK 4/8). Og for en gangs skyld
var erhvervsliv og fredningsfolk enige om, at
det var en god idé (VK 4/4).
Også lossepladsen i Dybdal har kapaci
tetsproblemer, og alle kan indse, at der skal
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skaffes plads til en ny. Den almindelige hold
ning er dog, at »her hos os vil den bare ligge i
vejen«, som det udtrykkes af Niels Hausgaard, der fik en fyldt sal i Harmonien til at
løse op for lattermusklerne (JT 18/11).
Ganske vist tilbød en landmand i Hoptrup
at sælge et areal til det gode formål (JT 2/2),
men ingen tog imod tilbuddet. Øsby kæm
pede en heroisk kamp og slap for skraldet
(JT 16/3). Så det ender nok med, at også los
sepladsen bliver lagt i Langkær. Amtet synes
i hvert fald, det er en god idé (JT 17/3). Så
bliver alt skidtet også samlet på et sted, hvad
enten det skal brændes eller ej (JT 25/8).
Planer for landområderne omfattede bl. a.
et multicenter (til sport, udstillinger, koncer
ter, messer, konferencer mm.) i Fredstedområdet. Men det blev opgivet efter massive lo
kale protester og indgriben fra amtet, der
også gik imod kommunens planer om et er
hvervsområde ved Bramdrup (VK 11/5).
Her var forberedelserne så langt fremme, at
der blev holdt borgermøde for at orientere
om dem. Den landmand, på hvis jord det
hele skulle ligge, var der bare ingen, der
havde fundet på at snakke med forinden (JT
5/4).
Det samme indtryk af, at kommunen ofte
planlægger uden at tage lokale synspunkter
alvorligt, fik man af sagen om et nyt ældre
center ved Hjortebrovej/Vilstrupvej. Kraf
tige protester mod det indhug, centret ville
gøre i et naturskønt område (VK 13 og 31/1,
JT 14 og 24/1) forhindrede ikke byrådet i at
gå ind for planen med stort flertal (VK 27/1).
Og da der blev indkaldt til borgermøde,
havde kommunen allerede solgt grunden til
Vanførefondens Boligselskab - ganske vist på
betingelse af, at planen blev endeligt vedta
get af byrådet (JT 9-11/3, VK 6 og 11/3). Det
blev den mærkeligt nok (VK TI/6).

Skoleplaner
Rygter om nedlæggelse af Moltrup Skole
havde svirret så længe, at ingen følte sig fri
stet af den ledige stilling som skoleleder dér
(JT 14/2). Ifølge skolenævnsformanden
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havde skolen været et forfærdeligt sted for
børnene, så længe debatten stod på (JT
27/5). Så på en måde var det en lettelse, da
byrådet vedtog lukningen til ikrafttræden i
1990 (JT og VK 26/5). Nu står kommunen
med nogle tomme lokaler, for en ide om at
bruge dem ved at fragte nogle af de små klas
ser ud fra Set. Severin Skolen, som lider af
pladsmangel, blev mødt med et ramaskrig
fra 700 forældre (JT 23/4).
Men måske kan seminariet bruge en filial i
Moltrup, for dets elevtal vil blive fordoblet,
når Tønder seminarium er helt afviklet (JT
5/4). De, der afslutter uddannelsen, skal dog
ikke regne med at få arbejde i Haderslev.
Børnetallet lover ikke godt for nye ansættel
ser, og trængselen er allerede stor: 100 ansø
gere var der til 3 stillinger - som vikar (VK
8/5). Og om fem år vil lærerkorpset gennem
snitligt være i bedsteforældrenes aldersklasse
(JT 7/5).

Kunst, kultur og sport
Nogle af eleverne i Hertug Hans Skolen
havde fået så meget ud af musikunder
visningen, at de var indbudt til Århus Musik
hus som det orkester, der skulle spille til fina
len i Danmarks Radios konkurrence for sko
lekor, hvad de gjorde med succes (VK og JT
2/5).
Musikforeningen arrangerede fine koncer
ter trods en svag økonomi, som truede dens
eksistens (JT 20/4). Efter en medlemskam
pagne og kontingentforhøjelse vendte opti
mismen dog tilbage (VK 2/5).
Der blev spillet musik og teater - skønt der
også blev sået tvivl om Møllens fremtid (VK
18/5) - holdt udstillinger og foredrag og i det
hele taget arrangeret kultur på livet løs.
Nogle utraditionelle aktiviteter blev det også
til: Museet holdt »Historisk Messe« for om
rådets lokalhistoriske foreninger, som sam
lede over 2000 mennesker på en weekend (JT
8/4 og 9/4, VK 10/4).
En gruppe unge uden Kunstakademi eller
penge i ryggen realiserede deres kunstneri
ske drømme og holdt udstilling i en tom fa-

Søster Alice og søster Dagmar med Kristian og Louise fra Domsognets søndagsskole. (Fot.: Jørgen Kølle, JT).

briksbygning på Naffet. »Drømmefabrik
ken« kaldte de projektet (VK 10/6 og JT
18/6).
Friluftsteater i Kløften har der ikke været i
lange tider. Men Sønderjysk Forsøgsscene
samlede masser af amatører til en gevaldig
indsats med forberedelser over flere måne
der. Resultatet blev en flot udgave af »Gøn
gehøvdingen«, som blev set af op mod 2000
(JT 22/6). Dyrt var det, men økonomien
kunne klares inden for en kommunal under
skudsgaranti (VK 25/8).
Det er blevet lettere at finde frem til
»Kunst i Haderslev«, som titlen lyder på en
smukt udstyret bog, der blev udgivet af Haderslev-gruppen (UA 13/9). Byens herlighe
der blev også skildret på en videofilm, som
Hotel Norden tog initiativet til (VK 14/1),
men som en del andre firmaer også gerne
ville bruge i deres PR. Det færdige produkt,
6 Hadcrslev-Samfundets Årsskrift

»Haderslev Today«, blev præsenterest på en
messe i City-centret, hvor den blev vel mod
taget (VK6/11).
Biblioteksbygningen på gågaden skal have
en stor ombygning (VK 4/10 og JT 6/10), og
det bliver dyrt. Så man forstår let, at det bli
ver nødvendigt at lukke filialerne i kommu
nens landsbyer (VK 9/8). En bogbus til at er
statte dem bliver der heller ikke råd til (JT
3/6).
Borgmesteren slog et slag for sporten. Men
det var også nok til at indvie golfklubbens
nye bane, som har 18 huller og derfor kan
kaldes international (JT 30/4). Blandt
mange andre flotte idrætspræstationer fin
derjeg, at én bør fremhæves: Ved klubme
sterskaberne i tennis blev damedouble vun
det af Anette Johansen og hendes mor, Eva
Bayer på 70 år. Og det var vel at mærke ikke
et veteran-mesterskab (VK 19/9).
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Personalier
Blandt andre personer, der fandt vej til spal
terne, var søster Alice og søster Dagmar, som
stoppede deres søndagsskole og besøg i
hjemmene efter mange år som diakonisser i
Domsognet (JT 10/1 og VK 11/1).
Lægerne Meyers praksis fyldte 100 år
uden planer om at stoppe. Den sjældne begi
venhed blev fejret med både en bogudgivelse
og en udstilling i lægehuset af familiens store
samling af gamle medicinske instrumenter
og udstyr (VK 9/11 og HP 14/11).
Kurt Dørflinger fyldte 65, mens han stadig
var borgmester (JT 12/1). Biskop Olav Lin
degaard blev 60 (VK 13/2) og erhvervschef
Finn Bagger 50 år (VK 12/1).
En markant udskiftning i erhvervslivet var
fyringen af direktør Tove Nørgaard (JT
19/9). Økonomien havde det skidt i Sveaborg-koncernen, som forpagter Hotel Nor
den (VK 29/3), og den fandt en billigere le
delse end Tove Nørgaard. 17 måneder havde
hun haft til at få bedre gang i forretningen.
Byens borgmester 1969-81, H.C. Carsten
sen (kons.), døde i en alder af 77 år (VK 3/7).
En af fagbevægelsens førende skikkelser i
byen, Kaj Aebeloe, blev kun 46 år gammel
(VK 26/6). Han havde været formand for
den lokale afdeling af Dansk Metal i over 10
år og kom i byrådet ved sidste valg med et
stort personligt stemmetal. Kun få måneder
før sin død var han endda på tale som social
demokratisk borgmesterkandidat.
Årets rekord i personsager blev sat på Råd
huset. Her rullede dønningerne og hove
derne efter Lundgaard-rapporten om ge
brækkelighederne i både den politiske og
den administrative ledelse.
I socialforvaltningen fratrådte chefen, som
havde fået andet arbejde. Samtidig blev
souschefen fyret, da han havde været syg
mere end de tilladte 120 dage (JT 14/1). Det
kommer til at koste skatteyderne 1,5 mio. kr.
at pensionere en tjenestemand før tiden (JT
17/1).
En ny socialchef var hurtigt ansat (VK og
JT 17/1), mens stillingen som souschef langt
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om længe blev besat med en ansøger, der var
ansat i forvaltningen i forvejen (JT 4/6 og VK
7/6). Trods al tumulten kunne socialfor
valtningen stille med et regnskab, hvor der
var sparet 5,3 mio. kr. i forhold til budgettet
(JT 15/6).
To ledere i teknisk forvaltning fik en hen
stilling af den slags, man ikke kan sige nej til,
om at gå på efterløn/pension før tiden, og en
tredje blev overflyttet til andet arbejde (JT
17/1).
Endelig kom turen til topchefen: Kommu
naldirektøren blev fyret og bedt om at fra
træde straks. Som et pænt farvel fik han et
»gyldent håndtryk« på 360.000 kr. (JT og VK
28/4).
Byrådsvalget
Man hører ofte, at folkestyret - og især kom
munalpolitik - er for farveløst. Ved byråds
valget 1989 i Haderslev så det ud, som om de
lokale politikere - med den konservative
gruppe i hovedrollen - havde sat sig for at
gøre sådanne påstande til skamme. Kedeligt
blev det i hvert fald ikke.
Den første bombe i valgkampen sprang,
da Kurt Dørflinger meddelte, at han ikke
stillede op igen. Det vakte en del bekymring i
Socialdemokratiet, bl. a. fordi den populære
borgmester ved sidste valg fik 22 % af samt
lige stemmer i kommunen (JT 8/1 og VK
9/1). Men partiet fattede sig og valgte i enig
hed Jens Bisgaard som borgmesterkandidat
(VK 27/2). Han gav senere udtryk for, at so
cialdemokraterne ønskede et bredt samar
bejdet i det nye byråd - også med de borger
lige (JT 29/8).
De fleste andre partier klarede også opstil
lingen i god ro og orden, Venstre med en
kandidat fra oplandet til borgmesterstolen:
Karen From, Hejsager (VK 3/5). Men hos de
konservative var der ballade straks fra årets
begyndelse:
Det første stridspunkt var, om Claus
Blunck, der ofte har taget særstandpunkter i
byrådet, skulle genopstilles. Blunck og
mange erhvervsfolk mente ja (VK 5/1), be-

Tre læger: Hans-Oluf og Peter Meyer, Preben Helmer Nielsen. Det var ikke dem, der fyldte 100 år, men deres praksis.
(Fot.: Jørgen Kølle, VK).

styrelsen for vælgerforeningen mente nej (JT
10/1). Da dette og en del anden intern uenig
hed havde været fremme til offentlig besku
else, besluttede bestyrelsen at holde kandi
datlisten for sig selv (JT 3/2), indtil der skulle
være opstillingsmøde i april. Det blev dog of
fentliggjort, at Gunnar Nielsen ville blive
partiets borgmesterkandidat (VK ogJT 1/3).
Mere hemmeligt skulle det altså ikke være.
Medlemmerne lod nu ikke bestyrelsen
slippe gennem opstillingen uden buler i hat
ten: Gunnar Nielsen fik nok førstepladsen på
listen, men ikke uden modkandidat, som be
styrelsen havde ønsket. Mange havde hellere
set Lisbeth Dahl som borgmesteremne. Claus Blunck, som bestyrelsen slet ikke ville
have på listen, kom ind på en flot femteplads.
Og flere andre blev rykket op eller ned i for
hold til bestyrelsens forslag (VK 26/4 og JT
27/4).
6*

Andre partier godtede sig over det mang
lende konservative fodslag og vejrede mor
genluft. Men valgkampen, som den frem
trådte i pressen, var forbløffende tom for po
litiske synspunkter. Alle var enige om, at by
rådsmedlemmerne skal have færre poster i
nævn og bestyrelser (JT 23/4). Ikke særlig
overraskende ønskede de borgerlige lavere
skatter (VK 2/8 og 14/9). Om der måtte ry
ges i valglokalerne eller ej skulle desværre
ikke afgøres af byrådet, men af valgbe
styrelsen, som sagde nej (JT 31/10). Ellers
kunne det måske være blevet et politisk
spørgsmål.
Resultatet af valget den 21. november var i
sig selv klart nok: Socialdemokraterne var
gået tilbage fra ti til otte byrådspladser, så de
res tidligere flertal sammen med SF (ufor
andret en) var forsvundet. Der er herefter
borgerligt flertal med de konservative som
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den største gruppe. Men dermed var løjerne
skam ikke forbi.
Få dage efter valget kunne det offentliggø
res, at Gunnar Nielsen ville blive borgmester,
hvilket ikke kunne overraske nogen. Det
kunne derimod den koalition, der havde af
talt valget af ham og besættelsen af ud
valgsposterne: 5 konservative, 8 socialde
mokrater og 1 SF (!).
Venstres Karen From, der gerne ville have
været borgmester, rasede over dette brud på
det borgerlige samarbejde. Mange konserva
tive vælgere og tillidsfolk protesterede så
voldsomt, at tre medlemmer af byrådsgrup
pen sprang fra aftalen med S og SF: Lisbeth
Dahl, som gerne ville have været borgmester,
Vagn Meck og Claus Blunck forsøgte at
skabe borgerligt fodslag. Men de kunne ikke
nå det magiske tal 11, for hos de konservative
holdt 2 x Gunnar fast ved den oprindelige af
tale: G. Asmussen og G. Nielsen, som så
gerne ville være borgmester. (Sammendrag
af hele dette kaos i VK 27/11).
Også uden for byrådsgruppen var der
splittelse blandt de konservative: I bestyrel
sen sagde nogen, at den stod enig bag aftalen
med S/SF. Det passede ikke, sagde en an
den. Et medlem forlod bestyrelsen i protest
(VK 28/11), og et fremtrædende tidligere by
rådsmedlem meldte sig ud af vælgerforenin
gen (JT1/12).
Helt op til det konstituerende møde i byrå
det lagde konservative vælgere og de tre »ud
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brydere« pres på 2 x Gunnar (VK 5/12).
Men aftalen holdt: Nielsen blev borgmester,
og Asmussens valg som formand for teknisk
udvalg blev reddet af S/SF, da de andre bor
gerlige var så drilagtige at foreslå en socialde
mokrat (VK 6/12). Flere byrådsmedlemmer
forudså forståeligt nok et køligt samarbejds
klima (JT 8/12).'
Nu drejede det sig jo om kommunalpoli
tik, som normalt regnes for en seriøs sag, og
så er det svært at finde en passende beteg
nelse for begivenhederne. Men var de gået
over de skrå brædder på et teater, havde der
ikke været tvivl om genrebetegnelsen: Farce.
Haderslev havde fået ny borgmester. - Lions
Club gav 50.000 kr. til gode formål i lokal
samfundet (VK 6/12). - Den store effektivitet
på det nye posthus fik mester til at love al ju
lepost ud til tiden (VK 21/12). - De indsatte i
Haderslev arrest kunne endnu få »hjemme
lavet« mad til jul og nytår, for det var først i
1990, at arrestens køkken skulle spares væk
(JT 29/12).
Julefreden kunne sænke sig, og et nyt år
stundede til.
ANKER THYGESEN
Forkortelser:
HP = Haderslev-Posten
JT = Jydske Tidende
UA = Haderslev Ugeavis
VK = Vestkysten

HADERSLEV 1922-30 - MELLEM TYSK
OG DANSK
I næsten 60 år har jeg nu boet i København,
men de otte år i Haderslev rummer et utal af
minder, hvoraf jeg vil fremdrage nogle i
anledning af et overstået 60 års studenter
jubilæum.
For ti år siden mødtes vi på skolen 11 af 17
levende, men desværre er der faldet nogle af
kammeraterne fra i løbet af de seneste år.
Således er Walter Jessen, Poul-Erik Gjerløv
og Niels-Jakob Eggert døde i de forløbne år,
og under et besøg i Haderslev fornylig erfa
rede jeg, at den sidste i Haderslev boende
studenterkammerat, Nis Rudebeck, også er
død for ikke så længe siden.
Vi lever jo i et lille land, og gang på gang
støder man på nogen, som har eller har haft

forbindelse med vor gamle skole. Den ældste
student fra Haderslev efter genforeningen får
jeg mig en snak med næsten hver søndag,
når vi mødes enten i Vartov eller i Køben
havns Valgmenighedskirke. Det er Helga
Gabe, der er student fra 1922.
Men jeg ville skrive om mine Haderslev
år:
Når nogen spørger, hvor jeg er født, siger
jeg som regel: - Ad Pommern til, og det er
rigtigt. Og for at gøre det endnu mere indvik
let: i den del af Pommern, som nu hører til
Polen.
Min far, Hans Jensen (realist fra gymna
siet i Haderslev 1892) var apoteker i Haders
lev (Hjorteapoteket) fra 1905-1910, men min
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De nysproglige på skovtur 1929 - fra venstre Rolf Jensen
(Rühl), Nis Rudebeck, Helga Olsen, Erik Lymann, HansOtto Jensen (Rühl-Jensen) og Erik Rendal. Hvilken ele
gance! (Privateje).

mor, Dorothea Jensen, f. Rühl, som stam
mede fra Pommern, kunne i starten ikke
finde sig til rette i det sønderjyske, og derfor
købte min far apotek i Polzin i Pommern. I
de to år, mine forældre boede dér, blev både
min afdøde bror, Hans-Otto (også student
fra 1930) ogjeg født. Men min far længtes til
bage til sin sønderjyske hjemstavn (født i
Rejsby 1873 og vokset op i Haderslev), og så
blev det Nordborg på Als, hvor vi boede ind
til genforeningen. Min far døde allerede i
1916, min mor i 1966, hun var altså enke i 50
år. Apoteket måtte hun sælge i begyndelsen
af 1917 for tyske mark, og hvad der blev af
dem efter krigen ved i hvert fald de ældre
noget om!
Det blev en svær tid for min mor. Vi flyt
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tede til Haderslev efter i to år at have boet hos
mine bedsteforældre i Pommern, hvor jeg
først gik i folkeskolen og et år på gymnasiet,
som jo dér allerede begyndte i 4. skoleår
(Sexta). I Haderslev boede vi på Jomfrustien
36 i alle årene. Vi havde fem værelser, tre
større og to små, men i næsten alle årene
lejede min mor de tre værelser ud for at tjene
til livets ophold og vor opvækst. Og det var
ikke nemt dengang, der var endnu ikke træk
og slip i lejligheden, så det var med servanter
m.m. i værelserne!
Men trods alle besværlighederne havde vi
en dejlig barndom og første ungdomsår. Det
har ikke blot vi selv følt, men også mange af
vore kammerater, som altid var velkomne i
vort hjem. Det mærker jeg den dag i dag,
hvor det ikke sjældent sker, at den ene eller
den anden ringer mig op den 6. december og
tænker på, at det var min mors fødselsdag,
og vi mindes gamle dage.
Også på anden vis havde min mor det
svært i Haderslev. Forholdene mellem dansk
og tysk var ikke så afslappede som i dag. Og
da min mor kom sammen både med meget
dansksindede og meget tysksindede familier,
voldte det også besvær. Danskerne sagde: Ja, hun er jo tyskfødt og kommer sammen
med tyskere. Omvendt sagde tyskerne: - Ja,
hun kommer jo også sammen med »gode«
danske familier. Blandt de danske familier
var det især overlæge Ryon-Hansens, som
havde været mine forældres overboer i Hjor
teapoteket, og blandt de tyske figurerede
navnet Vogelgesang, som jo på det tidspunkt
havde en dårlig klang i danske øren.
Venskabet med Ryon-Hansens har holdt
til dato. Datteren Gerda (gift Efsen) og hen
des mand betragter vi som vore bedste ven
ner. De bor i Roskilde, stadig i eget hus, nu
91 og næsten 90 år gamle. Både dr. RyonHansen og min farbror, revisor A. M. Jen
sen, dengang Storegade 64, vil jeg altid min
des med stor taknemmelighed. Dr. RyonHansen var vor læge, men aldrig i de svære
år så vi en regning fra ham, farbrors støtte var
af materiel art.

Haderslev Katedralskoles studenter 1930. Fra venstre, siddende: Poul-Erik Gjerløv, Sigrid Anker Jensen, Johanne Dirks,
Helga Olsen, Karen Eriksen, Ferdinand Have; stående: Karl Anker Hansen, Niels-Jakob Eggert, Nis Rudebeck, Mogens
Sch. Barfod, Kaj Kaaber, Johannes Kyster, Anders Gamborg, William Swanholm, Hans Otto Jensen, Erik Rendal, Ejvind
Kølbæk-Hansen, Rolf Jensen, Peter Refshauge, Carl Speth, Walter Jessen, Erik Schmidt, Erik Lyman, Carl Kellmann,
Anton Wind. (Fot. på Haderslev Katedralskole).

Så snart vi var blevet studenter, flyttede
min mor med os til København, da vi jo
skulle have en uddannelse.
Men skoletiden skal vi da også tænke på.
Min bror og jeg gik først i den tyske Friedrichsschule, og i 1926 kom vi over på Kate
dralskolen, hvor vi - trods bestået - skulle gå
4. mellem om. Men da Friedrichsschule slut
tede ved påsketid, kom vi i tre måneder i 3.
mellem på Katedralskolen, og det blev i
A-klassen, men i 4. mellem kom vi i B-klassen. På den måde lærte vi mange at kende,
og vi har da også opretholdt forbindelsen
med nogle af dem, både lærere og elever fra
begge skoler. Fru Justine Nielsen, som var
gift med inspektøren fra Friedrichsschule,
William Nielsen, og som vi havde i skrivning
i 3. mellem, har jeg haft forbindelse med her
i København, indtil hun døde i 1977 over 95
år gammel.

De fire år på Katedralskolen mindes jeg
med glæde, hvad jeg også har givet udtryk
for ved 25, 40 og 50 års jubilæet. Endda lek
tor Østergaard vil jeg sende en venlig tanke,
selv om han i 1. eller 2. g gav mig en lussing,
fordi jeg rettede ham med hensyn til en tysk
glose og oven i købet kom til at le, da han
sagde: - Ja, sådan hedder det nu, det siger
min svigermor! Men vi blev gode venner
igen, og min kone og jeg besøgte ham mange
år senere og blev beværtet med et godt glas.
Da talte vi ikke om, at kniple hedder klöp
peln på tysk. Det havde han nok glemt.
Også frk. dr. Petersen har jeg besøgt sam
men med min søn. Han var imponeret af
hendes stadige interesse for matematikken.
Hun indprentede os jo, at matematikken er
læren om alt, hvad der er selvfølgeligt. Og
Ralph eller Rolf eller hvad De nu hedder.
(Der var en Ralph i en anden klasse). Man
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var jo De’s i gymnasiet dengang. Tænk, om det jo sådan, at de fleste af dem, man har
kendt, kommer man til at besøge på de tre
vi havde sagt Hilda og du!
En sjov lille historie i forbindelse med frk. kirkegårde, men vi synes, at det er rart og
dr. skal også med. Klassekammeraten, Carl minderigt med en sådan tur. Min kone har
Anker Flansen, lånte en bog af frk. dr., og et endda en fjern slægtning på den fjerde, Klo
passende stykke tid senere rykkede hun ham sterkirkegården, et velbevaret gravsted for
for den. Anker Hansen sagde frejdigt: - Den Agnes Helweg (1822-1858).
Den 21. marts 1976 var det 50 års dagen for
har jeg da givet Deres far! Vi havde dr. Moth i
oldtidskundskab, så måtte frkAr. da være min brors og min konfirmation. Da dagen
hans datter!
faldt på en søndag, inviterede jeg min bror til
Lektor Diemer gjorde os meget flove en en tur til Haderslev og havde fået at vide, at
mandag morgen: Han indledte timen med der, selv om der også var konfirmation den
at fortælle, at det da var rart at se, at et par dag, nok skulle blive en plads i kirken til os
gymnasieelever godt kunne køre med en to. Vi ventede jo, at vi skulle sidde i sideskibet
trækvogn gennem byen. Og det var os. Vi eller langt tilbage i kirken, men nej, de to
havde lånt et klædeskab af Ryon-Hansens, »brudestole« var stillet op til os ved siden af
og det hentede min bror og jeg på en lånt alle konfirmanderne, og vore navne samt en
trækvogn og mødte selvfølgelig lektor Die forklaring om grunden til vor tilstedeværelse
mer! Det kunne man altså normalt ikke den blev nævnt fra prædikestolen. En meget fest
gang, lige så lidt som en mand kørte med en lig dag, som jeg aldrig glemmer.
barnevogn. På det punkt har tiderne altså
Endnu mange minder er dukket op, mens
forandret sig til det bedre.
jeg har skrevet dette ned, men jeg vil slutte
Også lektor Ottosen har jeg ofte grund til min lille beretning med en tak til Haderslev
at mindes. Vi havde i skoletiden til morgen Katedralskole for en dejlig dimittendfest.
sangen en lille bog: »Salmer og Lovsange«, Det var jo næsten som i gamle dage! Det var
redigeret af lektor Ottosen. Og jeg konstate mer en 60-års students hjerte, når traditio
rer tit, at de salmevers, som jeg stadig kan nerne bevares på ens gamle skole. Og til
udenad, er dem, som lektor Ottosen havde Haderslev-Samfundet vil jeg sige, at jeg
udvalgt af de forskellige salmer. Vi kunne jo håber igen i år at modtage en julehilsen i
ikke få tid til at synge syv eller ni vers, som form af årsskriftet, som altid imødeses med
mange salmer jo er på, men de »udvalgte« længsel og studeres grundigt.
vers kan jeg stadig bedst. Mon nogen har
Skulle det knibe med økonomien, så sæt
»Salmer og Lovsange« endnu?
dog betalingen op. Hvad er et beløb sva
Selv om jeg ingen familie har i selve rende til 4 pakker cigaretter for så lødigt et
Haderslev mere (kun en kusine i Over Jerstal værk som Haderslev-Samfundets Årsskrift!
og en fætter i Tinglev), besøger vi byen ret
ofte. Både mine forældre og bedsteforældre
ROLF RÜHL,
hviler på Assistens Kirkegård, og desværre er
f. Jensen, student (ns) 1930
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FRANZ CHRISTIAN FRANZEN 1941-1990
ULLA LYNG MAGELUND 1923-1990
INGVARD KORTEGAARD 1909-1990
Lektor Franz Christian Franzen døde den 7.
januar 1990. Han havde haft en lang syg
domsperiode i foråret, men ved skoleårets
begyndelse vendte han tilbage til skolen, til
syneladende med fornyede kræfter.
Franzen voksede op på Fyn. I 1959 blev
han student fra Odense Katedralskole, men
som barn af sønderjyder følte han sig stærkt
knyttet til landsdelen her. Efter en kort
ansættelse i Roskilde søgte han stilling i
Haderslev og følte ansættelsen her som en
hjemvenden. Franzen var en af de sidste
cand. mag.’er i naturvidenskab, og han
havde derfor kompetence både i kemi, fysik
og matematik, men han lagde aldrig skjul
på, at det var sidstnævnte fag, der var hjerte
sagen. Kemi underviste han i af pligtfølelse,
men han kunne alligevel ikke skjule et enga
gement.
Han blev meget hurtigt administrativ
inspektor og gjorde i mange år en kæm
peindsats i dette embede, ligesom han var
aktiv ved inspektorforeningens start.

I sin iver for at administrere skolen rigtigt
og godt kunne han undertiden virke lovlig
kontant, men i tråd hermed også meget retli
net. Mange kolleger kan berette om en
beredvillig og effektiv håndsrækning i store
og små problemer. Ligeledes vil mange ele
ver mindes hans undervisning med respekt
og glæde.
Hans rødder i og hans optagethed af det
sønderjyske har sikkert været årsag til hans
levende interesse for historie. I sine sidste år
fulgte han »åben-universitet«-studiet i dette
fag. Lysten til at lære mere ytrede sig også i
flere sprogkurser på enkeltfags HF, og glæ
den ved matematik forsøgte han i en årrække
at videregive som instruktør på DLH’s kurser
i landsdelen.
Han efterlader sig to døtre. Om dem sam
ler vor medfølelse sig.
MATEMATIK-, FYSIKOG KEMI-LÆRERNE

*
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Franz Christian Franzen.
18.7.41-7.1.90

Ulla Lyng Magelund.
15.11.23-7.5.90

I begyndelsen af maj måned 1990 døde vor
tidligere kollega, Ulla Lyng Magelund, som
igennem 23 år (1960-1983) havde været
ansat ved Haderslev Katedralskole som gym
nastiklærerinde. Hendes nære forbindelse
med skolen strakte sig dog mindst 14 år læn
gere tilbage, idet hun i 1946 blev gift med
den nu pensionerede lektor, Poul Magelund.
Det var ikke nogen tilfældighed, at en
væsentlig del af Ullas gerning kom til at ligge
inden for idrætsområdet, for allerede som
barn var hun brændende interesseret i gym
nastik, svømning og også i dans og ballet, og
hun drømte om at blive gymnastik- og dan
selærerinde, og selv om drømmen først så ud
til ikke at gå i opfyldelse, blev hun - efter flere
ansættelser, bl.a. ved Jydsk Telefon - opta
get på Danmarks Højskole for Legemsøvel
ser, hvor hun fik en kortere uddannelse, som
hun senere supplerede med adskillige kurser
både her i landet og i Sverige, for at kunne
give en varieret og levende undervisning
uden at være bundet af færdiglavede dags
øvelser. - En undervisning, som også omfat
tede ivrigt arbejde uden for skoletiden med
svømning, atletik og diverse boldspil, og her
må ikke glemmes hendes stærke engage
ment i livsnyttige emner som løfte- og bære

teknik, speciel fodgymnastik og meget andet.
Hvem husker ikke hendes brændende agita
tion for de såkaldte »andesko« med plads til
tæerne!
Denne stræben er sikkert også blevet
understøttet af hendes store interesse for
dans og ballet og jazzballet; en interesse,
som ikke blot var til gavn for gymnastikun
dervisningen, men også for andre aktiviteter
på skolen, idet Ulla gerne leverede koreogra
fien og instruerede bl. a. ved skolekomedier
og andre festlige arrangementer.
Desværre har hendes tilværelse af og til og
især i de senere år været hæmmet af forskel
lige sygdomme, som beklageligvis har vist sig
alvorligere end antaget, men jeg er sikker på,
at mange vil mindes hende som lærerkolle
giets unge, ivrige og glade pige.
EJNER MATHIASSEN
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Fhv. rektor Ingvard Kortegaard var udgået
fra et landmandshjem. Det var dengang
svære tider, men trods alle vanskeligheder
lykkedes det at holde den begavede dreng til
bogen. Han blev klassisk-sproglig student fra
Odense Katedralskole, og netop denne gym-

Ingvard Kortegaard.
6.6.09-8.6.90

nasielinie gav ofte lyst og tilskyndelse til at gå
videre med de klassiske studier, skønt det var
alt andet end et brødstudium. I de tider var
SU et ukendt begreb, og legaterne var få og
sparsomme, dog var Kortegaard så heldig at
komme ind på Elers Kollegium. I 1934 blev
han cand. mag., men det havde lange udsig
ter med at få en fast stilling, så foreløbig
måtte han hutle sig igennem med vikariater
og manuduktion. En dygtig filolog, fru Ada
Adler, arbejdede i disse år med det omfangs
rige græske Suidas leksikon og havde brug
for en medhjælper. Således kom han i berø
ring med videnskaben, men hans hu stod
dog mere til skolevæsenet. Efter syv års for
løb lykkedes det endelig i 1941 at få stilling
som timelærer ved Haderslev Katedralskole
med en månedlig gage på 325 kr. for 27
ugentlige timer, ikke ret meget mere end en
ufaglært arbejder kunne opnå. Efter to år
avancerede han så til adjunkt og i 1957 til lek
tor.
Som lærer kom hans elever til at sætte pris
på hans særprægede, hyggelige facon og stil
færdige lune, og mange vil også mindes,
hvordan han f. eks. arrangerede »nødde-

ture«, der sjældent resulterede i én eneste
nød, eller som Zeus ledede klassikerture til
Hakalytten.
Fra 1952 til 1961 var han medlem afkom
missionen til afholdelse af studentereksamen
for privatister. Ud over undervisning fik han
interesse for flere og flere andre sider af sko
lens virke. Da der i 1960 indførtes en reform
med henblik på at samle de forskellige hverv
som skriftlig inspektor, regnskabsfører og
boginspektor i én stilling, var han selvskreven
til at overtage denne. I disse år begyndte pla
nerne til en ny bygning til katedralskolen så
småt at tage form - den nye skolebygning
skulle som den første i landet indrettes efter
fagklassesystemet - og Undervisningsmini
steriet henvendte sig til Kortegaard for at
udnytte hans ekspertise. Selv kom han ikke
til at opleve indvielsen af den nye bygning han blev nemlig 1.3.1962 udnævnt til rektor i
Thisted - men her ventede ham en lignende
opgave, da skolen stod for at skulle have en
ny bygning. Efter 11 års virke i Thisted søgte
han og fik bevilget afsked i nåde og med pen
sion.
AA. WIELAJVDT
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Samtidig med, at vi gik ind i 1990’erne, pas
serede vi en række milepæle, både historisk
og aktuelt. Berlinmurens fald og omvæltnin
gerne i Østeuropa i efteråret 1989 markerede
begyndelsen til en helt ny epoke med et af
spændt og forenet Europa. Et halvt år senere
mindedes 50-året for den tyske besættelse af
Danmark. I vor egen verden var 1990 året,
hvor gymnasiereformen trådte fuldt og helt i
kraft, og hvor en ny lov om HF blev vedtaget.
Og så var 1990 100-året for oprettelsen af
Gymnasieskolernes Lærerforening.
For nu at begynde med 9. april, så skortede
det ikke på markeringer heraf i Haderslev.
Også i denne skolekronik vil vi fastholde begi
venheden med et par ord om Haderslev Kate
dralskole hin dag for 50 år siden.
Som så mange kendere af skolens historie
vil vide, hed skolens rektor dengang Andreas
Egebergjensen. Som sin forgænger, rektoren
fra Genforeningen i 1920, Karl Mortensen,
var også Egeberg Jensen stærkt optaget af
danskhedens sag i grænselandet og det i en
sådan grad, at han efter sigende svækkedes
rent helbredsmæssigt, i takt med at nazismen
antog mere og mere truende karakter. Under
alle omstændigheder var rektor indlagt på
Kolding Sygehus, da tyskerne rykkede ind i
landet. Men allerede om formiddagen 9. april
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afbrød han sit sygeleje og hastede til Haders
lev for dér på nærmeste hold at tage vare om
den ukendte skæbne, skolen nu gik i møde.
De lavtgående tyske flyvemaskiner strøg
hen over Haderslevs hustage, netop som skole
dagen skulle til at begynde. Det havde fået den
i rektors fravær fungerende stedfortræder, den
navnkundige frk. dr. Petersen, til at beordre
alle elever og lærere ned i kælderen i den
gamle skolebygning i Gaaskærgade. Først da
hagekorsflaget senere gled til tops på kasernen,
vidste man, hvem der nu havde magten i lan
det. Men dermed var usikkerheden langtfra
overvundet, tværtimod. Sidste gang tyskerne
havde besat byen, var i 1864, og dengang var
skolen ganske enkelt blevet lukket for kort tid
efter at genopstå som preussisk gymnasium.
»Måske ville vi snart blive jaget bort, som vore
kolleger blev i det i 1864«, skriver Magnus
Favrholdt mistrøstigt i »Haderslev Latinskoles
Historie«.
Men 1940 var ikke 1864, og hurtigt kom in
struksen fra København om at udvise korrekt
og værdig optræden samt om, at enhver lovlig
myndighed fortsat skulle fungere og respekte
res. Det fik rektor Egebergjensen til ved den
påfølgende dags morgenandagt at indskærpe
følgende over for eleverne:

»Det, der skete i Gaar i vort Land, maa for alle Danske
staa som en forfærdende Ulykke. Det nytter jo imidlertid
ikke at holde Taler om det, men jeg vil gerne indprente
jer tre Ting.
1) Alle Drøftelser i Timerne af den politiske
Situation er absolut forbudt. Jeg maa indskærpe baade
Lærere og Elever dette Punkt paa det alvorligste. 2) Vi
maa snarest muligt se at komme til at leve vort daglige
Liv saa normalt som muligt. Jeg ved, det er et stort Krav
at stille til jer, naar jeg siger, at I fra i Dag skal samle
jer om jeres Arbejde, skal lære jeres Lektier som sædvan
ligt, men jeg ved, at jeg gør jer selv og jert Hjem en Tjeneste
ved at forlange det. Naar vi faar Lov at holde Skolen gaaende som hidtil, er det vor Pligt at udnytte Tiden. Forhaabentlig kan vi holde Examen som i de tidligere Aar, lad os
derfor straks tage fat paa Arbejdet; vi kan ikke gøre vort
Land nogen større Tjeneste i dette Øjeblik, o’ Lad os prøve
at holde Modet og Humøret oppe. Vi har længe levet trygt
og godt i Danmark, mens andre led ondt, nu maa vi bære vor
Part af Verdens Lidelser og Byrder; lad os ikke tabe Modet
for det. Det er mit Indtryk, at de tyske Invasionstropper i
Gaar optraadte med stor Selvbeherskelse og Ro og udæskede
ikke. Lad os gøre vort til, at denne Optræden ikke ændres,
saa kan den Ulykke, som i første Øjeblik syntes umulig at
bære, dog maaske blive taalelig. Afhold jer fra alle Demon
strationer og optræd værdigt og tilbageholdende. Og husk
saa, at selv om Natten er aldrig saa mørk og lang, saa kom
mer der igen en Dag.
Lad os i Taalmod bære de Byrder,
der er lagt paa os, og glæde os til den Dag, der sikkert igen
vil oprinde, da vort Land atter er frit. «

Karakteristisk nok tillagdes denne erklæring så
stor betydning, at den aftryktes ordret i skolens
officielle årsskrift for det år.
*

Gudskelov er det sjældent, at så uheldsvan
gre begivenheder lægger deres skygge hen
over skolens hverdag. Tværtimod må vi med
tanke på året 1989-90 sige, at her var et år,
hvor store og skelsættende begivenheder ude
i verden kunne give anledning til ikke bare
almindelig glæde, men også et sjældent per
spektiv i vor undervisning. Igen og igen
kunne vi sige til eleverne, at de gennemle
vede dage, der med tiden ville gå over i ver
denshistorien.
Indtrykket af omvæltningerne i Østeuropa
var ekstra stærkt for os, der få uger forinden i begyndelsen af oktober 1989 - havde været
på studierejse i Leningrad. På næsten alle
planer satte mødet med Sovjetsamfundet de

efterfølgende begivenheder i Østeuropa i
perspektiv for os. Turen gik pr. bus via Sve
rige og Finland til Sovjet, hvortil vi fik adgang
efter en timelang og minutiøs paskontrol ved
en grænseovergang, bevogtet af bevæbnede
soldater og vagtposter, og højt beliggende i et
endeløst karelsk skovlandskab.
Alt, hvad vi forinden havde læst og hørt
om Sovjetunionens indre krise, syntes at
blive bekræftet. Sortbørshandelen grasse
rede vildt, vareudbuddet var ringe, vejene
hullede og slidte, husene dårligt vedlige
holdte. Vi havde også fået at vide, at turister,
der begiver sig til Sovjetunionen, sjældent får
den oplevelse, de har forberedt, men ofte
kommer til at opleve det, de ikke har forven
tet. Det kom i rigt mål til at slå til for os, af
hvilke ingen - heller ikke vor dygtige chauf
før fra Svendborg - nogen sinde havde sat sin
fod i et land med det kyrilliske alfabet.
På den anden side er det i høj grad den
73

slags, der gør ture som disse til en oplevelse
for livet, og som samtidig kalder på en sund
og befriende lettelse, når man atter går i land
i gamle Danmark. Efter talløse oplevelser nogle af dem ganske nervepirrende - og efter
halvandet døgns strabadser på de finske og
svenske landeveje måtte eleverne have luft, så
da vi lørdag aften gik over landgangen i Fre
derikshavn, brød alle ud i spontan og højrø
stet afsyngelse af fædrelandssange.

*
Omvæltningerne i Østeuropa aktualiserede
også et langt mere konkret problem for sko
lens historielærere: Hvilke nye lærebøger i
verdenshistorie efter 1945 skal skolen inve
stere i? Rent statistisk skal en ordentlig gedi
gen skolebog vistnok kunne holde til seks års
brug, men denne regel kan ikke gælde for
skolens bestand af lærebøger i den nyeste
tids verdenshistorie. Her har de fleste af hi
storielærerne brugt den hæderkronede Thuren: Kold krig og fredelig sameksistens i
mere end ti år med det resultat, at en ikke
ringe del af bøgerne efterhånden antager ka
rakter af løsbladesystem. I de ældste udgaver
slutter fremstillingen omkring 1970, midt i
Vietnamkrigen og før den første oliekrise.
Udskiftningen af disse gamle bøger er så
småt ved at komme i gang, men hvor var
somt må vi ikke træde, når man betænker
den fart, hvormed begivenhederne kan ud
vikle sig de næste ti år?
Dette er kun et blandt mange eksempler
på gabet mellem det fagligt forsvarlige og
fastsatte på den ene side og det økonomisk
mulige på den anden. Helt slemt stod det til i
naturfagene, hvor gymnasiereformen vold
somt havde øget kravene til plads og udstyr.
Her bevilgedes af amtet ekstraordinært 1,8
mio. kr. til nyindretning af naturfagslo
kalerne, et arbejde, der i skrivende stund (au
gust 1990) er i fuld gang. Andre fag sukkede
også efter bedre lokale- og depotfaciliteter,
og en ombytning af diverse rum i skolens
bygninger diskuteredes vidt og bredt i årets
løb. Dog synes en løsning, der tilgodeser alle
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hensyn, nærmest som at finde cirklens kva
dratur.
I mangt og meget kan man i mødige stun
der filosofere over, hvor meget gymnasie
reformen betyder, når det kommer til styk
ket. Men ser vi på det nye system med tilvalg
af høj- og mellemniveaufag, må vi sige, at her
er der virkeligt sket nyt, ikke mindst på det
administrative område. Skemalægningen er
et godt eksempel. Efter den nye ordning hø
rer det mere til reglen end til undtagelsen, at
eleverne fordeles på tilvalgshold på tværs af
stamhold. Opgaven at få koblet et bestemt
hold til en bestemt lærer i et bestemt lokale
synes næsten uløselig, når skemalæggeren
samtidig i så vid udstrækning som muligt
skal spare eleverne for de anstrengende timer
hen sidst på eftermiddagen.
Lige så mirakuløst virker det, at det lykkes
at få eksamensplanen til at gå op og fungere.
Efter hvert klassetrin skal der afholdes et be
stemt antal afsluttende prøver, dog således at
visse elevers valg af bestemte høj- og mellem
niveaufag får særlige konsekvenser for, hvilke
fag der kan/skal gås til prøve i i den forudgå
ende termin. Mange lokaler er så belagte i
eksamensperioden, at eksamensplanen må
tilrettelægges med minuts præcision. Visse
fags lærere kan kun benyttes i mindre om
fang her på skolen, fordi de er optaget af
skriftligt og mundtligt censorarbejde ved
andre skoler, o.s.v., o.s.v.
I den såkaldte »skriftlige dimension« ty
dede meget på, at reformen ville koste ekstra
arbejde for eleverne. I de »tunge« fag afleve
res der større skriftlige opgaver i et samlet
omfang, der svarer til en større stil/rapport
pr. uge. Alt for ofte hændte det imidlertid, at
aflevering af to eller flere opgaver klumpede
sig sammen omkring korte perioder, sådan at
det øvrige skolearbejde blev mere eller min
dre trængt. Her blev det nødvendigt at
iværksætte et mere overordnet og langsigtet
planlægningsarbejde blandt de enkelte klas
sers lærere.
Nævnes skal det også, at gymnasiere
formen betød en indskrænkning af termins-

En l.g i kemilokalet omkring 1970. Det er i dette og flere tilstødende lokaler, at der i sommeren
og efteråret 1990 foregik en større ombygning.

prøverne i 3.g, der så til gengæld får den så
kaldte 3.års-opgave, svarende til 2.års-opgaven på HF. Her vælges fag og emneområde af
den enkelte elev i samråd med en lærer, der
også stiller den endelige opgave. Én uge sæt
tes af til elevernes arbejde med projektet, og
opgaven bedømmes af en ekstern censor. Ka
rakteren indgår i det endelige eksamensre
sultat.
*

Det har efterhånden længe været et tidens
tegn i samfundet, at vi skal oppe os noget
mere, og alt i alt gælder dette også for de
gymnasiale uddannelser. »Tempoet skal
op,« sagde Bertel Haarder ved indgangen til
det nye skoleår (Jyllands-Posten 12.8.90)
med tanke på det forhold, at ingen i hele ver
den går så sent i gang med at studere som
danskerne. Det koster samfundet skattekro
ner, og derfor skal det være slut med f. eks. at
fortryde den uddannelse, man er begyndt
på. Gør man det, får det konsekvenser for til
delingen af Statens Uddannelsesstøtte. Til
valg af høj- og mellemniveaufag på gymna
siet vil i fremtiden få stor indvirkning på evt.

senere optagelse på videregående uddannel
ser.
90ernes krav til de unge er altså et krav om
stadig mere snorlige uddannelsesforløb. I
denne situation kunne medlemmerne af
Gymnasieskolernes Lærerforening, der i år
fejrede 100-året for sin oprettelse, glæde sig
over fortsat massiv opbakning omkring de
gymnasiale uddannelser. »Uddannelse af
alle er vejen frem«, skrev GL’s formand, Bir
git Smedegaard Olesen, i jubilæums
nummeret af medlemsbladet »Gymnasie
skolen«, »en vej, som så godt som alle politi
kere er enige om«. Der er udfordringer nok
at tage fat på i det nye årti.

*
Til slut personalia:
Den 7. januar 1990 døde lektor Franz C.
Franzen, 48 år gammel. HS bringer en ne
krolog, s. 69.
Med udgangen af 1989 fratrådte Franzen
hvervet som inspektor og rektors stedfortræ
der. Jørn Folden Jensen blev stedfortræder,
og Mogens Krogsgaard Sørensen blev Jen
sens inspektorkollega. Efter eget ønske valgte
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Midt i sommerferien 1989 forlod Svend
Ole Olesen skolen, idet han havde fået stil
ling på Sjælland. Det viste sig umuligt at få en
ny kemilærer.
I skoleårets løb har Haderslev Katedral
skole haft en lærerbytteordning med VUCHaderslev. Til nogle timer udlåntes Finn
Eriksen, mens skolen tilsvarende lånte Lone
Ryttersgaard. Foruden sidstnævnte forlod
Arne Bonvig Christensen, Ove Fonnesbæk,
Berit Thomsen og Lillian Martinusen skolen
ved skoleårets udgang.

Mogens Krogsgaard Sørensen senere atter at
blive HF-studievejleder, og han afløstes som
inspektor den 1. august 1990 af Finn Dræby.
Ved begyndelsen af skoleåret 1989-90 til
trådte Birthe Nielsen som studievejleder og
Kirsten Pedersen som lærerrådsformand.
Sidstnævnte afløstes 1. august 1990 af Mads
Pedersen.
Pr. 1. august 1989 ansattes adjunkterne
Hanne Borre og Helle Holm, timelærerne
Bent Jørgensen og Ove Fonnesbæk, samt
som årsvikar Elisabeth Bloch Boisen. Sidst
nævnte fik 1. januar 1990 fast ansættelse an
detsteds, og hendes timer blev siden læst af
vikar Arne Bonvig Christensen.

HELGE WIINGAARD
*

RUND FØDSELSDAG
Den 25. november 1990 fyldte fhv. lektor Aage Wielandt, der var
ansat ved Haderslev Katedralskole fra 1942 til 1980, 80 år.
Haderslev-Samfundet bringer sin hjerteligste lykønskning.
*

HADERSLEV-SAMFUNDETS
REGNSKAB
for tiden l.juli 1989 til 30. juni 1990
Indtægter:
Overført fra sidste år:
Kassebeholdning..
0,00
Sparekassebog.....
203,30
Girokonto........................ 55,81
259,11
Kontingent.................................. 49.040,00
Salg af årsskrifter.........................
3.610,00
Bidrag fra institutioner
og enkeltpersoner................ 24.209,05
Renteindtægter...........................
84,10
I alt............................................... 77,202,26

Udgifter:
Årsskriftet 1989:
Papir og tryk....... 57.931,70
Indbinding m. m..
7.539,60 65.471,30
Forsendelse.............
5.550,75
Kontorudgifter........
240,68
Beholdning:
Kassebeholdning.
0,00
Sparekassebog ....
2.078,95
Girokonto............
3.860,58
5.939,53
I alt.............................................. 77,202,26

Medlemstal pr. 30. juni 1990: 458 - heraf 13, der endnu ikke har betalt kontingent.
Haderslev, den l.juli 1990.

Finn Dræby,
kasserer
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