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FORORD
Den 3. oktober 1991 døde fhv. boghandler Johannes Chr. Nielsen, 87 år gam
mel. Med ham er den sidste af de tre gamle redaktører af Haderslev-Samfun- 
dets Årsskrift gået bort. Johannes Nielsen var også grundlæggeren af årsskrif
tet, og satte igennem alle årene sit stærke præg på det, ikke mindst igennem de 
mange tegninger og vignetter, hvormed han prydede det. Den opsætning og 
udformning, som årsskriftet fortsat har, er skabt af Johannes Nielsen i 1934.

Det var den kunstneriske side af Johannes Nielsens væsen, der kom til 
udtryk her, og i Haderslev-Samfundets Årsskrift 1978-79 s. 51-62 er der - i for
bindelse med hans 75 årsdag - gjort rede herfor og bragt eksempler på hans teg
ninger. I dette nummer af årsskriftet bringes en artikel om en anden side af 
Johannes Nielsens virksomhed, som har sat sig varigt spor. Hans indsamling af 
gamle hestekøretøjer og kampen for at få skabt et blivende sted for disse køretø
jer vidner om hans ildhu og utrættelighed. Artiklen viser, at der mange gange 
nok kunne være grund til at miste gejsten, men det skete ikke. Johannes Niel
sen fortsatte, båret af kærlighed til de gamle vogne og det fornemme håndværk, 
der ligger bag dem. »Slesvigske Vognsamling«, som han skabte, er i dag den 
største i Norden og med til at markere Haderslev.

Johannes Nielsen var en personlighed, der prægede Haderslevs kulturelle liv 
på mange måder, ligesom han selv var præget af den kultur, som var byens. Det 
var ikke mindst den borgerlige og nationale, danske kultur fra sidste halvdel af 
1800-årene, som han selv var udgået af. Den prægede ham i hans kunstneriske 
udfoldelser, i hans interesse for byens huse, for de gamle vogne, for de erindrin
ger m.m. af fremtrædende personligheder fra den tid, som han lod udgive i 
Haderslev-Samfundets Årsskrift. Og den prægede ham ikke mindst som for
mand for Selskabet Harmonien, den forening, hvor den borgerlige, nationale 
holdning fra forrige århundrede fik sit klareste udtryk.

Der var en indre sammenhæng ijohannnes Chr. Nielsens mange forskellige 
aktiviteter, båret som de var af en glæde ved og interesse for smukke kultur- 
frembringelser, det være sig godt boghåndværk, godt vognmagerhåndværk, 
eller godt bygningshåndværk. Han virkede for, at den kultur og de nationale 
sammenhænge, som de indgik i i Haderslev, ikke gik tabt, og han var selv en af 
de sidste repræsentanter for denne kultur.

Ved selv at give så meget af dette videre til eftertiden har han medvirket til, at 
der stadig vil være nogen, der vil fastholde mindet om disse værdier og bringe 
dem videre til kommende generationer.

Æret være Johannes Chr. Nielsens minde.

FINN DRÆBY HENRIK FANGEL JENSN. FAABORG

LARSN. HENNINGSEN LILLIANMARTINUSEN

HELGE WIINGAARD
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EN UNG HADERSLEVERS 
DAGBOG FRA 1916

Indledning
I »Modersmaalet« for mandag den 4. de
cember 1916 kunne man læse en dødsan
nonce med følgende ordlyd: »Min kære, 
eneste Søn, vor kære Broder og Brodersøn 
Valdemar Bruhn Hansen faldt ved... den 22. 
November, 20 Aar gammel. Haderslev, den 
2. December 1916. Anne Hansen f. Bruhn og 
Døtre. Anne Lassen f. Hansen.« Nogle uger 
senere, tirsdag den 19. december 1916 fandt i 
Kristuskirken i Haderslev en mindeguds
tjeneste sted over den unge mand, der var fal
det ved østfronten, ramt af en kugle i hove
det. Han blev begravet på soldaterkirke
gården i Sille i Letland dagen efter sin død.1

Ulykkeligvis var det i de dage ikke 
ualmindeligt, at en mor fik brev om, at en 

søn ikke ville vende tilbage fra fronten; Val
demar Bruhn Hansens skæbne ligner i det 
stykke tusinder andres. Imidlertid er hans 
korte liv her på jorden fuldt af usædvanlige 
begivenheder, som det nok er værd at dvæle 
ved. Her vil vi holde os til hans sidste måne
der, som han selv har beskrevet indgående i 
en dagbog, der tager sin begyndelse den 5. 
september 1916, og på hvis side 1 vi læser 
»Dagbog. Musket. Valdemar Bruhn Hansen 
fra Haderslev f.T. Ill Comp. II E/85 I Korp. 
Neumünster’Tonhalle’ 1916«.

På dagbogens side 3 har Valdemar Han
sen, under 5. sept. 1916, skrevet en slags ind
ledning, der i korte træk fortæller om ham 
selv, hans familie og hans liv indtil da. Den 
følger her in extenso:2
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Torvet 17, antagelig fotograferet om
kring århundredeskiftet. På trappen 
ses de to forretningsindehavere, dren
gen foran dem er muligvis Valdemar 
Hansen. Ejendommen, der senere har 
fået pudset facade, tilhørte P. P. Han
sen. (Fot. i privateje).

»I Dag er jeg omsider kommen saa vidt, at 
faa mig en Dagbog købt; om den vil blive ført 
regelmæssigt er en anden Sag. En udførli
gere Beskrivelse af mine hidtidige Oplevelser 
vil jeg maaske give senere, naar jeg har me
gen Tid. Her vil jeg kun kort skizzere, hvad 
der ligger tilbage.

Jeg blev født den 29.8.1896 i Haderslev. 
Far var Købmand paa Søndertorv No 17. 
Han gik fallit og døde kort efter (den 3. April 
1902). Vi var 4 Søskende; en er nu i Kolding, 
en hjemme hos Mor og en lige konfirmeret 
nu til Paaske; alle 3 Piger: Marie, Allida og 
Anne eller Misse, Lidde og Søster.3 Opdra

get blev jeg af min kære Onkel og Tante, 
Tandlæge Jacob Lassen og Anna Lassen, 
født Hansen i Haderslev. Onkel L. døde af 
Tæring. Jeg tog Enaarig-Eksamen paa H. 
Realskole kort efter, at jeg var bleven konfir
meret i Frimenighedskirken.4 '/2 Aar var jeg i 
Lære hos Isenkræmmer Mørch i Sønder
borg. Derefter kom jeg til Advokat Andersen 
i Haderslev, hvor jeg nød mange gode Dage. 
En bedre Chef vil jeg vanskelig faa igen.5 Og 
saa kom Krigen 1914 med al sin Utryghed og 
Nervositæt. I stakkels kære Nordslesvigere, 
hvad har man alt gjort Eder! Den 18. Juni 15 
forsøgte jeg ved Rødding at gaa over Græn-
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Familien P. P. Hansen fotograferet kort før 
århundredeskiftet. Fra venstre: Faderen, 
Marie, Valdemar, moderen og Allida. (Fot. i 
privateje).

sen, blev taget til Fange og den 30. Juli i 
Flensborg dømt til 9 Maaneders Fængsel. 
Fra 12.8.15 til 30.4.16 opholdt jeg mig i Cen
tralfængslet i Neumünster, hvorhen jeg var 
bleven ført fra Flensborg. 26. Okt. 15 kom jeg 
paa Fængselskontoret, hvor jeg havde det 
bedre. Og derefter blev jeg Soldat og er det 
endnu. Kejserlig Musket, i h. Maj. 85 Regi
ment, IILComp. I Korporalskab«.

I fængsel
Det mislykkede forsøg på at gå over grænsen 
til Danmark og det lange fængselsophold, 
som Valdemar Hansen kun gør så lidt ud af i 
dagbogens indledning, ved vi mere om fra de 
breve, han fra fængslet skrev til sin mor. Der 
er i alt ti meget lange brev, idet han havde lov 
til at modtage og afsende ét brev pr. måned, 
men i januar 1916 er det lykkedes ham at 
smugle et ekstra brev ud. I modsætning til de 

autoriserede breve, der er på tysk, er dette 
ekstra brev affattet på dansk.

Da de ni måneder i fængslet var en så be
tydningsfuld periode i den unge Valdemar 
Hansens liv, vil jeg fremdrage enkelte afsnit 
af hans breve, inden jeg vender tilbage til 
dagbogen.

Allerede i hans første brev fra Neumün
ster, skrevet 28. aug. 1915, dagen før hans 19 
års fødselsdag, giver han udtryk for, at for
holdene i fængslet er dårlige (»Ihr ahnt nicht 
wie gut gekochte Rüben und gekochte Kar
toffeln schmecken!«), men trøster sig med, at 
det er ham forbudt at tale med sine medfan
ger, der er kriminelle: på den måde kommer 
han da ikke i dårligt selskab! Han skriver li
geledes, at fængslet allerede har lært ham 
meget, nemlig at tro, at elske og at håbe, og 
tilføjer, at han er overbevist om, at der vil 
komme meget godt ud af hans fængselsop- 

7



hold. For at undgå fængslet har han dog alle
rede ved sin arrestation anmodet om at blive 
benådet og overført til militærtjeneste, og 
han fortsætter disse forsøg, får endda til sidst 
sin mor til at prøve (februar 1916), men hver 
gang afslås ansøgningerne.

Som om han har anet sin skæbne, skriver 
han allerede i sit første brev fra fængslet, at 
han ikke er bange for at gå i krig: »Gott kann 
und will mich dort beschützen, ebenso dort 
wie hier im Gefängnis. Und sollte ich wirk
lich sterben, so wäre das ja nicht das 
schlimmste: es gibt ja ein Wiedersehen, und 
dann lieber an einer Kugel sterben, wie hier 
im Gefängnis an Luftmangel.« - og i sep
tember 1915: »...falls ich den Krieg über
lebe;...« med streg under. Han blev forskå
net for det, han frygtede, nemlig at blive 
»verstümmelt und als Krüppel leben«. En 
enkelt gang lyder han ligefrem krigsbegej
stret, nemlig da han i sit brev af 12. febr. 1916 
vil overtale sin mor til at sende en ansøgning 
om at få ham overført til krigstjeneste: 
»... ausserdem nimmt man mich vielleicht 
als Arbeitssoldat. Dann doch lieber mit der 
ehrlichen Waffe d’raufloshauen dürfen. Du 
weisst, wie eifriger Jäger ich war... Also, an 
die Gewehre, Mutter!« - Mon denne svada 
ikke mere end af overbevisning er skrevet 
dels for at få moderen med på tanken, dels 
ud fra brevskriverens viden om, at brevet blev 
læst af myndighederne, der således kunne få 
et gunstigt indtryk af ham og derfor se velvil
ligt på moderens ansøgning? I samme brev 
gentager han, at døden ikke er det værste, 
med tilføjelsen, at det er endnu mindre slemt 
at dø for andre og citerer de to sidste vers fra 
Schillers »Wallensteins Lager«: »Und setzet 
ihr nicht das Leben ein,/ wie wird euch das 
Leben gewonnen sein.« I hans sidste brev fra 
fængslet (8. april 1916) får vi nok et sandere 
indtryk af hans indstilling, idet han heri ud
trykker håbet om, at krigen snart må være 
forbi, ellers er han bange for, at »wir bald auf 
die Stufe der Allesfresser heruntersinken. Bei 
mir fängt’s schon an.«

Heller ikke i fængslet svigter hans humor 

ham. I et af sine sidste breve skriver han, at 
de derhjemme måske undrer sig over, at han 
kan skrive så lystigt; det er, mener han, en 
slags modvægt mod mangen mørk stund, for 
hvis han ikke havde sit muntre sind, ville han 
blive »total sauer«. Han kan ind imellem be
skrive sin tilværelse spøgefuldt: »... etwas zu 
essen, viel zu tun6 und nicht allzu viel Frei
heit. Und das beste: eine fruchtbare Phanta
sie, wo es wimmelt von guten Speisen...« 
Som eksempler på de sidste nævner han bog
hvedegrød, kartoffelpuré med stegte spæk
nudler, bøf, lever og soldaterbrød med 3 cm 
margarine og 2 cm pølse!

Gang på gang skriver han om den gode 
mad hjemme hos moderen, spekulerer på, 
hvad han først vil spise, når han kommer ud 
og nævner i sit andet brev (25. sept. 1915), at 
han ikke har smagt kød siden 18. juli. Han 
finder sig dog efterhånden til rette og mener, 
det var værst i begyndelsen. »In Fl(ensborg) 
und Rødding wäre ich beinahe verhungert«. 
Dog ærgrer det ham, at han ikke må mod
tage madvarer hjemmefra, og at sådanne bli
ver konfiskeret af fængselspersonalet.

Således har hans ældste søster, Misse, der 
på det tidspunkt boede i Kolding, altså i 
Danmark, kort før jul sendt ham nogle sardi
ner, som han takker hende for, skønt de ikke 
gik i hans mave. Han tilføjer tørt: »Gesehen 
habe ich die schönen Sachen wenigstens.« 
(18. dec. 1915).

På grund af den ringe kost føler han sig al
tid »slap« - og dette anfører han som årsag 
til, at han kommer til at græde, når han en 
sjælden gang får besøg - et kvarter! Hans 
tante Anne har besøget ham i september, 
hans mor i oktober.

Soldat i Neumünster og Lockstedt 
Som i brevene fra fængslet muntre udtalelser 
veksler med dybsindige og skarpsindige 
overvejelser over liv og død, krig og fred, er 
også dagbogen en blanding af beskrivelser af 
tilsyneladende betydningsløse småbegi- 
venheder, som f. eks. at Valdemar Hansen 
havde »forsovet sig« og var lige ved at få tre
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Fotografi fra april 1909. Fra venstre: 
Allida, Valdemar, Anna, Marie (ba
gest) og moderen. (Fot. i privateje).

dages arrest herfor, og af refleksioner over 
krigens gang: »Hvad Krigen angaar, tror jeg 
nok at Tyskernes Stilling er glimrende skidt 
ved næsten alle Fronter. Men et dygtigt Folk 
er det dog. (Æres den, som æres bør).« Han 
har et helt klart forhold til dansk og tysk og 
skriver således på samme side: ».. .jeg er 
dansk med Liv og Sjæl«.

Valdemar Hansen er »kommanderet som 
Skriver paa Tøj kamret« og har derfor ingen 
egentlig tjeneste. Dog er han af og til med på 
skydebanen, således den 8. sept.: »Jeg har 
været tidlig oppe i Dag. Kl. 6 afmarcherede vi 
til Skydebanen, hele Kompagniet bestaaen- 
de af - ca. 60 Mand. Saa vidt er Kompagniet 
smeltet sammen. Der laa saa tyk Taage over 
Markerne, at man kunde slaa Søm i den og 
hænge Tornystren derpaa. Vi kom derfor 
først til at skyde 9.15. I Mellemtiden fortalte 
Feldw. S. om hans Oplevelser i Felten og her
hjemme. Fortalte om en Kamerat, der hver 

Morgen, naar det gik til Kamp, forsvandt, for 
om Aftenen at komme tilbage med alle Lom
mer fulde af Penge, som han røvede fra de 
Døde. Nu er han selv falden. Og om, hvorle
des han i Belgien var marcheret ind i en Café, 
hvor der sad Gæster, havde indkvarteret sine 
Soldater i Caféen uden at bryde sig om Folk, 
hvorledes Mandskabet havde slaaet de store 
slebne Spejle itu og at en havde stillet sig op 
paa et Bord og uden Hensyn til Gæsterne 
havde... ud på Gulvet inde i Caféen. Her 
Feldw.s egne Ord: »Die Belgier werden ei
nen netten Begriff von uns deutschen Solda
ten bekommen haben. Im Anfang haben sie 
uns mit nicht viel Unrecht »deutsche Barba
ren« genannt.« Omsider lettede Taagen og 
det blev et dejligt Vejr, saa at vi kunde 
komme til at skyde. Jeg førte Protokollen.

Holsten, hvor er du et kønt Land, med 
dine gamle Bøndergaarde, straatækte med 
udsnittet Bindingsværk; med dine blom
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strende Heder og dunkle Granskove, 
isprængt med lyse Birke. Særligt om Morge
nen, naar Solen spreder Taagen og Tusind 
og atter Tusind af sølvglinsende, dugvaade 
Spindelvæv funkle i Græsset og de dunkle 
Graner. Sølvtraade og Perlekæder spænde 
sig fra Gren til Gren, fra Top til Rod og 
dække Græsset som Alfers bortkastede Slør. 
Dog hvorfor er dine Beboere saa ugæstfrie, 
tvære og tungnemme? Hvor kan man lade 
være at glæde sig, hvor vilde Kaniner springe 
blandt Bakkerne og de vævre Egern legende 
hoppe fra Træ til Træ. Hjortene springe i 
dine Skove og Lærken slaar sine Triller her 
saavel som hjemme i mit kære gamle Fædre
land. Nej, her kunde jeg dog ikke føle mig 
hjemme for Folkenes Skyld....«

*
Valdemar Hansens iagttagelsesevner er store, og hans 
evne til at indleve sig i enhver situation er meget udvik
let. Som det fremgår tydeligt af ovenstående udsnit, er 
hans naturbeskrivelser meget følelsesladede og nok i høj 
grad præget af litteratur, han har læst.

Mange af dagbogens første sider beretter om en ung 
pige ved navn Anny og Valdemar Hansens samvær med 
hende uden for tjenestetiden. Men umiddelbart bagef
ter møder vi en moden og tænksom ung mand, der med 
uhyre stor indlevelsesevne formår at berette om sine 
medmenneskers nød og elendighed; her oplever vi et 
menneske, der - vel også på grund af sine erfaringer i 
fængslet - har lært at værdsætte livet, og som på en rea
listisk, men samtidig følsom måde, tegner billeder af de 
personer og de situationer, han bliver bragt i forbindelse 
med.

»12/9 Idag var Kompagniet kommanderet 
paa Menneskejagt. Kaufholdt, der deserte
rede for en Maaneds Tid siden, var bleven 
set i Ehndorfer Skoven. Han blev fanget, 
stakkels Fyr, da han var ved at stege Kartofler 
i Gløderne. Siden gemte han sig i Granerne, 
men da han var omringet, blev han dog nap
pet.. . Hvor var han beskidt. Sikkert har han 
ikke vasket sig, saalænge han var borte. Et 
stort Svin var han i Forvejen.

13/9. Nu rejser der atter 32 Mand, 2 Ge
freite og 1 Underoff. til Locksted for derfra at 
afgaa til Fronten. Dieterle, der kom bort for 
en Maaneds Tid siden, har været begravet og 

ligger nu paa Lasarettet.
Hvad mon det bliver til med det kære 

gamle Danmark. Tyskland har stillet et Ulti
matum, som Danmark paa ingen Maade 
kan gaa ind paa. - Gud bevare gamle Dan
mark! ...

17/9.14 Dage harjeg nu ikke ført Dagbog. 
Jeg har været 2 Gange paa Vagt ved »Vieh- 
hof«. Den 13. ds. ankom om Aftenen en 
Transport Flygtninge fra Volhynien. De stak
kels Mennesker rakker nu Landet om i Wag
goner siden Pinse. Luvslidte, med bare Ben 
løb de smaa Børn omkring. Og hvad var der 
alt sammenstuvet i en Waggon! Børn, 
Mænd og Kvinder, Heste, Køer, Svin, Høns, 
Sengetøj, Møbler, Korn og Mel, Husgeraad, 
Kreaturfoder og Klæder, for saa vidt som 
man kunde kalde deres Pjalter saaledes. 
Østerrigerne havde borttaget dem alt, og 
kun ladet dem beholde en Ko og en Hest. 
Jeg talte med en, der har været 4 Aar i Ame
rika og talte 9 Sprog. Han fortalte følgende: 
»Naar Russerne kom, brændte de Husene 
ned, men gjorde os ellers intet videre. Øster
rigerne var meget værre. De stjal vor Høst og 
vore Kreaturer, Magyarerne mishandlede 
dem, der sagde noget. Enkelte gav os en Kvi
tering, men Penge fik vi ikke. Hvis Volhynien 
bliver under Østerrig, rejser vi ikke mere 
hjem; en anden Sag er det, naar det kommer 
under Tyskland eller Rusland.« En Kone 
fortalte: »Paa vore Marker laa til Tider Li
gene tættere som Sten paa Eders Marker. 
Her laa en Arm, der et Ben, en var skudt i 
Hovedet, en havde faaet Ansigtet skudt bort 
og saa fremdeles. Og i alle Sprog klagede og 
skreg de. En paa tysk, en paa russisk, en paa 
Polsk, en paa Tjekkisk, alt imellem hinan
den. Det var grufuldt. Seks Gange har vi nu 
været paa Flugt for Russerne. Og hvorledes 
behandler man os. Som Kreaturer. Vi bliver 
revne fra hinanden og sendt fra det ene Sted 
til det andet. Den Mad vi fik i Gaar, var ikke 
kogt nok; Børnene bliver syge af at spise de 
ukogte Gryn og idag er den aldeles for
brændt. Prøv en Gang at lugte dertil. Vi ere 
godmodige, og vil gerne være gode, men det
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Valdemar Hansen som 20-årig soldat i Neumünster. Bille
det er sendt som »Feldpost« til hans tante, Anna Lassen, 
den 28. sept. 1916, med en kort meddelelse om, at han 
samme dag kl. 2.56 rejser til Lockstedt. (Fot. i privateje).

bliver for galt. Selv Ormen krummer sig, 
naar man træder paa den. Havde vi vist om 
denne Eledighed, var vi meget hellere bievne 
hjemme og havde ladet os slaa ihjel af Kug
lerne. Livet er os ganske ligegyldigt, og saale- 
des har man behandlet os, at vi næsten øn
sker os Døden; men det maa man jo ikke. 
Gud hjælpe os til at vi snart maa faa fred!«

Den 28. september blev Valdemar Hansen flyttet fra 
Neumünster til Lockstedter Lager vest for Kellinghu
sen. En uge forinden skrev han et lille kærlighedsdigt på 
tysk, hvoraf her gengives de to sidste strofer:

»Ich denke dein
Wenn tausend Kugeln fliegen 
Kanonendonner tosend mich umbrüllt. 
Wenn still die Toten auf dem Schlachtfeld 

liegen
Und Nacht die Welt in dunkle Schleier hüllt.

Ich denke dein
In meinen letzten Stunden
Wenn nach der Schlacht ich sterbend lieg im 

Feld;
Wenn Feindes Kugeln meine Brust gefunden 
Denk ich noch dein und sterbe als ein Held.

Denkst du auch mein?«

Her, såvel som i et andet digt, på dansk, melder sig hos 
Valdemar Hansen igen tydeligt en fornemmelse af, at 
hans død måske ligger kort forude. Den 1. oktober skri
ver han:

»Hør lille Mor, Trompeterne gjalde
Kalde til blodig Strid.
Græd ej, Mor, om jeg skulde falde, 
Engang dog kommer min Tid.

Og hellere falde
End pines paa Straa
Naar Hornene gjalde 
Mod Himlen blaa.

Se, hvor Skovens Blomsterflor falder 
Blegner ved Efteraars Tid.
Snart vil de slumre, de Blomster alle, 
Drømme bag Sneen hvid. -

Dog Lærken stiger
Med Jubel mod Sky
Thi Døden maa vige 
For Livet det ny.

Vaaren vil kalde afjordens Gemme
Langst skønnere Blomsterflor.
Græd dog ej, I kære derhjemme
Om jeg end smuldrer i Jord.

Thi Døden er Porten
Til Livets Hal.
Og Livet paa Jorden
Kun Kærnens Skal.«

Om tiden i lejren beretter Valdemar Hansen meget lidt 
(2. og 3. oktober); han er skriver på kompagnikontoret, 
synes at kede sig og klager over den mangelfulde forplej
ning.

Til fronten
Den 20. oktober er han kommet til Ruhnoff i Pommern: 
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»Længe er det siden jeg har beskæftiget mig 
med min Dagbog og meget er hændet siden. 
I Locksted havde jeg atter »Druckposten« 
paa Kompagnikontoret. Vi er bievne forflyt
tede til Inf.Reg. 410. 405. Brig. 203. Divis. 
Den 11. mobiliserede vi...

Endelig den 19.10.16 forlod vi med tildæk
kede Regimentsnumre under klingende Spil 
Locksted. Endnu mens vi stod i Geled fik jeg 
et sidste Brev fra Anny. For Øjeblikket sidder 
jeg i Toget et sted i Pommern, tæt ved Neu- 
Stettin. Forplejningen har indtil nu været 
ganske god og i Nat har jeg ogsaa sovet gan
ske godt. Vi møder nu Tage, der er fulde af 
Sne, medens vi endnu kun har Rim. Hvor
hen man kører ved vi ikke, men vi antager, at 
vi kommer til Dynaborg eller et Sted i Nær
heden. Paa alle Banegaarde henter Vagten 
vor Post. Den bliver saa liggende i flere Dage 
og da det ikke netop er vor Hensigt, søger vi 
at smugle den afsted paa alle mulige Maa- 
der. Vi kaster den ud af Vinduet til Folk, vi 
kommer forbi, eller beder et eller andet 
Menneske om at stikke Posten i en Brev
kasse, uden at det mærkes.

21.10.16. Bag Torbitten i Ostpreussen.
Vi har passeret Konitz, hvor vi spiste til 

Middag, Marienburg, Elbing, hvor vi spiste 
til Aften kl. 9, har passeret Weichselen og Kö
nigsberg. Her drak vi Kaffe Kl. 4 Morgen...«

For at fordrive rejsetiden skriver Valdemar Hansen og 
hans kammerat Meier et digt på femten fire-linjers stro
fer til søstrene Anny og Betty Sommer i Neumünster. 
Men dagen efter er de fremme ved fronten,7 og den 23. 
skriver Valdemar Hansen i sin dagbog:

»I Skyttegraven.
I Gaar ankom vi til Fronten og gik straks i 

Skyttegraven. Det var en over al Maade 
streng March med den fulde Oppakning fra 
Skarbe til Graven. Undervejs iagttog Rus
serne os ved 6 Flyver(e) og en Ballon (»Fessel
ballon«). Flyverne blev fordrevne af det tyske 
Artilleri. Vor Regts.Kontor befinder sig i 
Sille, 2 Timer herfra. Det er en udmærket 
Stilling med gode Dækninger (Understande) 
og tilligemed temmelig rolig. Kuglerne der 

af og til suser om Ørerne, har jeg til min store 
Forbavselse aldeles ingen Respekt for. Lige- 
saalidt for de enkelte Granater og Shrapnelis, 
man af og til beærer os med. Undervejs be
stemte Hr. Løjtnant Cassel mig til sin Or- 
donnands. Efter hele Eftermiddagen at have 
søgt hans Bolig, fandt jeg den omsider - og 
Pladsen besat. Dødtræt sendte Løjtnanten 
mig derpaa til Overløjtnant Svetje som den
nes Ordonnands for 1. Tog (Zug). Jeg var 
straks i Aktivitæt, og løb da uafbrudt vild i 
disse Labyrinter af Grave, tilmed det var 
mørkt.

Russerne plejer at lave Musik, hvergang 
her bliver afløst, og spillede ogsaa paa Har
monika, da vi ankom. Da Artilleriet imidler
tid sendte dem en lille Hilsen, hørte det op 
og saa begyndte de med en anden Musik, 
uden dog at volde nogensomhelst Skade. Vi 
har endnu heldigvis ingen Saarede. Saaledes 
som vi har det nu, forekommer mig det Hele 
at være »sjov«.

Om Natten Kl. godt 10 hentede vi Mad. Vi 
havde intet faaet siden om Morgenen. I Dag 
har vi slet intet faaet. Klokken er nu straks 7 
Aften. De andre Ordonnandser er gaaet hen 
at hente os noget nu. Køkkenet staar bag os i 
en Skov. Kl. 3 sidste Nat maatte vi op for at 
slukke en Brand i Overløjtnantens Dækning. 
Den hidrørte fra Kakkelovnen. Vi maatte 
rive hele Skorstenen ned. Var han ikke vaag- 
net, var han maaske bleven kvalt. Jeg har lige 
bragt følgende Melding til min Løjtnant: 
»Der foreligger sikre Tegn paa, at Russerne 
vil lave et Artillerioverfald (Feuerüberfall) 
paa vort 2. Batil. Den patrouillerende Feld
webel skal agte paa, at de udstillede Poster 
ikke bliver urolige og skyder løs. Det er ingen 
Nytte til, da vi intet har at befrygte. 2. Batil. 
ligger ved Brohovedet. Meldingen er hem
melig. Kompagniet skal intet vide.« Det kan 
altsaa maaske blive en temmelig urolig Nat. 
Da jeg overbragte Meldingen, laante jeg en 
Vagtposts Gevær og sendte 2 Skud, de ene
ste, jeg har løsnet her, over til Russerne, som 
en lille Hilsen. Deres Kugler har af og til pe
bet mig om Ørerne og lige for lige, naar Ven
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skab skal holdes. Forhaabentlig har jeg in
gen truffet. Jeg skød efter et Maskingevær, 
der lige gav Ild paa os. I Eftermiddags har vi 
udbedret vor Dækning en Smule imod 
Shrapnelis og Granatstumper. Vi bor 4 Or- 
donnandser i en Dækning og har det ganske 
rart, tilmed vi ere fri for at staa Vagt og lave 
Skandsearbejder. Dette sker kun frivilligt til 
vor egen Sikkerhed. Utøj har vi intet af, men 
en Masse Mus...

Min »eiserne Portion« har jeg omtrent al
lerede spist, endskønt det jo er forbudt. Kaffe 
har jeg ikke mere afog Keksene er ogsaa om
trent gaaet al Kødets Gang. Jeg maa se at 
forny den ved Lejlighed...

Vi ligger her ved Dyna-Floden. Russerne 
har forskandset sig på en 0 »Solen«. Bag sig 
har de Skov, foran Sump. Saalænge Dynaen 
er fri for Is, kan vi ikke vente deres Besøg, 
men i Vinter gør de maaske Forsøg paa at 
kigge ind til os. Deres Stilling kan ikke være 
saa god som vor, da de sikkert har Vand i 
Gravene. Desuden ligger de lavere end vi og 
kan ikke ret skyde ind i vor forreste Stilling...

Landskabet er her ganske kønt afveks
lende Fyr og Birkeskove. Dertil Hede, Sump 
og grønne Marker. Overalt vokser Mos og 
Buksbom. Dog passerede vi i Toget lange 
øde Strækninger, intet uden Græs, Sump og 
Hede. Her bestaarJorden aflysende okker
gult Sand og rødt Ler. Jorden er meget kalk
holdig. Herpaa tyder ogsaa de nu sammen
skudte Kalkbrænderier. Bag vor 2. Stilling er 
Sump.«

Livet i skyttegraven
De næste dage er prægede af stor aktivitet ved fronten. 
Valdemar Hansen er flere gange i fare for at blive ramt, 
hvilket hans optegnelser fra den 24., 26., 28. og 30. okto
ber melder om. Her følger de nævnte optegnelser næ
sten uforkortede, da de giver et meget levende og usmin
ket billede af den daglige tilværelse i forreste linje.

»24/10. Russerne har ment mig det ganske 
godt i Dag. Jeg var gaaet bort for at hente 
mig et Par Stænger til at lave mig et Senge
sted af og medens jeg tømrede løs paa en ung 
Gran, sendte de en Granat oven over mig. 

Om den specielt var tiltænkt mig, ved jeg 
ikke. Imidlertid forsømte jeg ikke hurtigst 
muligt at tage fuld Dækning ved at smide 
mig ned paa Maven og dække mig til med 
Ryggen. Da det af og til havde fløjtet betæn
keligt over mig, blev det mig ved den sidste 
Hilsen en Smule for varmt, saa jeg foretrak at 
forsvinde ned i Løbegraven for at gaa »hjem« 
med min Granstang. Men heller ikke her fik 
jeg Lov til at gaa i Fred. Tjuuu-u kom en 
Granatsplint, hvis Moder var kreperet et 
Stykke længere borte hylende over Hovedet 
paa mig. Atter fuld Dækning. Da jeg nu saa 
de andre forsvinde i en ganske usædvanlig 
Fart, fandt jeg det bedst ogsaa at sætte Dam
pen lidt mere op og var ogsaa snart 
»hjemme«. Jeg blev staaende udenfor vor 
Dækning og talte med Luhr, der stod nede i 
Døren. Til venstre for mig arbejdede nogle 
Kamerater paa en »Understand« til Over
løjtnanten. Da de netop var ved at lave Taget 
i Orden, kunde Russerne se dem og fyrede 
en Granat herover. Den slog ned 10-15 m fra 
mig. Som et Lyn kastede jeg mig ned paa 
Maven, et Skrald, saa Ørerne sang, derpaa et 
Pust, der berøvede mig Aanden i Øjebliket 
og derpaa regnede Sand og Smaasten ned 
paa mig. Granatstumperne fløj ovenover mig 
uden at røre mig. Da jeg saa op, stod der en 
stor Røg- og Kalkstøv-Sky blandt Træerne 
bag Taget paa vor »Understand«. Havde 
dette ikke været, var Sagen maaske ikke 
gaaet saa godt. Paa Eksplosionsstedet var et 
Hul paa ca. 1 m i Gennemsnit, hvor den 
hvide Kalk kom til Syne. Dette passerede Kl. 
'Al om Middagen. Senere bragte jeg en Befa
ling til min Løjtnant. Undervejs standsede 
jeg og talte med Vize-Feldwebel Bahl, der 
stod og saa til, hvorledes nogle af mine Ka
merater udbedrede Graven. De slæbte lige 
rundt med en Pæl og kom herved til at stikke 
den et lille Stykke op over Kanten af Bryst
værnet. I næste Øjeblik kom der en Granat - 
Hü-ü-u-bang! og slog ned bag Brystværnet 
paa Bagsiden af Graven. Hen paa Eftermid
dagen, da jeg kom ud fra Løjtnanten i 3. Tog 
fløjtede et Gevær-eksplosiv (?) Projektil to 
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Haandsbred fra mig ind i Brystværnet, hvor 
det eksploderede lige ved mit venstre Øre; 
jeg blev et Øjeblik ganske døv af Knaldet. 
Grannaalene og deslige fløj mig hen paa 
Skulderen...

Russerne passer vældigt paa, blot de ser et 
eneste Menneske fyrer de løs. Om Natten, 
naar de hører to tale sammen, gaar det løs 
med Maskingevær. Ved Overløbere bliver de 
oftere underrettet om vor Stilling og deslige. 
De vidste f. E. ganske nøje, da vi kom, og lige- 
saa, at der i Dag blev afløst i en anden Stilling 
til venstre for os. Jeg saa, at de atter i Dag 
havde en Lænkeballon oppe.

Vildt ser man trods de store Skove intet af 
her. Det er vel fordrevet af den stadige Uro og 
Kanonernes Torden. Kun Smaafuglene er 
ikke ganske borte, men smutter rundt om 
Hjørnerne i vore Skyttegrave. Fugle paa en 
Ravns Størrelse, deres Navn kender jeg ikke, 
viser sig ogsaa i Granerne, der staar blandt 
Gravene. Spurve ser jeg ingen af, derimod 
kredser Maagerne sommetider i Flok over 
Dynaen. Naar der skydes, samler de sig hø
jere oppe i Skarer og flyver rundt paa et Sted.

26/10.1 Gaar har vi modtaget Gasmasker, 
som vi altid skal bære hos os. Disse bestaar af 
en lufttæt Gazemaske med Hornruder for 
Øjnene. Foran Munden befinder sig et rundt 
Hul, hvori Patronen (til hver Maske udleve
res 2 Patroner) fastskrues.

Vi har i Dag arbejdet temmelig stramt, da 
vi har udbedret Løbegraven foran vor Dæk
stilling (Understand.) Desuden har jeg maat- 
tet løbe rundt hos alle 3 Løjtnanter med Or
drer. Undervejs hen til 3. (Zug) fik jeg Gra
natild ...

Jeg er lige kommen tilbage efter en Tur 
hen til Ljtnt. Jurkuns (III. Zug). Det var beg
mørkt og som Følge deraf, og fordi jeg gik en 
anden Vej end ellers, løb jeg atter vild, og var 
snart ganske uden Dækning i en ganske 
yderlig Løbegrav ved Traadforhugningen 
tæt nede ved Floden, snart inde i Skoven. 
Omsider besluttede jeg at gaa tilbage til Ud
gangspunktet for at begynde min Søgen 
paany. Bl. a. skulde jeg bringe Ltnt. J. hans 

Lommelampe, der kun brændte ganske 
svagt. Dog forsøgte jeg derved at læse Paa- 
skriften paa en Vejviser, hvorved jeg forsigtigt 
afblændede Skæret med Haanden. Trods 
det fik jeg øjeblikkeligt Maskingeværild. 
Omsider var jeg saa vild, at jeg besluttede at 
gaa »hjem«; dog havde jeg det stille Haab at 
støde paa den rigtige Vej. Saaledes gik det 
ogsaa akkurat og omsider fandt jeg ham. Ef
ter endnu en Gang at være gaaet forkert, 
kom jeg godt tilbage til min Understand.

Det formodede natlige Artillerioverfald fra 
23. ds. blev ikke til noget.

Vi længes uhyre efter Post. Vi har endnu 
intet modtaget fra den civiliserede Verden. 
Bagagen har paa Grund af de bundløse Veje 
meget vanskeligt ved at komme frem. I Aften 
har vi f. E. ingen Forplejning faaet.

De Herrer Køkkenfolk (Küchenhengste) 
løber med Hj ærtet i Bukserne, eller som en 
Kamerat (Ruhr) udtrykte sig »haben die Ho
sen gestrichen voll«. De ligger ganske vist og
saa temmeligt ene ude i Skoven, men har el
lers udmærket Dækning og behøver kun at 
frygte for Artilleriild. Dog kan der vanskeligt 
passere noget. De paastaar at have set en rus
sisk Patrouille i Skoven. Muligt er det jo og
saa, men jeg antager snarere, at det har været 
nogle af vore egne Artillerister. Ganske vist 
har man et Par Dage før vi kom hertil, fanget 
en russisk Spion i tysk Artilleriuniform her i 
Stillingen. Desuden har der ligget en Baad 
ved denne Flodbred, dog er den i Gaar ble
ven sprængt af Tyskerne. Heller ikke er det 
raadeligt at gaa længere bort uden Gevær. I 
Forgaars Nat var en af mine Kamerater næ
sten bleven skudt af sine egne Kamerater fra 
et andet Regiment.

Ved Enden af vor Stilling befinder sig en 
Sump, som ikke er befæstet. Her skulde en 
Underoff. og 1 Mand patrouillere om Nat
ten. Da de nu i Mulm og Mørke vil snige sig 
gennem Traadforhugningen paa den anden 
Side af Sumpen, begynder den her udstillede 
Vagtpost at skrige af Skræk, fordi han troede, 
at det var Russerne, der kom. Samtidigt skød 
han og havde paa et hængende Haar nær 
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truffet den ene. De sprang nu ind paa den 
paa alle Lemmer rystende sølle Fyr for at for
hindre ham i at skyde igen og vel ogsaa for 
samtidig at give ham nogle Klø, men han 
skyndte sig at fordufte...

27.10. Gasmaskerne vi fik i Gaar, har vi 
idag prøvet paa deres Tæthed. Vi spaserede 
til Siile, hvor vor Reservestilling befinder sig. 
Her er ogsaa vort Kompagnikontor, Fourer, 
Kirkegaard, Koncerthave etc. Vi gik ind i et 
mørkt Rum underjorden, som var fyldt med 
Gas, naturligvis med Masken paa. Jeg har 
intet sporet til Gassen. Denne maa være 
uhyre skarp, da en Kamerat, der gik ned 
uden Maske for at klemme den aabenstaaen- 
de Dør i, altsaa uden at komme ind i Rum
met, kom op igen med begge Næverne i Øj
nene og Vandet løbende i Strømme ud af 
disse...

28.10... Jeg fik idag den første Post her i 
Skyttegraven. 1 Kort fra Mor og et fra Lidde. 
De har kun været 5 Dage undervejs.

Jeg haaber ikke, at jeg bliver syg. Jeg har 
hele Dagen været daarlig. Det banker i mine 
Tindinger jeg brænder i Ansigtet, mit højre 
Øje smerter og af og til løber det mig koldt 
over hele Kroppen endskønt jeg sidder ved 
den varme Kakkelovn. Forhaabentligt er det 
forbi i Morgen.

Russerne raaber af og til over til os. For 
Nyligt raabte de paa Polsk: »Skyd ikke nu vil 
vi fejre Bryllup«. Svaret fik de pr. Maskinge
vær. Dristige er de i høj Grad. Foruden at de
res Patrouiller vover sig helt ind i vor Stilling, 
lader de deres Skorstene ryge lystig hele Da
gen, hvorimod vi skraks har et Par Granater 
siddende, saasnart de kan se Røgen fra os. 
Naar der bliver afløst derovre, kører Toget 
om Natten fuldt oplyst lige hen til Graven. Vi 
kan baade høre Toget og se Lysene. Vi bliver 
derimod afladede helt i Skarbe, der ligger 
langt ibag vor Stilling.

Vi har det vist nok at gøre med sibiriske 
Skarpskytter. I det mindste skyder de uhyre 
sikkert... Naar vi skyder om Natten, kan 
Russerne ganske tydeligt se Udskæret fra 
Skuddet og bearbejder en derefter med Ma

skingevær. Dog er det os ganske umuligt at 
kontrollere, hvorfra Russernes Skud kom
mer, da vi intet kan se... Jeg har undret mig 
over, at Artilleriet slet ikke skyder paa det 
russiske Tog, men det er en maaske en stilti
ende Overenskomst. De skyder nemlig heller 
ikke paa os, naar vi afløses. Den Dag, da vi 
kom, var vore Forgængere allerede borte. 
Hele vor nuværende Kompagnifront paa 
1800 m var kun besat af - siger og skriver - 2 
Mand.

I Morgen er det Søndag. Saa har vi nu væ
ret en Uge i Skyttegraven...

30.10 I begmørk Nat har jeg lige været ved 
vor Bataillons Understand sammen med Or- 
donnands fra 2. Tog: Sander. Vi skulde 
bringe en Skitse af Stillingen (III. Komp.) til 
Batli. til kl.6. Klokken 5 stampede vi afsted. 
Vi kunde da allerede ikke se Haanden for Øj
nene. Frakken paa, Livremmen med Patron
tasker og Sidegevær om Livet, Gasmasken 
paa Ryggen og det med 5 skarpe Skud ladte 
Gevær over Skulderen. Hen til Skoven, hvor 
Feltkøkkenet befinder sig, gik det nogen
lunde. Men saa gik det ind i den mørke Skov, 
hvor Vejene er opblødte, saa Støvlerne næ
sten bliver siddende, med Træstumper i alle 
Størrelser, smaa nok til at falde over og store 
nok til at løbe Brystet imod, Grene ligger 
tværs over Vejen og lader en snuble hvert 
Øjeblik, dertil kommer Grøfter og dybe Hul
ler til at samle Vandet ved Vejens Rand og 
over det Hele ruger det ravnsorte Mørke, 
kun af og til oplyst af en fjern Raket, for atter 
at synke tilbage i endnu dybere Mørke. Lys 
er forbudt for at det ikke skal forraade en, 
saaledes gaar det fremad, forsigtigt for ikke at 
falde eller gaa fejl Vej og alle Sener og Nerver 
spændte, spejdende efter Vejen og lyttende 
efter Skridt af snigende fjendtlige Patrouiller. 
En Gang snublede og faldt jeg, heldigvis paa 
et tørt Sted; Sander derimod faldt 5-6 Gange. 
Jeg tog derefter min Bøsse i Haanden for at 
bruge den som Støtte, ifald jeg atter skulde 
falde og for hurtigt at være parat til Skud. 
Ganske umærkeligt kom vi dog trods al Paa- 
passelighed ind paa en gal Vej, der førte os 
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ud i en Mose. Altsaa tilbage igen. Min Ka
merat, der ikke havde megen Stedsans, 
kunde ikke finde tilbage igen, dog vidste jeg 
heldigvis straks Besked. En Gang før, da vi 
vilde gaa af Vejen for den værste Smuds, kom 
vi i ganske kort Tid temmelig langt bort fra 
den rette Vej. Sander vilde gaa til højre, jeg 
paastod, at den laa til venstre og fik ogsaa ret. 
Heldigvis ser jeg nogenlunde ogsaa ved Nat, 
saa at jeg slap for at gøre for intimt Bekendt
skab med de omtalte Træstubbe, der imid
lertid havde et godt Øje til min Kamerat. 
Dog trods alle Ubehageligheder var vi ved 
godt Humør og nød vor Cigaret med Behag. 
Omsider naaede vi vort Bestemmelsessted og 
fik Tegningen afleveret. Ved Dag gaar man 
Vejen i 3/4 Time. Vi havde brugt 13/4 men 
kom dog tidlig nok. Vi kunde jo ikke komme 
før. Vilde vi udføre alle Befalinger efter Bog
staven - naaja, det lod sig slet ikke udføre. Vi 
laante os nu en el. Lommelampe og da vi 
brød os Pokker om alle Forbud, naaede vi 
ogsaa uden Uheld tilbage i ca. 3/4 Time. 
Hovedsagen var for os at komme ud af Sølen, 
ligegyldig om Russerne skulde se os eller ej. 
Vi har et Mundheld, som man ofte hører, 
naar vi laver noget farligt: »So oder so kaput« 
og saa bryder vi os lidt om Faren. D.v.s. nogle 
af os. Jeg har altid den Følelse, som var der 
ingen Kugle støbt til mig og det gør, at jeg fø
ler mig ganske rolig og endda maa le, naar en 
Kugle eller en Granat slaar ned i min Nær
hed. »Dengang ej, sa’ Tordenskjold.« I 
Grunden er det nok den Tanke, at Vorherre 
nok holder sin Haand over mig, der gør mig 
saa tryg. Gid jeg maa kunde bevare denne 
Tryghed og Tro. Da vi atter naaede vor Dæk
ning, lavede vi os en gemytlig Kop Kaffe med 
en Cigaret til og saa til Køjs...

Da vi vaagnede i Morges, hørte vi en stærk 
Kanontorden fra Brohovedet Ykskyll. Rus
serne gjorde et Angreb. Trods den stærke Ild 
havde Tyskerne kun 1 - en - Saaret, hvori
mod Russerne ligger talrige foran Traadhin- 
dringerne.

Regimentets første faldne
Den 31. oktober er der åbenbart roligt ved fronten, og 
Valdemar Hansen har tid til at lave en flot tegning af 
»sin« understand; men allerede den 1. november går 
det løs igen:

»I Gaar Aftes blev jeg sendt alene til Siile 
med Meldinger pp. Jeg traf der en Kamerat 
og vi besluttede at gaa sammen tilbage. Der 
var da bælgmørk Nat. Vi kom bort fra Vejen 
kun et ganske lidet Stykke, hvad vi narturlig- 
vis ikke kunde konstatere i Mørket; Vejen er i 
det Hele taget meget vanskelig at finde, da 
utallige Veje krydser og løber fra hinanden, 
og den ene Skovhugning er lige som den an
den. Mærkerne, 3 graa Ringe om Træerne 
kunde vi ikke se. Vi gik derfor efter et Lys i 
Skoven og kom til en Understand ved det ve
stre Batteri 860. De var meget elskværdige, 
raadede os (desværre) indtrængende fra at 
gaa et eneste Skridt videre, vi vilde aldrig 
finde derhen etc., og tilbød os Natteleje. Ef
ter lang Nølen tog jeg imod Tilbuddet, sær
lig da min Kamerat havde sin fuldpakkede 
Tornyster med. Dog havde jeg stadig den Fø
lelse, som var det Uret. Ifald der skulde pas
sere noget, maatte jeg dog være paa min Post 
som Ordonnands. Men Vorherres Veje er 
uransagelige.

Artilleristerne fører et fedt Liv. De brasede 
Kartofler og stegte Kød den hele Aften og 
halve Nat. Kødet stammede fra en forulykket 
Hest og noget faar de ogsaa leveret. Det sid
ste gælder ogsaa om Kartoflerne. Vi har in
gen Kartofler set, saalænge vi har været her.

I Morges kl. 6 gik vi videre og saa nu, at vi 
kun var ca. 100 m fra den rette Vej. Det første 
vi hørte var, at Underofficer Hoberg var død. 
Jeg laa paa Stue sammen med ham i Lock- 
sted. Han førte I. Korporalskab.

Russerne har i Gaar Aftes stormet mod vor 
Stilling ved Kompagniets højre Fløj. Hensig
ten var at fange blot en eneste af os for at se, 
med hvilket Regiment de har at bestille (Fan
gernes Udsagn). De kom herover i Baade, 
bevæbnede med splinternye japanske Ge
værer, med Svømmebælter, Gasmasker,
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Tegning af »Vor Understand« fra 31. oktober på en hel side i dagbogen. Der er flere mindre tegninger og skitser fra fronten, 
således en, der viser granattræfferen 24. okt., og en anden, der viser tyskernes og russernes stillinger.

Haandgranater, etc. De blev i Tide opdagede 
og Vagtposten gjorde Alarm. En Granat traf 
Hoberg. Hans Hovede har vi endnu ikke 
fundet. Russerne blev slaaet tilbage og en 
Mand taget tilfange. Paa Tilbagevejen fik en 
af Baadene en fuldtræffer af Russernes eget 
Artilleri og sank. Det var en ravnsort Nat 
uden en eneste Stjerne paa Himlen. Da det 
blev lyst, kom en Russer, der talte tysk, en 
Sømand fra Riga, kravlende over Dæknin
gen, raabte Vagtposten an og forklarede, at 
han var bleven tilbage med nogle andre Ka
merater. De var gaaede et Stykke langs Dy- 
nabredden, imidlertid var de andre knebet 
ud med Baaden. Svømme over den rivende 
Flod kunde de ikke og vilde derfor give sig til
fange. Pigtraaden har han skaaret over. Der

efter hentede han endnu 6 Kamerater, saa at 
Tallet paa Fangerne nu beløber sig til 8. 
Regt. 405 skal have taget 2 til Fange og 2. 
Komp. 410 ogsaa 2. Det var lutter unge Folk, 
frivillige og for det meste Søfolk fra Riga, 
hvorfor de talte nogenlunde tysk. Stakkels 
Hoberg var vor eneste og første Døde. Desu
den havde vi 1 Letsaaret.

I Nat har vort unge Regiment altsaa pluk
ket sine første Lorbær.

Jeg vilde nok have været til Stede, men 
hvem ved hvad det var godt for, at jeg gik vild 
i Skoven.

Russerne var 80 Mand + 1 Offc. stærke og 
kom i 8-10 Baade. Næste Dags Aften fandt 
Ljtnt. Cassel endnu en Fange ved Flodbred
den. Han var halvdød af Kulde.«
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Også de næste dage er der hele tiden artilleri- og gevær
ild fra russisk side, og flere gange har Valdemar Hansen 
været i umiddelbar livsfare, den ene gang godt nok ved 
egen uforsigtighed, idet han håndterede med en ueks- 
ploderet granat. Den 3. november har han opsøgt det 
sted, hvor kammeraten Hoberg faldt; herom skriver 
han:

»Jeg har set det Sted, hvor Hoberg faldt. Det 
er gjort i Orden igen, men Sporene er dog 
endnu ikke bortskaffede. Paa Jorden er 
endnu Blod og paa Brystværnet er Hjerne
massen sprøjtet op, ligeledes paa Gravens 
Granbeklædning. Man bliver haard her i 
Graven; vel var jeg nær ved at faa Kvalme af 
se det, men det var ogsaa alt.«

Krigens vanvid
Optegnelsen den 7. november begynder såre optimi
stisk med udsigterne for fred og for fremtiden. Men 
straks efter dukker krigens alvor og gru op igen - freden 
er pludselig helt tabt af syne:

»Skulde det mon snart give Fred? Denne 
Tanke beskæftiger os alle stærkt. Idag kom 
Meddelelsen om at Polen var blevet et selv
stændigt Kongerige. Omsider har Polak
kerne naaet deres Ønskers Maal. Weil, en 
Lothringer, der har ligget i Kvarter i Gram, 
og som kender Onkel Christian,8 og jeg talte 
om, at hvis nu Slesvig kom tilbage til Dan
mark og Lothringen til Frankrig, saa var vore 
Ønskers Maal naaet. En saadan Sag vilde vi 
gerne lade Livet for.

Landeværnsmand Plambeck har i dag 
skudt sig selv paa Closettet. Grunden er ube
kendt. Skuddet er gaaet gennem Hovedet & 
har revet Halvdelen af Hovedet bort, saa 
Hjærnen er fløjet op paa Dækningen. Vi laa 
paa Stue sammen i Locksted. Han var altid 
meget stille. Da han kom tilbage til sin Un
derstand efter at have staaet Vagt, gik han 
mod Sædvane ikke i Seng. Kameraterne 
sagde til ham, at han dog skulde lægge sig et 
Par Timers Tid. »Ja, det siger I saa let,« var 
hans Svar. Senere hen paa Formiddagen 
skød han sig.

Jeg har i Eftermiddags været i Sille. Det 
var en ugemytlig Tur, da det regnede og Ve

jene som Følge deraf var bundløse. Ved at 
skyde Genvej gennem Skoven, kom jeg i en 
Sump, det var nærmest Hængedynd, men 
kom dog godt igennem ved at springe fra Tue 
til Tue og sparede alligevel Tid. Da jeg kom 
tilbage til Skyttegraven, var der lige kommet 
Bud, at der var set en Spion, omtrent paa den 
Strækning, jeg havde passeret. Han var flyg
tet gennem den saakaldte »Fuchs-Schneise« 
i Retning af Dynaen. Det vrimler her af Spio
ner. For nyligt advaredes vi for en, der gik 
rundt i Officersuniform (Hauptmann), med 
graa Mantel og slap Kasket, men i Stedet for 
graat et rødt Baand om samme. I Gaar kom 
der Melding om, at der paa Fangelejren var 
flygtet 3 overbeviste Spioner paa henholdsvis 
16, I6V2 og 19 Aar. En af dem var allerede 
dømt til - jeg tror nok - 16 Aars Fængsel. Et 
hvert Menneske, der ikke hører til vort Kom
pagni skal vi holde an, desuden maa vi ikke 
gaa ud fra Understanden uden Gevær. Forle
den uddeltes de første Jernkors. Hver 4 Uger 
kommer 4 Jernkors til Komp.Føreren til For
deling i Kompagniet. Vi har ikke udrettet ret 
meget endnu, saa Jernkorsene er noget let 
fortjente. I Frankrig, hvor der kæmpes 
haardt, er der mange, der før har fortjent det. 
Hollendorf har f. E. aldeles intet udført, men 
har faaet Korset, maaske fordi han er den 
største i Kompagniet, Underoff. Hansen, der 
transporterede de 7 Fanger fra Angrebet har 
ogsaa faaet et. Derimod har de to Mand, der 
fangede de 7 intet faaet. Desuden har en af de 
to Mand, der gjorde den første, altsaa kun en 
Fange, ogsaa faaet hver et. Men Korsene er 
dem vel undte, kun finder jeg Fordelingen 
ret mærkelig, og Situationen nærmest latter
lig for de dekorerede, da vi alle ved, eller ret
tere ikke ved, hvorfor de har faaet Korset. 
Hvis vi bliver her længe nok, faar vi sikkert 
alle et...«

Den 12. er Valdemar Hansen om natten alene ude for at 
efterforske spionspor, og den 14. begynder et russisk an
greb:

»Russerne lader til at ville til at begynde med 
at erklære os Krig. I Gaar Aftes skød de til 
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Begyndelse med Artilleriet Lyskugler med 
Faldskærm. Det har de ikke gjort før. Kl. 
12.05 lige efter jeg var trukket paa Vagt ka
stede de en Mine ind i 1. Afdeling (I. Zug). 
Det er vi heller ikke vante til. Og nu først i Ef
termiddags! Vi har mindst faaet 30 Granater 
af svært Kaliber (15 cm) rundt om vore Un
derstander her ved Komp.Føreren. Der er 
ingen Skade voldt foruden nogle sprungne 
Ruder.

Vi sad i vor Dækning og skældte ud, ikke 
mindst jeg, der nødvendigt skulde »over 
Kniplen«. Det kunde jeg ikke, saa længe det 
regnede i den Grad med Bly og Jern. I Be
gyndelsen gik jeg rundt og iagttog, hvor Gra
naterne kreperede og meddelte Overljt. det, 
men omsider blev det for farligt. Og nu sad 
jeg i min Understand. Hver Gang der kom 
en Granat, gav det et Lufttryk, saa Haarene 
fløj lige i Vejret paa mig, Ruderne klirrede og 
Døren sprang op. Omsider blev det roligt og 
jeg kunde udføre mit Forehavende, nemlig at 
gaa over Kniplen. Kort efter kom Overljt. og 
sendte os ud at søge Tændere af Granaterne 
eller Bundstykker, da Artilleriet havde bedt 
om det. Vi havde lige begyndt at søge, saa gik 
Koncerten løs igen. Naturligvis forduftede vi 
hurtigst muligt hen i vor Understand. Men 
da Granaterne nu slog ned i vor umiddelbare 
Nærhed og en Gang overdængede mig med 
Sand, Sten og Træstumper, foretrak vi at lade 
vor Understand i Stikken, da den er alt andet 
end Bombesikker. Vi flygtede ned i »Helte
kælderen«, en bombesikker Munitionskæl- 
der, der i Grunden kun er en dyb underjor
disk Gang (Stollen). Her er ogsaa Plads til 
nogle faa Mand og den benyttes navnlig ved 
»Trommeild«. Jeg havde lige faaet Cigaretter 
etc. hjemmefra, men var allerede saa smaat 
forberedt paa at blive snydt for Nydelsen, en
ten ved selv at komme galt afsted eller forbi 
vor Understand kunde blive blæst bort. Men 
som sagt skete der intet Uheld.

Jeg er aldeles ingen Fjende af Russerne, 
men naar de skyder saa nærgaaende, kan jeg 
dog omsider blive gal i Hovedet og faa Lyst til 
at sende dem en Hilsen med mit Gevær.«

Valdemar Hansens gravsted på kirkegården i Siile. (Fot. i 
privateje).

De sidste dage
Herefter bliver der tilsyneladende roligt ved dette front
afsnit. Russerne trækker sig om natten til den 17. no
vember pludselig og uventet bort fra øen »Solen«. Og 
den 18. november skriver Valdemar Hansen sidste gang 
i sin dagbog. Endnu engang viser hans kærlighed til na
turen, hans skarpe iagttagelsesevne og hans følsomhed 
sig i dette poetiske stykke, der i så høj grad udstråler 
fred, men alligevel slutter med ordet »Krig«. Lad det da 
slutte denne beretning om en ung mand fra Haderslev, 
der i sig åbenlyst bar kimen til så meget lovende og gav 
anledning til store håb. Fire dage efter dette sidste bi
drag til dagbogen - og en måned efter ankomsten til 
fronten - tilintetgjorde en kugle alle håb.

»Det lakker ad Aften. Sneen blaaner i Skyg
gerne og glitrer rødmende i den synkende 
Sols flammende Skær. De mørkegrønne Fyr
retræer synes at hvile paa slanke, gyldenrødt 
glødende Søjler, og Birkernes hvide Stam
mer kappes med Sneens Pragt. Stivnet staar 
Skoven som smedet i løndomsfulde Lænker, 
stor i sin tavse Herlighed. Et Egern smutter 
vævert op i Fyrretoppen, det eneste levende 
Væsen vidt og bredt. Og sagte synker Solen 
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bag Horisontens blaalige Dis. End staar en 
glødende Strime paa Himlen, blegner lang
somt og slukkes. Mørket synker med rivende 
Hast uden dog at blive saa tyk som ellers, ti 
Sneen lyser. Tavs gaar Vagten med Geværet 
over Skulderen paa sin ensomme Post. Der 
falder næppe et eneste Skud. Sindet aabner 
sig for den hellige Stilhed og Drømmene 
snige sig gennem Sjælen. Øjnene stirre for
tabt i det Fjerne og skuer gamle kære Min
der og lyse Fantasiers lokkende Fata mor
gana.

NOTER
1. De benyttede kilder er usikre med hensyn til tids

punktet for Valdemar Hansens død. På korset på 
hans gravsted (som man nok ikke rigtig kan fæste lid 
til, idet hans fødselsår er angivet med »98«) står »gef. 
23.11.16«, lige som der på dødsattesten, udstedt af 
folkeregistret i Haderslev den 4.1.1917 på grundlag af 
bataillonskommandørens meddelelse, står at læse, at 
han er død af et skud i hovedet (geværprojektil) i Lip- 
ting ved floden Düna, i sit kompagnis skyttegrav, den 
23. november 1916 et kvarter over seks om formidda
gen. Men i det brev, hans kompagnifører, overløjt
nant Svetje, den 25. november 1916 skrev til hans 
mor, og på grundlag af hvilket dødsannoncen er af
fattet, står der, at han faldt den 22. november kl. 5*/2 
om morgenen, mens han stod vagt. I samme brev 
skriver kompagniføreren bl.a.: »Im Namen der 
Kompagnie spreche ich Ihnen u. den Ihrigen meine 
herzlichste Teilnahme an dem schweren Verluste 
aus. Hansen war uns allen ein lieber Kamerad; sein 
nie versagender Humor, seine soldatische Frische u. 
seine echte Kameradschaft machten ihn uns lieb u. 
wert. In Ehren werden wir stets seiner gedenken.« Af 
frygt for fjendtlige spioner var det forbudt på nogen 
måde at annoncere, hvor en soldat gjorde tjeneste el
ler var faldet. Derfor er Valdemar Hansens dødssted i 
annoncen angivet med seks prikker.

2. I dette som i alle følgende uddrag af dagbogen følges 
Valdemar Hansens retskrivning og tegnsætning. 
Kun hvor der åbenlyst er tale om skrivefejl, har jeg 
rettet. Sproget i dagbogen præges mange steder af 
forfatterens læsning, således i naturbeskrivelserne. 
Der er mange eksempler på, at Valdemar Hansens 
»rigtige« modersmål er sønderjysk (f. eks. når han 
skriver, at han har forsovet sig), og beretningerne om 
livet i skyttegraven viser tydeligt, at sproget der var 
tysk. Dagbogen er et hæfte i sort bind, ca. 16x23 cm, 
på 88 kvadrerede sider, hvoraf de 58 er benyttede. 
Optegnelserne er skrevet dels med blæk, dels med 
blyant og med kopistift.

Pludseligt stiger en Raket til Vejrs. En sæl
som fortryllet Verden fremstiger i dens hvide 
Skær. De rimklædte Graner funkle og glitre i 
mangefarvede Diamanters Straalepragt, 
Sneen staar som stivnet Skum med dunkle 
Skygger ud over Skyttegravens Rand, glim
rende og hvid i Nærheden, men tabende sig i 
Afstandens Blaa.

Men tavs ligger Jorden som en sovende 
Tornerose. Det er dejligt, dejligt.

Og dog er der Krig.«
JENSN. FAABORG

3. Fader: Peter Paulsen Hansen; født Tyrstrup 
12.10.1864, død Haderslev 3.4.1902.

Moder: Anna Kjestine Hansen, f. Bruhn; født 
»Bruhnsminde« i Hjerndrup 30.9.1870, død Køben
havn 19.5.1942.

Søstre:
Marie Elise Kristine, gift Juhl; født Haderslev 

2.11.1890, død København 18.3.1976.
Allida Elisa, gift 1° 28.6.1912 med Kristian Skov 

(faldet i krigen), 2° 14.5.1920 med Peter Nygaard; 
født Haderslev 15.10.1892, død Gabøl 8.11.1966.

Anna Catrine, ugift; født Haderslev 18.8.1901, død 
København 21.5.1984.

4. Haderslev Realskole er »Realschule« på gymnasiet. 
Kristuskirken i Laurids Skausgade var dansk frime
nighedskirke.

5. Agtelsen var gensidig: 15. aug. 1914 skriver advokat 
Andersen i sin anbefaling til Valdemar Hansen såle
des bl. a.: »Han har altid været flittig, agtpaagivende 
og villig og hans Arbejde godt. (...) Han har (...) efter 
en meget kort Læretid maattet arbejde selvstændig 
og paa eget Ansvar, og det er lykkedes godt for ham. I 
Særdeleshed har han paa egen Haand og selvstæn
dig ført Kassen paa mønstergyldig Maade. Hans 
Forhold til mig er nu opløst før Tiden paa Grund af 
de indtrufne uventede Forhold. Jeg ledsager ham 
med de bedste Ønsker for hans Fremtid.«

6. I begyndelsen arbejdede Valdemar Hansen med at 
klippe strimler af sækkelærred, senere syede han kul
sække til marinen, og endelig, fra 26. okt. 1915, blev 
han sat til at arbejde på kontor.

7. Af en kortskitse i Valdemar Hansens dagbog fremgår 
det, at han lå ved et afsnit af Østfronten ved floden 
Vestlige Dvina (på tysk Düna, på lettisk Daguwa), 
sydøst for Letlands hovedstad Riga, i nærheden af 
byen Ogre.

8. Christian Bruhn, der ejede »Bruhnsminde« i 
Hjerndrup, var Valdemar Hansens morbror.
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HADERSLEVS ÆLDSTE UGEAVISER

Haderslev Rådstuearkiv, som opbevares på 
Haderslev byhistoriske Arkiv, består af ca. 
300 m arkivalier, der rummer mange facetter 
af byens 700-årige historie. Ofte dukker 
spredte, hidtil uopdagede glimt af byens hi
storie frem, når man er på jagt efter noget 
helt andet. Denne artikel er et eksempel på, 
at en undersøgelse af et konkret emne plud
selig medfører en sådan »sidegevinst«.

Under gennemgangen af en aktpakke an
gående Haderslev Kasernes historie, duk
kede pludselig en indsat avisforside frem. I 
en annonce tilbyder en Haderslev-borger 
nemlig sit 14202 kvadratalen (ca. 5600 m2) 
store grundstykke og hus, Naffet 2, til salg. 
Sælgeren ser helst, at der her indrettes en 
egentlig kaserne, som ifølge sælgeren vil 
være byen til fordel. (Byen havde ingen 
egentlig kasernebygning og fik det først i 
1888).

Avisens navn var: »Gratis Avertissements- 
Tidende for det nordlige Slesvig«, og det 
fundne eksemplar var dateret: Haderslev, 
Løverdagen den 17. januar 1874.

Ingen på arkivet mindedes før at have hørt 
om avisen, og en kontrol med fortegnelser 
over Haderslev-aviser viste, at den ikke er 
omtalt nogen steder. Altså var vi stødt på en 
sjældenhed, måske det eneste eksisterende 
eksemplar.

Avisens hoved giver nogle oplysninger om 
dens geografiske udbredelse, avisens bag- 
mænd o.s.v. For det første fremgår det, at 
der er tale om en gratis avertissementsavis, 
en annonceavis og altså en pendant til nuti
dens Haderslev Ugeavis og Haderslev Po
sten. Den udkom to-tre gange ugentlig og 
havde et meget stort udbredelsesområde 
med annonceagenter i tolv byer, fra Flens
borg i syd til Christiansfeld i nord og Tønder 
i vest. Den gratis avis blev postomdelt til 
abonnenter i land og by for en kvartalspris på 
6 pfennig + porto. For at opnå så stor en ud
bredelse som muligt bad udgiveren nederst 
på forsiden sine læsere: »Man ombedes god- 
hedsfuldt at lade avisen circulere«.

Avisens indhold bestod først og fremmest 
af annoncer og bekendtgørelser, mens der 
kun var ganske lidt egentlig redaktionelt stof. 
Desuden fandtes en føljeton: »Ægtemanden 
imod sin Villie«, frit efter det engelske.

Udgiveren af avisen var Festersen & Co., 
og bladets kontor fandtes hos Festersen, St. 
Klingbjerg 9.

Bladhovede for Haderslev Avis. Avertissements-Tidende 
for Haderslev By og Amt, 2 årg. nr. 19, 6. marts 1883, fun
det i akter om udvandring i Haderslev Rådstuearkiv.
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Om Festersen & Co. drev andre foretagen
der står hen i det uvisse, men Anders Peter 
Festersen selv gjorde i al fald. Han var gene
ralagent i Haderslev for det Hamborg-Ame
rikanske Post- og Paketfart-Aktieselskab i 
Hamborg, som befordrede mange af ud
vandrerne fra Sønderjylland til USA. Da den 
tyskvenlige avis Folkebladet begyndte at ud
komme i 1879, var det samme A. P. Fester
sen, der var redaktør. Fra 1870-1892 var han 
desuden borgerrepræsentant. Sin karriere i 
Haderslev havde han indledt som fuldmæg
tig hos den udpræget dansksindede advokat 
i Haderslev, Carl S. Salicath.

Festersens privatbolig var Naffet 2, altså 
det hus, som i den før omtalte annonce blev 
udbudt til salg, helst til militærkaserne.

Trykker af avisen var Festersens nabo, 
bogtrykker Waldemar Leopold Schütze, 
Naffet 4. Festersen og Schützes samarbejde 
strakte sig ud over Avertissements-Tidende 
også videre med Folkebladet, idet det også 
blev trykt af Schütze.

Hvor længe Avertissements-Tidende ud
kom, har vi ikke kunnet efterspore, måske 
ophørte den, da Festersen i 1879 begyndte at 
udsende Folkebladet?

Fundet af annonceavisen gav tilskyndelse 
til at skrive en lille artikel om den, og for at 
finde illustrationsmateriale så jeg efter i Råd
stuearkivets akter om udvandring, for her 
fandtes muligvis Festersens officielle agent
papir. Det fandt jeg ikke, men til gengæld 
dukkede som noget af det første en side af en 
anden avis frem. Nok en gang viste det sig at 
være en i litteraturen uomtalt annonceavis, 
nemlig Haderslev Avis - Avertissements-Ti
dende for Haderslev By og Amt. Avisen var 
dateret den 6. marts 1883, og heri annonce
rede udvandringsselskabet Norddeutscher 
Lloyd, og følgelig var avissiden anbragt 
blandt udvandringsakterne.

Annonceavisen uddeltes gratis hver tirs
dag og fredag og havde et oplag på 1500. Ud
giver, ansvarshavende redaktør og trykker 
var Johann N. Hansen, Bispegade 15, Ha
derslev, som havde begyndt udsendelsen af

Anders Peter Festersen, f. 1836, udvandringsagent, redak
tør m.m. Medlem af borgrepræsentationen 1870-92.

sin avis i 1882. I forhold til førstomtalte an
nonceavis adskilte Hansens avis sig noget, 
idet den ud over de mange lokale annoncer 
også bragte journalistisk stof med småny- 
heder fra den vide verden og desuden lidt vit
tigheder. Det har heller ikke været muligt at 
efterspore, hvor længe Johann N. Hansens 
annonceavis udkom.

Strengt taget er det ikke helt korrekt at på
stå, at de to omtalte aviser er Haderslevs æld
ste annonceaviser. Efter krigen i 1864 op
hørte Dannevirke med at udkomme. I efter
året 1867 ønskede boghandler Theodor Sa- 
broe at genoplive Dannevirke, dog under an
det og knapt så provokerende navn, nemlig 
Haderslev Avis. I begyndelsen ville myndig
hederne ikke tillade, at redaktør Sabroe op-

Gratis Avertissements-Tidende for det nordlige Slesvig, 2. 
årg. nr. 5, 17. jan. 1874, med A. P. Festersens tilbud om Naf
fet 2 som kaserne. Højre side af annoncebladet mangler.
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2. Sfegang.

for Det nor Hige «leöütg.
* ___________________ ^brr8lev, Støvlagen ben 17. Sanuar 1874,
^ibertben ubgaaer 2 a 3 i®ange wnlig og forfenbeß.tegelm.ceSfig meb hoften til Syerne og Sanbet overalt i AorbfleSvig, i &aber§lev Krebs alene HI c.;2 

atnnoTtcér modtage? til Optdgelfe af Snerrer: ti. Vangelø i '»ønberbørg, Sonful X. ÆBitb i forborg, Agent iVerøtnaub ^eterfen i wranfi 
^^ollecteur spetetfen og ^otogräpb ®reefen i f?len«børg, ©jæftgiver H» H- ®fwrøi) i Vpgumflø»ter, (S. MufaoJ i ^XpcnraDe, fterrebsfoc. 
«aner i Xpftlunb, Kiøbmanb &. 3. S^mibt.i Joppen«, Sohanfen i (Srant, Kjøbmanb öauerfeu og Sogbm^er formann i ^hriftiau^rew,

_

^Ihog^mcMi *
paa '

„QJrotié 2tvertigfeineniö=Xibenbe° 
moMdgeä. paa famtlige feiferl. SJSofMSiintvrer li«' 
gefpm. nf .figubpo^Puheue. Ken lofter 6 ^fen> < 
ni«, i .®ie«»tngoa«t foruten -©tempel oa 
oebpr,. ialt 5Va ©gr.

®jt>eMtionrn

«
 geä Sßdfi^Ufet ^ar ffifpebitjpneii J 
tietfe out, af bét peb fdibagne &e« i 
ihöinftet fra itlbenffabflé Moitnentcfr vdd ',®'riliä ; 
#Ptrli«feipent4®beuhe“ fdai irtblebe efter SSat. 
talets SUegjubelfe, itle „iMOOltøer. oe iJtMrtalef ■ 

aHerebe pbtwte,,Slumre til fjorfenbelfe til ®eb- - 
tomméribe, méb 'niinbre piøfe Slumre uhtrpffelig : 
retvirereS af tpofloaSnet. ^irttæbenb'e Sbouneiiter 
fflmre« herfor opmærtfouime paa, at be, naar be 
befülle iBfabet, ubtrptEelig tuaae forlange be 
aUetpbe lUrTppune 3?unire efterUvesetoe, teiltet og, 
faa vil [Eee perfto, faa ,lange ©Ptag pave«. 
Ubeitlaubfle abonnenter' faai be^unpb’ altib, font ' 
pibtfl, livligere Sluntre efterleoPrete.

(SgpebtHotieit.

äluctiond-iBeCjentitgioreffer.
^tor '21 action

over ?ærrcbé= og SRanufacturVarer.
XirdbageH ben »O. ^«uat, Sfterm.fll. » 
event. Mgi|ib? ®Mt bbrtfælge« peb offentlig,flluc« 
tion itnob 6 tlgerb ferebit i ^err ffijrepgttier 
duzend gocate pefftéo« ef ffort ^artf Mibt 
Horlarreb; SBIaarlærreb, Hampelærreb, 
l®rrebj Xvifflcsrteb, ^ewgøbrell rø. m. enb'inbere et 
ffprt ^arti gpbe.Hpe, Äjoleteier, Xøbfel, ®ittö, 
©tjffel, ®nrféfin, Uama^wler, u^bne Xrøier 
pø, ItKberbujer, (amt besuben en ^Kbeibéøpgtn 
HaberSleo Auctionariåt ben 16.. januar 1874.

«M. ».frftnfen 

g» Wt Oro, 
■UtEWnuber Stam CScb«, tau ^aa^ruttp af 
anben fWfemmeffe'Ejope« billig naar fianbelfan 
flee fiiart. Sil Rroen purer .öÜ«ri uWb SWu- 
heviinäpanbel og gob Sogniirg. gtörberne, ca. 
26 Teuber, ere ret gobe, perunber <fng til 10 
i 12 8æ8_©» faat 5 ®vubev PRofe og tilRræt- 

berpaanbfn at fælge for 9000 Spir, mob 2 a 
3000 Jplr. Ubbetaling «Uer niinbre, ifeet naar 
fljpbefen maatte' ville inörette en Jlaferne for 
®aruifou.en, ppilEet upaatpiblelig vilbe bringe 
faanel iäntreptenepreh, iom ®pen öorbeel. — 
æltgnitigevne, ber beflaae af 15 gno 2$tageté 
sSgfanfniläpuu« meb Jtfælber og 3ubtjorfel, l? 
S<fg ^tati. og 2abebpgiiing og c. 20 fjag ®ag- 
onguiiiii, ere'i^föranbtabten taperebe til c. 8500 
2pir. Ißteiisf. §oveöbpgningen inbbringet allene 
Ületilelit'e af Äfebefuinnten nemlig c. 440 Spir. 
tUrltø, pbitten Seieinttægt uvafentlig »ilte for, 
minofteb veb fforetagenoet, ba Stafernen tan inb» 
retteä i Stafbs.pg ßabepvgningen meb Jtobbelen 
og erholte eit ^etf^notjprief uben at berore 
§ouébt>pgilingen'ä Tertiloriuni. §ele ©runbflpt- 
tet .omfatter 14202 aaien og npter en ftor 
öéfWif^iéelfe veb af Staten at være befri t for 
fSrun'bftat m.‘m. 'Dgfaa er jeg villig til at 
moptgge en niinbre men gobt betiggenbe Sienbom 
perl ®pen i mpttc iftebetfor Ubbetaling eller un- 
bet gunftige SSilfaar at fælge bet af mig iboenbe 
npe Bmig for fetv Pebre at tunne realifere ben 
o'venSniotte "Blau. — Slefletlerenbe perpaa beheb 
01 pettbenbe fig til mig i £»Pet af be forftc 14 
®age.

®abetblep, ben 11. Sanuar If 74.
21. 25. geflerfen-

iHlanbebe öeffeubtnjorelfcr
Huusleiligheder til Leie
3 ©nebter SU. SurgenfenS gienbotn 9ir. 88 

paa Slaffrt ttinrte folginbe ©el'oelfebleifigpeber, 
nemlig:

1. ben af Suebtermefter ®. folgerten i flere 
a,r beboete Seiligpet, befldaenbe af 3 a 4 

r®tier,’geruhter ßecale for et æøbel-æa> 
,;Mjiit,( Sjatten, Jtfælber famt et ftort SBært- 

fteb og aftb'rp 'iieqVéinmetigbeber,
2. oet] afficerer ^arinb pibtil beboere fieilig, 

Peb, befigaenbe af 3 ©tuer, et Sammer, et 
Stjøtteii famt. Sjælbeiblaob m. ni.

8. : en‘ niinbre' fiéiligpeb I’®aarben, b.eflaaenbe 
af en Stue og Sjatten meb ærceitbfelgruiii 
m. m.

eppolbes til Sete til fffaafte glpttetib 1874.
®ienbonimen. [an ogfaajmberpaanben tjo» 

be$ paa billige æiltaar.
illtan bepage at penPenbe fig til ben ira, 

værenbe Siers æefulbmægtigebe 21- 25- Se- 
fletfen i ^aberslev. ■

Neues Jahr, nenes 
Diesmal wieiüe

ev. 150,000 Sl

il eegcii bei ’
©vo^e von Der refp. üanbeö=9l 

øfirnntirtc ©elbsüotterie von

ajfliUioacüOOlOO’
7®fefelbe ift Diesmal wiebernm 

Winne øanj beDcntenD vermehrt; 
nur 79,000 ßoofe, unb müffen in ivj 
naten in 6 Abteilungen folgenD? 
fieber gewonnen werben, nänuid).: ' 
ger Hauptgewinn event.

150,000 XF 
fpeciell Xbaler 100,000 50,01 
90,000, 15,000, 1 9,000,2Vd 
6 mal 8000, 2 mal 8000, 111 
22 mal 4000, 2 mal 3000, 34 r 
42 mal 1500, 206 mal. 1OOO, F 
413 mal 400, 23 mal 300, 548 m. 
mal 100, 75 mal SO, 25 mal 'JO 
10 mal 50, 26900 mal 4», 11725 i. 
95, 99 unD 9 Xbaler.

®ie ®ewinn;3iebunø Der erftt 
lung ift amtlich auf Den

22ten unb 23ien Sanuar 
feftgeftellt, ju weichet 
öaö aanje CriatnaUood hhk» 
baö ^albe bo. not’
bas. viertel bv- nur »
loftet, unb fenbe ich biefe ©righiabi* 
’JieøiemnøSwappcn (leine fßromeffen 
2oo|e) gegen frantirte (Sinfenbungen k 
ober gegen «ppftvorfchu^ felbft iv 
teften feegenDen ben geehrten ' 
fort ju.

®ie amtliche Siehnugsli^ 

ikiieninmgb«(öclüW 
erfolgt fofort nach ber ßiebung an jeber 
tbeiligten prompt unb verfchwiegen.

Allein Öejcpäft ift befanntlid) ba3 Sielt 
SlUerøliicflichftc, inbem bie bei mir Se 
fchon bie größten Hauptgewinne yon ‘ 
100,(XX), 60,000,50,000, oftmals 40,(XXX 
20,(XX), febr häufig 15 000, 12,000 2‘ 
10,000 Xhalern ic., unb jünaft in ben 
October unb 'Jtovcmber v. ftaltgeljab 
bung bie ©efammtfumme von über 100/ 
laut amtlichen ©ewinnliften bei mir*« 
nen haben.

3cbe ®eftelluuø au 
jKT »øiaL ©riginalloofe fann ntp 

auf eine ^Jofteiny 
------ ---------farte machen.
Laz. Sams. Co) 

' in Hamburø.
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vnbcrölcD
nbgiutn af ®b- Sabrot.

I. Sarg. Sirbbngtn btn 3. December 1867. Vir. 28

^abctöltb Wüiö:

rniiitcnitfc.
I. llarq. Siräbagen ben 12. 2Rat 1868. Sir. 159.

En avis skifter navn: Th. Sabroes »Haderslev Avis«, der efter at H. R. Hiort-Lorenzen var blevet redaktør i begyndelsen af 
1868 gradvist i løbet af månederne april-maj gik over til det gamle navn »Dannevirke«.

tog politisk og journalistisk stof i avisen. Af 
nød - og altså ikke af lyst - udsendte Sabroe 
derfor de første numre af Haderslev Avis som 
en ren annonceavis. Myndighederne tillod 
dog hurtigt, at avisen kunne blive en rigtig 
avis med politisk stof, og en ny redaktør, 
Hans Rudolph Hiort-Lorenzen, kom til. På 
avisens hovede indsattes navnet Dannevirke, 
mens typerne med Haderslev Avis efterhån
den skrumpede, for til sidst at forsvinde. 
Herefter begyndte redaktør Hiort-Lorenzens 
årelange kamp med de prøjsiske myndighe
der, men det er en helt anden historie.

Som en lille krølle på historien om byens 
annonce-aviser og dens redaktører, kan jeg 
nævne, at Festersens tilbud om at sælge sit 
hus, Naffet 2, til kaserne ikke fik den af ham 
ønskede udgang. Huset blev i stedet domicil 
for den dansksindede redaktør, Axel Sabroe, 
en søn af Theodor Sabroe, der i 1882 startede 
avisen »Modersmålet«. Festersens og Sa
broes forskellige nationale sindelag medførte 
således ikke, at man ikke kunne handle med 
hinanden, i hvert fald ikke, når der var tale 
om hushandel.

JAKOB RØJSKJÆR
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MINDER FRA HADERSLEV I 1880’ERNE

Indledning
Den 1. oktober 1932 udsendte avisen Mo- 
dersmaalet et stort jubilæumsnummer i an
ledning af 50-året for avisens grundlæggelse. 
J ubilæumsnummeret bragte en række artik
ler til belysning af avisens historie og af den 
tid, da avisen var blevet grundlagt, bl. a. be
rettede Axel Sabroe selv om »Hvorfor jeg stif
tede Modersmaalet«. Denne beretning er 
gengivet i Haderslev-Samfundets Årsskrift 
1982, s. 15-30. Blandt jubilæumsnummerets 
artikler var flere af lokalhistorisk karakter, bl. 
a. Frederik Rudbecks »Minder fra Haderslev 
by i firserne«.

Frederik Rudbeck var født den 24. septem
ber 1881 som søn af gæstgiver Frederik Rud

beck i Sønderbro 2, hvor han boede indtil 
1889. Hjemmet var meget dansksindet, og 
erindringerne er stærkt præget af bevidsthe
den om den nationale kamp. Blandt de 
dansksindede diskuteredes det i 1880erne, 
hvilken politik der skulle føres. Skulle man 
fastholde den protestpolitik, der havde været 
ført siden 1860erne, eller skulle man vælge at 
tage kampen op og forsøge at fastholde 
dansk sprog og kultur. Den meget omfat
tende udvandring af unge mænd, der ikke 
ønskede at blive tyske soldater, havde været 
med til at svække danskheden, der på mange 
måder var i defensiven i 1880erne. De danske 
privatskoler blev forfulgt og måtte lukke, og i 
den offentlige skole blev det danske sprog 
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helt fortrængt. Sprogforordningen af 18. dec. 
1888 bestemte, at tysk skulle være undervis
ningssprog overalt i skolen, bortset fra to 
ugentlige timers religionsundervisning. Un
dervisning i dansk fandtes ikke i den offent
lige skole. Fortyskningspolitikken og tyskhe
den synliggjordes i Haderslev bl. a. ved op
rettelsen af seminariet i 1884, opførelsen af 
den store kaserne, der blev indviet den 19. 
sept. 1888, og afsløringen af en stor statue af 
kejser Wilhelm 1. på Torvet den 12. sept. 
1890.

Frederik Rudbeck skildrer, hvorledes by
ens danskhed trods denne fortysknings
politik og trods tilbagegang i stemmetal ved 
rigsdagsvalgene, holdtes levende gennem et 
rigt foreningsliv og ikke mindst et livligt sam
kvem med oplandets bønder, der mødtes 
med byens borgere bl. a. i byens mange 
gæstgiverier.

Rammen for beretningen er først og frem
mest kvarteret omkring Sønderbro med 
Slotsvandmøllen og Møllepladsen, Mølle
strømmen og den ubebyggede plads nord for 
og bag Hertug Hans Hospitalet lige over for 
Sønderbro 2. Bebyggelsen endte ved Sønder
bro 19. Syd herfor lå et stort gartneri på hjør
net af Årøsundvej og længere mod syd Ryes 
Mølle samt enkelte spredte gårde og huse.

Men også fjernere dele af byen skildres, bl. 
a. skolevejen over Torvet til drengeskolen 
»Friedrichsschule« i Nørregade 41. Det sker 
ikke mindst ved at fortælle om de folk, der 
boede i husene langs gaderne, og i erindrin
gerne optræder på denne måde et stort gal
leri af byens borgere, såvel håndværkere som 
handlende, side om side med de mange bøn
der, der kom i gæstgiveriet. Der fortælles des
uden om skolegang, om børns leg, om hver
dag og fest og om udflugter i byens omegn.

*

Gæstgiver Frederik Rudbeck, der stammede 
fra Flovt i Øsby sogn, var Optant, dvs. han 
valgte efter 1864 at fastholde sit danske stats
borgerskab og aftjente sin værnepligt ved liv
garden. Han var født i 1853 og købte i 1878 J. 
A. Mørcks gæstgiveri i Sønderbro 2, der var 
opført i 1840erne af gæstgiver Andreas 
Mørck.

Frederik Rudbeck leverede småstykker og 
smådigte til Modersmaalet, og en lidt vovet 
udtalelse om tyskerne førte i 1889 til hans 
øjeblikkelige udvisning. Kun 48 timer fik 
han til at afvikle sine ting og sælge hotellet. 
Året efter hed ejeren Johann Krause. Han 
var tysksindet, og efter ham fik det herefter 
navn. »Krauses Hotel« var et begreb i Ha
derslev helt frem til bygningens nedrivning 
ca. 1960 i forbindelse med anlæggelsen af Ny 
Erlevvej.

Frederik Rudbeck rejste imidlertid ikke 
nordpå, men valgte at rejse til det sydøstlig
ste hjørne af det tyske rige, til Schlesien, hvor 
han i kraft af den landmåleruddannelse, som 
han havde, fik arbejde ved de tyske rigsbaner 
i Breslau. Senere flyttede han til Berlin, og 
opnåede her i 1901 at blive prøjsisk statsbor
ger. Hermed var vejen banet for at flytte til
bage til Nordslesvig, men i 1903 døde han.

Sønnen Frederik Rudbeck - født 1881 - 
tog studentereksamen i Berlin og fik stilling 
på Rathaus Schöneberg, han blev gift med 
en berlinerinde, og slap for deltagelse i 1. ver
denskrig, da han havde en betroet stilling. 
Som født i Nordslesvig havde han stemmeret 
ved folkeafstemningen den 10. febr. 1920. 
Han rejste hjem og afgav sin stemme for 
Danmark, men først syv år senere vendte han 
som førtidspensionist tilbage til Nordslesvig, 
hvor han slog sig ned i Haderslev og senere 
flyttede til Årøsund.

I sin berlinertid var han begyndt at skrive 
artikler til danske aviser, bl.a. Dannevirke/ 
Modersmaalet i Haderslev. Det var mest ty
ske politiske forhold, der blev kommenteret, 
men skriverierne blev fulgt nøje, bl. a. af det 
tyske konsulat i Aabenraa. På et tidspunkt 
blev der indgivet en klage, som nær havde
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Frederik Rudbeck (1881-1939). Fot. ca. 1930 i privateje.

kostet ham hans stilling. Han slap dog med 
en bøde.

Efter pensioneringen fortsatte han med at 
kommentere begivenhederne i Tyskland, 
men begyndte også at arbejde med slægts
forskning og lokalhistorie i Øsby sogn. Men i 
1932 fik han besked om, at han ikke længere 
kunne få sin pension udbetalt i Danmark. 
Kun hvis han bosatte sig i Tyskland, ville han 
kunne få sine penge. Det stod klart, at denne 
holdning skyldtes hans danske sindelag, så
ledes som det bl. a. kom til udtryk i hans skri
verier. Selvom sagen blev slået stort op af H. 
P. Hanssen, bl. a. i Hejmdal, var der intet at 
gøre, og i oktober 1932 flyttede Frederik 
Rudbeck til Flensborg. Her kom han hurtigt 
ind i det danske mindretalsarbejde.

Men heller ikke her blev hans arbejde og 
hans holdninger ubemærket. Hans danske 
fortid i Berlin, hans kontakter til endog ret 
fremstående tyske socialdemokrater, den 
gamle sag fra Berlin, måske en uforsigtig ud
talelse hørt af forkerte øren - hvad der har 
været årsag bliver nok aldrig opklaret, men i 
hvert fald arresteredes han i maj 1939. Efter 
nogle måneder i Flensborg overførtes han til 
koncentrationslejren Oranienburg, det se
nere Sachsenhausen. Her døde han den 4. 
november 1939.

Frederik Rudbecks erindringer fra Sønderbro dækker 
slutningen af 1880erne. De er her søgt illustreret med 
gamle bybilleder, der skulle bidrage til at give et indtryk 
af, hvordan byen så ud for ca. 100 år siden. Da det er be
grænset, hvor mange billeder der findes fra Haderslev i 
1880erne, er en del af billederne noget yngre; da byen 
kun forandrede sig lidt i de sidste årtier af 1800-årene, 
skulle dette dog være af mindre betydning.

Det store antal personer, som Rudbeck nævner, er 
søgt identificeret, og oplysningerne om dem er samlet i 
et alfabetisk register, men da det ikke har været muligt 
at finde tilstrækkeligt med oplysninger om alle de 
nævnte personer, er det ikke alle personer, der er medta
get i dette register; udeladt er således gårdejere og andre 
landboere fra Haderslevs opland. Særlige forhold er 
søgt forklaret i noterne, men også her har udgiveren 
meldt pas over for en række forhold, omtalt af Rudbeck. 
Det gælder bl. a. en række af de børnelege og remser, 
der nævnes. - Erindringernes inddeling i underru
brikker er foretaget af udgiveren.

Oplysningerne om Frederik Rudbecks liv og virke er 
meddelt af sønnen, Grænseforeningens tidligere rejse
sekretær, Frederik Rudbeck, Nyborg, som bringes en 
hjertelig tak herfor.

HENRIK FANGEL
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Sønderbro ca. 1900. En mælkevogn fra Haderslev Andelsmejeri holder foran Mørcks hotel. Amtsbanens spor anes i bro
lægningen tværs over gaden og forbi den gamle valke- og barkmølle, der opførtes i 1854 og blev nedrevet i 1904, da en 

stor ny treetages bygning opførtes til Slotsvandmøllen. Postkort efter fotografi af Hans Clausen.

MINDER FRA HADERSLEV BY I FIRSERNE

Mine første barndomsminder er knyttet til 
firsernes tid og til Sønderbro i Haderslev. 
Byen talte den gang 8000 indbyggere og Søn
derbro var kun bebygget til »Bellevue«,1 men 
som færdselsåre for et meget stort opland 
blomstrede der her et livligt forretningsliv. 
Foran de mange gæstgiverier og købmands
gårde kunne der på markedsdage tælles op 
til 100 hestekøretøjer ude fra landet. Amts
bane og biler kendte vi ikke noget til, og af 
cykler kom kun i firsernes sidste tid af og til 
en af de sjove »væltepetere«.

Min fader var ejer af Mørcks Hotel (nu 
Krauses), og inde i skænkestuen lærte jeg 
som dreng mange folk fra Haderslev og 
omegn at kende. Ved det lille tobaksbord ved 
vinduet gjorde jeg tidligt bekendtskab med 
»Flensborg Avis« og »Flensburger Nachrich
ten«, men især med »Dannevirke«, og det 
nye blad »Modersmaalet«.2 Ovre ved det 
runde bord i skænkestuens hjørne drøftede 
stamgæsterne ritmester Dyring fra Vandmøl
len, Jes Hansen fra Erlev, fabrikant Hansen, 

»Vand-Hansen«, fra Sønderbro og de tysk
sindede Hør- eller Flaks-Petersen fra Arø- 
sundvejen og Mangelsen fra Vilstrupgård, iv
rigt politiske og lokale spørgsmål. Her drøf
tedes Jessens kampartikler, edskampen og 
den vigtige sag, om de unge mænd skulle gå 
prøjsisk soldat eller søge over grænsen. Jeg 
husker valgaftenen 1887, da de danske stem
mer for første gang siden 1867 viste frem
gang,3 og debatten den dag i 1886, da »Mo- 
dersmaalet«s udgiver, Axel Sabroe, blev 
idømt 3 måneders fængsel, fordi han skulle 
have fornærmet Bismarck. Sabroe kendte jeg 
jo godt. Ofte blev jeg sendt hen til »Moders- 
maalet«s redaktion i Nørregade med et lille 
digt, fader havde skrevet til bladet.4

Vi børn på Sønderbro i firsernes tid havde 
legeplads nok, især på den store åbne plads 
mellem hospitalet og Møllestrømmen og 
omme ved Dammen, hvor farver Hansen, 
der arbejdede hos Schaumann i Lavgade,5 
og gamle Røg Nielsen havde deres mas med 
at holde os borte fra de smalle og farlige 
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broer. Vi drenge slog pind, smut eller plær- 
rer, og pigerne kørte omkring med dukkerne 
eller sang om »Ennegen, fennegen, trods, det 
skøttede, vøttede, vods«. Vi løb efter musi
kanterne eller efter manden med trommen, 
der råbte, at Wienberg ville slagte en hest.6 
Vi drillede den tynde »Skrærre, Skrærre, 
Skrinkelben«, om hvem der fortaltes, at han 
for at holde afløbene i rendestenen vedlige, 
havde bearbejdet isen med et gloende pres
sejern. Løbe kunne vi, og vor fælles ven, ho
telkarl Hans Knudsen, sagde: »Ja, I har spild 
Kort med æ Stork og vunden æ Ben.« Der
for havde vi også en velsignet appetit og 
fulgte ordsproget: Heller en tarm revned, 
end en skefuld levned.

I skole
Min søster gik i skole hos Frøken Tauber ude 
ved Skulderbladet, og af hendes læsebog 
»Grave, grave Guldæble«, udgivet af den 

danske hospitalspræst J. Johansen, læste vi 
begejstret om »Tulte var en Høne« og »Flug
ten til Amerika«.7 Bogen var trykt hos 
Godske Nielsen i Haderslev, og da fader 
købte den i Sabroes boghandel (nu Carl Ni
elsen) gav Sabroe mig også noget at læse; det 
var en svær lekture for en seksårig dreng, 
nemlig »Regulativ for Haderslev Frue Me
nigheds Assistents-Kirkegaard«, min første 
læsebog.

Min første skole var hos gamle frøken Pe
tersen i Slotsgade.8 Huset står endnu ved si
den af »Herberget«, og der sad jeg sammen 
med nuværende direktør Callø ved lærerin
dens bord, så hendes krumme lineal rask 
kunde nå over på vore urolige fingre.

Året efter kom vi så ud til den store drenge
skole i Nørregade hos rektor Biohm. Det var 
en streng skole og klø fik vi nok af, især når de 
tyske fædrelandssange ikke ville glide. Bedst 
mindes jeg lærer Harms, som boede i Hospi-

Parti fra Møllestrømmen med enkelte bådebroer, set imod øst. Til højre bagbygninger m. v. til Mørcks hotel, i midten pilo
teres til dæmningen, der skal føre den nye amtsbane langs med Møllestrømmen, til venstre Slotsvandmøllen. Bille

det er taget ca. 1898, da amtsbanen blev indviet 1899.
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Lavgade set fra syd ca. 1905, til højre sadelmagermester Wilhelm Zieraus hus, nr. 9, fra 1897, i midten rådhuset med sin 
forhøjelse fra 1897. Foran rådhuset skimtes en af byens politibetjente med pikkelhue.

talet. Han var en lungesyg mand, der ikke 
kunde banke os og derfor sendte os over til 
lærer Kraft, som desværre havde bedre kræf
ter. Helst sang vi »Nachtigall, Nachtigall, 
ach, wie sangst du so schön«, og så lagde vi 
tonen med kraft på »gall« for »gall i hovedet« 
var vi danske drenge ofte.

Skolevejen
Det var en lang vej til skole fra Sønderbro helt 
ud til enden af Nørregade, men der var nok 
at se på undervejs. Først måtte vi hilse på vor 
ven, veteran Christian Møller, der arbejdede 
på Vandmøllen, og der måtte på Mølleplad
sen ses ind ad købmand Winthers lille bu
tiksvindue til alle de dejlige fiskeredskaber og 
bombomglas; så hilses over til kommis Niels 
Østergård hos købmand Gram, eller over til 
købmand Sievers i Hiort-Lorenzens gamle 
hus, til bager Hybbes og til staldkarlen i Jens 
Johansens gård. I Lavgade stod så den fine 

hest i sadelmager Zieraus vindue, og vi 
mødte »tratte Martin«, der var på vej ud til 
rebslageriet.9

Over »Søndermærken«, hvor kejser Wil
helm i firsernes sidste år fik en forbigående 
plads,10 nåede vi ned i Nørregade, som ofte 
kaldtes »milliongaden«. Her sad Rasmus 
Beck på kælderhalsen, Dr. Jep Meyer ilede 
forbi, og hos Ørum stod som kommis mor
bror Søren Knudsen med lidt lakrids til os. 
Fra Gammelting kom Konsul Amorsen og 
Jens Fuglsang, Mariegård, allerede spadse
rende, og vi forsvandt ind i skolen.

Latinskolens drenge var vi ikke altid gode 
venner med, kun Vand-Hansens søn, Georg, 
nu overlæge Ryon-Hansen, og Oluf Riis, 
som kom ridende på en lille hest fra Pam- 
hule, fik et venligt nik. Oluf døde som læge i 
verdenskrigen. Fra Mastrup eller Brærå kom 
hver morgen en vogn med en flok drenge, 
Kragh hed de alle, og vi råbte »æ Kragred«
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Nørregades nordlige ende ca. 1902, i baggrunden kasernen, til venstre på hjørnet af Gåskærgade indgangen til købmand 
C. J. Ørums butik. Postkort.

bagefter dem. De spændte nok fra hos køb
mand Kuss i Nørregade. Også seminarister 
med deres lyseblå kasketter mødte vi på sko
levejen. Om eftermiddagen kom vor klaver- 
frøken, translatør Hanssens datter, og min 
søster måtte timelang spille om sømands
bruden, der har bølgen kær, og »Mädchen, 
warum weinest du, weinest du«. Jeg husker 
endnu den dag, Peder med d, den gang 
endnu hos boghandler Lauridsen,11 kom 
med noderne.

På Sønderbro boede også skomager 
Gjedde med det fine grønne forklæde; hans 
drenge, den ene er nu overlærer i Haderslev, 
var dog ældre end jeg. Oppe ved Arøsundve- 
jen lå Degenhardts store gartneri, og ved kir
kegården boede Flindt, der vandt i lotteriet.

Ture i by og omegn
Når foråret kom, gik det på langfart, forbi 
købmand Sohis dengang helt nye haveve

randa med de blå og røde vinduer, forbi den 
store, nye skorsten omme bag ved Tams, så 
ad stien op til Erlevvej,12 forbi Gallehøj ud til 
Calløs på Søndergård, til Haves på Hørre- 
gård eller over til Volle Dahls på Skøttes- 
minde. Glade kom vi hjem med friske bøge
grene, plukket ved Rikkeskilde eller »§ 5«,13 
men desværre havde også træskoene samlet 
godt op på de fede marker, og det var ikke 
smør alt, som kom fra køerne.

En glohed sommerdag lå vi og lugede for
tovene hos naboen, garver Lachenmeier. 
Dette arbejde gav ofte kun en to-penning til 
»bombom« hos købmand Krause eller Boy
sen, men lagde vi pengene sammen, kunne 
der købes rundstykker, der blev udhulet med 
de ikke altid rene fingre og fyldt med gult 
sukker. En dag kom hotelvognen fra bane
gården og ud steg, med rungende latter, 
brede Gustav Johannsen, der altid forstod at 
sætte humøret op i folk.14 Det var en sjælden
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Apotekergade set imod Torvet. Til højre nr. 5 med Henriette Nissens butik. Her reklameres i karnappen for ”Liigtøi”. I vin
duet yderst til højre vises broderier og mønstre til broderier. På nr. 3 hænger et skilt med navneplade ”Chr. Færdig”. Yderst 
til venstre Schmidts skotøjsforretning, den eneste forretning på billedet, som stadig eksisterer. Fot. Chr. Hude, National

museet, ca. 1908.

Julius F. Jørgensens manufakturforretning på hjørnet af Smedegade og Nørregade, formodentlig med indehaveren selv 
på trappen op til forretningen. Hjømehuset erstattedes 1910 af det nuværende.
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Til gæstgivergården i Sønderbro 2 hørte en ”hotelvogn”, der bl. a. brugtes til at transportere hotelgæster fra banegården 
ude i GI. Haderslev til hotellet. Her ses hotelvognen foran hotellet, formodentlig i 1880erne.

gæst, og jeg pilede så rask afsted efter far, at 
jeg væltede den unge malersvend Hans 
Magnussen, der stod på en stige ved sin fa
ders værksted, men vort venskab gik derfor 
ikke i stykker.

Glade var vi børn, når vi om eftermidda
gen kunde smutte op til Henriette Nissen i 
Apotekergade. Hun og søsteren syede ligtøj, 
damehatte og solgte perlekranse, og over den 
lille butik lå der en så ejendommelig duft jeg 
aldrig har glemt. Hendes fader, gamle sned
ker Nissen, fandt vi ude i værkstedet, hvor 
han tog sig en middagslur i den ligkiste, han 
havde lavet til sig selv. Nede i den smukke 
have spadserede gamle Heibel med den ly
stige købmand Julius Jørgensen fra Nørre
gade.

Lige overfor Nissen boede buntmager Ber- 
king, som vi børn gerne drillede, måske fordi 
vi ikke forstod hans plattysk. »Berking, ska’ 

de it vær’ et katskind«, råbte vi og flygtede 
ind til kobbersmed Færdig.

Dejligt var der ude på dammen, når båden 
gled forbi haverne og verandaerne, og turen 
gik ofte helt ud til Hindemaj.

Hotellets gæster, især Erik Skram, der i 
bogen »Hinsides Grænsen«, fortæller om 
Haderslev i firsernes tid,15 og den gamle Rid
der af Dannebrog, postdirektør Nicolai Nis
sen fra Lyksborg,16 eller Mounton og Clau
sen, to rejsende, tog os ofte med til koncert i 
Teaterhaven, hvor Bargisen og »lange Peter
sen« spillede.17 Der så vi også en dag en lap
pefamilie med rensdyr.

Også Tivoli gæstede vi og vandrede helt 
ud til skoven ved Ulvslyst, hvor vi plukkede 
fandens mælkebøtter til vorterne på vore 
hænder.18

Den gamle dagvogn fra Kolding holdt ude 
hos Giørtz i Nørregade,19 og der hentedes
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Teaterhaven foran teatret, opført 1857, nedbrændt 1937. Der var indgang fra Gammelting omtrent, hvor indkørslen til rute
bilstationen nu er. Det var et populært mødested, og gæsterne diverteredes jævnligt med levende musik af forskel

lige orkestre, bl.a. byens eget ”Stadtkapelle”. Fot. ca. 1920.

mormor, der kom med kager fra »æ felt«. En 
dag kom en lille Kolding-dreng med på be
søg, han havde en kasket med dansk kokarde 
og en lille båd med sejl og dannebrogsflag. 
Kokarden klippede den ellers godmodige 
politibetjent Reinhardt af, men bådens Dan
nebrog lod han sidde, for Jes Hansen henvi
ste til den prøjsiske forordning, at skibe, der 
hører hjemme i kongeriget Danmark, nok 
måtte bruge de danske farver.

Om sommeren havde mange familier en 
dag om ugen bestemt til en dampskibstur. Så 
gik vejen om ad Badstuegade, forbi slagter 
Vollstedt, der på sit ejendommelige dansk 
gerne ville fortælle om krigen «Siebzig, Ein
undsiebzig,«20 forbi slagter Andreas Thul
strup, den nuværende borgmesters farfar, 
forbi gamle tømmerhandler Højer og pum
pemager Juhl og forbi den ældgamle prov- 
stegård, der snart led en ynkelig skæbne.21

Ved havnen ventede kaptajn Kiehl alle

rede med den lille damper «Spekulant«.22 
Fjord turen ud til Årøsund, forbi ved Vester- 
ris og Sverdrup, var en uafbrudt nydelse. Til 
Sølyst kom vi ikke så ofte, amtsbane havde vi 
ikke; dog de tysksindede familier gæstede tit 
Viktoriabad.23

Når det nye frivillige brandværn med v. 
Brincken som fører holdt øvelse på Gravene, 
måtte vi naturligvis med, for at »glo«,24 og var 
der ildebrand i byen, løb vi hæsblæsende 
med. Jeg mindes maskinfabrikkens brand 
omme på Naffet,25 en brand hos kornhandler 
Ravn på Sønderbro, hvor hesten, vor gode 
ven, indebrændte, og så en ildebrand hos ba
ger Fahrendorff på Torvet, netop som det 
halve Haderslev var til cirkus nede på Hospi
talspladsen.

Ved Hospitalet, hvor nu banegården er,26 
stod der altid nogle flyttevogne, hvor vi 
drenge holdt til og sad og læste om Valdemar 
Sejr og Robinson. Ofte kom kludemanden

34



Dampskibet ”Heiene” klar til afgang fra Haderslev havn med kaptajn Clausen selv ved roret. At der var stor tilslutning til 
fjordsejladsen ses tydeligt. ”Helene” afløste ved midten af 1890erne ”Speculant” som udflugtsskib. Det blev senere ombyg

get og forstørret. Fot. ca. 1900.

Jørgen fra Højgade med sin sorte puddel
hund om til os og fortalte om månen, der var 
lavet af en grøn ost, om gabestokken på Møl
lepladsen eller spøgelseshistorier ude fra zi- 
gøjnerkulen ved Vilstrupvejen.27 Pigerne le
gede »edelmand, bedelmand, dogter, pastor, 
skrædder, borgmester, affekat, major«, og 
tjenestepigerne gik arm i arm i aftensolen 
hen over Sønderbro og sang »Det var en Lør
dag Aften« eller Sillerupvisen og »Julia, Ju
lia, Hopsasa«.

Dansk og tysk
I firsernes Haderslev var den selskabelige 
modsætning mellem danske og tyske fami
lier endnu ikke så stor, men den skærpedes, 
da sprogforordningen 1888 dræbte de sidste 
danske skoler, da kejserstøtten rejstes på Tor
vet og den store kaserne førte en mængde ty
ske militærfamilier med sig.

Vi børn fik det også at føle; vi måtte ikke 

mere tale dansk i frikvarteret, og deltagelsen i 
Sedan-festen blev gjort til en pligt. Så måtte 
vi marchere bagefter trommer og piber og 
under den prøjsiske fane igennem byen. En 
gang førtes vi om ad klostret forbi »Danne- 
virke«s røde bygning og så helt ud til Bøgho
ved, hvor de tyske embedsfamilier ventede.28

En dag, da vi havde været ude hos 
Bohnfeldts i Slagtergade, mødte vi i Store- 
gade tre fine Herrer. Gamle farver Bløcher 
fortalte os, at det var vore fornemste tyskere, 
en overpræsident, en landråd og en borgme
ster. Fader havde nok fortalt mig, at Amerika 
og Frankrig regeredes af en præsident, men 
her var jo - uha - en overpræsident, det 
måtte da være noget grov’ stort. Borgmester 
Chemnitz tog folk ikke så alvorligt til trods 
for, at hans fader havde skrevet Slesvig-Hol- 
sten sangen.29

En dag var alle byens lærere samlet til 
middag i hotellets spisestue, men den dag 
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gjorde vi børn en stor omvej ad Sønderbro, 
og den 10-årige Jens, nu Børsen Hansen, 
mente: »De blywejo længer’jo værr«.

Mikkelsmarked
Efterårets store fest var Mikkelsmarkedet.30 
Da var der færdsel i byen, og fra den tidlige 
morgenstund rullede vognene hen over Søn
derbro med den glade landbefolkning, der 
havde høsten overstået. Oppe på Torvet og i 
de tilstødende gader stod markedsteltene 
med alle de mange herligheder. Det duftede 
fra Christiansfeld-kagerne og fra skomager
boderne, hvor klodsemager Kruse og skoma
ger Malling smilede hen til os. I butikkerne 
var der stort rykind. Bønderkonerne måtte et 
smut ned til Kirschstein ved Gravene, ind til 
Mainz i Bispegade, hvor Hundevadt den
gang var lærling, ind til skomager Pløtz og til 
guldsmed Møller. Mændene var nede på 
kvægtorvet, hvor der hele dagen igennem 
handledes og byttedes, og så måtte der jo gi
ves lidkøb. De unge bondeknøse kom, duf
tende af pomade ud fra barber Nasser i Lav
gade, og hele familier strømmede ind til foto
graferne Dose og Christensen, hvor Niels 
Gåsvig var lærling.

Størst var travlheden dog inde i byens tal
rige beværtninger. Mange dage i forvejen 
sattes hotellet på Sønderbro på den anden 
ende med forberedelserne til den store begi
venhed. Der måtte slagtes og koges, bages og 
brases, og snese af fade med kød og melbol
ler vandrede foreløbig ned i kælderen. Kom 
så dagen, blev spisestuen snart for lille til de 
mange sultne gæster, og den ene kæmpeter
rin suppe, det ene fad kød efter det andet 
raktes ind fra køkkenet.

Der var humør over det store middagssel
skab, og mange gode vittigheder satte latter
musklerne i bevægelse. Der sad stolte bonde
typer, der ikke lod sig kue af fremmede her
rer. Især mindes jeg den gamle kloge Søren 
Bych fra Lunding, Jens Peter Clausen og 
Hans Nissen Liansen fra Hajstrup, Rud- 
beckerne fra Flovt, Hajstrup, Øsby og Gra- 
rup, Nis Iversen og Mathias Fallesen fra 

Raad, Falle Erichsen, Bolvig og Christian 
Have fra Sverdrup, Barsøes fra Kvistrup, Pe
ter og sønnen Martin Simonsen fra Flovt, Sø
ren Fuglsang fra Lunding, altid med den lyse 
skælm i øjet, Ravns fra Vandling og Hyrup, 
Jes Ravn fra Kjelstrup, Ludvig Schmidt, As
mussens og Callesens fra Hoptrup, Windfeld 
fra Østergårds Mølle, Kjærs og Lorenzens 
fra Halk og mange, mange andre.

Om aftenen, når de store portioner kaffe- 
puns dampede i skænkestuen, kom også by
ens borgere ind for at få en sludder med 
landmændene. Gamle dyrlæge Schmidt 
kom med P. Skau fra Bukshave,31 og den 
høje, lidt åbenmundede skomager Hans Si
monsen var i en lang debat med katasterkon- 
trollør Meyer.

Ja, sådan en dag var der fest i byen. Først 
langt ud på natten rullede de sidste vogne 
med et ordentligt knald fra pisken ud af 
byen, og det var mange gange godt, at he
stene kendte vejen hjem.

Vin terfornøjelser
Kom vinteren så til firsernes Haderslev, 
blomstrede foreningslivet, og vore forældre 
pyntede sig til bal i Harmonien, hvor land
boerne var med, og til sangforeningsfester, 
hvor byens glimrende håndværkertyper do
minerede.32 De kæreste danske sange måtte 
jo ikke synges ved disse fester, men i hjem
mene sang man dem bag lukkede vinduer. 
Jeg mindes en aften hos dyrlæge Hansen, 
hvor alle gæster med dybtfølt højtidelighed 
sang »Kongernes Konge« foran Kong Chri
stians billede, der var smykket med Danne
brog.

Ude i teatret spillede dygtige danske dilet
tanter i vinterens løb for fuldt hus.33

For os børn var danseskolen i Harmonien 
eller hos Michael på Torvet en stor oplevelse, 
især når vi i hotelvognen kørte så »grov fin« 
og »grov glad« for at hente vore damer til af
dansningsballet. Jeg måtte helt ud i Store- 
gade til Kjems, for at hente min lille dame, 
som jeg genså over tredive år senere, da vi 
begge kom sydfra hjem til afstemningen. At
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”Ugemarked” - den ugentlige torvedag - på Torvet. Det er bønderne fra oplandet, der her sælger deres varer til byens bor
gere, men også andre handlende har placeret deres vogne eller varer på pladsen rundt omkring statuen af kejser 

Wilhelm 1., der skuer ud over folkemængden. Postkort ca. 1900.

Hjørnet af Gravene-Storegade med blikkenslagermester H. Toftmanns forretning på hjørnet i Storegade 2 og købmand F. 
Kirschsteins manufakturforretning på det modsatte hjørne. I hullet i husrækken, mellem Kirschstein og nabohuset, Bispe- 
gade 18, passerede indtil slutningen af 1800-årene kanalen, der forbandt dammen og fjorden nord om byen. Til 

højre et kig op ad Bispegade. Fot. ca. 1900.
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Haderslev Musikkorps 1888, fotograferet på musiktribunen bag teateret på Gammelting. Ingen af personerne er 
identificeret.

være med til bal i Harmonien kunne jo nok 
få vore små hjerter til at banke; vi mente, at vi 
nu hørte til de fine folk. Jeg mindes endnu en 
samtale mellem min baldame og min søster. 
»De fineste familier i byen er Outzens, Roo
ses og Bjørnshauges«. »Ja«, blev der svaret, 
»alle mine dukker har navn efter deres 
børn«.34

Når så julen nærmede sig, fik købmæn
dene travlt med vinduerne, og vi børn løb 
omkring i byen fra Sievers på Møllepladsen 
ned til Beuthins og om til Brinckens. Overalt 
var der juleudstilling og fint pyntet med guld 
og sølv og julelys, der strålede ud over gaden.

Min første juleaften i Vor Frue Kirke glem- 
merjeg aldrig. Denne pragt, denne strålende 
herlighed, lysene, der hilste så glad, og stjer
nerne højt oppe i de høje loftshvælvinger, og 

ved min side sad gamle Jørgensen fra Gås
kærgade, som folk kaldte »Gud alene 
æren«.35

I juletiden følte vi sandheden i ordet: »De 
æ godt o’ vær’ barn i æ Jul«, og vi glemte ikke 
at sætte grød op på loftet til julenissen.

Om aftenen spillede vi »mus« med peber
nødder, »Trip, trap, træsk« på tavlen eller 
»Snip, snap, snurr, basilurr, højbasilurr« 
med kortene. Vi var så artige i disse juledage, 
men dog blev jeg sendt op til Hjorteapoteket 
for at hente for en Grossen pukkelblå.36

Ikke altid kunne maven tåle de mange ju
legodter, så gamle fysikus Madvig måtte 
hjælpe os, medens de store folk førte deres 
tandpine om til tandtekniker Johansen.

De mørke vinteraftener var også velegnet 
til at fortælle, og ofte sad vi børn ovre hos 
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gamle Sille i Hospitalet. Hun kunne se vars
ler og kendte så mange spøgelser, så hårene 
rejste sig på vore hoveder.

Når Dammen kunne bære, måtte vi ud på 
isen, og alle formaninger nyttede ikke stort. 
Og dog kendte vi jo alle sagnet om Dammen, 
der hvert år krævede et menneskeliv. Når for
året kom, bar Møllestrømmen så vinterens 
offer ind til Sønderbro, og jeg husker endnu 
en glad, ung mand, kommis hos Fabricius i 
Storegade, der her kom ulykkelig af dage.

Nytårsaften glemte vi drenge alle de pæne 
juletanker, vi lavede et hus med vore »rumle
potter« og »slog potter for dørene«, så først 
»den trirre endefuld« hjalp.

Så flygtede vi ind i skænkestuen, hvor alle 
de gamle venner sad ved det runde bord. 
Gamle Jes Hansen læste højt min faders nyt
årsdigt i »Modersmaalet« og så talte de om 
sønderjydernes kamp og fremtid, og vi børn 
gemte ordene i vor hjerter, de håbets ord, der 
blev sunget og talt i fødestavnens luft.

FREDERIK R UD BECK

Byens trommeslager fotograferet på Slotsgrunden foran det ene af byens to sprøjehuse. Fot. ca. 1900.

NOTER OG HENVISNINGER
1. Bellevue, Sønderbro 27, er opført 1869 ved chaus

seen til Aabenraa og lå ensomt, uden for byen. Na
bohusene imod syd og nord er først opført omkring 
1900.

2. Dannevirke var Nordslesvigs ældste avis, grundlagt 
1838, men den var omkring 1880 blevet stærkt præ

get af højre synspunkter. I opposition herimod 
grundlagde Axel Sabroe i 1882 avisen Modersmaa
let, hvis første nummer udkom den 2. okt. 1882; 
Flensborg Avis blev siden 1882 udgivet af redaktør 
Jens Jessen (1854-1906), der var talsmand for pro
testpolitikken. Flensburger Nachrichten udkom fra 
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1865 og var en avis, hvis tyske tendens var stærkt af
dæmpet. Den læstes også en del i Nordslesvig på 
grund af sin velorienterethed.

3. Ved valget den 12. februar 1867 afgaves i Haderslev 
by 918 danske stemmer over for 645 tyske. Ved val
get i 1887 379 danske og 659 tyske. Det danske stem
metal nåede ved valget i 1886 det laveste tal i hele 
perioden 1867-1912, nemlig 309. Aksel Lassen: Valg 
mellem dansk og tysk, 1976, side 422.

4. Den 26. jan. 1886 indeholdt Modersmaalet en arti
kel »Det bismarckske Brændevinsmonopol«, som 
bladet bragte på grundlag af en artikel i Flensborg 
Avis. Begge redaktører, hhv. Axel Sabroe og Jens 
Jessen, blev idømt fængselsstraffe for i artiklerne at 
have fornærmet rigskansleren. Modersmaalets 
trykkeri og redaktion lå i Nørregade 34. Johannes 
Chr. Nielsen: 200 Aar. Et sønderjysk bogbinder- og 
boghandlerfirma og dets ejere fra 1765 til 1965. Ha
derslev 1965, s.127-31.

5. Schaumanns farveri, der var grundlagt af Mads 
Schaumann i 1872, havde butik i Lavgade 3 og far
veri i Højgade 4, indtil virksomheden i 1910 flyttede 
til Simmerstedvej.

6. Byen havde en offentligt ansat trommeslager, der 
brugtes af såvel offentlige myndigheder som af pri
vate som »omvandrende annoncør«.

7. Louise Taubers danske pigeskole virkede i årene 
1863-88 og havde til huse i ejendommen Gammel
ting 7, kaldet Skulderbladet, nedrevet 1969. Skolen 
blev lukket af de tyske myndigheder i 1888. Børge 
Barløse: Kvindeprofiler fra kampårene, Haderslev- 
Samfundets Årsskrift 1981, s. 5-15. Læsebogen 
»Grave, grave Guldæble. Digte for Børn« blev udgi
vet af Jensenius Johansen i 1865; bogen rummer 
digte af bl. a. Chr. Winther, B. S. Ingemann, H. C. 
Andersen, Grundtvig og Chr. Richardt.

8. Frøken Petersens skole i Slotsgade 23 lå ved siden af 
det såkaldte svendeherberg i nr. 21. Det blev indviet 
i 1887 som hjem for omvandrende håndværks
svende. Frøken Petersens »skole« var formodentlig 
en privat børnehave, senere frøken Matzens børne
have (adressebog 1895), der efter århundredskiftet 
havde til huse i Skolegade.

9. »Tratte Martin« eller »Martin fra æ Lavgaj« var en 
af byens originaler. Han var ansat ved rebslager 
Rasmussen i Lavgade. Han havde sin rebslager
bane i Sdr. Otting. Martin Jensen, som han hed, 
kom omkring 1910 på fattiggården i Laurids Skaus- 
gade, hvor han døde i 1937, 84 år gammel, jfr. Fat
tiggården i Haderslev. Erindringer af Anne Sophie 
Zimmermann 1922-35, 1986, s. 28.

10. På »Søndermærken« eller Søndertorv, som Torvet 
hed - i modsætning til Nørretorv, det nuværende 
Gammelting, stod statuen af kejser Wilhelm 1. fra 
1890 til den 21. jan. 1920, da den blev fjernet. I dag 
står den på Haderslev Museum.

11. »Peder med d« er boghandler Peder Christensen, 
der senere overtog Hans Lauridsens boghandel i Bi- 
spegade 7.

12. På garver Detlef H. Tarns’ læderfabrik, Sønderbro 
16, installeredes der i 1889 dampmaskine med til
hørende skorsten. Frederik Rudbecks skildring vi
ser, at drengene fulgte den ældgamle vej mod Im- 
mervad bagom ejendommene på Sønderbros vest
side. Den eksisterede stadig som en sti, der kryd
sede over den nuværende Hertug Hansskoles grund 
til Erlevvej og Hørregårdsvej.

13. § 5 er en endnu eksisterende ejendom beliggende 
på Erlevvej. Her var traktørsted og senere trinbræt 
til amtsbanen. Navnet fik traktørstedet efter § 5 i 
Prag-freden 1866, hvor det bestemtes, at nordsles
vigerne ved en folkeafstemning kunne afgøre, om de 
ville høre til Danmark eller ej. Paragraffen var i 
fremmedherredømmets tid en vigtig del af grundla
get for de dansksindede nordslesvigeres kamp for en 
genforening med Danmark. - Rikkeskilde ligger i 
nærheden af § 5, på Dammens sydside.

14. Gustav Johannsen (1840-1901), de dansksindede 
nordslesvigeres repræsentant i den tyske rigsdag 
1881-84 og 1886-1901, medlem af den preussiske 
landdag 1888-1901. Han var uhyre populær og folk 
flokkedes om ham, når han holdt møder, i Haders
lev bl. a. den 14. nov. 1887 og den 15. febr. 1890.

15. Forfatteren Erik Skram (1847-1923) udgav i 1888 
bogen »Hinsides Grænsen«, en minde- og rejsebog, 
som trods en vilkårlighed og tilfældighed i sin op
bygning rummer nogle af de smukkeste, patriotiske 
skildringer af Sønderjylland.

16. Nicolai Nissen (1816-93), postmester i Haderslev 
1844-82, boede som pensionist i Lyksborg ved 
Flensborg fjord, jfr. Jakob Røjskjær: Haderslev 
postdistrikts historie 1624-1926, s. 230-88, spec. 
247.

17. Teatret lå på Gammelting. Det var opført 1856 og 
brændte i 1937. Teatret brugtes også til udstillinger 
o. lign. I Teaterhaven var der regelmæssigt musik
underholdning.

18. Tivoli var en restaurant og danseetablissement på 
Christiansfeldvej, i dag har Haderslev private Real
skole til huse i bygningerne. Ulvslyst var et »traktør
sted« i Vesterskoven og lå ud til landevejen mod 
Kolding lige over for den nuværende Ladegårdvej. 
Det blev nedrevet i 1960.

19. Gæstgiver og vognmand P. Giørtz på Gammelting 
18 var fra 1886 kontrahent på postvæsenets kørsel 
mellem Haderslev og Kolding. Dagvognen medtog 
også passagerer, jfr. Jakob Røjskjær: Haderslev 
postdistrikts historie 1624-1926, s.288-89.

20. I den tysk-franske krig 1870-71 deltog også værne
pligtige fra Nordslesvig. På Assistenskirkegården 
ses endnu et mindesmærke for de faldne fra Ha
derslev i krigen 1870-71. En mindetavle for de
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faldne hang også tidligere i Vor Frue kirke.
21. Naffet 12, den såkaldte provstegård, var et stort dob

belt bindingsværksgavlhus, opført o. 1580 af hof
præst Georg Schrøder. Det blev nedrevet i 1886, 
trods behjertede forsøg på at redde dette prægtige 
hus fra ødelæggelse.

22. Spekulant var et lille dampskib, der i årene 1874-95 
sejlede passager- og lystsejlads på Haderslev fjord. 
Det blev afløst af dampskibet »Helene«, der ejedes 
af kaptajn C. Clausen, jfr. HS 1985, s. 23-32.

23. Sølyst og Viktoriabad var to restaturanter og bade
hoteller ved Kelstrup strand. Sølyst, indrettet som 
traktør- og forlystelsessted i 1854, var dansk. Victo- 
riabad, der er nogle år yngre, var tysk, og dets store 
hotel- og restaurationsbygning blev nedrevet i 1990. 
Amtsbanen til Kelstrup anlagdes i 1903.

24. Haderslev frivillige Brandværn blev stiftet i 1881. 
Dets første brandkaptajn, v. Brincken, er formo
dentlig identisk med købmand Heinrich v. 
Brincken (1843-1909), rådmand 1882-1909.

25. P. J. Petersens jernstøberi og maskinfabrik Naffet 
33, brændte i 1889. En ny og moderne fabrik blev 
opført langs Allegade. Disse bygninger blev nedre
vet i begyndelsen af 1980erne.

26. Amtsbanegården ved Sønderbro blev bygget i 1906 
og nedrevet ca. 1960. Den lå, hvor nu Sydhavnsvej 
løber, umiddelbart nord for Hertug Hans hospi
talet.

27. Zigeunerkulen ved Vilstrupvej er det sted, hvor om
rejsende zigeunere ret fast holdt til, når de i ældre 
tid passerede Haderslev. Den lå lidt vest for Aaben- 
raavej, hvor Omkørselsvejen nu bøjer fra, dvs. tæt 
ved Vilstrupvejs udmunding i Aabenraavej, jfr. HS 
1964, s.25.

28. Sedan-festen fejredes hvert år den 2. september til 
minde om tyskernes sejr over franskmændene i sla
get ved Sedan den 2. september 1870. Festen foregik 
med taler og sang i skolen og fælles udflugt til Bøg
hoved eller et andet udflugtssted i nærheden af 
byen. Om aftenen var der fælles spisning og fest for 
byens tyske borgerskab. Byens preussiske embeds- 
mænd stod i spidsen for festlighederne.

29. Overpræsidenten var den øverste civile embeds
mand for den preussiske provins Slesvig-Holsten. 
Han havde sit embedskontor i Slesvig. Georg F. M. 
v. Steinmann (1830-1901) var overpræsident 1880- 
97. Landråden var den preussiske amtmand. Ar
thur Schreiber var landråd i Haderslev amt 1881- 
92, jfr. HS 1980, s.l9f. Borgmester Chemnitz’ far var 
advokat Matth. Fr. Chemnitz (d. 1870); han skrev 
sangen »Schleswig-Holstein meerumschlungen«, 
der første gang blev sunget i 1844.

30. Mikkelsmarked holdtes i dagene omkring Mikkels
dag, den 29. september, og var helt frem til begyn
delsen af 1900-årene ubetinget byens største mar
ked.

31. Gårdejer Peder Skau (1825-1917) fra Bukshave i 
Fjelstrup sogn, en yngre bror til Laurids Skau, var 
en af de fremtrædende personer i det danske ar
bejde. Han var bl.a. medlem af Haderslev kredsdag 
og af provinslanddagen i Rendsborg.

32. Byens førende danske forening var Selskabet Har
monien, der var stiftet 1849 og havde til huse i Gås
kærgade 19. Af andre danske foreninger kan næv
nes Haderslev Sangforening, der var opstået i 1869 
som en afdeling af Haderslev Håndværkerforening, 
stiftet 1857. Kommunalforeningen, stiftet 1869, var 
den politiske organisation for byens dansksindede.

33. Siden 1887 havde danske teaterselskaber forbud 
imod optræden i Nordslesvig. Dilettantskuespil, 
der også før den tid var udbredt, blev hermed eneste 
mulighed for at opleve skuespil på dansk. I Selska
bet Harmonien fandtes siden ca. 1870 en organi
seret gruppe af dilettantskuespillere, der år efter år 
opførte dilettantskuespil på teatret på Gammelting. 
Senere opstod også andre dilettantgrupper, jfr. 
Johs. Nielsen: »Harmoniens teaterhistorie«, i: Har
monien 1799-1849-1949, Haderslev 1949, s. 231- 
68.

34. Familierne Outzen og Roose handlede begge med 
smør samt korn og foderstoffer. Nicolai Outzen 
(1851-1920) grundlagde sit firma i 1881 og Jørgen 
H. Roose (1849-1906) overtog sin fars firma i 1872. 
Begge blev hurtigt til meget betydelige virksomhe
der, og ejerne hørte til byens mest velstående bor
gere. Jes J. Bjørnshauge (1838-1891) var redaktør af 
Dannevirke, som ejedes af hans broder, J. H. 
Bjørnshauge, der var dyrlæge i Aabenraa.

35. Ejendommen Gåskærgade 30, opført 1856, bærer 
indskriften »Gud alene Æren«. Den ejedes i 
1880erne af rentier Peter Jørgensen.

36. Ordet »pukkelblå« anvendtes spøgefuldt (som et 
meningsløst ord) om noget fingeret, som man sen
der den troskyldige afsted efter (Ordbog over det 
danske sprog).

Alfabetisk fortegnelse over personer fra Haderslev, om
talt i Frederik Rudbecks »Minder«.

Identifikation af adresser er sket på grundlag af 
Adressebog 1895.

Amorsen, Søren (1831-1916), bankdirektør og agent, 
Skolegade 3
Bargisen, Chr. (1818-91), musikdirktør
Beck, Rasmus (1822-1913), kornhandler, Nørregade 6 
Berking, Carl Heinrich, buntmager, Apotekergade 4 
Beuthien, Carl Martin (1838-1912), konditor, Bispegade 
Blohm, Flans Detlef (1836-1902), leder af Friedrichs- 
schule 1877-1902
Bløcher, Asser (1805-85), garvermester
Bohnfeldt, Frederik (1851-1901), gæstgiver, Slagtergade 
5, udvist på grund af sin dansksindethed i 1898 (jfr. HS 
1983, s.39-48)
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Boysen, H. J. (1846-1924), købmand, Sønderbro 14 
v. Brincken, Heinrich (1843-1909), købmand, Stadtrat, 
Nørregade 11
Børsen Hansen, Jens, f. 1877, uddannet som skomager, 
senere købmand, sekretær i KFUM indtil 1920,
Callø, Paul Anker (1882-1960), stammede fra Erlev, efter 
genforeningen direktør for Sønderjyllands Kreditfor
ening
Dyring, Ernst Fredrik Vilhelm (1822-1895), ritmester, 
inspektør på Slotsvandmøllen, boede Møllepladsen 6 
Chemnitz, Mattheus Bernhard (1832-1900), borgmester 
og politimester i Haderslev 1870-95 (jfr. Nordslesvigske 
Museer nr. 6, 1979, s.157-67)
Christensen, Lauritz Nielsen (1818-1886), fotograf, 
Smedegade 3
Dose, Albrecht (1864-1909), fotograf, Bispegade 15
Fabricius, Otto (f. 1839), drogist, Storegade 13 
Fahrendorff, Hartwig (1834-1922), konditor, Torvet 7
Flindt, Niels (1815-1909), rentier, Åbenråvej
Fuglsang, Jens (1842-1931, gårdejer, Mariegård
Færdig, Niels Chr. (1847-98), kobbersmed, Apoteker
gade 3
Giørtz, Peter (1853-1919), gæstgiver og vognmand, 
Gammelting 18
Gjedde, Andreas (1845-1926), skomagermester, Søn
derbro 15
Gjedde, Andreas August (1877-1944) 1919 ansat ved 
skolevæsenet i Haderslev, fra 1930 som overlærer
Gåsvig, Niels (1871-1951), fotograflærling, musiker
Hansen, Hans, dyrlæge, Nørregade 14
Hansen, Peter E., mineralvandsfabrikant (»Vandhan- 
sen«), Sønderbro 12
Harms, Hans Friedrich Georg (1844-92), lærer ved 
drengeskolen 1867-92 og fra 1874 degn ved Hospitals
kirken
Heibel, Hans (1821-1901), pens, postassistent, Apote
kergade 5
Hundevadt, Anton (1876-1945), lærling hos Chr. 
Mainz, senere købmand
Høier, Thomas (1826-1907), tømmerhandler, Badstue
gade 16
Hiibbe, Niels Andreas (1834-1913), bagermester, Møl
lepladsen 1
Johansen, Jens, købmand (1832-1916), rådmand, Lav
gade 12
Johansen, Jensenius (1827-1902), lærer ved latinskolen 
1860-64, fortsatte efter 1864 som præst ved Hertug 
Hans hospitalets kirke; ved siden heraf var han lærer ved 
byens private danske realskole, indtil han i 1871 måtte 
opgive denne lærergerning
Johannsen, Johann, tandtekniker, Naffet 7
Jørgensen, Julius (1841-1922), købmand, Nørregade 
298
Jørgensen, Peter (f. 1838), rentier, Gåskærgade 30 (Gud 
alene Æren)
Kirschstein, Fr. (1847-1920), købmand, Bispegade 20

Kjems, Peder Hansen (1848-1911), købmand, direktør 
for Haderslev Bank, Storegade 19
Kraft, Lorenz Reimer (1843-1928), lærer ved Wilhelmi- 
nenschule i Præstegade 12 1865-1908
Krause, Johann (1864-1944), købmand, Sønderbro 4
Kruse, Frederik, træskomager, Storegade 87
Kuss, Johann Georg (1839-93), hestehandler, Nørre
gade
Lachenmeier, Johann G. (1864-1946), garver, Sønder
bro 6
Madvig, P. A. (1816-99) læge, tidl. fysikus, Nørregade 27 
Magnussen, Hans (1865-1925), malermester, Sønder
bro 11
Mainz, Christian (1851-1918), købmand, Bispegade 12 
Malling, Anton (f. 1832), skomagermester, Slotsgade 2 
Meyer, Jep H. (1846-1910), læge, sanitetsråd, Nørre
gade 25
Meyer, Thomas Th. (1835-1902) katasterkontrollør, se
nere skatteinspektør
Michael, Hans (1856-1938), gæstgiver, Torvet 8
Møller, Martin (1856-1913), guldsmed, Bispegade 9 
Nasser, Peter (d. 1926), barber, Klosteret 1
Nielsen, Godske (1826-99), redaktør, ejede 1855-67 avi
sen Dannevirke med tilhørende trykkeri
Nissen, Geert, snedker, Apotekergade 5
Nissen, Henriette (1844-1931), »Putzwarenhändlerin«, 
Apotekergade 5
Petersen, A., fabriksejer, Årøsundvej, hørfabrik
Plötz, Johannes (1842-1925), skomagermester, Torvet 3 
Raun, Jes P. (1833-1919), kornhandler, Sønderbro 7 
Reinhardt, Friedrich Wilh. (1841-93) politibetjent 
Ryon-Hansen, Georg (f. 1872), overlæge, søn af »Vand- 
Hansen«
Sabroe, Axel (1861-1935), søn af boghandler Theodor 
Sabroe, startede den 2. okt. 1882 avisen Modersmaalet 
Sabroe, Theodor (1819-94), knyttet til Godske Nielsens 
trykkeri og drev ved siden heraf en boghandel i Bispe
gade 10 (fra 1878 i Nørregade 34, senere Carl Nielsens 
boghandel); hertil hørte også et mindre trykkeri
Schmidt, J. P. (d. 1923), dyrlæge, Laurids Skausgade 38 
Simonsen, Hans, skomagermester, Nørregade 46
Sieverts, Samuel (1830-1902), købmand, Møllepladsen 
2
Sohl, Carl (1861-1938), købmand, Sønderbro 8
Tams, Detlef H. (1863-1943), garver, rådmand 1916-37, 
Sønderbro 16
Thulstrup, Andreas (f. 1833), slagtermester, Badstue
gade 10, farfar til den senere borgmester Andreas Thul
strup (1897-1955)
Wienberg, Hans (1835-1902), hesteslagter, Sønderbro 
20
Winther, Jens Peter (f. 1831), købmand, Møllepladsen 5 
Vollstedt, Johann (1838-1904), slagtermester, Badstue
gade 3
Zierau, Wilhelm (1855-1923), sadelmager, Lavgade 9 
Ørum, Chr. J. (1854-1916) købmand, Nørregade 37.
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AF SLESVIGSKE VOGNSAMLINGS 
HISTORIE

Indledning
Johs. Chr. Nielsen (1904-91) var født i Ha
derslev og søn af den hæderkronede bog
handler, Carl Nielsen (1860-1953). Han fik 
en alsidig boghandler- og kunsthåndvær
keruddannelse i København frem til 1930. 
Efter at være vendt tilbage til sin fødeby og 
den gamle boghandel tog han fat på at for
midle og bevare sin landsdels kulturhistorie. 
Redaktionsarbejdet i forbindelse med Ha- 
derslev-Samfundets Årsskrift medførte, at 
Johs. Chr. Nielsens sirlige pennetegninger af 
gamle bygninger og mindesmærker blev 
uundværlige og højt skattede indslag i byens 
kulturliv. Samme år Johs. Chr. Nielsen over
tog faderens boghandel, valgtes han til Tu
ristforeningens formand (1946-68) og siden

hen til formand for Selskabet »Harmonien« 
(1970-87) - begge steder efter mange års del
tagelse i bestyrelsesarbejdet. Forlagsvirk
somhed, udvidet handelsvirksomhed, kom
position (Wienervals), oliemaleri og satiriske 
bidrag til morskaben i »æ Rummelpot« har 
sammen med meget andet givet »den victori
anske boghandler« enestående lokal gen
nemslagskraft. Men boghandlerens lune 
personlighed rummer også betydelig udhol
denhed, der kan slå over i grænseløs stædig
hed - når målet er inden for rækkevidde og 
ingen andre kan se det. Alle disse egenskaber 
og talenter er nødvendige, når man vil skabe 
en vognsamling, der med tiden bliver landets 
største.
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Komiteen til bevarelse af gamle 
hestekøretøjer (1954-61) 

1952-årgangen af katedralskolens studenter 
havde store vanskeligheder med at skaffe eg
nede hestekøretøjer til optoget gennem 
byen. Haderslev-Samfundets redaktør, den 
kendte boghandler, gik i aktion og fik opspo
ret tre char-å-banc’er hos vognmand Tang på 
Astrupvej, men måtte tage en rustvogn med i 
købet. Den placerede boghandleren spon
tant under magnolietræet i haven bag bog
handlen i Nørregade 25, men gjorde herved 
omverdenen opmærksom på sin interesse for 
gamle danske vogne. Det blev begyndelsen 
til en kædereaktion.

Nationalmuseet i København var i færd 
med at skabe en repræsentativ samling af 
vogntyper, der ikke allerede var indsamlet til 
Frilandsmuseet. Dansk Landbrugsmuseum 
havde kun interesse for ældre danske land
brugsvogne. Andre museer var ikke i stand til 
at gennemføre en aktiv indsamling inden for 
de bestående rammer, og enkelte herregårde 
havde stående meget varierende udvalg af 
herskabskøretøjer, hvis fremtid ikke var sik
ret. De kongelige vognes antal var reduceret 
ved auktionen på Christiansborg 1948, mens 
store vognmuseer forlængst havde set dagens 
lys i Sverige, Tyskland, England og Frankrig. 
Mest truende har Johs. Chr. Nielsen for
mentlig følt det unge museum på Gottorp, 
der netop i disse år var ved at skabe en regio
nal vognsamling, der repræsenterede adskil
lige danske værksteder, heriblandt flere i Ha
derslev.

Det var ikke museumsplaner, der fik Johs. 
Chr. Nielsen til at parkere rustvognen i den 
sagesløse have og de to af de tre char-å- 
banc’er på Louisegården ved hærens ekser
cerplads, takket være oberst Gabel Jørgen
sens velvilje. Men studenterne fik løst deres 
transportproblemer for de kommende 
mange sæsoner - og boghandleren kunne 
ikke frigøre sig fra tanken om at redde køre
tøjer fra de lokale skrothandleres ødelæg
gelse.

Det første skridt var at nedsætte en komité 

i 1954 med deltagelse af repræsentanter for 
turistforeningen, Haderslev amts Museum 
og Carl Nielsens Boghandel - eller: bog
handler Johs. Chr. Nielsen og museumsin
spektør Hans Neumann. Komiteen allierede 
sig med Haderslev amts Landboforening, 
hvis konsulenter kontaktede ejere af gamle 
hestevogne, der ville være interesseret i at 
deltage i »De gamle vognes Parade« gennem 
byen på dyrskuedagen den 5. juli 1954. 
Skulle der gøres reklame for projektet, måtte 
dyrskuet være det rette sted. Komiteen fik 
kontakt med 25 ejere af hestevogne og ud
valgte otte til paraden. Forrest kom byens 
gamle postvogn, dernæst et antal stadsvogne 
med kuske og passagerer klædt i gamle drag
ter. Som afslutning blev der blandt de delta
gende ekvipager uddelt præmier, skænket af 
kendte Haderslev-firmaer og Sparekassen for 
Haderslev Byes Omegn. På dyrskuepladsen 
havde Haderslev amts Museum udstillet fem 
gamle vogne fra samlingerne: en karriol fra 
1745 med kunstfærdige jernbeslag, en gam
mel familievogn fra Arø fra 1820’rne, en 
stadsvogn fra Skovgaard i Styding ca. 1840, 
politikeren Laurids Skaus kalechevogn og en 
vogn fra ca. 1860.

Over for offentligheden gjorde komiteen 
opmærksom på den lokalhistoriske betyd
ning, de gamle hestevogne har for Haderslev, 
hvor der har været en betydelig produktion 
fra midten af 19. årh. frem til Første Verdens
krig. En væsentlig del af produktionen afsat
tes til eksport, der gjorde Haderslev kendt vi
den om. Men da vognene i stort antal tilintet- 
gøres, må man søge at bevare et udvalg for ef
tertiden på et særligt vognmuseum. Indtil et 
sådant museum vil være i stand til at mod
tage køretøjerne, vil man bede om, at der 
passes godt på dem, hvor de nu er. Komiteen 
vil meget gerne modtage oplysninger om, 
hvilke vogne der står de forskellige steder og 
føre et register til brug for den kommende 
museumsindsamling.

På ønskesedlen har man først og fremmest 
vogne fra de gamle Haderslev-virksomheder, 
men også klenodier som den landauer, dron-
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De gamle vognes parade gennem Haderslev 1954. Passagererne er til højre boghandler Johs. Chr. Nielsen, til venstre 
karetmager Iver Thomsen Ravn.

ning Alexandrine sad i på Gammelting ved 
Genforeningen, en af de første hestedroscher 
fra Haderslev, de såkaldte »Taxametre«. Ko
miteen havde allieret sig med den tidligere 
mestersvend på Haugaards vognfabrik, Iver 
Thomsen Ravn (født 1881), der havde påta
get sig ansvaret for vognenes istandsættelse 
og restaurering.

Ud over de vogne, man havde fået kend
skab til i forbindelse med dyrskuet, kom der 
oplysninger om meget gamle træakslede 
lundstikvogne, der ikke længere kunne tåle 
at blive kørt med. Johs. Chr. Nielsens have 
ville heller ikke være et velegnet opbevarings
sted, og man måtte i gang med at realisere 
museumsplanerne. Komiteen lod udarbejde 
et projekt til en udstillingshal, der kunne 
rumme ca. 25 hestevogne. Planerne blev 
fremlagt i juni måned 1955, hvor Johs. Chr. 

Nielsen kunne fortælle om nye fund af gamle 
vogne og et sæt tegninger af en såkaldt »kug
lepost«, der er signeret »Wraa i Haderslev 
1831«. Haven rummede nu en ligvogn, en 
brudekaret og en dame-phaeton fremstillet 
på Vestergaards værksted i Gaaskærgade - 
og det var tilstrækkeligt.

Komiteen, der april 1954 have fået oplys
ninger om en stor jagtvogn fra Haugaards 
værksted, som stod i Moltrup, fik i begyndel
sen af 1955 oplysninger om en sjældenhed 
fra det samme værksted, henved 100 år gam
mel. Vognen var en såkaldt »sociable« uden 
kaleche, men med parasol. Den har tilhørt 
gårdejer og kreaturhandler Niels Friis på 
Kopsholt ved Hovslund.

I løbet af 1955 var der indkommet oplys
ninger om så mange vogne, at komiteens re
gister omfattede 30-35, der burde bevares for
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Magnolietræet i boghandlerens have med sociablen fra 
Hovslund Mølle.

renses. Når vognhallen er opført, vil karet
mageren flytte sit værksted hertil og gå i gang 
med at gøre vognene klar til udstillingen.

I marts måned 1956 kan Johs. Chr. Niel
sen meddele offentligheden om fundet af ori
ginale tegninger fra Haugaards vognfabrik, 
hvoraf den ældste er dateret til 1847. De til
hører familien og skal derfor affotograferes til 
brug for det videre arbejde med de gamle 
Haderslev-vogne. April måned bringer op
lysninger om fundet af grevinde Wandas 
vogn på Mausing Østergaard i Midtjylland. 
Wanda, grevinde Danneskiold-Samsøe fik 
den af sine kongelige barndomsveninder i 
1901 - den ene var kejserinde Dagmar af 
Rusland, den anden dronning Alexandra af 
England. Vognen var bygget i England til 
den gangbesværede grevinde og fragtet per 
skib til Danmark. I maj måned er det nød
vendigt at flytte sociablen fra Kopsholt til 
boghandlerens have, og det samme gælder 
en endnu ældre vogn fra Damgaard Mølle 
ved Rugbjerg. På Haderslev Kaserne har 
man tilladelse til at have 4-5 vogne stående. 
Men situationen er helt uholdbar.

eftertiden. Af økonomiske årsager kunne 
man ikke deltage i Ungskuet i Haderslev i 
1955, men man håbede at præsentere en 
vognudstilling det følgende år. I december 
rettede komiteen henvendelse til Haderslev 
kommune for at få overdraget en bygge
grund til den projekterede vognhal. På papi
ret var den blevet udvidet til at kunne rumme 
ca. 50 køretøjer - fordi vognsamlingen alle
rede var vokset til 38, hvoraf de otte stod i Ha
derslev, resten endnu en kort tid hos ejerne. 
Der ville komme mange flere, fordi det var 
nødvendigt at udstrække indsamlingen til 
hele Sønderjylland og Sydslesvig, meddelte 
Johs. Chr. Nielsen.

Arbejdet med de gamle vogne udføres af 
karetmager Iver Thomsen Ravn, men er 
stærkt hæmmet af mangel på økonomiske 
midler. Derfor er det heldigt, at der kun i 
sjældne tilfælde skal udføres restaure
ringsarbejder - oftest skal vognene blot af-

Vognladen på Louisevej (1956-61)
Det første spadestik til den nye vognlade 
kunne tages i begyndelsen af juni måned 
1956 efter at tegningerne var blevet godkendt 
af kommunens bygningsinspektorat. Byg
ningen opførtes af cementsten med tag af

Kugleposten konstrueret af Wraa i Haderslev - her i Johs. 
Chr. Nielsens streg.
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eternit og ville blive 25 m lang, 12 m bred og 
godt 5 m høj til tagryggen. Grunden var lejet 
af kommunen for en fem-årig periode, og 
projektet måtte gennemføres helt uden of
fentlige tilskud. Da vognladens udstilling 
skulle være færdig den dag Ungskuet åbnede 
(torsdag den 12. juli) måtte rejsegildet den 9. 
juni indskrænkes til et minimum. Boghand
leren takkede håndværkerne - tømrermester 
H. Nielsen, Øsby, og murermester Karl An
ker, Haderslev - for veludført arbejde. Jeg 
har aldrig, sagde boghandleren, været med 
til et byggeri, hvor vanskelighederne har væ
ret så store som her, men i dag er vi kommet 
et langt skridt frem. Der blev også rettet en 
tak til Haderslev amts Landboforening og til 
de enkeltpersoner, der støttede sagen økono
misk, desuden til bygningsinspektør Dirks 
og arkitekt Bruun.

Boghandleren redegjorde for planerne 
med bygningen: der skal opstilles 10-12 af 
de bedste gamle vogne i første omgang. Gul
vet vil blive forsynet med brosten og i gavlen 
skal den store gamle port fra Nørregades 
boglade indsættes. Arealet omkring bygnin
gen tilplantes efter en plan, der er udarbejdet 
af bygartneren - for at tage brodden af bebo
ernes kritik. Boghandleren udtrykte ved rej
segildet ønsket om, at huset ved den nye om

fartsvej med dens moderne trafik må komme 
til at stå som et varigt minde om de gamle 
veje og deres trafik.

I løbet af de første dage efter åbningen be
søgtes museet af 2000 gæster. Det var natur
ligvis Ungskuet, der var med til at trække gæ
ster til vognsamlingen, men besøgstallet var 
alligevel meget opmuntrende for komiteen 
bag projektet. Udstillingen viste Amtsmuse
ets karriol fra 1700-tallet, den gamle vogn fra 
Arø og den gamle postvogn fra Haderslev - 
samt et antal køretøjer, som var indsamlet af 
komiteen. I en afdeling for sig vistes moderne 
transportmidler, lige fra biler til motorcykler 
og knallerter, udlånt af de lokale forhand
lere.

Det havde været en kraftanstrengelse at nå 
så langt, og planerne for det forsatte arbejde 
må sættes ind i realistiske rammer, var der 
nogle der mente. Andre i komiteen ville vi
dere, fordi sagen var for vigtig til, at de øko
nomiske overvejelser skulle lægge en dæm
per på indsamlingsarbejdet. Boghandleren, 
som var talsmand for det sidste synspunkt, 
havde investeret midler, tid og mange kræf
ter i projektet. Derfor var det tungt at møde 
den lokale kritik af den store bygning ved 
Louisevej, der endnu henlå uskærmet af be
plantning, uden vinduer og uden gulvbelæg-

Wanda, grevinde Danneskiold-Samsøe i sin engelske vogn, der var en gave fra kejserinde Dagmar og dronning Alexandra.
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Rejsegilde på Louisevej den 9. juli 1956.

ning året efter opførelsen, da omfartsvej en 
blev ophøjet til hovedvej.

Da Amtsmuseet arbejdede med planer 
om en større udvidelse, mente man, at det 
var naturligt at flytte vognsamlingen hertil, 
hvor den kunne indgå i frilandsmuseet på 
Astrupvej. Museumsinspektør Hans Neu
mann var imidlertid bange for, at vognsam
lingen ville sprænge alle rammer for Amts
museet og foreslog, at man i stedet for at ind
samle vognene belyste den del af kulturhi
storien med indsamling af oplysninger om 
de gamle vognfabrikker, vogntyper og trafik
forhold. Boghandleren tilbageviste den lo
kale kritik af bygningen på Louisevej ved at 
henvise til, at grunden var anvist af kommu
nen. Naturligvis kan Amtsmuseet ikke over
tage vognsamlingen, men hvorfor kan man 
ikke opbygge et særligt vognmuseum - som 
man blandt andet har gjort det i Sverige, 
Tyskland og Frankrig? Kulturhistorien er 
ikke sikret ved at indsamle oplysninger og 
tegninger.

Der kan spores en vis afmatning i arbejdet 
med vognsamlingen i det følgende år, og i 
1959 henlå bygning og område i tydeligt for
fald. Johs. Chr. Nielsen var imidlertid i gang 
med at realisere planerne om en større byg
ning et andet sted, således at museumsarbej
det kunne komme ind i faste selvejende ram
mer i de rigtige omgivelser. På Louisevej stod 
nu 45 gamle vogne, som Iver Thomsen Ravn 
arbejdede med at sætte i stand. Den gamle 
karetmager havde indrettet sit værksted i den 
ene ende af bygningen og gav de gamle 

vogne en sidste overhaling, inden de skulle 
udstilles. Ravn havde været med til i sin ung
dom at bygge flere af vognene og kunne 
nikke genkendende til det meste. Det gjaldt 
dog ikke den prægtige coupé fra Gisselfeldt 
med C-fjedre, der formentlig er bygget i Eng
land tidligt i 1800-tallet, eller kanen fra Trøj- 
borg Slot. Ved udgangen af 1959 var der regi
streret i alt ca. 140 køretøjer, hvoraf de 45 
som nævnt stod i vognladen.

Til den nye udstillingsbygning var der i lø
bet af 1956 indsamlet betydelige midler fra 
fonde og foreninger. Komiteens projektfor
slag havde vakt interesse hos Haderslev amts 
Landboforening, den Raben-Levetzauske 
Fond og Tuborg-Fondet, men hovedparten 
af byggesummen manglede fortsat. Johs. 
Chr. Nielsen søgte med støtte fra bl.a. De 
samvirkende Jydske Turistforeninger flere 
fonde og erhvervsvirksomheder. Salget af 
særlige mærkater koordinerede en kulturel 
oplysningskampagne på de danske skoler i 
Sydslesvig med en utraditionel form for ind
samling til gavn for vognsagen. Her fremtræ
der boghandlerens nervøsitet over for den ty
ske indsamling til det unge museum på Got- 
torp med al ønskelig tydelighed, fordi den 
danske vognkultur i størst muligt omfang 
skulle forblive på danske hænder. Husgeråd, 
håndværksskilte og meget andet fandt vej fra 
Sydslesvig til vognladen på Louisevej i den 
forbindelse.

Bølgerne gik efterhånden højt blandt ko
miteens medlemmer, og Amtsmuseets leder, 
Hans Neumann, trak sig i 1960 ud af Turist
foreningens bestyrelse som følge heraf. An
svaret for vognsagens videreførelse hvilede 
dermed endnu tungere på Johs. Chr. Niel
sens skuldre, og man kan mærke, at det næ
sten blev for meget for den legendariske kul
turkæmper. At Haderslev Museum så efter 
næsten tyve års forløb alligevel overtog vogn
samlingen, er en anden historie, vi senere 
vender tilbage til.

Af samlingens tilvækst for 1960 kan næv
nes Kaj Munks vestjyske kane, bygget af 
smeden i Hover og digterpræstens lukkede
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vogn af engelsk oprindelse, skænket af fru 
Lise Munk i Vedersø. En rustvogn fundet i 
Vejle, der har tilhørt den Kongelige Staldetat 
frem til 1878 og som skulle have ført den af
døde konge Fr. VII fra Glyksborg til Køben
havn i 1863. En samling vogntegninger fra 
århundredskiftet, der har tilhørt Jørgen 
Müller i Ketting på Als. En herskabsvogn fra 
Hvedholm. Men Johs. Chr. Nielsen har ikke 
i alle tilfælde nået at hjemtage de mange kø
retøjer, så der mangler en del i den nuvæ
rende samling.

Vognmuseet i Christiansdal (1961-66) 
Johs. Chr. Nielsens plan var at udvide mu
seet ved Louisevej med en udstillings
bygning - og bevare den ældre bygning som 
magasin og restaureringsværksted. Bag pla
nen lå inspiration fra boghandlerens studie
rejser til Wien og Stockholm og vel især det 
årelange samarbejde med dr. Erwin Au er på 
Kunsthistorisches Museum, Schönbrunn, 

der med fyrstelige pragtvogne formentlig var 
det smukkeste vognmuseum i Europa. Men 
også fra Holland (vognmuseet i Groningen) 
var der kontakt til Johs. Chr. Nielsens vogn
samling. Samarbejdet med Erwin Auer i 
Wien medførte en værdifuld kontakt til det 
gamle possementfirma Mathias Puxbaum & 
Söhne, der endnu var leveringsdygtige i ma
terialer til vogne. Johs. Chr. Nielsen overve
jede at erhverve en del af firmaets restlager til 
restaurering af sine gamle køretøjer - men 
økonomien satte efterhånden snævre græn
ser for aktiviteterne.

Det er vel også økonomien, der får bog
handleren til at lade lejekontrakten på Loui
sevej løbe ud og i stedet erhverve en grund på 
den forlængst nedlagte papirfabrik i Pam- 
hule skov nær traktørstedet Christiansdal. Af 
Hammelev kommune fik boghandleren tilla
delse til at bygge et vognmuseum på den na
turskønne grund, og området skulle i løbet af 
1962 yderligere udbygges med en camping-

Vognhallen på Louisevej fyldt til bristepunktet. Boghandleren til højre og Iver Thomsen Ravn til venstre.

4 Haderslev-Samfundets .Årsskrift 49



Johs. Chr. Nielsen beundrer en detalje på sociablen fra 
Hovslund Mølle.

plads. Projektet var således gennemtænkt og 
ville give egnen en trestjernet turistattrak
tion, samtidig med at entreindtægten kunne 
afhjælpe udgifterne til driften af bygningen 
og vognenes istandsættelse. Efter at bygge
riet var igangsat, gav Amtsfredningsnævnet 
den ventede dispensation, idet bygningen lå 
inden for 300 meter fra fredskoven.

Men man har givetvis ikke fra lokal side 
gjort sig klart, hvor stor museumsbygningen 
ville blive: 50 m lang, 15,6 m bred og knap 
6,5 m høj til kippen. Materialerne var lige
som på Louisevej cementsten og eternit - og 
for at nedbringe omkostningerne, købte bog
handleren materialer fra den nedbrudte 
Østifternes Kreditforening på Jarmers Plads 
i København. Det var tømmer, store teak
træsdøre, vinduer og et par smedejernsporte 
(fra Rigsarkivet), der efterhånden skulle give 
anlægget et umiskendeligt aristokratisk 
præg. Til Christiansdal kom der betydeligt 
flere vinduer, end bygningen kunne bære, og 
det var, forklarede Johs. Chr. Nielsen - fordi 
der allerede var planer om at udvide med 
endnu en bygning. Der er kun plads til knap 
100 vogne, og museet råder over henved 300.

I april måned 1961 arbejdes der intenst 
med den nye bygnings opførelse af Jørgen 
Petersen og Chr. Villadsen, Hoptrup, og mu
rermester Friis i Haderslev, og man når at få 
bygningen under tag i september. Planen er 

at åbne for publikum pinsen 1962.
Samtidigt med at arbejdet i Christiansdal 

er i fuld gang, skænker proprietær Chr. Vyff, 
»Paulinesminde« i Vonsild en landauer fra 
1873, en holstensk jagtvogn og en kane, otte 
vognlygter, kørepisk, kuskeliberi og en da- 
mesaddel. Johs. Chr. Nielsen meddeler, at 
man nu vil forsøge også at samle købstads
vogne, således at samlingens bredde forøges. 
På ønskesedlen er f. eks. hotelvogne, køb
mandsvogne, mælkevogne og brygge
rikøretøjer. Men også håndværktøj og forret
ningsskilte, tegninger, fotografier og meget 
andet, der belyser køretøjernes kulturhi
storie i Sønderjylland ind. Sydslesvig.

Målet for samlingen er at redde, hvad der 
kan reddes i tide, meddeler boghandleren, 
hvorfor samarbejde med f. eks. Nationalmu
seet i København kan indledes senere. Mu
seumsinspektør Erik Kjersgaard, der forbe
redte vognenes udstilling på klædefabrikken 
i Brede ved Lyngby, udtaler til pressen, at de 
150 køretøjer i Nationalmuseets varetægt er 
indsamlet siden 1900. Man vil forsøge at leve 
op til forventningerne som vognens lands
museum og håber, at museet i Christiansdal, 
som landsdelsmuseum, vil kunne få vind i 
sejlene.

Nordens største vognsamling i Christians
dal, der slår portene op til pinse, har allerede 
sprængt alle rammer, og det overvejes at ud
stille vognene i to-tre etager over hinanden, 
kunne man læse i Dagens Nyheder i maj 
måned 1962. Problemet var jo reelt nok, og 
hertil kom, at bygningens gulv led af ind
trængende vand. Først en halv snes år senere 
bliver der råd til at støbe et betongulv med 
vandtæt plastikmembran, således at vognene 
ikke længere lider overlast. Men proble
merne fortsætter, og de mange planer kuld
kastes efterhånden. I april 1962 er man så 
langt fremme, at man håber på åbning af 
museet i juni. Forinden skal bygningen pud
ses udvendigt og farves gul. Senere vil man 
tage fat på den indvendige indretning og gå 
frem etapevis, således at der hele tiden bliver 
noget at se. For nyligt har museet fået over-
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Johs. Chr. Nielsen ser på restlageret hos Puxbaum & 
Söhne, Wien.

draget en bagervogn fra Kliplev og en ølvogn 
fra Fuglsang.

Interessen for vognmuseet er meget stor. 
Efter en udsendelse i tysk TV har man såle
des modtaget to holstenervogne. En præsen
tationsudstilling i Haderslev hos Michelsen 
& Jacobi med plancher, hjul og meget andet 
sætter forventningerne yderligere i vejret - 
og derfor er det en skuffet Johs. Chr. Nielsen, 
der må meddele, at vognmuseets åbning 
pinsen 1962 må aflyses. Kulturministeriet 
har givet afslag på ansøgningen om midler til 
kustodeløn og museumsindretningen. Men 
ved kontakt til »Foreningen til Bevarelse af 
gamle Hestekøretøjer« kan selskaber få ad
gang i forbindelse med en rundvisning - ofte 
af Johs. Chr. Nielsen. I al stilhed blev komi
teen erstattet af en forening, der i 1971 har 
skiftet navn til »Foreningen til Kulturmin
dernes Bevarelse«. Udsendelsen af Erantis- 
mærket hvert forår og forskellige kulturmær
ker omkring nytår, havde givet en vis ind
tægt, der lettede boghandlerens eget økono

miske engagement i vognmuseet. Men me
get blev det ikke til - og med afslaget fra Kul
turministeriet er det, som om projektet i 
nogle år må vige til fordel for de mange andre 
opgaver, der ventede den travle boghandler.

Udstilling på Egeskov (1967-77) 
Fyrstehuset Thurn und Taxis i Regensburg, 
der siden begyndelsen af 1500-tallet havde 
haft eneret på flere postruter i Europa, åb
nede en udstilling, bl. a. med gamle hestekø
retøjer i begyndelsen af 1966. Johs. Chr. Ni
elsen blev sammen med andre vognentu
siaster fra hele Europa inviteret til højtidelig
heden. Vel hjemkommet fra denne store be
givenhed modtog boghandleren per bane tre 
køretøjer, en kane og en lille slæde fra Re
gensburg - og knap havde denne overra
skelse lagt sig, førend Claus Greve Ahlefeldt 
Laurvig Bille til Egeskov på Fyn opfordrede 
Johs. Chr. Nielsen til at deltage i veteranmu
seet i godsets store lade. Få måneder efter 
blev kontrakten underskrevet. I 1967 deltog 
så »J. C. Nielsens Vognsamling« med en halv 
snes køretøjer, året efter yderligere seks. De 
udstilles nu i to etager og med optagelsen af 
Fyens Køreselskab i kredsen, overflyttedes 
hestevognene til godsets istandsatte kostald. 
Samarbejdet var til glæde for alle parter, 
men boghandleren må søge at finde udveje 
for Christiansdalmuseet og trækker tolv kø
retøjer hjem fra Egeskov i 1976. De sidste 
kommer i 1979, da vognsamlingens udstil
ling i Ridehuset i Haderslev er en realitet.

Vognmuseet i Christiansdal (1967-78) 
I forbindelse med Egeskov-udstillingen fik 
boghandleren kontakt med museumsin
spektør Torben Witt, Køge, der havde un
dersøgt karetmageriets kulturhistorie og 
skrevet en afhandling om hjul og vogne, ho
vedsageligt på grundlag af de mange mose
fund. Boghandlerens tanke var at lade Witts 
undersøgelsesresultater indgå som tema: fra 
mosefund til vore dages strømlinede køretø
jer. Det lader imidlertid til, at tanken ikke 
blev fulgt op på Egeskov eller i Christiansdal
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I 1961 opførte Johs. Chr. Nielsen en ny bygning i Christi- 
ansdal til den stærkt voksende vognsamling. Det 750 m2 
store hus blev bygget af gasbeton og forskellige genbrugs
materialer, som Johs. Nielsen bl.a. fik fra nedbrydningen 
af Østifternes bygning på Jarmers Plads i København. 
Foran bygningen opførtes senere en pompøs portal med en 
smedejernslåge, som oprindelig har siddet i Rigsarkivets 
bygning, ligeledes i København. Huset fungerede som 
vognmagasin til 1989, hvorefter det blev overdraget til Stats
skovvæsenet. I efteråret 1991 blev bygningen revet ned i for
bindelse med Skov- og Naturstyrelsens planer om etab

lering af friluftsarealer i området. (Fot. Find Clausen).

- men det lykkedes for Johs. Chr. Nielsen at 
få en plakat med vogntyper udstillet i Christi- 
ansdal optaget i Politikens årbog »Hvem 
Hvad Hvor« 1967.

I juli måned 1968 udtaler boghandleren til 
Jyllands-Posten, at det er uoverkommeligt at 
få vognene i Christiansdal istandsat til udstil
ling. Derfor har det været en stor glæde at 
udstille et mindre udvalg på Egeskov, hvor de 
opleves i sammenhæng med andre trans
portmidler. Indtil videre må Christiansdal- 
museet fungere som magasin for indsam
lingsarbejdet, der udføres af Foreningen til 
Kulturmindernes Bevarelse, der omfatter 
alle dem, der har givet vogne eller støttet ar
bejdet økonomisk. Senere samme år er vogn
museet genstand for debat i Haderslev Amts
råd, idet man drøfter Amtsmuseets udbyg
ningsplaner for 4,6 mill. Alene projekterin
gen af den nye bygning koster 300.000 kr. - 
og for de penge kunne vognmuseet i Christi
ansdal åbnes for publikum og få entrekroner 
i kassen, fremførtes det. Men Amtet ville ikke 
bevilge midler til vognmuseet, og Johs. Chr.

Nielsen må igen søge pengeinstitutter, fonde 
og ministerier. Bygningen og de gamle køre
tøjer var i hastigt forfald.

I sin kvide henvendte boghandleren sig til 
rigsantikvar P. V. Glob for at få en skriftlig 
udtalelse om vognene til støtte for ansøgnin
ger om økonomiske bidrag. Skrivelsen, der 
er fra januar 1971, ledsages af anbefalinger 
fra stiftamtmanden og Haderslevs borgme
ster - men generelt forblev tiltagene virk
ningsløse. Og til trods herfor fortsætter Johs. 
Chr. Nielsen med i navn af »Foreningen til 
Kulturmindernes Bevarelse i Sønderjylland« 
at udsende Erantismærket og at efterlyse 
gamle vogne, billeder, litteratur, værktøjer og 
håndværksskilte. Sagen er så vigtig, at efterti
den vil vide at sørge godt for de gamle vogne, 
hvis vi er i stand til at redde dem, er den 
gamle boghandlers forklaring.

I begyndelsen af 1970’eme så vognsam
linger dagens lys landet over. Boghandlerens 
Egeskov-udstilling er en af de første, herefter 
følger Nationalmuseets Vognsamling i 
Brede, vognsamlingen på Sparresholm og
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Plakat med vogne i Chri- 
stiansdal, trykt i Politi
kens årbog 1967 - tegnet 
af boghandleren.

HESTEKØRETØJER
j FRA.

hestevognene på provinsmuseer, som 
Bangsbo ved Frederikshavn. Bilmuseet i Rå
geleje tog også hestevogne ind i udstillingen 
og Danmarks Tekniske Museum, Land
brugsmuseet, Frilandsmuseet, Købstadsmu
seet Den gamle By, og flere andre havde altid 
haft hestevogne som del af udstillingssamlin
gerne. Hertil kommer Den kongelige Stald
etat på Christiansborg og nu også de mange 

køreforeninger under Dansk Køre Forbund, 
der ofte og gerne fremviste deres samlinger af 
funktionsdygtige vogne. Det seneste vogn
museum i landet er etableret ved Skovsgaard 
under Langelands Museum. Det åbnede 
1988 og formidles på forbilledlig vis af et ud
videt katalog, der sætter hest og vogn ind i en 
større sammenhæng.
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Slesvigske Vognsamling i Ridehuset 
(fra 1978)

Så kan man jo hævde, at boghandleren fik 
ret. Der blev taget vare på de gamle køretøjer 
i tiden der kom - også i Haderslev. Efter 
mørke år lysnede det nemlig i 1974, da kom
munen købte det gamle ridehus ved havnen 
med henblik på restaurering. Turistforenin
gen anmodede om, at ridehuset i samar
bejde med Johs. Chr. Nielsen kom til at 
rumme vognsamlingen. Arbejdsmarkeds
nævnet for Sønderjyllands Amt bevilgede i 
september 1977 de første midler til vognenes 
istandsættelse. December samme år tilbød 
boghandleren amtet grunden og bygningen i 
Christiansdal med vognsamlingen for 
144.000 kr., og den 6. februar 1978 god
kendte amtsrådet undervisnings- og kultur
udvalgets positive indstilling. Samlingen ad
ministreredes herefter af Haderslev Museum 
og Turistforeningen (igen) og de påtog sig en 
gennemgribende registrering og istandsæt
telse af vognsamlingen. Statens Museums
nævn bevilgede løn til en faguddannet pro
jektleder, og arbejdet blev gennemført i sam
arbejde med langtidsledige.

Restaureringen af den fredede bygning 
ved Sejlstensgyde blev gennemført planmæs
sigt, og resultatet blev en gevinst for byen, 
dens kulturhistoriske formidling og turi
sterne. Det mægtige loft samt endnu en 
etage, der tidligere har været indskudt på 
tagværkets hanebånd, forblev klogeligt uud-

Men det er kun en begrænset del af vogn
samlingen, der kan opstilles i ridehuset, for
tæller turistchef Sv. Aage Mattson. Haders
lev Museum står for den faglige rådgivning, 
mens bygningen er lejet af Turistforeningen, 
der føler medansvar for vognsamlingens vi
dere skæbne. Der var således mange uafkla
rede spørgsmål ved vognsamlingens officielle 
åbning tirsdag den 6. juni 1978. Det er tæn
keligt, at boghandlerens mareridt var forbi 
og han kunne give sig tilfreds - andre havde 
taget ansvaret på sig for Den Slesvigske 
Vognsamlings videreførelse, men havde de 
nu også det? Skete der noget?

Johs. Chr. Nielsen døde den 7. oktober 
1991 og oplevede ikke den endelige afklaring 
af spørgsmålet om Den Slesvigske Vognsam
lings videre skæbne, men måske kan 1992 
give et kvalificeret bud på hele det visionære 
kompleks af tanker, ideer og forpligtigelser 
over for landsdelens danske kulturhistorie, 
der var boghandlerens stadige inspiration og 
evindelige problem.

PER OLE SCHOVSBO

EFTERSKRIFT
Der er skrevet meget om Den Slesvigske Vognsamling i 
dagspressen, og Johs. Chr. Nielsens scrapbøger er vig
tige kilder til vognsamlingens historie. En række samta
ler med boghandleren selv, kort før døden indhentede 
ham, med kendere af samlingen, nære venner til vognsa
gen og mange andre, har også præget fremstillingen. Tak 
til de mange og især til Svend Aage Mattson, Haderslev 
Turistbureau, Jens Andersen, Slesvigske Vognsamlings 
Venner, Steen W. Andersen, Haderslev Museum, Ib
Møller, Dansk Køre Forbund. En særlig tak til Christian 
S. Høyer for hjælp til layout.

nyttet. Vognsamlingen udfylder bygnings
værket tilstrækkeligt ved at optage det store
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Indledningsvis vil jeg takke Haderslev byhi
storiske Arkiv for lån af en fyldig udklipssam
ling. Uden denne ville hukommelsen næppe 
have slået til. Det er en speciel oplevelse at 
blade et års avisudklip igennem. Man un
dres over, hvor lang tid der ofte går fra idé til 
virkelighed, og man undres over, hvor mange 
forslag og tilhørende ændringsforslag speci
elt inden for det politiske der fører til hede 
debatter, læserbreve m. m., og hvor slutre
sultatet bliver ingenting.

Haderslev havde ved årsskiftet 1989-90 
30.345 indbyggere. I 1989 fødtes 328 børn, 
men 428 personer døde. Til gengæld var der 
et overskud af tilflyttere på 225 (JT 5/1). På 
rådhuset blev 271 par viet, heraf ca. 200 
udenlandske par, og det styrker turisterhver
vet, hævder man (VK 4/1). En del af disse til
flyttere er flygtningefamilier, og disse fami
lier får sædvanligvis bolig i andelsboliger, 
hvor specielt Varbergparken har modtaget 
en del. I Haderslev Andelsboligforening gav 
det anledning til rystelser. En afdelings
bestyrelse indsendte til vedtagelse på gene
ralforsamlingen et forslag om, at der kun 
måtte bo én flygtningefamilie i hver opgang 
»for at fremme integreringen«.

Forslaget blev sendt til høring i Boligfor
eningernes Landsforening, og herfra kom 
svaret, at det var klart ulovligt. Det anfægtede 
dog ikke forslagsstillerne, og forslaget blev 
fastholdt som et punkt på dagsordenen. Ge
neralforsamlingen blev et tilløbsstykke med 
mere end 500 fremmødte, men bestyrelsen 
havde sørget for en myndig dirigent, advokat 
Peter Buch. Han indledte med at begære 
punktet slettet af dagsordenen, og prote
sterne fra salen blev imødegået med følgende 
salut: »Hvis I vil stemme om det, kan I gøre 
det nu på stedet, men det bliver ikke med 
mig som dirigent. Jeg vil ikke lægge navn til, 
at I vedtager noget, der er ulovligt«. Punktet 
blev slettet (JT 31/10).

Byfornyelse
Haderslev hævder sig fortsat som en af de fø
rende byer i landet, når der tales om byfor
nyelse. Restaureringen af den gamle bydel 
fortsætter støt og roligt, og det ene smukke 
resultat efter det andet ændrer bybilledet og 
gør vor gamle by smukkere og smukkere. At 
restaurere gamle bygninger er en helt speciel 
byggeopgave, som ofte giver uforudsete van
skeligheder, når det går løs, men her har Ha-
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Slotsgade 31 fra 1557. En stor mundfuld i den kommende restaurering. Bygningen kan rumme ni lejligheder, en butik og 
nogle erhvervsfaciliteter. (Fot. Olav B. Hansen/JT).

derslevs håndværkere gennem årene nået en 
ekspertise, der i høj grad er med til at frem
bringe resultaterne.

At andre også har øje for denne specielle 
Haderslev-aktivitet, markeres af Kreditfor
eningen Danmarks byfornyelsesudvalg, der 
tildeler Haderslev byfornyelsesprisen 1990 
med begrundelsen, »at Haderslev takket 
være et forbilledligt samarbejde med sane
rings- og byfornyelsesselskaber, boligfor
eninger, private husejere og byens borgere, 
samt en høj håndværksmæssig standard har 
sikret og bevaret et historisk bymiljø af natio
nal værdi« (JT 10/10).

På Klosteret er Hägerstiftelsen formedelst 
4,9 millioner kroner forandret fra en rønne 
med 18 bittesmå lejligheder til et totalt for
nyet indre med seks moderne lejligheder 
uden at ændre på facaden. På grunden bag 
ved bygges otte nye lejligheder ned mod 
Møllestrømmen (VK 7/6).

Næste skridt er forberedt og kommer til at 

omfatte Slotsgade kvarteret. Boligstyrelsen 
har bevilget 79 millioner kroner over en fire
årig periode, heraf 21 millioner i 1990. Ha
derslev kommune bidrager med 1,8 millio
ner kroner om året, og for første gang afsæt
tes midler (4 millioner), som kan søges af pri
vate til byfornyelse. Arbejdet er delt i etaper, 
og første etape omfatter Slotsgade 23, 25, 27, 
29 og 31 (JT 24/3 og 1/4). I den forbindelse 
er det et problem, at Slotsgade 31, opført 
1574 og særdeles forfaldent, ejes af et ejen
domsfirma fra Holte, og firmaet ønsker selv 
at restaurere bygningen og anmoder om sin 
andel af Boligstyrelsens bevilling (JT 25/2). 
Haderslev by har som princip at opkøbe, re
staurere og videresælge ejendommene for at 
sikre høj standard. Derfor forsøges et mage
skifte, så ejendomsfirmaet tilskødes Apote
kergade 1 og Torvet 4A, og Haderslev kom
mune tilskødes Slotsgade 31 (VK 25/10).

Som afslutning på et afsnit om byfornyelse 
kan jeg ikke lade være med at udtrykke min
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Bryggeriet S. C. Fuglsang A/S er med sin silo og sin nye maltkølle markant i bybilledet.

glæde ved at bevæge mig langs Møllestrøm
men fra Hertug Hans broen til Møllen og se 
ind på de nye, gode og vel indpassede bolig
miljøer, der har erstattet forfaldne udhuse, 
blikskure og halvtage i baggårdene til Bad
stuegade og Naffet.

Erhvervslivet
En markant begivenhed er bryggeri og malt
fabrik Fuglsangs 125 årsjubilæum. Familien 
Fuglsang, hvor 4. generation i dag står for le
delsen af fabrikken, har med fantasi overvun
det skiftende tiders vanskeligheder som f. 
eks. under 2. verdenskrig, hvor eksportmu
lighederne for malt lukkede, og fabrikken 
sadlede om og blev storproducent af kaffeer
statning. I jubilæumsåret er der optimisme. 
60 % af maltproduktionen og 40 % af ølpro
duktionen eksporteres. A propos øleksport: 
Man læsser i Haderslev lastbiler med »Gol
den bird« og andet godt og kører det ned 
over grænsen til kiosker og supermarkeder. 
Her læsses det så i glade danskeres bagage
rum og importeres i pakker å 30 stk, og ad 
denne kanal spredes Fuglsang-øl over det 

meste af Jylland og Fyn (VK 21/7).
Den 20. oktober kan et andet kendt firma, 

Diesel-Gården A/S, fejre 25 års jubilæum 
med åbent hus. Diesel-Gården A/S har gen
nem de 25 år solgt 4000 nye lastbiler og be
skæftiger 165 personer i Haderslev, Erritsø 
ogPadborg (VK 19/10).

I industri Langkær, der som bekendt 
måtte vente syv år på sin første virksomhed, 
er der nu ved at komme gang i byggeriet. Fo
reløbig er otte virksomheder etableret, og 
flere er på vej. Også det nye kraftvarmeværk 
opføres her (VK 14/3), og i juni tages første 
spadestik til Haderslevs nye vandtårn, der er 
tegnet af arkitekt W. Kleemann. Tårnet byg
ges bag ærteproteinfabrikken Grindsted Pro
ducts. (JT 17/6). Haderslev og Vojens kom
muner har taget initiativ til tværfagligt sam
arbejde om markedsføring af det nye indu
striområde beliggende klods op ad motorve
jen i Hammelev, og initiativet har fået økono
misk opbakning fra begge kommuner (VK 
13/3). Næste skridt skal være et fælleskom
munalt udvalg til koordinering af trafik og 
erhvervspolitik, men en egentlig sammen-
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Haderslev-Centret var til indvielsen pakket smukt ind i 
sløjfer, her ved indgangen fra Gravene. (Fot. Olav B. Han- 

sen/JT).

lægning kommer man næppe til, så længe 
Haderslev politikere siger: Inde i Haderslev 
og ude i Vojens!

F. Engel A/S køber Sunwill A/S, der ifølge 
direktør Carl Engel laver de pæneste bukser, 
der fremstilles her i landet. Produktionen vil 
være et godt supplement på toppen af vor 
egen produktion, udtaler Carl Engel. Vort 
held er, at medens de mere afslappede om
gangsformer medfører, at mænd kan møde 
op uden jakke, så skal de dog stadig have 
bukser på (VK 16/5).

Haderslevs håndværkere med den evige 
initiativtager, slagtermester Richard Jensen, 
i spidsen arrangerer for første gang en hånd
værkermesse i Haderslev-hallen og et telt ved 
siden af. 90 håndværkere udstiller og viser 
deres kunnen i arbejdende stande (JT 31/3).

Detailhandlernes cityforening holder stort 

kræmmermarked på parkeringspladsen syd 
for Smedegade. Ekspedienterne var iklædt 
dress anno 1890. 16.000 besøgte markedet, 
heriblandt mange turister, der således fik et 
særligt minde med hjem fra Haderslev (VK 
3/8).

Detailhandelen har det dog svært. Forret
ninger lukker, nye kommer til, men tilsyne
ladende er der flest lukninger. Gadebilledet 
begynder at indeholde tomme butikslokaler. 
Det er dog ikke på café-området, vi skal 
mangle betjening. Tre nye caféer med musik 
åbner med få meters afstand i Nørregade. 
Kører de sig i stilling til at modtage de nye re
krutter? (VK 25/1). Det nye Haderslev Cen
trum A/S har mærket besværlighederne, 
idet de fleste af kompleksets mange forret
ningslokaler og kontorer står tomme, efter
hånden som de færdiggøres. Den 29. novem
ber åbner det færdige center officielt med tre 
dages fest med alt, hvad hertil hører af ballo
ner, musik, modeopvisning, smagsprøver og 
taler med ros til initiativtagerne, men ikke 
just til Haderslev, der af markedsanalytiker 
Erik Agerbæk fik følgende besked: Haders
lev trænger til et ordentligt spark. Den er på 
niveau med provinsbyer af tilsvarende stør
relse. Men Haderslev er også røvkedelig.

Slagtermester Richard Jensen var igen på 
pletten, idet han tog initiativ til at skabe et 
food-center i den del af byggeriet, som gamle 
haderslevere vil kalde Daniel Bruhns gård. 
Otte specialforretninger skal dække vort be
hov for kød, brød, fisk, frugt, blomster, vin 
m. m. (VK 29/11).

Sidste års bykronikør definerede begrebet 
ikke-begivenhed. En ikke-begivenhed har 
året igennem fået megen spalteplads. Jeg 
tænker på Bygnaf-centret eller Remise-pro- 
jektet. Rutebilselskabets energiske, arbej
dende formand, fotograf Flemming Ander
sen, har sammen med arkitekt Wolfgang 
Kleemann fostret og bearbejdet ideen til et 
kultur- og messecenter med teatersal med 
600 pladser og et udstillingsareal på 3000 m2 
i den gamle remisebygning på Bygnaf, og 
Haderslev Kommune har indgået en lejeaf-
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»Den spillemand snapped’ 
fiolen fra væg«, Tages spille
mandsorkester ved Haderslev 
Turistforenings og Haderslev 
Museums sommeraftenen 
(Fot. Olav B. Hansen/JT).

tale på 1,8 millioner kroner om året i en fem
årig periode til kommunale arrangementer 
(JT 3/5). Der lægges afgørende vægt på, at 
centret står færdigt til byjubilæet i 1992, el
lers bliver det ikke til noget, udtaler Flem
ming Andersen (VK 13/3). Mod årets slut
ning er det forslag til lokalplan, der skal bane 
vej for byggeriet, endnu ikke udsendt til hø
ring af kommunalbestyrelsen (JT 5/12).

Haderslev Kaserne
På kasernen er der voksende aktivitet. I løbet 
af året påbegyndes et nybyggeri, som place
res i Gamisonshaven ved hjørnet af Louisevej 

og Clausensvej. Her opføres fem toetages 
bygninger, der skal rumme boliger til 80 be- 
falingsmænd, samt infirmeri og tandklinik. 
Udvidelsen sker, fordi Haderslev Kaserne 
skal være hjemsted for ca. 550 soldater, når 
Kongens Jydske Fodregiment i Fredericia, 
Fynske Livregiment i Odense og Slesvigske 
Fodregiment i Haderslev slås sammen til et 
storregiment (JT 14/2). Den 1. aug. flytter de 
første 148 rekrutter ind. De vil blive aflønnet 
med ca. 6000 kr om måneden, så detail- og 
restaurationsbranchen ser hen til et opsving, 
og de unge piger ser hen til et ændret gade
billede (JT31/7).
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Desværre bevirker ændringen, at der ikke 
mere er plads til Hjemmeværnsregion Ill’s 
materiel på kasernen, hvorefter Hjemme- 
værnskommandoen og Forsvarskomman
doen beslutter at flytte både stab og materiel 
og dermed 50 arbejdspladser fra Haderslev 
til Søgård-Lejren (JT 28/7).

Kulturtiltag 
Ehlers-samlingen suppleres med et komplet 
pottemagerværksted, som samlingen har ar
vet efter en af landets sidste rigtige pottema
gere, Alfred Poulsen Schmidt fra Kolding 
(JT 12/1).

Møllens ukuelige medarbejdere trodser 
overlevelsesproblemer (økonomiske) og til
byder syv voksenforestillinger og 11 børnefo- 
restillinger i den kommende sæson. Møllens 
egne forestillinger bliver Tomgang, Ruth 
Jensen og Amerika eksisterer ikke.

Sønderjydsk Forsøgsscenes Haderslev- 
gruppe opfører Udviklinger af Klaus Rif- 
bjerg med stor succes. Vi har skændtes og 
grædt, siger instruktør Carsten Ørnsholdt, 
for at nå dette resultat (JT 22/11).

Museet summer af aktivitet. Succes’en 
med sommeraftener hver onsdag i juli fort
sætter med 400-500 besøgende pr. aften. 
Med 21.500 besøgende på årsbasis er Ha
derslev Museum en af byens turistmagneter. 
Udgravningerne i det sønderjydske fortsæt
ter, og i år har man som noget meget sjæl
dent fundet knoglerester og gevirstumper fra 
den yngre stenalder ved Slivsø (JT 7/9).

Den Slesvigske Vognsamling har fået sin 
støtteforening, der skal hjælpe museet med 
at få dannet en selvejende institution og få 
vognene samlet i en større bygning, centralt 
placeret i Haderslev (VK 22/11).

Domorganist Svend Prip har igen arrange
ret kirkemusik-festival hver tirsdag fra 3. juli 
til 24. august med en række verdensnavne på 
repertoiret. I Slotsgade 25 genåbner Slotsbio 
med 41 siddepladser og 12 frivillige, uløn
nede medarbejdere for at vise »smalle« film 
af kunstnerisk værdi, som ellers ikke ville 
blive vist i Haderslev (VK 28/11).

Biblioteket
Haderslev Bibliotek skal i denne kronik have 
sin egen plads af tre grunde:

1. Stadsbibliotekar Krista Lyngby trækker 
sig tilbage den 1. oktober efter at have været 
leder af biblioteket i 15 år (JT 7/2). Anmod
ningen om fratrædelse bliver indleveret i god 
tid, så der er rigelig tid til at finde og ansætte 
en afløser. Med de nye afspadseringsregler 
for tjenestemænd var der afskedsreception 
den 21. aug. (JT 22/8). UK-udvalget beslut
ter, at efterfølgeren ansættes pr. 1. jan. 1991, 
for »så sparer man tre måneders løn, og per
sonalet klarer det jo nok alligevel!«

2. I stedet for at bibliotekets kasserede bø
ger bliver til æggebakker, gives der nu tilla
delse til, at bøgerne sælges til lånerne for at 
styrke bogindkøbskontoen, som det hedder i 
april (JT 20/4). Personalet laver et stort ar
bejde med at klargøre bøgerne til salg, og sal
get gennemføres en lørdag i september og 
indbringer 20.300 kr - som går direkte i 
kommunekassen (VK 24/9).

Igen i november solgte biblioteket bøger 
og kunne lægge yderligere 15.000 kr. i kom
munens kasse. UK-formanden var dog så 
venlig at antyde, at næste gang kunne biblio
teket måske selv beholde pengene til bogind
køb. (VK 24/9).

3. Den 7. nov. kan Vestkysten afsløre, at 
der pusles med planer om at sælge biblio
teksbygningen til en kapitalstærk handels
koncern, der vil gendanne et stort varehus i 
bygningen. Biblioteket kunne så placeres i 
Bygnaf-centret, hvorved dette center kunne 
få et bedre økonomisk driftsgrundlag.

En opfølgning i form af politikerinter- 
wievs bekræfter forlydendet og viser tilslut
ning rundt om byrådsbordet (VK 8/11), lige
som den nyudnævnte, men endnu ikke til
trådte stadsbibliotekar Per Månson finder 
det fint med biblioteket i Bygnaf-centret (JT 
9/11).

Og så brød uvejret løs i form af proteste
rende læserbreve fra såvel kendte som nye 
læserbrevsskribenter. Men ikke nok med 
det. Fhv. amtskonsulent Kurt Christo-
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Pens, amtskonsulent, cand, 
psyk. Kurt Christophersen 
samlede på mindre end tre 
uger 2021 protestunder
skrifter mod bibliotekets 
flytning.

phersen stillede sig i spidsen for en enmands- 
hær, der gik til kamp mod bibliotekets flyt
ning i form af en underskriftsindsamling, 
hvor lånere skrev under på, at han eller hun 
vil protestere mod planerne om at flytte bib
lioteket fra dets »særdeles hensigtsmæssige 
placering« (JT 30/11).

Den 14. dec. afleverede Kurt Christopher
sen 2021 underskrifter - deriblandt min - til 
borgmester Gunnar Nielsen som protest 
mod bibliotekets flytning med ordene: 
»Værs’go’, borgerne ligger for dine fødder.« 
(JT 15/12).

Har læseren sporet en let ironisk tone i be
skrivelsen af UK-udvalgets holdning til bib
lioteket, så er den tilsigtet.

Jubilæumsforberedelser
Kommunen har opsparet 4 millioner kroner 
til jubilæumsaktiviteter i anledning af byens 
700-års jubilæum som købstad i 1992. Heraf 
skal nogle bruges i 1990 og 1991, bl. a. til at 
frikøbe en del af erhvervschef Finn Baggers 
arbejdstid hos erhvervsrådet, så han kan 
virke som koordinator for aktiviteterne. 100 
personer fra kommunen og 42 forskellige for
eninger har dannet udvalg, der skal fostre 
ideer til arrangementer samt forsøge at 
trække så mange landsstævner som muligt 
til byen i 1992. Foreløbig er der nedsat en 
halv snes udvalg (VK 9/2).

Selvfølgelig kommer der kritik af en sådan 
bevilling i sparetider, men på et borgermøde
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Jubilæumskomiteen har taget jubi
læumslogoet i brug på kuverter og 
brevpapir. Det er tegnet af skolein
spektør Leif Thomsen, Hejis 
(VK 30/1).

1992
i Hyrup Forsamlingshus, omhandlende sko
lebesparelser bliver der fra begge sider af by
rådssalen erklæret, at de penge er givet godt 
ud, de kommer tifold tilbage. Her er politisk 
fodslag (VK31/5).

En kommunal bevilling kræver en kom
munal administration til at godkende, anvise 
og kontrollere udgifterne. Til den ende er der 
nedsat en jubilæumskomite bestående af 
borgmester, UK-udvalgets formand og næst
formand, kommunaldirektøren og skoledi
rektøren med borgmesteren som formand. 
Disse indgår i et større jubilæumsudvalg 
sammen med koordinator Finn Bagger og 
formændene for de allerede nedsatte udvalg 

(VK 16/6). Ud over den kommunale bevil
ling arbejder jubilæumsudvalget på at få ak
tiviteter sponsoreret af erhvervsfolk og andre, 
ligesom man forsøger med forskellige former 
for appel til borgerne. En af ideerne er en stor 
glaskiste fremstillet af glarmester Poul Erik 
Lund og opstillet, hvor mange mennesker 
har ærinde, første gang på City postkontoret. 
Publikum opfordres så til at lægge uden
landske mønter i. »Dem kan folk normalt 
ikke få vekslet i bankerne, hvorfor de lige så 
godt kan give dem til byjubilæet«, som er
hvervschefen siger.

Ja - der lægges op til fest i Haderslev, og 
du tidligere Haderslev-gymnasiast, der tje
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ner dit brød ude i landet, du burde overveje 
at aflægge din gamle by et besøg i 1992.

Navne og noter
Vor folkekære domprovst, Søren Lodberg 
Hvas, modtager opfordring til at opstille som 
kandidat til bispeembedet i Aalborg Stift. 
Underligt sådan at skulle være kandidat til et 
embede i næsten to år (VK 5/2).

I Unibank falder brikkerne på plads i top
pen. Leif Sigaard fra Privatbanken bliver 
chef, Knud V. Jensen fra Andelsbanken bli
ver privatkundechef og Henning Lauritzen 
fra SDS bliver erhvervschef (VK 8/2).

Metha Andersen afløses som formand for 
Haderslev Turistforening af Poul Deleuran, 
der på denne post får mange opgaver i for
bindelse med byjubilæet (VK 9/2).

4. maj mindes med den traditionelle lys
fest på Haderslev Kaserne. Aftenens hoved
taler var kammerherre F. A. Lassen, som var 
blandt de første, der som modstandsmand 
blev sendt til Danmark pr. faldskærm efter 
uddannelse i England (JT 5/5). Med vort 
bysbarn, statsminister Poul Schlütter, og 
hans mor, Else Schlütter, som passagerer 
præsenteres det nye IC 3 togsæt med navnet 
»Hans Gram« på Haderslev bystation (JT 
8/4). 10 kanoer navngives og søsættes ved 
Haderslev Vandrerhjem til lyst og lærdom 
for både skoleelever, turister og byens bor
gere (JT 20/5).

Petra og Peter Jørgensen bliver byens før
ste æreshertugpar. De hædres for deres 
utrættelige arbejde for Haderslev Svømme- 
klub (JT 8/6). Falck’s populære leder Svenn 
Lynggård går på pension og afløses af Mo
gens Mullberg (JT 30/6). En af byens kendte 
skikkelser, ingeniør Gunnar Aagaard overgi
ver den daglige ledelse af ingeniørfirmaet 
Bayer og Aagaard til ingeniør Henning Ja
cobsen, der gennem 17 år har arbejdet tæt 
sammen med Gunnar Aagaard (VK 15/9).

Haderslev er stadig slagternes by. På Inter- 
fair-fagkonkurrencen i Herning, hvor en in
ternational jury tog stilling til 600 produkter 
fra slagtere i hele verden, placerede Christian 

Vollstedt sig som international champion 
med fem guldmedaljer og en sølvmedalje. 
26-årige Jørgen Henriksen, ansat hos Ri
chard Jensen, scorede tre guld-, to sølv- og en 
broncemedalje, så næste generation er klar 
(VK 26/9).

Vore to folketingsmedlemmer, Poul Quist 
Jørgensen (S) og Jens Peter Rønholt (K), blev 
begge genvalgt med pæne stemmetal, me
dens afdøde Helge Dohrmanns fremskridts
mandat gled til Aabenraa.

Noget om skoler
Siden kommunesammenlægningen i 1970 
har - næsten som en naturlov - en nyvalgt 
kommunalbestyrelse startet en skolestruk
turdebat. Også 1990 havde sin skolestruktur
debat. Det starter i februar med en ekstraor
dinær budgetdebat (se nedenfor). I det udar
bejdede sparekatalog til brug ved debatten 
indgår lukning af i hvert fald Halk og mulig
vis flere skoler (VK 23/2).

Der skete dog ikke noget denne gang. UK- 
formand Jens Chr. Gjesing kan efter mødet 
meddele, at skolebesparelserne rammer 
bredt, lidt på de fleste konti, en halv million i 
alt. Men skolestrukturen skal kulegraves 
med henblik på ændringer til august 1991 
(JT 1/3). Til den ende bestiller politikerne et 
debatoplæg i skoleforvaltningen, og herfra 
barsles med et digert værk på 66 sider, der 
med diverse prognoser m. m. som baggrund 
opstiller forskellige muligheder for lukning 
af indtil fire skoler samt centralisering af 10. 
klasserne, men det understreges kraftigt, at 
ingen af de fire byskoler kan undværes (VK 
24/4, JT 25/4).

Og så blev der debat. Debat består som 
bekendt i, at en person fremsætter sit ende
gyldige synspunkt, medens en diskussion 
består i, at personer gennem drøftelse forsø
ger at forene synspunkter. Debatten bølgede 
sommeren igennem i avisspalterne, ind imel
lem var fire skoler nedlagt, undertiden også 
Hertug Hans skole, og der kunne da slet 
ikke være tale om udbygninger. I oktober 
nåede man så til det afgørende kommu
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nalbestyrelsesmøde, hvor man (4- tre konser
vative) vedtog, at alt skulle blive ved det 
gamle, at et udvalg skulle kigge på 10. klas
serne, og at Set. Severin skole og Hoptrup 
skole udbygges (JT 26/10).

Der var valg til de nye bestyrelser i folke
skolen. Valgdeltagelsen var rimelig, dvs. på 
den rigtige side af 50 % og betydeligt bedre 
end ved tidligere valg til skolenævnene. Et 
forsøg med en ren socialdemokratisk liste 
mislykkedes, idet ingen fra listen blev valgt. 
De nye bestyrelser skulle straks i arbejdstø
jet, idet de skulle tage stilling til det ovenfor 
nævnte strukturforslag (VK 7/3).

Haderslev Handelsskole har i årets løb 
haft personalevanskeligheder. En lærer ind
stilles til fyring angiveligt på grund af samar
bejdsvanskeligheder, og dette fører til »fag
lige møder« på skolen (JT 17/4). At fyre per
sonale i en tjenestemandslignende stilling er 
som bekendt en besværlig sag. Mange in
stanser skal høres, der skal forsøges mægling 
ved organisationens mellemkomst osv., så 
først i oktober står det fast efter flertalsafgø
relse i bestyrelsen, at den pågældende lærer 
fritstilles fra den 31. dec. (VK 20/1)

Næste træk: Hovedparten af lærerne ned
lægger arbejdet og erklærer, at de ikke gen
optager det, før forstanderen er fyret (JT 
23/10). Nu bliver det for meget for eleverne. 
Elevrådsformanden kræver undervisning 
her og nu, og lærerne meddeler efter tre da
ges arbejdsnedlæggelse, at de har givet et ty
deligt signal, og at de af hensyn til eleverne 
genoptager arbejdet. Forstanderen erklærer, 
at det er en ren magtkamp, der foregår, og at 
lærerne vil bestemme (JT 25/10), og således 
kan man gå julen og det nye år i møde i en at
mosfære af gensidig mistillid.

Haderslev Statsseminarium er inde i en 
forrygende udvikling efter Tønder Statssemi
nariums nedlæggelse. Man mangler plads. 
Kommunen kommer til hjælp og indretter 
»den grå« på Lembckesvej 4 til udlejning. 
TV-Syd’s mange efterladte kabler skal fjer
nes, og lokaler skal ændres, inden Undervis
ningsministeriet vil underskrive lejekontrakt 

(VK 21/4). Haderslev Daghøjskole flytter til 
nye og bedre lokaler på Christiansfeldvej 14 
(det gamle byens sygehus) (VK 30/3), men 
ikke alle flytter med, idet fire af skolens læ
rere bryder ud og etablerer Daghøjskolen 
Freja i samarbejde med AOF og med adres
sen Slotsgade 25 (VK 10/8). På Teknisk 
Skole måtte man lide den tort, at den nye 
medieteknikeruddannelse, som man havde 
satset hårdt på at få til byen, gik til Viborg. 
(Læseren vil måske savne noget om Haders
lev Katedralskole. Det skyldes ikke ond vilje 
men derimod den omstændighed, at den, 
der søger sit stof i avisudklip, ikke finder no
get om vort gymnasium. Hvorfor mon det er 
sådan?)

Kommunalbestyrelsen
For en person, der som undertegnede ar
bejdsmæssigt har været en del af det kom
munale system, vil kommunalbestyrelsens 
gøren og laden i 1990 kunne give stof til en 
hel bog, men det er næppe meningen med 
denne kronik. Dog må et billede af den tur
bulens, der fulgte i kølvandet af konstitu
eringen efter kommunalbestyrelsesvalget i 
november 1989 være på sin plads. Jeg skal 
her tilføje, at det er en utaknemmelig opgave 
at arbejde med kommunalpolitik i dagens 
Danmark, idet de fleste øvelser går ud på at 
foretage nedskæringer af eksisterende aktivi
teter og lægge ryg til det efterfølgende pro
testråb fra det eller de ramte områder.

I vort demokratiske samfund har vi de po
litikere, vi selv har valgt. Men det er ikke al
tid, de gør det, vi tror, vi har valgt dem til. 
Næppe mange borgerlige vælgere havde fo
restillet sig, at et borgerligt flertal i vælgerbe
folkningen skulle medføre så stor socialde
mokratisk indflydelse i kommunalbestyrel
sen.

Det første møde i den nyvalgte bestyrelse 
cementerede uenigheden i den borgerlige 
lejr, specielt blandt de fem konservativt 
valgte. Ved alle afgørende afstemninger stod 
det 11-10, otte socialdemokrater, en SF’er og 
2 x Gunnar (Nielsen og Asmussen) mod ti-
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Set. Severin skole (billedet) og Hoptrup skole udbygges. (Fot. Olav B. Hansen/JT).

mands gruppen, fem fra venstre, tre konser
vative, en fremskridtsmand og en fra Kriste
ligt Folkeparti. Et stort problem var åbenbart 
placeringen omkring byrådssalens runde 
bord, hvor nogle mente, at Gunnar Asmus
sen skulle sidde hos socialdemokraterne (VK 
26/1).

Den konservative vælgerforenings besty
relse bakkede 2 x Gunnar op og forsøgte at 
banke de tre andre på plads uden held. Der 
var tre grupper, en S+SF-gruppe på ni, en 
borgerlig timands gruppe og de to konserva
tive. Noget kunne man dog blive enige om, 
idet de 10+2 vedtog at genåbne trafikken på 
Gravene fra øst mod vest (VK 23/2).

Men snart skulle de få andet at tænke på. 
Kommunalbestyrelsen holdt et ekstra møde 
for bl.a. at indvie de nyvalgte i budgetlæsnin
gens vanskelige kunst, og det gav et chok. 
Her afsløredes, at budgettet for 1990 var alt

5 Haderslev-Samfundets Årsskrift 

for optimistisk (et valgbudget), og at det nød
vendigvis måtte beskæres med adskillige mil
lioner straks (JT 3/2). Administrationen gik i 
gang med at udarbejde »spareblokke«, som 
man gennemgik i et seminar, hvorefter en 
enig kommunalbestyrelse vedtog besparelser 
for ca. 20 millioner kroner, altså i virkelighe
den et helt nyt budget, der som konsekvens 
blandt andet havde nedlæggelse af ca. 50 stil
linger (JT 1/3).

Knap er man færdig med et budget, før 
man skal i gang med det næste. Efter som
merferien kan borgmester Gunnar Nielsen 
meddele, at »der er en god atmosfære om
kring budgettet for 1991« (VK 10/8), og den 
udtalelse holdt i fire dage, hvorefter Claus 
Blunck (kons.) kunne meddele, at forliget 
absolut ikke var i hus (VK 14/8), og han fik 
absolut ret. Ved den endelige afstemning i 
byrådssalen måtte man gennem 49 afstem
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ninger på kryds og tværs med 14 forskellige 
kombinationer, hvor 11-10 var hyppigst. 
Onde tunger påstod, at der gik 14 dage, in
den administrationen fandt ud af, hvordan 
budgettet hang sammen efter denne be
handling. De mest markante vedtagelser var 
en så kraftig reduktion af Møllens tilskud, at 
overlevelse blev tvivlsom, og en beskæring af 
daginstitutionerne på 3 millioner kroner, 
hvilket svarer til 16-18 pædagogfyringer (JT 
28/9).

Hermed udløstes årets kraftigste læser
brevsstorm mod kommunalbestyrelsen, så 
kraftig, at visse politikere blev svage i ko
derne, så svage, at formanden (Karen From) 
for den timandsgruppe, der havde stillet og 
sammen med 2 x Gunnar vedtaget forslaget, 
ville kontakte Socialdemokratiet for at redde 
en del af de fyringstruede (JT 9/10). Der blev 
arrangeret protestmøder, borgmesteren 
skrev personligt et forklarende brev til mas
seudsendelse, hvilket blot forstærkede stor

men, og det hele endte så med, at ingen pæ
dagoger fyres, at man optager 51 flere børn i 
institutionerne, og at budgettet ikke hænger 
rigtigt sammen igen (JT 30/11).

Samtidig ruller og rumler det i det konser
vative parti. Man lægger så stærkt pres på de 
tre i timands gruppen for at skabe en fem- 
mands konservativ gruppe, at Vagn Meck og 
Claus Blunck melder sig ud og bliver løs
gængere, medens Lisbeth Dahl erklærer, at 
hun nu er den eneste rigtige konservative, 
der er tilbage, så hun bliver, indtil hun bliver 
smidt ud (VK 28/8 og 1/9). Senere melder 
Vagn Meck sig under fanerne hos venstre (JT 
25/10), og således tilredt kan man se hen til 
den konservative generalforsamling i januar.

Ved et tilbageblik på det år, hvor TV lance
rede »Det gode, det onde og det virkeligt 
sjove«, må jeg sige, at »det gode« var pænt re
præsenteret, »det onde« stak vel også sit ho
ved frem, mens »det virkeligt sjove« foregår i 
vores kommunalbestyrelse.

EGON JAKOBSEN
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ERINDRINGER FRA MIN BARNDOM

Når jeg skal fortælle noget om min far, må 
jeg begynde med at fortælle om hans barn
dom og hans forældre. Min far Anders Die
mer er født i Abild nord for Tønder i 1878. 
Hans far - min bedstefar - Andreas Diemer, 
ejede en gård her. Ved fredsslutningen efter 
krigen i 1864 fik befolkningen i hertugdøm
met Slesvig mulighed for at vælge at bevare 
deres danske statsborgerskab, selvom lands
delen blev tysk. Det gjorde min bedstefar, 
der var meget bevidst dansk. Bedstefar var 
optant.

Min far har skrevet et digt om sin far. Det 
er trykt i Haderslev-Samfundets Årsskrift 
1938 og bærer titlen ”Til vor hjemstavn” og 
tre af stroferne lyder således:

Jeg så, hvor min Far retted’ Ryggen 
og agtede Leflen slet;
han spurgte ej efter Lykken 
men kun efter: Hvad er Ret?

Og Mor jo det samme vilde, 
og ingentid blev hun træt, 
hun brugte blot Ord mer’ milde: 
”Vær tro mod vor Odelsret!”

De to har tiet og biet
i Sorg og i Nød og i Gru;
den Kamp, som de Livet vied’, 
den fylder mit Sind med Hu.
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Familien Diemer på verandatrap
pen, Aabenraavej 49, i 1920. Fra ven
stre Frode (11 år), Sigrun Diemer (39 
år), Elisabeth (3 år), Gunnar (13 år) 
med Julie (7 år) foran, Poul Andreas 
(12 år), Gudrun (8 år), Anders M. 
Diemer (42 år), Aage (5 år) og Arne 
(10 år). (Fot. i privateje).

På længere sigt blev situationen for optan- 
terne meget vanskelig, idet de let kunne ud
vises. Det skete for min bedstefar, og fami
lien, far og mor og 11 børn, måtte sige farvel 
til deres hjem i Abild og flytte til København. 
Bedstefar blev postbud, og far kom til at gå i 
skole i København i ”Haderslev Læreres 
Skole”, som var oprettet af de lærere, der 
måtte forlade Haderslev Latinskole i 1864. 
Den tidligere rektor, Søren B. Thrige, ledede 
skolen, og den tidligere konrektor, Edvard 
Lembcke, der skrev sangene ”Vort moders
mål er dejligt” og ”Du skønne land med dal 
og bakker fagre”, var blandt de lærere, som 
underviste far. Han betød meget for far i de 
skoleår.

De tre ældste sønner fik en akademisk ud
dannelse. Far var en af de heldige. Efter stu
dentereksamen i 1896 var han medstifter af 
Nordisk Forening (senere Foreningen Nor
den). Han blev foreningens første sekretær 
og redaktør. Der må have været meget rejseri 
og mange møder med den opgave, så det gik 
ud over studierne.

I Sverige
Min morfar forlangte, at far skulle gøre stu
dierne færdige, før der kunne blive tale om 
giftermål med min mor. Forlovelsen varede 
otte år, men straks efter brylluppet rejste de 
til Sverige, hvor far tog den opgave op at være 

journalist for danske og svenske aviser med 
henblik på at fremme samarbejdet i Norden.

Vi boede i Elvsjö ved Stockholm, og i løbet 
af årene i Sverige blev vi otte søskende, så der 
var aldrig overflod, da fars løn for arbejdet 
var meget ringe. Der var rigeligt at se til med 
alle de børn, så min mormor kom engang 
imellem og hjalp til, og en moster kom også, 
selvom det var en lang rejse fra Vallekilde og 
til Stockholm.

Da der under Første Verdenskrig 1914-18 
var rationering, måtte vi nøjes med meget 
lidt, da udlændinge fik en mindre ration. 
Selvom far hjalp med at skaffe fødemidler fra 
Danmark til Sverige, fik vi aldrig selv mere. 
Vi var jo udlændinge, da vi var danske stats
borgere. Derfor blev mine to ældste brødre, 
Gunnar og Poul Andreas (P.A.), sendt til 
Sorø Akademi for at bevare deres danskhed. 
Her oplevede de striden om Sønderjylland.

I Elvsjö var husene af træ, og vort var malet 
rødt med hvide vinduer og døre. Vi havde en 
hvid flagstang, og Dannebrog vajede flittigt 
fra den. Huset var i to etager med kælder un
der, og efterhånden som børneflokken vok
sede, måtte der skaffes nye sengepladser. Der 
var fars opfindsomhed stor.

I Sverige var det skik at døbe børnene 
hjemme. Da min yngste søster Elisabeth 
skulle døbes, blev far enig med den svenske 
præst om at døbe hende i kirken for at vise,
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Aabenraavej 49, 1925. (Fot. i privat
eje).

hvordan man døber børn i Danmark.
Dengang var der frie arealer i Elvsjö, hvor 

vi stod på ski og kørte med slæde om vinte
ren. I 4-5 års alderen gik det fint på ski. Vi var 
tosprogede og talte dansk hjemme og svensk 
med kammeraterne. Jeg gik to år i svensk 
skole.

Far var meget på rejse på grund af sit ar
bejde som medarbejder ved forskellige 
blade, dels danske og dels svenske. 1 1920 var 
han med til afstemningen i Sønderjylland. 
Han var jo født i Abild og havde dermed 
stemmeret. Han var meget ivrig Flensborg- 
og Ejdergrænse-mand. For sin indsats i det 
nationale arbejde fik han i tidens løb fem or
dener, to svenske, en finsk, en norsk og en 
dansk.

Til Aabenraavej 49 i Haderslev 
Far havde håbet på at få en lærergerning i 
Tønder, der lå i hans hjemegn, men da han 
ikke kunne med den danske partipolitik, fik 
han ikke stillingen. Han var ikke partipoli
tiker, han var kun dansk. I stedet blev det så 
ved Haderslev Katedralskole, han fik stilling.

I sommeren 1920, da vi skulle flytte fra 
Sverige til Haderslev, blev vi spredt hos fami
lien i Danmark. Min søster Gudrun og jeg 
var hos mormor i Vallekilde. Huset Aaben
raavej 49 blev købt i sommeren 1920, men 
loftet skulle indrettes til værelser, så det tog 

tid, før hele familien kunne flytte ind. Øko
nomien blev stram, da køb og ombygning af 
huset var dyr.

I huset var der store kakkelovne, der gik fra 
gulv til loft. I badeværelset stod en høj kob
berkedel, som der også skulle fyres op under, 
og i køkkenet var der et stort, sort komfur. 
For en afskedsgave fra Journalistforbundet i 
Sverige købte far et 215 cm højt ur, som han 
hver søndag morgen trak op, mens vi børn 
sad i en rundkreds på gulvet og kiggede me
get andægtigt, til de to lodder var trukket op. 
Nu står uret hos mig, og jeg trækker det op.

Dengang stod der gamle træer på begge si
der af Aabenraavej. Oprindelig var det kun 
en grusvej, men den fik chaussé-brosten i 
min skoletid. Byens hovedgader - Sønder
bro, Lavgade, Nørregade m. fl. - havde alle 
brosten.

Haverne på Aabenraavej var meget store, 
så der var nok at rode i i fritiden. Far var ivrig 
havemand. Og der gik vi godt i spænd. Vi 
har brugt mange timer sammen i den store 
have. Det var vel også det, der gav mig inter
essen for havebrug, der senere blev mit er
hverv, dels som havebrugskonsulent og dels 
som plantageejer.

Dengang var der græsmarker helt op til 
huset på Aabenraavej, og der var store lege
muligheder på markerne og i de levende 
hegn med enkelte store træer, som var gode 

69



at klatre i. Min søster Julie var særlig dygtig 
til at klatre.

Om sommeren legede vi ved en bæk. En 
dag byggede vi en dæmning for at få et bade
bassin. Så kom der en vred landmand, og vi 
løb vores vej. Grunden til hans vrede var, at 
der ikke var vand til dyrene længere nede ad 
bækken, fordi vi havde stoppet vandløbet, så 
det gjorde vi aldrig mere.

Om vinteren var vandet ofte frosset i bæk
ken ved slusen. Her fik vi en dag hugget hul i 
isen, og min lillesøster Lisbet faldt i vandet, 
så jeg fik travlt med at få hende op og hjem. 
Der var heldigvis ikke så langt.

Dansk og tysk
De første år i Haderslev talte vi ”rigsdansk”. 
Mine yngre søskende fik lært sønderjysk. 
Lige overfor os på Aabenraavej boede en 
ældre landmand. Han talte rigtigt sønder
jysk. Når mine to ældste brødre kom hjem 
fra Sorø, forstod de slet ikke den gamle land
mands sprog.

I Sverige havde vi ikke mærket noget til no
gen respekt hos befolkningen, men i Haders
lev gik det i den anden grøft. Her dyrkedes 
snobberiet. Vi tilhørte overklassen, hvortil 
lærerne ved katedralskolen hørte. Vi fik dem 
som vor omgangskreds. Desuden kom re
daktørerne Thomsen og Svensson i vort 
hjem. Og vi havde megen glæde af at komme 
i de hjem. Hos Svenssons var der også otte 
børn.

Min ældste bror Gunnar sluttede med re
aleksamen i Sorø i 1926. Han kom hjem og 
begyndte sin uddannelse i Handelsbanken. 
Bankdirektør Seedorf var en af husets venner 
og boede på Aabenraavej. Advokat Bang var 
en anden familie på Aabenraavej, hvor vi 
også kom af og til.

Mit umiddelbare indtryk fra dengang var, 
at de nordfra kommende embedsmænd 
m.fl. dannede en klike, og det tog sin tid, før 
de blandede sig med byens befolkning.

Fars stærke nationale følelser prægede 
hjemmet meget. Min bror Frode, der på det 
tidspunkt var den ældste af flokken, som gik i 

skole i Haderslev, ragede en dag uklar med 
en dreng fra den tyskt skole. Da han fik vrøvl 
for det, svarede han: ”Han skal ikke skælde 
mig ud for en rødhåret svensker”. Så skete 
der ikke mere i den sag.

Forholdet dansk-tysk stod skarpt i mange 
år. Far var stejl der - minderne fra Abild var 
hårde. Som lærer i historie så han tingene i et 
længere perspektiv. Sønderjylland var en for
post i kampen mod Tyskland. Far var for
mand for Grænseforeningen for Haderslev 
by og amt fra 1922 til 1934 og formand for 
Gymnasielærernes udvalg, der rejste den 
danske skole i Tarup i Sydslesvig. Han var 
med til at starte den danske skole i Harreslev, 
og han tog sig af sommerferieophold for den 
danske børnehave i Slesvig. Børnene kom til 
Danmark en måned hver sommer, og far sør
gede for middag til dem fra landmændene 
omkring hytterne, de lånte. Han gjorde i alle 
de år i Haderslev et stort arbejde for Sydsles
vig, bl.a. har landdagsmand Karl Otto 
Meyer, efter hvad han selv har fortalt, nydt 
godt af fars indsats.

Som konsulent i Sønderjylland i årene 
1943-49 oplevede jeg at komme i hjem på 
Skærbæk-egnen, hvor Anders Diemers navn 
var kendt, og jeg var hjertelig velkommen. 
Det var fars nationale arbejde fra tyverne og 
fremefter, der mindedes med glæde.

På katedralskolen
Jeg begyndte i 1920 i 4. klasse på katedral
skolen. Det var et blandet hold, hvor de fleste 
havde gået i tysk skole og en del tidligere i 
dansk skole. Det var børn af forældre, der var 
kommet til Sønderjylland i 1920. Jeg kom fra 
svensk skole, og det kneb for mig at klare det 
danske. Bl.a. kan jeg huske, at det varede 
længe, før jeg fik det danske alfabet lært. I 
den gamle skole var der temmelig mørke 
gange, slidte trapper, små faglokaler og van- 
dreklasser. Gymnasieklasserne var på 1. sal i 
den korte sidebygning ud imod Skolegade. 
Lærerværelset lå på hjørnet af Skolegade og 
Gåskærgade. Rektors kontor var ved siden af 
lærerværelset, adskilt ved et biblioteksvæ-
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3. mellem b på Haderslev Katedralskole i 1925. På billedet ses bl.a. i forreste række fra venstre Erik Ascanius og Bjørn 
Svensson og yderst til højre Henriette Schmidt. I tredje række ses fra venstre Johannes Meyer, Niels Petersen, Ivar Hansen 
og Elfriede Hoegh. Stående bagest fra venstre Poul Mathiesen, Fritz Møller og Edgar Gjedde. Olav Christensen og Arne 
Diemer var fraværende, da billedet blev taget. Lærerinden erfrk. Dr. Hilda Petersen (1876-1968), der var ansat ved Haders

lev Katedralskole 1920-41. (Fot. i privateje).

reise. På gangen var der buster af gamle klas
siske forfattere og filosoffer.

Den røde bygning, der var opført i tysk tid, 
rummede festsalen på 1. sal og en del klasse
værelser samt i stuen en gymnastiksal. I min 
skoletid blev der ud imod Skolegade opført 
en bygning, der rummede pigernes gymna
stiksal i stuen og faglokaler ovenpå. Den 
mindre gårdsplads ud imod Gåskærgade 
blev med årene de ældre elevers, mens vi 
andre var på pladsen ud imod Skolegade. 
Gårdspladserne var med grus, så vi slog os 
slemt, når det gik lidt voldsomt til.

Far var indvendig inspektor ved skolen. 
Når drengene havde forbrudt sig imod sko
lens regler, fik de valget mellem at sidde efter 
eller at få en lussing. En dag blev far kaldt ind 
for at ordne en elev, der havde generet en læ
rer. Da det var en af hans egne sønner, måtte 

han jo i hele klassens påsyn give ham en lus
sing. Da de to gik hjem fra skole, sagde far: 
”Du kan nok forstå, det var ikke morsomt for 
mig!” Hvorefter min lillebror svarede: ”Tror 
du, det var morsomt for mig?”

Blandt mine lærere kan jeg især huske rek
tor Karl Mortensen, lektor Anker Jensen, 
frk. Dr. Hilda Petersen, frk. Cathrine Chri
stensen og gymnastiklærer Niels J. Iversen. 
Fra fysiktimerne, som foregik oven over pi
gernes gymnastiksal, husker jeg frk. Dr. Pe
tersens demonstration af ”trådløs telegrafi”. 
Det store nye midt i 1920erne var jo at fange 
lydbølger, men det var en vældig opstilling af 
apparater og masser afledninger. Krystalap
parater - dengang med hovedtelefoner - var 
også kommet frem. Min bror Frode var me
get ivrig efter at forske i den slags.

Hver dag samledes alle eleverne i festsalen 
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til morgensang, og rektor kom med sine 
meddelelser. Det var min fars opgave at sørge 
for, at klasserne blev pænt anbragt hver mor
gen. Til fællessangtimerne i festsalen med 
lektor Marius Ottosen var vi drenge med 
stemmerne i overgang ikke meget værd, men 
vi fik alligevel noget godt ud af de sangtimer. 
Han var en meget dygtig dirigent, der blev 
brugt mange steder.

Vi havde svømmeundervisning ved Ha
derslev Dam, og ved undervandssvømning 
havde svømmerne en line om livet, så gym
nastiklærer Iversen kunne se, hvor svøm
merne var i det mørke og grumsede vand. Vi 
tog dykkerprøve i Årøsund havn. Det var an
derledes frisk vand.

Af oplevelser i skolen mindes jeg med 
glæde skolefester og udflugter. Min far op
trådte som røverkaptajn i blå sømands
sweater, mens de andre lærere nød eftermid
dagskaffen på traktørstedet!

I min klasse på katedralskolen havde jeg 
som klassekammerater bl.a. Olav Christen
sen, der senere blev socialinspektør i Haders
lev, Johannes Meyer, der førte faderens bog
handel i Storegade videre, Bjørn Svensson, 
der bl.a. blev programleder ved Danmarks 
Radio i Aabenraa, Knud Lindhard, der blev 
landinspektør i Skjern, Edgar Gjedde, der 
blev rektor i Næstved, Iver Nicolaj Hansen, 
der blev adjunkt i Birkerød, og Paul Mathie
sen, der blev kommunaldirektør i Søllerød.

FDF’er
Som FDF’er havde jeg mange gode oplevel
ser i 5-6 år i Haderslev. Vi var bl. a. på som
merlejr på Grænseborgen ved Hejis. Vi gik 
de ca. 20 km derop, og det gjorde indtryk på 
os, at vores leder, Viggo Rørbo, da vi kom 
uden for byen, tog sine lange bukser af. Un
der dem havde han korte bukser!

På den lejr var pastor Wåge Beck, der var 
KFUM-sekretær i Haderslev, med som le
der. Det var første gang, jeg var på sommer
lejr, og der skete mange spændende ting. 
Natøvelsen var det helt store, som blev forbe
redt med en spændende meddelelse. Hen 

på natten blev vi vækket. Nu skulle røverne 
fanges. De blev fanget, og det viste sig, at det 
var et par aflederne, så nu kunne vi roligt gå 
til køjs.

Da vi skulle til Marselisborg-lejren ved År
hus i 1926, cyklede vi derop med en overnat
ning undervejs i en stald hos en dyrlæge. Lej
ren blev ledet af Viggo Bang, Poul Schou 
m.fl. FDF’s stifter, Holger Thornø, deltog, og 
selve kong Christian 10. kom og besøgte os. 
Det var den første store landslejr, FDF havde 
-jeg nød at være med.

Instruktionslejren ved Juelsø - den første 
lejr på Sletten fandt sted på lejet grund i 
1928. Senere købte FDF grunden. Vi cyklede 
derop, og pludselig var vi på Himmelbjerget 
- sikke noget snyd. Der var en jævn stigning 
ad landevejen - nej, Himmelbjerget skal 
man sejle til. Lejren på Sletten var en meget 
lærerig oplevelse under ledelse af korpsse
kretær Poul Schou, der senere blev domprovst 
i Haderslev.

FDF-tiden sluttede med instruktøruddan
nelse. Kredsfører Viuff nævnte ved udnæv
nelsen, at når føreren var færdig med uddan
nelsen, rejste han! Men netop da FDF’s 60- 
års jubilæum skulle finde sted, var jeg på be
søg i Haderslev. Da jeg så mit billede i avisen 
sammen med mine FDF kammerater, blev 
min kone og jeg klar over, at vi måtte med til 
festen om aftenen på Harmonien, og det blev 
en stor oplevelse at mødes med flere af mine 
gamle FDF kammerater.

Jeg tog min realeksamen i 1927 og flyttede 
fra byen - i oktober begyndte jeg på en gart
neruddannelse i Kruså. Meget er sket siden 
dengang, bl.a. er den gamle skole blevet en 
del af byens rådhus. Meget er ændret - også 
holdninger, men det gælder vel stadig, hvad 
far skrev i en af sine sange, nr. 105 i den blå 
sangbog - ”Der er sol over land”:

Vi vil gi’ det bedste vi kan.
Derfor bruser vor Sang nu som

Viljernes Tolk:
Alt for Danmark, vort Fædreland

ARNE DIEMER
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POUL MAGELUND 1909-1991

Efter nogen tids sygdom døde fhv. lektor ved 
Haderslev Katedralskole Poul Magelund 
nytårsdag - 81 år gammel.

Han var født i Esbjerg, voksede op i Nyborg 
og blev i 1927 student fra Odense Katedral
skole. Efter i 1936 at have afsluttet studierne 
ved Københavns Universitet kom han efter 
nogle års ansættelse dels ved Vejle Gymna
sium og dels ved Rungsted Statsskole i 1943 til 
Haderslev Katedralskole, hvor han underviste 
i fagene naturhistorie/biologi, geografi og 
idræt indtil pensioneringen i 1978.

Både i forlængelse af og ud over fagene var 
Poul Magelund aktiv på mange felter.

I 1946 blev han gift med svømmelærer 
Ulla Lyng Olsen, som også i en lang årrække 
var idrætslærer ved Haderslev Katedral
skole. Sammen var de blandt initiativtagerne 
til og med i bygningen af skolens lejrhytte 
Hakalytten (1947) ved Sandersvig Strand. 
Den blev gennem årene til stor glæde for sko
lens elever. Begge var de aktive i forbindelse 

med lejrskole, ekskursioner og cykelture 
rundt i landet, og ved disse lejligheder lagde 
de vægt på den sociale forståelse elever og læ
rere indbyrdes.

I mange skolekomedier medvirkede de 
begge. Poul Magelund havde gode anlæg for 
tegning og var fantasifuld, når det gjaldt ku
lisser, dragter og rekvisitter, mens Ulla Ma
gelund stod for koreografi og danseoptrin. I 
den forbindelse huskes især »Insektliv«. I 
forlængelse af teaterinteressen kan det også 
nævnes, at Poul Magelund var smalfilm- 
amatør, og bl. a. optog han film om skolen og 
fra en rejse med skolens elever til Island. 
Også inden for idræt havde de fælles interes
ser. Poul Magelund var i en lang periode for
mand for Haderslev Svømmeklub og Jydsk 
Svømmeunion. Han fungerede også som 
konsulent ved konstruktionen af Haderslevs 
to svømmehaller. I forlængelse heraf fik Ha
derslev et fint ry inden for konkurrence
svømning.
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Poul Albrechtsen Magelund.
18.6.09-1.1.91

I forbindelse med skolens administration 
bestred Poul Magelund flere poster, bl.a. 
som indre inspektor. Og som tidligere er
hvervsvejleder for gymnasierne i Sønderjyl
land forestod han studievejledningen ved 
skolens HF-kursus, da dette blev oprettet på 
skolen (1972). I flere perioder fungerede han 
som stedfortræder for rektor. Efter pensione
ringen bevarede han forbindelsen til skolen. 
Bl. a. ledede han et aftenkursus i geologi.

Poul Magelund var grundig, praktisk og 
havde sans for stil. Selv byggede han sit eget 
hus op fra grunden af og dyrkede haven med 
stor interesse og kyndighed. Haven og sær
ligt dens flora blev ligesom et symbol på hans 
trivsel. Da Ulla Magelund i maj 1990 gik 
bort, svandt også lidt af interessen for haven. 

Men trods sorg og sygdom i det sidste halve 
år formåede han med en stor læseiver at gen
optage tidligere interesser som malerkunst, 
historie og litteratur.

Poul Magelund var en beskeden og rolig 
natur. Han gik i dybden med alt, hvad han 
foretog sig. Både i sit arbejde og over for fa
milie, venner og kolleger var han tolerant, 
hjælpsom og opmærksom. Han havde også 
humoristisk sans, og denne omfattede både 
det groteske og de finere nuancer. Men først 
og fremmest var han et fint harmonisk men
neske, der hvilede i sig selv i pagt med familie 
og naturen.

JOAKIM HERAMB CHRISTENSEN 
JØRN FOLDEN JENSEN
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Få uger efter at denne udgave af Haderslev- 
Samfundets Årsskrift kommer på gaden, går 
vi ind i Haderslevs 700 års byjubilæum. Det 
vil byens indbyggere sikkert til overflod få at 
mærke, så lad os i denne skolekronik nøjes 
med at tilføje, at 1992 også er et mærke
år for Haderslev Katedralskole. Den 6. fe
bruar vil det være nøjagtig 425 år, siden Her
tug Hans den Ældre satte sit laksegl under 
det dokument, hvormed han stiftede den 
skole, der i dag hedder Haderslev Katedral
skole. Og ved starten af det nye skoleår vil 
bygningen på Christiansfeldvej 31 have hu
set denne institution i 25 år.

Den gamle hertug og den nye skolebyg
ning knyttes stadig synligt sammen i og med 
det statelige hertugelige våbenskjold, der er 
placeret i den røde murstensmur over for 
skolens hovedindgang. Herover befinder sig 
skolens motto PATRIAE ET LITERIS, hvis 
historiske oprindelse så vidt vides fortaber sig 
i det uvisse, men hvorom det gælder, at dets 
indhold for en grænselandsskole som vor har 
skiftet stærkt gennem tiderne.

Lad os først se på »fædrelandet«, PA

TRIAE: Enhver med kendskab til Sønderjyl
lands historie vil vide, at Haderslev Katedral
skole i sin 425-årige historie har tjent indtil 
flere »fædrelande«. Gennem tiderne har 
dette forhold imidlertid ikke givet anledning 
til at ændre på mottoet, for - som skolens 
kyndige historiker, Magnus Favrholdt, en
gang har udtrykt det - latin er et taknemme
ligt sprog. Om Danmarks forventelige ind
træden i EF’s indre marked og måske senere 
en europæisk union vil gå tilsvarende umær
keligt henover denne side af skolens profil ja, 
det vil kun tiden kunne vise.

Langt mere følelig for skolens daglige virke 
har vor status som amtskommunalt gymna
sium gennem de senere år været. Men også 
hvad skolens styring angår, blæser der til sta
dighed nye vinde. Fra 1. september 1991 har 
skolen fået en bestyrelse med politikere, for
ældre, ansatte og elever. Som rektor sagde i 
sin årsberetning: »Forhåbentlig kan besty
relsen medvirke til at slå nogle slag for, at vi 
som skole skal fastholde vort hovedsigte: 
nemlig at meddele bedst mulig undervis
ning, uden at kræfterne ødes på styring og 
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fortolkning af snørklede og uklare bestem
melser sat på moderigtige ideer om ledelse, 
pengeposer og hvad ved jeg.«

Det kan måske vise sig at være et forfænge
ligt håb. Året, der nu rinder ud, har bragt 
varsler om, at endnu flere administrative æn
dringer er forestående. En af skolens tidligere 
elever, statsminister Poul Schlüter, foreslog i 
foråret, at man skulle nedlægge amterne og 
erstatte dem med noget nyt og mere hen
sigtsmæssigt. Ved indgangen til jubilæumså
ret fristes man til i sit stille sind at spørge 
statsministeren, i hvilken administrativ sam
menhæng hans gamle skole herefter skal 
indpasses: I en jysk-fynsk storregion? I et 
syd- og sønderjysk kommunalt gymnasiefæl- 
lesskab? Eller - hvorfor ikke? - i en ny Ha
derslev Storkommune? Utvivlsomt ville den 
gamle Hertug Hans smile i sin himmel, der
som hans gamle, hæderkronede latinskole 
påny kunne vende tilbage til »hertugbyen«.

*
Lad os derpå vende opmærksomheden mod 
den anden del af skolens motto, »lærdom
men«, LITERIS: Hvad dette begrebs for
tolkning angår, har denne i de senere år un
dergået så dybe og omfattende forvandlin
ger, at Hertug Hans på dette område måske 
nok ville ledsage smilet af en mild hovedry
sten. Gymnasiereformen har nu været i kraft 
i tre år, så det første kuld studenter her til 
sommer blev udklækket efter det nye valg
fagssystem. Nye fag blev sat i værk: erhvervs
økonomi, filosofi og datalogi, mens idræt nu 
også kunne vælges som eksamensfag. Til 
glæde for alle parter kunne næsten alle refor
mens nye fagmuligheder udbydes, og kun få 
elever måtte ændre et enkelt af deres fire af
givne ønsker. Fra august 1991 kom yderli
gere et valgfag til, nemlig dramatik.

Den praktiske iværksættelse af reformen 
har til tider været brydsom. I foråret 1991 
kompliceredes billedet mangefold, da der 
blev indgået en ny tjenestetidsaftale for gym
nasielærere. Årets fag- og timefordeling blev 
en øvelse i hjernegymnastik for videre

komne. Betragtelige byrder blev lagt på rek
tors og inspektorernes skuldre, når der ved 
møde efter møde i Lærerrådet - fra årsskiftet 
kaldet Pædagogisk Råd - skulle gøres rede 
for talstærke kolonner med timeopgørelser, 
forklares alle til rådighed stående mulighe
der og disses konsekvenser, besvares skarp
sindige eller bekymrede spørgsmål fra kolle
gerne osv., osv.

Til stadighed dækkes disse tiltag ind un
der de seneste års feltråb om nærdemokrati 
og decentralisering, parret med stram øko
nomistyring. Ikke overraskende er den 
blinde passager i lasten en kraftigt øget bu
reaukratisering. Interessant nok er denne 
udvikling forløbet parallelt med indførelsen 
af ny teknologi i skolens administration. 
Avanceret edb-materiel forefindes nu i ad
skillige af skolens lokaler, herunder de tre 
kontorer. På sekretærens kontor kan udtræk
kes lærer- og elevlister efter alle tænkelige 
kriterier. Hos regnskabsføreren er compute
ren i on-line-forbindelse med økonomicen
tralen på Amtsgården i Aabenraa. Diverse 
papirer og meddelelser affattes ved hjælp af 
en splinterny laser-printer og distribueres 
derpå i kollegernes postrum i et lay-out, som 
det tidligere ville have krævet et velassorteret 
professionelt trykkeri at frembringe.

Meget er tænkt og skrevet om den fremtid, 
hvor den ny teknologi måske helt vil for
trænge den papirformidlede kommunika
tion. Måske vil vore efterkommere kun være 
afhængige af deres personlige bærbare com
puter, der efter få indtastninger og på brøk
dele af et sekund vil bringe det fornødne frem 
på det flerfarvede display. Alligevel er det 
nok ikke noget, der ligger lige om hjørnet på 
vor skole, hvor den anvendte papirmængde 
længe har været for opadgående, og hvor 
kopi-budgettet er på over 100.000 kr. Og så 
ligger vi endda langt fra i spidsen i forhold til, 
hvad så mange andre tilsvarende skoler kan 
sætte til livs.

Medvirkende i denne udvikling har været 
en vis uudtalt tilbøjelighed til, at eleverne 
gennem deres kopi-brugerbetaling på 2 x 
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125 kr. årligt har ønsket at få valuta for pen
gene. Hertil skal lægges øget kopi-behov som 
følge af de nye gymnasiefag, en stigende an
vendelse af dagsaktuelt materiale i visse fag, 
den øgede individuelle opgaveskrivning - 
samt ovennævnte bureaukratiseringsbølge. 
Hvorom alting er: Også på dette felt kom de 
nye tider ind i hverdagen, da vi i kopi-rum
met fik opstillet to nye leasede kopi-maskiner 
- hver udstyret med adskillige op- og nedfo
tograferingsmuligheder og først og sidst en 
ubetalelig evne til på rekordtid at udspy hele 
klassesæt i hæftet og sorteret stand. I sand
hed en revolution. Tænk på de længst hen- 
svundne tider for ti år siden, hvor blot det at 
mangfoldiggøre et enkelt flersiders klassesæt 
via stencilbrænder og sværteduplikator 
kunne strække sig over en halv eftermiddag.

Elevernes brugerbetaling dækkede imid
lertid ikke fremstilling af et ekstra eksemplar 
af den store skriftlige opgave, der i år for før
ste gang skulle skrives af alle elever i 3.g. 
Denne opgave er en af gymnasiereformens 
mange iøjnefaldende nyskabelser, et resultat 
af mange års efterlysning af et mere interes
sebetonet islæt i gymnasieforløbet - omend 
modellen er en tro kopi af opgavemønsteret, 
som vi har kendt det i HF. Opgaveskrivnin
gen i 3.g bygger på færdigheder, der er ind
øvet i større opgaver i 1 ■ og 2.g i hhv. dansk og 
historie. Eleven udvælger selv fag og stofom
råder og går herefter i gang med tilrettelæg
gelse og stofvalg i tæt samråd med den på
gældende faglærer. I 3.g er det »alvor«, for
stået på den måde at opgaven bedømmes af 
en fremmed censor, og at karakteren indgår i 
eksamensgennemsnittet.

Noget andet er så, at den megen opgave
skrivning næsten naturnødvendigt sendte 
elever på jagt efter bøger og tidsskrifter over
alt, hvor sådanne var at finde - på reolerne 
derhjemme, på skolens bibliotek og på Ha
derslev Bibliotek, der i det forløbne år ople
vede et sandt stormløb af ivrige, videbegær
lige og/eller desperate elever, på jagt efter 
brugbart materiale. Sidstnævnte problem 
søges i det kommende skoleår afhjulpet i 

form af en intensiv orientering på Haderslev 
Bibliotek af kommende opgaveløsere, der 
herved forhåbentlig kan blive mere selv
hjulpne.

*
Det er i den forbindelse en ringe trøst, at sko
len med sine over 40.000 bind hører til 
blandt de største af sin art i Danmark - kun 
overgået af sværvægtere som Sorø Akademi 
med mere end 60.000 bind. Hvad moderne 
undervisnings- og studiebrug angår, kan vor 
samling kun betegnes som nødtørftig og må 
under alle omstændigheder suppleres med, 
hvad byens bibliotek kan byde på. Set i lyset 
heraf kan det ikke undre, at man adskillige 
gange har undret sig over, hvorfor denne - si
ges det - døde kapital fortsat skal henstå på 
de gamle katedralskolers reoler. Hvorfor ikke 
hellere sende den hen, hvor forskere og 
andre interesserede i højere grad kan drage 
de ældre bøger frem af glemslens mørke?

Hvad man end måtte mene om denne sag, 
kommer man ikke udenom, at der i vor tids 
omskiftelighed inden for gymnasieverdenen 
- som det er beskrevet i det foregående - ikke 
kan gives noget tydeligere vidnesbyrd om det 
blivende end skolens bibliotek. Vi råder her 
over en bogsamling, der har kunnet vare og 
holde - ikke bare i årevis, men i århundre
der. For næsten alle bøgerne gælder det, at 
de på enten den ene eller den anden måde 
kan bruges som det, historikere vil kalde 
»levninger«, d.v.s. tidsdokumenter, der med 
eller mod forfatterens hensigt fortæller om, 
hvordan man i netop den periode tænkte, 
forstod omverdenen og dens mennesker. Lad 
så være, at masser af bøgerne får lov at stå 
uåbnede i årevis. Pludselig en dag lukker en 
bog op for helt nye og uventede muligheder.

Det skete f. eks., da en kollega gæstede sko
len som censor i fysik. Manden viste sig at 
være ekspert inden for fysikkens historie - et 
felt han havde syslet med i årevis. Han bad 
om at se, hvad vi havde stående om dette 
emne, og næppe var han sluppet løs i bog
gemmerne, før han med højlig forbavselse 
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udbrød: »Det var pokkers! Har I virkelig den 
stående?« Der var tale om en tysk lærebog i 
fysik fra året 1909, som kenderen betegnede 
som en stor sjældenhed. Eller der kan være 
tale om en elev, der som emne for sin 3.g-op- 
gave har valgt »Børnearbejde i Danmark i 
1800-tallet«. En flygtigt henkastet bemærk
ning røber, at hun søger stof om den første 
lov på området, den såkaldte fabrikslov fra 
1873. Til alt held råder skolen over en kom
plet udgave af Rigsdagstidende fra det nit
tende århundrede, og eleven kan nu som det 
nemmeste i verden finde frem til alt relevant 
materiale: Lovtekst, folke- og landstingsde
batter, udvalgsbetænkninger, mindretalsud
talelser o.s.v.

En og anden vil indvende, at sådanne fund 
i bogsamlingen hører til de absolutte undta
gelser og under alle omstændigheder er re
sultat af rene tilfældigheder. Indrømmes skal 
det også, at der er milevidt mellem det, der 
oprindeligt var tanken med biblioteket, og 
den brug, der i dag bliver gjort af det.

Grundstammen i den ældre bogsamling 
stammer ikke mindst fra det forrige århun
drede, hvor velyndere af skolens bibliotek 
skænkede deres egen private bogsamling til 
skolen på den udtrykkelige betingelse, at bø
gerne forblev der som en udelt helhed. Sam
lingerne afspejlede først og fremmest giver
nes egne specielle kæpheste - det være sig 
zoologi eller teologi eller oldnordisk littera
tur. Derimod blev der ikke skelet til, om bø
gerne egnede sig i en egentlig pædagogisk 
sammenhæng.

På daværende tidspunkt var sigtet forsk
ning, idet det dengang påhvilede latinskole
lærerne med mellemrum at affatte videnska
belige afhandlinger - der ofte blev offentlig
gjort i skolens årsskrift. Som bekendt omfat
ter gymnasielærernes tjenstlige forpligtelser i 
dag på ingen måde grundforskning - og alli
gevel tyder noget på, at denne dimension 
måske påny så småt er ved at komme ind i 
vort arbejde. Således har der i det forløbne år 
været holdt i alt seks foredrag under samle
betegnelsen »Åbent Gymnasium«. Fore

dragsholderne har alle været lærere ved sko
len, der herigennem har henvendt sig til alle 
interesserede og ikke kun skolens brugere. 
Sigtet har været at vise andre og måske mere 
specielle sider af skolens fag, end det sker i 
den daglige undervisning. Over 550 menne
sker tog imod tilbuddet, der derfor føres vi
dere i det nye skoleår.

Tilbage om bibliotekets rette brug står 
kun at sige, at diskussionen herom ingen
lunde er ny. Så tidligt som i 1922 udsendte 
Undervisningsministeriet et cirkulære om 
statsskolernes bogsamlinger. Forinden var 
daværende rektor ved Haderslev Katedral
skole, dr. phil. Karl Mortensen, gerådet i en 
heftig debat med ministeriet om det centrale 
spørgsmål: Hvem skal bestemme over bøger
nes videre skæbne - skolen selv eller staten? I 
dag må vi sende rektor Mortensen en tak
nemmelig tanke, når vi i en artikel i Festskrift 
til Vagn Skovgaard-Petersen (1991), skrevet 
af arkivar Erik Nørr, kan læse, at rektor Mor
tensen stejlt holdt fast ved, at bøgerne skulle 
blive, hvor de var. Måske var det derfor, at 
Erik Nørr - der under forarbejdet med sin 
artikel aflagde skolens bibliotek et besøg - 
ikke blot kunne glæde sig over samlingens 
righoldighed, men også over den omstæn
dighed, at samlingen er en af de få intakte, 
der overhovedet er tilbage.

*
Som det forhåbentligt vil være fremgået af 
det foregående, er der altså stadig megen un
derfundig visdom at finde i skolens motto, 
Patriae et Literis. Derfor må vi glæde os over, 
at endnu ingen har fået den tanke at fjerne de 
tre ord fra den røde murstensvæg. Det kunne 
der måske ellers være al grund til at frygte, 
når man betænker, at skolens bygnings- og 
kunstudvalg i de senere år har puslet med en 
nyindretning af det rum, hvori indskriften 
med mottoet befinder sig. Dette rum har i 
mange år båret navnet »Centralgarde
roben«, til trods for at det er blevet brugt til 
næsten alt andet end garderobe. En over
gang fungerede området som opholdsareal 
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for et par klasser, indtil de til dette formål op
stillede stole og hylder blev for medtaget af ti
dens tand. Centralgarderoben blev herefter 
et ingen- eller allemandsområde, til tider 
tomt, andre gange brugt som udstillings
plads for skolens formningshold. Senere op
stilledes nogle udendørs bænke i et forsøg på 
at etablere en slags indendørs torv, hvor ele
ver kunne opholde sig i frikvarterer og mel
lemtimer.

I det seneste år har skolens bygnings- og 
kunstudvalg arbejdet med masser af tanker 
om, hvordan »Centralgarderoben« kunne 
indrettes på en mere æstetisk og hensigts
mæssig måde. Bl. a. har det på forslag af kon
sulent ved teatret Møllen, Gitte Kath, været 
drøftet, at der blev opsat en slags gitterlofter 
med tilhørende belysningsanlæg, hvorved 
det større »rum« kunne blive delt ind i min
dre »rum«, uden at helhedspræget gik helt 
tabt. Hidtil har økonomien imidlertid kun 
tilladt opstilling af nye borde og stole samt 
opsætning af indendørs beplantning ved de 
fire centrale betonpiller. De kommende år vil 
formentlig se yderligere ændringer i »Cen
tralgarderoben«, der vel for eftertiden bør 
tage navneforandring til »Forhallen«.

Det største byggeprojekt har imidlertid 

nok været den allerede i forrige skolekronik 
omtalte modernisering af skolens naturfags
lokaler - et arbejde, der kom til at strække sig 
over det meste af efteråret 1990. I perioder 
henlå alt i denne del af bygningen i det 
ubarmhjertige byggerod, der kun blev over
vundet takket være en stor ekstraindsats fra 
alle berørte parter, ikke mindst skolens pe
deller. Igen i sommerferien 1991 var der byg
gerod, men denne gang udendørs, idet sko
len fik udført en længe og hårdt tiltrængt tag
reparation.

*
Til slut personalia:

Den 1. august 1990 ansattes lektor Claus 
Hylling Christensen, adjunkterne Henrik 
Heinemeier, Anne Marie Langer, Peter 
Munk og Erik Vestergaard samt årsvikarerne 
Lars Asmussen, Lisbeth Hansen og Klaus 
Lund. Lektor Finn Dræby tiltrådte som in
spektor.

Formand for Lærerrådet/Pædagogisk 
Råd var lektor Mads Petersen, der efter eget 
ønske 1. august 1991 afløses af adjunkt Con
rad Harhoff på denne post.

HELGE WIINGAARD
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RUNDE FØDSELSDAGE
Den 9. november 1991 fyldte fhv. studielektor Henry Hansen, der 

var ansat ved Haderslev Katedralskole fra 1942 til 1972, 80 år.
Den 27. august 1991 fyldte cand. mag. Karen Wielandt, der var 

ansat ved Haderslev Katedralskole fra 1961 til 1969, 75 år.
Haderslev-Samfundet bringer sin hjerteligste lykønskning.

HADERSLEV-SAMFUNDETS 
REGNSKAB

fortiden l.juli 1990 til 30. juni 1991

Indtægter:
Overført fra sidste år:

Kassebeholdning.. 0,00
Sparekassebog.....  2.078,95
Girokonto............. 3,860,58 5.939,53

Kontingent.................................. 52.277,80
Salg af årsskrifter......................... 2.245,00
Bidrag fra institutioner 

og enkeltpersoner................ 17.440,00
Renteindtægter........................... 115,40

I alt............................................... 78.017,73

Udgifter:
Årsskriftet 1990:

Papir og tryk....... 60.469,30
Indbinding m. m.. 6.331,80

Forsendelse..................................
Kontorudgifter.............................
Repræsentation...........................
Beholdning pr. 30. juni 1991:

Kassebeholdning. 0,00
Sparekassebog.... 1.924,94
Girokonto............ 2.727,94

66.801,10
6.379,75 

88,00 
96,00

4,652,88
I alt.............................................. 78,017,73

Medlemstal pr. 30. juni 1991: 433 - heraf 12, der endnu ikke har betalt kontingent for 1990.

Haderslev, den l.juli 1991.
Finn Dræby, 

kasserer
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