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FORORD
I 1992 har Haderslev by fejret sit 700 års jubilæum som købstad. Det er sket
med dronningebesøg, festarrangementer, frilufstspil, udstillinger på muse
um og arkiv, udgivelse af bøger og meget andet. Haderslev-Samfundets Årsskrift 1992 har med sin årgang 1992 også ønsket at markere jubilæet. Det
gør vi ved at udgive en særlig fyldig årgang, der dog ikke rummer nogen
egentlig jubilæumsartikel - det skulle da lige være Helge Wiingaards artikel
om “byggesagen Christiansfeldvej 31”, der er skrevet i anledning af 25-året
for indvielsen af Haderslev Katedralskoles nuværende bygning.
Men Haderslev-Samfundets Årsskrift 1992 bliver også den sidste årgang
af dette årsskrift. Redaktionen har efter grundige overvejelser truffet den
ne beslutning. Der er flere årsager hertil: det har igennem de senere år
været mere og mere vanskeligt at fremskaffe tilstrækkelige midler til års
skriftet. Det har også været sværere og sværere at skaffe stof til årsskriftet,
og redaktionen har i de senere år selv skrevet en hel del artikler. Ikke
mindst har det været af betydning for vores beslutning, at antallet af abon
nenter er konstant faldende. Da den nuværende redaktion trådte til i 1979,
var der 580 abonnenter - idag er der 420. Vi kan derfor forudse, at det vil
blive endnu sværere at få økonomien til at hænge sammen. Derfor er det
bedst at slutte, mens vi endnu kan svare enhver sit.
Vores beslutning er imidlertid lettet ved, at Forlaget Gammelting, der
drives af den lokalhistoriske forening, Haderslev Arkiv- og Museumsfor
ening, har besluttet fremover at ville udgive et lokalhistorisk skrift med sam
me blandede indhold som Haderslev-Samfundets Årsskrift. Det vil henven
de sig til en bredere kreds og også få en mere bredt sammensat redaktion.
Det vil ikke blive et årsskrift, men udkomme, når der er tilstrækkeligt med
stof til et nummer, første gang i 1994. Vi henviser til vedlagte folder, der
redegør nærmere for skriftet, og opfordrer vore abonnenter til at være med
til at sikre, at dette skrift kommer godt fra start, ved at tegne abonnement.
Hermed siger vi tak til alle dem, der trofast har holdt ved igennem man
ge år. Især siger vi tak for den trofasthed, som vore sponsorer og tilskudsgi
vere har udvist. Uden deres tilskud havde det slet ikke været muligt at udgi
ve årsskriftet.

Haderslev, i november 1992
FINN DRÆBY

JENS N. FAABORG

LARS N. HENNINGSEN

HENRIK FANGEL

LILLIAN MARTINUSEN

HELGE WIINGAARD
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KLOSTERKIRKEGÅRDEN I HADERSLEV
"Fjernt fra byens travle gader ligger denne
gamle kirkegård, enestående her i
Nordslesvig ved sin ejendommelige og
smukke beliggenhed i idylliske omgivel
ser, enestående i sig selv som ’lukket’ kir
kegård, og sidst men ikke mindst fordi
der på samme findes et anseligt antal vel
bevarede gravminder fra en fjern tid både
over jævne Haderslev-borgere samt over
en række embedsmænd, der har virket i
byen.”
Sådan skrev Wilken Jacobsen i "Sønderjydsk Maanedsskrift" i 1936, og ordene
passer den dag i dag. Måske virker "de
travle gader" ikke mere så fjerne, og "det
anselige antal gravminder" er blevet min
dre, men stadig kommer man ind i et

fredfyldt og velholdt anlæg med spredte
gravminder i store plæner, omkranset af
gamle huse på nogle sider og gamle, høje
træer på de andre. Udsigten mod vest for
styrres måske af omfartsvejen og af syge
huset i det fjerne, men der er dog stadig
den samme, smukke udsigt til den egn,
som Lembcke beskrev: "Du skønne land
med dal og bakker fagre”. Samme konrektor Edvard Lembcke havde forøvrigt et
gravsted her, men på grund af den danske
"Lærde Skole"s lukning ved tabet af Søn
derjylland i 1864 flyttede han til Køben
havn og blev ikke begravet her.
Når man går fra Domkirken hen ad
den gamle Præstegade, fanges blikket af
den smukke smedejernsport, og når man
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Hægersgade og Klosteret, og præges nu af
tre mindesmærker for faldne soldater.
Denne del af kirkegården - "Den gamle
Klosterkirkegård" - har sikkert været i uaf
brudt brug fra midten af 1200-tallet, og
den er omtalt i 1465. Den sidst kendte
begravelse på denne del af kirkegården
fandt sted i 1926, og der findes endnu i
1992 enkelte grave derpå, foruden de
nævnte mindesmærker.
Den nye klosterkirkegård
Omkring år 1800 var befolkningstallet ste
get så meget, at det begyndte at knibe
med pladsen, og i 1808 døde pludselig
dobbelt så mange som gennemsnittet i de
foregående fem år, i alt 163; årsagerne
angives i kirkebøgerne især som dysenteri
og skarlagensfeber. Nu var Den gamle
Klosterkirkegård ikke stor nok, så samti
dig med, at "St. Marie Kirkegård" omkring
det, der nu er Domkirken, blev nedlagt,
udvidede man Klosterkirkegården med et
areal, der var betydeligt større end det
gamle.
Ud mod Dammen, mod vest, var der
blegeplads, og grænsen mellem Slotsgrun
den, der dengang var en selvstændig kom
mune, og Stadsgrunden gik lige midt
igennem arealet ud til vandet. Det var her,
"Den nye Klosterkirkegård" blev anlagt.
Udenfor mod vest var der fortsat blege
plads.1
"Slotsgrunden" var først og fremmest
den østlige del af byen omkring det for
længst nedrevne "Hansborg". Men også
arealer længere mod vest hørte med, bl. a.
Hjorteapoteket med hele den store
grund, samt arealerne vest og syd herfor.
Også Den gamle Klosterkirkegård hørte
med til Slotsgrunden.
I 1804 købtes et stykke jord her, og det
blev taget i brug i 1808. I 1814 blev der
plantet 50 elletræer - de fleste står der
endnu - og i 1815 blev gangene anlagt.
Omkring kirkegården var der i mange år
et dige og en hæk, senere et stakit. Den
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nuværende indgang fra Præstegade med
to murede piller og en støbejernsport er
fra 1854.
Arealet er nærmest kvadratisk, og de to
gange vinkelret på hinanden deler det i 4
"kvarterer", de nordlige 1. og 2. kvarter
fra Stadsgrunden, de sydlige 3. og 4. kvar
ter fra Slotsgrunden. Der blev anlagt 9
eller 10 rækker i hvert kvarter med 1. ræk
ke mod vest, nærmest Dammen, og med
17 grave i hver række. I det følgende er de
tilbageblevne grave nummereret fort
løbende begyndende med 1. kvarter, 1.
række nr. 1 (se kort side 18).
På dette tidspunkt - 1808 - var Danmark
med i Napoleonskrigene. Englænderne
havde angrebet København både i 1801
og 1807, og der kom franske og spanske
tropper til landet. Det var disse spaniere,
som kom til at brænde Koldinghus af; i
Haderslev blev der indkvarteret franske
tropper.
Forholdet til disse tropper må have
været venskabeligt, for ved indvielsen af
den nye kirkegård den 15. oktober 1808
spillede det franske regiments musik
korps, og der var franske faner. Provst
Strodtmann, hvis grav stadig findes på kir
kegården (nr. 37) holdt indvielsestalen.2
løvrigt benyttede disse tropper Hertug
Hans Hospital som sygehus. Til etablering
for byens egne borgere købtes ■ et andet
hus, som blev indrettet til fattigsygehus.
Huset ligger der endnu, i Præstegade 9,
det allersidste hus (nu fredet) op mod kir
kegården.3
Herefter foregik næsten alle begravel
ser på Klosterkirkegården. Men på kun 50
år blev den fyldt helt op. En af grundene
hertil var de permanent dårlige sundheds
forhold, som efterhånden medførte næ
sten årlige epidemier i 1850erne. Således
var der i 1857 over 1000 borgere, som var
syge af "blodgang", d.v.s. dysenteri, og
mange døde; alene i august og september
blev 128 begravet i Vor Frue sogn.
Kun én skriftlig kilde om gravene på

Udsigt over Klosterkirkegården i begyndelsen af 1900-årene. Der er bevaret mange liere gravsteder end i dag, man
ge gravsteder er indhegnet af lave jerngitre, og beplantningen er tættere end i dag. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

kirkegården fra ældre tid kendes, en uda
teret protokol over alle grave. Den er
sandsynligvis udfærdiget i forbindelse
med åbningen af den nye Assistenskirke
gård i 1859. I denne protokol er
gravstedsejerne opført. Ved samtlige 603
gravsteder på Den ny Klosterkirkegård er
anført et navn, og af Den gamle Kloster
kirkegårds 376 grave er kun 23 ikke i
brug. Der er således fyldt helt op, med
979 gravsteder, hvoraf kun 23 ikke har en
ejer indskrevet.

Assistenskirkegården
I maj 1859 skriver "Dannevirke", at kirke
gårdssagen nu er endelig afgjort, idet Vor
Frue sogns kirke har købt 2 tønder land
syd for byen, til højre for chausseen (nu
Aabenraavej). At Klosterkirkegården ikke
kan bruges længere, udtrykkes med orde

ne: "At den overfyldte gamle Klosterkirkegaard, der uden al Tvivl har spillet en
meget betydelig Rolle ved de forskjellige
Epidemier i de senere Aar, ikke bør benyt
tes længere end allerhøist nødvendig,
behøver heldigvis ingen yderligere Paaviisning".
Ligesom Klosterkirkegården var blevet
det i 1808, blev denne nye kirkegård ind
viet "ved en passende Højtidelighed, sam
tidig med, at det første Lig begravedes".
Der var liere taler, og "der indlededes og
sluttedes med Psalmer, ledsagede af blæ
sende Instrumenter. - Vistnok henimod et
Par tusind Mennesker havde indfundet
sig".
Samtidig bekendtgøres et regulativ for
"Assistentskirkegaarden" (her optræder
en almindelig fejltagelse for første gang.
Da den ikke alene er for "assistenter",
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at sætte deres gravsteder i stand; i 1950
skal det undersøges, hvorvidt gamle jerngravgitre kan fjernes, og i 1957 udtales
ønsket om en årlig bevilling til en afpuds
ning af mindestene, der har værdi for kir
kegården og ikke bliver vedligeholdt af
private. De gravsteder, der ikke passes af
private og ikke har nogen værdi for kirke
gården, bliver sløjfet.
Fra 1941 foreligger en plan over kirke
gården med de da eksisterende grave, hvis
antal er faldet til 189. Nu, i 1992, er der
som allerede nævnt 135 grave tilbage,
samt de fire store mindesmærker for fald
ne soldater, to tyske for henholdsvis 18481850 og 1914-1918 og et dansk for 18481850 på Den gamle Klosterkirkegård,
samt det store danske for Første Verdens
krig uden for kirkegården mod Dammen.

Branddirektør Leisners grav (nr. 19) er en af de få bevare
de grave med en stor liggende gravsten. Den er derfor
også mere udsat for nedbrydning. Ved sammenligning
med et ældre foto ses det tydeligt, hvor udvisket gravste
nens tekst er blevet. Fot. 1977 i privateje.

men til "assistens" - eller assistance - for
den gamle kirkegård, var og er navnet ret
telig "Assistenskirkegården"). I regulativet
drejer de to første paragraffer sig om Klo
sterkirkegården. Det bestemmes, at begra
velserne på den gamle kirkegård på Klo
steret ophører, såsnart den nye er indviet.
Dog kan begravelser på den gamle kirke
gård tillades, hvis nogen ønsker at komme
til at hvile ved siden af tidligere afdøde
slægtninge, d.v.s. ægtefolk, forældre og
børn, og kun hvis der er plads i gravene.
Det var der en del, der ville, og
begravelserne fortsatte i et vist omfang på
Klosterkirkegården. Her i 1992, hvor kun
ca. 14 pct. af gravene er bevaret, viser
gravstenene begravelser så sent som 1945
(nr. 29) og 1948 (nr. 111).
Af menighedsrådets synsprotokol frem
går det, at der flere gange i løbet af
1940rne er rettet henvendelse til ejere om
10

Dansk-tysk
Fremmede vil måske undre sig over, at så
mange gravsten er tysksprogede. 82 af de
135 bevarede sten er på tysk, og kun 43 på
dansk. To har både tysk og dansk tekst! (nr.
54 og 118). Otte kan ikke mere tydes. Til
svarende har det tyske mindesmærke for
faldne soldater i Første Verdenskrig næsten
dobbelt så mange navne som det danske.
Men det tyske sprog, herunder kirke
sproget, var i udstrakt brug. Fra 1806 var
der slet ingen kirkelige handlinger på
dansk i Vor Frue kirke, provst Strodtmann
var tysk født og ikke det danske sprog
mægtig. Men i et brev fra 18364 siges det,
at de danske gudstjenester i Hospitalskir
ken og i St. Severin kirke besøgtes langt
stærkere end den tyske i hovedkirken, og
det både af høje og lave. Andenpræsten
prædikede i Hospitalskirken, han hed
Erasmus Lautrup og var dansk. Også hans
grav ses endnu på kirkegården (nr. 9).
Gammel Haderslev var et landsogn, som
havde dansk som sprog både i kirke og
skole, mens også skolesproget var tysk i
Vor Frue sogn. Også administrationens og
juraens sprog var tysk.

Overklassen og en stor del af borgerska
bet har været tysk orienteret, ikke mindst i
1840rne,5og alle har forstået noget tysk.
Men kommandosproget i militæret var
dansk, og der var mange soldater og offi
cerer i byen, som husede det Holstenske
Landsener Regiment. De tre bevarede
gravsten (nr. 6, 95 og 117) for militærper
soner har alle dansk indskrift.
Først efter krigen 1848-50 blev skole
sproget dansk - også i Latinskolen - og de
to sprog blev ligestillet i kirken, men da
Klosterkirkegården blev officielt lukket
allerede i 1859, er det altså ikke så mærke
ligt, at hovedparten af gravstenene fik tysk
tekst.
Gravstenene
Gravmindernes tekster er vidt forskellige.
Der er alt, fra ét navn alene til lange ind
skrifter med titler, flere navne, "geboren"
og "gestorben" skrevet helt ud, og vers af
forskellig art.
Af tyske titler findes bl. a. Bürgermei
ster, Justitzrath, Consistorialrath, Probst,
Rechenmeister, Rathsverwandter, Kauf
mann, Stadt- und Amtsmusikus, Malzmei
ster, Kirchenkassierer. Der er danske titler
som Borgmester, Regiments Chirurg, Her
redsfoged, Maior, Pastor, Rector, Billedog Stenhugger, Etatsraad, Kirkeforstan
der. Et sted er titlen: "Generalmajor, Kam
merherre, Commandeur af Dannebrogen
og Dannebrogsmand" (nr. 117).
En del indskrifter afspejler tidens hold
ninger, stil og gravskikke. Først nogle af
de tyske. Nogle er korte og ret traditionel
le: Wir sehen uns wieder. - Dein Anden
ken bleibt uns heilig. - Ruhe sanft, Wir
sehen uns wieder. Men også: Friede sei
mit ihrer Asche. - Dem Auge fern, dem
Herzen ewig nahe.
Nogle indskrifter lovpriser den afdøde:
Gute Menschen sterben nie. - Dem edlen
Menschen, dem treuen Freunde, dem
Zærtlichen Gatten und Vater. - Lebt in der
Erinnerung aller die den edlen kannten. -

Justitsråd Langreuters gravsten (nr. 52), på soklen med en
rund plade med en lang indskrift. Fot. i begyndelsen af
1900-årene i Haderslev byhistoriske Arkiv.

Wird von den ihrigen nimmer vergessen. Er war ein guter Mann und Vielen mehr.
Endelig er der tre lange indskrifter af
samme art: "Friede war in ihrem Herzen!
Friede mit sich, Friede mit der Welt, Frie
de mit Gott! Geliebte Tochter, geachte
te Freundin, wohlwollend gegen ihre
Nächsten, treu ihrer Pflicht, gottergebend
bis in den Tod sank sie in blühender
Jugend in die Gruft. Ruhe sanft! Einst
sehen wir uns wieder". (Maria M. Jacob
sen døde 25 år gammel i 1829, nr. 47).
"Durch den Tod getrennt von Ihren
fünf hinterlassenen Kindern und Ihrem
liebenden Gatten. Ach sie war so fromm!
So unaussprechlich gut, die hier unter
ihrer Siegens Palmen ruht! Liebevoller
gabs der Mütter keine. Himmlische! Wir
fühlen noch dein sanftes Wehn! Bis zum
frohen Wiedersehn, Liebe, Sehnsucht,
Hoffnung weinet". (Catharina Langheim
døde 30 år gammel i 1811, nr. 32).
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Gravsten fra den første begravelse på Klosterkirkegården
(nr. 1). Botilla Christina Petersen, f. Paulsen, blev begra
vet den 15. oktober 1808, den dag kirkegården blev indvi
et. Fot. 1977 i privateje.

"Gerechtigkeit und Menschlichkeit wa
ren seines Herzens Zierde. Wahrheit und
Licht seines Strebens Ziel. Die Freund
schaft edler Menschen verschönerten sein
Leben. Ehrliche und kindliche Liebe versüssten seinen Tod". (Justitzrath G. D.
Langreuter, nr. 52).
Hertil kommer enkelte andre indskrif
ter: "Hierunter ruhet Nicolai Peter Jacob
sen, gest. 1844, samt 4 vorausgegangenen
Kindern (ingen navne!). Er war Stadtund Amtsmusikus hieselbst in 51 Jahren.
Hinterlässt Witwe, Kinder und Enkel die
seinen Tod beweinen” (nr. 62). Og på
Den gamle Klosterkirkegård bag ved min
desmærket for de tyske soldater, der faldt
i Treårskigen, finder vi - uden navne - føl
gende indskrift: "Zwei Kampfesbrüder
ruhen hier die nicht im Kampf den Tod
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gefunden. Der Freund wurf um den
Freund zu retten sich mutig in des Dam
mes Wogen. Das Wellengrab bedeckte sie
und hielt im Tod sie fest umschlungen".
De danske indskrifter er færre og gene
relt kortere og jævnere: Hvil i Fred. - Altid
savnet, aldrig glemt. - Elsket og savnet. Fred være med Støvet. - Vi sees igien!
Der er enkelte lidt længere: "Naar Haabet ej mere os trøste vil, Først da Erin
dring vi holde os til". (Janutus Kanutus
Høyer døde 9 år gammel i 1838, nr. 68). "Kort, ak! kort var hans Liv, men rigt paa
Troskab og Kærlighed. Derfor glæde ham
Gud i Evighed". (Stenhugger Hans Peter
Jørgensen døde 36 år gammel i 1854, nr.
77). - "I dybest Nat dit Vagtraab lød, og
frelste os fra Folkedød". (Niels Chr. Nis
sen døde 1839, men stenen med denne
tekst er først opsat i 1948, nr. 81).
På 11 gravsten er der bibelvers, på fire
af dem blot henvisninger, på de andre syv
- alle på tysk - er bibelsteksten indhugget
på stenen.
Når man studerer gravstenene nøjere,
opdager man mange ejendommeligheder.
To store, liggende plader ligger ikke på
deres rette plads, da de stammer fra tiden
før kirkegårdens indvielse. Den ene, nr.
88, er kirkegårdens ældste, fra 1780, over
Herman Carstensen og hustru. Den har
oprindelig ligget på Den gamle Klosterkir
kegård. Den anden, nr. 60, er fra 1805
over Niels Hansen Schmidt og hans arvin
ger. Men det er genbrug! Stenen har
oprindelig haft en anden indskrift og kan
dateres til omkring 1700,6 så på en måde
er den ældst.
Yderligere to sten har deres særlige
historie. På Den gamle Klosterkirkegård
ligger en stor plade til minde om Gustav
Frederik Lassen og hans slægt. Han døde
imidlertid og blev begravet i Flensborg, i
1854, men fordi han havde været borgme
ster i Haderslev op til 1848 og igen i 1850,
lod menighedsrådet i 1967 på foranled
ning af et medlem af rådet denne sten

.Amtsforvalter Hans Rudolph Hiorts gravsten (nr. 17),
øverst med den lille Hedewigs navn. Hun døde samme
dag hun blev født. H. R. Hiorts svigersøn, advokat Gottfriedsen, er også begravet her. Han var ivrig slesvig-holstener. H. R. Hiorts søster var mor lil Peter Hiort Lorenzen.
Fot. 1977 i privateje.

Geheimekonferensråd Nicolai v. Ployarts gravsted (nr.
84). v. Ployart var amtmand over Flensborg amt fra 1787
til 1808. Fot. fra begyndelsen af 1900-årene i Haderslev
byhistoriske Arkiv.

lægge på det gravsted, der tilhørte slæg
ten. I hjørnerne står endnu sten-steler
med et "L" indhugget.
I 3. kvarter, nr. 81, står som allerede
omtalt en ny granitsten over Niels Chr.
Nissen, i hvilken et Dannebrog er udhug
get. Den er tegnet af og opsat i 1948 på
foranledning af boghandler Johs. Chr.
Nielsen,7 og også denne sten står på den
rigtige grav.
Den første begravelse, af Botilla Peter
sen, fandt sted på indvielsesdagen den 15.
oktober 1808,8 og stenen står der endnu
(nr. 1), lige til højre for udgangen til det
store mindesmærke for Første Verdens
krigs faldne danskere. Den sidste, bevare
de begravelse fandt som tidligere nævnt
sted så sent som i 1948 for Auguste
Bløcher (gr. 111).

Den yngste afdøde er uden tvivl
Hedewig i amtsforvalter Hans Rudolph
Hiorts gravsted (nr. 17). Hun døde den
dag, hun blev født, den 25. oktober 1808.
Den ældste er Karen Lassen (nr. 33), som
døde i 1915, 100 år gammel.
Af to sten kan udlæses tragedier. Nær
mest den gamle del af kirkegården lig
ger justitsråd Jacob Gyrsting (nr. 96).
Hans første hustru døde i 1827; hans
anden hustru fødte en søn den 4. april
1830 og døde selv 12 dage senere. Den
23. maj samme år døde også sønnen;
Jacob Gyrsting selv levede endnu 17
år.
Nicolai von Ployart (nr. 84), døde den
21. marts 1821; hans hustru var død tre
dage før, og de blev begravet samtidigt
den 29. marts.
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Det tyske mindesmærke for de faldne slesvig-holstenere i
krigen 1848-50. Rejst 1865. Fot. Rudolf Olsen ca. 1930, i
Det kongelige Bibliotek.

Det danske mindesmærke for de faldne danske soldater i
krigen 1848-50. Rejst 1853. Fot. Rudolf Olsen ca. 1930, i
Det kongelige Bibliotek.

De fire store mindesmærker
De fire soldatermindesmærker har vidt
forskelligt præg. Det første, i det sydøstli
ge hjørne af Den gamle Klosterkirkegård,
er dansk, med følgende enkle tekst: "Den
ne Steen satte det danske Folk over 28 tro
faste Sønner, som hengave Livet for
Fædrelandet i Tidsrummet fra 5le Juni
1848-30“' Juli 1851". Stenen er enkel, af
poleret granit, og med et relief, hvor en
engel laurbærkranser en siddende - døen
de? - soldat, og den blev rejst allerede i
1853. På hver side af stenen står en
gravsten for henholdsvis en dansker og en
norsk musketer, død i 1850, med indskrif
ten: "Hans Kammerater satte ham dette
Minde". (Der var neutrale tropper, bl. a.
fra Norge, i Haderslev i en periode under
Treårskrigen).

Lige bagved findes det tyske mindes
mærke fra samme periode, men først rejst
efter overgangen til preussisk styre. Det er
af en helt anden karakter, højere end det
danske, hvidt med våbenskjold og andre
symboler i farver, og formet næsten som et
gotisk kirkespir. Øverst står: "Anno 1865.
Den hier ruhenden braven Streitern, wel
che für Schleswig Holsteins Recht in den
Kämpfen der Jahre 1848-51 das Leben einbüssten, errichteten Bewohner von Haders
leben u. Umgebend aus Liebe u. Dank
barkeit dieses Denkmal im Jahre 1865". På
de tre andre sider findes årstallene 1848,
1849 og 1850, og på bagsiden er der end
nu to indskrifter: "Recht muss doch Recht
bleiben und dem werden alle fromme
Herzen zufallen. Psalm 94 v. 15", samt den
kendte sætning: "op ewig ungedeelt".
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Dette udtryk stammer fra 1460, da
Christian I lovede, at de to hertugdøm
mer Slesvig og Holsten skulle "up ewig
ungedeelt tosamen bliwen". Sagen toges
op igen i det 19. årh. og blev et slagord
for slesvig-holstenerne. Ordene fandtes
også på det i 1945 sprængte Knivsbjejrgmonument.
Foran mindesmærket ligger en lille sten
over en underofficer fra Flensborg, død i
1849, og bagved står tre sorte støbejerns
kors med navne på mænd, som døde i
1848 og 1849, samt den tidligere omtalte
marmortavle over to, som druknede i
Dammen.
Det tredie mindesmærke i samme hjør
ne er igen af en helt anden karakter, en
tung sandstensblok med en soldaterhjelm
hvilende på en laurbærkrans, og med
tekst og navne på alle fire sider. Teksten
lyder: "In dankbarer Erinnerung gewid
met unseren teuren Angehörigen die ihr
Leben liessen für’s Vaterland 1914-1918.
Brüder die besten von uns, im Leben
und Tode die Unseren, liessen im Kampf
wir zurück, zeigen wir ihrer uns wert"! På
bagsiden står Johs, evang. 15,13: "Nie
mand hat grössere Liebe, denn die, dass
er sein Leben lässt für seine Freunde".
Endelig findes indhugget 210 navne.
Dette monument er rejst i januar 1925
og udtrykker sammen med de to andre
voldsomme kontraster, både mellem
dansk og tysk kultur og smag, mellem stil
arter, og mellem to forskellige epoker.
Men disse kontraster afrundes først, når
vi også betragter det fjerde monument,
det danske for de faldne i Første Verdens
krig. Det står ikke sammen med de andre,
men foran Klosterkirkegården ud mod
Dammen, hvor det er meget synligt, ikke
mindst siden "omfartsvejen" blev ført hen
over Dammen midt i 1950erne.
Dette monument, som blev rejst efter
det tyske, i 1927, består af en høj, ottesidet
sokkel med en tredobbelt række tavler
med navne. Ovenpå er anbragt en sten-

Det tyske mindesmærke for de faldne i Første Verdens
krig, med 210 navne indhugget. Fot. Rudolf Olsen ca.
1930, i Det kongelige Bibliotek.

dysse, hvis overligger bærer årstallene
1914-18. For foden af monumentet står
flere tavler, så der i alt er 112 navne på
danske soldater fra Vor Frue sogn, som
faldt i denne krig. På forsiden står et vers
af forfatteren Erich Erichsen:
"I har signet vore Drømme, I har signet
dem med Døden,
mens vi stirred gennem Natten mod et
Skær af Morgenrøden.
Gud velsigne Eder alle. Morgenrøden
saa vi flamme
og den prented i sin Guldskrift Eders
Navne med det samme".
På siden ind mod kirkegården står: "Bor
gere i Haderslev satte dette Minde".
Dette det sidste af kirkegårdens fire
15

Det danske mindesmærke for de faldne i Første Verdenskrig blev rejst i 1927 vestligst på kirkegården ud imod Dampar
ken. Efter Omkørselsvejens anlæggelse og Damparkens omlægning i 1950erne står mindesmærket nu uden for kirke
gårdens hegn og er med sin stendysse et markant element i den sammenhæng, som park og kirkegård udgør. Fot. ca.
1930 i Haderslev byhistoriske Arkiv.

monumenter er i sin udformning noget
helt for sig selv, men intet kan være mere
dansk end en stendysse, selvom den ikke
er ægte! Faktisk foreslog borgmester Peter
Olesen i 1957, at selve "bautastenen" blev
flyttet andetsteds hen, men menighedsrå
det ville ikke.

Navne fra bevarede grave
Det ville overskride rammerne for denne
artikel at gennemgå alle de bevarede
gravsteders navne, men en del personer
skal omtales, som på forskellig vis fik
betydning for deres samtid og eftertid.
Mange af dem findes i Henrik Fangels
"Haderslev Bys Historie I" under omtalen
af tiden op mod midten af 1800-tallet."Det
var en opbrudstid med voksende og ofte
dramatiske modsætninger mellem dansk
og tysk, og med nye strømninger i politik
og kultur; men i døden blev de alle lige,
16

og nu ligger de side om side på kirkegår
den. (Numrene henviser til kortet over
kirkegården s. 18).
Den gamle Klosterkirkegård
Nål* man går op på Den gamle Klosterkir
kegård og til venstre, finder man en stor,
liggende mindesten for G. F. Lassen. Han
har opført huset i Slotsgade 27. Han var
borgmester fra 1844 til 1848 og blev gen
indsat efter krigstidens provisoriske styre i
1850. Samme år blev han imidlertid over
præsident og første borgmester i Flens
borg, hvor han døde allerede i 1854. Ste
nens herkomst ei" beskrevet s. 12.
Udsigt fra “den gamle” over “den nye klosterkirkegård”
med mindeplade for borgmester Gustav Frederik Lassen i
forgrunden. Klosterkirkegården præges i dag af de frit
stående gravsten og enkeltstående træer på den store
græsplæne, omkranset af høje træer. Sammenlign billedet
side 9. Fot. 1970 i privateje.
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Dansk mindesmærke 1914-1918

Indgang fra
Præstegade
Kort over Klosterkirkegårdens nye del, indviet i 1808, med de fire kvarterer og de bevarede 124 gravsten. De med O mar
kerede er omtalt i teksten. Vest er opad.

Lige ved siden af ses et stort gravsted
med flere sten, deriblandt nogle små mar
morplader formet som en opslået bog.
Her ligger medlemmer af familierne von
Düring og Düring-Rosenkrantz, heri
blandt Ernst von Düring og hans hustru.
Hans far var generalløjtnant ved regimen
18

tet og boede i det nuværende "Harmoni
en". Sønnen Ernst var ritmester og ejede
landstedet "Damager" på Ribe Landevej.
Han døde i 1893, men så sent som i 1926
blev et kvindeligt medlem af familien
begravet her.

Til de ældste gravminder hører familien Hiorts tre gravsten, der ses her (til højre, nr. 11, 12 og 13). Til venstre justitsråd
Nicolai Rübners sten (nr. 10) og forrest borgmester A. C. Lindenhans støbejernskors (nr. 17). Fot. ca. 1930 i Haderslev
byhistoriske Arkiv.

Den nye Klosterkirkegård
1. kvarter.
Otto Kier (8) var advokat, herredsfoged og
direktør for Havneselskabet. I 1848 blev
han indsat som tysksindet borgmester til
afløsning af ovennævnte G. F. Lassen. I
1850 blev han igen afsat; han døde i 1863.
Erasmus Lautrup (9) var andenpræst,
eller diakon, fra 1808. Han var præst i den
rationalistiske periode, og det kirkelige liv
var ringe. Men i modsætning til første
præsten Strodtmann var han dansk, født i
Tyrstrup, og han prædikede på dansk i
Hospitalskirken (se s. 10). Han var stærkt
interesseret i de sociale forhold, og han
var en af hovedmændene bag Arbejdsan
stalten og Sygehuset, indviet i 1838, hvis
bygninger stadig ligger på hjørnet af Laur.
Skausgade og Louisevej. I 20 år var han
sammen med rektor Brauneiser redaktør
af "Lyna", det tysksprogede ugeskrift, som

fra 1797 til 1848 var "kulturbærer for vore
læsende bysbørn", som det er blevet
udtrykt.10
Familierne Hiort og Lorenzen er i dag
repræsenteret med flest navne. I det
nordvestligste hjørne ligger tre grave
ved siden af hinanden. Fra venstre
købmand Knud Brodersen Hiort (11),
dernæst rådmand Peter Hiort (12), som
har givet de to første dele af barnebar
net Peter Hiort Lorenzens navn, idet
hans datter Martha blev mor til denne.
Peter Hiort ejede byens største virksom
hed, et sukkerraffinaderi. Længst til
højre finder vi Hans Rudolph Hiort (13),
hvis datter Hedewig døde straks ved
fødslen. Han var amtsforvalter. Alle tre
gravsteder var blandt de allerførste,
med begravelser allerede i åbningsåret
1808.
19

Til samme familie hører i 4. kvarter
Thomas Lorenzen (121), justitsråd og amts
forvalter, død 1834, som sammen med
hustruen Martha, født Hiort, blev foræl
dre til Peter Hiort Lorenzen (82), hvis grav
ligger skråt over for forældrenes på den
anden side af gangen. Han må siges at
være den hidtil eneste borger fra Haders
lev, hvis navn og virke har fået en varig
plads i Danmarks historie. Han var
købmand og boede på Møllepladsen, hvor
en tavle på huset stadig minder om ham,
og en vej er også opkaldt efter ham. Det
var ham, som i 1842 "talte dansk og ved
blev at tale dansk" i stænderforsamlingen
i Slesvig, men iøvrigt er hans liv og virke
beskrevet grundigt andetsteds.11 Han døde
i 1845.
Tilbage i 1. kvarter finder vi to grave
med forbindelse til Hiort Lorenzen. Hans
anden hustrus forældre var Johann Friede
rich og Ingeborg Schröder (31). Han var
gæstgiver og deputeret borger og tilhørte
kredsen omkring svigersønnen. Endelig
finder vi Otto Schroeter (39). Han var søn af
ovennævnte og altså bror til Peter Hiort
Lorenzens anden hustru. Også han var
gæstgiver, men også møller. Han købte
Slotsvandmøllen i 1854 og havde næsten
monopol på at male korn i byen. Blandt
mange ideer fik han også den at ville købe
Dammen og udtørre den! Begge sten har
dansk indskrift, men den ene staver altså
Schröder, den anden Schroeter.12
I 1858 kom der dog en konkurrent som
møller, Blöcher, hvis mølle lå i Storegade
tæt ved GI. Haderslev kirke. Nu ligger de
begge her, nærved hinanden! (25)
Går vi nu tilbage til den rigtige række
følge, kommer vi til Christiane Raben (14).
Hun var ugift og er i den gamle kirke
gårdsprotokol opført som
"Jomfru
Raben". I 1865 skrev hun og kaptajn
Tritschler testamente til gensidig fordel.
De ejede den gamle provstegård, Naffet
12, som efter hendes død i 1880 desværre
blev nedrevet i 1882.13 1 testamentet skæn-
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Peter Hiort Lorenzens gravsten (nr. 82). På stenen ses
både hans første og anden kones navnetræk. I baggrun
den til højre den ældre del af Klosterkirkegården, der lig
ger lidt højere end den nyere. Fot. ca. 1930 i Fladerslev
byhistoriske Arkiv.

kede hun også et stort grundstykke på
hjørnet af Aarøsundvej og Ryes Møllevej
til "St. Marie Kirke". I 1954 blev det mage
skiftet med Haderslev kommune, som
byggede Arbejdsformidlingens hus på
grunden. Rabensvej, som ligger lige bag
ved, er opkaldt efter hende.
Justitsråd Andreas Christopher Lindenhan
(17), død på årets sidste dag i 1836, var
først bysekretær for borgmester Niels
Sørensen (56) og senere selv borgmester
efter denne fra 1813 til sin død, efter 40
år i byens tjeneste. Han var også digter og
skrev bl. a. meget lange digte på klassiske
versemål. Hans gravminde er det eneste
bevarede af støbejern, et stort kors med
bogstaver i relief. I forlængelse af denne
grav, men i næste række, ligger hans
hustru og 5 børn (22).

Heinrich Seneberg (21) var bogtrykker og
udgiver af "Lyna". Som dansk-sproget kon
kurrent hertil udkom fra 1838 "Dannevir
ke", som en kort tid også blev trykt hos
Seneberg, men hurtigt blev overtaget af
redaktørens, P. C. Kochs, eget trykkeri. I
1847 måtte Seneberg også sælge "Lyna" til
P. C. Koch. Seneberg trykkede også Latin
skolens årsskrift fra 1828 til 1848, mens
det fra 1850 som dansk skrift også overgik
til Koch.
Købmand Anton Wassner (23) var depu
teret borger i den selvstændige kommune
Slotsgrunden, hvor han ejede det endnu
eksisterende hus i Slotsgade 29 (med min
detavle på muren). Han blev også valgt
som deputeret i 1834 i den nye, med by
en sammenlagte kommune. Også sønnen,
Eduard Wassner, ligger begravet her. Han
var maler og havde gået på akademiet i
København, men måtte overtage forret
ningen på grund af faderens sygdom og
død (1843).14
Adolph Heinrich Strodtmann (37) (se også
s. 8 og 10) var provst og konsistorialråd.
Han var rationalist som andenpræsten
Lautrup og var som denne nok ingen stor
prædikant. Han var tysk født og prædike
de på tysk. Inden han blev præst, havde
han været rektor for Latinskolen 17781785, men et pastorat var bedre lønnet og
mere anset end et rektorat, så det var et
præsteembede, rektorer drømte om, og
som de fleste af dem da også fik. Strodt
mann virkede her i 43 år.
Provst Chr. J. Petersens gravsted (41) er et
af de meget sene, idet han døde i 1941
(hans hustru var død i 1934). Han var
provst fra 1913, og han var så vellidt gen
nem denne vanskelige periode, at han
kunne fortsætte efter Genforeningen til
1931, nu som sognepræst for den tyske
del af menigheden.
Peter Kieldrup (42) giftede sig i 1792 ind
i Mussmann-familien, var kornhandler,
brygger og gæstgiver, og blev hurtigt en
velhavende mand og deputeret borger.

Hans sønnesøn, Peter Kieldrup, er også
begravet her. Han var skibsbygmester og
ejede et af byens største skibsværfter. En
bror til denne, Anton Eduard Kieldrup,
blev en i datiden meget kendt maler.15
Mathias Mussmann (43) var også en af
de største og rigeste købmænd i byen og
af gammel købmandsslægt. Han var tillige
rådmand. Som tidens skik var, kunne der
lånes kapital i legatmidler, stiftelser, hos
kirken og hos private, og her var Muss
mann nok den største pengeudlåner. I
tiden 1837 til 1847 udstedte han 23 pante
breve på i alt 32.682 rdl.16
Den sidste, der skal omtales i 1. kvarter,
er en af de ældste, hvis indskrift i oversæt
telse lyder: "Her hviler ved siden af sin
Auguste, som kun elskede ham og deres
børn, hendes taknemmelige ægtemand
Schumacher. Den 30. juni 1811" (44). Han
var byens eneste læge - eller fysikus - og
var tillige læge for hele amtet.

2. kvarter.
Her finder vi først Maria Margaretha Iver
sen (48). Hendes mand, Peter Iversen, var
deputeret borger og meget velhavende.
Han døde allerede i 1826 som 53-årig og
efterlod hustruen, som først døde i 1840.
I sit testamente havde "Madam Iversen",
som hun kaldtes, fordelt den uhyre sum af
ca. 60.000 rdl. til mange forskellige vel
gørende formål, og hun skænkede også
store summer til gadebelysning og til Hav
neselskabet. Blandt andet stiftede hun et
legat på 5.000 rdl. "til trængende stude
rende fra den lærde skole, som har vist
god vandel og prisværdig opførsel", og
hun skænkede 5000 rdl. til restaurering af
Vor Frue kirke og samme beløb til Hertug
Hans hospitalet.17
Ikke mærkeligt, at en gade er blevet
opkaldt efter hende - Marie Margrethevej. Den støder iøvrigt op til Christine Frederikkevej, opkaldt efter Christina Friderica von Holstein til Favrvrågård ved Chri
stiansfeld, den anden store, kvindelige vel21

Gravsten (nr. 48) for bl. a. købmand Peter Iversen og
hans hustru Marie Margaretha Iversen - Haderslevs bety
deligste legatstifter. Fot. 1977 i privateje.

gører, som også skænkede betydelige mid
ler til Haderslev.
I samme, forreste række ligger rektor
Brauneiser (51). Han var først konrektor
fra 1801, og derefter rektor fra 1809 til
1848, i alt 47 års virke for latinskolen. Han
skrev mange artikler i skrifter udgivet af
skolen eller i "Lyna", som han redigerede
sammen med pastor Lautrup i 20 år (se s.
19). Men med årene faldt skolens stan
dard. I modsætning til en af hans forgæn
gere, Strodtmann, blev han ikke præst,
men endte som en mismodig, træt og syg
mand, der gik af i 1848. Aret før var det
blevet bestemt, at undervisningssproget
skulle være dansk, men på grund af de
urolige tider under Treårskrigen, hvor
skolen lå næsten stille, blev ændringen
først gennemført i 1850, ligesom det skete
22

i borgerskolen. Brauneiser døde glemt og
ukendt i 1855.18
Carl Eduard Müller (53) er endnu en
provst, men denne gang i den tyske tid
efter 1864. Han havde været præst i Ham
melev fra 1845, men blev afskediget i 1850
og tog til Mecklenburg. Fra 1864 var han
sognepræst i Vor Frue sogn og fra 1870
provst. Han var født i Haderslev, og hans
forældre og hustru er også begravede her.
Niels Sørensen (56) var borgmester fra
1797 til 1813. Han var også byfoged, sva
rende til vor tids politimester. Han var
født i Jels og gik på latinskolen i Haders
lev, hvorefter han studerede jura i Kiel og
blev sagfører i 1788.
Nicolai Peter Jacobsen (62) var kongelig
koncessioneret by- og amtsmusikus - fra
1793 til 1844 - i 51 år! Han spillede både
ved officielle lejligheder og for private
borgere, hvilket gjorde ham til en meget
velstående mand. Indskriften på hans
gravsten er anført på s. 12.
Hägers familiegravsted (67). Maler C.
Häger var far til den malermester M.
Häger, som oprettede Hägers friboliger.
"Häger Stiftung"s bygninger ligger endnu
lige uden for Klosterkirkegården ud for
den gade, der i 1920 fik hans navn,
Hægersgade. Om Math. Häger ligger
begravet her i familiegravstedet, vides
ikke; han døde i 1876.
Købmand Hans Sohl (72), hvis søn,
Hans Chr. Sohl har givet navn til Sohlsvej.
Sønnen var også købmand og var kandi
dat for de tysksindede ved valget af stæn
derdeputeret i 1853.

3. kvarter
I 3. kvarter finder vi først N. Chr. Nissen
(81), hvis mindesten er omtalt s. 13. Han
var søn af en bogbinder i Haderslev og
blev selv bogbinder. Meget tidligt fik han
blik for en national-folkelig vækkelse og
for danskheden, og P. C. Koch fandt i
ham en fortrinlig medarbejder i udgivel
sen af "Dannevirke" fra 1838. Også på

mange andre måder arbejdede han for
danskheden, og det tidligere end de fleste
andre, men han døde ret pludseligt af
tuberkulose allerede i 1839, 28 år gam
mel. Om stenen, som boghandler Jobs.
Chr. Nielsen fik opsat i 1948, siger denne:
"Stenen bærer trofasthedens symbol i
Dannebrogets linier og er i hele sin
udformning holdt i en enkel, rolig stil for
at passe ind i Klosterkirkegårdens empi
re".
Trauls Erichsen (83) var ejer af det sene
re "Harmonien", hvor han fra 1841 havde
byens eneste bibliotek. Ligeledes byggede
han i 1840 et teaterhus, hvor danske skue
spilselskaber optrådte. Begge dele havde
umådelig betydning for den vågnende
danskhed. "Harmonien", hvis ældste del
er opført ca. 1760, ejedes af Erichsen fra
1811. Han døde i 1848, og i 1853 blev
ejendommen købt af selskabet "Harmoni
en".
Jens Jensen Wraa (92) var en af byens sto
re murermestre, som opførte de to endnu
bevarede skolebygninger Frederiks- og
Wilhelmineskolerne, samt en række
småhuse bl. a. på Klosteret og baghuset i
Hægerstiftelsen.
Johann Carl Holzkamm (95), som døde i
1828, var regimentskirurg. Den store, lig
gende sandstensplade, som nu er svært
læselig, fortæller - på dansk - at han tjente
kongen og landets regering i 40 år, og
han "efterlod sig ved stiftelsen af et legat
et varigt minde".19
4. kvarter
I 4. kvarter finder vi blandt andre Jens
Andersen Schmidt (100). Han var en af stif
terne af "Borgerforeningen" (1838), som
købte branddirektør Leisners (19) hus i
Slotsgade 33 - hvor "Borgerforeningen"
stadig befinder sig. Hans titel var "ting
bud", og han var brændevinsbrænder og
senere også kirkeforstander. I 1848 til
1850 var han med i forreste række i orga
nisering af de dansksindede og var således

med i stiftelsen af "Harmonien" og dens
første bestyrelse - en fortsættelse af et tidli
gere selskab, som var ophørt i 1842. "Bor
gerforeningen" var hurtigt blevet organ
for slesvig-holstenerne. Ved stændervalge
ne i 1850erne var J. A. Schmidt kandidat
for byen Haderslev.
Mathias Hansen (102) begyndte 26 år
gammel tobaksfabrikation i Nørregade 32
i 1815. Fabrikken gik særdeles godt, og
han blev deputeret borger. I 1851 købte
sønnen, H. C. Hansen, en anden tobaksfa
brik i Storegade 3, hvortil hele produktio
nen blev flyttet. Endnu i dag ses firmanav
net på huset, og fabrikkens bomærke ses
på siden langs Bispebroen.
Cornelius Gottlieb Roll (116) var dr. med.
og fysikus, som Schumacher (44) havde
været det. Han døde i 1834. Hans
gravsten er en af de mere ejendommelige.
To ovale marmortavler liggende skråt på
en lav sokkel. På den ene tavle står Roll og
hans hustru, på den anden (formentlig)
tre af deres børn, døde som voksne og
uden andre navne.
Christian Wind von Bülow (117). Hans
gravsten er en af de tre bevarede over
militærpersoner. På den store, meget
smukt udførte, liggende sten står blandt
andet, at han var chef for det Holstenske
Landsener-regiment, og at han "begyndte
sin Tjenestetid den 7<lcMai 1783, hvorfra
han bortkaldtes den 3O'k April 1838".
Catharina Clausen (122) er den Cathari
na, som gav den store stiftelse, hvis byg
ning på Christiansfeldvej nu er indrettet
til privatboliger, navn. "Catharina-Heim"
blev stiftet af sønnen Ingward Martin
Clausen, som har givet navn til Clausensvej over for stiftelsen.
Foruden de her omtalte er der en del
andre navne og grave bevaret, hvis inde
havere satte sig spor i tiden og i efterti
den. Det gælder også dem, som var gan
ske almindelige borgere, der levede og
døde uden at være kendt af en større
kreds.
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I 1936 skrev Wilken Jacobsen i "Sønderjydsk Maanedsskrift", at byens indbyggere
gerne går tur over Klosterkirkegården,
især for at besøge mindesmærket for de
faldne i Første Verdenskrig, men at man
dog endnu møder for få mennesker på
den gamle kirkegård. Og så fortsætter
han: "Når Klosterkirkegården er en sevær
dighed også på grund af de mange velbe
varede gravstene, tilkommer æren herfor
kirkegårdstilsynet, som i det sidste par år
har gjort et stort arbejde med efterhån
den at friske stenene op. I tidens løb er
disse blevet så medtaget, at det er på høje
tid, der gøres noget for at føre dem tilba
ge til deres oprindelige udseende, og sik
kert er det, at der allerede er gået mange
til grunde af dem. - Det er et stort påskøn
nelsesværdigt arbejde, en sjælden pietet
mod de gamle henfarne slægter, og den
nu velholdte kirkegård virker som et stort
fortidsminde, enestående i sin art, hvor
folk med sans for lokal- og personalhisto
rie med glæde vil færdes. Der er dog end
nu en del gravstene tilbage i deres sørge
ligt medtagne tilstand, og det er derfor

umuligt at læse skriften, dette gælder især
flere flade stene. Det må derfor oprigtigt
håbes, at de alle bliver renset og frisket
op".
Ejendommeligt nok kan ordene genta
ges 56 år senere, næsten i alle dele. Kirke
gårdspersonalet holder stadig anlægget i
smuk og god stand - som anlæg. Men
mange gravsten trænger igen til en
behandling, ligesom de ganske få tilbage
blevne små anlæg med jerngitre foran
gravstenen bør bevares.
Haderslev fejrer i 1992 sit 700 års køb
stadsjubilæum. Byen er kendt for i mange
år at have sørget godt for de bevarede for
bindelser til fortiden. Klosterkirkegården
er en af disse, og en række familier i byen
kan endnu finde navne på medlemmer af
deres slægt der.
Måtte dette jubilæum give anledning
til, at Klosterkirkegården helt kan udfylde
sin plads "som et stort fortidsminde, ene
stående i sin art, hvor folk med sans for
lokal- og personalhistorie med glæde vil
færdes".
HENNING EHLERS OLSEN

NOTER OG HENVISNINGER
1. Haderslev-Samfundet (herefter HS) 1943, s. 8,
maleri af A. E. Kieldrup.
2. Achelis: Haderslev i gamle Dage II s. 122.
Haderslev Bys Historie (herefter HBH) s. 150.
3. HBH s. 149.'
4. "200 år. Et sønderjysk bogbinder- og boghand
lerfirma og dets ejere", Johs. Chr. Nielsen,
1965, s. 82?
5. HBH s. 395 ff.
6. Danmarks Kirker, Haderslev Amt, s. 175.
7. Se note 4 samt HS 1948, 1978-79 og 1991.
8. Olav Christensen meddeler i EIS 1973-74, s. 26,
at Anna Maria Petersen, datter af guldsmed
Martin H. Petersen, som også var død d. 11.
oktober, blev begravet allerede d. 13. oktober.
9. Der er desværre ikke navneregister i bind I, det
hidtil eneste. Andre kilder: Danmarks Kirker,

Haderslev Amt, s. 90-117. Achelis: Haderslev i
gamle Dage (kun til 1800). Dansk Præste- og
Sognehistorie X, Fladerslev stift. HaderslevSamfundets årsskrifter.
HS 1943, s. 61, af M. Favrholdt.
Se f. eks. HBH s. 315-326 og 344-354.
HBH s. 478-484.
Achelis I s. 153-155 og 159-161.
HS 1964 s. 9-27. Se også "Eduard Wassners dag
bog" i HS 1983, s. 5 ff.
HS 1943, s. 7-23.
HBH s. 274.
HBH s. 275 ff.
HS 1943, s. 57-64.
Om dette legat og andre legater med tilknyt
ning til Haderslev Katedralskole og som er ind
stiftet af borgere, der ligger begravet på Klo
sterkirkegården, se HS 1941.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

J. F. Fritz: Brevhovede dateret 1830 med prospekt af Haderslev set fra nord efter forlæg af P. A. Diederichsen. Det konge
lige Bibliotek. Pragtbrevhoveder som dette, der lader os skue ned over byen sammen med et velklædt, spadserende par,
var meget yndede i tiden. Landskabet, der ses fra bakken nordøst for Kløften, er lidt fortegnet, men det enlige, store hus
i mellemgrunden til venstre for billedets midte, må være Marienlyst på Astrupvej (nuværende nr. 13), der blev bygget
tidligst i løbet af 1827; - litografiets forlæg kan altså dateres ret præcist og giver dermed et fint indtryk af byens
udstrækning og silhouet ca. 1827-30.

MEST OM ELISE
OG TEGNELÆRER DIEDERICHSEN
Et par smukke stambogsblade dukkede op
i forbindelse med Haderslev Museums
Heinrich Hansen udstilling i foråret 1992.
Hansen, der blev født i Haderslev i 1821,
er ophavsmand til den ene af de små illu
strerede venskabshilsner. Det andet blad
er udført af P. A. Diederichsen. Hvem var
han? Og hvem var Elise?

Men først den berømte kunstner
En ung malerlærling med brune øjne,
fald i håret og lange arbejdsdage sad en
februardag i Flensborg og puslede med et
stambogsblad til en veninde hjemme i

barndomsbyen. Det er dejligt, at pigen og
hendes efterkommere passede godt på
det lille minde, for illustrationerne på bla
det er de eneste meget tidlige billedeksempler fra den siden så berømte kunstma
lers hånd.
Også teksten er spændende. Unge Han
sen skrev et digt om sit venskab med Elise;
- det nærmeste, man i 1839 kunne komme
en kærlighedserklæring til en 14-årig i
hendes stambog. Det særlige ved verset er,
at liniernes begyndelses-bogstaver danner
ordet Eliese. Denne form, som har betyd
ningsord i lodret læseretning, kaldes akro-
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Heinrich Hansen: Stambogsblad udført til Margaretha Elisabeth Burmeister. Privateje. Flansen har udført stambogsbla
det som 17-årig, og de små akvareller, hvis dybdevirkning er meget overbevisende, lader ane, at han skulle blive en virtu
os maler. Teksten lyder:

Ein Versehen auf dem Blättchen
Lass mich als Freund Dir schreiben
Ich wünsch von Herzen dass ich Dir
Ein Freund stets möge bleiben
Schön ist die Freundschaft wenn sie gründet
Ein Band das Herz an Herzen bindet.
Flensburg d. 20. Febr. 39.
Gedenke hierbei Deines Freundes
Heinrich Hansen.

stikon og er uhyre sjælden i stambøger.
Akrostikondigte var meget yndede i mid
delalderen og barokken, og Heinrich
Hansens brug af denne form antyder, at
han allerede som ganske ung havde inter
esse for kunst og kultur i de epoker, som
senere skulle blive hans specialeområde
inden for både maleri og kunsthåndværk.
Malerlærlingen, der håndterede kun
sten at udføre stambogsblade så fortræf
feligt, blev siden en af dansk historicis
mes mest succesrige og indflydelsesrige
kunstnere, som satte sit præg mange ste
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der i tidens kunst- og kulturliv. Han blev
kaldt arkitekturmaleriets mester; blev
professor og vicedirektøi' på Kunstakade
miet i København. Han arbejdede med
kunsthåndværk og blev kunstnerisk leder
af Bing & Grøndahls porcelænsfabrik.
Men - om ham kan der læses andre ste
der!

Elise
Margaretha Elisabeth Burmeister, kaldet
Elise, var datter af bagermester Hans
Jakob Burmeister og hustru Metha Chri-

P. A. Diederichsen: Stambogsblad udført til Margaretha Elisabeth Burmeister. Privateje. Diederichsen har brugt et af
tidens kendte, tyske stambogsvers, der poetisk moraliserer over såkaldt kvindelige dyder. Versets blomsternavne står på
papiret som bittesmå, detaljerede akvareller. Korset på Diederichsens blad må være udtryk for, at Elise, som så mange
unge på denne tid, fik en stambog i forbindelse med sin konfirmation. Teksten lyder:
An Unschuld sey der (Lilie) gleich,
Und wie das (Veilchen) demuthreich,
Im guten treu wie (Immergrün),
So wirst du schön wie (Rosen) blüh’n.
Dass es dir Lise in allen Theilen wohlgehen,
du auch in Zukunft beständig eines heitern,
frohen Lebens geniessen mögest, wünscht dir
- dein Freund u(nd) Lehrer P. A. Diederichsen.

stine, født Nissen. Elise voksede op i et
stort hus på Torvet i Haderslev. Familien
hørte til de absolut bedrestillede, hvilket
ejendommens og dermed familiens leve
brød, bageriets, beliggenhed på byens sto
re plads bekræfter. Hans Jakob Burmei
ster var født i Eutin i 1794 og har formo
dentlig som bagersvend på valsen slået sig
ned i Aabenraa, hvor både hustruen og
datteren er født. Burmeister står som ejer
af Torvet 7 ved en taksation i 1829, men
ikke ved den forrige i 1819. Elise er født i
Aabenraa den 24. marts 1824. Samme år

blev Hans Jakob Burmeister borger i
Haderslev.
Hvordan Elises barndom er forløbet,
kan der kun gisnes om. Måske fik hun en
stambog kort tid før sin konfirmation; - en
fin lille æske fyldt med papirstykker, som
medkonfirmander, nære venner og andre
skrev vers på og pyntede med små tegnin
ger eller akvareller. To af bladene i Elises
stambog betød noget særligt for hende; de kom i glas og ramme og er netop der
for bevarede.
Som alle andre børn i byen gik Elise i
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tysksproget skole. Sikkert er også, at hun
havde en tegnelærer.

Diederichsen
Det andet stambogsblad, som Elise gemte,
er underskrevet af “dein Freund und
Lehrer P. A. Diederichsen”. Diederichsen
har nok været privatlærer i Burmeister
hjemmet. Tilsyneladende var han ikke
ansat som lærer på en af byens skoler;
han er f. eks. ikke omtalt i Th. O. Achelis’
bøger om skolevæsenet i Haderslev og fin
des heller ikke i listen over Den lærde
Skoles lærere.
I Haderslev Vor Frue sogns kirkebog
står, at tegnelærer Peter Andreas Diede
richsen fra Vejle døde den 15. marts 1840
og (mærkeligt nok) blev begravet på
Aabenraa kirkegård. Hans herkomst bely
ses i dag via kirke- og borgerbog i Vejle
byhistoriske arkiv: han blev født den 21.
maj 1802 som søn af Ane Hansdatter, født
i Horsens, og hendes mand maler Peter
Diederichsen, der stammede fra Friederichsdal i Holsten og havde fået borger
brev i Vejle som 25-årig i 1794. Udover kir-
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P. A. Diederichsen: Gåskærgade med Harmonien.
Haderslev Byhistoriske Arkiv. På bagsiden betegnet:
“Theurer sei der Freund, doch auch der Feind kann dir
nutzen - zeigt dir der Freund was du kannst, lehrt dir der
Feind was du sollst. Lebe beständig so wohl, als ichs Dir
wünsche lieber Erichsen, und denke fernerhin deines
Lehrers P. A. Diederichsen. Hadersleben d. 12.ten Octbr
1827”. - En fin miniaturegouache med de dansknationales
senere samlingssted som centralmotiv, især lysspillet,
gadebelægningen og lammeskyernes luftighed viser, at
han havde øjne og inspiration med sig den dag.

P. A. Diederichsen: Haderslev set fra syd. Formodentlig
fra 1830’erne. Privateje. Sønder Otting er valgt som
udkigspunkt for et vue over byen med Vor Frue kirke
som den altdominerende bygning. Maleriet har, som man
ge tilsvarende prospekter udført af provinskunstnere, et
utilsigtet naivistisk præg, der bl. a. skyldes problemer med
proportioner og luftforton ingen Til gengæld er billedets
kulturhistoriske værdi betydelig, da det supplerer de
skriftlige kilder om byens udseende i første halvdel af
1800-tallet.

kebogen er der fundet officiel dokumenta
tion for Diederichsens tilstedeværelse i Ha
derslev i skattelister for 1837-39, hvor han,
benævnt tegnelærer og maler, er anført
som lejer hos bager Kuss i Smedegade 2.
Diederichsen havde dog været i Haders
lev længe forinden. Der findes et miniatu
remaleri med Harmonien og en del af
Gåskærgade som motiv, som på bagsiden
er underskrevet og dateret af Diederich
sen i 1827. Han kan naturligvis have været
borte fra byen i den mellemliggende peri
ode, men det er mere sandsynligt, at han,
med en baggrund som håndværksmaler
og måske en tid på valsen, videreuddannede sig på Kunstakademiet i København
for siden at slå sig ned i Haderslev.
Bager Kuss havde tre lejere foruden
Diederichsen, som nok logerede i et
enkelt værelse og måtte leve beskedent.
Han kan have suppleret sine indtægter
som tegnelærer ved at male blomster
eller marmorere på paneler i stadsestu

erne hos den velstillede del af befolknin
gen i Haderslev og omegn. Måske var
han heldig at få bestillinger, f. eks. på
små portrætter. Diederichsen vandrede
også rundt om byen i malerisk ærinde;
der findes et maleri af ham, hvor
Haderslev ses fra syd samt et par pro
spekter af byen, som er trykt efter forlæg
af Diederichsen “nach der Natur ge
zeichnet”; - disse forlæg indbragte også
lidt penge.
Elise syntes sikkert godt om Diederich
sen, siden hun gemte hans stambogsblad,
- måske var han også en dygtig pædagog.
Som kunstner nåede han hverken langt
eller højt, og økonomisk succes oplevede
han heller ikke.

Den spionerende tegnelærer
Som tegnelærer og maler havde Diede
richsen ikke nogen fremtrædende posi
tion i Haderslev, men det fik han på an
den vis! Da forholdet mellem dansk og tysk
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Ukendt kunstner: blomstermotiv,
usigneret og udateret. Privateje. Et
par blomstermalerier på træ,
hvoraf dette er det ene, er gået i
arv blandt Elise og Heinrich Han
sens efterkommere. Man har
ment, at Heinrich Hansen var
ophavsmand til billederne, men i
malemåde ligner de ikke hans
øvrige arbejder - de er nærmere af
en habil amatørkunstner. Måske
Elise.

tilspidsedes i slutningen af 1830erne, og
situationen nærmest krævede, at man tog
stilling, valgte P. A. Diederichsen den dan
ske side. Han kom ind i kredsen omkring
Niels Christian Nissen og Peter Christian
Koch, som var Haderslevs hovedmænd i
bestræbelserne på at styrke dansk kultur
og sindelag. Koch og Nissen kom i kon
takt med professor Christian Flor i Kiel,
da de arbejdede på at starte “Dannevirke”
som den første dansksprogede avis i Søn
derjylland og agiterede for, at dansk skulle
indføres som skolesprog. I korrespondan
cen med Flor nævnes Diederichsen flere
gange som deres bedste spejder og spion,
“hvis Forretning bringer ham i mange
Huse”.
Diederichsen har altså, når han kom
som lærer i hjemmene, loddet stemnin
gen og snakket for sin sag. Koch omtalte
ham til Flor som spionen, der nok ville
blive hængt af fjenden. Kochs bemærk
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ning, der er formuleret som en spøgefuld
overdrivelse, kan have den baggrund, at
Diederichsen udnyttede sine påvirknings
muligheder som privatlærer over for de
børn og unge, hvis forældre havde “det
forkerte sindelag”. På bagsiden af billedet
med Harmonien har Diederichsen såle
des skrevet nogle ord på tysk om venner
og fjender til eleven “lieber Erichsen”,
som med tegnelærerens åbenbart ihærdi
ge national-ånd in mente kan tolkes som
et lille bidrag til fremme af danskheden.
Det er muligt, at Diederichsen var
diskret med sin danskhed, da gemytterne
begyndte at simre, men i løbet af foråret
1838 er hans holdning blevet kendt i
byen, idet han nægtede at underskriveen
støtteerklæring for slesvig-holstenerne,
som en af byens førende mænd nærmest
truede folk til at tilslutte sig. Oven i købet
brokkede Diederichsen sig over dens ind
hold og undgik i følge et brev, som Nissen

Heinrich Hansen: Selvportræt.
Sandsynligvis fra tiden som akade
mielev i København i begyndelsen
af 1840erne. Frederiksborgmuseet. Maleriet er tilsyneladende det
eneste selvportræt, som Hansen
har udført. Den unge kunstner
arbejder iført sit fineste puds, dog
beskyttet mod smuds af en kittel.
Drømmende, brune øjne og en
støttende hånd i hårets bløde fald;
et brev med brudt segl på bordet, det er fristende at forestille sig, at
miniaturen er sendt hjem til kære
sten i Haderslev.

skrev til Flor den 27. maj 1838, kun med
nød og næppe at få prygl.
Diederichsens skriftlige hilsner til “lieber
Erichsen” og frøken Burmeister viser, at
han ikke var helt fortrolig med det tyske
sprog, som han kan have brugt, fordi
de kom fra tysksprogede hjem. Hans
danskhed kommer dog frem på Elises
stambogsblad, idet han kalder hende Lise,
mens alle andre kilder omkring hende
bruger formen Eli (e) se. Vi ved ikke, hvor
alvorligt bagermesterparret, der hældte til
den tyske side, har taget spændingen mel
lem dansk og tysk, men måske siger det lidt
om almindelige borgeres daglige omgang
med problemet i slutningen af 1830rne, at
den erklæret danske tegnelærer underviste
deres datter. Diederichsen har måske været
den eneste tegnelærer i byen, men de kun
ne have valgt datterens undervisning fra,
hvis hans danske sindelag var uforeneligt
med deres holdninger.

Diederichsen døde af tuberkulose et
par uger før Elises 16 års fødselsdag. Vi
ved ikke, om hun fik en anden tegne
lærer, men forhåbentlig led hun ikke af
kunstnerambitioner, selv om hun måske
har været dygtig med penslen. For en ung
pige af det bedre borgerskab var undervis
ning i tegning og klaverspil, som Elise
også lærte, kun almindelig dannelse tiden gik så nydeligt med blomstermaleri
og etuder i de ofte mange forlovelsesår.
Når den udkårne så endelig kunne for
sørge en familie standsmæssigt, fik han til
gengæld en dannet frue i sit hjem.

Endelig og godi giß
“...jeg er bleven gift, endelig gift, nylig gift
og godt gift. Mere har jeg ikke nødig at
sige dig, for at du kan vide, at jeg er sær
deles lykkelig” skrev Heinrich Hansen til
sin ven, arkitekten Ferdinand Meldahl,
der da var på studierejse i Italien; og han
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til sig og sørgede godt for deres fremtid,
idet de fik hver sin solide konto i Biku
ben, hvor Heinrich Hansen i øvrigt var
bestyrelsesmedlem.
Af de tre sønner var den yngste, Hans
Christian, Elise og Heinrich Hansens sto
re bekymring på deres gamle dage. Han
forblev ugift og var en særling, som sysle
de med opfindelser.
Den ældste søn, Johannes, der som
både Elise og sine brødre brugte efternav
net Heinrich-Hansen, blev arkitekt. Han
giftede sig med Friedericke Sophie, en af
de tre kusiner, som han voksede op sam
men med, og de fik fire børn, de eneste
børnebørn i familien. Johannes var ikke
nogen produktiv arkitekt, og der går sta
dig historier i familien om hans magelig
hed. Hans yngste søn, Theo HeinrichHansen, husker stadig i en alder af 83 år,
at han, iført det stiveste puds, som barn
kom med sin mor i Bikuben én gang om
året for at hente renterne fra hendes kon
to. Der var brug for pengene, da familie
formuen smuldrede mellem Johannes’
hænder.
Claus Adolf, den mellemste søn, blev
kunstmaler. Talentet rakte dog ikke til, at
han nåede faderens højder. Han var i
mange år lærer på Kunstskolen for Kvin
der og dyrkede arkitekturmaleri som fade
ren. Med tiden specialiserede han sig i
dyremaleri og blev populær som sådan på
danske slotte og herregårde.
Sammen med sin anden kone og en af
Johannes’ døtre repræsenterede han
familien ved den fest, som Haderslev By
holdt i 1921 i anledning af 100-året for
Heinrich Hansens fødsel. Portrættet af
faderen, som i dag hænger i byrådssalen,
overrakte han ved denne lejlighed.
Og du vil blomstre
Elise var tysksproget og efter al sandsynlig
hed tysksindet fra barndommen. Hvordan
hendes holdning til nationalitetsspørgs
målet som voksen har været, er vanskeligt

at sige, men i hvert fald i det ydre, som
hustru til en af den dansknationale kunsts
store mænd, måtte hun tilpasse sig.
Erindringer skrevet af en kvinde, som
fra barnsben stod Elise og Heinrich Han
sen nær, giver indtryk af mennesket Elise.
Josepha Martensen, datter af Heinrich
Hansens fætter, biskop Hans Lassen Mar
tensen, karakteriserede Elise som et
stilfærdigt, beskedent og bravt menneske
med et varmt hjerte, som desuden var en
god husmor. På trods af børneflokken så
huset altid ud, som om der lige var gjort
hovedrent, og hvert møbel stod på sin ret
te plads! Man kan vist roligt regne med, at
ingen kunne løbe om hjørner med hen
de!
Josepha Martensen huskede også, at
Elise talte dansk med tyskpræget accent,
samt at man af og til mærkede på hende,
at hun følte sig trykket af de store forhold
hun kom til sammenlignet med livet i
Haderslev.
At Elise også var en økonomisk husmor,
fremgår af et brev, som Heinrich Hansen
skrev hjem til kunsthistorikeren Høyen fra
et langt studieophold i Italien i 1865-66:
“Hun er af det Slags fortræffelige Huusmødre som sætte stor Pris paa at bruge
saa faa Penge som muligt i Maaneders
Fraværelse, medens hun med Børnene
burde gjøre sig tilgode medens de savne
mig.”Jo, - Elise levede op til de dyder, som
tegnelærer Diederichsen mange år tidlige
re priste i hendes stambog. Om hun kom
til at blomstre skønt som roser ved at
efterleve dem, er måske mere tvivlsomt.
Hun var en stille eksistens; nok elsket
af ægtemanden, som vel blandt andet hav
de ydet sit bedste for at komme frem i ver
den for at gøre sig fortjent til bagermester
datteren. Det har ikke været let for hende
at tage springet fra små blomstermalerier
bag vinduerne på Torvet i Haderslev til
livet som professorinde og etatsrådinde i
Kongens København. Hun blev frue i hu
set, hvortil Christian 9. kom uanmeldt, når
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han skulle have skrevet taler til kulturelle
lejligheder. Fruen foretrak at gå på visit,
nål' professor Hansen hver onsdag aften
holdt åbent hus for sine højtråbende og
frygteligt sultne elever; og når han skulle
passe sine mange officielle og selskabelige
forpligtigelser, gik han altid alene. Elise
ville ikke med! Hun nøjedes med at sidde
hjemme og være stolt - endda den aften i
1888, hvor hendes sønner sammen med et
par prinsesser åbnede ballet på Den Nor
diske Udstilling, som hendes etatsråd hav
de været med til at arrangere.
Det er ikke muligt at sige noget om,
hvad Elise fik ud af Diederichsens under
visning, idet der ingen billeder findes,
som med sikkerhed kan tilskrives hende.
Et par små malerier med blomster og
sommerfugle som motiver ses over sofaen
på et foto af Elise og Heinrich Hansens
dagligstue. Stuens vægge var ellers mest
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præget af hans professionelle frembrin
gelser, mens de to blomsterbilleder er af
ringere kvalitet. Det er derfor tænkeligt,
at Elise er ophavskvinde til dem. Også
Diederichsen kunne komme på tale, men
det er dog mindre sandsynligt; havde de
været en gave fra ham, ville han have sig
neret og formodentlig også skrevet en hil
sen på bagsiden. Da malerierne er på træ,
foreligger den mulighed, at de oprindelig
har været dørstykker, som Diederichsen
kunne have malet i bagermester Burmei
sters stuer, og som ved senere ændringer i
huset, kunne være blevet overflødige og
sendt til hans elev. Det KAN jo også være
tidlige Heinrich Hansen’er, - måske fra en
tid, hvor en jævn kunstnersjæl i en tegne
lærers skikkelse anbefalede en ung mand
at gøre noget ved sit talent. MEN det er
rent gætteri.
BIRGITJENVOLD
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DRAMA PÅ ”FREDERIKSMINDE”
H. R. Hiort-Lorenzen og sagsanlægget oktober 1869

En avisredaktion vil altid være dybt afhæn
gig af den mængde stof, der tilflyder den
fra dens journalister og korrespondenter;
fra nyhedsbureauer og ikke mindst fra
den mængde øvrige indenlandske og
udenlandske aviser, redaktionen holder.
Dertil kommer de meddelelser - og rygter,
- der indløber fra mere eller mindre velin
formerede kilder “ude i byen.”
Dannevirkes redaktion var i de første år
efter genopståelsen i 1867 mere eller min
dre et en-mandsforetagende - drevet med
stor energi og dygtighed af H. R. HiortLorenzen. Dertil kom frivillige medarbej
dere - i første række konsul Søren Amor-

sen foruden lidt kontorpersonale. Efter
hånden udvidedes staben, men i 1869
bestod Dannevirkes redaktion og journali
stiske medarbejderstab i hovedsagen af:
Hiort-Lorenzen.
Det måtte selvfølgelig skabe visse pro
blemer, når der ikke altid var tid til at kon
trollere de nyheder, der indløb. Og der
indløb en del, for Hiort-Lorenzen opfor
drede sine læsere til at bringe efterret
ning om alle - små som store - overgreb
mod den dansksindede befolkning. Det
var nærmest næsten blevet Hiort-Lorenzens målsætning, at kunne bringe mindst
ét preussisk overgreb mod en sagesløs
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sønderjyde om dagen - i visse perioder var
der ganske vist også rigeligt med overgreb
at tage af.
Dette er beretningen om en sønderjy
de, der var knap så sagesløs, selvom det
gik ham ilde; om hvordan en lille fjer blev
til fem høns; og naturligvis om, hvor lidt
der skulle til for at fornærme en preussisk
arrestforvarer.

I september 1869 rasede en nationalpoli
tisk storm. Der gik rygter om en fore
stående afstemning - på grundlag af den
såkaldte § 5 i Prag-freden fra 1866 - og der
var en stor underskriftsindsamling i gang
fra dansk side. Fra tysk side forsøgte man
med alle midler at stoppe den. Linierne
var trukket skarpt op, og der foregik en
heftig agitation fra begge sider. Det var
måske også derfor, det gik, som det gjor
de.
Den 27-årige Jep Jakobsen, der var
ansat ved amtsretten i Haderslev, havde
været til høstfest onsdag den 29. septem
ber i skoven uden for Haderslev.
Det var gået lystigt for sig, men løjerne
fik en ende, og han begav sig på vej
hjemad mod byen - i ikke aldeles ædru til
stand. Han var dog stadig i højt humør, og
eftersom han på vejen passerede trak
tørstedet “Frederiksminde” ved Bøghoved
- og der var festligheder i gang - beslutte
de han sig for at deltage. Gæsterne bestod
i hovedsagen af dansksindede, men der
var også enkelte tysksindede imellem.
Blandt andre pottemager Vogt. Vogt, der
ikke just var kendt for sin besindighed,
lod en bemærkning falde - måske om
Jakobsens tilstand. Under alle omstændig
heder tog Jakobsen bemærkningen ilde
op: Han gav Vogt én på siden af hovedet!
Dernæst følte Jakobsen, at hans fædre
landskærlighed til Danmark måtte have
afløb i form af en politisk tale. Og for
feststemte mennesker er der ikke langt fra
tanke til handling.
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Talen var stærk og blev holdt i gløden
de vendinger. (Flensborg Avis skrev fra de
senere retsforhandlinger mod Jakobsen
om talens vendinger: “Vi kunne ikke godt
gjengive dem her, men kunne forsikre, at
de i Djærvhed ikke lode noget tilbage at
ønske”). Blandt de mere stuerene - men
bestemt ikke politisk ufarlige - er
klæringer var den, at kong Christian 9. var
“vor eneste retmæssige Konge og Flerre.”
Undervejs i talen trakterede Jakobsen i
øvrigt sin sidemand - den førnævnte Vogt med adskillige ørefigener. Om det skete
for at understrege ordenes vægt, eller hav
de andre, personligere årsager, kan ikke
umiddelbart klarlægges, thi motiverne
fortaber sig i tåger. Grov vold var der
imidlertid ikke tale om. Talen afsluttedes
med et nifoldigt leve for kongen - og det
var naturligvis Christian.
Under ovennævnte traktement af ørefi
gener stod Vogt efter eget udsagn “fest wie
ein Baum” - uden i øvrigt at specificere
om der var tale om en ægte, slesvig-holstensk dobbelt-eg. Denne heroisme udvi
stes dog - indrømmede han senere under
afhøringen - i hovedsagen, fordi styrkefor
holdet havde været tyve dansksindede til
én tysksindet. Man fornemmer, at stem
ningen har været spændt! Såvel talen som
behandlingen af Vogt, gav gendarm
Johnsen anledning til at ville dæmpe
Jakobsen lidt ned - men utak er verdens
løn: Jakobsen gav ham et tilbud om “en
vis ildelugtende behandling,” som det
hedder i avisreferatet.
Efter en veloverstået proklamation ville
Jakobsen danse - og kysse. Det ville ma
dam Danielsen, som han havde udset sig
til begge dele, imidlertid ikke. Flun satte
sig voldsomt til modværge. Jakobsen blev
fornærmet over slig utaknemmelighed og
gav hende et voldsomt skub, hvorefter
madam Danielsen besvimede eller “faldt i
Kiampe.” Vidnerne er dog uenige om,
hvorvidt dette skete som følge af skubbet
eller af ren og skær arrigskab. Heller ikke

Frederiksminde ved Ribe Landevej - nedenfor Bøghoved - er opført omkring 1860 og var igennem mange år et yndet
udflugtsmål for Haderslevs borgere. Her var restaurant og traktørsted og her holdt Haderslev Skydeselskab til fra 1870.
En skyttepavillon blev indrettet; den ses på dette postkort fra omkring 1900. Haderslev byhistoriske Arkiv.

hr. Danielsen var begejstret for Jakobsens
noget håndfaste koketteri. Det kom til
klammeri mellem Jakobsen og Danielsen og sidstnævnte fik efter vidneudsagnene
at dømme “læsterlige Prygl.” Så kom flere
repræsentanter for ordensmagten imid
lertid til stedet, og ved hjælp af deres fæl
les anstrengelser endte Jakobsen i Haders
lev arrest.
*

Hele ovennævnte sagssammenhæng var
ikke almindeligt kendt i Haderslev i mid
ten af oktober. Her ville rygterne vide, at
Jakobsen var blevet arresteret for højfor
ræderi og majestætsfornærmelse på
grund af en politisk tale, som to borgere
og en gendarm på lumsk vis havde sneget
sig til at høre gennem et åbentstående
vindue! Sympatien var så afgjort på Jakob

sens side. Og nu sad han i Haderslev
arrest og afventede sin dom.
Og rygterne svirrede videre: Efter et
par dages forløb var Jakobsen blevet flyttet
fra en god og tør celle og ned i det værste
tyvehul, hvor man som regel kun inde
spærrede de gemeneste voldsforbrydere.
Ja, rygterne ville oven i købet vide, at den
stakkels Jakobsen hverken havde kniv, gaf
fel eller ske til at spise med. Og at han
hverken måtte skrive eller læse. Og at der
var så meget lus og væggetøj i sengeklæ
derne, at han måtte sove på gulvet med
klæderne på. Nogle mente endda at vide,
at Jakobsen var lagt i både lænker og
håndjern!
Nogle uger efter blev Jakobsen flyttet til
Flensborg arrest. Også dette tiltag mente
man at kende grunden til: Man havde fra
højere sted fået nys om den skændige
behandling af Jakobsen, og nu måtte der
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Hans Rudolf Hiort-Lorenzen (1832-1917) var søn af
købmand og stænderdeputeret Peter Hiort Lorenzen (d.
1845) i Haderslev. Han var herredsfoged i Angel fra 1860
og boede i Slesvig, men måtte i 1864 som andre danske
embedsmænd flygte fra byen. I 1868 købte han avisen
“Dannevirke”, som han udgav indtil 1877. Forfølgelserne
fra det preussiske styre og truslen om udvisning bevirke
de, at han opgav avisen og udvandrede til Danmark. I en
række år virkede han som redaktør ved forskellige højre
aviser og var fra 1894 til sin død i 1917 stiftsskriver i Ros
kilde. Fot. Historiske Samlinger, Aabenraa.

vente den emsige arrestforvarer en repri
mande.
Hiort-Lorenzen deltog også i debatten
og skrev tre artikler i Dannevirke om
sagen. Han skrev direkte, at den behand
ling, Jep Jakobsen havde været udsat for,
“upaatvivlelig vil paaføre Arrestforvareren
en alvorlig Undersøgelse.” Det var denne
ordlyd, der gav anledning til en “alvorlig
undersøgelse” - ikke mod arrestforvarer
Brauer, men mod Hiort-Lorenzen - for
fornærmelser mod netop Brauer.
Men Hiort-Lorenzen baserede ikke sine
artikler udelukkende på byens løse snak.
Det var rent faktisk lykkedes Jep Jakobsen
ved en besøgende kvindes hjælp at
udsmugle et par breve til Hiort-Lorenzen,
skrevet i det usle fangehul i tællepråsens
skær, med blyant og på bagsiden af arrest
kvitteringer.1
Atter engang viste rygterne sig stærkt
overdrevne. Jakobsen var ganske vist ble
vet flyttet til en væsentlig ringere celle.
Men det skyldtes udelukkende, at Jakob
sens venner i nattens mulm og mørke hav
de forsøgt at lindre hans lidet misundel
sesværdige tilværelse ved at indsmugle
diverse livsnødvendigheder til ham, såsom
f.eks. en flaske rom, en kasse cigarer,
tændstikker, lys, adskillige eksemplarer af
Dannevirke, tovværk (!) osv. Der mangler
blot den obligatoriske grovfil i en lagkage!
Da Brauer havde fået nys om det, havde
han måttet flytte Jakobsen til en celle,
hvor hans trofaste venner ikke kunne
bringe ham diverse effekter til flugt eller
adspredelse.

?niinttiitfc.
29. Slnrg.
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Storbogen ben 23. Ottober 1869.

Mr. 247.

— Aort efter at fb». gulbmægtig Sep 3afob«
fen fra æreager var bleven arrtfleret eg fat unter
tiltale, fem bet bcb fig for ^eifcrræberi, metbelte
Ä9lort(I. lib.", at ban derfra var bleeen fert til
Slenéberg og fjenfat i ben bervarenbe UrehBarreQ.
Denne Efterretning maatte felvfelgelig fremlalbe
ben Dro, at banB gorbrphelfe var af en fcerbeleS
graverenbe æeftaffenbeb. 2Ran beretter 06 imibler»
tib nu, at „«Rortß. Sib." atter henne ®ang et faret
meb Ufanbbeb, ibet Safobfen ilfe er bragt til
$len8berg, men flatig benfiteter i ben bervarenbe
Smtgarreft, bog ilte længere i et fatvanligt æare»
tægtBfængfel, men i en af be EeOer, btor man
pleier at inhefparre be gemeneße gorbrøbere. Det
fpneB imiblertib af 5Ilt, bvab ber gjennem be i
Sagen afborte SBibner er lemmet til SßublifumS
Stunbflab, at fremgaae, at Safobfen ingenlunbe er
tiltalt for 2NajepætSforbrptelfe etter $øif»træberi,
men lun fot paa et offenligt Steb at bave bolht
tn ejalteret potitifT Sale, bet fremtatbte negle
©heltallet. StDerebe for længere 5ib fiten flal 3a»
lobfen, her bengang enbnu gjorte 2jeneße fem
Siriver i en af SlmtBretterne, være bienen afbort
paa ®tunb af henne Dale, uben at bette engang
bavbe banB afflebigelfe til ßelge. Det valler ber»
for alminhelig gcrur.bring, at ban nu plubfelig ilte
alene er bleven arrefteret, men ovenifjebet bliver
bebanblet fom en [impel gotbrpber, b»em Slrreft»
forvateren enteg ferbolber be æeger, fom banB
æennet (ente barn til banB atfprcbelfe i Enfom»
beben. Slulbe Sagtet tale fantt, ter vil vibe, at
3alobftn flat tommcB af 3urp veb SrebBretten,
maatte ban blive phtente i Sængfel til inb i 3a»
nuar 1870, tbi for traber «Nævningeretten ilte paan^
fammen i glenBborg. 3afobfen’B ©Ijæbne bar bet»
for vatt alminhelig Deltagelfe b« i æpen, og vi
feile næppe veb at antage, at be æeftræbelfer, her
i biEfe Dage pjereB for at paffe barn paa fri gob
jneb kaution, ville finte tilflrætfelig Unberßattelfe,
forfaavibt bet gjælter cm at bringe ben fornobne
Kaution tilveie. Det viteS enbnu itle, om vebfom»
menbe SNpnbigbeb everbevebet vil IvBlabe barn mob

Sauticn.

H. R. Hiort-Lorenzens omtale af Jep Jacobsens affære og
arrestation, Dannevirke den 14. oktober 1869. Omtalen
vender sig dels imod det tyskorienterede organ, Nordsles
vigsk Tidendes "usandheder", dels imod den behandling,
som Jakobsen blev udsat for. Retssagen viste, at HiortLorenzen havde ladet sig lede af delvist løse rygter.

Modsatte side:
Bladhovede fra Dannevirke den 23. oktober 1869. I denne
avis - 29. årgang nr. 247 - bragtes på grundlag af den loka
le avis i Flensborg, et referat af sagen imod Jep Jakobsen,
således som den var foregået for retten i Flensborg.

Alligevel fastholdt Hiort-Lorenzen i
Dannevirke, at der burde foretages en
tjenstlig undersøgelse mod Brauer - om
ikke andet så for at aflive de vilde rygter.
Hele sagen viste sig altså at være baseret
på løse rygter, som Hiort-Lorenzen lod sig
narre af - som følge af brevene fra Jakob
sen, den almindelige rygtedannelse i byen
og ikke mindst sin egen målsætning med
offentligt at ville fremhæve ethvert over
greb mod dansksindede nordslesvigere.

Politimester Lüders, der ellers nok var
hurtigt ude med anklager og beslaglæggel
ser, lod ham også slippe godt fra det. Hel
ler ikke Brauer lod til at tage det ilde op.
Men amtsdommer Hellborn ved amtsret II
i Aabenraa forlangte tiltale rejst, og stats
advokaten ved Flensborg kredsret, Macco,
var enig: Hiort-Lorenzens artikler kunne
kun være udtryk for en “fanatisk, politisk
ondskabsfuldhed.” Det var med andre ord
en grov fornærmelse offentligt at påstå, at
en embedsmands embedsførelse ville med
føre en alvorlig påtale. Sådan fortolkede
Macco i hvert fald i “Straf-Gesetz-Buch”
paragraf 102.
Retten blev sat i Flensborg den 5. janu
ar 1870, og pådømmelsen blev slået sam
men med en anden pressesag, som HiortLorenzen på samme tid var anklaget for.2
Statsadvokat Macco forlangte 14 dages
fængsel i en kombination af begge ankla
gepunkter.
Jep Jakobsen og arrestforvarer Brauer
var indkaldte som vidner. Hiort-Lorenzen
forsvarede sig med, at artiklerne var skre
vet i god tro, eftersom de bl. a. baserede
sig på breve fra arrestanten, hvem han
ikke mente at have grund til at mistro.
Heller ikke kravet om en “alvorlig Under
søgelse” var ment som en fornærmelse,
men kunne kun tjene til at gendrive ryg
terne og ville således være i Brauers egen
interesse. Samtidig mente han, at det var
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pressens forpligtelse at omtale og behand
le sager af dén karakter.
Retten fandt Hiort-Lorenzen skyldig i
fornærmelser og idømte ham en bøde på
25 daler. Man fandt det formildende, at
artiklen var blevet til på baggrund af bre
ve fra Jep Jakobsen, hvem han ikke havde
haft grund til at mistro. Strafferammen
gik - i tilfælde af formildende omstændig
heder - fra 10 til 300 daler. Der er altså
trods alt tale om en mild dom.
Hiort-Lorenzen ankede sagen, fordi
han ikke fandt, at retten havde påvist hans
“dolus” (forsætlighed) og ikke mindst af
den principielle grund, at hvis det var
strafbart at antyde, at en embedsmand
ikke havde opført sig korrekt, “vil pressens
stemme i alle sager med embedsmænds
forbrydelser forstumme.” Og det kunne
han jo i høj grad have ret i.
Appellationsretten i Kiel ændrede den
26. april 1870 under fornyet afhørelse af
både Brauer og Jakobsen dommen til en

KILDER
Landesarchiv Schleswig-Holstein Abt. 354 nr. 423.
Dannevirke, årgangene 1869 og 1870.
Hiort-Lorenzens privatpapirer, Det kongelige Bib
liotek, ny kgl. samling 1725 A.
H. R. Hiort-Lorenzen: Erindringer fra Sønderjyl
land, Kbh. 1919.

NOTER
1. Der findes faktisk ét af Jep Jakobsens udsmuglede breve bevaret på Landesarchiv SchleswigHolstein, Abt. 354 nr. 423. Det er gribende
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15 dalers bøde, men var i øvrigt enig med
retten i Flensborg. Hiort- Lorenzens uskyl
dige bemærkning var altså at regne for en
fornærmelse.

Jep Jakobsen blev idømt tre måneders
fængsel for “Mishandling udøvet mod hr.
Vogt og Madam Danielsen, forstyrrelse af
den offentlige fred, ophidselse til had og
foragt mellem statens undersåtter, samt
fornærmelser mod embedsmand i funk
tion, nemlig gendarm Johnsen. Men han
slap for anklage både for højforræderi og
majestætsfornærmelse.
Jakobsen udvandrede efter afsoningen
til Kongeriget. Han slog sig ned i Kolding,
hvor han drev en virksomhed som såkaldt
“Folkeadvokat,” og som sådan spøgte han
stadig i Dannevirkes annoncespalter. Han
har vel formentlig ydet juridisk bistand til
udvandrede Sønderjyder.
RENÉ RASMUSSEN

læsning og man forstår Hiort-Lorenzens indig
nation. Det hedder bl.a. “Der er skrækkeligt at
sidde, hvor jeg nu sidder ... Fangen før mig
hængte sig ... Siden den 6. har jeg ikke haft
Klæderne af om Natten...” på grund af vægge
tøj og alskens uhumskheder.
2. Se René Rasmussen: Turen til posthuset.
Redaktør H. R. Hiort-Lorenzen og sagsan
lægget september 1869, i Sønderjysk Måneds
skrift 1991, s. 3-9.

LYSESTØBER OG REDAKTØR I HADERSLEV
CARL BENDIX NISSENS ERINDRINGER
1862-1915
I 1991 modtog Arkivet ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesvig en lille uanselig
dagbog. Formatet var oktav og omfanget
149 sider. På første side kunne man læse,
at der er tale om en "Dagbog begyndt den
10de mai 1833 af Skolelærer Anders Carl
Nissen ved Flemløse Skole".
Den første reaktion var en slags skuffel
se: dette kunne måske nok være interes
sant, men bogen var jo tilsyneladende
uden tilknytning til både Sydslesvig og
hele det gamle Sønderjylland i øvrigt. Og
dog: det viste sig snart, at bogen ikke blot
er en værdifuld skolehistorisk kilde, men
faktisk alligevel har tilknytning til Sønder
jylland, i særlig grad til Haderslev. Forfat
teren var nemlig sønderjyde, og bogen

blev siden fortsat af sønnen, som bosatte
sig i Haderslev. Næste generation igen
slog sig ned i Flensborg - og dermed er
ringen sluttet.
Bogens ophavsmand, skolelærer Anders
Carl Nissen (1790-1877), var født den 28.
januar 1790 i Arnum, Højrup sogn i
Haderslev amt, som dengang strakte sig
helt ud til Vesterhavet. Tyve år gammel
kom han i 1810 på skolelærerseminariet
"Bernstorffsminde" ved Brahetrolleborg
på Fyn, og efter dimissionen fik han 1813
ansættelse på Helnæs. Efter 9 /a år her flyt
tede han til Flemløse, hvor han bestyrede
skolen gennem de følgende 34 % år, helt
frem til pensioneringen i 1857.
Af disse mange år på Sydfyn giver dag41

bogen et værdifuldt billede. Læreren for
tæller bredt om skolens indretning, om
det daglige arbejde og den såkaldte "ind
byrdes undervisning". Vi læser om lære
rens landbrug - mergling, såning og høst,
misvækst, dyrtid eller overflod, brøndgrav
ning, forholdet til sognets bønder og
præst og meget mere.
I denne sammenhæng er det imidlertid
næste generation, som interesserer. Efter
den gamle lærers død den 14. marts 1877
overtog sønnen Carl Bendix (1835-1921)
dagbogen. Han bosatte sig i Haderslev, og
her boede han fra 1862 og lige til sin død
i 1921. Til dagbogen berettede han med
mellemrum om livets tilskikkelser - indtil
guldbrylluppet i 1915.
I det følgende vil vi give ordet til Carl
Bendix Nissen. Hans beretning giver
interessante oMimt fra livet i Haderslev
'mellem 1862 og første verdenskrig. Nissen
slog sig ned i byen som lysestøber - men
denne næring blev udkonkurreret af den
nymodens gasbelysning og senere af pe
troleumslamperne. Så forsøgte han sig
som skatteopkræver og fandt endelig en
indtægt som lokalredaktør, annonceagent
og fordeler af et par små blade. Først var
det i årene 1886-88 "Haderslev Avis" og fra
1888 til 1911 "Haderslev Dagblad".
Men avisekspeditionen var ikke en let op
gave. "Haderslev Avis" kom i karambolage
med det preussiske politi - og Nissen var
nær endt i fængsel. Kejser Friedrich 3.’s
amnesti i 1888 gav dog benådning på
tærskelen til 4 måneder og 8 dages fæng
sel.
I oktober 1888 overtog Nissen i stedet
ekspeditionen af "Haderslev Dagblad",
som blev udgivet og trykt af redaktør H.
Matzen og siden H. P. Hanssen i Aaben
raa, tilknyttet bladet "Hejmdal". Mange
besværligheder fulgte. Nissen måtte rejse
Haderslev amt tyndt for at skaffe abon
nenter og annoncører. Det skete med
tog, til fods, med postvogn og i al slags
vejr - en drøj opgave. Tilmed var konkur
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rencen stor. I vesteramtet stod "Vestsles
vigsk Tidende" stærkt, og skepsisen over
for et blad udgivet fra Aabenraa var stor.
"Alt det der fra Aabenraa og bekendt
gørelser deromkring fra" brød man sig
ikke om. Nogle fandt, at det nye blad,
med H. P. Hanssen i Aabenraa som bag
mand, blot ville skade "Flensborg Avis" og
dets redaktør Jens Jessen, som havde
mange tilhængere på vesterkanten. Bøn
derne var heller ikke meget motiveret for
at acceptere noget nyt, og de ville kun
tegne abonnement flere sammen. I byen
skadede det meget, at "Haderslev Dag
blad" ikke var lokalt, men blev trykt i
Aabenraa, og hos de gamle aviser "Dan
nevirke", "Modersmaalet" og "Folkebla
det" var stemningen mildt sagt kølig over
for konkurrenten. Nissens forhold til
redaktør Axel Sabroe fra Modersmaalet
var særdeles anspændt. I 1897 fremførte
Sabroe endog, at "Haderslev Dagblad"
ved uddeling af prøveeksemplarer og på
anden måde søgte at trænge sig ind og
derved at skade de andre danske blade.
Hos mange blev "Haderslev Dagblad" til
med slået i hartkorn med et lille "dag
blad" udgivet af det tysksindede "Folke
bladet", selvom "Haderslev Dagblads"
bagmand jo var den danske politiker H.
P. Hanssen. Nissen fik også meget arbejde
med at skaffe annoncører og med at
kradse pengene ind fra dårlige betalere.
Til tider måtte han overveje at modtage
cigarer, vin eller andre varer i stedet for
kontant betaling fra en annoncør. Imid
lertid var bladet Nissens eksistens - her
havde han fundet en levevej, da konjunk
turerne slog den oprindelige eksistens i
stykker.
I 1911 rakte kræfterne ikke længere til
det krævende avisarbejde, og Nissen gik
på pension fra bladet. "Hejmdal" og H.
P. Hanssen bevilgede den gamle medar
bejder en årlig understøttelse på 400
mark, og desuden fandt Nissen og konen i
de følgende år lidt indtægter ved at tegne

annoncer for Sprogforeningens Almanak.
Med spredte mellemrum nedfældede
Nissen sine tanker i dagbogen. Det blev
en kortfattet, men ganske oplysende be
retning om en brydsom tilværelse. Også
rent privat fik familien datidens hårde vil
kår at føle: tre af fire sønner døde før vok
senalderen, og til slut måtte den eneste

overlevende søn trække i soldatertrøjen
under første verdenskrig.
Lad os nu høre Carl Bendix Nissens
historie - et tidsbillede af de "gode gamle
dage", da både konjunkturer, sygdom,
død og krig gang på gang greb øde
læggende ind i en ellers god og godt plan
lagt tilværelse.
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AF CARL BENDIX NISSENS ERINDRINGER 1862-1915

I lysestøberlære
Jeg er født i Flemløse skole 1 '/s mil fra
Assens på Fyn i året 1835 den 22. februar.
Da jeg var blevet konfirmeret og skulle
bestemme mig for, hvilket håndværk jeg
ville lære, blev der mellem mine forældre
og min morbroder, lysestøber Carlsen i
Assens, talt om, at han nok ønskede at få
mig til sig, da han nemlig var enkemand
og uden børn. Jeg skulle da lære lyse
støberiet, og siden, når jeg ville være ham
tro og hengiven, skulle jeg være hans
efterfølger.
Da lysestøberiet den gang var en god
forretning, da man hverken kendte gas
eller petroleum den tid for 30 år siden,
fandt mine forældre, at det var et glimren
de tilbud, og jeg syntes, at det var også rig
tigst at høre efter mine forældres tilskyn
delse.
I året 1849 kom jeg altså til min onkel i
lære, hvor jeg såvidt i begyndelsen fandt

mig ret godt tilfreds, men det blev des
værre anderledes, da hvedebrødsdagene,
som man kalder det, var ovre. Min onkel
var i det hele taget en meget streng mand,
og jeg blev mere og mere ikke betragtet
som nær slægtning af ham, men i alle
måder behandlet som en ligefrem lære
dreng. Min ration mad og drikke blev mig
meget knap og bestemt tildelt, og dertil
var min fritid også gruelig indskrænket og
jeg faldt derover hen til en mismodig
sindsstemning.
Det var ofte min mening at ville have
forandret min stilling, dels fordi jeg var
ked af livet dér som også fordi jeg var ban
ge for, at lysforretningen med tiden skulle
blive dårlig, da gasbelysningen begyndte at
blive opfundet, så vidt jeg husker 1854. Jeg
var imidlertid vankelmodig af mig, vidste
ikke hvad jeg skulle finde på og ville nødig
gøre mine forældre sorg med at beklage
mig og at flakke fra det ene til det andet.
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Da jeg havde stået 6 år i lære og var ble
ven klædt i den tid af min onkel, blev jeg
svend, da jeg var 20 år, og jeg skulle da
selv klæde mig og fik da i ugeløn 5 rigs
bankmark. Det var nu i begyndelsen lidt
nyt for mig at føre svendelivet, og det sid
ste årstid efter fik jeg således lov til om
sommeren at gøre en rejse til mine slægt
ninge i Holsten på 10 å 14 dage. Dette var
jo en meget storartet begivenhed for mig,
således at komme ud i den vide verden. ...
[På hjemvejen] rejste jeg over Flensborg
til Haderslev og besøgte min broder
Diderich Nissen,1 dengang købmand, og
siden derfra tilbage til Assens.
Det var naturligvis en stor begivenhed
for mig med denne rejse, og at jeg fik lej
lighed til at se, hvorledes verden så ud
udenfor. Men igen på en måde havde det
te vel også en slags skadelig indflydelse på
mit gemyt. Thi fra den tid af havde jeg
endnu mere ondt ved at finde mig til rette
i mit ensformige liv. Jeg spekulerede imid
lertid på, at når jeg blev 22 år og skulle på
sessionen, kunne det være mulig, at når
jeg blev soldat, kunne jeg derved få lejlig
hed til at gøre en forandring i min stil
ling. Men da jeg første gang mødte på ses
sionen, blev jeg udsat til næste år på
grund af, at jeg var spinkel af lemmer, og
således gik det også det næste år, og jeg
var da i mit 25. år, inden jeg blev fuldstæn
dig kasseret.
Lysestøber i Haderslev
Da jeg nu således var fri for soldateriet
og af den vej ikke kunne vente at bane
mig en anden vej i min stilling, spekule
rede jeg på alle mulige måder på at finde
forandring. Det blev også med tiden
mine forældre klart, at der måtte gøres
noget. Og da min broder, som var i besøg
hos onkel og mine forældre, som den
gang boede i Assens, efter at fader var
gået af som pensioneret lærer, rådførte
jeg mig også med ham, om han mente,
der kunne være mulighed foi' at jeg i
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Haderslev kunne etablere mig som lyse
støber.
Efter at vi nærmere havde overvejet
denne sag, blev det besluttet, at jeg helle
re måtte etablere mig som lysestøber i
Haderslev. Da jeg meddelte min onkel
planen, gik han såvidt godvillig ind derpå,
da han selv vistnok indså, at vi i fremtiden
ikke rigtig ville kunne komme ud af det
med hinanden. Og som en erstatning for
det han havde tiltænkt mig, fik jeg 400
rigsbankdaler at sætte i forretningen.
Jeg begyndte altså at indrette mig med
at anskaffe inventar til mit etablissement i
foråret 1862. Den 1. april rejste jeg til
Haderslev og havde der lejet en kælderlej
lighed hos snedker P. Jørgensen. Om ef
teråret samme år åbnede jeg min forret
ning.'2
Imod forventning gik det helt godt
med min forretning. Det første år kom jeg
straks i forbindelse med de fleste af byens
købmænd og omegnens høkere, og siden
det andet år blev min forretning endnu
mere udvidet, da jeg også fik forbindelse i
andre byer såsom Aabenraa, Kiel og Søn
derborg. Jeg havde fuldt op at bestille og
måtte holde drenge og daglejere til at
hjælpe mig og arbejdede sædvanlig til
langt ud på natten.
Efter at jeg havde ført ungkarlelivet i
denne min stilling i en tre år og havde det
noget kedeligt med at jeg ikke havde den
rette huslighed, da jeg havde været uhel
dig med at få nogle kedelige, gamle hus
holdersker, spekulerede jeg på at få mig
en ægtemage. Ved skæbnens tilskikkelse
kom jeg således til at gøre bekendtskab
med en datter af forhenværende guld
smed Lohmann3 hersteds, med hvem jeg
da blev forlovet den 9. oktober 1864.
For nu at kunne gifte mig blev det nød
vendig, at jeg måtte have en anden lejlig
hed. Der blev nu ved min indtrædelse i
min tilkommende svigerforældres hus
gjort planer til, at jeg kunne få indrettet
til lysestøberi i deres hus. Om foråret 1865

flyttede jeg da ind til mine svigerforældre
her ved Gammelting,4 og lod da en hel
del omgøre ved huset, således at jeg efter
at have fået lysestøberiet indrettet siden
den 28. juli samme år kunne holde bryl
lup med min forlovede Catrina Lohmann.
Jeg havde nu opnået at få det hyggeligt
og rart om mig, med at vi havde en lille
net lejlighed, og var det mig nu rigtig
behageligt at kunne glæde mig ved min
omgivelse med min lille kærlige kone og
med godt samliv med mine svigerforæl
dre, som boede i huset sammen med os.
Det er jo nu imidlertid desværre sådan i
livet, at man ikke får noget fuldkommen,
og at sorg og glæde vandrer sammen til
hobe. Vort ægteskab blev året efter den
24. august 1866 velsignet med en lille rask
og velskabt søn, som ved dåben blev
opnævnt efter begge hans bedstefædre,
nemlig Andreas Carl Nissen, og det var jo
rigtig en stor glæde for os med det lille
drengebarn. Men da det var syv uger gam
melt, blev den lille pludselig meget syg og
afgik efter tre dages hårde lidelser ved
døden. Det var jo næsten som en drøm
for os med i en så kort tid kun at have
nydt den glæde med at have sådan et lille
væsen om sig, og måtte vi da leve med
håbet om, at savnet atter mulig kunne bli
ve os erstattet.
Det var nu ikke alene i denne henseen
de, at der begyndte at oprinde genvordig
heder for os, men også i min forretning,
som nu i en 4 å 5 år havde gået meget til
fredsstillende, truedes der med, at opfin
delsen af den nye belysningsvæske petro
leum ville medføre, at talglys ville gå mere
af brug. Og viste det sig, at det år efter år
også tog mere og mere af, som da også
gav anledning til, at jeg med frygt så frem
tiden imøde og mulig kunne tænke mig,
at jeg måske i tiden slet ikke kunne eksi
stere ved denne forretning mere.
Forinden jeg nu går videre, må jeg for
tælle, at vort savn ved vor førstefødte lille
søns tidlige bortgang atter i 1868 den 8.

Carl Bendix Nissen, født i Flemløse 22. februar 1836, død
i Haderslev 3. maj 1921, lysestøber og redaktør i Haders
lev. Fot. ca. 1876 i Haderslev byhistoriske Arkiv.

marts blev erstattet ved en søn igen, som
da blev opnævnt ved samme navn, Andre
as Carl, og 1872 den 24. april kom der en
lille broder til, som fik navnet Carl Nissen.
Min lille kone og jeg levede nu glade og
tilfredse med hverandre sammen med vo
re små drenge, og ville der jo endnu have
været mere indbyrdes lykke og sindsro
over mig, hvis min forretning ikke som
anført havde begyndt at svækkes år for år
ved at petroleum blev mere almindelig i
ethvert hus.
For nu om muligt i tide at skabe sig en
biforretning, begyndte min kone en mo
de- og pynteforretning. Men ved uheldige
omstændigheder mislykkedes dette alde
les, og satte vi derved en hel del penge
overstyr og måtte siden helt opgive denne
forretning.
Det ene år gik nu imidlertid hen efter
det andet, ved at jeg med min forretning
med lys og talghandel forsøgte at slå mig
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igennem så godt som muligt. Men den
omstændighed, at der om sommeren in
gen rigtig forretning er, og at jeg ofte er
uden beskæftigelse og i den tid sætter
penge til år for år, idet jeg om vinteren
ikke kan fortjene så meget, som der udfordres til at leve af om sommeren, har
bidraget til at gøre min sindsstemning
mere og mere nedtrykket, så jeg desværre
ofte er nær ved at falde hen til melankoli.
For om muligt at råde bod herover og
at få en bestilling ved siden af min forret
ning lykkedes det mig i året 1876 at få en
bestilling som skatteopkræver ved skatte
kassen hersteds over landdistrikterne.
Herved syntes jeg i førstningen at være ret
vel tilfreds, men da det siden kom hen
mod vinteren, blev disse landstrabadser,
som undertiden var over 4 å 5 mil om
dagen i et ofte ufremkommeligt føre og
strengt vejr med sne og frost, mig alt for
drøjt at udholde. Da mit helbred allerede
efter en tre måneders forløb derved var
bleven ødelagt, måtte jeg opgive denne
bestilling.
Samtidig med at det nu i flere år har
plaget mig, at min forretning ikke har
været mig tilfredsstillende, og jeg på alle
måder har gjort flere mislykkede forsøg
med at komme til noget andet, har syg
dom også afvekslende været temmelig
ublid i vor lille kære familie.
Vi havde jo nu glædet os meget over
vore små drenge, som i en alder af den
ene 11 os,' den anden 7 år var ret muntre
og kvikke og ligeledes i skolen var meget
afholdte. Men desværre indtraf meget
pludselig en meget betænkelig svaghed
over vor ældste søn Andreas, som i løbet
af foråret 1879 til hen i sommeren tog til i
høj grad med brysttæring, og måtte vi fri
ste den tunge skæbne, at han den 29. juni
samme år afgik ved døden i en alder af 11
% år.
Efter at der nu igen er svundet et tids
rum af et par år, siden jeg sidst opførte
notitser her, må jeg nu fortælle, at det tab,
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som vi måtte friste ved vor kære søn,
Andreas C. Nissens bortgang, atter ved
skæbnens mærkelige tilskikkelse året 1881
blev os erstattet, idet vi den 2. september
blev velsignet med et lille, rask drenge
barn, som ved dåben blev nævnt ved navn
et Jens Nissen.

Avisredaktør
14. april 1893: Efter at jeg som før omtalt
1877 atter måtte opgive min stilling som
skatteopkræver, måtte jeg igen ved den
kummerlige eksistens ved lysestøberiet se
at slå mig igennem som bedst og søgte på
alle tænkelige måder at få noget andet
som biforretning. Omsider i året 1886 til
bød der sig da en lejlighed for mig, idet
en herværende redaktør af et lille blad
"Haderslev Avis"5 blev udvist som dansk
undersåt og rejste til Vejle. Redaktøren af
nævnte blad, hvis navn var Joh. N. Hansen,
besluttede at holde det gående med udgi
velsen af bladet i byen og omegnen, ved at
en person hersteds overtog ekspeditionen.
I december 1886 overtog jeg som sådan
altså denne post, hvilket på en måde var
temmelig risikant, idet jeg ikke kunne bli
ve indskreven for samme på anden måde
end som ansvarshavende redaktør.
Bladet blev nu altså trykt i Vejle, og
Hansen udgav dersteds et lignende blad
med forandret titel, og Haderslev Avis
blev nu sendt hertil hver anden dag med
dagvognen, som jeg ekspederede. Min
indtægt derved var ca. 600 mark i året, og
var det jo allerede en temmelig god hjælp
som bifortjeneste ved siden af lysforret
ningen.
Dette mit nye foretagende, som kostede
mig megen arbejde og bryderi med at
holde det gående, skulle desværre heller
ikke længe bestå, førend det endte med
skræk og genvordigheder for mig. I no
vember 1887 havde Hansen af uforsigtig
hed optaget en lille artikel i bladet efter et
amerikansk blad, som her af politimeste
ren blev optaget som majestæts- og Bis-

marcks-fornærmelse. Jeg kom i forhør på udgiver af "Hejmdal", med hvem jeg siden
politikontoret, og sagen blev anmeldt til var så heldig at komme i forbindelse. Det
landsretten i Flensborg. Sagen blev meget blev på samme måde som tidligere med
alvorlig, og i februar 1888 blev jeg stævnet Joh. N. Hansen som udgiver og ekspedi
tør af "Haderslev Dagblad".6 Herved hav
til forhør i landsretten i Flensborg.
I spændt forventning om udfaldet mød de jeg da en indtægt af ca. 6-700 mark om
te jeg altså dér med en advokat her fra året, og vi så os da i stand til så nogenlun
byen. Dommen lød på 4 måneders og 8 de at kunne slå os igennem.
Med redaktør Matzen stod jeg således i
dages fængsel, samt at jeg samtidig måtte
nedlægge posten som ansvarshavende forbindelse med ekspeditionen af bladet
fra oktober 1888 til oktober 1893, til hvil
udgiver af dette blad.
Nedtrykt af sorg og bekymring vendte ken tid bladet og redaktionen gik over i
jeg hjem til min lille familie, som jeg måt andre hænder, nemlig til redaktør H. P.
te bringe dette tunge budskab om det sør Haussen, Nørremølle, som havde købt
gelige resultat. Ved trøst og opmuntring af trykkeriet og bladet af Matzen. På
familien samt gode venner måtte vi så Matzens anbefaling beholdt jeg dog min
godt som muligt se at gøre os fortrolige stilling som hidtil hos ham og fik det på
den betingelse, at jeg årlig har en indtægt
med forholdene.
Men heldig slap jeg for denne hårde og af 800 mark.
uforskyldte straf. Den 9. marts 1888 afgik
Sølvbryllup og sønnens død
den gamle kejser Wilhelm I ved døden, og
da kejser Friedrich III kort efter kom på ... Den 28. juli 1890 var det 25 år siden
tronen, udstedte han amnesti for sådan min kære hustru og jeg holdt bryllup,
ne, som allerede var fængslede eller døm hvilket ret var os en stor glæde at have
te til fængsel for mer eller mindre forseel oplevet et sådant langt afsnit i vor ægte
ser. Navnlig blev alle de benådede, som stand, idet vi fuldt ud kunne glæde os ved,
var dømte for presseforseelse. Jeg var såle at vi gensidigt havde levet et lykkeligt
des en iblandt disse heldige, som således ægteskab med hverandre, og om end vi
slap med skrækken, og det var jo en mage vare bievne lutret i mange genvordighe
løs stor glæde både for mig og min kære der og livsomskiftelser, havde dette dog
familie, hvorfor vi ikke noksom kunne bidraget til at styrke os mere i samhold og
takke forsynet, at det så forunderligt blev kærlighed...
Vort sølvbryllup blev da også fejret med
maget til det bedste for os.
Det gjaldt nu derimod kun om for mig stor festlighed, og vi vil stedse beholde
at komme i gang igen med at få noget at mindet om denne glade festdag, idet der
tjene for mig og min familie. Thi med bla såvel fra familiens som venners og nabo
det, som jeg havde sammen med Joh. N. ers side blev os bevist megen stor overra
Hansen i Vejle, var det nu gået overstyr på skelse og opmærksomhed. I anledning af
grund af de indtrufne omstændigheder. festen havde vi besøg af min broder
Hansen gik siden også fallit og tog siden Diderich fra Assens samt min søster Anne
og datter fra Odense. I forening med dis
bort til København.
Efter at jeg i løbet af sommeren på flere se havde vi om aftenen en større forsam
måder havde forsøgt at forskaffe mig en ling af naboer og venner...
bifortjeneste ved siden af mit lysestøberi,
Fra familien, venner og naboer modto
som mere og mere gik til grunde, hen ge vi mange smukke gaver og lykønsknin
vendte jeg mig siden til bogtrykker og ger i anledning af festen. Blandt andet
redaktør Matzen i Aabenraa, som var modtog vi af vore kære sønner Carl og
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"Haderslev Dagblad" havde ekspedition i ejendommen
Gåskærgade 2 fra 1888 til 1911. "Redaktør" Carl Bendix
Nissen og hustruen Catharine, født Lohmann, kigger ud
af vinduerne foroven. Postkort ca. 1910. Landsarkivet i
Aabenraa. H. P. Hanssens privatarkiv.

Modsatte side:
Medlemmer af Haderslev Sangforening fotograferet 1888
på tribunen i teatrets have. Haderslev Sangforening, hvor
af Carl Bendix Nissen, var et ivrigt medlem, var stiftet
1858, og var en af byens danske foreninger. På billedet ses
Carl Bendix Nissen som nr. 8 fra venstre. Haderslev byhi
storiske Arkiv.

Jens et meget smukt Kristusbillede ledsa
get med nogle smukke vers. Af Haderslev
Sangforening, af hvilken jeg var medlem,
modtog vi et gulvtæppe og en pengegave.
Af naboerne blev vi overrasket med et
smukt sofabord med tæppe. Af min svoger
A. Lohmann7 i Christiansfeld fik vi et
nydeligt sølvservice bestående af sukker
skål og flødekande med ben og endvidere
af min familie, nemlig broder og søstre,
modtog vi adskillige pengegaver.
Dette var nu et glanspunkt i vort ægte
skab. Men så må jeg desværre omtale den
store sorg, som vi havde i året 1894 med
tabet af vor kære håbefulde søn Carl, som
dengang var 21 /a år gammel. Som barn
havde han været meget svagelig og led af
kirtler på halsen, som vi dog håbede skul
le tabe sig, hvis han kunne nå den tid at
komme over 14 års alderen og blive befri
et for skoletvangen.

48

Efter han således og opnåede det sam
me, kom han efter konfirmationen i bog
binderlære her i byen, hvilket desværre
ikke var så videre heldigt for ham, da han
og der var meget i tvang, og på grund af
hans svaghed måtte han den første som
mer efter at han var kommen i lære en tid
opholde sig i hjemmet og foretage bade
kure i Arøsund og lignende.
Imidlertid blev det atter dog så nogen
lunde igen med hans helbred, at han fik
sin læretid på fem år udstået, og da han
siden var bleven svend, fik han siden en
plads i Preetz, hvor han var ‘/a års tid. Han
kom siden derfra og fik plads i Odense,
men måtte give afkald på pladsen dér, da
hans helbred var meget mådeligt, og plad
sen i forhold dertil var ham for streng.
Efter at han siden havde været på rejse
adskillige steder omkring i Jylland, måtte
han siden i løbet af sommeren tage her-

hjem, da han var bleven fuldstændig
uskikket til arbejde på grund af, at hans
kirtelsvaghed havde forværret sig. I okto
ber samme år blev det dog igen noget
bedre med ham, så at han en kort tid
atter kom i sin gamle plads her i byen,
men siden i november måned tog syg
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dommen atter fat i den grad hos ham, at
han måtte lægge sig på sygelejet her
hjemme, og efter ti ugers lidelser og med
kamp mellem liv og død måtte vi des
værre friste den tunge skæbne, at denne
vor kære, elskede og håbefulde søn afgik
ved døden den 26. januar 1894...

Q7

3tr.

o

Udsnit af “Meddelelse” fra C. B. Nissen til Haderslev Dagblads udgiver, Hejmdals redaktør i Aabenraa, H. P. Hanssen.
Landsarkivet, Aabenraa. H. P. Hanssens privatarkiv.
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Storegade set fra pladsen ved Stormklokken ca. 1900. Til venstre Herman Frees’ isenkramforretning, hvor C. B. Nissens
søn Jens ved midten af 1890’erne kom i lære. Bygningen på postkortet blev i 1908 erstattet af den nuværende store byg
ning på pladsen. Haderslev byhistoriske Arkiv.

Haderslev 1910: Af vore fire sønner var
Jens Nissen nu den eneste tilbage og i 13
års alderen... Efter hans konfirmation
kom han /i års tid først på efterskole i
Hejis og kom derefter i isenkramlære hos
H. Frees hersteds, hvor han indbefattet
hans læretid forblev i 10 år. Derefter van
drede han ud som kommis og havde for
skellige pladser, nemlig i Verden ved Han
nover og siden i Tønder.
Som 32-årig ungersvend blev han dér
forlovet med en datter af overpostschaffner Biel i Aabenraa. Den 6. december
1913 fejrede de forlovede deres bryllup
dersteds. Aret efter flyttede de nygifte til
Flensborg, hvor Jens havde fået en god og
vellønnet stilling hos en grosserer som
kommis og rejsende, og da deres ægte
skab og siden var bleven velsignet med en
lille datter, syntes lykken ret at tilsmile
dem...
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Verdenskrig og guldbryllup
Men ak!...ved den store ulykkelige ver
denskrig, som begyndte d. 1. august 1914,
er det næsten ikke mulig at beskrive al
den nød, sorg og elendighed, som ramte
så mangt et familiehjem, ved at så mange
brave fædre og håbefulde unge sønner
dels måtte forlade deres så kære hjemlige
arne, og så de mange som har ofret livet i
denne blodige krig.
Det blev desværre således kun af kort
varighed, at de nygifte skulle nyde den
glæde, tilsammen at nyde livet, i deres så
yndige lille hjem, thi i april året efter kri
gens udbrud blev vor Jens indkaldt som
rekrut til landstormen og siden som
infanterist indlemmet i hæren og har såle
des måttet friste den tunge skæbne at skil
les fra sine kære og hjemlige arne. Gud
give, at det må blive ham forundt atter
sund og uskadt at kunne vandre tilbage til
hans kære hustru og lille datter.

Efter 1911 fik Haderslev Dagblad redaktion på Torvet Haderslev, i nr. 4, hvor det havde til huse, indtil det sidste num
mer afbladet udkom den 30. juni 1923. Fot. ca. 1920 i Haderslev byhistoriske Arkiv.

...Vort guldbryllup den 28. juli 1915
oprandt for os midt under den ulykkelige
krigs tummel og elendighed, og vi syntes
derfor ikke at kunne have lyst til at stille
an med stor festlighed i den anledning.
Det var nemlig et stort savn for os ikke at
kunne fejre den fest sammen med vor
eneste kære søn samt hustru og lille dat
ter. Han lå netop i den tid ved fronten i
Rusland, og skønt vi havde indgivet ansøg

ning om, at han måtte komme hjem på
orlov til denne fest, var der dog ingen
efterretning kommen fra ham desangåen
de. Fra den fraværende familie og venner
var der heller ingen mulighed for, at no
gen kunne indfinde sig under denne for
styrrede krigstid.
Imidlertid oprandt festdagen alligevel
ret glimrende for os, og atter blev vi først
overrasket ved at en deputation overrakte
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os et cirkulære, som indeholdt en smuk
skrivelse, og ved hvilken der af de her i
byen forskellige aktieselskaber og andre
foreninger samt venner og bekendte var
indsamlet et pengebeløb af 252 mark,
som blev skænket som guldbryllupsgave.
Det var således et slemt skår i vor festlig
hed, at vor Jens ikke var nærværende, og
da vi om eftermiddagen modtog en kærlig
skrivelse fra ham med lykønskning, og i
hvilken han i ømme følelser beklagede
ikke at kunne være nærværende, blev vi jo
derved rørt til tårer.
Ved 3-tiden om eftermiddagen samle
des vi omkring det festsmykkede bord.
OM UDGIVELSEN
Dagbogen findes i Arkivet ved Dansk Centralbiblio
tek for Sydslesvig, Flensborg, privatarkiv P 193
(kopi). Originalen er i privateje hos Carl Bendix
Nissens barnebarn Gerhard Nissen, Flensborg (søn
af Jens Nissen (født Haderslev 2. september 1881,
død i Flensborg 10. februar 1974)).
Udgiveren retter en varm tak til Gerhard Nissen for
tilladelse lil offentliggørelsen.

NOTER
1. Købmand Diderich Nissen, født i Flemløse
1821, borger i Haderslev 10. sept. 1851. Senere
flyttet til Assens.
2. Carl Bendix Nissen tog borgerskab i Haderslev
som lysestøber 1. maj 1862.
3. Guldsmed Andreas Hansen Lohmann, født
1807, borgerskab i Haderslev 14. dec. 1833.
Boede i ejendommen Gåskærgade 2, som sene
re blev overtaget af Carl Bendix Nissen. Datte
ren: Catharine Kjestine Helene Lohmann, født
20. juni 1846, død 13. april 1931 i Haderslev.
4. Gåskærgade 2.
5. "Haderslev Avis - Avertissements-Tiende for
Haderslev By og Amt" udkom første gang 14.
11. 1882. Udgiver, redaktør og bogtrykker var
Johann N. Hansen, Bispegade 15.
Bladet udkom i et gratis oplag på 1500 eksem
plarer hver tirsdag og fredag. Fra november
1886 blev bladet udgivet fra Vejle, idet C. B.
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Samtidig kom pastor Jørgensen,8 som
holdt en stemningsfuld smuk tale til os
gamle brudepar. Samtidig overrakte
præsten os den af kejseren skænkede
hædersgave af 50 mark samt en huspostil
af provsten.
Imidlertid blev vi om aftenen glad over
rasket ved at modtage et telegram fra vor
Jens, at han alligevel havde fået orlov og
var undervejs hjem, men at han først kun
ne komme herhjem dagen efter om nat
ten. Han havde da fået ti dages orlov, som
han tilbragte dels her i hjemmet samt
siden sammen med hans hustru og lille
datter hos svigerforældrene i Aabenraa.

Carl Bendix Nissens tekst er her gengivet med
moderniseret retskrivning. Enkelte udeladelser er
markeret med ....
Indledningens oplysninger om "Haderslev Dag
blad" stammer fra C. B. Nissens breve til H. P. Hans
sen i dennes arkiv i landsarkivet i Aabenraa.

LARS N HENNINGSEN

Nissen virkede som lokalredaktør i Haderslev.
Se Jakob Røjskjær: Fladerslevs ældste ugeaviser,
Haderslev-Samfundets Årsskrift 1991 s. 21-24. Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske
aviser 1634-1989, bd. 2, 1989 s. 622f.
6. Redaktør H. Matzen havde grundlagt "Hejmdal" i 1879. H. P. Hanssen overtog bladet 1.
oktober 1893. Haderslev Dagblad udkom fra
omkring 1. juli 1888 til 30. juni 1923 som
aflægger af Hejmdal.
Se Jette D. Søllinge og Niels Thomsen, anf. arb.
s. 623 samt breve fra C. B. Nissen i H. P. Hans
sens arkiv i landsarkivet i Aabenraa.
7. Adolph Andreas Lohmann, født 1856, søn af
Haderslev-guldsmeden A. H. JLohmann (Se
note 3). Fra 1883 bosat i Christiansfeld.
8. Nikolaj Jørgensen, præst ved Hospitalskirken
1908-20, 1920-21 andenpræst ved Frue kirke.

HADERSLEV BYS BRANDVEJE
Engang havde Haderslev tre brandveje. I
dag figurerer ingen af dem på bykortet.
Kloster Brandvej, som nok er den æld
ste, er også den korteste og har, så længe
jeg husker, været spærret for trafik ned til
vandet.
Gammel Brandvej bar nok gadeskilt,
men man skulle gennem porten i Storegade 61 for at komme ned til Dammen ad
den vej. Her passerede man rebslager Vig
go Guldbrandts værksted og har nærmest
gået på hans reberbane for at komme ned
til Haderslev Dam. Undervejs var der også
adgang til flere mindre beboelser. Et stort
kloakrør ledsagede én på sidste del af
strækningen og fratog en fornøjelsen ved

at møde Dammen. Udstrømmende kloak
vand smeltede også isen, når Dammen var
ved at lægge til, så her skulle man være
varsom med at starte sin skøjte tur.
Ny Brandvej, hvor i dag Borgervænget
ligger, havde en meget malerisk start.
Vejens placering mellem Storegade 35 og
37 rummede en portal ind til Centralme
jeriets gård, - en portal, som er gengivet i
maler- og fotokunst næsten lige så hyppigt
som det klassiske billede af Domkirken set
fra Præstegade ved Hægersgade.
Portalens særpræg blev fremhævet af
bindingsværksbygningen til højre - bagsi
den af Meyers Boghandel.
Centralmejeriet - en travl arbejdsplads
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Centralmejeriets skorsten og haver og skure ned mod Dammen. (Haderslev Byhistoriske Arkiv).

med mange hestevogne og med en
fabriksskorsten, som på sine gamle dage, i
50erne, var underlag for en storkerede var i sig selv malerisk. Et kæmpestort pile
træ forøgede det hyggelige købstadsmiljø.
Foruden mejerivirksomheden var der i
forhuset flere erhverv: Mejeriudsalg og
skrædderi i stueetagen - op ad en høj trap
pe. Da den høje trappe forsvandt, forlod
skræddermester Wind også stedet, og
mejeriudsalget fik Radiocentralen til na
bo, idet Peter Jensen flyttede hertil fra
Storegade 43. I kælderen havde skomagei'
Frydendal værksted.
Mejeriejer Thomas Nissen havde man
ge jern i ilden, da mejeriet blev nedlagt:
Ægpakkeri med en kalkkule, der var til
gængelig fra både mejerigårdens side og
fra Brandvejen, - en tid var der kaninfarm,
hvor Jens Bork havde fritidsarbejde som
fodermester. Fåreavl var henlagt til Linde
dal, men græsningsarealerne på Simmer-
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stedvej var målet for mælkedrengenes ridt
ved fyraften. "Centralmejeriets Rideklub"
kaldte vi deres daglige samlede udmarch
ad Vestergade.
Foruden de mange husdyr, som havde
tilknytning til nr. 35, var der i øverste eta
ge af forhuset udlejning af værelser til
seminarieelever. Det var boghandler Gre
the Nissens hverv. På samme tid boede
der under 2. verdenskrig ti seminarieele
ver på kakkelovnsfyrede værelser. Da
huset kun havde to skorstene, var der en
labyrint af skorstensrør i øverste etage.
Og så boede der endda flere familier
andetsteds i huset.
Der hørte en stor have til huset med et
stateligt lysthus, som grænsede til Brand
vejen ved mødet med Dammen.
Den maleriske portal må engang have
haft nogle portfløje. Beslagene til hængs
lerne sad der endnu. Et af beslagene kom
under mistanke for at have snuppet en

Storegade 35.1 stueetagen forskellige forretninger, bl. a. mejeriudsalg; øverst seminarieelevernes værelser.
(Haderslev Byhistoriske Arkiv).

mælkekusks spændetamp, da han gik ved
siden af Mariegaards mælkevogn, der hav
de afleveret sin forsyning en søndag mor
gen først i 30rne. I hvert fald løb hesten
"losk" og styrtede tværs over Storegade og
havnede langt inde i viktualiehandler
Kysters butik i nr. 32. Tværs gennem spejl
glasrude og udstilling. Den stærkt forskårne og skræmte hest blev bugseret ud, men
det store brag hørtes vidt omkring og var
samtaleemne i kvarteret længe efter.
Mælkevognene og -hestene lavede også
ravage i Meyers boghandel. Også her - i
nr. 37 - var der høj trappe, indtil man først
i 30rne i August Meyers tid, hvor man hav
de haft både bogbinderi og papir- og bog
handel, byggede huset om. "Vi er ved å
synk’ æ butik!" forklarede August Meyer
den forbipasserende Andreas Thulstrup,
der kommenterede: "Det var ellers en stor
mundfuld!"
Så fik man butik i fortovshøjde, og glas

ruderne gik rundt om hjørnet og blev
igen og igen ramt af hestevogne, som kør
te "snert om æ hjønn". Første gang var på
et tidspunkt, hvor boghandlerens blikfang
var "Anthony Adverse". Johannes Meyer juniorchefen - var rap i vendingen, tømte
vinduet og anbragte en plakat for bogen
og skrev et skilt: "Hansen slog Ruden ind
og tog ’Anthony Adverse’!" Ved et sene
re uheld fik han en anden lys idé: "En
Hest gik gennem Ruden. Læsehesten gaar
gennem Døren." Martin Krogager Ander
sen fra nr. 32, der har været bydreng hos
Meyer, har leveret fotografiet af situatio
nen - snuppet af Hans Rohde.
Den maleriske portals nabo var en stor
værkstedsbygning, hvor snedkermester
Hans Nielsen på 1. sal havde en hel sal til
værksted med hejseværk i vestre gavl. Byg
ningen var ikke rektangulær, - den fulgte
grundplanen og havde et parallelograms
form. Jordetagen var dels garager, dels
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"En Hest gik gennem Ruden ..." i boghandler Meyers butik. Foto i privateje.

værksted for hhv. vulkanisør Ludvig Falk,
hvor vi fik forsålet vore gummistøvler, og
karetmager Iver Ravn - "æ hjuler". Ludvig
Falk hed i daglig tale "Ludde". Martin
Krogager Andersen bankede engang Jes
Falk, der naturligvis sladrede til sin far,
der forfulgte "Madde", men da denne var
mere stedkendt, undslap han gennem
haverne hen til PALÆ. Om sommeren var
der tit lav vandstand i Dammen, og man
kunne gå langs bredden temmelig frit,
kun generet af de mange bådebroer.
Hjuler Iver Ravn er afbildet i Årsskriftet
for 1991 sammen med Johannes Nielsen.
Familien Ravn boede i en bagbygning,
hvor Johannes Meyer siden er flyttet ind,
og bygningen er nærmest historisk på
grund af sin gamle kælder.
Bliver vi på Brandvejens østside, kom
der længere nede en smedje tilhørende
Hans Hommelhoff Wollesen. Under
besættelsen blev den anvendt af værne
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magten til beslagsmedje. Godt nok holdt
der en "Feld-Schmiedewagen" udenfor,
men det faste inventar inden døre var
bedre egnet til de mange skoninger af
værnemagtens heste. Her var et vældigt
liv, når heste blev trukket til og fra og
høje råb, når hestene ikke stod stille. Vi
fandt ud af, at "Prr" ikke er internationalt
sprog til heste, men på tysk kan hedde
"Prüh!" Da det ikke altid virkede at sige
Prüh, brugte smedesvendene ofte grovfi
len til at tæve hestene. Feltsmedemeste
ren fandt ikke garnisonslivet spændende
og ville helle være på Østfronten, sagde
han.
I nr. 39 boede tømrermester Nis Hønnicke, som havde værksted, savskæreri,
oplagsplads og opbevaringsskur langs
med Brandvejen. Neden for skuret var der
have for beboerne i nr. 37 og 39, men
også genboerne i nr. 32 og 34, bl. a.
bagermestrene Wandschneider og senere

Møller samt deres svende, havde adgang
til haven. Ikke blot til tøjtørring, men
også til at nyde udsigten over Dammen der var et flittigt benyttet linde-lysthus ved
bådebroen, og to høje træer, en lind og
en ahorn, stod i skellet til nr. 41, hvor vi
boede. Lindetræet var et herligt klatretræ.
Her anbragte min storebror under en
Damfest, hvor alle haver var illumineret,
øverst i linden to lanterner på en mast.
Havde vi ikke Dammens smukkeste illumi
nation, så havde vi de to højest placerede
top-lanterner.
Mellem Nissens have og Hønnickes gik
Brandvejen. Vi har aldrig oplevet, at
brandværnet har anvendt vejen. Men der
var nok endda at bruge den til ud over at
huse de mange erhverv og familier. Her
hentede man is til Centralmejeriet og Carl
Sørensens Mælkeforsyning i Gaaskærgade. Man "isede", som det også fandt sted
længere ude ved Andelsmejeriet og Fugl
sang. Og i modsat retning kørte man den
sne, som skulle væk fra gaderne. I isvintre
ne, hvor isen kunne bære tunge køretøjer,
kørte vognene rigtig langt ud på isen og
læssede af, så vi troede, at de sorte bjerge
ville efterlade hele øer i Dammen.
Af og til blev en hestevogn kørt herned
og spændt fra ude i Dammen. Træhjul
har det med at skrumpe, så hjulet bliver
"sluk", som det hed i vor dialekt. Et
ophold i et gadekær eller i "æ dam" gør
underværker.
Ellers var Brandvejen en herlig lege
plads for kvarterets børn. Her var gemme
steder uden ende, og de oplagrede
træstammer kunne bruges til mange lege.
I nr. 41 befandt sig et stort æbletræ med
verdens bedste æbler. Nedfaldne æbler
kunne man nogenlunde forsyne sig med
uden vrøvl, men træet fristede nu til man
ge togter på trods af tjørnehæk og pig
tråd. En dag fik min sidekammerat, Erik
Schlosser, øje på en hvidmalet flagstang
med rød knop inde i Hønnickes skur.
Han savnede, at de hjemme på Sønderbro

Båden, som blev brugt til transport af flagstang og granstamme. Foto i privateje.

11 havde en flagstang. Godt nok var det
ikke deres ejendom, men når man hedder
Schlosser, kunne folk få den tanke, at man
var tysk, og det ville han gerne modbevise.
Så han gik op til tømrermester Hønnicke
og foreslog en byttehandel. De havde
hjemme en granstamme, som nok var
dobbelt så lang som den hvidmalede. Den
gik Hønnicke med på. Jeg skulle sørge for
båden. Vi havde en temmelig stor båd,
der havde en fortid som redningsbåd med mulighed for sejlføring. Med den
transporterede vi flagstang og granstam
me. Flagstangen var måske 7 m og let at
transportere, men den 15 m lange rå
stamme var meget tung for os. Sejladsen
var heller ikke let, når man skulle bruge
årerne, men ellers var ideen med søtrans
port ad Møllestrømmen fin.
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Den gamle smedje på østsiden af
Ny Brandvej. (Haderslev Byhistori
ske Arkiv).

I nr. 41 kunne vi finde kranier og ske
letdele, hvis vi gravede dybt nok. Det blev
os forbudt, men da der blev indlagt træk
og slip genoptoges opgravning af skelet
dele i vor baggård. Det var det gamle Set.
Gertruds Hospital, der havde haft kirke
gård på grunden.
Tømrermester Hønnicke havde også
hestekøretøj til arbejdsbrug og græsning
ude på Simmerstedvej. Herfra kørtes
høhøsten i hus med fru Hønnicke som
kusk. I februar 1942 - en af de værste vin
tre - hvor både vandrør og kloakrør frøs

58

til, kørte Walter Schøngart med hestevogn
rundt i gaderne og råbte "Vand! Vand!"
Han havde en stor vandtank på vognen og
havde rivende afsætning. Om det var
Hønnickes vogn vides ikke, men Schøn
gart havde arbejdet hos Hønnicke og boe
de i en af bagbygningerne til nr. 39, så for
os var det Hønnickes heste og vogn.
På første sal oven over Hønnickes bag
hus var der et værksted, vistnok sadelma
gerværksted. Der var livlig virksomhed også ud på de små timer. Godt nok var
der rullet for, men man vidste godt, det

Ny Brandvejs udmunding ved Dammen og mejeriejer Nissens lysthus. Foto i privateje.

ikke var sadelmagerarbejde. Nej, man spil
lede skat - det fra Tyskland stammende og
i Sønderjylland stærkt udbredte kortspil.
Det har nok hængt sammen med brænd
selssituationen, at man udnyttede værkste
dets varme til kortspil.
Selv om det ikke kommer Brandvejen
ved, havde vi i nr. 41 haft brand flere gan
ge. I 20rne udbrød der brand i kælderen
under farvehandelen. Selvantændelse i
savsmuld eller klude med linolie. Skaden
var ringe - det blev opdaget i tide. Under
besættelsen havde vi brand i vaskehuset,
da gruekedlens låge havde en revne og
brændsel på gulvet blev antændt. Brand
udrykning og en sveden hårtop hos vor
kommis, der selv havde slukket branden
med en af vore ildslukkere. Vi havde hele
tre kemiske ildslukkere i huset - en farve
handel har mange brandfarlige artikler.

Derfor var der også i haven et skur, der
oprindelig var tænkt som benzinskur, men
også brugtes til udstyr til båd og have.
Det er dog ikke kun farvehandlere, der
kan få brand. Blomsterhandler Niels
Johansen i nr. 41 havde en vinter taget et
stort lager af potteplanter - begonier? hjem og tændt ild i kakkelovnen. Men der
manglede en zinkplade foran og der
opstod ild i gulvet. Slukningen blev igen
klaret med kemisk ildslukker.
I 1937 - i pyromanåret, hvor Biester sat
te byen på den anden ende, mærkede
Brandvejen også brandlugten.
En nat fik vejen besøg af Biester, og et
hølæs fristede ham over evne - og så til
med på Brandvejen. Men ingen menne
skeliv gik til og der var ingen bygningsska
der.
En aften i 1937 skulle der være brand-
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øvelse på "æ Grau". Markedshallen skulle
illudere brandramt, og der var bengalsk
belysning i vinduerne. Alt sammen
bekendtgjort i aviserne i forvejen. Alle
vidste, at det bare var øvelse, da sirenerne
tudede og brandværnet rykkede ud.
Men det vidste vor lærling ikke. Så da
han i mørket listede sig ned i haven til det
før omtalte haveskur med en cykellygte i
hånden og satte ild til nogle gamle sække,
blev han stærkt chokeret, da brandsirenen
gik i gang. Han blev grebet af panik og
flygtede ad Brandvejen op til Storegade,
hvor han iført sin kittel traf mig, der stod
og kiggede på trafik og publikums styrten
til brandøvelse. Han spurgte mig om, hvor
det brændte, og ville ikke tro på, at det
hele bare var øvelse. Han vidste jo også
bedre.
Jeg gik op i privaten, hvor vor bagbo,
Martin Damkjær, kom ilende op ad trap
pen: "Det brænder nede i æ hauhus!"
Min storesøster ringede efter hjælp.
Men der var jo brandøvelse, vidste hun, så
det var nok klogere at ringe efter Falck.
Jeg løb ned i havehuset, hvor sækkene
brændte lystigt og oplyste hele haveskuret,
men ikke havde antændt det. Jeg snuppe
de en vandkande og styrtede ned til Dam
men, fyldte kanden og slæbte den op til
Martin Damkjær, som i mellemtiden var
kommet. Han tømte kanden i en hånde
vending - og så kunne jeg hente mere
vand. Jeg fik ikke hentet ret meget mere,
for det var lettere at slæbe sækkene ud i
det fri og de nu ankommende brandfolk
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fik ikke engang sat tryk på de udrullede
slanger.
Politiets opklaring af branden foregik
på vort kontor, hvor man især havde mis
tanke til min storebroder. Den klassiske
brandårsag - børns leg med tændstikker måtte være løsningen. Min broder havde
nu en anden opfattelse. Han havde besøgt
pissoiret i gården og da der ingen lys var,
havde han ladet døren stå på klem og
kunne derved se en kittelklædt skikkelse
med cykellygte, som passerede forbi og
ned i haven. Det holdt hårdt at overbevise
politiet om, at min bror ikke havde røget i
smug. Det ville nok også lyde mere sand
synligt end den forklaring, som lærlingen
gav, da han tilstod: At han ville slippe for
at rydde op i haveskuret! Det var slet ikke
mere forretningens daglige domæne.
Hvorfor spurgte politiet ikke mig, - der
havde mødt gerningsmanden kommende
fra Brandvejen? Det gør man ikke, fordi
børns vidneudsagn er for unøjagtige og
børn fantaserer for meget. Og jeg var kun
11 år og ikke engang en, man ville mis
tænke for at ryge i smug. Men min fantasi
ville heller ikke have strakt til at gætte
sammenhæng. Jeg har vist i det hele taget
ikke megen fantasi og husker nok heller
ikke særlig godt.
EGON MÅRUP
Hjertelig tak til Inge Nissen (Storegade 35) og
Martin Krogager Andersen (Storegade 32) samt
min yngre broder, Bent, for kritisk gennemlæsning
og supplerende oplysninger og fotos.

HADERSLEVS ORIGINALER
FOR 50 ÅR SIDEN
Originaler uddør mere og mere. I min
drengetid havde vi adskillige originaler i
Haderslev. Mange af dem var kun kendt
ved deres øgenavn. Om de var subjekter
eller bare egenartede, fordi de blev gamle
og ensomme, er ikke til at vide. Dengang
var det bare en skam at vise sig i beruset
tilstand, og en del af originalerne var af
den slags. Vi kaldte en sådan for en
FULDBOSS. Men en "boss" var vist bare
en omvandrende svend (tysk Bursch), og i
så fald var man ikke en lokal original.
Æ KILOMETERTÆLLER kom dagligt
ned ad Lille Slagtergade i kvikt tempo
med spadserestok, blød kasket og ludende
holdning. Han tog retning mod Ribe Lan
devej og kom tilbage en rum tid efter.

Samme stil hver gang, samme påklæd
ning, samme fart. Mon ikke han kom fra
"Fattiggården" i Laurids Skausgade?
Hans navn kom nok mest af, at han af
og til stoppede op, slog hårdt i jorden
med sin stok som for at markere, at nu
havde han nået et bestemt mærke eller en
bestemt distance.
BRANDIS hed Heinrich Brannys, var
gartner og boede i et baghus til Slagterga
de 28. Han havde ord for at være en dyg
tig fagmand, men drak ihærdigt. Lians
sløve gang vidnede også herom. Elan var
free-lance gartner, kunne nok ikke bruges
til stabilt arbejde. Han arbejdede en tid
for min far, men beruselse i tjenesten
medførte, at han ikke bare sprøjtede
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"Pæretræ" foran indgangen til Landmandshotellet, Storegade 40. Fotograferet af forfatteren ca. 1942.

frugttræerne, men også rettede strålen
ind mod min fars tapetlager, hvor vinduet
uheldigvis stod åbent. Da min far bebrej
dede ham det, sad han bare på lyst
hustrappen og slog ud med armene og
forsøgte at klare frisag: 'Jarmen - Jar
men..." Han var ikke god til dansk, og da
han engang kom i retten for beruselse
(gadeuorden har det nok heddet), frem
gik det af avisreferatet, at han efter eget
udsagn ikke havde været "betrunken",
men kun "angetrunken". Om dommeren
har kunnet skelne nuancerne mellem at
være beruset eller kun på vej dertil, mel
der historien ikke noget om.
På vej hjem satte han sig en dag på
sålbænken til frisør Hansens forretning,
Storegade 38, og sad der i en times tid,
omgivet af kvarterets drenge. Han kom
dog hjem til Slagtergade, da en behjertet
murermester tog ham under armen. En
anden gang blev han iagttaget kommende
ud fra en jernbanevogn på et sidespor på
Amtsbanegården. Togbetjenten har nok
opgivet at få ham ud ved ankomsten.
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Han gik normalt med overfrakke, men
er dog set uden på varme dage.
Når alle kaldte ham BRANDIS, gætter
jeg på, at det skyldtes navneligheden med
den tyske underkorporal af dette navn,
som tog æren af at have erobret Fort Douaumont på Vestfronten den 25. februar
1916. Han blev berømt herfor, skønt den
rette mand hed Kunze - (og så kan man
undre sig over, at vi har en dansk vise om
"Kunzes Kompagni").
På samme adresse som BRANDIS
boede PÆRETRÆ - Johannes Clausen.
Os drenge imellem hed det sig, at han
var en tysk prins, som var blevet gasforgiftet under 1. Verdenskrig, - så vi
gav ham navnet PRINZ BIRNBAUM
VON SCHLACHTERSTRASSE.
Pæretræ bestilte ingenting, men gik
rundt og danderede den med sin spadse
restok. Det meste af året iført overfrakke,
men den kunne dog også aflægges på
varme dage. En tid lang gik han med en
avis i jakkelommen, men det var den
samme avis hele tiden. En enkelt gang
har vi bemærket arbejdsindsats, idet han
gik ind på kaffebaren i Storegade med
en bakke kager. Hans bløde kasket og
moustache var markant for ham. lian tal
te ikke meget med folk og gjorde sig hel
ler ikke bemærket med sin optræden.
Han daskede bare rundt. Jeg fotografe
rer ham engang, hvor han stod i Land
mandshotellets dør, men han stod i del
vis skygge, og jeg havde ikke mod til at
bede ham indtage en mere fordelagtig
position.
MAJOR HOLM eller OFFICIANT HOLM
eller DA’HOLM (han sagde ikke "dan",
men "da") gik rundt i uniformslignende
påklædning med ridebukser, viklers og
gummisko. Han havde et kæmpestort
cykelstyr al’ overskæg og holdt hænderne i
stiklommerne. Når han kom til en gade,
han skulle krydse, følte han forsigtigt med
foden, "om gaden kunne bære" - eller
hvad nu formålet var med den aparte fod-

Mutter As’ hus, Gaaskærgade 14, fotograferet inden hendes død i 1942. af forfatteren. Ill. I laderslev Vejviser 1943 vurde
ret til 2.600 kr. og ejet af Anna Asmus Arv. En tid flyttede Arbejdernes Samariterforbund ind, derefter blev huset
isbutik.

bevægelse. Han kunne dog også lægge
angsten for asfalten helt til side og gå
midt på gaden. Engang han gik midt på
kørebanen, sagde en cyklist til ham: "Ind
på fortovet med dig!" Men sådan tiltaler
man ikke en major, så han gav omgående
igen: "Hold snut, dit asen!" Major Holm
var møller af profession og man sagde, at
han havde fået en melsæk i hovedet
engang. Han forsvandt fra byens gadebil
lede i 1942, da Dannevirke omtalte, at
han nu ikke var der mere, men ikke om
han var død eller indlagt.
FARE-OLE må have været kreaturhand
ler. Elan trak på det ene ben og gik altid
med stok og en åbentstående frakke. Han
var ikke mundlam, kunne godt kæfte lidt
op og gik heller ikke af vejen for at drive
gæk med folk. En dag nærmede han sig
min lillebror med et stykke "strik"' i hån

den: "No har a kvæel så manne. No vil a å
kvæel dæj!" Min søster havde plads i huset
i Kolding, da Fåre-Ole en dag ringede på.
Om de ikke havde en sjat kaffe til ham?
Endnu mere festoriginal var VICTOR Victor Otzen, parkeringsvagt på Gammel
ting, lille af vækst, men en lystig fætter,
der kunne spytte langspyt, rulle med øjne
ne og imponere både børn og voksne.
Andreas Thomsen, min tysklærer, kunne
fortælle om Victor. Hans forældre havde
Postgården i Gaaskærgade under 1. Ver
denskrig. Hjemmeslagtning var forbudt,
men Victor gik til gendarmen og meldte,
at nu slagtede de på Postgården. Gendar
men kom, men fandt ikke noget. Dette
gentog sig, og man fandt stadig ikke
noget. Endnu en tredje gang gik Victor til
gendarmen, som forgæves inspicerede
Postgården. Så slagtede man, og Victor
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mødte for fjerde gang op, men nu gad
man ikke rende efter det pjat, og så var
den ikke længere.
Der var også en postgård ude ved bane
gården - et posthus, hvor en gendarm
stod på vagt for at påse, at man ikke send
te kødvarer. Victor mødte op med en pak
ke under armen, men ved synet af gendar
men tog han benene på nakken skarpt
forfulgt af gendarmen. Victor "tabte" pak
ken og gendarmen åbnede den og fandt en æske hestepærer...
Siden kunne Victor sende alle de pak
ker, han ville.
Den 29. august 1943 skulle der slåes en
mængde opslag op rundt i byen, og det
blev Victor sat til. Han kunne bære hele
bundtet på sin spadserestok, som han bar
på nakken.
Ved Børnehjælpsdagen i 1948 blev
VICTOR og FRØKEN ENEMARK kåret
som byens populæreste personer. Men
kun VICTOR mødte frem og fik blomster
ne.
BRILLE-KATHRINE = Kathrine Röder,
Badstuegade 11, havde huset fuldt af kat
te. Hendes søn, Heinrich med efternavn
Skan, kaldtes BALLADE-HEINE. Når der
var "mærken", hjalp han med ved karus
selien. En gang fik han arbejde i Esbjerg,
men vendte hurtigt tilbage igen. Han fik
for lidt søvn, forklarede hans moder.
Under krigen fik han arbejde på INSEL
FOHR som tysk brandmand. Men det var
også kun en kort tid.
BALIADE-HEINE har været interview
et i lokalpressen for ikke så mange år
siden, hvor intervieweren har været lidt
nærgående omkring hans øgenavn, og
hvor bladet også afbildede ham.
Thereses Gæstgivergård på Mølleplad
sen var BALLADE-HEINEs stamkro.
Overtjener Kernwein havde tilegnet sig
BRILLE-KATHRINEs stemme, så når der
skulle tages gas på BALLADE-HEINE, sag
de Kernwein med BRILLE-KATHRINEs
stemme: "Æ Heine he’e? "Æ Heine he’e?"
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- så gled Heine lige så stille under bordet.
Men en dag BALLADE-HEINE troede,
det bare var Kernwein, undlod han at
gemme sig, - og så var det BRILLE-KA
THRINE selv. Og så måtte Heine pænt føl
ge med hjem.
MUTTER AS boede i et bette hus,
Gaaskærgade 14 - mon ikke byens mind
ste? Hun levede i stor nøjsomhed, - en del
af stolene var ølkasser. Hun læste flittigt i
sin bibel - gerne for gadens børn, der var
gode venner med hende. Standsede man
op og måbede lidt for meget af hendes
spartanske levevis, erklærede hun: 'Jesus
bløw føj i en stoll. Så kan a vel å bo, som a
gø’!" Børnene sagde om hende, at hendes
bibel var fyldt med pengesedler. Der går
ry om, at hun havde en millionformue i
sin bibel.
Der har vel været adskillige andre origi
naler i min drengetid, men byens ud
strækning gjorde nok, at jeg mest traf
dem, der var at træffe i den vestre byende.
Fælles for alle de nævnte originaler er,
at de alle var fredsommelige, ingen volde
lige. Ingen af dem var skadelige for andre
end sig selv.
Og så har jeg prøvet at holde mig til
dem, jeg formoder ikke har efterkommere
i byen. Og holde mig fra dem, jeg vidste
meget lidt at fortælle om. Som STJAMPE
ADDE, STJAMPE STINNE, FIGGE, KESSE
MAUSÆK (som hed Chr. Mauritsen);
PLET-FREDERIK, RYSTE-JENS, PETER
SØNKE, GRØNNE ANTON, Æ HJØNNMAND og hvem har jeg glemt?
"Byens lette kavalleri" - var de origina
ler? Jeg har kun hørt om "Schöne Annie"
og "Den skønne Helene". Sidstnævnte var
et flot skår og det har førstnævnte måske
også været i sine yngre dage.
Hvad skal der i det hele taget til, for at
man betragtes som original? Mange navne,
som man kunne remse op, havde måske
bare et påfaldende øgenavn. Og øgenav
nene - det er et helt andet kapitel.
EGON MÅRUP

Den fjernere fortid kan være svær at få
overblik over, men den allernærmeste for
tid er ganske uoverskuelig! Hvis man ikke
har vidst det før, ved man det, når man
har været så letsindig at love at skrive
Bykronikken og ser Byhistorisk Arkivs to
tykke ringbind med avisudklip for året
1991. Hvad vil "blive stående" som brikker
i byens mosaik, store eller små, og hvad
havde ingen blivende betydning? Ingen
kender svaret.
Når man læser de sidste års bykronik
ker, kunne der være grund til at gentage
en hel del af de indledende bemærknin
ger om initiativer, planer, begejstring og
protest, men jeg har især bemærket eet
begreb, som behandledes både sidste og
forrige år, nemlig begrebet "ikke-begivenhed". Tre af den slags er ikke alene domi
nerende i 1991, men de er blevet føljeto
ner, som begyndte længe før 1991, og som
ikke sluttede i 1991. Disse tre ikke-begivenheder har langt overtruffet alt andet
lokalstof med hensyn til overskrifter,
tekstomfang og læser/borgerreaktioner.
De tre er: Lossepladsen, Biblioteket og
"Remisen".

Avisfusionering
Inden årets andel af disse føljetoner skal
forsøges skrevet, skal som det første næv
nes, at "Vestkysten" gik ind den 12. januar
og 'Jydske Tidende" den 13. januar for at
genopstå som een avis den 15. januar;
begge havde været seksdages aviser, men
nu udkommer "JydskeVestkysten" alle
ugens syv dage. "Vestkysten"s redaktion,
der til sidst havde levet en lidt upåagtet til
værelse på en førstesal i Dampassagen,
blev slået sammen med 'Jydske Tidende"s,
og endnu en gang overlevede den gamle
Dannevirke-bygning på Klosteret som avi
sens lokale hjemsted.
De to avisers økonomi havde nok skran
tet en del, måske mest hos "Vestkysten". At
det var på høje tid, at der skete noget, sås
den 5. juli, hvor det meddeltes, at avisen
skulle på en "barsk sparekur". Staben
reduceredes fra 240 til ca. 200, og 8 af 19
lokalredaktioner skulle fusioneres. Der
forventedes et negativt årsresultat på 27
mio. kr.
Sammenlægningen må betegnes som et
beklageligt, omend nok nødvendigt, tilba
geskridt, men Syd- og Søndeijylland har
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dog bevaret et "lokalt" dagblad, som det trods den manglende konkurrence - ville
være katastrofalt at måtte undvære. (Hvad
så for eksempel med Bykronikken?) En
udløber af sammenlægningen er, at der i
denne kronik kun henvises til datoer for
omtale (som sjældent er den samme dato
som for selve begivenheden), da det allermeste stof er fra den nye avis, selvom
enkelte ting også kan være klippet fra en
af de to ugeaviser, Haderslev Ugeavis og
Haderslev Posten.

Lossepladsen
En af de ikke-begivenheder, som hverken
begyndte eller sluttede i 1991, var place
ring af en ny losseplads til senere af
løsning af Dybdal ved Styding.
En række placeringer på Haderslev Næs
har været i søgelyset længe, men hver gang
en lokalitet blev nævnt, afstedkom det talri
ge læserbreve og beboeraktioner fra områ
det. (Således nævnes den 24. april 1712
protestunderskrifter på Næsset). Melodien
er kendt og forståelig - hver gang: Vi vil
gerne have en losseplads, men bare ikke
lige her hos os! Måske er det derfor, at en
læser foreslår grusgravene omkring Vojens
(16.4.) og en anden områderne på begge
sider af motorvejen, som alligevel har voldt
forstyrrelser i landskabet (26.4.).
Teknisk udvalg foreslår 12 forskellige
muligheder for en losseplads (31.8.), men
"genbrugsforkæmperen" Holger Eriksen,
bestyrelsesmedlem i Affaldsregion Nord
og socialdemokratisk byrådsmedlem, ud
taler samtidig, at hvis vi bærer os rigtigt
ad, får vi ikke brug for en ny affaldsplads
de næste 20 år.
Økonomiudvalget indstiller enstemmigt
en placering mellem Sdr. Vilstrup og Over
Kelstrup (6.9.). Formændene for Kelstrup/Vilstrup og Kelstrup Strand beboer
foreninger ånder lettet op (17.9. og
12.10.), mens 32 beboere i Over/Neder
Kestrup erfarer nyheden "med nogen
undren” (15.9.).
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Men den 10. november meddeler for
manden for amtets tekniske udvalg, Helge
Jensen, at pladsen ikke er god nok, og
"sidste nyt" i 1991 er fra den 27. decem
ber, hvor det meddeles, at amtet i det nye
år vil foreslå to områder, dels mellem Vil
strup og Kelstrup og dels ved Hejsager.
Fortsættelse følger....
Sideløbende hermed og med samme
kendetegn, omend i mindre omfang, for
løb diskussionen om et nyt forbræn
dingsanlæg - men denne sag fik dog en
afgørelse.
Haderslev Posten opsummerede sagen
(5.6.). Det gamle forbrændingsanlæg på
Fjordagervej, bygget i 1967 og udvidet i
1975, var forældet, og det kørte på dispen
sation. Men en langvarig debat om place
ringen af et nyt anlæg - Knawej eller
Knokbjerg - samt besvær med en samar
bejdsaftale mellem de berørte kommuner
om leveringen af skrald fik bygherren,
Sønderjyllands Højspændingsværk, til at
tøve med at bestille nye kedler, hvilket
igen bevirkede, at amtet trak dispensatio
nen tilbage, så der skulle lukkes på det
gamle værk den 31. juli.
Men denne beslutning blev straks anket
til Miljøstyrelsen af kommunen og Affalds
region Nord, samtidig med, at man allige
vel var nødt til at afskedige de 10 ansatte.
Så fik man en midlertidig udsættelse af
lukningen (16.7.), og i slutningen af au
gust søgte borgmester Gunnar Nielsen og
en delegation foretræde for miljøministe
ren for at få den oprindelige dispensation
til 1. juni 92 tilbage, hvilket endelig lykke
des (20.9.). Men 4 af de 10 fyrede medar
bejdere havde nu fået andet job!
Da var arbejdet på det nye anlæg på
Knokbjerg imidlertid for længst begyndt
(31.5.), men hvad der sker, efter at det
gamle anlæg er lukket og det nye ikke er
færdigt, må man vente med at høre om til
næste år....
Vores opmærksomhed på miljøet er hel
digvis blevet skærpet betydeligt efterhån-

Haderslev Bibliotek bliver, hvor det er - i det tidligere stormagasin Hundevadts bygning. Nu venter det på penge til reno
vering og EDB-registrering.

den, og det er naturligvis en væsentlig
årsag til de store problemer med at kom
me af med alt vort affald. Men genbrug
må siges at være blevet en succes. Den 2.
juli indviedes en ny stor plads, i nærheden
af det gamle forbrændingsanlæg, til 16
forskellige grupper af genanvendeligt
materiale, hvor alle kan komme og afleve
re i de store opstillede containere. Siden
er folk strømmet til.
Biblioteket
Den sag, der nok fylder mest i Arki
vets udklipssamling, er biblioteket, hvis
skæbne ligesom lossepladsens hverken
begyndte eller sluttede i 1991, og som
blev den anden, store ikke-begivenhed.
Aret begyndte med, at den nye stadsbib
liotekar Per Månsson tiltrådte. I en vurde
ring af biblioteket refereres han (24.3.)

for at sige: "Bogbestanden er meget ringe,
og lokalerne er misligholdt og under
rimelig standard. Det står værre til, end
jeg havde forestillet mig". Og UK-udvalgets formand giver ham ret ... Det gør
også Statens Biblioteks-tjeneste i en stati
stik (10.10.): Haderslev ligger i bunden,
når det drejer sig om såvel biblioteksud
gifter som udlån. Den bedst placerede
kommune bruger 768 kr. pr. indbygger på
sit biblioteksvæsen, Haderslev 305 kr. - nr.
40 blandt 44 kommuner med over 25.000
indbyggere! Vedrørende udlån pr. indbyg
ger ligger Haderslev som nr. 42.
Men de ansattes effektivitet placerer til
gengæld Haderslev højt oppe på skalaen!
Det første trekvarte år gik bølgerne
højt, om biblioteket skulle blive eller flyt
tes, og de mange ideer blev blandt andet
knyttet sammen med en evt. etablering af
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et stort varehus og dets placering, ligesom
der i de vidt fremskredne planer om et
kultur- og kongrescenter på Bygnaf kunne
være en mulighed for placering af bib
lioteket. Foreninger inden for handel, er
hverv, kultur, arkitektur og turisme udtal
te sig glad og gerne, tilligemed mange
enkeltpersoner, samt selvfølgelig byråds
medlemmerne (f. eks. 3.1., 11.1., 22.-23.1,
31.1., 3.3., 7.4.). Der var tilslutning og
protest til det hele.
En foreløbig stopper for debatten kom,
da kommunen udbød biblioteket til salg
den 10. april: 4.035 m2 vurderet til godt 19
mio. kr., og et endeligt punktum for den
del af debatten blev sat den 30.august, da
byrådet afviste de eneste to indkomne til
bud. Så biblioteket bliver, hvor det er.
Næste ikke-begivenhed var, at der tidligst
er penge til renovering i 1993, og at
370.000 kr. til edb-registrering af bogbe
standen fjernedes fra budget 92, hvilket
medførte protester fra personalet og
andre (2.10.).
Men personalet holder ud, og de slutter
årets ikke-begivenheder med en 70 års
fødselsdagsreception! (11.11.).
"Remisen "
Den tredie store ikke-begivenhed er Remi
sen. Det officielle navn er "Sønderjyllands
Messe- og Kulturcenter Remisen A/S”.
Bagved står Rutebilselskabet Haderslev,
hvis energiske formand er fotograf Flem
ming Andersen. Selskabet ejer bygninger
ne for enden af Bygnaf, som oprindelig
blev brugt af Amtsbanerne.
Aret begynder med, at Remisen ønsker
et lille areal mageskiftet med naboen, MD
Foods, af hensyn til optimale trafikforhold
(21.-22.2.). Men MD har store betænkelig
heder, idet man mener, at dispositionsmu
lighederne indskrænkes betydeligt. I for
slag til en lokalplan (28.2.) prøver kom
munen at balancere mellem de to parter,
men forskellige, især MD Foods, gør indsi
gelse. Den 10. april meddeles, at Remisen
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forhandler om køb af hele MD-området
og derefter garanteret lejemål for MD.
Men den 11. maj er forhandlingerne
strandet, og de to parter skændes via avi
sen om, hvis skyld det er (20.-21.6.).
Midt i det hele udbryder der brand i de
tomme bygninger, formentlig påsat
(15.6.). Byrådet udskyder behandling af
lokalplanforslaget tre (!) gange (26.6.,
30.8., 5.9.), fordi sagen ikke er afklaret, og
fordi der igen forhandles mellem de to
parter.
Undervejs er man begyndt at opgive
håbet om at få rejst centret til brug i 1992,
jubilæumsåret. I debattex* og i læserbreve,
især fra Fælleslisten, kritiseres, at kommu
nen skal forpligte sig til at leje dele af cen
tret for ca. 1,8 mio. kr. årligt i 5 år, samt
garantere for lån på 15 mio. kr. Denne
garanti bliver det helt centrale debatemne
i andet halvår af 1991. Den 30. august ved
tages garantien, hvis der gives dispensati
on for den statslige låneramme.
Endelig lykkes det MD at sælge hele
ejendommen til Remisen og fortsætte
som lejer (5.9.), men Remisen vil ikke
tinglyse handelen, før lokalplanen er ved
taget, og kommunen vil ikke vedtage lo
kalplanen, før handelen er tinglyst! Og
begge vil slet ingenting, før Indenrigsmi
nisteriet har dispenseret vedrørende låne
garantien.
Ministeriet svarer den 9. oktober - hen
holdende! Tilsynsrådet for Sønderjylland
skal først undersøge, om kommunens en
gagement er lovligt, og dette bliver først
afgjort den 17. december, hvor garantien
godkendes, men med en række betingel
ser. Nu ligger sagen så igen i Indenrigsmi
nisteriet, og der håbes på en hurtig af
gørelse der.
Arets eneste synlige resultat af de store
planer var så et hul i en husrække! Kom
munen solgte nemlig i sin tid "Harmoni
en" til Rutebilselskabet; en af betingelser
ne var nedrivning af Stormklokken 6-8, og
dette skete nu. Der skal måske bygges fle-

"Remisen" - de forlængst nedlagte amtsbaners værkstedsbygning fra 1911 - ventede i hele 1991 på, at finansieringen af
det planlagte kulturcenter skulle falde på plads.

re værelser til hotellet, hvis Remisen bliver
til noget.
Fortsættelse følger....

Vand
Ændrede beregninger af vandafgiften
begyndte at kunne mærkes. Først prote
sterede sommerhusejere mod at skulle
betale afgift for 200 m3 vand uanset for
brug, hvorefter de fik målere. Nu er det så
de erhvervsdrivende, der protesterer, for
di de blandt andet skal betale efter areal,
uanset graden af udnyttelse (3.1.). Det
meddeles (11.1.), at "Afgiftsoprøret bre
der sig", og (16.1.) "Nu kan det være
nok". En række erhvervsdrivende fra
Industri Syd har dannet en interessefore
ning, som har forhandlet med teknisk
udvalg om den urimelige vandaflednings
afgift, tilmed med tilbagevirkende kraft.

Idræts- og foreningslivet bliver de første
tabere, fordi sponsorstøtten må bortfalde,
siges det blandt andet.
Protesten giver resultat, idet teknisk
udvalg mildner virkningerne, især for de
mindre erhvervsdrivende (30.1. og 16.3.).
Der er rejsegilde på det nye vandtårn i
Langkær (14.6.), men støbningen er kom
pliceret, og arbejdet forsinkes på grund af
konstruktionsfejl (14.10.). Det gamle,
røde vandtårn ved Kløften foreslås solgt
for 1 kr. og indrettet til ungdomsboliger!
De, konservative i byrådet
Den konservative spaltning i byrådet er
også en fortsat roman. De konservative to
gange Gunnar (Nielsen og Asmussen)
danner stadig et flertal med S og SF. Af de
tre andre er Vagn Meck gået over til Ven
stre, og Claus Blunck er blevet løsgænger.
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Lisbeth Dahl er så den eneste "ægte" kon
servative, men alle tre er stadig i den bor
gerlige ti-mandsgruppe, hvis formand
Karen From, Venstre, taler om "byrådets
slingrekurs" (24.1.). Svaret fra to gange
Gunnar kommer automatisk dagen efter:
Det er netop ti-mandsgruppen, der har
slingret!
Så er mudderkastningen i gang igen.
Næste akt foregår ved Den konservative
Vælgerforenings generalforsamling (30.31.1.), hvor Lisbeth Dahl med en margen
på kun 3 stemmer undgår den eksklusion,
som bestyrelsen havde indstillet til. Det
mere end antydes i referatet, at miseren i
høj grad skyldes, at nogle af hovedperso
nerne "ikke er de bedste venner" siden
konstitueringen og borgmestervalget i
1989.
Til gengæld jubler Socialdemokratiet
over den borgerlige ballade” (24.2.), og
formanden Finn Christiansen regner med
socialdemokratisk fremgang i 1993. Det
vil tiden vise, men formanden har nok ret,
når han udtaler, at "balladen omkring
byrådets konstituering har skadet Haders
levs omdømme udadtil og også været med
til at skade samarbejdet i byrådet".

Byfornyelse
Byfornyelsen skal fortsætte, meddeles det
(2.1.). Der er planer for mange millioner
kroner både nord og syd for Slotsgade, og
den. 15. marts kommer den glædelige
meddelelse, at Bygge- og Boligstyrelsen
over tre år har bevilget 81 mio. kr. i stats
tilskud til sanering og byfornyelse, hvoraf
33 mio. kommer allerede i år. Takket være
den hidtidige byfornyelse er Haderslev
nok en af de kommuner, der har fået
mest.
Senere meddeles (12.5.), at Slotsgade
31 skal restaureres til september eller
oktober, men man kom nu ikke i gang i
1991. "Selskabet til bevarelse af gamle byg
ninger i Haderslev" har gjort indsigelse
mod nedrivning af Store Klingbjerg 6 og
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8, som begge er gode repræsentanter for
deres tid (1880 og 1850), og den 29. april
beslutter et flertal i byrådet, at de to huse
skal bevares.
Først i november er de nødvendige for
beredelser gjort til, at byrådet kan be
handle de enkelte ejendomme (2. IL).
Bortset fra færdiggørelse af husene på
hjørnet af Store og Lille Klingbjerg
(24.9.) kunne borgerne ikke se meget
byfornyelse, og især Slotsgade 31, et af
byens allerældste huse fra ca. 1575, ligger
stadig i skrivende stund (august 1992)
næsten som en ruin, men lad os håbe, at
byens håndværkere snart igen kommer i
gang med disse vigtige fornyelser.
"De kritiske og kvalitetsbevidste menne
sker” (18.5.) fra Selskabet til bevarelse af
gamle bygninger uddelte diplomer for
særlig indsats for bygningsbevaring til
Magda og Hans Autzen i Dalgade 1, Poul
Rørsgaards sommerhus på Kystvejen 19 i
Kelstrup, samt til Hans Chr. Carstensen,
Diddesminde, Moltrup Landevej.

Havnen
Det går den rigtige vej for havnen (13.1.),
der har haft stigende indtægt i en årræk
ke, og en ny løsvareterminal fra 1989 har
vist sit værd. Overskuddet bliver næsten
en million kroner.
"Haderslev får en turisthavn", lover en
stor overskrift (12.2.). Turistforeningen
ønsker fritidshavn på sydsiden med boli
ger og grillpladser, men jeg er bange for,
at dette er en af de mange ikke-begivenheder.
Jubilæum 1992
Byens 700 års jubilæum i 1992 er man i
fuld gang med at forberede, og der mel
desjævnligt nyt. Således fortæller koordi
natoren for festkomiteen, erhvervschef
Finn Bagger, at man nu opererer med 250
forskellige arrangementer af vidt forskel
lig art og får mange tilsagn om tilskud og
sponsorstøtte (3.5.). Der forberedes en

Slotsgade 31, et af byens ældste huse, ser nu endelig ud til at kunne blive istandsat for de byfornyelsesmidler, Haderslev
har fået fra staten. Bygningen til venstre skal rives ned, mens de fire bygninger til højre sættes i stand.

bog om Haderslev, en stor fest i Køben
havn, og der aflægges forskellige PR-besøg
i Sandefjord, Varberg og Nystad, Hader
slevs venskabsbyer i Norge, Sverige og Fin
land (9.7. og 22.9.).
Af særlig interesse for læserne af denne
publikation er måske, at komiteen søger
en sponsor til renovering af de blyindfat
tede glasmalerier i festsalen i den gamle
Katedralskole i Gåskærgade. Salen er fra
1904, og i mange år har vedligeholdelsen
været yderst beskeden. Kommunen, som
nu ejer og bruger skolens bygninger, kan
kun klare den mest nødvendige vedlige
holdelse. Men salen er enestående og må
sikres fremover.
Endelig skal i denne sammenhæng
omtales de nye "byporte". Teknisk udvalg
betakkede sig for de tre skulpturelle
byporte ved indfaldsvejene, udført af

Ribe-kunstneren Ole Videbæk af gule
klinker fra byens fortove. Men jubilæums
komiteen og udsmykningsudvalget kæm
pede videre, med kunstneren og tidligere
lærer ved Haderslev Katedralskole Lillian
Martinussen som talsmand: "Vi ønsker at
aflevere et kunstværk til glæde for nuti
den og fremtidens generationer. Vi får
god kunst, en enkel og direkte kommuni
kation" (27.10.). (Og de blev bygget, i
1992).

Kulturelle og andre aktiviteter
"Møllen" rammes af nedskæringer, så der
bliver en meget lang sommerpause, hvor
skuespillerne må "gå på støtten", men bag
efter begynder forberedelserne til næste
års store jubilæumsforestilling "Natterga
len". Også Søndeqydsk Forsøgsscene tager
fat på næste års "Liv og glade dage" (4.3.).
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Kulturelt Samråds 20 års jubilæum fej
res i Kulturugen, som åbnes af Haderslev
Musikforening med en koncert.
En af de mest synlige kunstfrembringelser var de store vægdekorationer af Dag
mar Clausen på Tele Sønderjyllands vin
duesløse bygning på hjørnet af Gåskærga
de og Svinget (15.6.), som har kvikket op
på det unægteligt kedelige hjørne.
Haderslev Museum er en aktiv og popu
lær institution. I årets løb vistes ikke min
dre end 4 særudstillinger: "Historien på
Hovedet" om hatte (28.1.), "Antikkens
Ansigt" om græske og romerske por
trætbuster (4.4.),"Store Haderslev-gårde"
(24.6.) og om gamle kaner og slæder
(11.12.). Dertil kom den permanente
udstilling og de populære sommer-onsda
ge med forskellig underholdning og sam
vær i det fri; der var rekord med 725
gæster (19.7.) og over 3000 ialt (30.7.).
Endelig var der særlige arrangementer for
børn, om blandt andet arkæologi og om
oldtidsmad, i sommer- og efterårsferierne,
samt forskellige foredrag, som regel
arrangeret af Arkiv- og Museumsforenin
gen. Det sidste af disse var med Piet van
Deurs om "Danmarkshistorien set gen
nem et tv-kamera".
Den store, generelle interesse for forti
den støttes og næres i høj grad af museets
forbløffende aktivitet!
To foreninger er nært beslægtede med
museet. Den ene er den nævnte Arkiv- og
Museumsforening, som driver forlaget
"Gammelting". I år er udgivet en smuk,
illustreret bog om Hertug Hans Hospital,
som blev restaureret i 1987-89.
Den anden er "Slesvigske Vognsam
lings Venner". Den fine samling af gamle,
hestetrukne vogne, som hovedsageligt er
tilvejebragt af nu afdøde boghandler
Johs. Nielsen, tilhører museet. For at
skaffe penge til den meget omfattende
men nødvendige restaurering har man
dannet en selvejende institution med en
grundfond, der skal være på 200.000 kr.,
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hvoraf der kun er skaffet 117.000 kr.
(25.8.).
Det er vanskeligt at finde den rigtige
anbringelse af samlingen. De få istandsat
te vogne udstilles i det gamle Ridehus,
resten er deponeret forskellige steder, og
kommunen har ikke mange midler at
hjælpe med. Men en realistisk plan,
omend langsigtet, er en trestjernet sevær
dighed i forbindelse med en planlagt
dyrepark syd for Dammen (29.5.).

Boligbyggeri
Boligbyggeriet er næsten gået i stå i disse
år. Dog går "Bikuben" i gang med at
opføre 14 andelsboliger på Højgårdvej
(10.3.), men Ove Arkil A/S dropper pla
ner om 10 andelsboliger i Bramdrup
(26.3.). Et for Haderslev nyt projekt er
ved at være færdigt i "Fælleshave" i Lade
gård. Det er andelsboliger beregnet på
bofællesskab for mennesker i alle alders
klasser. Foruden de enkelte lejligheder er
der et stort fælleshus med spise- og møde
sal, professionelt køkken og forskellige
andre fællesrum (24.2.).
Byens største boligkompleks, Varbergparken, har omfattende betonskader og
andre skader. Den samlede renovering vil
beløbe sig til 95 mio. kr., hvilket vil give
sig udslag i betydelige huslejeforhøjelser
(10.5.). ‘
I de tidligere sygeplejeboliger i Set.
Severingade har Haderslev Andels Bolig
forening indrettet 27 lejligheder til unge,
men der var 40 ansøgere (5.2.). "Ungbo”,
som ejer Nørregade 4 med 14 boliger, har
store problemer med financieringen.
Kommunen kan ikke hjælpe yderligere,
og det truer nu med konkurs (25.2.).

De svage i samfundet
Det største nybyggeri overhovedet i år er
"Humletoften" ved Hjortebrovej. Allerede
ved rejsegildet var alle 94 boliger udlejet i
det store projekt til 70 mio. kr. (19.1.).
Foruden boligerne - af forskellige typer til

Humletoften med ældreboliger, beskyttede boliger og fælles servicefunktioner blev indviet i september.

mennesker med forskellige grader af han
dicap - er der et stort center med cafeteria
og servicefunktioner af forskellig art. Den
13. september meldes om officiel indviel
se og valg af brugerråd, idet det er menin
gen, at de ældre selv skal forvalte instituti
onen og dens aktiviteter.
Til gengæld er det gamle plejehjem på
hjørnet af Laurids Skausgade og Louisevej
nedlagt og solgt til nogle læger og en
tandlæge. De gamle, fredede bygninger
bliver renoverede og fortsætter altså i en
slags "offentlig" brug (20.7.).
Men alt er ikke lutter idyl. I oktober og
november føres en hed debat om en
såkaldt "integreret ordning” for sygehjæl
pere, som kommunen indfører pr. 1.
november. Personalet på nogle af pleje
hjemmene og nogle af disses beboere har
triste oplevelser i dagligdagen vedrørende

pasningen af de ældre og føler sig endnu
mere utrygge ved det nye. Handicap- og
Ældrerådets formand, Hans Willumsen
Schmidt, og socialudvalgets formand, Jens
Bisgaard, prøver at berolige; mon ikke
sandheden er, at besparelser har tvunget
til at "skære til benet" mange steder. De
gamle plejer ikke at være de mest utilfred
se, men der kommer særdeles beklageli
ge forhold frem, noget som ikke er et
velfærdssamfund værdigt.
De ældre er ikke de eneste, der kan
komme i vanskeligheder. Et bredt panel
drøftede behovet for et krisecenter for
kvinder, noget som har afdækket et behov
i nabobyer (4.12.). Men der var uenighed,
og også tvivl, om muligheden for et hjem
sted. Der dannedes en krisecenter-grup
pe, som ville presse på for at få stedet
etableret (29.-30.12.).
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har kommunens store interesse. 1 denne
Børnepasning
I april viser de seneste tal for kommu puljeordning skal forældrene selv arran
nen, at godt 600 børn står på venteliste til gere pasning af 10-12 børn. Der betales
en institutionsplads! Borgmester Gunnar som i det kommunale system, og kommu
Nielsen indrømmer, at noget af det første, nen giver et tilskud, men slipper billigere
tilflyttere spørger om, er mulighederne end ellers.
Forsøget bliver en succes, og da proble
for børnepasning. "Men folk finder jo
som regel altid en udvej, så de får deres merne spidser til i december, prøver man
børn passet alligevel". Han erkender dog, at fremskynde "Spiren"s ansøgning om
at ventelisterne er for lange, men der er puljeordningens udvidelse, så man kan
ikke råd til de traditionelle løsninger, og tage 30 børn. Men der er uløste lokale
problemer (31.12.).
der må findes alternative udveje (11.4.).
Borgmesteren siger også, at han priori
terer boliger, skoler/uddannelse og fri
Byen
tidsmuligheder højere end børnepasning Haderslev Ugeavis afholdt en konkurren
og skatteprocenter (18.4.).
ce om et navn til parkeringspladsen mel
1 forbindelse med budgetforhandlinger lem Gravene og Smedegade. Vinderforsla
ne i september oplyses det (22.9.), at get - Citypladsen - blev dog vraget af byrå
kommunen lige er gået glip af ni tilflytte det, som vedtog navnet Kannikepladsen
re (familier?). Der er ca. 100 på akut ven (1.3.).
teliste til vuggestuer, og efterspørgslen på
Apotekergade 1 - hvor før Turistbureau
børnehavepladser stiger hastigt. Samtidigt et havde til huse - er sammen med arealer
protesterer forældrerådene ved mindst tre bagved mageskiftet med Slotsgade 31, og
skolers fritidsordninger: Først nedlægger den nye ejer bag et aktieselskab, Jan S.
man fritidshjemmene og henviser til sko Hansen fra Faaborg, agter her at etablere
lefritidsordningen, og nu drøftes så bespa et gammeldags handelsmiljø i et center
relser i denne på 830.000 kr.
med butikker og boliger (12.5.). Endnu
Men tiden går. På budgettet for 1992 er er der dog intet synligt sket....
der 30 dagplejepladser mere, men pr. 1.
Det kniber stadigt at få gang i Haderslev
december er der stadig 667 børn på ven Centrum. I november 1990 stiftede den
teliste, og et flertal i socialudvalget går ind altid initiativrige slagtermester Richard
for, at der skal handles nu (12.12.). "Til Jensen to anpartsselskaber, som åbnede
flyttere bosætter sig i andre kommuner, og fem fødevarebutikker i den "åbne" del af
nogle har fortrudt, at de slog sig ned i centret. Men "Haderslev Food Marked"
Haderslev. Det kan vi ikke være bekendt", gik konkurs på ca. 3 måneder (14.3.).
siger socialudvalgets formand, Jens Bis- Herefter er kun 7 af 28 butikslejemål
gaard. Og hvem kan være uenig med udlejet.
ham?
Byrådet havde kort forinden vedtaget,
Byrådet skaffer ca. 45 pladser foruden at der kunne etableres butikker på over
de nævnte 30, og borgmesteren mener, at 300 m2, uden en øvre grænse, men det
byrådet gør, hvad der er muligt (21.12.). kommer der foreløbig ikke noget ud af.
Men "Forældre græder og skælder ud" "Hafnia Ejendomme" har store forhåbnin
(18.12.).
ger og mange planer for deres center. Der
Der er dog eet lyspunkt. Den 27. juni er hele tiden "forhandlinger i gang", men
meddeles, at en nystartet forening, aftaler og kontrakter er det småt med (f.
"Haderslevs kristne pædagogiske pul eks. 9.8.). Noget skete der dog, for eksem
jeordning", snart begynder et forsøg, som pel da Frode Callesen fra "Brincken"
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åbnede "Super Kram", en lavprisbutik
med ca. 1000 varenumre i isenkram-branchen (8.12.). Det skal så vise sig, om dette
- endelig - bliver vendepunktet for Haders
lev Centrum.
Hotellerne har også deres op- og ned
ture. Det begyndte med et offentligt
skænderi, fordi byen gik glip af et større
delegeretmøde i hotellernes centralfore
ning, angiveligt fordi Hotel Haderslevs
direktør havde meldt sig ud (17.2.). Sene
re på året (1.9.) viste det sig, at Hotel
Haderslevs to ejere havde forsøgt at sælge
hotellet gennem et helt år, og at de nu
havde fremprovokeret begæring fra kre
ditforeningen om tvangsauktion. Der lag
des ikke skjul på, at hotellet havde det
svært.
Ved auktionen gik 10 mio. tabt, men
hotellet blev købt for andre 10 mio. af
byggematadoren Peter Nielsen, Kolding,
som vil ombygge det som anneks til Hejlsminde Badehotel, som Peter Nielsen også
er ved at bygge op.
Hotel Harmonien afslutter en flerårig
renovering, og direktøren melder, at der
er optimisme, og at man er godt rustet til
fremtiden.
"Viktoriabad" i Kelstrup skal nedrives
(7.2.), og dermed slutter en epoke. I
begyndelsen, fra 1870, var stedet et
kursted ejet af den tyske stat, men fra
1928 blev hotellet dansk og et yndet
udflugtsmål, når Haderslevs borgere tog
til stranden med "æ Kleinbahn".
En anden gammel udflugtsmulighed på
Dammen er også forsvundet, men allere
de dagen efter nytår meddeles, at vi
måske får en ny dambåd til erstatning for
"Margrethe", som nu glæder borgerne på
Viborg-søerne. I april er planerne imid
lertid helt ændrede: En indsamling af
300.000 kr. til en fjordbåd sættes i gang,
en borgergave til næste års byjubilæum.
En sådan båd stiller andre krav til størrel
se og udstyr og vil koste ca. 1,1 mio. kr.
(24.4.).

Der blev stillet et stort "termometer" op
på Unibanks balkon til markering af ind
samlingens forløb; der blev solgt lodsedler
og skrevet appeller, men det hjalp ikke
meget, og indsamlingen blev en fiasko,
idet der ialt kun blev indsamlet mellem 60
og 70.000 kr.
Planerne vakte debat i avisen; de fleste og flest ældre - ønskede en dambåd i ste
det for en fjordbåd, men også formanden
for Haderslev Gardens Venner, Arne Fugl
sang, tilsluttede sig. Garden havde nemlig
erfaret, at det var umuligt at sælge de lod
sedler, man havde lovet, når det var til en
fjordbåd (15.8.).
Jeg deltog selv i debatten (26.6.), så til
giv, at jeg citerer mig selv: "Mon ikke man
ge hellere vil have en dambåd? Den starte
de midt i byen og ikke langt nede i hav
nen. Ruten var kortere og mere overkom
melig - også i pris - og mindst lige så køn
som den smukke men lange vej ud gen
nem fjorden. Anløbet ved Damende var et
udmærket start- eller slutpunkt for gåtu
ren ad den smukke del af Gehejmerådens
sti".
Turistchefen og formanden for Turist
foreningen forklarede (10.7. og 18.8.), at
"Margrethe"s økonomi var for dårlig, at
den lave bro på omfartsvejen betingede
en båd med for ringe komfort og facilite
ter, at der påtænkes andre ting på Dam
men som rosport, kanosejlads og måske
surfsport (hvor mange borgere og turister
vil mon deltage?), samt at fjorden for 80
år siden besejledes med stor succes, og
det kan det blive igen, især hvis blandt
andre Sverdrup Færgegård genåbnes (det
er - mig bekendt - opgivet).
Men der blev altså ingen borgergave ud
af dette, i hvert fald ikke til 1992.
Trafikken på land har heller ikke
undergået store forandringer. En betyde
lig forbedring er dog sket i det store, farli
ge kryds, hvor Ny Erlewej skærer omfarts
vejen. Der er etableret særlige baner for
svingende trafik, og lysreguleringen er
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Pastor J. Em. Hansen gik på pension i
1991 efter 34 års virke i Haderslev, især
ved Hospitalskirken.

ændret i overensstemmelse hermed
(16.10.).
Efter at der er blevet lagt nye fjernvar
merør i den vestlige del af Gravene, har
denne del af gaden fået status som "sive
gade" med indsnævret - stadig ensrettet kørebane og særlig belægning. Resultatet
er efter min mening særdeles vellykket.
(27.9.).
Handelsstands- og Cityforeningerne
foreslår ensretning fra syd af Lavgade og
Nørregade til Jomfrustien. Sydgående tra
fik skal så ledes ad Hertug Hans broen,
som skal udvides (22.-23.10.). Men byen
har ikke råd lige nu; borgmesteren tøver med god grund, mener jeg.
Skole og kirke
Katedralskolen behandles andetsteds,
men jeg vil dog i kronikken nævne, at det
meddeles (27.3.), at lidt flere end sidste år
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søger gymnasiet, trods stagnerende antal
unge. Derimod er der lidt færre ansøgere
til HF.
Byens i forvejen største skole, Set. Seve
rin Skole, får tre nye klasseværelser med
tilhørende rum på den hidtidige parke
ringsplads ud mod Bøndergårdene (18.3.
og 27.5.).
I Haderslev domsogn kom en større
udskiftning af præster i gang. Med udgan
gen af november gik pastor Jørgen Em.
Hansen af med pension. Allerede i 1957
kom han til Haderslev, hvor han blev
kendt for sine højkirkelige principper, sin
store flid især med husbesøg, hans per
sonligt prægede begravelser og - mere
udadvendt - den årlige 9. april højtidelig
hed ved og i Hospitalskirken, hvor han
især har haft sit virke (21.6.).
Pastor Henning Wehner, som i forvejen
besad Domkirkens tredie embede, søgte

og fik pastor Hansens embede, så nu skul
le hans embede opslås.
Sidst, men bestemt ikke mindst, blev
domprovst Søren Lodberg Hvas valgt til
biskop i Aalborg stift (3.10.), og der var
afskedsgudstjeneste med efterfølgende
reception den 17. november. Søren Lod
berg Hvas var domprovst i 11 år, og han
og hans kone Alice blev uhyre afholdte
præstefolk. Hvas er en dygtig og engage
ret prædikant, han var særdeles kompe
tent som provst, og hans vindende væsen
og omfattende aktiviteter skaffede ham
velvilje og lydhørhed fra mange sider og
især i hans store menighed. Det skal også
nævnes, at det var takket være de kontak
ter, Hvas havde til kongehuset, at Dron
ning Margrethe sagde ja til at udføre de
omfattende tekstilarbejder til Domkirken.
Og så måtte man også i gang med at
lede efter en ny domprovst....

Militær
Kasernen fik allerede nyt liv sidste år med
140 indkaldte, men i år møder den 1.
august ca. 400 nye rekrutter (31.7., 2.8.,
7.8.), og dermed er sammenlægningen af
Slesvigske Fodregiment og regimenterne i
Fredericia og Odense gennemført. Der er
generel tilfredshed med at have soldater i
byen, og Kasernen med dens personel
spiller en væsentlig rolle i Haderslev bys
liv.
Dette gælder ikke mindst de årlige begi
venheder med parader af forskellig art. Ar
efter år har lysfesten den 4. maj stor til
slutning, og mindegudstjenesten i år den
5. maj fik sit særlige præg ved, at det var
søndag, og at TV transmitterede gudstje
nesten, som - skulle det vise sig - var den
sidste med domprovst Hvas.
Måske mere upåagtet, dog ikke mindre
påskønnet, lever Sydjyske CF-Kolonne på
Vilstrupvej. Men netop i år fejres 50 års
jubilæum med åbent hus og udstilling
(4.10. og 24.10.). Ved receptionen udtaler
politimester Poul Christensen, at i en

katastrofesituation er CF-korpset uund
værligt.
Forretninger, firmaer og personalia
Når en virksomhed - fabrik, håndværk,
butik, kontor - går godt, kommer den sjæl
dent i avisen, og derfor heller ikke i den
ne Bykronik. Men vi ved godt, at det er
alle de virksomheder, som bare dag for
dag holder hjulene i gang, som vi lever af,
og som gør Haderslev til en levende by.
Men enkelte ting skal dog nævnes.
Isenkræmmer Preben Giørtz-Carlsen og
hans kone Helene fejrede den 27. septem
ber firmaets 100 års jubilæum på gåga
den.
”Aldi" byggede ny discount-forretning
på hjørnet af Fliort Lorenzensvej og Thrigesvej, trods koncernens millionunder
skud (7.8.) og trods rigelig forsyning af
den slags butikker i forvejen. Aldi åbnede
i november (11.12.).
Derimod er et stort varehus i Haderslev
en af (for) mange ikke-begivenheder. Al
lerede den 11. januar startes diskussionen,
og både Biblioteket, Haderslev Centrum
og Remisen drages ind i debatten, som
kører hele året. Detailhandelen er til
manges (også min!) overraskelse positivt
stemt og mener, at et sådant varehus vil
kunne blive en magnet for specialbutik
kerne.
Sidst på året har debatten udkrystallise
ret sig i byrådets udpegning af to mulige
områder indenfor centerringen (29.11.),
og alle i byrådet minus SF'eren Yrsa Thei
sen går ind for tanken. Men vi får se.
Kvicklys formand går forståeligt nok
ikke ind for tanken (17.3.), og den 3.
april meddeler den daglige leder, Gunnar
Frederiksen, at årets underskud er vokset.
Faktisk har der været underskud hele
tiden, siden Kvickly i 1980 flyttede til Jomfrustien, og derfor vil man kræve lavere
husleje, når den nuværende kontrakt ud
løber, eller også flytter man.
En trist aktivitetsindskrænkning fandt

sted, da det blev meddelt (7.2.), at de to
apoteker fra 1. juli ikke længere har natog weekendservice. Der var mange prote
ster, men sundhedsministeren stod fast,
og lukket blev der. Så nu er det bedst at
vente til dagtimerne med at blive syg!.
Helt galt gik det med det hæderkrone
de 59-årige firma A. E. Grodt, hvis vogne
man engang så overalt i ind- og udland.
Firmaet gik i betalingsstandsning, og tilba
ge blev et mindre, nystiftet selskab, Grodt
Transport, ejet af en vognmand fra Vejle
(2.7.).
Butikker kommer og går - mest desvær
re det sidste, og en del lokaler står tomme
i lang tid. Men markedsdagen på Kannikepladsen, som fandt sted for anden
gang, var en stor succes med anslået
16.000 gæster (2.8.). Der var også den årli
ge Hertug Hans byfest, i år med det "kryd
deri", at nogle halmmåtter, som blev
brugt til afskærmning på Torvet, brændte
i løbet af natten og ødelagde granitsokler
ne til to af Erik Heides skulpturer (10.6.).
Nogle mente, at det gjorde ikke så meget
(28.7.), men nye sokler - og et bybus
skilt - blev dog opstillet, så skulptur/skil
te/ masteskoven igen.er komplet. Nu træk
ker man bare tov om, hvem der skal beta
le de ca. 60.000 kr, reparationen har
kostet....
Fhv. boghandler Johs. Nielsen, kendt
for utroligt mange aktiviteter, og tidligere
redaktør af nærværende årsskrift, blev
udnævnt til æresmedlem i Dansk Køre
Forbund for hans indsamling af gamle
køretøjer. (Denne samling og dens
ophavsmand er udførligt behandlet i sid
ste års udgave, 1991.) Allerede i septem
ber døde han imidlertid, 87 år gammel. I
nekrologer (6. og 8.10.) omtales han som
"en multikunstner, et fint og dannet men
neske med mange forskellige kunstneri
ske interesser, en ener som virkede sam
lende og skabte livsglæde omkring sig".
Anna Hansen, enke efter William Han
sen, domorganist i 40 år, fyldte 102 år.
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Hun boede stadig i sit eget hjem og var
Haderslevs ældste indbygger (22.8.). Hun
døde i januar 1992.
En anden "ældste" er Thorvald Ougaard. Som 92-årig er han Danmarks æld
ste, aktive boghandler. Han agter at blive
ved længst muligt, som han har gjort
siden 1911! (26.10.).
En tredie ældre er Louis Ehlers (som
ikke er i familie med årets kronikør), som
i 1982 skænkede sin lertøjssamling til
Haderslev. Den 10. maj fyldte han 75 år
(5.5.), men er også "still going strong"
med arbejdet med Nordeuropas største
lertøjssamling i Slotsgade 20. Han blev
behørigt hyldet, og senere blev han kåret
som årets Æreshertug (7.6.).

Det var, hvad jeg (og Byhistorisk Arkiv)
har udvalgt af årets mange begivenheder.
Hvordan var så 1991? Det var nok ikke
noget skelsættende år. Noget blev gen
nemført - offentlig og privat - men meget
blev ikke gennemført. Kommunen præ
ges af mere eller mindre påtvungne
nedskæringer; der er megen forsigtighed
og afventende holdning og ikke enighed
om så meget. Tre vidt forskellige faktorer
er i hvert fald medvirkende til tingenes til
stand: Regeringens og Folketingets gene
relle sparekrav i disse år; byrådet kom helt
skævt i gang efter sidste valg på grund af
konstitueringen; mange initiativer er spa
ret op til virkeliggørelse næste år, i 700 års
jubilæet.
Lad os håbe, at de mange planlagte
arrangementer kan give byen en salt
vandsindsprøjtning, hvor man vedtager
realistiske projekter og gennemfører dem,
så Fladerslev fortsat kan være en by, det er
godt at bo i.
HENNING EHLERS OLSEN

Fotografier: Olav B. Hansen/Jydske Vestkysten.

FRA GAASKÆRGADE
TIL CHRISTIANSFELD VEJ
I alt fem bygninger har huset Haderslev
Katedralskole gennem dens 425-årige
historie. På Domkirkepladsen har der
været latinskole i hele tre bygninger, af
hvilke den tredje stadig eksisterer og i dag
rummer kirkekontorer for Haderslev
Domsogn.
I Gaaskærgade 28 havde skolen til huse
fra 1854 til 1967, hvorefter der siden på
dette sted har været kommunal skoletand
pleje og teknisk forvaltning.
Den femte og foreløbig sidste bygning
ligger på Christiansfeldvej 31. Den blev
taget i brug i 1967 i 400-året for skolens
oprettelse. Om denne bygning og dens til
blivelse skal der fortælles i det følgende.

Thriges og Lembckes gamle skole
Haderslev Katedralskoles nyere historie
startede med Genforeningen i 1920. Den
dengang 353 år gamle skole skulle påny
være dansk efter de 56 års fremmedherredømme. Den 18. juni 1920 underskrev
man en protokol, iflg. hvilken der to dage
forinden var blevet foretaget en synsfor
retning med den tyske bygmester og den
danske arkitekt. Med underskrivelsen af
protokollen overdrog Gymnasialdirektor,
Dr. Möller, formelt og reelt Haderslev
gymnasieskole til den danske stats repræ
sentant, rektor, dr. phil. Karl Mortensen.1
Foran sig havde rektor Mortensen og
den stab af medarbejdere, han bragte
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med sig til Sønderjylland, et stort praktisk
og administrativt arbejde med at forbere
de det danske skolearbejde, der nu skulle
i gang. Ikke mindst de gamle bygninger i
Gaaskærgade krævede øjeblikkelig ind
sats. Forholdene under 1. Verdenskrig
havde tæret hårdt: Tagene var utætte, hele
underetagen skulle forsynes med nye gul
ve, kakkelovnene i de fleste lokaler var fal
defærdige og ubrugelige, toiletforholdene
var under al kritik, og stort set overalt
manglede der elektricitet - i stedet brugtes
den gammeldags gasbelysning. Hertil
kom behovet for nye faciliteter, først og
fremmest fysik- og kemilokaler, samt - da
der nu for første gang skulle gå piger på
skolen - en pigegymnastiksal og et hånd
gerningslokale.2
Situationen var i det hele taget så elen
dig, at undervisningsministeriets departe
mentchef Glahn ved synet af skolen skal
have udtalt: "Den er lige til at rive ned og
genopføre fra grunden".3 Sådan kom det
som bekendt ikke til at gå, men udtalelsen
viser, at tanken om en helt ny bygning fak
tisk var til stede helt tilbage til 1920. Igen
og igen i de næste mange år dukkede den
ne tanke op, når man diskuterede Haders
lev Katedralskoles fysiske rammer, og argu
mentet var næsten altid det samme: De
gamle bygninger er så elendige, at det fak
tisk ikke kan betale sig at blive ved med at
reparere på dem. Man kan lige så godt
først som sidst opføre en helt ny skole - det
vil i længden være det mest økonomiske.
Alligevel foretrak man de kortsigtede
besparelser, der betød, at skolen i ikke
mindre end 47 år skulle komme til at kla
re sig igennem med allehånde lappe
løsninger. Først i 1967 blev problemet løst
til bunds, da skolen rykkede ind i ultramoderne bygninger på Christiansfeldvej.
Vejen mellem de to årstal - 1920 til 1967 skulle blive lang og kroget, og det mål,
der nåedes i 1967 var af en helt anden
karakter, end man kunne have forestillet
sig i 1920.
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For generationen, der rykkede ind i
Gaaskærgade i 1920, gjorde der sig nem
lig ikke kun økonomi gældende. De nye
lærere - ja, vel egentlig de fleste, der kom
til at virke ved skolen helt frem til 1967 så skolearbejdet som en del af en national
gerning i grænselandet.1 Det var i lyset af
danskhedens gode sag, man betragtede og forventedes at betragte - sin gerning,
og det var også i høj grad i dette lys, man
så den gamle skolebygning fra 1854. Den
var - som det så ofte blev sagt i højtidsful
de vendinger - "Thriges og Lembckes
gamle skole".5 For de nye lærere var det et
kald at tage tråden op fra den nationale
storhedstid i Sønderjylland i midten af
den 19. århundrede, og hertil bidrog
atmosfæren og hele stemningen i de gam
le lokaler og gange.
En helt anden sag var det, at disse loka
ler var for små til tidssvarende gymnasiebrug og nu efter Genforeningen frem
trådte mørke eller ligefrem skumle.
Udøvelsen af det højtidelige kald i den
gamle grænselandsskoles oprindelige byg
ninger fik med tiden mere og mere karak
ter af at være en dyd af nødvendigheden.
Enhver kunne se, at stedet ikke kunne
bruges til skole til evig tid.
Den 7. september 1920 tog man fat. Det
var første skoledag med dansk undervis
ning, og helt i pagt med tidens ånd var
netop denne dato valgt, fordi man på
denne dag 70 år tidligere - den 7. septem
ber 1850 - var startet som rent dansk skole
for første gang overhovedet.6 Den blev
siden år efter år højtideligholdt som sko
lens sande fødselsdag og fejret med skole
skovtur til nær og fjern. Men set i et
moderne perspektiv var 7. september
1920 snarere begyndelsen til en epoke,
der i mange henseender fandt sin afslut
ning, da de nye bygninger på Christians
feldvej 31 blev indviet den 30. november
1967.'
Hvorom alting er, var det nu hverda
gen, der skulle bringes til at fungere.

Thriges og Lembckes gamle skole et par år efter Genforeningen i 1920. Det var om denne bygning, departementchef
Glahn havde udtalt: "Den er lige til at rive ned og genopføre fra grunden". Heldigvis ligger bygningen der endnu. (Post
kort i Haderslev Byhistoriske Arkiv).

Nemt var det ikke, men tiden var nøjsom,
og f.eks. det nye dampvarmeanlæg, der
blev installeret til afløsning af de heden
gangne kakkelovne,7 blev betragtet som et
afgjort fremskridt til trods for, at det var så
vanskeligt at regulere, at det på kolde vin
terdage var umuligt at drive temperaturen
i visse lokaler op over 10°.8 1 1923 stod en
ny bygning med fysik- og kemilokaler
samt pigegymnastiksal færdig.9 Den kom
til at ligge bagtil i Skolegade ud mod det
nuværende rådhus - tilsyneladende mær
keligt adskilt fra de øvrige bygninger i sko
len. Forklaringen var enkel: Skulle den
nye bygning sluttes sammen med de gam
le, ville man være nødt til at fælde et par
gamle elmetræer, som salig Edvard Lemb
cke havde plantet engang i skolens første
glansperiode - og det ville man af nationa
le hensyn ikke.10
I hvert fald var det ikke mindst behovet
for tidssvarende fysik- og kemilokaler, der

blev den drivende kraft i bestræbelserne
for at flytte til noget helt nyt. Både før og
efter 2. Verdenskrig havde skolen matematisk-naturvidenskabelige hold, som var
langt større end de 12 elever, der kunne
rummes i kemilokalet. Idelige skemapro
blemer og lokaleombytninger var følgen.11
Igen og igen klagede rektor sin nød over
for myndighederne i København, og i
1939 var der tegn i sol og måne på, at
noget var i gære. Rektor A. Egeberg Jen
sen, der havde efterfulgt Karl Mortensen i
1937, rettede hen på sommeren henven
delse til departementet, om man ikke
først som sidst kunne flytte ud, når nu en
ombygning af naturfagslokalerne var
uomgængelig. Til støtte for sit ønske hav
de rektor et tilsagn fra byens borgmester
Andreas Thulstrup, vistnok afgivet allere
de i 1938,12 om at en ny statsskolebygning
kunne opføres "et vidunderlig skønt og
frit sted ved Christiansfeldvej".13 Her ejede
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kommunen et større areal, der var belig
gende umiddelbart syd for det i 1934 ind
viede stadion, og som normalt kun an
vendtes til dyrskuer og ringriderfester.
Så kom krigen, og alle planer blev
skrinlagt. Med tyskernes besættelse var
situationen nu sådan, at man måtte prise
sig lykkelig for overhovedet at fortsætte
undervisningen i de eksisterende bygnin
gen Men problemerne bestod ligefuldt,
og skolens nye rektor fra 1941, dr. phil. N.
H. Jacobsen, var i næsten løbende kontakt
med kgl. bygningsinspektør, arkitekt
Knud Lehn Petersen, Odense. Forlængst
var de indbyrdes nået til klarhed over, at
en nybygning var den eneste vej frem. I
1943 efterlyste den danske regerings særli
ge beskæftigelsesudvalg forslag til projek
ter for offentlige arbejder, når engang kri
gen var slut. Lehn Petersen var ikke sen til
at øjne mulighederne i situationen: "Nu
skal der fremsættes beskæftigelsesforslag
til arbejder efter krigens slutning (gid det
skete snart), og skal vi da ikke for Haders
lev Katedralskoles vedkommende foreslå
en helt ny skole? Alle de lapperier på den
gamle skole er jo til ingen nytte."14 N. H.
Jacobsen reagerede prompte. Den 23. au
gust 1943 skrev han et længere brev til
ministeriet, hvori alle de velkendte argu
menter blev fremsat. Brevet sluttede med
en "indtrængende anmodning til det høje
ministerium om at tage spørgsmålet om
en nybygning til Haderslev Katedralskole
under velvillig overvejelse.”15 Det var før
ste - men langt fra sidste - gang, rektor
Jacobsen rettede denne anmodning til
ministeriet.

Udlændighedstiden
Nu kom der nye problemer, og situatio
nen forværredes drastisk. Krigen var langt
fra slut, og kun en uge efter at rektor
afsendte sit brev, kom den 29. august
1943, hvor den danske regering ophørte
med at fungere. Rektor Jacobsen blev
sammen med andre ledende sønderjyder
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taget som gidsel af tyskerne og ført til et
kortere, ufrivilligt ophold i Fredericia.16
Da han vendte tilbage, svirrede det med
rygter om katedralskolens snarlige beslag
læggelse af værnemagten. Ganske rigtigt:
Den 1. oktober 1943 måtte lærere og ele
ver rømme bygningerne i Gaaskærgade
for at give plads for tyske soldater. Skole
gangen fandt nu sted forskellige steder i
byen, til at begynde med først og frem
mest på seminariet.17
Skolens egne bygninger gik nu en uvis
og - skulle det vise sig - ganske barsk
skæbne i møde. Kun skolens pedel, Anker
Fogt, blev på skansen og havde et vist til
syn med bygningerne. I krigens sidste år
skulle han få god brug for erfaringerne
fra sin soldatertid i 1. Verdenskrig, når der
skulle forhandles med tyskerne.18
I hast var bøger og samlinger blevet eva
kueret til andre steder rundt om i byen,
men ikke alt havde man nået at få ud.
Skolen kom hurtigt til at antage karakter
af kaserne - det ene hold soldater afløste
det andet, og hver gang kom nye kom
mandanter til, der langt fra altid følte sig
bundet af tidligere afgivne løfter om at
skåne bygninger og inventar. Berømt og
berygtet er den behandling, størsteparten
af skolens bibliotek fik. Her skulle en
afdeling pansértropper have munderings
depot, og i tusindvis af gamle og nye
bøger flyttedes til biologilokalet, hvor de
blev stablet i høje bunker, der imidlertid
snart skred sammen i et uformeligt kaos.
Med de tyske soldaters faldende disciplin
blev en del bøger og biologipræparater i
flæng brugt som kasteskyts, når soldater
ne kedede sig og fordrev tiden med at
lege krig og bombardere hinanden og
skabene.19
Den slags har man selvfølgelig haft sine
bange anelser om rundt om i byen. Man
knyttede hænderne - i bukselommen men var magtesløs. Det er svært at forestil
le sig det slid og den misrøgt, de i forve
jen gamle bygninger blev udsat for i kri-

Lærerkollegiet 1946. Rektor, dr. phil. N. H.Jacobsen sidder i midten i forreste række. (Haderslev Katedralskoles arkiv).

gens sidste tid. Men så meget måtte være
klart: Stedet ville være komplet ubrugeligt
som skole betragtet, når engang Danmark
atter var frit, og tyskerne rykkede ud. Det
te måtte være udgangspunktet for enhver
diskussion om, hvad der så skulle ske.
Borgmester Thulstrup havde forlængst
drøftet tingene igennem med rektor
Jacobsen. Sidst i marts 1945 fik han syn
for sagn under en besigtigelse af bygnin
gerne i Gaaskærgade sammen med repræ
sentanter for værnemagten. Situationen
var chokerende. Alt var i forfald, og det
var oplagt, at den gamle skolebygning
næsten ikke stod til at redde.20 26. marts
1945 bad han derfor departementchef
Graae i undervisningsministeriet om klar
besked: "Da jeg står overfor nogle disposi
tioner m.h.t. byggegrunde, tillader jeg
mig at forespørge, om jeg skal påregne, at
der i en ikke alt for fjern fremtid bliver
tale om en ny skolebygning. Vi aftalte

sidst, at jeg - indtil ministeriet var mere
klar m.h.t. dets planer - ikke måtte dispo
nere over det omtalte areal (på Christiansfeldvej)." Derefter føjede borgmesteren
meget sigende til, at en tidligere plan om
at Haderslev by skulle overtage bygninger
ne i Gaaskærgade, nu ikke længere har
nogen interesse: "Efter den tilstand, hvori
de nu befinder sig, ser jeg ikke, hvad byen
skulle stille op med dem. Da sagen imid
lertid efter mit skøn må have en løsning,
skal jeg meddele Dem, at jeg er villig til at
anbefale Byrådet dels at stille til rådighed
en passende grund uden vederlag og dels
at medvirke økonomisk f.eks. med et til
skud i kontanter."21
Den sidste tilføjelse var unægtelig inter
essant på højere sted. At bygningerne var
ubrugelige, og at kommunen ville stille
byggegrund til rådighed for en ny stats
skole, var man klar over i forvejen, selv
om krigen havde givet disse forhold forny
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et aktualitet. Men sagen var hidtil strandet
på spørgsmålet om kroner og ører - og
her lagde kommunen altså nu et ekstra
lod i vægtskålen.
Udtrykket "et tilskud i kontanter” var så
tilpas svævende, at det ikke i sig selv var
tilstrækkeligt til at sætte noget i gang. I et
brev fra 25. januar 1946 ændrede man tilbuddet til, at borgmester og byråd nu ville
være villig til at betale 25 % af byggeom
kostningerne. Hvad der har bevirket skif
tet fra et kontantbeløb til en procentdel,
vides ikke med sikkerhed - senere udvikle
de der sig på landsplan den praksis, at sta
ten betalte 75 % af nybygningsprisen for
et gymnasium, resten dækkedes af lokal
samfundet, hvis interesse i projektet ikke
mindst hang sammen med de arbejds
pladser, et nybyggeri kunne give. Således
hedder det senere i brevet fra januar
1946: "Fra Byrådets side er udtalt ønsket
om, at arbejdet - såvidt gørligt - overdrages
til i Haderslev Købstad boende håndvær
kere. Jeg går ud fra, at vi herom kan opnå
en aftale under senere forhandlinger."22
Når byens tilbud til staten ikke førte til
umiddelbare resultater, kan det imidlertid
også skyldes det, der i mellemtiden var
sket på skolen. Umiddelbart efter befriel
sen 5. maj 1945 havde de tyske soldater
rømmet bygningerne, og alt tegnede for
så vidt lyst og lovende. Men allerede ved
kapitulationen var det blevet bestemt, at
andre tyskere - denne gang flygtninge fra
Østprøjsen - skulle rykke ind. Skolen blev
en flygtningelejr og senere også flygtnin
gelazaret, bevogtet af modstandsfolk, af
hvilke en del var tidligere elever på sko
len.23 Med ét slag var byggeplanerne igen
skubbet ud i det uvisse: Hvem kunne nu
vide, hvornår lærere og elever kunne
komme tilbage i de vante omgivelser?
Eller betød situationen tværtimod, at myn
dighederne nu endnu tydeligere kunne
bringes til at indse nødvendigheden af en
helt ny skolebygning?
Sidstnævnte mulighed var unægtelig
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den mest tiltalende - og det var tydeligvis
den, som rektor Jacobsen tog bestik af i
den kommende tid. Ingen kan fortænke
ham i det. For som skoleleder måtte han
opfatte den aktuelle situation som fuld
stændig uacceptabel. Eleverne havde ti
mer i flere forskellige bygninger - "Deut
sche Bücherei", Teknisk Skole, Idrætsbyg
ningen, Statsseminariet. Man benyttede
sig af de forhåndenværende søms princip,
og de forskellige steder, hvor skolen var
indlogeret, havde man beredvilligt ydet
husly. Men det var ingen hemmelighed, at
man håbede, at katedralskolens gæsteop
træden blev af kort varighed. Dette håb
viste sig imidlertid at være forfængeligt.
Der var uafladelige praktiske proble
mer: Det var så godt som umuligt at få
skemaet til at gå op. Nogle elever måtte
undervises om formiddagen, andre om
eftermiddagen. Nogle timer måtte afkor
tes, andre helt aflyses, fordi der i perioder
ikke var rum eller faciliteter nok til rådig
hed. Men undervises måtte og skulle der eksamenskravene kunne man naturligvis
ikke slække på.24
Alle kunne se det fuldstændig håbløse i
situationen, der nærmest kaldte på smilet:
I et personligt brev 15 år senere til rektoi'
Jacobsen skrev arkitekt Lehn Petersen
således, at da han dengang i efteråret
1945 stod uden for bygningen i Gaaskær
gade og betragtede forfaldet, havde han
nærmest haft et djævelsk ønske om, at en
"statspyroman" kunne have futtet det hele
af! Så ville situationen have tegnet ganske
anderledes håbefuld.25
Selv uden en pyroman blev der imidler
tid god brug for arkitekten i de kommen
de år. På højeste sted var man fuldt på
den rene m.h.t. alvoren i Haderslev Kate
dralskoles problemer - herom vidnede
hele to besøg på stedet af undervisnings
ministrene Mads Harding (V) og Hartvig
Frisch (S) de første år efter krigen.26
En nybygning stod højt på ønskesedlen.
Men lige så tydeligt var det, at man mang

lede pengene - ja, selv materialerne - her
til. I princippet var der tre udgifter, man
skulle forholde sig til: For det første skulle
der betales husleje for, at skolen rent mid
lertidigt kunne være indkvarteret i Tek
nisk Skole osv. For det andet skulle der
findes penge til en hovedistandsættelse af
bygningen i Gaaskærgade - her anslog
arkitekten udgiften til i hvert fald 430.000
kr.27 For det tredje ville en nybygning
(excl. inventar) koste 2,8 mill. - af hvil
ke kommunen som nævnt ville betale de
25 %.28 Det var klart, at besluttede man sig
for den tredje mulighed, kunne man spa
re hovedistandsættelsen. Men når man på
den anden side ser, at der måtte sejpines
selv om huslejebetalingen, forstår man, at
det var så som så med udsigten til en
nybygning.
Imidlertid havde sagen så stor vægt, at
ministeriet i 1947 anmodede arkitekten
om at lave et skitseudkast til en ny skole.29
Det er nærliggende at tro, at man trods
pengemanglen har ment, at en nybygning
kunne komme i gang, når materialesitua
tionen tillod det. Fra arkitektens hånd fo
relå 3. juli 1947 en redegørelse, hvori
principperne for en ny skolebygning på
Christiansfeldvej blev skitseret. Det hed
bl.a.: "Det areal, der af Haderslev Kommu
ne er stillet til rådighed til opførelsen af
den nye katedralskole, ligger i byens nor
dre udkant og er omgivet af Stadion, Chri
stiansfeldvej (hovedvej 10), Louisevej samt
bagsiden af de grunde, der er udstykkede
til og bebyggede mod Hiort Lorenzensvej.
Til arealet er der adgang fra de tre
nævnte veje. Det har en stærk stigning fra
vest og syd, og fra de højereliggende dele
er der en meget smuk udsigt mod syd og
vest over Haderslev by, Haderslev Dam og
langt ind over landet.
Ved skolebygningens placering på area
let vil det derfor være naturligt - foruden
at finde det sted, hvor udgravningen til
byningerne samt afgravningen og plane
ringen til legepladsen bliver den mindst

mulige - at tage hensyn til denne ret stor
slåede udsigt, der yderligere vil blive bed
re opefter i skolens etager - idet man dog
samtidig må lægge skolens fløje således, at
der skabes det mest mulige læ for lege
pladsen.
Disse muligheder opnås bedst ved at
lægge skolebygningen på arealets vestre
del, hvilket samtidig tillader, at hovedind
gangen sker fra den trafikmæssig set roli
ge Hiort Lorenzensvej, hvorfra skolens
elever kan fordele sig mod øst, vest og
syd."
Herefter understregedes det, at det
medfølgende forslag var udarbejdet i
overensstemmelse med byggedirektoratets
program samt mindre ønsker, fremsat af
Haderslev Katedralskole. Tegningen af
skolen, der er vedhæftet som bilag, bygge
de i hovedsagen på 1. en nord-syd-gående
hovedfløj med faglokaler og festsal, 2. en
hertil knyttet øst-vest-gående fløj i tre eta
ger med normalklasser og 3. en til hovedfløjen tilsluttet gymnastikfløj. I et kalkula
torisk overslag regnedes med en anlægs
udgift på i alt kr. 2.862.801, hvortil kom
en skønnet udgift på ca. kr. 200.000 til
inventar.30
Nu forelå der et projekt, som - syntes
det - var grydeklart og til at acceptere for
både brugere og investorer. Men hvad
sidstnævnte angik, havde man gjort reg
ning uden vært. Sidst på året 1947 fik rek
tor via Lehn Petersen tilsendt flg. ned
slående meddelse fra Statens Bygningsdi
rektorat: "Man kan ikke godkende det
foreliggende skitseforslag allerede på
grund af, at forslaget i væsentlig grad
overstiger de i det af Bygningsdirektoratet
udarbejdede program for den omhandle
de bebyggelse angivne dimensioner."31
Desuden ankedes der over, at arkitek
ten havde taget brugeren - skolen - med
på råd uden på forhånd at have indhentet
bygningsdirektoratets tilladelse hertil. En
delig rejstes der indvending imod det, der
i og for sig havde været selve ideen i arki85

Tegninger, der viser kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersens skoleprojekt fra 1947. De skrå tage, indgangen fra
Hiort Lorenzensvej samt de tre etager er blot nogle af de detaljer, der var forskellige fra den endelige bygning i 1967.
(Haderslev Katedralskoles arkiv).
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tektens projekt: Opsplitningen af bygnin
gen i fløje med mellemliggende lege
plads.
I virkeligheden må projektet have været
dødfødt mere eller mindre fra starten. De
forbedrede forudsætninger, der skulle ha
ve gjort et nybyggeri muligt, udeblev. An
dre statsskoler havde jo også problemer,
man måtte tage sig af. Materialesituationen
var og blev anstrengt. Derfor var der ingen
vej udenom: Skolen måtte tilbage til de
vante omgivelser, hvor nu omsider flygtnin
gene rykkede ud. I en ministeriel skrivelse
af 7. april 1948 blev det meddelt, at der var
bevilget ca. 150.000 kr. til en hovedistandsættelse. Det blev indskærpet, at repara
tionsarbejdet skulle være "nødtørftigt".
Men selv på den nøgne klippeø finder
den lille fugl et frø: Med ukuelig optimis
me tolkede rektor Jacobsen dette udtryk
derhen, at der immervæk stadig kunne
arbejdes med en mere langsigtet løsning.32
Heri tog han imidlertid fejl, i hvert fald
for så vidt angik de næste 7-8 år. Et af de
få lyspunkter var, at man i Haderslev Kom
munes byplan fra 1950 stadigvæk havde
reserveret arealet ved Christiansfeldvej til
en ny skole.33
Tilbage stod nu kun at pakke sammen
og gøre klar til at rykke tilbage til den
gamle skolebygning. Situationen med at
skaffe de fornødne materialer var så van
skelig, at der kom til at gå mere end et
halvt år, fra pengene var bevilget og til
håndværkerne var færdige. 23. novem
ber 1948 samledes elever og lærere på
Lembckesvej ud for de bygninger, der i
over fem år havde været katedralskolens
hovedtilholdssted. Med fanen i spidsen
marcherede man ned til Gaaskærgade,
hvor man stillede op i skolegården og
sang "Vift stolt på Kodans bølge", mens
flaget gled til tops. I en lille tale takkede
rektor Jacobsen de personer og institutio
ner, der i de forløbne svære år havde ydet
katedralskolen husly. Herefter blev den
daglige dont genoptaget i Thriges og
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Lembckes gamle skole, hvor der dog i
dagens anledning blev givet fri allerede kl.
12.34
Man kunne selvfølgelig altid diskutere,
om der overhovedet var noget at fejre.
Men i hvert fald var det, man dengang
kaldte de fem års "udlændighed", forbi.
Bygningerne havde fået en tiltrængt
ansigtsløftning, gangene var blevet malet
lyse, og alt i alt havde lokalerne fået et
præg, der i hvert fald for en stund kunne
bortvejre skuffelsen over, at det endnu
engang var glippet med at få en ny byg
ning.35
Rektor fortsatte imidlertid endnu en
rum tid med at presse på for en nybyg
ning, men udsigterne var mørkere end
nogensinde. De helt akutte problemer var
nu løst - eller rettere sagt: Man var nu
stort set tilbage i samme situation som ti
år tidligere, da byggesagen for første gang
var blevet rejst. Hermed måtte man lade
sig nøje - omstændighederne taget i be
tragtning. Og det nyttede ikke, at rektor
som en sidste udvej gik til den lokale rigs
dagsmand, Simon From, for på denne
måde at tale skolens sag over for undervis
ningsministeren - uden om direktorater,
departementer og ministerier. Herom vid
ner et brev fra Simon From til N. H.
Jacobsen 4. februar 1949. Rigsdagsman
den havde forinden forelagt ministeren,
Hartvig Frisch, den evindelige byggesag
fra Haderslev og forespurgt, om der dog
ikke var mulighed for at gøre et eller
andet.
Svaret var som altid: En tilfredsstillende
ændring eller udvidelse af de bestående
utidssvarende bygninger er hverken hen
sigtsmæssig eller mulig, hvorfor der for
handles med bygningsdirektoratet om ny
bygningsplanerne. Men: "Det er dog usik
kert, hvornår man vil kunne opnå bevil
ling til opførelse af en ny skole, idet
finansministeriet, da det i december 1947
gav tilslutning til den gamle skoles midler
tidige istandsættelse, ganske forbeholdt

Et kig ind i biologilokalet, 1964,
demonstrerer de trange pladsfor
hold. Sådan havde det stået til i
årevis på trods af en kraftig vækst i
elevtallet. (Haderslev Katedralsko
les arkiv).

sig sin stilling for så vidt angår spørgsmå
let om opførelse af en ny katedralskole i
Haderslev."
Senere gik det knap nok an at belemre
den travle minister med sagen, uden at
den affødte en vis irritation. Diplomatisk
snilde var påkrævet - men alligevel mod
tog rektor Jacobsen 25. februar 1949 disse
nedslående linjer fra Simon From: 'Jeg
har nu igen talt med ministeren, og må
desværre straks fastslå, at svaret ikke var
godt. Efter det nødvendige forspil spurgte
jeg ham, om vi kunne regne med bevilling
den dag, materialesituationen tillod det.
Ministeren: Det spørgsmål må jeg besvare
med et nej. Jeg spurgte så, hvilken plads i
rækkefølgen Fladerslev kunne regne med
at indtage. Ministeren: Det bliver i hvert
fald ikke lige straks. Vi kan ikke ofre så
store summer på istandsættelse for så end
da at lade Haderslev komme i første ræk
ke. Jeg prøvede forskellige argumenter,
men ministeren fastholdt sit synspunkt."
Et kapitel af byggesagen var slut, 40rne
havde været et dårligt årti - hver gang der
var presset på og man havde troet, at nu
var man ved at være ved målet, havde
tidernes almindelige ugunst lagt sig hin
drende i vejen. Første gang var, da landet
blev besat 9. april 1940. Anden gang var i

oktober 1943, da værnemagten beslaglag
de bygningen. Tredje gang var i somme
ren 1945, da skolen blev omdannet til
flygtningelejr. Fjerde gang var, da den
almindelige materialeknaphed i slutnin
gen af 40rne umuliggjorde et byggeri.
Lehn Petersens projekt fra 1947 var til
syneladende lagt i mølposen, og i de
næste mange år skete der stort set intet
nyt. Det var en udvikling, der set med sko
lens øjne kun rummede ringe udsigter for
fremtiden. I midten af 50erne indtraf
imidlertid et vendepunkt, hvis konsekven
ser man end ikke få år forinden kunne
have forestillet sig.

Vendepunktet
I 1956 var et ministerielt "Udvalg til over
vejelse af gymnasieskoleforholdene" flere
gange på rundrejse i Sønderjylland for at
kortlægge byggebehovet på landsdelens
statsskoler. Den 3. oktober var man på
Haderslev Katedralskole. De drøftelser,
der her blev ført, viste tydeligt, at forud
sætningerne for et nybyggeri nu var
afgørende forbedret.
Kontorchef i undervisningsministeriet,
Eiler Mogensen, sagde således, at man ved
de forudgående års gymnasiebyggerier hav
de gjort visse erfaringer, der muliggjorde

89

en ny udvikling for de sønderjydske stats
skoler. Man overvejede desuden visse
strukturændringer i gymnasieskolen, der
ligeledes nødvendiggjorde nytænkning
m.h.t. det fremtidige byggeprogram. Stær
ke kræfter arbejdede for en afskaffelse
eller i det mindste en omformning af den
gamle mellemskole fra 1903. Hidtil havde
katedralskolen - ligesom andre gymnasier
- været både en barne- og en ungdomssko
le med elever fra 11-12 års alderen op til
18-19 år. Nu så det ud til, at gymnasiet
skulle afgive de yngste af sine årgange til
folkeskolen. Ingen kunne endnu vide,
hvordan den nye skole ville komme til at
tage sig ud - blot at der ville komme
ændringer.
Efter disse principielle betragtninger
begav man sig på rundgang i den gamle
skolebygning. Det stod umiddelbart klart,
at forholdene var og blev utilfredsstillen
de: Overalt var gulvene dårlige. Taget
måtte snarest skiftes ud. Nye fysik- og
kemilokaler var uomgængeligt nødvendi
ge. Så man sig omkring, måtte man erken
de, at en udvidelse af de eksisterende byg
ninger ville være særdeles vanskelig. Mod
nord ville man støde mod jernbanen, og
mod øst og vest var der usikkerhed m.h.t.
den fremtidige bebyggelse.
Turen gik dernæst til den grund ved
Christiansfeldvej, som i nu snart tyve år
havde været reserveret til en ny statsskole.
Hvad der her først sprang i øjnene, var
grundens overordentlige størrelse. Hele
det vidtstrakte område fra Christiansfeld
vej i øst til Louisevej i vest var langt mere,
end en ny skole kunne bruge. Specielt
mente man ikke, at der var brug for
idrætsbaner af nævneværdigt omfang her kunne skolen jo anvende det nord for
området beliggende stadion. Under alle
omstændigheder kunne en del af ter
rænet reserveres til andre, katedralskolen
uvedkommende, formål.
Som det ses, gik man alle sagens aspek
ter igennem. I og for sig kom der ikke
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meget frem om Haderslev Katedralskoles
bygnings- og nybygningssituation, der ik
ke havde været kendt i forvejen - hvad der
blev sagt, var blevet tænkt og skrevet og
udtalt i årevis. Det egentlig nye kom, da
kontorchefen rundede mødet af: "Under
hensyn til foranstående tungtvejende ar
gumenter imod bevarelsen af den gamle
skole, var man enige om, at det ville være
en kortsynet disposition for at spare om
kring 1 mill. kr. at bevare en gammel sko
le, som aldrig kan blive helt tilfredsstillen
de og måske senere vil kræve yderligere
foranstaltninger (jvfr. det utilstrækkelige
byggeri ved skolen i 1920rne) i stedet for
straks at gå til opførelse af en ny skole,
hvorved sagen vil være endelig løst for en
lang årrække fremover." Kontorchef Mo
gensen sluttede med at anmode arkitekt
Lehn Petersen om at udarbejde disposi
tionsforslag i 1:400 til forelæggelse for un
dervisningsministeriet, boligministeriet og
de bevilgende myndigheder.36
Efter det foreliggende materiale må
denne udtalelse karakteriseres som det
store vendepunkt i byggesagen. Fra nu af
gik det fremad, selv om der endnu skulle
gå et par år, før bevillingerne kom i hus.
For første gang nogensinde kunne man
nu belave sig på, at skolens årtier gamle
problemer ville blive løst en gang for alle
og - som det blev sagt - "for en lang årræk
ke fremover". Når beslutningen kom nu i
1956 og hverken før eller senere, må for
klaringen være, at man i begyndelsen af
50erne var gået systematisk frem efter en
overordnet plan for gymnasiebyggerierne,
hvor andre skoler, f.eks. det nye Århus
Statsgymnasium, havde stået højere i prio
riteringsrækkefølgen end Haderslev Kate
dralskole.37 Tempoet havde været lavt
p.g.a. de vedvarende stramme samfunds
økonomiske forhold. Men nu var turen
altså kommet til Haderslev. Desuden er
det ikke utænkeligt, at man på højere sted
specielt ønskede at styrke skole- og kultur
forholdene i grænselandet, efter at man

Katedralskolen, set bagfra, juni
1958. Pedelboligen og banens pla
cering ved skoleterrænets nordsi
de var med til at vanskeliggøre en
udvidelse af den gamle skolebyg
ning. (Haderslev Katedralskoles ar
kiv) .

året forinden havde indgået de dansk
tyske mindretalsaftaler.’8
At der skulle gå næsten 11 år og 2
måneder fra hin mindeværdige 3. oktober
1956 til den 30. november 1967, da den
nye skole blev officielt indviet, havde man
næppe forestillet sig. For at forstå hvorfor,
er det nødvendigt kort at opridse nogle
af de samfunds- og gymnasiemæssige æn
dringer, der fandt sted i hele perioden
frem til 1967. Ikke alene skulle denne ud
vikling få afgørende betydning for den
nye bygnings indretning og udseende den var også baggrunden for, at beslutnin
gen i 1956 også i andre henseender blev
et vendepunkt for skolen.
Aret efter - i 1957 - startede et økono
misk opsving, der kom til at vare hele
vejen op gennem tresserne. For skolever
denen såvel som for resten af samfundet
betød opsvinget, at helt nye muligheder
åbnede sig. Set på baggrund af de "stille
halvtredsere" blev "de glade tressere" intet
mindre end en revolution. Hele sam
fundsstrukturen var i opbrud - overgan
gen fra landbrugs- til industrisamfund
blev fuldbyrdet. I takt hermed ændredes
kravene til uddannelsesvæsenet. De unge og af dem blev der flere og flere - måtte
nu indstille sig på en anderledes bred kva
lificering end hidtil. For gymnasiet betød

dette på langt sigt en voldsom vækst i elev
tallet.
Alt dette ville ikke kunne slå igennem,
hvis der ikke også var en klart udtalt poli
tisk vilje til at sikre uddannelse for alle og til at betale, hvad det kostede. Skolelo
ven af 1958, hvor den gamle mellemskole
afløstes af en treårig realafdeling kombi
neret med ni års skolepligt, var et eksem
pel herpå. Pædagogisk forlod man i de
kommende år gamle dages mere eller
mindre autoritære og faste undervisnings
form til fordel for begreber som selvstæn
dighed og specialisering. I gymnasiet videreførtes denne udvikling med grende
lingsordningen i 1963 og tilvalgssystemet i
hf i 1967.
For det daglige skoleliv betød dette bl.a.
længere skoletid og mellemtimer med
deraf følgende behov for opholdsrum og
kantiner. Kravene til faglokaler blev des
uden øget voldsomt. Den nye pædagogik
nødvendiggjorde udvidet anvendelse af
hjælpemidler, hvilket igen var baggrun
den for det såkaldte "fagklassegymnasi
um", hvor eleverne i klasseværelserne
skulle have alt til faget henhørende grej
lige ved hånden. Dette smittede også af på
andre sider af skolens dagligdag: I hvert
frikvarter måtte eleverne gå fra det ene
lokale til det andet, alt efter hvilket fag
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der stod på skemaet i næste time. For at
undgå, at eleverne skulle slæbe rundt på
tasker og overtøj, måtte der indrettes cen
trale tøj- og boggarderober, hvor hver elev
skulle have sin egen lille bås.39
Nok ville dette koste penge, hvis man
skulle gå konsekvent til værks - og det var
der, som vi skal se, stor vilje til. Der var
imidlertid også sund økonomi i systemet.
Det hidtidige hjemmeklassesystem var for
bundet med en del tomgang, når eleverne
var "borte" fra hjemmeklassen for at have
timer i speciallokaler. Nu kunne lokalerne
udnyttes langt mere effektivt. For en skole
som Haderslev Katedralskole havde man
beregnet, at dersom skolen havde en to
sporet real-afdeling og en fire-sporet gymnasie-afdeling, ville ikke mindre end fire
lokaler kunne spares.401 undervisningsmi
nisteriet havde man længe tumlet med
disse tanker, og i 1955 havde ministeriets
byggeforskningsudvalg barslet med en
diger rapport, hvor man gik 100 % ind for
fagklasseprincippet. Denne holdning blev
håndhævet med stor styrke i de kommen
de års gymnasiebyggeri landet over.
Hvad der imidlertid gjorde beslutnin
gen om den nye Haderslev Katedralskole i
1956 enestående var ikke kun, at denne
skole også skulle være et ægte fagklasse
gymnasium, man samtidig det første, man
overhovedet gav sig i kast med at projekte
re.41 I denne skole skulle principperne for
første gang søges omsat i praksis. De erfa
ringer, der fulgte af de følgende års lang
strakte projekteringsarbejde i Haderslev,
kom til at udgøre grundlaget for det sæt
vejledende byggeprogrammer, som Stats
gymnasiernes Byggeudvalg udsendte i
1961, og som dannede udgangspunkt for
en lang række gymnasiebyggerier andre
steder i landet op gennem 60erne.42
De første par år - 1957 og 1958 - blev
der imidlertid ikke truffet endelige beslut
ninger om Haderslev Katedralskole diskussionerne holdt sig på det overord
nede og principielle plan. Et egentligt
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nybyggeri ses ikke at have stået på disse
års finanslove. Det hang måske også sam
men med, at netop økonomien stadigvæk
voldte bryderier - omend nu på en ander
ledes måde end hidtil. Ganske vist stod
det klart, at den ny skole ville blive til
noget, men man manglede stadig at nå til
enighed om, hvordan udgifterne skulle
fordeles. For selv om staten var bygherre
og derfor skulle betale broderparten, hav
de man - som tidligere nævnt - allerede i
lang tid haft den praksis, at lokalsamfun
det skød penge i nyt gymnasiebyggeri.
Her var det nu - set fra statens syns
punkt - så heldigt, at Haderslev kommune
allerede i 1946 havde afgivet det uegen
nyttige løfte om at betale 25 %. Det havde
man borgmester Thulstrups egenhændige
underskrift på. I mellemtiden var der blot
gået hele elleve år, uden at byggeriet var
blevet til noget. De 2 mill. kr. i 1946 var
blevet til 5 mill. kr. i 1957, og som enhver
kunne regne ud, var de 25 % vokset fra %
til 1,25 mill. kr. Ikke uden grund kviede
man sig slemt i kommunen over at blive
hængt op på et løfte, der var afgivet elleve
år tidligere under helt andre forudsætnin
ger. Hertil kom, at det sandt for dyden
ikke var kommunens skyld, at statsskole
byggeriet ikke var kommet i gang - tvært
imod. Helt siden Genforeningen havde
Haderslevs by og omegn måttet leve med
et skrummel af en bygning, som statens
egen repræsentant allerede dengang hav
de karakteriseret som egnet til nedriv
ning. I byer som Tønder og Aabenraa hav
de staten derimod med største generøsitet
opført nye gymnasier.43
Men nu i 1957 hjalp ingen kære mor staten holdt på sit: Hen under jul i 1957
begav en hel deputation af agtværdige
Haderslev-borgere - den lokale borgme
ster, katedralskolens rektor, amtsforvalter
Orla Christensen samt kommunaldirek
tør Melander - sig til København for per
sonligt at påpege urimeligheden over
for undervisningsminister Jørgen Jørgen-

Rektor Jacobsen, bøjet over sit skri
vebord, mens han gennemgår
karakterbøger engang i novem
ber 1958. Billedet af genforeningskongen, Christian X, hænger på
væggen. (Haderslev Katedralskoles
arkiv).

sen.“ Men det kom der ikke noget ud af.
Ministeren var ikke i julehumør - ikke en
øre over 75 % ville man ofre på projektet,
og d’herrer fra Haderslev måtte tage toget
hjem med uforrettet sag.
Ved en orientering i Haderslev byråd
senere på måneden bebrejdede Peter
Olsen i bitre vendinger staten: "Vi mener
ikke, at staten, der efter sædvane skal tage
sig af den højere uddannelse af vore
unge, kan forlange, at Haderslev by i dag
skal indskyde 1 % mill. kr. samt en grund
til statsskolebyggeri i Haderslev, når det
udelukkende er statens skyld, at byggeriet
er blevet således forhalet, at vor 25 pet’s
andel er vokset fra 500.000 til 1.250.000
kr."45
Sagen affødte meget skriveri, men vir
ker i dag triviel, når man tænker på, hvor
mange hindringer byggesagen hidtil hav
de været udsat for, og når man samtidig
ved, hvor store summer der senere blev
ofret. Gudskelov løstes sagen da også ved
et salomonisk kompromis: Dels gik Ha
derslev amt med til at spytte i bøssen ud
fra den betragtning, at oplandet jo også
sendte elever til skolen. Man gav tilsagn
om at betale 5 %, men gjorde klogeligt
løftet betinget af, at beløbet ikke oversteg
250.000 kr. Herved nedbragtes Haderslev
kommunes andel til 20 %.4B

Desuden havde kontorchef Mogensen
fået den udmærkede ide at lade den gam
le katedralskolebygning i Gaaskærgade gå
med i handlen, således at den overdroges
kvit og frit til kommunen.17 Ganske vist
havde borgmesterens forgænger i 1945 på
det nærmeste frabedt sig en overtagelse
formedelst bygningens slette tilstand.
Men nu var der anderledes forårsgrøde i
tiden, og i årene frem til katedralskolens
rømning i 1967 foregik en livlig diskus
sion om bygningens fremtid. Nogle var
stemt for en rå og brutal sanering med
henblik på de parkeringsmuligheder, en
sådan løsning ville indebære. Men dette
satte borgmester Olesen sig personligt
imod på baggrund af stedets historiske og
kulturelle værdi. Andre anvendelsesmulig
heder - ungdomshus, bibliotek, universi
tet, ja sågar meteorologisk institut - blev
bragt i forslag. Af umiddelbar betydning
for bygningens bevarelse for eftertiden
var det imidlertid, at den blev fredet.18
Da denne hindring var ryddet af vejen,
kunne der langt om længe komme skred i
tingene. Omsider modtog skolen denne
vigtige skrivelse, dateret 4. marts 1959:
"Man skal herved meddele, at finansud
valget har givet sin tilslutning til, at der på
forventet efterbevilling af finanslovkonto
§ 27.1.28 anvendes 165.000 kr. til projekte
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ring af en nybygning for Haderslev Kate
dralskole."
Projekteringen
Nu kunne man gå i gang. For fremtiden
beroede sagen hos et "Byggeudvalg for
Haderslev Katedralskole", der blev nedsat i
begyndelsen af juni 1959, og som fortsatte
sin virksomhed helt frem til slutningen af
1967. Byggeudvalgets sammensætning af
spejlede de forskellige interesser, der heref
ter skulle søges bragt op i en højere enhed:
1. De centrale myndigheder i Køben
havn. Udvalgets formand, kontorchef
Mogensen, tegnede undervisningsministe
riet, mens chefarkitekt S. G. Albinus hav
de ansvaret for den byggetekniske side af
sagen. Den omstændighed, at skolen var
en statsinstitution, var med til at give pro
jektet en mere almen og landsdækkende
betydning, men bevirkede samtidig, at
sagsbehandlingen ofte var langtrukken og
besværlig p.g.a. den lange afstand, der i
mere end én henseende var mellem
Haderslev og København. Hertil bidrog
heller ikke mindst, at når sagen var i de
centrale myndigheders varetægt, skvulpe
de den rundt i ikke altid lige godt indbyr
des forbundne kar: Direktoratet i under
visningsministeriet, boligministeriet og
Folketingets finansudvalg, hvor de nød
vendige bevillinger år for år skulle ind
hentes.
2. Lokalsamfundet, repræsenteret ved
borgmester Peter Olesen og stiftamtmand
Jens Pinholt, Haderslev. Som vi har set,
havde begge disse parter betydelige øko
nomiske og planlægningsmæssige interes
ser i projektet, hvortil kom, at de tillige
repræsenterede de lokale byggemyndig
heder.
3. Skolen og arkitekten. For så vidt
angik skolens personale - der i byggeud
valget var repræsenteret af rektor Jacob
sen - var projektet selvsagt også af største
interesse, og i de kommende år skulle
lærerne få ikke ringe indflydelse på byg
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ningens konkrete udformning. Ofte var
skolens interesser dog afvigende fra de
centrale myndigheders, og det er forbløf
fende at se, hvordan rollerne i de kom
mende år i nogen grad blev byttet om: Før
havde det været lærerne og rektor, der
forgæves havde kæmpet for mere tidssva
rende forhold. Nu virkede det tværtimod,
som om myndighederne ikke kunne få
gjort den nye skole moderne nok. I hvert
fald en del af lærerkollegiet ønskede at
holde igen. Navnlig var man usikker over
for, hvilke konsekvenser fagklasseprincip
pet som sådan ville få for skolens hverdag,
idet en del frygtede, at det ville føre til
mere uro i klasseværelserne. Rektor Ja
cobsen var selv modstander af fagklassesy
stemet,'9 og han må derfor i de følgende
år have følt sig på en uriaspost, når han
skulle formidle og forlige lærernes og
myndighedernes interesser.
Til gengæld tyder alt på, at forholdet
mellem skolen og arkitektfirmaet nu som
før var forbilledligt. Rektor Jacobsen og
arkitekt Knud Lehn Petersen, der var byg
geudvalgets sjette medlem, havde i årevis
trukket på samme hammel over for myn
dighederne. Allerede i 1960 trak Knud
Lehn Petersen sig tilbage som kgl. byg
ningsinspektør, men hans sønner, arkitek
terne Erik og Ebbe Lehn Petersen, fortsat
te med at arbejde med skolebygningen til
1967 og videre til 1975, da en ekstra til
bygning blev taget i brug.
Der blev ofret ikke ringe mængder af
tid og penge på, at byggeudvalget i de
kommende år kunne endevende proble
merne. Alt var tilsyneladende nyt og jom
frueligt - skolen skulle, også hvad princip
perne angik, så at sige bygges op fra grun
den. Fremtidens skolestruktur og pædago
gik var i støbeskeen, og denne proces
afspejlede sig med stor tydelighed i de
tanker, man gjorde sig om indretningen
af den nye skole.
Om det også var sådan, man dengang
opfattede det, får stå hen. Som det vil

Monumentet over Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, tegnet af Bauhaus-arkitekten Mies van der Rohe i Berlin, 1926,
og sprængt i luften af nazisterne i 1933. Dette bygningsværk dannede det arkitektoniske forbillede for den nye Haders
lev Katedralskole. (Philip Johnson: Mies Van der Rohe. New York, 1978, s. 37).

fremgå af det følgende, var tilblivelsen
langt fra uden konflikter. Men i hvert fald
ønskede man at gå grundigt til værks, og
til den ende foretog flere medlemmer af
byggeudvalget samt undervisningsinspek
tør Sigurd Højby en studierejse til Sverige
i november 1959. Her besøgte man tre
skoler, hvor der i længere tid var blevet
eksperimenteret med faglokaleprincippet
og - som det hed i rejsebeskrivelsen - "i
særdeleshed forhold omkring trafikfor
bindelser". Man var med andre ord speci
elt interesseret i, hvordan det virkede, når
flere hundrede elever i hvert frikvarter
skulle skifte ophold fra et klasseværelse til
et andet.
Det er ikke til at sige, hvor mange af de
erfaringer, man indhøstede på denne tur,
der senere blev omsat i praksis i den nye
skolebygning i Haderslev. Der blev foto
graferet og stillet spørgsmål og bagefter

udarbejdet en detaljeret rapport, hvor
skolernes særtræk blev belyst. Efter endt
hjemkomst erklærede rektor Jacobsen, at
han endnu ikke var ganske "omvendt" til
det nye system, og heller ikke arkitekten
var udelt begejstret.
Hvis man på den anden side sammen
holder rapporten med den faktiske ud
formning, skolen senere fik, kan man alli
gevel pege på visse ting, der går igen først og fremmest centralgarderobe og
dens placering i hjertet af bygningen. Her
må forbilledet søges i en skole i Stock
holm, hvor der gik ikke mindre end 1120
elever, og hvor man havde en lang, lige
"trafikåre", der i sit centrale afsnit var
brudt op over en centralgarderobe.5"
Men skolen havde ikke kun svenske,
men også tyske forbilleder. Skolens ydre
fremtoning - de lige linjer, det flade tag
o.s.v. - havde arkitekten fået inspiration til
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i Bauhaus-arkitekten Mies van der Rohes
monument over Karl Liebknecht og Rosa
Luxemburg, opført i 1926 i Weimarrepublikkens Berlin og senere sprængt i luften,
da nazisterne kom til magten i 1933. Karak
teristisk for dette bygningsværk - såvel som
for den nye katedralskole - var den udstrak
te brug af ubehandlede mursten i overfla
den, samt det murstenslignende modul
præg, som bygningens enkeltdele fik, og
som var med til at give hele komplekset
dets massive og firkantede præg.51
Katedralskolen blev på denne måde bå
de et barn af "de glade tyvere" og "de gla
de tressere".
I de kommende måneder og år udfor
mede arkitekten tegningerne, efter hvilke
skolen blev opbygget. I modsætning til
udkastet i 1947 blev de nye tegninger fra
1959-63 til i flere tempi. De blev diskute
ret og endevendt og ændret i så høj grad,
at det endelige resultat lå milevidt fra det,
der havde været udgangspunktet. I refera
terne af byggeudvalgsmøderne ser vi arki
tekten skabe en bygning, der over en to
årig periode nærmest som et foster udvik
ler sig til det resultat, vi i dag kan se:
- 30. juni 1959: "Et anlæg med klassefløj
indeholdende samtlige undervisningsrum
og vinkelret herpå en bygning med cen
tralgarderobe med forbindelse til sam
lingssal. Klassefløjen er tænkt som midter
korridorbygning i 3 etager, 1. etage dog i
niveau. Hertil kommer gymnastiksale og
tjenesteboliger. Der er regnet med plads
til senere udvidelse".
- 8. oktober 1959: "Samtlige undervis
ningsrum er samlet i en atriumformet
bygning i et plan, der er forbundet med
en samlingssal. Fritliggende er gymnastik
salene samt tjenesteboligerne. I hovedbyg
ningens sydlige fløj findes centralgardero
ben, der er opdelt i 5 sektioner."
- 24. november 1959: "Til en øst-vestorienteret bygning - ca. 115 m lang - fører fra
legepladsen i nord 5 indgange til central
garderobe og frokostrum, som er belig
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gende i en etage. Fra garderoben, i for
bindelse med hvilken der er indrettet toi
letter, går man videre ud i en tværgående
bred gang, hvorfra der er indgange til
faglokalerne, som er beliggende i to eta
ger. De 5 indgange er beregnet for gym
nasieklasserne (3), 3. realklasserne (1)
samt 1. og 2. realklasserne (1), som ikke
har centralgarderobe, men fortsætter til
deres hjemklasser, som er beliggende i en
etplansbygning syd for faglokalefløjen.
Endelig er samlingssalen tænkt anbragt
længst imod syd. - I hovedbygningens øst
lige ende ligger administrationslokalerne,
- hvortil der også er adgang udefra, samt
bibliotek og nedgang til cykelkælder. I
den vestlige ende er sanglokale og sløjdlo
kale. Gymnastiksale med omklædnings
rum ligger for sig nordvest for legeplad
sen."
- 22. februar 1960: "Et - på langs tredelt kompleks, hvortil hovedindgangen ligger
i det sydvestlige hjørne af legepladsen....
Klasseværelser m.v. (er) anbragt i de to
yderste fløje mod nord og syd, medens
midterfløjen rummer centralgarderobe
og spiselokaler. I midterfløjens forlængel
se mod øst ligger - med to indgange på
hver side af en grønnegård - samlingssa
len. Midterfløjen er noget højere end
sidefløjene og kan således få højtsiddende
sidelys fra nord og syd, medens der i side
fløjene er tænkt anbragt ovenlys i et vist
omfang. Terrænets fald tænkes udlignet
ved udgravning, hvorved der fremkom
mer store depotrum under bygningerne."
- 9. juni 1960: "I en øst-vestorienteret
aflang bygning lægges på den ene side af
en 3-4 m bred midtergang de 4 realklasse
værelser samt 13 ensartede klasselokaler i
2 etager (parvis over hinanden). På den
anden side af gangen findes i 1 etage de
mere specielle faglokaler for fysik-kemi og
naturfag. For enden af midtergangen lig
ger i en tværfløj centralgarderobe på den
ene side og samlingssal på den anden side
af gangen. I bygningens fortsættelse efter

Denne plan viser, hvordan man i starten
tænkte sig lokalerne anvendt. Bemærk spe
cielt realafdelingen som en fra den øvrige
skole adskilt afdeling.

tværfløjen ligger administrationslokaler
ne. Under samlingssalen og centralgarde
roben ligger henholdsvis frokostlokale og
cykelkælder."
- 10. april 1961: "Der anvendes ydermure
af røde mursten og jernbeton, idet gule
sten efter arkitekternes opfattelse er for
porøse for klimaet og de mod nord ven
dende murflader derfor ville blive snavse
de (mørke). Taget bliver fladt, jernbeton i
øverste dæk og built-up."
I store træk blev disse principper fulgt
ved den endelige skitseprojektering, idet
dog festsalens udformning senere under
gik ret store forandringer. Ved byggeud
valgsmødet 15. december 1960 var man

nået så vidt, at "byggearbejderne kunne
begynde senest til efteråret 1961, så sko
len kan tages i brug ved begyndelsen af
skoleåret 1963/64. "52
Dette viste sig dog hurtigt at være helt
urealistisk. Én ting var skitseprojekt noget ganske andet detailprojektering,
hvilket øjensynligt voldte arkitekterne en
del bryderier.53 Man skulle nu til at lave
tegninger helt ned i størrelsesforholdet
1:20. Inventarforslag skulle udarbejdes,
udtalelser indhentes fra faginspektører
m.fl. Alle spørgsmål skulle tænkes igen
nem ned til mindste detalje. Skolens lære
re var ofte involveret i denne i og for sig
spændende proces, men ofte virker det,
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som om processen var kaotisk og ustruktu
reret. De mange papirer med forslag og
ændringsforslag har tit præg af at være
nedskrevet i hånden i største hast og
røber vel en vis nervøsitet over, hvornår
toget var kørt, og hvornår myndighederne
i København allerede havde truffet beslut
ningerne - måske hen over hovedet på
dem, der havde skoen på og bedst vidste,
hvor den trykkede.
Alt mellem himmel og jord var til
debat: Særskilt omklædningsrum for
drenge og piger ved venteværelset til sko
lelægen; depot for rengøringsmidler;
podium for lærerne foran tavlen i klasse
værelserne; særskilt brusekabine for gym
nastiklærerne; biblioteksdepot under bib
lioteket; større spiserum for lærerne;
særskilt forkontor for rektors sekretær;
håndvask i hvert klasseværelse; dobbelt
vinduer, der var nemme at åbne og fast
gøre.
Det er ikke muligt i enkeltheder at føl
ge, i hvilke tilfælde de lokale ønsker blev
fulgt, og i hvilke ikke. Interessant nok
afspejlede visse forslag de tilstande, man
kendte til i den gamle skole, f.eks. podiet,
der skulle hæve læreren over resten af
klassen. Dette var i strid med den nye tids
principper og var noget, der absolut ikke
kunne godtages på højere sted. Andre for
slag - f.eks. om størrelsen af lærerværelset
- blev heller ikke imødekommet, hvilket
betød, at man senere - da bygningen var
taget i brug - var nødt til at lave om på
lokalernes indretning.
Som den, der skulle holde rede på den
ne myriade af enkeltheder, skulle rektor
Jacobsen tale skolens sag i byggeudvalget.
Opgaven var overvældende og blev vel for
rektors eget vedkommende yderligere
kompliceret af, at han - som tiden gik næppe selv ville kunne nå at virke som
rektor i den bygning, man nu var ved at
indrette, idet han ville falde for alders
grænsen i 1967 efter 26 år som rektor.
At det somme tider var ved at køre op i
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en spids, så man et eksempel på den 9.
september I960, hvor der blev holdt et
møde med faginspektørerne for fysik,
kemi, naturhistorie og geografi samt de
berørte fags lærere på skolen og rektor.
Arkitektens projekt vedr. de nævnte fag
var til debat, og man fandt herunder ud
af, at der var en hel række af ting, der
skulle laves om. Tilsyneladende har stem
ningen været præget af en følelse af, at
man arbejdede om kap med tiden. I hvert
fald måtte rektor i største hast sætte sig til
skrivemaskinen og skrive et længere brev
til byggeudvalget, som han bad om at få
indkaldt snarest: "Arealet i begge gymnasi
ets kemilokaler (er) ikke stort nok til at
rumme et laboratorium og et auditorium
til 24 elever. Ved at øge rummet med end
nu et fag vinduer, vil der blive tilstrække
lig plads. Yderligere vil opnås, at der bli
ver plads til elevkitler, ca. 110 kitler, og
desuden at kemikalierummet vil kunne
forskydes et stykke ind i kemilokalet og
derved give plads til nødvendige skabe i
nærheden af katederet i auditoriet."5'1
Derefter anføres, at hvis fysik- og kemi
lokalerne skal udvides, kan det måske gå
ud over det areal, arkitekterne afsætter til
naturfag. Desuden er rektor bekymret
over, hvordan man skal få skemaet til at gå
op, når der kun er projekteret 13 fagklas
ser. Der bør snarere være 14. Summa sum
marum: Byggeudvalget må sammenkaldes
for at løse disse presserende spørgsmål,
inden det bliver for sent.
Fra undervisningsinspektør Sigurd Høj
by indløb ugen efter flg. svar: "Da din sid
ste skrivelse... synes at røbe en vis nervøsi
tet, skal jeg - i formandens fravær - gøre
opmærksom på, at der endnu ikke forelig
ger noget udarbejdet skitseprojekt, og at
alle rimelige hensyn til skolens ønsker
naturligvis vil blive taget. - I stedet for en
stadig strøm af tidskrævende frem- og til
bagesendelser af større eller mindre for
slag og ændringsforslag er det bedre, at
arkitektens skitse først bliver drøftet mel-

Lærerkollegiet oktober 1959. (Haderslev Katedralskoles arkiv)

lem faglærere, faginspektører og arkitekt,
og når disse trekantede forhandlinger har
ført til enighed, er det tid at forelægge det
hele for udvalget. - Det er den fremgangs
måde, vi plejer at bruge, og den er efter
vores erfaring både den hurtigste og den
mindst besværlige. - Hvis det er nødven
digt at tilføje et 14. faglokale, skal I selvføl
gelig have det, men det skal kontorchef
Mogensen selv være med til at afgøre. Jeg håber, jeg hermed har givet jer sjæle
freden tilbage. Ingen vil blive "snydt", hvil
ket dog ikke betyder, at alle specielle
ønsker på forhånd er godkendt."55
Det var i en vis pagt med tidsånden, at
Sigurd Højby kunne slå ud med hån
den og på stedet stille et ekstra faglokale i
udsigt. Denne gestus blev gentaget fle
re gange, ikke mindst ved at faglokaler
nes størrelse generelt opnormeredes med
10 %. Resultatet blev da heller ikke over
raskende, at da skitseprojektet blev ende

lig godkendt i april 1961, var etagearealet
(excl. kælder) nået op på hele 6.947 m2.
Anlægsbudgettet måtte selvfølgelig under
disse forudsætninger også sprænge ram
merne, og på bare to år steg prisen fra 5
til 6,3 mill, kr.56 Da alt var på plads seks år
senere, lød regningen på 9,4 mill, kr.57
Selv i "de glade tressere" var det mange
penge, og spørgsmålet var flere gange
genstand for drøftelser i byggeudvalget.58
På den ene side kunne man med god
grund henvise til tidens almindelige pris
stigninger og den forventelige stigning i
elevtallet. På den anden side - eller måske
netop derfor - var man ikke ukritisk m.h.t.
hvad pengene blev brugt til.
Et eksempel herpå var spørgsmålet om
en mulig svømmehal i tilknytning til den
nye skole. Allerede i september 1959 hav
de lektoi' Poul Magelund på egne og kol
legers vegne skrevet til byggeudvalget og
gjort gældende, at de to påtænkte gymna-

99

stiksale langt fra var tilstrækkelige til at
klare fremtidens behov. Efter en bereg
ning af det forventede timebehov var Ma
gelund nået til den konklusion, at "den
dag, den nye skole indvies, vil den allere
de være for lille, og med den stærke be
folkningsvækst in mente må man med
rædsel tænke på forholdene om 10 eller
20 år." Herefter anmodedes byggeudval
get indtrængende om at undersøge mulig
hederne for i forbindelse med nybyggeri
et at opføre en svømmehal "i standardmå
lene 12 x 25 m".
Iflg. Magelund talte mange hensyn for
en sådan løsning: Kapaciteten for under
visningen i legemsøvelser ville fordobles.
Alle elever - mod dengang kun 20 % - ville
lære at svømme - og her talte Magelund af
egen erfaring som den, der i årevis havde
forestået den frivillige svømmeundervis
ning for skolens elever ved Kelstrup
strand. Mens det var svært at få nye lærere
i legemsøvelser, ville det være nemmere at
skaffe undervisere i svømning. Andre in
stitutioner - herunder Statsseminariet - vil
le også kunne få glæde af en ny svømme
hal. Og, måske vigtigst af alt: "For byen og
dele af oplandet vil en sådan svømmehal
betyde, at alle børn vil kunne lære at
svømme i deres skoletid, og hvor nødven
digt og værdifuldt det er at beherske blot
almindelig svømmefærdighed, har den
store katastrofe på Haderslev Dam i som
mer tydeligt vist os."59
Hvor indtrængende og velbegrundet
forslaget end var, så talte man dog - om
ikke for døve øren - så imod højere hen
syn. Ganske vist blev andragendet som
ønsket drøftet på byggeudvalgets følgende
møde 8. oktober 1959. Men uden mange
eller vidløftige ord gav udvalgsformanden,
kontorchef Mogensen, udtryk for tvivl om
nødvendigheden af en svømmehal på
grund af undervisningen. Det hedder la
konisk, at en opførelse af en svømmehal
ved Haderslev Katedralskole næppe vil ske
med statens deltagelse i udgiften på
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grund af de store investeringskrav, der i
øjeblikket foreligger. Heri var borgmester
P. Olesen enig, for så vidt kommunen
angik. Byen ville kun være interesseret i
en svømmehal ved katedralskolen, hvis en
sådan løsning ville være billigere end en
hvilken som helst anden løsning. I modsat
fald ville kommunen hellere opføre en
svømmehal andetsteds. Arkitekten oplyste
herefter, at den foreslåede svømmehal
ikke ville føre til besparelser af betydning hvorefter man gik over til næste punkt på
dagsordenen.60
Et andet stort spørgsmål skulle også lø
ses, inden man kunne stikke spaden i jor
den: Elvor på grunden skulle skolen ligge?
Det fremgår flere steder, at arkitekten i
lang tid forestillede sig, at bygningen skul
le ligge på den vestlige del af arealet mel
lem Christiansfeldvej og Louisevej. Til
grund herfor lå flere hensyn: Trafikken
på Christiansfeldvej var stærkt stigende,
på trods af at vejen ikke længere fungere
de som hovedvej A 10 efter åbningen af
omfartsvejen i 1958. Hertil kom, at man
bedre kunne udnytte stedets udsigt ved en
vestlig placering.
Det er ikke muligt at forklare, hvorfor
det alligevel blev den østlige del af grun
den ved Christiansfeldvej, der blev fore
trukket, men der kan peges på flere hen
syn. Kommunen havde allerede tidligt
lavet byggeplaner for den del af grunden,
der ikke skulle medgå til statsskolen.61
Desuden skulle tiden vise, at man ikke
praktisk eller økonomisk var interesseret i,
at skolen anvendte stadion. Efter en del
tovtrækkeri om, hvor grundens vestgræn
se skulle ligge, mundede sagen ud i, at
skolen fik sine egne atletikbaner, men
ikke fodboldbane, hvorefter en endelig
vestlig grænse blev fastlagt.
Medvirkende var måske også, at kom
munen allerede i 1959 planlagde at føre
en adgangsvej fra Christiansfeldvej ind til
stadion langs dettes sydside.62 Denne vej
blev senere adgangsvej til skolens parke

ringspladser, der oprindeligt var dimensi
oneret til 22 biler, men senere udvidedes
betydeligt - bl.a. på bekostning af den
have, der skulle høre til pedelboligen.63 På
den anden side af gymnastiksalene anlag
des legepladsen, der - efter ønske fra sko
lens biologilærere - tog form af en bota
nisk have.
Som det fremgik af arkitektens indledende overvejelser, ville de store jordar
bejder, der skulle gå forud for selve bygge
riet, ikke blot give plads for diverse atletik
baner, men også for mange depotrum i
skolens kælderetage. Ud over herved at
give plads for cykelkælder og kantine,
gjorde man det også muligt for "det civile
beredskab" at disponere over en række
kælderrum under den østlige ende af byg
ningen. Denne del af projektet, der og
så omfattede opstillingen af den store ra
diomast ved parkeringspladsen, var ikke
med i den oprindelige planlægning, men
udførtes over en særlig bevilling.64

Mi Uion byggeriet
Tiden gik, og der var stadig ingen ny kate
dralskole. Måneders og års diskussion hav
de endnu ikke sat sig synlige spor på
dyrskue- og ringriderpladsen på Christiansfeldvej. Blev det snart til noget, spurg
te en mere og mere utålmodig offentlig
hed. Nu havde man protesteret, diskute
ret og projekteret i snart samfulde 20 år.
Rektor Jacobsen var også snart ved at
miste tålmodigheden, og i oktober 1962
efterlyste han en snarlig igangsætningstil
ladelse p.g.a. "den lange tid, der er hen
gået, og de eksisterende bygningers æl
de."65
Den 1. marts 1962 lå det færdige pro
jekt på byggeudvalgets bord i undervis
ningsministeriet. Det var imidlertid kun
begyndelsen til en længere vandring gen
nem boligministerium og lokale bygge
myndigheder. Godkendelser og tilladelser
skulle indhentes, før arbejdet kunne
udbydes i licitation - og selv denne fase af

projektet voldte byggeudvalget principiel
le problemer. En tid lang kunne man ikke
blive enig om, hvor stor en del af arbejdet
der skulle gå til lokale firmaer, og hvor
meget til udenbys virksomheder.66
Dertil kom, at byggesagen fra 1961 og
fremefter tilsyneladende igen sank ned i
myndighedernes prioriteringsrækkefølge.
Andre og mere gymnasiefattige egne stod
for tur. Eeks. må Grenå Gymnasium fra
1964 have været et projekt, der overhale
de Haderslev Katedralskole indenom.67
Det var en ringe trøst, at planlæggerne i
Grenå havde kunnet trække på de fore
gående års erfaringer fra Haderslev.
Vi skal helt frem til den 5. august 1963,
før den første sum af anlægsbeløbet 750.000 kr. - blev bevilget i finansudval
get.68 I slutningen af samme måned fore
lå boligministeriets igangsætningstilladel
se. Man gik herefter straks i gang med
udliciteringerne af de mange enkeltentre
priser og forventede et byggeprogram af
tre års varighed. Skolen blev nu lovet klar
til indflytning ved begyndelsen af skol
eåret 1966-67.69 Sidst på efteråret var de to
vigtigste entrepriser udliciteret. Ove Arkil
fik have- og vejentreprisen (445.262 kr.),
mens den store jord-, kloak-, jernbetonog murerentreprise gik til murermester
Otto Olesen, Brøns (2.805.175 kr.) med
firmaet Chr. Jørgensen, Haderslev, som
underentreprenør.70
Omsider kom den store dag, 9. decem
ber 1963, da det første spadestik kunne
tages. Det var den vinters hidtil koldeste
dag, og man frøs med anstand, som det
hed i avisen dagen derpå.71 Alligevel var
lærere og elever mødt talstærkt op til den
ne begivenhed, der markerede det fore
løbige højdepunkt i den årelange bygge
sag.
Med fuld ret var det rektor Jacobsen,
der som den første af de fremmødte ho
noratiores stak spaden i jorden - for øvrigt
på det sted, hvorover senere rektorkonto
ret kom til at befinde sig. Rektor sagde
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bl.a.: "Det er en dag, vi har set hen til
siden 1941, da denne plads ved Christiansfeldvej blev udpeget til en ny katedral
skole. Det har været en lang og træls tid.
Nu da vi endelig kan begynde, må vi håbe,
at det bliver en skole til ære for Haderslev
og for Danmark."72
Derefter blev der taget spadestik ved
borgmester Peter Olesen, der udtrykte
håbet om, at håndværkere og senere lære
re og elever måtte få glæde af at virke på
dette sted. Så kom turen til stiftamtman
den, Jens Pinholt, der ønskede, at ung
dommen, der skulle gå på denne skole,
aldrig ville svigte landet. Til sidst tog en
repræsentant for eleverne, Hans Rasmus
sen, 2.g, et spadestik, idet han udtrykte
håbet om, at den nye skole måtte blive
ført videre i samme ånd som den gamle.73
Arkitekt Erik Lehn Petersen, Odense,
skænkede derefter spaden til rektor, der
lovede senere at ville indramme den, når
skolen engang stod færdig.
Men det lå ikke lige om hjørnet. Heller
ikke denne sidste fase af byggeprojektet
skulle blive forskånet for uventede forsin
kelser. Ganske vist skred man til værket
med iver og ildhu, idet man allerede i den
følgende uge gik i gang med at regulere
hele området. Men trods foretagne jord
bundsprøver voldte udgravnings- og fundamenteringsarbejdet i begyndelsen af
1964 uventede vanskeligheder og var med
til at sinke projektet yderligere et halvt år.
Da man senere var så vidt, at man kunne
arbejde under tag, var der flaskehalspro
blemer p.g.a. mangel på arbejdskraft.74 I
august 1964 var de østlige mure rejst, men
"Dannevirke" manede til besindighed:
"Der er endnu lang vej igen, før det
omfattende skolebyggeri står færdigt, men
til den tid kan Haderslev også præsentere
noget af det mest tidssvarende og moder
ne indenfor dansk og i det hele taget
europæisk skolebyggeri."75
Det fremmede heller ikke byggetempoet, at man - mens murene rejstes - fortsatte
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med at diskutere og ændre i planerne. I
1964 blev navnlig ét punkt gjort til gen
stand for indgående overvejelser, nemlig
festsalens mulige indretning som teater
sal. Baggrunden var, at Haderslev i lang
tid havde lidt under dårlige teaterforhold.
Scenen og omklædningsrummene på
"Harmonien" lod meget tilbage at ønske,
og i juli 1964 afholdtes der et orienteren
de møde, hvori repræsentanter for den
nyoprettede landsdelsscene i Aabenraa
deltog, og hvor en teatersal på den nye ka
tedralskole var eneste punkt på dagsorde
nen. Skolens sal var oprindelig tænkt som
koncertsal, idet dog landets førende eks
pert inden for akustik, professor, dr.
techn. Fritz Ingerslev, havde peget på al
vorlige mangler i denne del af projektet.76
Valget stod nu mellem en forbedret
udgave af en koncertsal eller en egentlig
teatersal. Sidstnævnte mulighed forestille
de man sig skulle bestå i, at salen så at sige
blev vendt 180°, således at en trinvis hæv
ning af gulvet skulle følge loftets stigning.
For at belyse denne mulighed, foretog
arkitekten en fuldstændig omprojektering
af denne del af komplekset. Konsekven
serne viste sig at være indgribende for
den øvrige del af bygningen: Skulle teater
salen realiseres, måtte kantinen i kælder
etagen flyttes til centralgarderoben og de
les i to afdelinger.
Ud over at indebære en betragtelig
merudgift - som kommunen dog var ind
forstået med at afholde en væsentlig del af
- rummede spørgsmålet også principielle
aspekter. Ingen kunne naturligvis have
noget imod, at det lokale teaterliv fik for
bedrede vilkår. Problemet var blot, om
dette kulturelle tiltag kunne kombineres
med skolens dagligdag i øvrigt. Rektor
Jacobsen og de øvrige lærere mente abso
lut nej. Hvis salen skulle bruges som tea
ter, kunne skolen ikke - end ikke i skoleti
den - have fuld rådighed over salen. Des
uden måtte man regne med, at scenear
bejde og forestillingel' ville gribe forstyr-

På årets hidtil koldeste dag, 9. dec. 1963, tog man det første spadestik på den bare mark på Christiansfeldvej. (Haders
lev Katedralskoles arkiv).

rende ind i skolens dagligdag. Rektor selv
skulle forventelig administrere teatersa
lens brug "på bekostning af han fornem
ste opgave: arbejdet med og for elever og
lærere". Også pedellens arbejde ville blive
udvidet betydeligt.77
Det var tydeligt, at man her stod over
for ganske og aldeles massiv modstand fra
skolens side, og for om muligt at sætte
den afgørende trumf på, mobiliserede
rektor Jacobsen rektorforeningens for
mand, Folke Roikjer, hvis opfattelse i sa
gen tilsyneladende blev afgørende for tea
terprojektets skæbne. I et brev til bygge
udvalgets formand, kontorchef P. A.
Koch, dateret 4. december 1964, skrev
han: 'Jeg deler det synspunkt, at en gym
nasieskole delvis skal være et kulturcen
ter, og at dens festsal skal kunne udlånes
eller udlejes til arrangementer af kulturel
værdi. På Gymnasieskolernes Rektorfor
enings vegne vil jeg dog betone, at salen

må være skolens, hvilket indebærer, at
skolens rektor afgør, om det drejer sig om
et arrangement af kulturel værdi, at sko
lens brug af salen går forud for anden
anvendelse... Ethvert udlån inden for sko
letiden er et utænkeligt indgreb i skolens
dagligliv. Såfremt der i forbindelse med
andres benyttelse af salen skal opstilles
kulisser eller afholdes prøver, bør det kun
ske efter morgensang på af rektor god
kendte dage og tider, og adgangsforholde
ne til salen må være sådanne, at fremme
de ikke skal ind på selve skolens område,
f.eks. gennem en centralgarderobe, lige
som der må kunne aflåses mellem salen
og den øvrige skolebygning".
Herefter er projektet tilsyneladende
blevet opgivet.
Det andet store problem, der skulle
løses, inden man kunne flytte ind, drejede
sig om inventaret. Det lå i sagens natur, at
langt størstedelen af inventaret fra den
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gamle skole var lige så forældet og ned
slidt som bygningerne selv. Adskilligt nyt
måtte købes - kontorudstyr til rektor og
inspektor, flygel til samlingssal, redskaber
til pedellen, nyt teknisk udstyr såsom film
fremvisningsapparat, båndoptagere og lys
billedfremvisere. Hertil kom sidst, men
ikke mindst, indkøb af bogsamlinger til
faglokalerne.
Meget tyder på, at dette spørgsmål af
skolens personale er blevet opfattet som
prøvestenen for, hvor store summer man
fra centralt hold ville være villig til at ofre
på almindelige undervisningsmidler. Hav
de man sagt A, måtte man også sige B. I
juni 1965 afsendte man fra skolen en
ønskeseddel på 550.000 kr.78 Dette beløb
er det vanskeligt at forholde sig til. Dels
kendes ikke normalbeløbet for den i 1965
typiske "rektorbevilling", d.v.s. de penge,
der stilledes til rådighed, når et nyt gym
nasium skulle "fyldes op" med nyt og
moderne inventar. Dels tyder ansøgnin
gens underpunkter på, at der bag de øn
skede beløb ofte skjulte sig mangeårig un
derforsyning inden for enkelte fag. Såle
des tegnede de to fag biologi og geografi
sig alene for over 191.000 kr. af det samle
de beløb.
Hertil kom, at for at den nye skole skul
le kunne fungere efter fagklasseprincip
pets ånd og bogstav, så måtte de enkelte
faglokaler nødvendigvis være forskrifts
mæssigt forsynede. Men man løb straks
ind i problematiske grænsetilfælde: Det
hed sig, at et fags håndbogssamling enten
skulle forefindes i fagets undervisningslo
kale eller i fagets depotlokale. Men hvad
skulle man så gøre, når der til et fag var
afsat to faglokaler, men intet depot? Skul
le faget så have dobbelt bestand af hånd
bøger, en i hvert faglokale? Det måtte vel
være den logiske og bogstavtro udlægning
af bestemmelserne.
Men dette var at gå for vidt, mente man
i direktoratet. Da ansøgningen havde væ
ret forelagt de respektive fagkonsulenter,
104

indløb der 6. september 1965 en længere
skrivelse, der for de fleste faggruppers
vedkommende betød, at man måtte i
gang med at lave nye - og denne gang
stærkt reducerede - ansøgninger. Således
hedder det f.eks. om sproglokalerne: "Selv
om der ikke er indrettet depoter til tysk
og fransk, kan direktoratet ikke tilråde
dobbelt anskaffelse af alle bøger. De hyp
pigst anvendte håndbøger bør stå i begge
lokaler, men andre bøger må kunne "lå
nes" fra det ene lokale til det andet..."
Og i anledning af, at der fra skolen
under posten "Teknisk udstyr" var blevet
ansøgt om indkøb af hele seks stk. episko
per, udtalte direktoratet: "De foreslåede
anskaffelser ligger betydeligt over, hvad
man normalt disponerer over ved gymna
sieskolerne. I betragtning af, at 6 x 6 dia
positiver synes at blive stedse mere an
vendt, forekommer det urimeligt at an
skaffe 6 episkoper ud over de to episko
per, der er foreslået under biologi og geo
grafi. Direktoratet kan foreslå en ned
skæring til 4 stk."
Men så let gav man ikke op. På vegne af
faggrupperne græsk, latin og oldtidskund
skab svarede adjunkt Klaus Holt direktora
tet 30. september 1965: "Det anføres i
nævnte skrivelse, at et episkop skønnes
unødvendigt i forbindelse med undervis
ningen i græsk, latin og oldtidskundskab,
idet der henvises til brug af 6 x 6 mm dia
positiver. - Sådanne er imidlertid kun til
gængelige i et fuldstændig utilstrækkeligt
udvalg. Det er derfor tvingende nødven
digt at supplere billedforevisningen med
billeder fra værker, som enten ejes af sko
len eller læreren, eller som lånes. Hertil
kan yderligere føjes, at sådanne værker
just i de sidste år er udkommet i stort
omfang, og at billedmaterialet herved
undergår betydelige ændringer og forbed
ringer, medens noget lignende for diapo
sitivernes vedkommende ikke finder sted.
Såfremt der ikke i den nye skolebygning
forefindes episkop til brug for undervis-

April 1964: Arbejdet på østfløjen er begyndt Enorme mængder af beton kom til at udgøre fundament og kælder for den
nye bygning. (Haderslev Katedralskoles arkiv).

ningen i nævnte fag, vil disse forbedringer
kun komme eleverne til gode i de klasser,
hvor antallet er så lavt, at alle kan se i den
samme bog."
Tovtrækkeriet mellem skole og direkto
rat fortsatte, til tider ned til mindste peti
tesse. Retfærdigvis skal siges, at det udstyr,
der stilledes til rådighed, ikke var karrigt,
hvilket skolens apparatur og samlinger
den dag i dag bærer præg af. Som et ene
stående, og alligevel kuriøst, eksempel
kan nævnes, at byggeudvalget allerede i
1961 tilsyneladende uden tøven fik bevil
get ekstra 10.000 kr. til at få ført en lang
trappe bag om scenen op i "tårnet", hvor
en stjernekikkert skulle opstilles til astro
nomiske observationer, og hvor skolens
brugere desuden kunne nyde stedets ene
stående udsigt.79
Samme rundhåndethed blev udvist
m.h.t. skolens kunstneriske udsmykning
samt haveanlægget nord for fysik-, kemiog biologilokalerne, der erstattede gamle

tiders asfalterede legeplads. Det var også i
pagt med de moderne tider, at der instal
leredes et vidt forgrenet samtaleanlæg
rundt i alle bygningens lokaler. Denne en
keltdel af projektet bar dog allerede fra
starten sørgeligt præg af, at man valgte
den billigste - og dårligste - udgave, der da
derfor heller aldrig kom til at fungere.
Endelig var der de stadig tilbageven
dende spekulationer, mens byggeriet
skred frem, om man nu også gjorde det
rigtige. Hvad med det store, sydvendte
vinduesareal, blev der spurgt - ville det
ikke forvandle de sydvendte klasseværel
ser til glohede beholdere, når solen stod
på om sommeren? Her var der ingen
grund til panik, lød svaret fra arkitektfir
maets repræsentant, arkitekt Svend Frand
sen. Lokalerne er i forvejen så dybe, at
varmen ikke vil blive noget problem om
sommeren. Og skulle det blive lidt for
varmt, kunne man jo altid bruge persien
nerne. Men hvad så om vinteren? Ville
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Centralgarderoben, okt. 1965. (Haderslev Katedralskoles arkiv).

luften i ud- og indsugningskanalerne ikke
føles som træk? På ingen måde, var svaret:
Luften, der pumpes ind i klasseværelser
ne, vil være temperaturreguleret og der
for ikke kunne mærkes.80
Et millionbyggeri nærmede sig sin fuld
endelse. I avisernes billeder81 ser man en
byggeplads med et tilsyneladende virvar af
udgravninger, kraner, betonfundamenter,
mure, der tegner adskillelsen mellem
rum, der fremover skulle danne rammen
om livet på skolen. Et stort materialeskur,
hvis areal var næsten lige så stort som de
kommende gymnastiksale tilsammen, blev
midlertidig opført, hvor senere havean
lægget kom til at ligge. Gymnastiksalene,
rektorboligen og pedellens bolig var de
dele af anlægget, der blev sidst opført.
1. juli 1966 blev der holdt rejsegilde - og
fra da af var man omsider i stand til at
overholde fristerne: Den ny skolebygning
var klar i 400-året for Haderslev Katedral
skoles oprettelse, august 1967.82
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Øjeblikket nærmede sig, hvor man skul
le tage en - trods alt - vemodig afsked med
"Thriges og Lembckes gamle skole" i
Gaaskærgade. Tilfældet ville, at dette far
vel fandt sted på samme tid, som rektor
Jacobsen gik på pension. Et par måneder
senere fyldte han 70 og havde derfor fun
det det mest hensigtsmæssigt, at det blev
hans efterfølger, mag. art. Eigil Lassen,
der kunne sætte sig i rektorstolen på den
nye skole efter sommerferien. Den 24.
juni 1967 skred processionen af nybagte
studenter med rektor i kjole og hvidt i
spidsen over Gaaskærgade fra skolen til
"Harmonien"s festsal. Det var et ritual,
der havde gentaget sig hvert år siden rek
tors første år på skolen i 1941. Som en sid
ste kær pligt skulle han nu forestå udde
lingen af eksamensbeviser og holde talen
for årets dimittender.
En epoke var slut. Rektor takkedes i hyl
desttaler og var genstand for minutlange
bifald. "De har været skolen en sjælden

Et vue over byggepladsen, set fra sydøst, marts 1966. Bemærk byggekranen, der var solidt placeret midt i centralgardero
ben. Forrest ses fundamenter til den nye rektorbolig, der var den del af komplekset, man gik sidst i gang med. (Haders
lev Katedralskoles arkiv).

god mand", sluttede lektor Henry Karls
son den tale, han holdt for rektor Jacob
sen på lærerkollegiets vegne. Det turde
være en sandhed uden overdrivelse - ikke
mindst, når man betænker, at han livssag den ny bygning på Christiansfeldvej - nu
omsider blev ført til en lykkelig afslut
ning.83
Der forestod en sommerferie, hvor alt
skulle gøres klar til flytningen. Men selv
den første skoledag i den nye bygning
blev forsinket. Mandag den 14. august
1967 mødte spændte og forventningsful
de elever op i festsalen for - efter en kort
velkomst ved rektor Lassen - at få besked
på at komme igen om en uge. Bygningen
var ikke helt klar, der manglede endnu et
par småting i kantinen og centralgardero
ben.84 Selv efter undervisningens start den
21. august var håndværkerne i gang rundt
omkring i bygningen. Herom fortæller
følgende situationsberetning fra det - i
øvrigt sidste - byggeudvalgsmøde torsdag

den 27. september 1967: "Selve skolebyg
ningen blev taget i brug 8 dage efter tids
planen. Der mangler endnu en del ting at
lave, men skolen har ikke gene af hånd
værkerne... - Kantinen var klar 14 dage
efter arbejdsplanen. Gymnastiksalene vil
kunne tages i brug efter oktoberferien, og
pedelboligen omkring 1. november. - Man
arbejder videre på friarealerne, og det
oplystes, at sportsanlægget skal drænes,
førend man kan gå i gang med den nye
form for asfaltbelægning af løbebaner
m.v. - Fra teknikernes side sætter man
meget pris på den tålmodige holdning,
som skolens personale har udvist. - Regn
skabet ser ud til at ville stemme..." Heref
ter gennemgik man rektors mangel- og
ønskeliste, der bl.a. vedrørte for lidt plads
til skolens bogbestand samt mørklægnin
gen, der ikke var effektiv nok. Sidste byg
geudvalgsmødes sidste ord refereres så
ledes: "Skolens indvielse søges fremmet
mest muligt - det er senere blevet aftalt, at
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indvielsen efter ministerens bestemmelse
finder sted den 30. november 1967."
Dagen oprandt, og efter avisreferater
og andre skildringer85 at dømme skal alt
have klappet perfekt. De mange indbudte
gæster hilstes velkommen af Slesvigske
Fodregiments musikkorps, der musicere
de på pladsen ved den øsdige indgang.
Man bevægede sig ind gennem central
garderoben og så på den røde murstens
mur den indmurede sandstenstavle, fo
restillende skolens grundlægger, hertug
Hans den Ældres våbenskjold, der var ble
vet istandsat på Haderslev kommunes be
kostning som en gave i jubilæumsåret.
Festens første og officielle del foregik i
festsalen, hvor såvel indbudte gæster som
elever og lærere påså, at byggeudvalgets
tredje og sidste formand, kontorchef E. K.
Jensen, officielt overdrog den nye byg
ning til skolens rektor, Eigil Lassen. Der
blev holdt taler af såvel den siddende som
den forhenværende rektor, af borgmester
Peter Olesen samt elevrådets formand,
Peter Lei. Ind imellem var der indlagt for
skellige musikalske indslag. Den slesvigske
Strygekvartet, der var specielt indbudt til
formålet, spillede N. W. Gades kvartet nr.
1, D-dur, opus 63, og som for at knytte trå
den tilbage til skolens rødder i den gamle
bygning, man nu havde forladt, sang man
Edvard Lembckes "Vort modersmål er dej
ligt". Desuden fremførtes af skolens kor
under ledelse af lektor Lisbeth Kiil en
festsang, forfattet til lejligheden af lektor
E. Mathiassen (mel.: Schultz: Nytårssang):

O, venner! Stunden er der, som alle
bied’ på.
Ja, timen er oprunden, hvortil vi i
længsel så.
Det blev os nu beskåret
i firehundredåret
:/:at se en skole vokse op
og rejse sig på bakkens top.:/:
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Det hus, vi nu har rømmet, er mer
end hundred år.
Det undrer mange såre, at murene
endnu står.
Man fik tit lidt i hodet,
og nogle tabte modet,
:/:blot et par lofter rasled’ ned.
Det gjorde selv pedellen vred.:/:

Men den slags ting kan ordnes,
og Dødens bitterhed
ved ædel dåd bortvejres og giver
sjælen fred.
Vi blev for venten sparet,
kun kort tid har det varet.
:/:Nu afskedståren rinder frit
for gammelt hus og gammelt skidt.:/:
Når skolen nu er flyttet - og lukket
op påny,
så håber vi af hjertet, det bliver et
morgengry,
hvor alle gode tanker
som skønne blomsterranker
'./:får bugt med alskens drilleri
og føjer alt til harmoni.:/:
Den mest prominente taler ved denne del
af festen var undervisningsminister K. B.
Andersen, der bl. a. udtalte følgende:
"Man siger nok, at det ikke er rammerne,
det kommer an på, og rigtigt er det, at
gode rammer ikke er nogen garanti for, at
alt går godt, men de er nu engang ikke
uden betydning for skolens liv . . .
Et stort spørgsmål er det, hvordan vi
bygger, så skolebygningen ikke bliver
nogen spændetrøje i fremtiden. Hvordan
får vi den tilstrækkelige fleksibilitet? Har
vi bygget sådan, at det ikke bliver ram
men, der bestemmer, hvad der skal fore
gå?
Det er værd at bemærke, at gymnasiet
er inde i en udvikling. Det er ikke længe
re placeret, som det var tidligere. Det er
ikke i samme grad slutstenen for mange.
Det er heller ikke længere en latinskole i

Fra 11. dec. 1966 stammer dette
billede, taget mod vest fra ud
sigtsplatformen over festsalen.
Vandet skulle blive et problem
mange år frem - på de flade tage
og på idrætsanlægget på ter
rænet i baggrunden. (Haderslev
Katedralskoles arkiv).

en videregående uddannelse. Det er hel
ler ikke mere den eneste vej til gammel
dags forstand, men forhåbentlig stadig
den lærde skole, en skole af kvalitet.
Det er vigtigt at fastholde, at denne sko
le fortsat skal yde en almendannende
undervisning. Gymnasiet er også stadig en
eksamensskole med ret til prøver, men
prøverne skal give plads for både fantasi
og selvstændighed.
Hvordan vil det gå gymnasiet i vore
dages samfund? Nok stilles der krav om
specialuddannelse, men der kræves samti
dig også en almenmenneskelig baggrund
for at opbygge denne specialviden.
Det er vigtigt, at der gives en velfunde
ret uddannelse med både udsyn og per
spektiv, og i den henseende har Haderslev
Katedralskole større forudsætning end de
fleste andre skoler. Landsdelen her har sit
særlige præg. Det, vi kan lære her, er
respekten for traditionerne, men også
perspektivet og udsynet. Vi kan her i
landsdelen lære noget om både engage
ment og om tolerance.
Jeg håber, at denne skole må være en
inspirerende ramme om arbejdet med en
endnu bredere kontakt til alle samfunds
grupper til følge".

Efter at man havde overstået den offici
elle del af indvielsen, var undervisnings
ministeriet vært for et traktement i kanti
nen for indbudte gæster.
Afslutning
Nu lå bygningen der - nøglefærdig og klar
til at danne ramme om skolens arbejde
mange år frem i tiden. Flot og gennem
tænkt var den - hver eneste af de mange
røde mursten syntes at repræsentere
moden overvejelse og økonomisk offervil
je. For de fleste af festens ældre deltagere
var det dog stadig perspektivet bagud, der
var i tankerne. Hvor mange problemer
havde man ikke måttet overvinde, før
man var nået hertil? Nu omsider var
trængselstiderne helt tilbage fra 1920 for
bi.
Troede man. For nye tider stod for
døren, og verden var en anden, end den
nogensinde havde været før i skolens 400årige historie. Kun et par år senere var
pladsen i den nye skole atter blevet for
trang, og en ny fløj blev taget i brug i
1975.
Den udvikling, skolen nu kom til at
gennemløbe, gør det i denne afsluttende
vurdering nærliggende at spørge, om nu
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også K. B. Andersens ord ved indvielsen i
1967 kom til at holde stik.
I og for sig havde ministeren ikke sagt
noget som helst, der ikke kunne være sagt
ved en hvilken som helst anden gymnasieindvielse. Det skulle da lige være ordene
om Haderslev Katedralskoles særlige søn
derjyske forudsætninger, der gav respekt
for traditionerne og perspektiv og udsyn.
Men det nationale og specielt sønderjyske
islæt i skolens hverdag skulle med tiden få
mindre betydning, og skolen blive et "nor
malt" dansk gennemsnitsgymnasium.
På den anden side fik ministerens
bemærkning om gymnasiet som en skole i
udvikling fuld gyldighed for Haderslev
Katedralskole. Forandringerne fortsatte
med uformindsket styrke efter 1967 - for
andringer, der selvfølgelig kom til at sætte
deres præg på livet i den nye bygning.
Spørger man så, om bygningen under
den kommende tids udfordringer blev
den fleksible ramme og ikke en spænde
trøje, må svaret vel blive et både - og. Det
er let at pege på ting, der har fungeret
dårligt eller stik mod de oprindelige hen
sigter. Sværere er det måske at pege på
det, der faktisk har virket og virket godt den slags er man nok tilbøjelig til at tage
for givet i dagligdagen.
Det blev dengang fremhævet, at
Haderslev Katedralskole ved projekterin
gen udgjorde en slags flagskib for fagklas
segymnasiet. Dette system satte sit umis
kendelige præg på bygningens indretning
og gør det fortsat. Vi har også set, at der,
allerede før skolen blev taget i brug, var
voldsom diskussion om systemets beretti
gelse og konsekvenser - og det var for
øvrigt en diskussion, der blev ført landet
over, og som var en af årsagerne til, at
man under 70ernes og 80ernes gymnasiebyggeri helt har forladt det. Bl. a. har man
sagt, at fagklasseskolen godt nok er befor
drende for det faglige miljø, men til
gengæld er dårligt for det sociale miljø.
Skolen blev en kold "studenterfabrik".87
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Man kan også være kritisk over for en
række konkrete forhold, hvor bygningens
indretning har virket forkert eller hæm
mende for skolen liv: "Centralgardero
ben" viste sig hurtigt at være en dårlig idé.
Tasker og overtøj kunne ikke ligge frit
fremme - der blev rodet, og der blev stjå
let. Resultatet er blevet, at eleverne ofte
medbringer taskerne i kantinen eller i
klasseværelset, hvilket ikke var meningen.
Som brugsrum har centralgarderoben imponerende flot, som den ligger i hjertet
af skolebygningen - haft en diffus tilværel
se. Til tider har den rummet ramponere
de møbler, til andre tider har der været
mere eller mindre tomt, bl. a. fordi elever
ne har småfrosset der. På den anden side
er centralgarderoben - et navn, der
forøvrigt er ved at blive forladt, fordi den
ikke er nogen garderobe - ramme om di
verse udstillinger og festligheder og fun
gerer desuden som foyer ved arrangemen
ter i festsalen. På denne og andre måder
viser centralgarderoben fortsat sin beretti
gelse.
Det, man i sin tid kaldte "trafikforbin
delserne", har heller ikke altid fungeret
godt. Det er ikke tilfredsstillende, at ele
verne i næsten hvert frikvarter skal vandre
over lange afstande mellem to klasseværel
ser. Det tager tid, man kan ikke hvile ører
ne eller nå at gå på toilettet, og man får
ikke nogen "hjemmefølelse" over for de
klasseværelser, man har sine timer i. Loka
lerne har derfor ikke altid den stemning
og atmosfære, man egentlig kunne ønske
sig. Et til tider hektisk og larmende liv
udfolder sig til gengæld i den tætpakkede
kantine, hvor hovedparten af eleverne
opholder sig i de store frikvarterer og
mellemtimerne.
Et specielt føleligt problem for lærerne
har været, at skolen fra starten var under
forsynet med depotplads til bogsamlin
gen. Mange klassesæt blev - når de ikke
var i brug - stuvet af vejen i mere eller
mindre svært tilgængelige hjørner af de

Den østlige del af den lange midtergang er her taget fra centralgarderoben. Længere fremme kom bl. a. administra
tionslokalerne til at ligge. (Haderslev Katedralskoles arkiv).

eksisterende depoter eller, når pladsen
heller ikke her slog til, på metalhylder,
der i nød og betryg blev smækket op i
klasseværelserne. Et godt gammeldags
centralt bogdepot har det ikke været
muligt at etablere, bl. a. p. g. a. de talrige
niveauforskelle i bygningen.
Man kan naturligvis altid diskutere, om
den slags problemer kunne have været
forudset, eller om man - dengang skolen
blev projekteret - var for hildet i en idé
om, at fagklassesystemet skulle gennem
føres, koste hvad det ville. Enhver diskus
sion må imidlertid tage i betragtning, at
vilkårene op gennem 70erne og 80erne
på næsten enhver tænkelig måde blev
ændret i et omfang, som det var umuligt
at forudse i tresserne. Først og fremmest
gælder det den eksplosive vækst i søgnin
gen til gymnasiet, der for Fladerslev Kate
dralskoles vedkommende nærmest kom
til at betyde en fordobling af elevtallet fra
midten af 60erne til midten af 80erne.

Næppe var man kommet i gang i den
nye skole, før store strukturelle forandrin
ger stod for døren. Realafdelingen for
svandt efter et par år, i 1972 startede hf.
Nye fag som samfundsfag og edb kom til,
nye bekendtgørelser sattes i kraft, nyt
undervisningsmateriel blev taget i brug.
Størsteparten af de lærere, der havde haft
deres gerning i den gamle bygning i
Gaaskærgade, og som for øvrigt for man
ges vedkommende selv havde afløst de
"første" lærere fra Genforeningen, blev
nu afløst af et ungt og langt talrigere
lærerkorps. Hertil kom endelig, at "ung
domsoprøret" - med alt, hvad det indebar
af ændrede lærer-elev-relationer - også gik
hen over Haderslev Katedralskole i årene
efter 1967.
Alt dette og meget mere betød, at der
allerede fra starten blev trukket store vek
sler på den nye bygnings funktionsduelig
hed. Man kan her ved bygningens 25-års
jubilæum ikke med rimelighed hævde, at
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Sådan så den færdige bygning ud i fugleperspektiv i foråret 1969, enkel og imponerende i sine store linjer. Bemærk den
akustisk begrundede udformning af festsalens tag. Øverst til venstre ses den nyanlagte "botaniske have". Her skulle der
oprindelig have været skolegård. (Haderslev Katedralskoles arkiv).

opgaverne ikke har kunnet løses - og løses
godt - i rammerne fra dengang. Da skolen
blev indviet i 1967, blev der lagt megen
symbolik i, at det skete i 400-året for sko
lens oprettelse, og at huset på Christiansfeldvej var at betragte som det danske
samfunds gave til Haderslev Katedralsko
le. Nu kan man selvfølgelig hertil tørt
bemærke, at skolen er og forbliver sam
fundets ejendom - den tilhører hverken
eleverne eller lærerne. På den anden side
er billedet af skolen som en gave på sin
plads, eftersom det jo er eleverne - og på
betydeligt længere åremål - lærerne, der
skal have deres arbejdsplads i dens ram
mer.
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Allerede da bygningen blev taget i
brug, blev dens arkitektur betegnet som
både futuristisk og tung, ja sågar kaserne
agtig - helt ulig skolebygningen i Gaaskærgade, der nærmest emmede af det 19.
århundredes historiesværmeri. Var den
nye bygning "historieløs"? Savnede den
fortidens kendte og inspirerende atmo
sfære? Vel nok - men just heri var den et
ægte produkt af sin tid. Som håndværk
betragtet var og er skolebygningen reel og
gedigen og præget af en egen monumen
talitet og storslåethed. Som et mægtigt
kors - med administrations- og klassefløjen
som længdeakse og festsalen, kantinen og
gymnastiksalene som tværakse - ligger den

på et af de smukkeste områder i Haders
lev. Går man hen under aften gennem
bygningens lange midtergang fra øst mod
vest og ser aftensolens lys vælde ind langt
ude for enden af gangen, kan man ikke
undgå at blive grebet af en stærk oplevelse
af skønhed og harmoni.
Tilbage er kun at sige, at hvis starten på
Haderslev Katedralskoles nyere historie
kunne sættes til 7. september 1920, så kan
begyndelsen til dens nyeste historie pas
sende dateres til 30. november 1967. Der
er et vist særegent perspektiv i, at det, der
skete i 1967, på sæt og vis var et resultat af
det, der skete i 1920.
Men dermed hører også enhver sam
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PREBEN HORNUNGS VÆRKER PÅ
HADERSLEV KATEDRALSKOLE
Den 27. oktober 1971, fire år efter kate
dralskolens flytning til Christiansfeldvej,
blev Preben Hornungs rude i skolens fest
sal afsløret i overværelse af bl. a. repræ
sentanter for Statens Kunstfond, som hav
de skænket ruden.
Forud var gået flere års arbejde. Dette
arbejde kan bedst beskrives af kunstneren
selv:
» Hadersi evruden en herlig opgave, som
jeg fik dengang, det gode udvalg for deko
rative opgaver sad i Kunstfonden, beståen
de af Erik Fischer, Georg Jacobsen og Erik
Tommesen. - De gav mig 3 opgaver, og det

betød faktisk, at jeg samtidig med at
udføre opgaverne kunne få lov at male.
Dette gav mig en 5-6 årig periode, hvor
jeg nåede at få fat i mange gode mulighe
der i mit arbejde, og jeg tænker tilbage på
dette udvalg med megen glæde og tak
nemmelighed.
Starten - jeg tog ned til Katedralskolen
inden arbejdet med skitserne skulle
begynde for at se rummet. Det var en helt
færdig skole - et rum af meget robust
karakter. En god stof-variation i materia
lerne mellem røde sten, klinker og
cement, hvor tegningen af forskalnings115

brædderne endnu stod. Men det var
meget sent at komme ind i byggeriet ved
en udsmykningsopgave. Igen dette, hvor
for disponerer man ikke udsmykninger,
når byggeriet er på vej i tegnestuen.
Det skaber extra-udgifter at få tingene
føjet ind, og det skaber vanskeligheder for
kunstneren både kunstnerisk og økono
misk. Denne glasmosaik skulle sidde for
enden af et stort rum. Det starter højt
med en scene-udbygning og en rød
murstensbagvæg med ovenlys - en rolig
virkning. Så trapper rummet ned, således
at loftet er alle de lodrette flader vinduer,
og tilsidst ender rummet i den lange
rude. Her sad en thermorude, og den
skulle jo væk. 2 bærende murflader bag
ved i begge sider gjorde, at rudens størrel
se måtte forandres fra 20 m i længde til 16
m. Højden er 3 m.
Disse murflader kunne ikke flyttes. Vi
kunne prøve at male dem hvide for at
hjælpe lidt på den tunge virkning, såvidt
muligt ingen skygger bagved. Men dette
kunne desværre ikke undgås her. Vi kom
langt - og så igen dette. Alle disse vanske
ligheder havde aldrig eksisteret, hvis jeg
havde været med fra starten. Kunstfonden
rejser rundt for at finde velegnede steder.
Det er et godt initiativ, selvom jeg tror, at
det var bedre, at arkitekterne kom til
Kunstfonden først. Jeg lover, at kunstner
ne også kunne være med til at skabe nye
ideer i rummet. Men tilbage til Haderslevruden. Her var en meget positiv stemning
- her var rektor Ejgil Lassen - en mand
med kvalitet og kultur - . . . Det var noget,
der gjorde mig veloplagt, at møde et men
neske, der troede på, hvad jeg lavede. Da
jeg første gang stod i rummet og så på ste
det til glasruden, slog det mig, at det var
ligedan, som da arkitekt C. F. Møller rak
te mig notesblokken - ideen var der med
eet. Det var oplagt og indlysende, at her
var chancen for at lave en lang glasrude
med et varieret forløb, hvor cementen
som tegning kunne få en hel udfoldelse,
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og det hvide glas kunne blive evigt veks
lende som et billedtæppe, som jeg kunne
variere. Her var plads til at jeg kunne
arbejde med flere temaer, som jeg kunne
trække sammen, - udfolde - det var alle
tiders chance. Og her sad ruden, virkelig
på et sted i rummet, hvor jeg kunne arbej
de med dens rumlige virkning. . . . Jeg
lavede fire store olieskitser. I den ene hav
de jeg tænkt, at der skulle være to store
lodrette gule søjler ... Jo mere jeg arbej
dede med skitserne, jo mere klart stod det
for mig, at hver gang jeg får en opgave,
skal jeg prøve at være lydhør overfor dens
muligheder og ikke begynde at gentage
mig selv, fordi det er lettest. Man kan godt
bringe sig selv et lille stykke videre hver
gang, og jeg tror også, at hvis man ikke
har den følelse: "Bare det nu kan lade sig
gøre", så er man på vej til stilstand i sin
udvikling. Det er så vigtigt, når man kom
mer med sine ideer at møde nogen, der
tror på ens kvalitet, så man virkelig er i
stand til at vove pelsen og bevare den dri
stighed, som er bærende for at nå videre.
Modsat kan mennesker, der er uforståen
de og uinteresserede, som skal mades
med skitser og forklaringer, standse alt,
hvad der var på vej. De skaber mistillid,
gråvejr og stilstand.
Nej - det var det dristige, jeg måtte fore
tage mig dennegang. At sløjfe alle farvevirkninger, det lodrette måtte ikke standse
den vandretgående bevægelse - den måtte
være den dominerende, og jeg prøvede,
om dette ikke kunne ske i een form alene.
Farven måtte jo være overflødig. Lyset og
naturen bagved måtte jo skabe små variati
oner. Se på en gråvejrshimmel. De farveintervaller er så små, at det er helt utro
ligt, og dog skifter den fra det rødlige til
det grønlige. Men for mig er der utroligt
megen farve også i dette mådehold, ja
ligeså megen farve i en dansk gråvejrshim
mel som i samtlige papegøjer.
Jeg begyndte at tegne træer, grene, lin
jer, rytmer, træning til Haderslevruden.

Jeg begyndte at tegne træer, grene, linjer, rytmer, ..." - to eksempler pa "Haderslev-variation".

Billedet foran artiklen viser nogle af de af Hornung omtalte skitser til ruden. (Fra bogen: Hornung, detaljer af en ind
sats, dekorative arbejder).

Det blev også til en lang serie oliebilleder,
som jeg kaldte Haderslev-variation. Jeg
prøvede at samle så meget stof, så mange
udgangspunkter, at den dag, hvor jeg
skulle tegne ruden op i naturlig størrelse,
ville det simpelthen blive som at lukke op
for en sluse. Men sådan blev det ikke.
Først havde jeg tænkt mig at tegne ruden
op i halv størrelse og derefter få den foto
graferet op i fuld størrelse, men denne
fremgangsmåde gik ikke her, hvor rudens
format er en fysisk oplevelse. . . .Jeg måtte
i stedet bygge et atelier i haven, hvor bag
væggen havde rudens sande størrelse, og
så kunne jeg begynde. Nu viste det sig, at
alle mine udgangspunkter, alle mine
Haderslev-temaer når det kom til stykket,
slet ikke havde noget med ruden at gøre.
Når jeg gør det op, så kan jeg se, at
Haderslev-temaerne var tænkt som maleri
er, og da jeg stod foran papiret, skulle alle
linjerne nu tænkes som cement i forhold
til det hvide glas. Det skabte en lang træg
tid, hvor jeg prøvede at komme igang, og
ganske langsomt begyndte det at danne
sig. Det gik meget langsomt, men da jeg
efter et par måneders arbejde nåede hen
til halvdelen, begyndte ruden pludselig

ligesom selv at tage affære, og i løbet af en
eftermiddag skitserede jeg de resterende
8 meter op. Det er en ejendommelig følel
se - tænk hvis jeg altid kunne arbejde på
den måde, når tingene har dannet sig og
åbner sig, så jeg er ganske nær en fri
udfoldelse.«
I ovennævnte artikel fra bogen "Hor
nung, detaljer af en indsats, dekorative
arbejder", kan man læse, hvordan rektor
Eigil Lassen viste stor interesse for Preben
Hornungs arbejde. Her vil jeg tilføje, at
skolen bærer præg af rektor Lassens inter
esse for kunst, hvilket efter min mening
har været med til at give skolen et sær
præg af kvalitet eller en slags ny "Katedral
skoleånd" i et moderne byggeri.
Eleverne har på et eller andet tidspunkt
i deres skolegang, i faget billedkunst, fået
en gennemgang af rudens kunstneriske
og tekniske tilblivelse.
Denne gennemgang var nogenlunde
som følger: Ude foran den oprindelige
klare glasrude i festsalen stod der træer.
Det har nok inspireret Hornung til de
første skitser i form af blyantstegninger og
fotos af træer. Efterhånden arbejdede han
ikke alene med grenene, men også med
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mellemrummet mellem grenene som
abstrakte elementer i skitsen til ruden.
Disse abstrakte former blev sat ind i en
komposition, der skaffede sammenhæng
og harmoni med festsalens strenge arki
tektur, farver og materialer. Det blev til 26
skitser i alt.
Det tekniske arbejde blev udført af
Brdr. Frese, København, en meget dygtig
glarmester, der har assisteret Hornung
med flere ruder.
Den abstrakte form af mellemrummet
mellem grenene blev lavet i tykt klart glas
med forskellige strukturer. Glasset var
fransk og meget dyrt. Disse glasstykker
blev lagt ned i en stålramme sammen med
den abstrakte form af grenene, som blev
udført i beton.
Opsætningen af ruden, som består af et
antal stålrammer med dette glas og beton,
blev under stor spænding overværet af
elever og personale.
En anden af Hornungs udsmykninger
er et maleri, der hænger over indgangen
til elevernes kantine.
Det er efter min mening meget smukt,
men næsten for perfekt.
Her har Hornung set på det lille trap
perum som et lukket rum eller som på et
billede, hvor balancen og kompositionen
skal være i orden. Derfor førte han trap
pestenenes farve og struktur op i billedet
og indlagde nogle enkelte røde stænk
(sidevæggenes murstensfarve). Man kan
godt føle, at man sidder i eller går ind i
selve billedet, og på den måde lægger
man ikke meget mærke til selve maleriet.
Med hensyn til festsalen og ruden må
det have været en meget svær opgave for
Hornung med udsmykning til et byggeri,
der var færdigt. Det viste sig jo også, at
man ikke rigtigt kunne finde ud af, hvor
dan man skulle sætte stolene i festsalen. I
begyndelsen sad man med ansigtet mod
ruden. En anden gang med ansigtet mod
vest. En overgang var der slet ingen stole,
da sad eleverne, som den tids skik var, på
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gulvet. Nu sidder man til dagligt med ryg
gen til ruden af hensyn til det, der foregår
på scenen, men til translokationer kan
man nyde synet af ruden og dimittender
ne.
Et hjertesuk skal der også være. Når
interesserede udefra, det være sig foræl
dre, censorer eller andre, gerne vil se
ruden, er den meget ofte skjult på grund
af ting, der foregår på scenen og som
kræver mørke.
Jeg vil slutte med en artikel fra skolebla
det "Vidars Ekko" fra november 1971 med
en diskussion om Hornung-ruden og
kunst på skolen. Diskussionen blev ført
mellem Marianne Orbesen, nu journalist
for Rådet for større Færdselssikkerhed,
Jørgen Bøgen, nu journalist ved Dan
marks Radio i Århus, Hans Aage Trærup,
nu cand. mag. i dansk og historie, adjunkt
ved Amtsgymnasiet i Sønderborg, Ulla
Trærup, nu overlærer ved Klarup skole
ved Aalborg, Henrik Schultz-Petersen, nu
socialrådgiver, og Maybritt Schack, nu
cand. mag. i dansk og pædagogik, medre
daktør ved Gyldendals nye leksikon.
»Torsdagen inden efterårsferien havde
vi samlet Marianne Orbesen, Jørgen
Bøgen, Hans Åge Trærup og Henrik
Schultz-Petersen til en uformel diskussion
over en kop te. Emnet var Hornungs
rude, som vi alle havde set glimt af.
Der gik ikke ret lang tid af diskussio
nen, før Marianne foreslog: "Vi kan også
snakke om urimeligheden i, at vi kun
kommer i festsalen 2 gange om ugen,
mens vi er søvnige og endda sidder med
ryggen til."
Hans Åge: "Der er jo også et kraftigt ini
tiativ i gang om at lave noget deroppe.
Men i sidste instans er det jo rektor og
pedellen med den uhyre magt, der afgør,
om noget af det kan realiseres.”
Desuden snakkede vi om, at man kun
ne have løbende udstillinger, koncerter
o. 1. deroppe, og på denne måde ville fle
re fra byen få mulighed for at se ruden.

Udsnit af den færdige Haderslev-rude. (Foto i bogen: Hornung, detailler afen indsats, dekorative arbejder).

Maybritt: "Men mener I så, at kunst har
en berettigelse på skolen, eller er det helt
ligegyldigt, om vi har ruden eller ej?"
Marianne: "Kunst har altid en beretti
gelse, især hvis folk er interesserede. Og
det er de vel her, siden der er så meget
røre omkring det.”
Hans Age: "Det har nu også noget med
skolens anseelse at gøre, at vi ejer sådan et
kunstværk, der har kostet så meget. Det
repræsenterer skolen udadtil."
Maybritt: "Folk skræpper så meget op

om de 250.000, som om det gør den
dårlig på én eller anden måde?"
Henrik: "Det er også en sjofel pris.
Mange mener i øvrigt, at det var bedre,
om vi f. eks. fik et klimaanlæg på skolen.
Hvad siger I?"
Ulla: eller hele festsalen indrettet, så
eleverne kunne være der f. eks også om
aftenen. Men jeg ved godt, det er urealisa
belt, da det er så dyrt at få gjort rent der."
Maybritt: "Henrik, nu siger du det der
med klimaanlægget. Er det vigtigere, at vi
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har dét, cykelskur o. s. v. i stedet for
kunst?"
Bøgen: 'Jo, det er bare det, om man
ikke, inden man begynder på kunst, først
skal ha’ ting som cykelskur i orden."
Maybritt: "Altså det rationalistiske altid
frem for det kunstneriske?"
Bøgen: "Måske ikke altid, men alligevel
må man ha’ ordentlige arbejdsforhold
først, man kan jo ikke leve af at se på
kunst."
Henrik: "Nej, trivsel må komme i første
række."
Marianne: "Men det kan jo også være
trivsel at ha’ kunst at se på."
Bøgen: "Men det er nok lidt irrelevant
at diskutere, hvilke ting vi hellere ville
have haft, for hvis pengene ikke blev
brugt her, fik vi alligevel ikke noget andet,
da de kommer fra Statens Kunstfond."
Dernæst blev spørgsmålet stillet om,
hvor højt kunst i det hele taget skal priori
teres. Bøgen og Henrik understregede
kraftigt, at kunst skulle komme i anden
række, skolens faciliteter måtte være tip
top, før kunst kunne komme i betragt
ning.
Hans Age: "Men for at vende tilbage til
ruden. Er den kommerciel kunst eller ej?"
Det mente ingen, den var.
Hans Age: "Men hvem har så gjort den
kommerciel?"
Marianne: "Mange af eleverne mener
det, men det er nok fordi de ikke har sat
sig ind i den."
Og Ulla tilføjede: "- og fordi de er
meget negativt indstillede på forhånd."
Diskussionen gik her over i, om ikke
bare festsalen, men hele skolen blev brugt
for lidt efter skoletid. Vi kunne desværre
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ikke besvare det. Eleverne ville ikke kun
ne færdes i faglokalerne, da for meget vil
le blive rodet i, ødelagt og stjålet.
Maybritt: "Det synes jeg er for dårligt af
eleverne så."
Hans Age: 'Ja, det har du ret i. Sørgelig
nok mangler de initiativ og er ikke modne
nok til det."
Marianne: 'Ja, netop! Men de tror selv,
de er det, for gymnasiaster er det mest
højrøvede folkefærd, der findes."
Med et grin fra Bøgen: 'Ja, det er der
overhovedet ingen tvivl om!"
Maybritt: "Men er det så ikke åndssvagt,
egentlig, at sætte den rude op for dem?"
Bøgen: 'Jo, det er det; den burde være
på et mere offentligt sted."
Ulla: "Men ruden er jo skabt netop for
det lokale."
Maybritt:
og for de mennesker, der
kan få noget ud af den. Selvfølgelig kan
ikke alle få noget ud af den, og det kan
heller ikke være meningen."
Henrik: "Men hvor mange af eleverne
vil nyde ruden? Jeg tror meget få."
Marianne: 'Ja, men de, der kommer
efter os, vil måske gøre det. I folkeskolen i
dag bliver eleverne meget mere opdraget
til at betragte og få noget ud af kunst.«
I de 21 år, ruden har eksisteret, har ele
vernes kommentarer til den ikke ændret
sig nævneværdigt, siden den blev diskute
ret i "Vidars Ekko".
Jeg har ved disse diskussioner lagt mær
ke til, at kunsten på skolen ubevidst påvir
ker de personer, der i det daglige færdes
der. En påvirkning, der giver en forståelse
for større sammenhænge og for de dejli
ge, smukke ting og hændelser af kvalitet,
der trods alt stadigvæk eksisterer.
LILLIAN MARTINUSEN

ELSE HOLMGAARD
1904-1992
Atter er en af de lærere, som var en del af
den gamle katedralskole i Gaaskærgade,
gået bort efter et langt og virksomt liv.
Else Holmgaard var knyttet til Haders
lev Katedralskole, siden hendes mand,
afdøde lektor H. G. Holmgaard, blev
ansat i 1936. Hun kunne selv udnytte sin
uddannelse i skolens tjeneste i mere end
en menneskealder, nemlig først som vikar
i foråret 1940 og siden som gymnastik
lærerinde fra august 1943 til sin afsked i
1974.

Dog, dette skal ikke være en levnedsbe
skrivelse, men snarere et tilbageblik på
enkelte punkter i et liv med skolegym
nastik og sportsstævner, hvor engagement
og begejstring var væsentlige faktorer.
Tænk blot på hendes glæde over lang
bold, som hun vistnok betragtede som et
af de bedste opdragelsesmidler, der fand
tes, og hendes irritation, da man ville
afskaffe det. Mange tidligere elever vil sik
kert også huske hendes begejstring over
volley-ball, der blev en slags arvtager for
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Else Holmgaard.
29.12.04-27.7.92

langbold. Der skal også nogen begejstring
og iver til efter skoletid at cykle til Kel
strup strand flere dage om ugen for at
undervise i svømning, hvad hun gjorde i
en årrække sammen med sin mand og
senere sammen med undertegnede.
Uden tvivl kunne man med rette frem
hæve mange andre ting, f. eks. den speci
elle "stadiontone", som idrætslærerne hav
de, og hendes fryd over: "Mine søde
piger", som hun kaldte dem (de var natur
ligvis meget sødere end drengene!), men
der er ét ord, som i særlig grad vil vække
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mange minder både hos kolleger og hos
mange årgange af elever, nemlig: Lan
ciers. Her var der tale om et hjertebarn,
og utallige er de gymnastiktimer, hvor der
ivrigt blev herset med at bibringe eleverne
- både piger og drenge - den pli og den
anstand, som skulle til for på passende
måde at kunne danse lanciers til det årli
ge skolebal.
Flere generationer vil med glæde og
taknemmelighed mindes deres gamle
gymnastiklærerinde.
EJNER MATHIASSEN

SKOLEKRONIK 1991-92

Året 1992 har budt på et par mærkedage
med tilknytning til Haderslev Katedralsko
les historie. Skolens nuværende bygning
fylder 25 år, hvorom mere kan læses
andetsteds i årsskriftet, og den 6. februar
var det skolens 425-års fødselsdag.
En kreds af lærere havde forinden
besluttet, at denne dag skulle markeres på
særlig vis, men at arrangementerne skulle
komme som en overraskelse. Da dagen
oprandt - grå og mild som så mange
andre vinterdage de seneste år - blev samt
lige elever og lærere kaldt sammen i fest
salen om formiddagen i 1 O-frikvarteret.
Veteranen ved Haderslev Katedralskole,
der har gået på skolen både som elev og
som lærer, studielektor Jens Faaborg, for
talte om dagen og dens baggrund.
Herefter indstuderede lektor Joachim
Heramb Christensen og adjunkt Thomas
Nilsson den såkaldte "nathymne" fra Lampades, forfattet i 1621 af en tidligere rek
tor ved skolen, Bernhard Meier. Denne
hymne havde Heramb Christensen fundet
frem til efter en længere efterforskning i
Det kgl. Bibliotek i København.

Deus, Deus, ter optime,
Deus deorum maxime,
cuius potente numine
stant cuncta rertim condita
(Gud, du den allerbedste,
blandt guder og den største!
Ved din almægtig’ vilje
alverden end grundfæstet står).

Quo temperante temporum
labuntur annuae vices
et constitutem saeculae
properant usque terminum.
(Du styrer tidernes forløb:
Årstiders skiften glider hen;
århundreder brat haster frem
mod tidernes fastsatte bom).
Te laus, honor, te gloria,
virtus, potestas, actio,
te gratiarum omnis manet
cunctis in aevum saeculis.
(Al pris, al hæder, ære,
al godhed, magt og gerning skal
forblive dig taknemmelig
altid og i al evighed).
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Nogen smukkere markering af skolens
oprindelse som latinskole i renæssanceti
den kunne vel næppe tænkes!
Alle begav vi os nu på en rejse tilbage i
historien, nærmere betegnet til skolens
tidligere - og stadig eksisterende - bygnin
ger i byen. I rad og række - og med fanen
i spidsen - gik hele skolen ned ad Christiansfeldvej i et optog så langt, at det næp
pe var muligt at se dets begyndelse fra
dets slutning. I skolegården i Gaaskærga
de 28 hilstes skolen af en repræsentant for
bygningens nuværende bruger, Haderslev
kommune, kommunaldirektør Poul Jo
hansen, der bl. a. sagde, at man havde
megen glæde af den gamle katedralskole
bygning. Herefter sang man "Vort moders
mål er dejligt", skrevet af konrektor ved
den Lærde Skole i Haderslev 1850-64,
Edvard Lembcke.
Videre gik det tilbage i tiden, så at sige
mod skolens vugge, den ældste skolebyg
ning på Domkirkepladsen. Her oplæste
lektor Henning Ehlers Olsen et af ham
selv til lejligheden forfattet digt, idet han,
i sin egenskab af kirkeværge ved Domkir
ken, også kunne optræde som en slags
repræsentant for den kirke, som skolen
ikke mindst skylder sin oprindelse:
Foran "Den gamle Latinskole"
den 6. februar 1992
I 1567 blev gamle Hertug Hans
igen den mand, der kasted’ glans
på Haderslev; han gav den atter ry
som lærdomdsstad og skoleby.
Prøv at tænke på, at her hvor I nu står,
der lå den første, gamle kirkegård,
hvorover drenge hasted’ fra skole
til kirke,
for som syngedrenge de havde
deres virke.

På dette sted i tohundred’ syvogfirs år
de udvalgte drenge deres lærdom får.
I rum så små derinde de sad,
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de lærte mest latin, blad efter blad,
så præster de kunne blive,
hvis ikke et lærerjob det kun kunne give!
Se ret på huset! med - nederst - de gamle
munkesten,
som også har fødselsdag i dag, hver og én.
På første sal er stenene imidlertid mindre,
for huset er to gange brændt, det må
man erindre.
I 1627 og 1732 det meste brændte
- det var jo, hvad ofte i byerne hændte.
Men skolen var ikke død, på lærdom man
stadig troede,
og atter lærere på første sal boede!
Omkring Treårskrigen gik skolen næsten
i stå,
de fleste var i krig, og hjemme var de
små og få.
Men så kom Thrige og Lembcke
i danske-tiden,
og mange søgte igen den nye viden.
I 1854 var denne bygning blevet for lille,
den var gammel og mørk, man befandt
sig vist ilde.
Så til Gaaskærgade de nu ville flytte,
der fik de nye og store lokaler i bytte.
Til sidst vi alle vort blik mod døren
vender;
derover sidder et våbenskjold, I alle
kender.
Det ægte skjold i vores forhal sidder
og minder os daglig om den gamle ridder,
som skabte skolen. Men her ser vi en kopi,
som minder alle, der nu går forbi,
om vores skoles lange og brogede
historie,
og giver huset her en lille rest af glorie.
Lad tanken nu gå til de mange, mange,
mange,
som i vor skole gennem århundre
derne lange
har færdedes her for mere at lære,
for bedre at vide, hvad det er "at være".

Linien er nn trukket bagud til
gamle dage;
lad os så igen mod nutid og fremtid
drage!
VIVAT! - CRESCAT! - FLOREAT!

De sidste tre ord formåede Ehlers Olsen
at få den flerhundredtallige skare af
nuværende disciple og lærere til at råbe
ud over Domkirkepladsen. Hertug Hans
har forhåbentlig smilet i sin himmel, og i
hvert fald har adskillige af de handlende
og tilfældigt forbipasserende gjort store
øjne. Næppe én eneste var forberedt på
optrinet eller havde forinden gjort sig tan
ker om det jubilæum, der her markere
des.
Formiddagens program var hermed
slut, og man begav sig tilbage til fortsat
skolegang på Christiansfeldvej.
Ehlers Olsens lejlighedsdigt turde være
en af de mest sammentrængte - og samti
dig eneste versificerede - fremstillinger af
skolens historie nogensinde. Interessen
for de lange linjer bagud stimuleres natur
ligvis af de runde mærkedage, og om afte
nen blev der holdt "festforedrag" på sko
len om Haderslev Latinskole og Hertug
Hans ved undertegnede.
Det er ikke mindst takket være en af
skolens tidligere lærere, lektor, dr.
Magnus Favrholdt, at skolens historie i
dag fremtræder vel belyst og samtidig i en
relativt let tilgængelig form. Som en af de
store markeringer af skolens 400-års jubi
læum udgav han i 1967 bogen Haderslev
Latinskoles Historie 1567-1967, der for
første gang nogensinde gav en samlet,
dansksproget fremstilling af denne ældste
sønderjyske skoles historie. Men hvad der
yderligere gør bogen værdifuld, er, at den
blev til efter grundige kildestudier, af hvil
ke adskillige i årene forinden var blevet
udgivet som mindre afhandlinger her i
Haderslev-Samfundets Årsskrift.
Som naturligt er, gjorde Favrholdt rela

tivt lidt ud af den del af skolens historie,
han selv tilhørte. Alligevel kan man år
efter år følge livet på skolen i de "kronik
ker", der årligt har været bragt i Haders
lev-Samfundets Årsskrift, og som Favr
holdt i øvrigt også skrev i en årrække - til
at begynde med som en slags "nyheds
brev" til Haderslev-Samfundets medlem
mer
På baggrund af, at nærværende skole
kronik sandsynligvis bliver den sidste af
sin slags, kan der være grund til at pege
på den rige beholdning af skolehistorisk
stof, som dyrkere af Haderslev Katedral
skoles historie til stadighed vil kunne fin
de i årsskriftet, helt tilbage fra det første
gang udkom i 1934. Hvad angår "skole
kronikken", er denne dog kun at betragte
som et causeri, hvor kronikøren gennem
årene har haft mulighed for at vælge det
ud, han selv har haft mest interesse for.
For dem, der i fremtiden vil skildre
Haderslev Katedralskoles nyere historie,
vil det - som altid - være nødvendigt at ty
til det righoldige upublicerede materiale,
der - forhåbentligt og forventeligt - også
fremover vil kunne fremdrages.
Måske er det, der fascinerer mest ved
skolens - som ved al anden - historie, tan
ken om, hvor ens, og dog forskellige, vil
kårene har været op gennem de mange
år. Livet på skolen går videre, som det
altid har gjort - eleverne kommer hertil
"for bedre at vide, hvad det er ’at være’",
som Ehlers Olsen sagde. Det vigtigste det, der er skolens eksistensberettigelse er det almene og studieforberedende
præg. Ved sin tale til årets dimittender
sagde rektor Jørn Jul Pedersen således:
"Det er min agt uforfærdet at gå i brechen
for, at den almene - og studieforbereden
de - undervisning fortsat er skolens vigtig
ste opgave, og at der er såvel menneskeli
ge som materielle ressourcer til, at den
løbende kan forbedres og tilpasses elever
ne og deres forudsætninger.”
Hvert år kommer nye elever til med for125

Karikaturer af et udvalg af skolens lærere 1991-92. Plakat for Holberg-revy 1991.

udsætninger, der ændrer sig gradvist i takt
med tiden. Dette er selvsagt en kilde til
stadige udfordringer for lærerne, af hvilke
ikke så få nu har virket på stedet i en læn
gere årrække. Det har været en tid, hvor
60ernes ungdomsoprørere er blevet af
løst af 70ernes "nå"-generation, 80ernes "yuppie"-unge og 90ernes "zapper"generation, for hvem verdensbilledet siges
at være præget af et konstant flimmer af
skiftende informationer og underhold
ningstilbud, og for hvem holdninger og
orienteringspunkter er noget, man får på
tilbud i mediernes discount-verden. Bag
det hele ligger dyb fremtidsusikkerhed
over for vor tids tikkende bomber, som
man stort set er magtesløs overfor:
Rovdriften på naturen, klodens tilsvining,
sult, borgerkrig, mennesker på flugt. . .
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Det kan nok diskuteres, om det er
sådan, vi til daglig ser vore elever. Hverda
gens problemer er ofte ganske anderledes
kontante - der skal arbejdes og læses lekti
er, krav skal opfyldes, frister overholdes.
Alt dette skal selvfølgelig helst foregå i en
så ustresset og samtidig velordnet daglig
dag som muligt. I den sammenhæng blev
der både blandt lærere og elever diskute
ret "kvalitet i undervisningen" - et rumme
ligt begreb, der vel mest af alt kan kaldes
"produktudvikling" i det helt nære gymnasie- og hf-miljø. Alt var åbent for debat:
Skolens ansigt udadtil, lærerroller, emne
dage, skriftlig fremstilling generelt i sko
lens fag, skolens fysiske rammer o. s. v.
Det er ikke første - og formodentlig heller
ikke sidste - gang, sådanne emner bliver
taget op.

Noget af det, der i høj grad var gen
stand for produktudvikling, var elevernes
rejseaktivitet. Efter reglerne bør det til
stræbes, at eleverne i hvert fald én gang i
deres skoleforløb kommer på en flerda
ges-rejse til ind- og udland. Lysten har det
ikke skortet på, hvortil kommer, at speci
elt udvekslingsrejser igen er kommet i
vælten. Elever fra Haderslev besøger jævn
aldrende kammerater i det fremmede og
får selv en genvisit. Det giver nogle festli
ge dages samvær, og man bliver klog på
livet under andre himmelstrøg. For livet
på skolen bevirker udvekslingsideen bl. a.,
at fremmede tungemål ofte blander sig på
gangene. I år har vi således haft gæster fra
Polen, Italien og Tyskland. Sandsynligvis
vil det blive et tilbagevendende islæt i
skoleårets forløb fremover. Det forløbne
års rejseaktivitet kulminerede i marts
1992, da så godt som samtlige 2. g-elever
rejste ud fra Haderslev til en lang række
rejsemål i England, Frankrig, Italien,
Polen, Spanien og Tjekkoslovakiet.
Igen i år afvikledes en række "Åbent
Gymnasium "-arrangementer: Ud over oven
nævnte foredrag om skolens historie var
der foredrag ved lektor Jens Christian
Gjesing om "Islam - en udfordring til Dan
mark?", studielektor Hans Fich om "Græsk
matematik", studielektor Svend Poulsen
om dansk litteratur samt lektor J. Heramb
Christensen om "Danske sange - før og
nu".
Den 22. november 1991 stod skolen for
husly og praktisk afvikling af arrangemen
tet i forbindelse med dronning Ingrids
uddeling af 12 rejsestipendier til unge
sønderjyder fra forskellige uddannelsesin
stitutioner.
Ved lysfesten 1992 på kasernepladsen
medvirkede et kor fra skolen under tidli

gere elev, musikstuderende Anja Reiffs
ledelse. Hun, nogle medstuderende og en
del af skolens elever indøvede i efteråret
en minimusical, der fik en velbesøgt
opførelse i skolen festsal.
Sammen med andre syd- og sønderjyske
gymnasiekor, Sønderjyllands Symfoniorke
ster samt solister og dirigent fra England
deltog elever fra Haderslev Katedralskole i
april i opførelsen af musicalen "Chess".
I skoleåret 1991-92 har skolens bestyrel
se haft følgende medlemmer: Amtsråds
medlemmerne K. M. Laursen og Jan Nøjsen, begge Haderslev, kommunerepræsen
tanter Erling Flaugaard, Haderslev, og
Vibeke Thorsgaard, Christiansfeld, foræl
drerepræsentanter Karl Posselt, Vojens, og
Hanne Frost Jørgensen, Haderslev, lærer
repræsentanter Conrad Harhoff og Knud
Erik Smith, TAP-repræsentant Kaj Clau
sen samt elevrepræsentanter Jens Bod
dum og Preben Bonnen.
Til slut personalia:
Adjunkterne Erik Vestergaard og Mor
ten Mikkelsen har haft orlov. Erik Vester
gaard vender tilbage ved begyndelsen af
skoleåret 1992-93, mens Morten Mikkel
sen fortsætter sin ansættelse ved et andet
gymnasium.
1. august 1991 ansattes cand. mag. Gre
the Cederberg som årsvikar for et år.
Cand. mag. Annelise Westh Johansen var i
efteråret barselsvikar i engelsk for adjunkt
Anette Boye.
Med udgangen af august 1991 ophørte
lektor Lisbeth Kiils ansættelse, og ved års
skiftet var det samme tilfældet for sekre
tær Ellen Bram, der fra 2. januar 1992
afløstes af assistent Kirsten Uhrenfeldt.
Efter at have været ansat som lærer i 33
år forlod studielektor Jens Faaborg skolen
ved udgangen af skoleåret.
HELGE WIINGAARD
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HADERSLEV-SAMFUNDETS
ÅRSSKRIFTER 1978/79-1992
Tidligere registre: Årgang 1958, s. 39-49
Årgang 1975-77, s. 56-61

I. Haderslev Katedralskole.
1. FRA SKOLENS HISTORIE
Jens N. Faaborg: Udvekslingsrejser Braine-Haderslev 1957-82
samme: Gymnasiet i Haderslev for 100, 75, 50 og 25 år siden
Lars N. Henningsen: På det tyske gymnasium i Haderslev. Af
Lars Peter Nørgaards erindringer
Poul Magelund: Hakalytten 40 år
Lillian Martinusen: Preben Hornungs værker på Haderslev
Katedralskole
Mogens S. Norn: Fra vor skoletid på Haderslev Katedralskole
1939-43
samme: Vores 40 års studenterjubilæum
samme: Første mellem i Haderslev Katedralskole
Knud Olrik: Minder om rektor Karl Mortensen
Olaf L. Uldal: Pedel på Haderslev Katedralskole 1949-80
Helge Wiingaard: For Fædrelandet og Lærdommen. Haderslev
Katedralskole for 50 år siden
samme: Fra Gaaskærgade til Christiansfeldvej
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År

Side

85
89

79-88
45-64

78/79 31-40
87
65-72

92

115-120

82
83
86
84
83

81-88
70-76
63-68
159-162
65-69

84
92

147-158
79-114

2. SKOLEKRONIKKER
Klaus Holt: 79/80
samme: 81/82
samme: 83/84
samme og Aage Wielandt: 77/78 og 78/79
Helge Wiingaard: 80/81
samme: 82/83
samme: 84/85
samme: 85/86
samme: 86/87
samme: 87/88
samme: 88/89
samme: 89/90
samme: 90/91
samme: 91/92

År

Side

80
82
84
78/79
81
83
85
86
87
88
89
90
91
92

92-95
93-95
165-167
81-87
83-87
79-83
92-95
72-75
75-79
67-71
67-71
72-76
75-79
123-127

85
86

90f
70f

80

85-87

90
83
88
92
85

69
77f
65
121f
89f

86
78/79
82
90
80

69f
77f
93f
70f
901

3. NEKROLOGER
Lektor Willy Buch (J. Mose Madsen)
Socialinspektør Olav Christensen (J. C. Nielsen)
Lektor, dr. Magnus Favrholdt (Olav Christensen og Jens N.
Faaborg)
Lektor Franz Christian Franzen (Matematik-, fysik- og
kemilærerne)
Lektor Viggo Graversen (Knud Olrik)
Lektor Einar Hansen (Jens N. Faaborg)
Gymnastiklærer Else Holmgaard (Ejner Mathiassen)
Lektor Inger Sophie (Luth) Jacobsen (Svend Poulsen)
Rektor, dr. phil. N. LI. Jacobsen (Georg Buchreitz og Jens N.
Faaborg)
Gymnasieoverlærer Axel Kalsbøl (Lillian Martinusen)
Lektor Henry Karlsson (Knud Olrik)
Lektor Erling Knudsen (Jens N. Faaborg (i Skolekronik))
Rektor Ingvard Kortegaard (Aa. Wielandt)
Rektor Eigil Lassen (Svend Poulsen)
Lektor Poul Magelund (Joakim Fleramb Christensen og
Jørgen Folden Jensen)
Gymnastiklærer Ulla Magelund (Ejner Mathiassen)
Lektor Rigmor Münster
Lektor Knud Olrik (Ejner Mathiassen og JT/Dvk)
Adjunkt Leo Pedersen (Hans Fich)
Lektor Johs. A. Schmidt
Adjunkt Andreas Truelsen (Margit Clausen og Jens Christian
Gjesing)

91
90
88
84
87
88

73f
70
66
163f
73f
66

89

65f

4. ELEVER
Olav Christensen: Personalier

78/79 88-92
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II. Sønderjylland og Haderslev by
Topografi samt personal- og kulturhistorie
1. SØNDERJYLLAND
Hans Fich: Jørgen Pedersen Gram. En matematiker fra
Nustrup
Stine Wiell: Skrydstruppigens udgravning 1935 - og hvad
der siden hændte hende

2. HADERSLEV
Børge L. Barløse: Kvindeprofiler fra kampårene.
Louise Tauber og hendes hjælpere 1863-1888
Olav Christensen: Erindringer fra barndom og ungdom
samme og Henrik Fangel: Uddrag af skatteinspektør W. Reinmanns dagbøger. I. 1923-28
samme: do. II. 1929-32
Arne Diemer: Erindringer fra min barndom
H. P. Drescher: Kosakbrigaden Tettenborn i Haderslev 1814
Henrik Fangel: Lejebibliotekar Christian Sørensens breve til Orla
Lehmann 1837-40
samme: Fra genforeningstiden. En skildring af Ferdinand
Zimmermann
samme: R. v. Duhn og hans tegninger fra Haderslev 1881-83
samme: Uddrag af skatteinspektør W. Reinmanns dag
bøger. III. 1933-35
H. V. Gregersen: En Haderslev-krønike fra 1615
August Hansen: Oplevelser og indtryk fra min skolevirksomhed
i Haderslev (ved Henrik Fangel)
Helga Hansen: Minder fra Bohnfeldts pensionat i Haderslev
1914-1920
Tove Heidemann: Haderslev-borgmesteren Jost Lauensteins
storhed og fald
Lars N. Henningsen: Haderslev stiftamt - bygningshistorie
og amtmænd
samme: Karetmagere og vognfabrikanter i Haderslev
samme: Klæde- og galanterihandlere i Haderslev i 1700-årene
samme: Lysestøber og redaktør i Haderslev
Carl Bendix Nissens erindringer
Søster Dagmar Henriksen: Søster Dagmar fortæller
Axel Iversen: Erindringer fra min drengetid i Haderslev
1917-1926
Johs. Jensen: Elleve år i Haderslev
Birgit Jenvold: Mest om Elise og regnelærer
Diederichsen
Poul-Chr. Jørgensen: Haderslev-plakaten
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År

Side

85

17-19

78/79 41-50

81
86

5-14
21-42

81
82
91
88

41-68
31-66
67-72
31-38

78/79 11-30

80
84

27-56
37-54

84
88

89-128
17-30

90

25-50

83

39-48

89

5-14

80
84
89

5-26
21-36
15-26

92
89

41-52
27-34

87
81

25-46
15-40

92
87

25-34
53-56

Axel Kalsbøll: I Haderslev i de bevægede dage (i anledning
af A. Kalsbølls 90 års fødselsdag 17.10.82)
A. B. Keck: Købmand Eduard Wassners dagbog fra Haderslev
1854-59)
samme: Elev på Haderslev lærerseminarium 1887-90. Niels
Petersen Bachs erindringer
samme: Haderslev byvåbens historie
Peter Kjær: På Gammelting 9. april 1940
Nina Langkilde: Seminarieelev i Haderslev 1938-40
Lennart S. Madsen: Haderslev i 1200-tallet
samme: Kålgårde og ottinger syd for Haderslev
samme: Jagten på Haderslevhus
samme og Alfred Thomsen: Omkring Bispeport i Haderslev
Kaj Martinusen: Min deltagelse i modstandsbevægelsen i Haderslev
1943-45
R. Meyer-Heiselberg: Haderslev-lægen Peter Meyer. En 100 års
studenterjubilar
Egon Mårup: Haderslevs originaler for 50 år siden
samme: Haderslev bys brandveje
H. Ehlers Olsen: Katedralskolens Christian IV-bibel på
Haderslev Domkirkes alter
samme: Klosterkirkegården i Haderslev
Nicolai Outzen - en korngrosserer og hans virke
René Rasmussen: Drama på Frederiksminde. H. R. Hiort-Lorenzen
og sagsanlægget i oktober 1869
Redaktionen: Johannes Chr. Nielsen. Tegner - boghandler vognsamler
Erik Rosenlund: Fra brakvand til Kinabugten. Erindringsbilleder
fra Slotsgrunden og havnen i 1920’rne og 1930’rne
Frederik Rudbeck: Minder fra Haderslev i 1880erne (ved
Henrik Fangel)
Rolf Rühl: Haderslev 1922-30 - mellem tysk og dansk
Jakob Røjskjær: Købmand R. Schrøder i Badstuegade 1
samme: Haderslev ældste ugeaviser
Axel Sabroe: Hvorfor jeg stiftede "Modersmaalet" (Modersmaalet 100 År)
Poul Schlüter: Hertugbyen er smukkere end nogensinde.
Gensyn med min barndomsby
Johs. A. Schmidt: Minder fra Haderslev 1920-23
Per Ole Schovsboe: Af Slesvigske Vognsamlings historie
J. A. Schrøder: Minder fra Haderslev Creditbank
A. Thulstrup: Den 29. august 1943
Olaf L. Uldal: På Gammelting den 9. april 1940
Helge Wiingaard: Af hjulridernes saga

Ar

Side

82

89-92

83

5-26

84
85
85
88
84
86
90
87

55-76
5-16
33-36
39-52
5-20
9-20
5-18
17-24

85

37-62

84
92
92

77-88
61-64
53-60

88
92
82

5-16
5-24
5-14

92

35-40

78/79 51-62
85

23-32

91
90
90
91

25-42
65-68
19-24
21-24

82

15-30

80
87
91
85
86
84
83

57-59
57-64
43-54
20-22
43-48
129-132
27-38
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3. BYKRONIKKER
1978: Henrik Fangel
1979: Helge Wiingaard
1980: Klaus Holt '
1981: Helge Wiingaard
1982: Henrik Fangel
1983: Klaus Eggers Hansen
1984: Kjeld Friis-Hansen
1985: Jakob Røjskjær
1986: Hans Vilhelm Bang
1987: Søren Lodberg Hvas
1988: Steen Wulf Andersen
1989: Anker Thygesen
1990: Egon Jacobsen
1991: H. Ehlers Olsen

År

Side

78/79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

63-76
60-72
69-82
67-80
49-64
133-146
63-78
49-62
47-52
53-64
35-44
51-64
55-66
65-78

80
91
78/79
86

73-84
5-20
78-80
1-8

87
87

5-15
15f

III. Miscellanea

Magnus Favrholdt: En bestigning af Mont Blanc
Jens N. Faaborg: En ung haderslevers dagbog fra 1916
Henry Karlsson: Juleaften og juledagene
Ib Kejlbo: Ptolemaeus: Cosmographia
Sv. Fr. Svensson: Rektor for Haderslev Latin skole besøger
Tycho Brahe på Uranienborg i 1590
Aage Wielandt: Martinus Plecius’ hyldestdigt til Tycho Brahe
HADERSLEV-SAMFUNDETS REGNSKAB
for tiden 1. juli 1991 til 30. juni 1992
Indtægter:
Overført fra sidste år:
Kassebeholdning.. 0,00
Sparekassebog...... 1.924,94
Girokonto............ 2.727,94 4.652,88
Kontingent................................ 50.120,00
Salg af årsskrifter......................
3.970,00
Bidrag fra institutioner
og enkeltpersoner........... 35.565,00
Re n tein d tægter.........................
240,59
I alt

94.548,47

Udgifter:
Årsskriftet 1991:
Papir og tryk...... 54.771,90
Indbinding m. m. 5.846,85 60.618,75
Forsendelse................................ 5.913,50
Kontorudgifter..........................
493,45
Repræsentation.........................
303,50
Beholdning pr. 30. juni 1992:
Kassebeholdning
0,00
Sparekassebog.... 5.495,73
Girokon to.... ....... 21.723,54 27.219,27
I alt.............................................. 94.548,47

Medlemstal pr. 30. juni 1992: 419 - heraf 4, der endnu ikke har betalt kontingent for 1991.
Finn Dræby,
Haderslev, den 1. juli 1992.
kasserer
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